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ANOTACE: 

V předložené diplomové práci je zpracována analýza nákladovosti benefitů 

společnosti ČEZ, a.s. a Integrovaných dceřiných společností skupiny ČEZ, a.s. 

V první části jsou uvedeny informace o společnostech. Po té je zpracováno teoretické 

vymezení nákladů. V následující části je zpracována analýza nákladovosti benefitů 

výše jmenované společnosti ČEZ, a. s. a IDS, na jejímž základě je proveden výběr 

klíčových položek benefitu, které se významně podílejí na tvorbě nákladů. V důsledku 

rozdílných kolektivních smluv je dále provedeno srovnání mezi společnostmi. 

V závěru práce jsou uvedeny návrhy a doporučení.  

 

Klíčová slova: benefity, náklady, analýza, Kolektivní smlouva 

 

 

SUMMARY: 

In presented diploma thesis is processed cost benefit analysis of ČEZ, a.s. and 

integrated subsidiaries of CEZ Group. In the first section are provided information 

regarding companies. Afterwards is processed the theoretical definition of costs. In the 

following section is processed analysis of benefits costs of above mentioned ČEZ, a.s. 

company  and integrated subsidiaries. On its basis is made  selection of the key items 

of the benefit  which contribute significantly to the creation of the cost. Due to the 

different collective agreements is consequently processed comparison among the 

companies. In the conclusion  are included suggestions and recommendations.  
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1. Úvod 

Jedním z hlavních cílů každé dobře prosperující společnosti je být co nejvíce 

úspěšný ve své oblasti a v důsledku globální světové hospodářské a finanční krize, 

hledat nejlepší východiska ke zdravé finanční situaci. Benefitní systém společnosti 

prošel během let vývojem, který začal po přeměně státního podniku na a.s., další 

změny přišly s vytvořením dceřiných společností. 

V ČEZ, a.s. a v Integrovaných dceřiných společnostech se odměňování 

zaměstnanců řídí na základě rozdílných kolektivních smluv. Cílem této práce je 

zhodnotit a srovnat současný, zavedený systém a zaměřit se na možnost úspory 

nákladů ve skupině, při zachování stávajících platných nástrojů, kterých je v této 

oblasti využíváno. 

Diplomovou práci jsem rozdělila do několika částí. V teoretické části mé práce 

se věnuji vymezení benefitů v oblasti mzdové a sociální, struktuře nákladů 

v souvislosti s daňovým zatížením a jeho přínosem pro společnost a zaměstnance, dále 

charakteristice společnosti ČEZ, a.s. a IDS., rozdílnosti jednotlivých společností 

a obecnému popisu stávajícího systému. V praktické části se následně soustředím 

na porovnání nákladovosti benefitů, které plynou z provázanosti kolektivních smluv. 

Po provedené analýze nákladovosti navrhuji opatření vedoucí k možné úspoře 

ve Skupině ČEZ. 
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2. Charakteristika společnosti ČEZ, a.s 

Energetická společnost ČEZ je největším energetickým uskupením v České 

republice i v rámci celé střední a jihovýchodní Evropy. ČEZ je největším výrobcem 

elektřiny v České republice, dále dodává svým zákazníkům plyn a teplo. 

Společnost ČEZ je jádrem rozsáhlé skupiny firem – Skupiny ČEZ, jejíž 

aktivity zahrnují pestré spektrum činností od těžby surovin, přes výrobu, distribuci 

a obchod až po oblast telekomunikací, informatiky, jaderného výzkumu, projektování, 

výstavby a údržby energetických zařízení nebo zpracování vedlejších energetických 

produktů. Skupina ČEZ se věnuje i dalším činnostem související s výrobou elektřiny. 

Je aktivní na poli vědy i inovací, kdy je v celém regionu lídrem v rozvoji chytrých sítí 

a elektromobilů. Základ dnešní podoby Skupiny ČEZ byl položen v roce 2003, kdy se 

energetická společnost ČEZ spojila s distribučními společnostmi. Dnes se Skupina 

ČEZ řadí k 10 největším energetickým uskupením v Evropě. 

2.1. ČEZ, a.s. 

Akciová společnost ČEZ byla založena v roce 1992 Fondem národního 

majetku ČR, jenž je doposud majoritním vlastníkem jejích akcií. Hlavním předmětem 

činnosti ČEZ, a. s., je výroba a prodej elektřiny a s tím související podpora elektrizační 

soustavy. Zároveň se zabývá výrobou, rozvodem a prodejem tepla. 

V roce 2003 vznikla spojením ČEZ, a. s., s distribučními společnostmi 

(Severočeská energetika, Severomoravská energetika, Středočeská energetická, 

Východočeská energetika a Západočeská energetika) Skupina ČEZ, která se tak 

stala nejvýznamnějším energetickým uskupením regionu střední a východní Evropy. 

Skupina ČEZ patří do evropské desítky největších energetických koncernů a je 

nejsilnějším subjektem na domácím trhu s elektřinou. 

V roce 2004, po úspěšné akvizici tří bulharských distribučních firem, rozšířila 

Skupina ČEZ majetkově svoji působnost i do zahraničí. Mimo výrobu a distribuci 

elektřiny náleží mezi významné činnosti podniků skupiny ČEZ těžba surovin, údržba 

energetických zařízení, provozování telekomunikačních služeb, věda a výzkum. 

Strategickým cílem energetické skupiny ČEZ je stát se lídrem na trhu 

s elektřinou v rámci středoevropského a východoevropského trhu s elektřinou. 
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2.2. Integrované dceřiné společnosti skupiny ČEZ, a.s. 

Do integrovaných dceřiných společností skupiny ČEZ a.s. patří následující 

společnosti:  

 ČEZ Správa majetku, 

 ČEZ Distribuce, 

 ČEZ Logistika, 

 ČEZ Distribuční služby, 

 ČEZ Prodej, 

 ČEZ Měření, 

 ČEZ Obnovitelné zdroje, 

 ČEZ Zákaznické služby, 

 ČEZ ICT, 

Všechny tyto uvedené společnosti se řídí jednotnou kolektivní smlouvou. 

ČEZ Správa majetku si stanovila za podnikatelský záměr vytvořit společnost 

ve Skupině ČEZ, která chce být šampiónem v oblasti dopravních služeb, poskytování 

prostorů (administrativních i průmyslových) a ostatních podpůrných administrativních 

služeb. Jednotným vedením chce reorganizovat a optimalizovat procesy v oblastech 

poskytovaných služeb a neustále rozvíjet dovednosti, znalosti a loajalitu zaměstnanců.  

ČEZ Distribuce, a. s., byla založena projektem fúze splynutím schváleným 

jediným akcionářem v působnosti valné hromady dne 12. července 2010. Společnost 

byla zapsána do obchodního rejstříku 1. října 2010, se základním kapitálem ve výši 60 

miliard Kč. ČEZ Distribuce, a. s., je držitelem licence na distribuci elektřiny ve smyslu 

energetického zákona č. 458/2000 Sb. Hlavním posláním společnosti je distribuce 

elektrické energie fyzickým a právnickým osobám a stálé zvyšování kvality 

a spolehlivosti dodávky všem odběratelům. 

Společnost ČEZ Logistika, s.r.o. byla vytvořena a zapsána do obchodního 

rejstříku dne 2. 8. 2004 v souladu se záměrem Skupiny ČEZ centralizovat proces 

nákupu a prodeje materiálu pro distribuční sítě do samostatné dceřiné obchodní 
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společnosti. Jediným 100% vlastníkem a zakladatelem společnosti ČEZ Logistika, 

s.r.o. je společnost ČEZ, a. s. Hlavním předmětem její činnosti je nákup, prodej 

a logistika elektromontážního materiálu a zajišťování služeb pro distribuci a výrobu 

Skupiny ČEZ a externí zákazníky. Největším zákazníkem ČEZ Logistika, s.r.o. je 

ČEZ Distribuce, a.s., která odebírá materiál na výstavbu sítí a rozvoden.  

ČEZ Distribuční služby, s.r.o. (dále jen ČDS) byly založeny v říjnu 2005 

společností ČEZ, a.s., jako 100% dceřiná společnost pro komplexní zajištění služeb 

v oblasti provozování, odstraňování poruch, údržby a oprav distribuční soustavy. Tyto 

činnosti převzala společnost vyčleněním částí podniků z regionálních energetik 

Skupiny ČEZ. Vklad částí podniků byl zároveň unikátní svým rozsahem v rámci 

projektu VIZE 2008 - poprvé byly převáděny do jedné společnosti v jeden den takřka 

dvě tisícovky zaměstnanců. 

