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1 Úvod 

Zaměstnanecké benefity (výhody) jsou nástrojem motivace zaměstnanců pracovat a také 

slouží k udržení kvalifikovaných, a tudíž pro podnik vysoce žádaných pracovníků. Benefit 

znamená určitý prospěch, který plyne zaměstnancům z titulu zaměstnaneckého poměru 

u konkrétního zaměstnavatele. 

 

Poskytování benefitů nevyplývá z žádného právního předpisu, zaměstnavatel je nabízí 

ze své vlastní vůle. Každá společnost má systém benefitních plnění nastavený jinak. 

Zaměstnanci se při výběru zaměstnavatele kromě platu, referencí, možností profesního růstu, 

vzdálenosti pracoviště a dalších informací rozhodují i podle poskytovaných výhod. Jejich 

nedostatek může pro zaměstnavatele znamenat značnou konkurenční nevýhodu na trhu práce. 

 

Cílem této práce je vymezit problematiku zaměstnaneckých benefitů, charakterizovat 

společnost KOVAR a.s a analyzovat a zhodnotit spokojenost jejích zaměstnanců s nabídkou 

benefitních výhod formou dotazníkového šetření přímo v této společnosti. 

 

V úvodní části druhé kapitoly je popsán jejich účel a dělení, dále je kapitola věnována 

charakteristice jednotlivých benefitů a jejich daňovému režimu včetně režimu pojistného 

na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění. Některá benefitní plnění jsou doplněny 

i praktickými příklady. 

 

Obsahem třetí kapitoly je charakteristika společnosti KOVAR a.s., která se úspěšně 

pohybuje na trhu práce již 22 let. Je zde mj. rozebrána její historie, předmět podnikání 

i produkty, kterými jsou ocelové konstrukce určené pro různé průmyslové použití.  

 

Cílem čtvrté kapitoly je zahrnout poskytované benefity společnosti KOVAR a.s. 

a pomocí získaných dat z dotazníkového průzkumu zhodnotit spokojenost zaměstnanců 

s nimi. Dále byly analyzovány a vyhodnocovány benefity, které společnost prozatím 

neposkytuje, zaměstnanci společnosti by však jejich zařazení uvítali. 

 

Při zpracování diplomové práce byly použity metody deskripce, komparace, analýzy 

a zhodnocení. 
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2 Charakteristika zaměstnaneckých benefitů 

Obecně pojem benefit představuje určitou výhodu nebo prospěch, který plyne z účasti 

osoby v určitém systému. Zaměstnaneckými benefity rozumíme prospěch (plnění) plynoucí 

od zaměstnavatele k zaměstnanci, které není mzdou. Existují pouze na základě rozhodnutí 

zaměstnavatele, tudíž na ně není právní nárok. Jejich poskytování není povinné, je zakotveno 

ve formě vnitřního předpisu, v kolektivních smlouvách nebo dohodou v individuální pracovní 

smlouvě mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Nesouvisí přitom s pracovním výkonem, 

nicméně se mohou pracovní činnosti týkat. Poskytnutí benefitu zčásti záleží na pracovním 

zařazení nebo na délce pracovního poměru.  

 

Benefity posuzujeme podle zákona o daních z příjmů. Některé jsou v něm přímo 

uvedeny a charakterizovány, jiné mají obecný popis. Například prodej, poskytnutí zboží nebo 

služeb zaměstnavatelem zaměstnanci může mít v podnicích různou podobu. Banka poskytne 

svým zaměstnancům zaměstnaneckou výhodu ve formě možnosti nákupu deviz z korunového 

na devizový účet zaměstnance za nižší cenu. Pro ostatní klienty banky tato výhoda neplatí, 

jedná se tedy o bonus oproti ostatním subjektům, kteří nakupují devizy podle obecných 

podmínek. Za benefit lze označit libovolné zvýhodnění vlastních zaměstnanců ve srovnání 

s třetími osobami, které plyne v souvislosti s výkonem závislé činnosti. Výše popsaná výhoda 

levnějšího nákupu deviz byla poskytnuta na základě pracovního vztahu a jedná se tedy 

o zaměstnanecký benefit.  

 

Z hlediska daní mají plnění v mnoha případech zvýhodněný režim, proto je 

zaměstnavatelé poskytují a zaměstnanci prostřednictvím odborových organizací požadují. 

Zaměstnanecké benefity jsou zaměstnavateli používány v rámci legálního snižování daní 

neboli daňové optimalizace s využitím možností, které zákon nabízí (Pelc, 2011). 

 

2.1 Účel benefitů  

Ekonomicky silné společnosti poskytují nejrůznější benefity. Kromě pohyblivé složky 

platu, která se odvíjí od kvality a množství odvedené práce, využívají zaměstnavatelé 

zaměstnaneckých výhod, protože plní motivační funkci. V pracovníkovi by měly vyvolat 

pocit sounáležitosti s podnikem a snahu odvádět pro ni nejlepší výkon. Slouží tedy hlavně 

k udržování pozitivního vztahu k podniku a spokojenosti zaměstnanců. Jejich charakter 
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a počet záleží na možnostech zaměstnavatele, vychází se z potřeb pracovníků a ze srovnání 

s obdobnými zaměstnavateli na trhu práce, kteří benefity nabízejí. 

 

Poskytování zaměstnaneckých výhod je účinným nástrojem personální politiky. 

Přispívá k udržení kvalitních zaměstnanců, čímž zvyšuje loajalitu k podniku a motivaci 

pracovat. Snižuje se fluktuace zaměstnanců, která by přinesla další náklady. Posilování 

motivace není jednorázovou aktivitou, vyžaduje dlouhodobý a systematický přístup a dobrou 

znalost a orientaci v psychologii práce. Pro podnik znamenají benefity způsob odlišení se 

od konkurence - konkurenční výhodu, zlepšují firemní kulturu a  zvyšují dobré jméno a image 

podniku (Pelc, 2011). 

 

Ve vztahu mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem nesmí docházet k diskriminaci. 

Zaměstnavatelé jsou ze zákona povinni zajišťovat rovné zacházení se všemi pracovníky, které 

zahrnuje například pracovní podmínky, odměňování za práci a jiná peněžitá plnění, odbornou 

přípravu a možnost dosáhnout postupu v zaměstnání. Pokud z povahy pracovní činnosti 

vyplývá, že rozdílné zacházení je nezbytným požadavkem pro výkon práce, o diskriminaci 

se nejedná.1 

 

2.2 Rozdělení benefitů 

Benefity jsou členěny podle různých hledisek. Z hlediska jejich daňové a odvodové 

výhodnosti na: 

a) mimořádně výhodné – takové benefity, které jsou daňově uznatelné na straně 

zaměstnavatele a osvobozené od daně z příjmů fyzických osob na straně 

zaměstnance. Zároveň nejsou součástí vyměřovacích základů pro odvod sociálního 

a zdravotního pojištění – pojistné se z nich neplatí. 

b) částečně výhodné – u těchto benefitů existuje více variant. Např. na straně 

zaměstnavatele se jedná o daňově uznatelný výdaj, na straně zaměstnance jsou 

daňovým příjmem ze závislé činnosti a neplatí se z nich pojistné. Druhá možnost - 

u zaměstnavatele nejsou daňově uznatelné, naopak u zaměstnance jsou 

osvobozeny od daně z příjmů a tudíž se z nich neodvádí zdravotní a sociální 

pojištění. 