Hlavním předmětem činnosti ČEZ Prodej, s.r.o., je obchod s elektřinou, 

na který získala licenci od Energetického regulačního úřadu. Dalším předmětem 

podnikání je činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických 

poradců a zprostředkování obchodu a služeb. Společnost ČEZ Prodej, s.r.o., se stala 

smluvním partnerem (dodavatelem elektřiny) pro všechny zákazníky Skupiny ČEZ. 

Nově se sjednotila nejen produktová nabídka napříč Skupinou ČEZ, ale i přístup 

k zákazníkům a kvalita služeb. Společnost ČEZ Prodej nakupuje elektřinu z výrobních 

zdrojů (elektráren) společnosti ČEZ a dále ji prodává koncových zákazníkům. Jelikož 

se elektřina nedá skladovat, je velmi důležité dobře zkombinovat výrobu a spotřebu 

elektřiny. K tomu slouží tzv. predikce elektřiny - tedy rozložení předpokládané 

spotřeby elektřiny do hodin, dnů, týdnů, měsíců, roku. 

Společnost ČEZ Měření byla založena 1.7.2000 Východočeskou energetikou, 

a. s. pod obchodní firmou VČE - měřicí technika, s.r.o. Společnost zahájila svoji 

činnost v plném rozsahu 1. 6. 2005. Hlavním posláním a nosným programem 

společnosti ČEZ Měření, s.r.o. jsou, veškeré činnosti v oblasti měření elektrické 

energie, včetně zajišťování přístrojů pro elektroměrovou činnost.  

Společnost ČEZ Obnovitelné zdroje patří do Skupiny ČEZ a. s., která jako 

jediná vyrábí 100% čistou a ekologickou energii. Hlavní činností a nosným 

programem společnosti je výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů. Výrobní portfolio 
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se sestává z průtočných vodních elektráren, v převážné většině s instalovaným 

výkonem do 10 MW. Elektrárny se nacházejí na Labi, Divoké Orlici, Berounce, 

Vydře, Chrudimce, Moravě a Svratce a mají celkový instalovaný výkon 67,39 MW. 

Nově společnost na konci roku 2009 a 2010  rozšířila provozované zdroje o větrné 

a fotovoltaické elektrárny s celkovým instalovaným výkonem 134, 853 MW. Ve svých 

záměrech počítá společnost s využitím slunce, větru, bioplynu a biomasy. 

Společnost ČEZ Zákaznické služby byla založena v kontextu projektu VIZE 

2008, Skupiny ČEZ a byla zapsaná do obchodního rejstříku dne 16. srpna 2004 jako 

100 % dceřiná společnost ČEZ, a.s. Podnikatelský plán společnosti, který byl schválen 

vedením společnosti ČEZ, a.s., vychází z legislativních podmínek v oblasti 

elektroenergetiky. Společnost zajišťuje prodej a obsluhu domácností 

a podnikatelského maloodběru, poskytuje základní zákaznický servis a služby back 

office velkým a středním zákazníkům, poskytuje služby pro prodej i pro distribuci, je 

optimalizována pro potřeby Skupiny ČEZ, ale je schopná poskytovat služby i třetím 

stranám. 

Akciová společnost ČEZ ICT Services, a. s., je stoprocentně vlastněná 

společností ČEZ, a. s. Vznikla 1. října 2008 fúzí společností ČEZnet, a. s., a ČEZData, 

s. r. o., za účelem komplexního zajištění ICT služeb s působností po celé České 

republice. Společnost patří mezi vyspělé poskytovatele plně konvergentních ICT 

služeb. Prostřednictvím vlastní rozsáhlé infrastruktury poskytuje atraktivní ICT služby 

v zajímavém členění a s pestrou škálou jejich využití. Zvláštní postavení společnosti je 

založeno na smluvním spojení se svým vlastníkem, mateřskou společností ČEZ, a. s. 

Klíčovým prvkem strategie společnosti ČEZ ICT Services, a. s. je neustálé zvyšování 

dostupnosti a provozní kvality ICT služeb prostřednictvím přirozeného rozvoje svých 

aktivit s přihlédnutím k optimalizaci cílového řešení včetně jeho realizačních 

a provozních nákladů. 

2.3. Organizační schéma skupiny ČEZ a.s. 

Organizační schéma společnosti ČEZ, a.s. je uvedeno v příloze č. 1. 

Organizační schéma integrovaných dceřiných společností je uvedeno v příloze č. 2. 
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3. Benefitní program, členění nákladů a daňové zatížení  

Firmy v době krize a v důsledku snižování nákladů ruší zaměstnanecké 

benefity. Ovšem rozumný zaměstnavatel se snaží udržet si kvalitní zaměstnance, kteří 

přispějí k budoucímu růstu firmy. 

Poskytování zaměstnaneckých benefitů a propracovaný benefitní program nad 

rámec sjednané mzdy přispívá k motivaci zaměstnanců a k jejich vyšší výkonosti. 

V dnešní době již nemusí být peníze jedinou možností, jak motivovat 

ve společnosti své zaměstnance. Ze strany zaměstnavatele je velmi důležité přicházet 

s novými inovacemi, aby si udržel a zároveň motivoval k dobře odvedené práci. 

Zaměstnanecké benefity však mohou být i významným konkurenčním prvkem 

v získávání nových pracovních sil. 

3.1. Druhy zaměstnaneckých benefitů. 

K nejčastějším zaměstnaneckým benefitům poskytovaných zaměstnavatelem 

patří: 

 příspěvky na stravování, zejména formou poskytování stravenek, 

 příspěvky na odborný rozvoj zaměstnanců (prohlubování a zvyšování 

kvalifikace), 

 příspěvky na tuzemskou a zahraniční rekreaci zaměstnanců a jejich rodinných 

příslušníků, 

 příspěvky na sportovní a kulturní vyžití zaměstnance, 

 příspěvky na penzijní připojištění se státním příspěvkem, 

 příspěvky na soukromé životní pojištění, 

 příspěvky na masážní, rehabilitační a posilovací služby, 

 nákup vitamínových přípravků, 

 očkování proti chřipce, 

 zvýhodněné půjčky zaměstnancům, 

 dary k životním a jiným výročím, 
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 podpora při neštěstí v rodině, při živelní pohromě, při dlouhodobé nemoci, při 

nepříznivé finanční a sociální situaci zaměstnance, 

 prodej výrobků nebo služeb firmy za cenu nižší, než je cena obvyklá (tržní), 

 poskytování nealkoholických nápojů na pracovišti, občerstvení na pracovišti, 

 bezplatné poskytování služebního auta i pro soukromé účely (manažerské 

auto), 

 zajišťování nebo hrazení dopravy do zaměstnání a ze zaměstnání, 

 poskytnutí bezplatného přechodného ubytování, 

 opční akciové programy pro manažery, poskytování zaměstnaneckých akcií, 

 podpora přátelských vztahů na pracovišti, 

 zřizování firemních školek atd. [2] 

Zaměstnanecké benefity lze poskytovat formou: 

 Fixní způsob poskytování benefitů, 

V tomto případě zaměstnavatel stanoví v kolektivní smlouvě nebo ve vnitřním 

předpisu základní zaměstnanecké benefity s určením pro všechny zaměstnance a je 

na zaměstnanci, zda tyto benefity využije nebo ne. Nevýhodou tohoto systému je, 

že zaměstnavatel může investovat do určitého programu zaměstnaneckých výhod, 

ale zaměstnanci nemusí mít o tyto formy zájem. 

 Flexibilní způsob poskytování benefitů (cafeteria systém). 

V tomto případě zaměstnavatel stanoví firemní balíček zaměstnaneckých 

benefitů a stanoví rovněž roční limit bodů pro každého zaměstnance. Každý 

zaměstnanec si z tohoto balíčku zvolí takové benefity, které mu budou nejvíce 

vyhovovat. Při výběru benefitů vychází zaměstnanec z bodově ohodnocené příslušné 

zaměstnanecké výhody a z celkové výše přidělených bodů zaměstnanci k čerpání 

benefitů. Zaměstnanec tak může v rámci stanoveného bodového limitu optimalizovat 

čerpání benefitů podle vlastních preferencí. [2] 

Výhody poskytování benefitů pro zaměstnavatele jsou: 

 úspora mzdových nákladů s ohledem na daňové úlevy, 
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 účinný nástroj personálního managementu přispívající ke zvýšení 

loajality, motivace a produktivity, snížení fluktuace a s tím 

souvisejících nákladů, 

 zvýšení image a atraktivity společnosti zaměstnavatele. [4] 

Výhody pro zaměstnance jsou: 

 získání atraktivních finančních i naturálních prostředků zvolenou 

formou, nezatížených daňovými odvody (sociální a zdravotní), 

 využití množstevních slev, které dostane od poskytovatele většiny 

těchto finančních či naturálních plnění zaměstnavatel v porovnání se 

situací, kdy by například penzijní připojištění sjednával zaměstnanec 

individuálně „za své peníze“, 

 při dobrém provázání systému benefitů s bonusovými programy získá 

zaměstnanec přímou kontrolu nad částí svých příjmů v závislosti 

na svém výkonu. [4] 

3.2. Pojem náklady a členění nákladů 

Náklady se obvykle definují jako spotřeba práce a prostředků v peněžním 

vyjádření. Lze říci, že náklady představují určité vstupy do podniku. Podnik tyto 

vstupy svými vnitřními mechanismy přetváří ve výstupy. Se vznikem nákladu je 

obvykle spojen úbytek majetku či vznik závazků.  