 

                                                 
1 Viz § 16 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce. 
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Z věcného hlediska rozdělujeme benefity: 

a) na podporu pracovního vztahu související s pracovním zařazením – benefit 

poskytovaný zaměstnancům ve formě příspěvku na dopravu do zaměstnání nebo 

poskytnutí služebního automobilu v oblastech se špatnou dopravní obslužností 

a příspěvek na ubytování v případě nedostatku zaměstnanců s odpovídající profesí. 

b) na osobní rozvoj a vzdělávání zaměstnanců – např. jazykové a jiné vzdělávací 

kurzy. Načerpané znalosti zaměstnanců pak tvoří významnou konkurenční výhodu 

pro společnost. 

c) na zdravotní stránku života zaměstnanců – zde patří celá řada možných výhod. 

Např. závodní nebo komplexní zdravotní péče, týden dovolené navíc, poskytování 

vitaminů a léčivých přípravků, zdravotní obuvi, očkování. Dále relaxační 

a rehabilitační pobyty v lázních pro určité skupiny zaměstnanců atd. 

d) na sociální problematiku života zaměstnanců v podobě podpory a půjčky 

v náročných a složitých životních situacích. 

e) pro volný čas - aktivity sportovního nebo kulturního charakteru jako jsou aerobic, 

spinning, plavání, tenis, divadelní představení, opera, návštěva muzea atp. 

 

Dále lze benefity členit podle charakteru výdajů zaměstnavatele na: 

a) finanční – zaměstnavatel poskytne benefit ve finanční podobě (příspěvek 

na dovolenou, rekreaci), 

b) nefinanční – benefit není vydán v penězích (poskytnutí výrobků nebo služeb 

pracovníkům za výhodnější cenu než je cena obvyklá nebo poskytnutí motorového 

vozidla pro soukromé účely). 

Na straně zaměstnance lze benefity členit na peněžní a nepeněžní příjmy. 

 

Význam pojmu „nepeněžní plnění“ se prolíná nejen zákonem o daních z příjmů, ale 

i vyhláškou o fondu kulturních a sociálních potřeb (FKSP2), používán je též v kolektivní 

smlouvě, ve statutu sociálního fondu, případně v individuálních pracovních smlouvách. Tato 

plnění zaměstnavatel poskytuje zaměstnanci poté, co je sám zaplatil z fondu, a to buď plně 

nebo zčásti. Pokud je plnění hrazeno pouze zčásti, rozdíl doplatí zaměstnanec dohodnutým 

způsobem.  

 

                                                 
2 Touto vyhláškou se řídí organizační složky státu, státní příspěvkové organizace a příspěvkové organizace 
zřízené územními samosprávnými celky, souhrnně označovanými jako „příspěvkové organizace“. 
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Příkladem nepeněžních plnění mohou být možnosti používání rekreačních, 

zdravotnických a vzdělávacích zařízení, dále sportovních a tělovýchovných zařízení nebo 

příspěvky na kulturní pořady a sportovní akce, stravenky. Např. v případě poskytnutí benefitu 

zdravotnického zařízení je za nepeněžní plnění považováno nabídnutí vitaminů, rehabilitační 

služby, masáže. Službu  poskytne živnostník, který je oprávněn provádět masérské služby, 

vystavuje faktury za tyto služby zaměstnavateli, z jehož účtu jsou placeny. Jedná se tedy 

o nepeněžní příjem na straně zaměstnance v podobě bezplatného užívání uvedené služby 

(Pelc, 2011). 

  

Za nepeněžní plnění je možné považovat také případy zálohově přijatých částek, 

kterými zaměstnavatel hradí prokázané výdaje zaměstnanci. Dále částky, kterými hradí 

zaměstnanci zaměstnavatel prokázané výdaje, které ze svého vynaložil místo zaměstnavatele.3  

 

Mezi hlavní typy zaměstnaneckých výhod patří finanční nepeněžní benefity (důchodové 

připojištění, příspěvek na životní, kapitálové nebo úrazové pojištění, bezúročné půjčky 

zaměstnancům, stavební spoření apod.). Dále finanční nepeněžní benefity poskytované kromě 

pracovníků i jejich rodinným příslušníkům. Mezi typické takovéto produkty patří dotované či 

bezplatné stravování, úhrada nákladů na vzdělávání, rekreační služby a jiné služby pro trávení 

volného času, mateřské školy, doprava do zaměstnání atd. Další rozšířenou formou benefitů 

jsou benefity finanční peněžní. Jedná se např. o placené dny nemoci, placené přestávky 

v práci a placenou dovolenou navíc. Dalším druhem výhod jsou nefinanční nepeněžní 

benefity, typickým příkladem je poskytnutí služebního automobilu i pro soukromé účely 

zaměstnance. 