3.2.1 Pojem náklady 

Náklady jsou peněžní vyjádření spotřeby výrobních faktorů, které se využívají 

pro tvorbu výnosů. Některé z těchto faktorů se spotřebovávají najednou, což může být 

například materiál, mzdy, služby. Mezi další náklady patří například náklady spojené 

s pořízením budov, strojů a výrobních zařízení. [4] 

Základní skupina nákladů: 

 provozní náklady (jedná se o náklady spojené s pravidelně se opakujícími 

aktivitami podnikatelské jednotky); 

 finanční náklady (tyto náklady souvisí s finančními operacemi podnikatelské 

jednotky); 
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 mimořádné náklady (náklady vzniklé mimořádnými případy, které podnik 

nemohl ovlivnit, jsou to jevy příležitostné a neopakující se). 

Ekonomická teorie definuje náklady podniku jako penězi oceněnou spotřebu 

výrobních faktorů včetně veřejných výdajů, která je vyvolána tvorbou podnikových 

výnosů. [4] 

Náklad charakterizuje nejen to, co bylo zaplaceno, ale i to co muselo být 

vynaloženo na statcích a výkonech. Účetně jde o peněžní částku, která byla skutečně 

vynaložena za výrobní faktor. Ekonom musí brát v úvahu nejen částku za zakoupené 

zboží, ale musí do tohoto nákladu také zahrnout úrok, který by byl získán vlivem 

půjčení těchto peněz. To znamená, že se za náklad považuje např. úrok z vlastního 

kapitálu aj. Je nutné si uvědomit, že máme i tzv. náklady příštích období (v běžném 

období jsou uskutečněny výdaje na výrobky, které se budou vyrábět v příštích 

obdobích). [4] 

3.2.2. Členění nákladů 

Nákladem je hodnota, která byla nějakou osobou vynaložena. Náklady snižují 

ekonomický přínos, což se odrazí v úbytku aktiv nebo snížení jejich hodnoty nebo 

vznikem či zvýšením závazků. Náklad může být přiřazován období, ve kterém vznikl, 

období, se kterým věcně a časově souvisí nebo k výkonu, ke kterému se váže. 

Variabilní náklady jsou to takové náklady, které se mění s objemem produkce. 

Proporcionální variabilní náklady jsou: 

 nejdůležitější částí variabilních nákladů, 

 vyvolané jednotkou výkonu, 

 konstantní a rostou přímo úměrně s počtem výkonů, 

 jednicové náklady, 

 část režie, která je ovlivněna stupněm využití kapacity. 

Podproporcionální variabilní náklady: 

 se v praxi vyskytují poměrně často, 

 mají smíšený charakter, 
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 v absolutní výši rostou pomaleji než objem výkonů. 

Nadproporcionální variabilní náklady: 

 vyvolávají dojem nehospodárnosti, to však neplatí obecně, 

 zjednodušení průběhu – ve sledovaném intervalu jsou kvantifikovány na fixní 

a proporcionální složky. 

Fixní náklady: 

 tzv. kapacitní nálady, 

 v určitém rozsahu prováděných výkonů nebo aktivit (relevantním rozpětí) jsou 

konstantní, což vede k požadavkům na maximální využití dané kapacity, 

 rostou skokem – jak v absolutní výši tak i podílem na jednotku výkonu, 

 jsou vyvolané potřebou zajištění podmínek pro efektivní průběh 

podnikatelského procesu. 

Relevantní náklady: 

 rozhodování vychází z odhadovaných nákladů zvažovaných variant, 

 posouzení, které náklady budou danou variantou ovlivněny a které ne, 

 relevantní náklady jsou z hlediska daného rozhodnutí důležité, 

 mění se při různých variantách. 

Irelevantní náklady: 

 pro dané rozhodnutí nejsou důležité, 

 změna varianty neovlivňuje jejich výši. 

Rozdílové náklady: 

 zvláštní forma relevantních nákladů, 

 vyjadřují rozdíl nákladů před určitou změnou a po této změně. 

Imputované náklady: 

 ovlivní výsledky podniku v širších souvislostech, např. daňové důsledky 

daného rozhodnutí (zvýšená daň z příjmů). 
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Odložené náklady: 

 obtížně vyčíslitelné důsledky rozhodnutí, které ovlivní podnikovou činnost 

v dlouhodobém horizontu např. reakce zákazníků, 

 imputované a odložené náklady vznikají v souvislosti s rozhodováním 

o budoucí kapacitě. [1] 

3.3. Daňové zatížení 

Za optimální lze považovat takové zaměstnanecké benefity, které jsou 

na straně zaměstnance osvobozeny od daně z příjmů ze závislé činnosti a nezahrnují se 

do vyměřovacího základu zaměstnance pro výpočet pojistného na sociální a zdravotní 

pojištění a současně jsou na straně zaměstnavatele daňově účinným výdajem 

(nákladem), který snižuje základ daně z příjmu. [2] 

Zaměstnanecké benefity z pohledu zaměstnavatele 

 jsou daňově uznatelným nákladem do výše dané zákonem, 

 jsou daňově neuznatelným nákladem nad částku uvedenou v zákoně, 

 jsou poskytovány z fondu kulturních a sociálních potřeb dále jen „FKSPˮ, 

 ze sociálního fondu tvořeného ze zisku po zdanění, 

 nebo z nerozděleného zisku z předchozích účetních období. [3] 

Zaměstnanecké benefity z pohledu zaměstnance 

 jsou osvobozeny od daně z příjmů ze závislé činnosti, 

 v podobě nepeněžních plnění nejsou zahrnovány do vyměřovacího 

základu zaměstnance pro odvod sociálního a zdravotního pojištění, 

 v podobě finančního plnění jsou zahrnovány do vyměřovacího základu 

zaměstnance pro odvod sociálního a zdravotního pojištění, 

 příjmy se zahrnují do tzv. superhrubé mzdy. [3] 
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4. Benefitní systém ČEZ, a.s. a IDS  

Ve Skupině ČEZ, je pro oblast zaměstnaneckých výhod a jejich poskytování 

garantem Divize personalistika. Ta odpovídá za zpracování řídící dokumentace, revize 

směrnic a za jejich celkové dodržování. V systému nastavuje jednotlivé procesy pro 

poskytování zaměstnaneckých výhod. 

Společnost ČEZ, a.s. a IDS mají benefitní nástroje obsaženy v kolektivních 

smlouvách, které jsou k dispozici všem zaměstnancům. 

Benefitní oblast je zpracována v bodě č. 3 - Sociální oblast. 

4.1. Zaměstnanecké výhody v ČEZ, a.s. 

Veškeré poskytované benefity jsou ve společnosti přidělovány dle níže 

popsaného rozdělení. Jednu skupinu tvoří výhody, které zaměstnavatel poskytuje 

plošně všem zaměstnancům, ve druhé skupině jsou to výhody, které zaměstnancům 

plynou z pracovního místa nebo funkce.  

4.1.1 Zaměstnanecké výhody poskytované všem zaměstnancům  

Zaměstnavatel zabezpečuje zaměstnancům v průběhu pracovní směny 

stravování. Zabezpečením stravování se pro tento účel rozumí zejména poskytnutí 

závodního stravování, stravenek nebo mražené stravy k ohřevu. 

Zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům příspěvek na penzijní připojištění 

ve výši 3 % vyměřovacího základu zaměstnance za daný měsíc pro pojistné 

na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, minimálně 

800 Kč a maximálně 1 300 Kč měsíčně. Příspěvek se poskytuje po uplynutí zkušební 

doby. 

Zaměstnavatel poskytuje všem zaměstnancům po uplynutí zkušební doby 

příspěvek na odběr elektrické energie, a to níže uvedenou formou: 

 poskytováním příspěvku na soukromé životní pojištění ve výši 666 Kč měsíčně  

 navýšením osobního účtu o částku 7 200 Kč za celý kalendářní rok. 

Podmínkou poskytnutí příspěvku na životní pojištění je uzavření platné 

smlouvy na soukromé životní pojištění sjednané za podmínek daných § 6 a § 24 
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zákona č. 586/1992 Sb., tzn. sjednání výplaty pojistného plnění až po 60 kalendářních 

měsících a současně nejdříve v roce dosažení věku 60 let. Příspěvek je poskytován 

měsíčně současně s vyúčtováním mzdy za jednotlivé kalendářní měsíce roku. Poslední 

příspěvek zaměstnavatele je poukázán pojišťovně/bance ve výplatním termínu mzdy 

za měsíc, kdy dojde ke skončení pracovního poměru zaměstnance. 

Zaměstnavatel přiděluje zaměstnancům osobní účet ve výši 8 000 Kč 

na příslušný kalendářní rok. Prostřednictvím osobního účtu zaměstnavatel přispívá 

na regeneraci, obnovu sil a zdraví zaměstnanců a jejich rodinných příslušníků.  

Osobní účet může zaměstnanec čerpat pouze jednou z následujících forem: 

 prostřednictvím univerzálních poukázek Flexi Pass, které lze použít 

k úhradě volnočasových aktivit - rekreace, vzdělávání, kultura, sport, 

relaxace a zdraví - v síti dodavatelů společnosti Sodexo, 

 prostřednictvím tzv. přídělu do osobního účtu, kterým zaměstnavatel 

bezhotovostně přispívá zaměstnancům a jejich rodinným příslušníkům 

na rekreační, rekondiční, léčebné nebo ozdravné pobyty a dětské 

rekreace. 

V mimořádně závažných sociálních případech lze poskytnout zaměstnanci 

sociální výpomoc. 

Zaměstnavatel může zaměstnanci poskytnout bezúročnou půjčku: 

 na zabezpečení bydlení maximálně ve výši 200 000 Kč, a to na: 

 stavbu nebo koupi bytu (vlastnictví jednotky dle zákona č. 72/1994 Sb.), 

 stavbu nebo koupi domu nebo spoluvlastnického podílu na domu (zejména 

rodinného domu), 

 úhradu členského vkladu v bytovém družstvu, 

 úhradu podílu společníka v obchodní společnosti či členství v jiné, shora 

neuvedené právnické osobě kupující dům (bytový dům). 

 na provedení stavebních úprav rodinného domu nebo bytu, jehož je 

zaměstnanec vlastníkem, maximálně ve výši 100 000 Kč (nevztahuje se na 
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chaty, další stavby rekreačního, hospodářského nebo podnikatelského 

charakteru a garáže). 

Zaměstnavatel uhradí rozdíl nákladů, které podle právních předpisů nebude 

hradit zdravotní, popřípadě jiná pojišťovna, za zaměstnance vyslané na zahraniční 

pracovní cestu, kteří onemocní ne vlastní vinou a podrobí se v cizině nezbytně nutným 

léčebným úkonům. 

Zaměstnavatel poskytne zaměstnanci v průběhu prvních tří kalendářních dnů 

jeho nemoci příspěvek ve výši 200 Kč. 

Odchodné je poskytováno zaměstnanci při prvním skončení pracovního 

poměru, při nebo po vzniku nároku na starobní, předčasný starobní nebo invalidní 

důchod pro invaliditu třetího stupně. 

Zaměstnancům je vypláceno odstupné nad rámec ZP. 

Odměna při životním výročí je poskytována při dosažení věku 50 let 

zaměstnance za předpokladu, že ve společnosti v roce nároku na tuto odměnu, 

odpracoval minimálně 5 let.  

V souvislosti s narozením dítěte zaměstnavatel poskytne zaměstnanci 

jednorázový příspěvek ve výši 5 000 Kč.  

4.1.2 Zaměstnanecké výhody vyplývající z pracovního místa nebo funkce 

Zaměstnavatel poskytuje klíčovým zaměstnancům společnosti souhrn výhod 

určených jako podpora při přesunu do nového místa výkonu práce v rámci České 

republiky, a to ve formě příspěvku na ubytování, příspěvku na dopravu nebo příspěvku 

na cesty za rodinou. 

Zaměstnavatel poskytuje vybranému okruhu zaměstnanců vozidlo kategorie 

Benefit/Benefit speciál, které lze využívat jak pro služební, tak soukromé účely.  

Zaměstnavatel umožňuje zaměstnancům, kteří využívají mobilní telefon 

k výkonu svých pracovních povinností, používat mobilní telefony v omezeném 

rozsahu také pro naléhavé soukromé hovory. 
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V souladu s pravidly schválenými valnou hromadou společnosti a rozhodnutím 

představenstva poskytuje zaměstnavatel vybranému okruhu manažerů manažerské 

životní pojištění. Bližší podmínky poskytování manažerského životního pojištění jsou 

stanoveny v individuálních smlouvách. 

Na základě rozhodnutí valné hromady společnosti poskytuje zaměstnavatel 

okruhu vybraných manažerů opční program na nákup akcií ČEZ. O zařazení 

zaměstnance do opčního programu na nákup akcií ČEZ rozhoduje na základě 

doporučení představenstva dozorčí rada. 

4.2. Zaměstnanecké výhody v integrovaných dceřiných společnostech 

Stejně jako ve společnosti ČEZ, a.s. jsou veškeré benefity přidělovány dle 

následujícího rozdělení. Jednu skupinu tvoří výhody, které zaměstnavatel poskytuje 

plošně všem zaměstnancům, a ve druhé skupině jsou to výhody, které zaměstnancům 

plynou z pracovního místa nebo funkce.  

4.2.1 Zaměstnanecké výhody poskytované všem zaměstnancům  

Zaměstnavatel přispívá na penzijní připojištění všem po 3 měsících trvání 

pracovního poměru. Zaměstnancům, kteří uzavřou nebo již uzavřeli s penzijním 

fondem smlouvu o penzijním připojištění se státním příspěvkem s pravidelnými 

měsíčními platbami z vlastních prostředků nejméně ve výši 100,- Kč, přispívá 

zaměstnavatel částku, která činí 3 % z vyměřovacího základu zaměstnance pro 

pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti za daný 

měsíc, minimálně 800 Kč a maximálně 1 600 Kč měsíčně.  

Zaměstnavatel se zavazuje poskytovat příspěvek na poukázku na stravování 

v hodnotě dle KS zaměstnancům, kteří odpracovali alespoň 3 hodiny v pracovní 

směně. Při 11 hodinové a delší směně v rámci harmonogramu směn, poskytne 

zaměstnavatel další příspěvek na poukázku na stravování v hodnotě dle KS. Výše 

příspěvku činí 55 % hodnoty poukázky (maximálně však do výše 70 % stravného při 

trvání pracovní cesty 5 až 12 hodin). 

Zaměstnancům, kteří uzavřou nebo uzavřeli s pojišťovnou AMCICO AIG, 

AXA, Česká pojišťovna, Kooperativa, ING, Nationale-Nederlanden nebo pojišťovnou 

České spořitelny životní pojištění, které splňuje podmínky zákona č. 586/1992 Sb. 
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v platném znění, přispěje zaměstnavatel částkou ve výši 666 Kč měsíčně. Příspěvek 

lze poskytnout zaměstnancům po 3 měsících trvání pracovního poměru a to pouze 

v jednom pracovním poměru u zaměstnavatele.  

Zaměstnavatel zřídí všem zaměstnancům v pracovním poměru po 3 měsících 

trvání pracovního poměru osobní účet ve výši 8 700 Kč ročně, a to pouze v jednom 

pracovním poměru u zaměstnavatele. 

Zaměstnavatel poskytne zaměstnanci příspěvek na el. energii ve výši 7 000 Kč 

za rok, a to pouze v jednom pracovním poměru u zaměstnavatele. O tuto částku bude 

navýšen osobní účet. 

V mimořádně závažných případech lze zaměstnanci poskytnout jednorázovou 

sociální výpomoc maximálně do výše 75 000 Kč. V případě úmrtí zaměstnance 

z důvodů jiných než v souvislosti s pracovním úrazem nebo při jiných tragických 

událostech může být zaměstnanci nebo pozůstalým vyplacena mimořádná sociální 

výpomoc až do výše dle 100 000 Kč. 

Zaměstnavatel poskytne zaměstnanci v průběhu prvních tří kalendářních dnů 

jeho nemoci příspěvek ve výši 200 Kč za jeden den. 

Vedoucí zaměstnanec může zaměstnanci při dosažení 50 let věku přiznat 

odměnu na základě zhodnocení dlouhodobých pracovních výsledků. 

Odchodné poskytne zaměstnanci při prvním skončení pracovního poměru při 

nebo po vzniku nároku na starobní, předčasný starobní nebo invalidní důchod. 

Zaměstnancům je vypláceno odstupné nad rámec ZP. 

4.2.2 Zaměstnanecké výhody vyplývající z pracovního místa nebo funkce 

Zaměstnavatel poskytuje klíčovým zaměstnancům společnosti souhrn výhod 

určených jako podpora při přesunu do nového místa výkonu práce v rámci České 

republiky, a to ve formě příspěvku na ubytování, příspěvku na dopravu nebo příspěvku 

na cesty za rodinou. 

Zaměstnavatel poskytuje vybranému okruhu zaměstnanců vozidlo kategorie 

Benefit/Benefit speciál, které lze využívat jak pro služební, tak soukromé účely.  
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Zaměstnavatel umožňuje zaměstnancům, kteří využívají mobilní telefon k 

výkonu svých pracovních povinností, používat mobilní telefony v omezeném rozsahu 

také pro naléhavé soukromé hovory.  

Na základě rozhodnutí valné hromady, dozorčí rady a představenstva 

společnosti ČEZ, a. s., poskytuje zaměstnavatel vybraným manažerům společnosti 

motivační manažerské životní pojištění. Bližší podmínky pojištění jsou stanoveny v 

individuálních smlouvách. 

Na základě rozhodnutí valné hromady společnosti ČEZ, a. s., poskytuje 

zaměstnavatel okruhu vybraných manažerů opční program na nákup akcií ČEZ, a. s. O 

zařazení zaměstnance do opčního programu na nákup akcií ČEZ, a.s., rozhoduje na 

základě doporučení představenstva ČEZ, a.s., dozorčí rada ČEZ, a.s.  
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5. Analýza současného stavu - porovnání nákladovosti 

benefitů ve společnostech  

V kapitole jsou uvedeny číselné hodnoty analyzované společnosti. Vzhledem 

k tomu, že se motivační oblast ve Skupině ČEZ řídí na základě dvou rozdílných 

kolektivních smluv, rozhodla jsem se porovnat nákladovost s ohledem a přepočtem na 

určité modelové situace. Zpracovala jsem celkový přehled počtu zaměstnanců a 

klíčové body v obou kolektivních smlouvách viz grafy uvedené níže. 

Další kapitolou mé analýzy je zpracování přehledu zaměstnaneckých výhod 

z hlediska daní, sociálního a zdravotního pojištění. V této části se zaměřuji na srovnání 

nákladové náročnosti vybraných benefitů, u kterých se domnívám, že jsou v této 

oblasti klíčové. 

5.1. Přehled zaměstnanců ve Skupině ČEZ 

 

Graf 1: Počet zaměstnanců ve Skupině ČEZ 

[vlastní zdroj] 

V grafu č. 1 a č. 2 je znázorněn přehled zaměstanců ve Skupině ČEZ. Poměr 

zaměstnanců ČEZ, a.s. a integrovaných dceřiných společností ( součet zaměstnanců 

IDS ) je téměř vyrovnaný. V ČEZ, a.s. je k 1. 3. 2013 zaměstnáno 6 133 zaměstnanců 

a v IDS je k 1. 3. 2013 zaměstnáno 6217 zaměstnanců. Znamená to tedy, že přibližně 
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polovina zaměstnanců je vždy odměňována dle jedné ze stávajících kolektivních 

smluv.  

 

Graf 2: Součet zaměstnanců ve Skupině ČEZ 

[vlastní zpracování] 

5.2. Srovnání kolektivních smluv 

Vzhledem k tomu, že se benefitní a motivační části kolektivní smlouvy 

rozcházejí a dle zařazení do jednotlivých společností jsou zaměstnanci rozdílně 

vypláceni, zaměřila jsem se na srovnání kolektivních smluv.  

Struktura tarifních mezd a vyplácených benefitů je na první pohled velmi 

podobná, ale po detailním průzkumu jsou větší rozdíly především v rozmezí hodnot 

tarifních stupňů stejných či obdobných pracovních pozic, dále v  nárocích na odstupné, 

odchodné a odměny při životním jubileu.  

5.2.1 Porovnání benefitů v ČEZ, a.s. a IDS 

V této části mé práce jsem se zaměřila na výčet benefitů, které jsou poskytovány 

v celé skupině a srovnala jejich hodnoty. 
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Graf 3: Paušální vyjádření benefitů ve Skupině ČEZ 

[vlastní zpracování] 

Při pohledu na graf č. 3 Paušální vyjádření poskytovaných benefitů mohu říci, 

že jsou částky podobné. Většího výkyvu zaznamenávám u příspěvku na Penzijní 

připojištění, kde je maximální výše u IDS 1 600 Kč. Tato skutečnost je pozitivní pro 

tu skupinu zaměstnanců, kteří mají vyšší příjem a mohou tak získat měsíčně i vyšší 

příspěvek, neboť jeho výše se odvíjí od vyměřovacího základu na sociální a zdravotní 

pojištění. U společnosti ČEZ, a.s. je příspěvek poskytován pouze do výše 1 300 Kč.  

Osobní účet je dle srovnání kolektivních smluv také vyplácen rozdílně. 

Vezmu-li v úvahu, že je zhruba 6 200 zaměstnanců odměňováno dle KS IDS, činní 

rozdíl přibližně 4 300 000 Kč za rok. 

Dalším rozdílem je poskytování příspěvku při narození dítěte a na ošatné. 

Tento benefit vyplácí pouze společnost ČEZ, a.s. Integrované dceřiné společnosti tyto 

benefity zavedeny nemají. Příspěvek při narození dítěte čerpalo v loňském roce 

176 zaměstnanců a příspěvek na ošatné se každý rok týká v průměru 50 zaměstnanců. 
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5.2.2 Porovnání tarifních stupňů ve Skupině ČEZ 

 
Graf 4: Srovnání výše tarifních mezd zaměstnanců ve Skupině ČEZ 

Závazným podkladem pro zařazování zaměstnanců do tarifních stupňů podle 

složitosti, odpovědnosti a namáhavosti vykonávané práce je Sborník, který je vydán 

jako vnitřní dokument zaměstnavatele. Pracovnímu místu přísluší tarifní stupeň, který 

odpovídá tarifnímu zařazení nejvýše ohodnocené charakteristické činnosti přiřazené 

příslušnému pracovnímu místu. Společnost zaměstnanci tento tarif přizná, 

za předpokladu, že v plném rozsahu činnost vykonává.  

Graf č. 4 a tabulka č. 1 nám udávají skutečnou výši tarifní mzdy, kterou 

zaměstnanec obdrží při zařazení na konkrétní pozici. Do tarifního stupně 8, jsou výše 

základních mezd ve skupině velmi podobné. Větších odchylek začíná být patrno od TS 

10. Zde dochází k nárůstu mezd zaměstnanců, kteří jsou odměňováni na základě 

kolektivní smlouvy IDS. Vyjádřený korunový rozdíl pak na jednoho zaměstnance 

oproti ČEZ, a.s. u TS 10 činí o 1 420 Kč více, u TS 11 o 2 990 Kč více a u TS 12 je to 

již o 5 100 Kč více. Z tohoto porovnání je patrné, že by pro skupinu bylo velmi 

žádoucí, kdyby došlo ke sjednocení výše tarifních stupňů napříč celou společností. 
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Porovnání tarifních stupňů 

ve Skupině ČEZ 

Tarifní 

stupeň 
IDS ČEZ 

1 10 470 Kč 10 620 Kč 

2 11 850 Kč 11 140 Kč 

3 13 330 Kč 12 490 Kč 

4 15 080 Kč 15 150 Kč 

5 17 140 Kč 17 520 Kč 

6 19 310 Kč 20 060 Kč 

7 21 800 Kč 22 560 Kč 

8 24 590 Kč 25 070 Kč 

9 27 870 Kč 27 620 Kč 

10 31 410 Kč 29 990 Kč 

11 35 490 Kč 32 500 Kč 

12 40 140 Kč 35 040 Kč 

Tab. 1: Hodnoty jednotlivých tarifních stupňů 

[vlastní zpracování] 

Tarifní 

stupeň
IDS ČEZ

Tarifní 

stupeň
IDS ČEZ

Srovnání IDS 

oproti ČEZ

Vyjádření 

celkového 

rozdílu

1 0 0 1 10 470 Kč 10 620 Kč -150 Kč 0 Kč

2 0 6 2 11 850 Kč 11 140 Kč 710 Kč 0 Kč

3 145 8 3 13 330 Kč 12 490 Kč 840 Kč 121 800 Kč

4 99 14 4 15 080 Kč 15 150 Kč -70 Kč -6 930 Kč

5 571 52 5 17 140 Kč 17 520 Kč -380 Kč -216 980 Kč

6 984 384 6 19 310 Kč 20 060 Kč -750 Kč -738 000 Kč

7 1 605 513 7 21 800 Kč 22 560 Kč -760 Kč -1 219 800 Kč

8 799 531 8 24 590 Kč 25 070 Kč -480 Kč -383 520 Kč

9 969 409 9 27 870 Kč 27 620 Kč 250 Kč 242 250 Kč

10 398 446 10 31 410 Kč 29 990 Kč 1 420 Kč 565 160 Kč

11 204 418 11 35 490 Kč 32 500 Kč 2 990 Kč 609 960 Kč

12 31 332 12 40 140 Kč 35 040 Kč 5 100 Kč 158 100 Kč

Počet zaměstnanců dle 

zaření v TS
Stupnice mzdových tarifů Porovnání

 

Tab. 2: Rozdíl nákladovosti tarifních stupňů 

[vlastní zpracování] 
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V tabulce č. 2 jsem zpracovala detailní rozdíl, který plyne ze stupnice 

mzdových tarifů. Rozdělila jsem tarifní zaměstnance dle tarifních stupňů a porovnala 

rozdíl základních mezd. Vycházela jsem ze skutečnosti, kterou jsem uvedla v grafu 

č. 4. Protože jsou v IDS základní mzdy v již uvedených tarifních stupních vyšší, 

přepočetla jsem, o kolik by Skupina ČEZ při uvedeném počtu zaměstnanců šetřila. 

Od základních mezd se dále odvíjejí odměny, prémie, příplatky, takže v konečném 

součtu je číslo daleko vyšší. Při tomto počtu a rozvržení zaměstnanců by pouze na 

základních mzdách Skupina ČEZ šetřila přibližně 900 000 Kč měsíčně. 

5.2.3 Odstupné nad rámec Zákoníku práce 

Odstupné náleží zaměstnanci, u něhož dochází k rozvázání pracovního poměru 

z organizačních důvodů výpovědí podle § 52 písm. a) až c) ZP nebo dohodou z týchž 

důvodů, nebo dohodou z důvodu přijetí výzvy zaměstnavatele v souvislosti 

s organizačními změnami, vyplácí zaměstnavatel při skončení pracovního poměru 

celkové odstupné v závislosti na počtu let odpracovaných u zaměstnavatele dle grafu 

č. 5. 

 

Graf 5: Násobky odstupného nad rámec Zákoníku práce 

[vlastní zpracování] 

V grafu č. 5 jsem zpracovala přehled násobků odstupného nad rámec Zákoníku 

práce. Zdrojová data jsem čerpala v platných kolektivních smlouvách. Počet násobků 

se vždy odvíjí od odpracovaných let ve Skupině ČEZ a opět zde dochází ke značným 

rozdílům. Pro výpočet nákladovosti jednotlivých KS jsem vycházela z průměrné mzdy 
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za 5 předchozích čtvrtletí ve Skupině ČEZ, která činní 53 263 Kč. Vyjádřené náklady 

plynoucí z odpracovaných let, jsou uvedeny v tabulce č. 3. 

Doba zaměstnání v 

letech
nákladovost v ČEZ a.s. nákladovost v IDS Rozdíl IDS oproti ČEZ a.s.

5 - 10 let 266 315 Kč 266 315 Kč 0 Kč

10 - 15 let 319 578 Kč 319 578 Kč 0 Kč

15 - 20 let 372 841 Kč 479 367 Kč 106 526 Kč

20 - 25 let 479 367 Kč 585 893 Kč 106 526 Kč

více jak 25 let 532 630 Kč 692 419 Kč 159 789 Kč

Odstupné

 
Tab. 3: Vyjádření finančního rozdílu 

[vlastní zpracování] 

V důsledku rozdílu v počtu násobku, který je patrný z grafu č. 5, dochází ke 

zřetelným rozdílům. Odpracuje-li zaměstnanec ve společnosti určitý počet let a je mu 

vypláceno odstupné dle platné KS pro IDS, pohybují se rozdíly při odpracovaných 

patnácti a více letech v průměru od 100 až do 160 tis. Kč. Výpočet je uveden v tabulce 

č. 3. 

5.2.4 Odchodné 

Jako uznání a ocenění dlouholeté práce u zaměstnavatele náleží zaměstnanci 

odchodné při odchodu do důchodu. Samozřejmě je potřeba splnit následující 

podmínky. Odchodné zaměstnavatel vyplácí při prvním skončení pracovního poměru. 

Výše odchodného je závislá na odpracovaných letech u zaměstnavatele. Odchodné je 

vyplaceno pouze pokud pracovní poměr trvá nejméně 5 let. 
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Graf 6: Počet násobků mezd za odpracované roky - odchodné 

[vlastní zpracování] 

Doba zaměstnání v 

letech
nákladovost v ČEZ a.s. nákladovost v IDS Rozdíl IDS oproti ČEZ a.s.

5-10 let 266 315 Kč 266 315 Kč 0 Kč

10 - 15 let 319 578 Kč 372 841 Kč 53 263 Kč

15 - 20 let 372 841 Kč 479 367 Kč 106 526 Kč

20 - 25 let 479 367 Kč 585 893 Kč 106 526 Kč

více jak 25 let 532 630 Kč 692 419 Kč 159 789 Kč

Odchodné

 
Tab. 4: Vyjádření finančního rozdílu 

[vlastní zpracování] 

V důsledku rozdílu v počtu násobku, který je patrný z grafu č. 6, dochází 

ke zřetelným rozdílům. Odpracuje-li zaměstnanec ve společnosti určitý počet let a je 

mu vypláceno odchodné dle platné KS pro IDS, pohybují se rozdíly 

při odpracovaných patnácti a více letech v průměru od 50 až do 160 tis. Kč. Výpočet 

je uveden v tabulce č. 4. 

5.2.5 Odměna při životním výročí 

Odměnu poskytuje zaměstnavatel za podmínky, že pracovní poměr trvá nepřetržitě 

nejméně 5 let. Při stanovení výše odměny se vychází z toho, že počet let potřebných 
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pro přiznání odměny bude dosažen do konce kalendářního roku, ve kterém 

zaměstnanec dosáhne životního jubilea.  

 
Graf 7: Odměna 50 let 

V grafu č. 7 je na první pohled patrné, že pokud by došlo ke sjednocení KS 

a odměny při dosažení 50 let věku by se vyplácela dle KS platné pro IDS, byla by 

úspora na jednoho zaměstnance následující. Při odpracování 5 let by Skupina ČEZ 

šetřila 4 000 Kč, při odpracování 10 let by došlo k úspoře 8 000 Kč, při odpracování 

15-ti let to je již 12 000 Kč, a pokud zaměstnanec dosáhne padesáti let věku a u 

společnosti pracuje nejméně 20 let činní rozdíl 16 000 Kč. 

5.3. Zpracování přehledu zaměstnaneckých výhod z hlediska daní, sociálního a 

zdravotního pojištění 

Na popis daňového a odvodového řešení konkrétních benefitů se zaměřuji 

v této kapitole. Analyzovala jsem všechny poskytované zaměstnanecké benefity. 

Soustředila jsem se na daňovou uznatelnost či neuznatelnost benefitů, dále na daňový 

dopad a povinnost odvádět zdravotní a sociální pojištění. Vzhledem k velikosti 

a obsáhlosti zpracovaných dat, předkládám výčet v příloze č. 2 a č. 3. 

 Příloha č. 2 Zaměstnanecké výhody z hlediska danění, sociálního a zdravotního 

pojištění v ČEZ, a.s. 

 Příloha č. 3 Zaměstnanecké výhody z hlediska danění, sociálního a zdravotního 

pojištění v IDS 
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5.3.1 Srovnání nákladové náročnosti vybraných benefitů 

Zaměstnanecké benefity lze členit z hlediska daňového dopadu a odvodů 

na sociální a zdravotní pojištění zaměstnance a dále pak dle možnosti zaměstnavatele 

zařadit výdaj do nákladů na dosažení a zajištění příjmů. Z pohledu zaměstnavatele je 

tedy velmi důležité, zda je benefit daňově uznatelný náklad či nikoliv. 

Z těchto důvodů rozděluji benefity na benefity výhodné, částečně výhodné 

a nevýhodné pro zaměstnance nebo zaměstnavatele. 

Mezi výhodné benefity patří ty, které jsou v příloze č. 2 a č. 3 osvobozeny 

od daně z příjmu a netvoří vyměřovací základ pro odvody na sociální a zdravotní 

pojištění. Ve Skupině ČEZ je to například příspěvek na životní pojištění, příspěvek 

na penzijní připojištění. Simulace úspory daňové nákladovosti je součástí tabulky č. 6 

a č. 7. 

K benefitům částečně výhodným patří ty, které jsou méně výhodné buď pro 

zaměstnance, nebo zaměstnavatele. Společnost ČEZ, a.s. poskytuje zaměstnancům 

přechodné ubytování (mobilitu), ta je v plné výši daňově uznatelným nákladem ovšem 

u zaměstnance je tento nepeněžní příjem osvobozen pouze do určitého limitu. 

Podmínkou k poskytnutí tohoto benefitu je, že obec která je určena k přechodnému 

ubytování, není shodná s trvalým bydlištěm zaměstnance. 

Poslední skupinou jsou tzv. benefity bez výhody, neboť jsou nejen 

zdanitelných příjmem pro samotného zaměstnance a jsou součástí základu pro odvod 

na sociální a zdravotní pojištění, ale i pro zaměstnavatele netvoří daňově uznatelný 

náklad. Ve Skupině ČEZ se do této skupiny benefitů řadí čerpání z osobního účtu nad 

rámec 20 000 Kč.  

Pro srovnání nákladové náročnosti poskytování benefitů ve společnostech 

Skupiny ČEZ, jsem zvolila benefity, které jsou poskytovány plošně, což znamená, 

že má každý zaměstnanec možnost daný benefit využít. Pro srovnání jsem zvolila 

přepočet nákladů daného benefitu na jednoho zaměstnance (viz. Tabulka č. 5). Pole 

obsahující křížek znamenají, že daná společnost nemá zavedený benefit ve svém 

portfoliu benefitů.  
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Položka ČEZ IDS

Závodní stravování 17 966 x

Penzijní připojištění - příspěvek zaměstnavatele 12 433 14 181

Životní pojištění - příspěvek zaměstnavatele 1 729 6 992

Lékařská preventivní péče 1 073 577

Závodní stravov. zajišťované prostřed. cizích subj. 2 218 6 370

Výplata osobního účtu 1 235 1 293

Nevratné sociální výpomoci 69 87

Přípspěvek při narození dítěte 145 x

*Příspěvek na stravování (dle KS) 2 920 x

*Příspěvky na rekreace (OÚ a Flexi Passy) 12 939 12 785

výdaje daňově uznatelné 36 868 29 501

výdaje daňově neuznatelné 15 858 12 785

Sociální náklady přepočtené na jednoho zaměstnance

 

Tab. 5: Sociální náklady přepočtené na jednoho zaměstnance 

[vlastní zpracování] 

V Tabulce č. 5 jsou již na první pohled patrné značné rozdíly ve výši nákladů 

vynaložených na jednotlivé benefity v ČEZ, a.s. a IDS. Zejména se jedná o benefity 

závodní stravování ve vlastním stravovacím zařízení a příspěvek zaměstnavatele 

na stravování, Penzijní připojištění a Životní pojištění. 

5.3.1.1. Závodní stravování 

Jak jsem již zmínila v předcházejících kapitolách, Skupina ČEZ poskytuje 

svým zaměstnancům závodní stravování prostřednictvím několika způsobů: 

 ve vlastním stravovacím zařízení; 

 v cizím stravovacím zařízení; 

 prostřednictvím stravovacích poukázek. 

Integrované dceřiné společnosti poskytují na rozdíl od ČEZ, a.s. závodní 

stravování pouze prostřednictvím stravovacích poukázek. Dalším rozdílem je 

poskytování příspěvku na stravování z neuznatelných nákladů, který je poskytován 

pouze ve společnosti ČEZ, a.s. 

Již na první pohled je patrné, že společnost ČEZ, a.s. investuje do závodního 

stravování více finančních prostředků. Náklady na jednoho zaměstnance v ČEZ, a.s. 

činní 20 184 Kč. Závodní stravování ve vlastním stravovacím zařízení je mnohem 

nákladnější než poskytování stravovacích poukázek. Z této skutečnosti plyne, že by 

bylo pro společnost velmi žádoucí poskytovat stravovací poukázky v celé Skupině 
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ČEZ a zrušení příspěvku na závodní stravování v ČEZ, a.s. Hlavním pozitivem je pak 

snížení finančního zatížení společnosti – zvýšení zisku, dále sjednocení podmínek 

v celé Skupině ČEZ, snížení provozní náročnosti a v neposlední řadě také snížení 

rizika plynoucí z porušení předpisů souvisejících s provozováním vlastního 

stravovacího zařízení. Negativem se však může stát situace, kdy stravovací poukázky 

mohou být často utráceny za jiným účelem, než je stravování a také to, že v určitých 

lokalitách může dojít k zániku teplého stravování a tím by došlo k nespokojenosti 

provozních zaměstnanců. 

5.3.1.2. Penzijní připojištění 

Příspěvek zaměstnavatele na smlouvu penzijního připojištění patří bez omezení 

do daňově uznatelných nákladů. Vklad až do hranice 24 000 Kč za rok je také 

osvobozen od platby sociálního a zdravotního pojištění, a to jak na straně 

zaměstnance, tak na straně zaměstnavatele. Je dobré si uvědomit a vyzdvihnout 

skutečnost, že pro zaměstnavatele, ale i zaměstnance může být samotný příspěvek 

výhodnější než-li mírné zvýšení platu. Zaměstnavatel tak ušetří 35% z příspěvku 

oproti vyplacené mzdě a zaměstnanec 12,5%. Jako daňově uznatelné náklady jsou 

uznány příspěvky do výše 3% z vyměřovacího základu zaměstnance. Dle údajů, které 

mi byly poskytnuty, využívá tohoto příspěvku přibližně 78% zaměstnanců. I přesto, 

že tento údaj hodnotím kladně, doporučovala bych společnosti analyzovat, proč není 

vyšší podíl zaměstnanců, kteří benefit využívají. 

 Rozdíl vyjádřený v tabulce č. 5 je způsoben v důsledku vyššího maximálního 

příspěvku v Integrovaných dceřiných společnostech. Průměrný roční příspěvek 

na 1 zaměstnance v ČEZ, a.s. je 12 433 Kč. V IDS je to 14 181 Kč na jednoho 

zaměstnance.  

V případě, že by se podmínky sjednotily dle KS ČEZ, a.s., došlo by k přibližné 

roční úspoře: 

ČEZ, a.s. - 12 433/jeden zaměstnanec 

IDS – 14 181/1 zaměstnanec * 6217 = 88 163 277 Kč 
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IDS po sjednocení podmínek – 12 433 /1 zaměstnanec * 6217 = 77 295 961 Kč 

Rozdíl = nákladová úspora = 10 867 316 Kč 

V tabulce č. 6 jsem pouze zpracovala přehled pro zaměstnavatele, jaké úspory 

obecně dosahuje, činí-li hrubá mzda zaměstnance vyjádřené částky.  

Měsíční hrubá mzda 

zaměstnance

Měsíční příspěvek 

zaměstnavatele v max. výši 3 % z 

vyměřovacího základu 

zaměstnance

Měsíční úspora 

zaměstnavatele - zdravotní 

pojistění a sociální 

pojištění ( 9 + 26% )

Celková roční úspora 

zaměstnavatele na 

sociálním a 

zdravotním pojištění

10 000 Kč 300 Kč 105 Kč 1 260 Kč

13 000 Kč 390 Kč 137 Kč 1 638 Kč

15 000 Kč 450 Kč 158 Kč 1 890 Kč

20 000 Kč 600 Kč 210 Kč 2 520 Kč

25 000 Kč 750 Kč 263 Kč 3 150 Kč

30 000 Kč 900 Kč 315 Kč 3 780 Kč

35 000 Kč 1 050 Kč 368 Kč 4 410 Kč

40 000 Kč 1 200 Kč 420 Kč 5 040 Kč

43 300 Kč 1 299 Kč 455 Kč 5 456 Kč

50 000 Kč 1 500 Kč 525 Kč 6 300 Kč

53 000 Kč 1 590 Kč 557 Kč 6 678 Kč

60 000 Kč 1 600 Kč 560 Kč 6 720 Kč  
Tab. 6: Penzijní připojištění 

[vlastní zpracování] 

5.3.1.3. Životní pojištění 

Z hlediska výdajů zaměstnavatele je náklad na ŽP daňově účinným výdajem. 

Příspěvek zaměstnavatele na životní pojištění každého zaměstnance patří bez omezení 

do daňově uznatelných nákladů. Vklad až do hranice 24 000 Kč ročně je také 

osvobozen od platby na sociální a zdravotní pojištění, a to jak pro zaměstnance, tak 

pro zaměstnavatele. Pro nárok na daňové zvýhodnění musí platit tyto podmínky: 

 Pojistná smlouva je sjednána pro zákonem stanovená pojistná rizika (pojištění 

pro případ smrti nebo dožití, pojištění pro případ dožití)  

 Zaměstnanec je pojistníkem i pojištěným  

 Smlouva je uzavřena minimálně na 5 let a minimálně do roku, v jehož průběhu 

dosáhne pojištěný 60let věku  

 Oprávněnou osobou dle zákona o pojistné smlouvě č. 37/2004 Sb., § 51 nesmí 

být zaměstnavatel 
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V tabulce č. 5 je v příspěvku na životní pojištění uveden značný rozdíl. 

V ČEZ, a.s. činí příspěvek na jednoho zaměstnance 1 729 Kč a v IDS je to 6 992 Kč 

na jednoho zaměstnance. Hlavním důvodem, proč jsou v ČEZ, a.s. náklady tak nízké 

je ta skutečnost, že společnost dle KS poskytuje příspěvek na el. energii, kterým si 

zaměstnanci mohou navýšit osobní účet, nebo si příspěvek ve výši 666 Kč měsíčně 

zahrnou do životního pojištění. A zaměstnanci namísto příspěvku volí zahrnutí částky 

na osobní účet. Pouze 22 % zaměstnanců v ČEZ, a.s. čerpá tento benefit. Na rozdíl 

v IDS mají příspěvek na el. energii samostatně a osobní účet tak navyšují zvlášť. 

Příspěvek na životní pojištění ve výši 666 Kč měsíčně tak čerpá většina zaměstnanců. 

Zaměstnanci IDS tak nestojí před dilematem, zda si mají navýšit osobní účet na úkor 

příspěvku na životní pojištění. 

V případě, že by se podmínky sjednotily podle KS ČEZ, a.s. a zaměstnanec 

IDS by se choval a s příspěvkem nakládal jako zaměstnanci v ČEZ, a.s., došlo by 

k předpokládané úspoře: 

ČEZ, a.s.- 1 729 / jeden zaměstnanec 

IDS – 6 992/1 zaměstnanec * 6217 = 43 469 264 Kč 

IDS po sjednocení podmínek – 1 729 /1 zaměstnanec * 6217 = 10 749 193 Kč 

Rozdíl = nákladová úspora = 32 720 053 Kč 

 

V tabulce č. 7 jsem pouze zpracovala přehled pro zaměstnavatele, jaké úspory 

obecně dosahuje, činí-li hrubá mzda zaměstnance vyjádřené částky.  

Měsíční 

příspěvek 

zaměstnavatele

Roční příspěvek 

zaměstnavatele na 

jednoho zaměstnance

Měsíční úspora 

zaměstnavatele - zdravotní 

pojistění a sociální 

pojištění ( 9 + 26% )

Celková roční úspora 

zaměstnavatele na 

sociálním a 

zdravotním pojištění 

u jednoho 

zaměstnance

Roční úspora na 

všechny 

zaměstnance ve 

skupině ČEZ a.s.

300 Kč 3 600 Kč 105 Kč 1 260 Kč 25 200 Kč

500 Kč 6 000 Kč 175 Kč 2 100 Kč 42 000 Kč

666 Kč 7 992 Kč 234 Kč 2 798 Kč 34 415 400 Kč  
Tab. 7: Životní pojištění 

[vlastní zpracování] 
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6. Návrhy a doporučení 

Příspěvek na stravování tak jak je v současné době aplikován ve společnosti 

ČEZ, a.s. není z pohledu zaměstnavatele optimální a celkové náklady nejsou daňově 

uznatelným výdajem. Po provedených výpočtech bych doporučila, aby ve Skupině 

ČEZ došlo k zavedení stravovacích poukázek. Při zpracování mé bakalářské práce, 

kde jsem prováděla detailní průzkum benefitů, které by zaměstnanci preferovali, 

vyšlo, že by většina ze všech zaměstnanců byla pro plošné zavedení stravovacích 

poukázek. Toto zjištění bylo společnosti doporučeno již v roce 2010. 

Dalším benefitem, který jsem detailněji ve své práci zkoumala, je příspěvek 

na životní pojištění a penzijní připojištění. Tyto benefity jsou z pohledu nákladovosti 

optimální, ale vzhledem k rozdílům, ke kterým jsem na základě výpočtů došla, bych 

pouze doporučila sjednocení výše příspěvku v obou kolektivních smlouvách. 

Dále bych zmínila, že by bylo velmi žádoucí sjednotit počty násobků 

při vyplácení odstupného a odchodného. Dle KS pro IDS jsou náklady na jednoho 

zaměstnance mnohonásobně vyšší. Zde je patrné, že by změna přinesla okamžitou 

úsporu pro společnost. 

Pozitiva plynoucí z navržených opatření spatřuji především v úspoře jak 

uznatelných tak neuznatelných nákladů. Tímto řešením dojde také ke sjednocení 

procesů spojených s výše uvedenými benefity a tím ke snížení rizik chybovosti 

při jejich zpracování. 

Sjednocení procesů sebou přinese také jednotné nastavení softwarových 

nástrojů a tudíž i snížení jejich finanční náročnosti. V neposlední řadě nastane rovný 

přístup k zaměstnancům napříč celou skupinou ČEZ. 

Navrhovaná opatření sebou nesou také negativní dopady. Jedná se hlavně 

o nespokojenost vlastních zaměstnanců. Nicméně i po zavedení navržených opatření, 

zůstane Skupina ČEZ jedním z nejštědřejších zaměstnavatelů co se poskytování 

benefitů týká. Tuto skutečnost potvrzuje i fakt, že je ČEZ, a.s. stále nejžádanějším 

zaměstnavatelem. Již několikrát se stal šampionem ročníku soutěže Zaměstnavatel 

roku a v očích absolventů je tato společnost velmi atraktivní. 
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7. Závěr 

Zaměstnanecký benefit je z mého pohledu především forma odměny a účinný 

nástroj zaměstnavatele jak pozitivně motivovat své zaměstnance. Je však velmi 

důležité znát jejich nákladovost a jsou-li zřejmé rezervy, snažit se je z pohledu 

zaměstnavatele řešit, minimalizovat a odstranit. Náklad pro každou společnost je 

velmi důležitý ukazatel.  

Benefit je nástrojem nejen z pohledu konkurence-schopnosti, motivace 

a loajality pracovníků, ale je potřeba ho především hodnotit i z pohledu nákladu 

zaměstnavatele i zaměstnance. 

Na nákladovost benefitu má vliv především jeho daňová a odvodová 

povinnost. Ta se vždy odvíjí od příslušné legislativy. 

Ve své práci jsem po provedené analýze došla k závěru, že mezi nákladově 

výhodné benefity patří příspěvek na životní pojištění, příspěvek na penzijní 

připojištění, příspěvek na stravování a dále například čerpání z osobního účtu 

do částky 20 000 Kč. 

Porovnávala jsem vždy daný benefit dle příslušné kolektivní smlouvy s cílem 

na zjištění celkových nákladů pro zaměstnavatele. 

Samozřejmě, že jsou ve skupině poskytovány i benefity, které nejsou z pohledu 

nákladovosti tak výhodné, ale zde je zase třeba vyzdvihnout jejich motivační 

a stimulační efekt. 

Hlavním cílem mé práce bylo navrhnout pro společnost řešení, která přispějí 

k celkovému snížení nákladovosti, při zachování škály benefitů a odměňování 

zaměstnanců. 

Největší rozdíly vyplynuly z porovnání kolektivních smluv. Výsledek je 

myslím si reálně vypovídající. Vzhledem k tomu, že se vždy zhruba polovina 

zaměstnanců ve skupině řídí jednou KS, došlo k viditelnému zobrazení a nalezení 

možných úspor, o kterém je ovšem možné uvažovat pouze v případě, dojde-li 

ke sloučení kolektivních smluv v jednu. Z pohledu zaměstnavatele bych volila 
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sjednotit výše benefitů pro zaměstnance v daných bodech vždy tak, jak vycházejí 

nákladově lépe. 

Myslím si, že cíle v mé diplomové práci bylo dosaženo, neboť na základě 

informací, které mi byly poskytnuty, jsem navrhla možnosti a řešení pro společnost. 
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