 

Volitelnými benefity4 označujeme širší škálu benefitních plnění, ze které si zaměstnanec 

při dodržení stanovených podmínek pro jejich čerpání sám vybírá. Z nabízených požitků 

si tedy vytvoří vlastní benefitní systém ušitý přímo na míru z různých kombinací benefitů. Jde 

o efektivní systém, kdy zaměstnanec má svůj osobní účet zaměstnaneckých výhod 

stanovených finančním limitem. Ten je určován podle délky pracovního poměru, pozicí 

v podniku, znalostním potenciálem atd. Protože zaměstnanci mají rozdílné preference, systém 

benefitů by měl být částečně nebo zcela volitelný (Pelc, 2011). 

                                                 
3 § 6 odst. 7 písm. c) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. 
4 Pro volitelné benefity se vžilo nehezké označení „Cafeteria system“ z angl. „cafeteria“ – bufet, všehochuť. 
V tomto významu „volný výběr“.  
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2.3 Trendy v poskytování benefitů 

Stav a tendence v poskytování benefitů rozlišujeme na straně zaměstnavatelů, 

zaměstnanců a také na straně státu. Nabídka zaměstnaneckých výhod se řídí ekonomickou 

situací ve společnosti a zákonnými možnostmi, které plynou z daňových a pojistných zákonů. 

Poptávka zaměstnanců po benefitech je v jednotlivých oblastech podnikání a povoláních 

různá. 

 

Lze předpokládat, že poptávka po benefitech bude rozmanitější, bude zdůrazňovat 

pracovníkovy profesní a mimoprofesní zájmy. V ČR se na špičce drží benefity orientované 

krátkodobě, na okamžitý účinek (např. příspěvek na stravování, nápoje). Různé sociologické 

výzkumy sledují, které konkrétní benefity společnosti nabízejí a jejich množství. Dále mapují 

výši nákladů na jednotlivé výhody a poptávku po nich. Na prvních příčkách těchto výzkumů 

se kromě výše uvedených příspěvků na stravování objevují tyto benefity: dovolená nad rámec 

zákona, zdravotní dny volna, benefity z oblasti sport, rekreace, kultura, dále zvýhodněné 

půjčky, poskytnutí služebního vozidla i pro soukromé účely, důchodová pojištění, školení 

a další.  

 

V ČR tedy převládají krátkodobé benefity, zatímco v Evropě drží prvenství benefity 

dlouhodobé se zaměřením na budoucnost, tedy penzijní systémy, pojištění pro případ smrti, 

zdravotní péče a nejrůznější druhy pojištění obecně. U nás se benefity také velmi liší podle 

sektorů a pozice v zaměstnání. Výhled na budoucí roky naznačuje, že v České republice se 

situace změní ve prospěch benefitů dlouhodobých stejně jako je tomu v tradičních zemích EU 

a rozšíří se poptávka zaměstnanců po benefitech určených pro volný čas (Pelc, 2011). 

 

Se vzrůstajícími nároky kladenými na zaměstnance je snaha o větší rovnováhu mezi 

jejich pracovním a soukromým životem. Některé společnosti proto vytvářejí programy 

společenské odpovědnosti firem (angl. Corporate Social responsibility - CSR) určené 

na podporu souladu mezi pracovním a soukromým životem zaměstnanců. Tyto programy 

mohou zahrnovat právní a finanční služby, umožnění práce z domova nebo pružné pracovní 

doby, wellness programy – fitness, programy zaměřené na zdravou stravu, hlídání dětí, 

příspěvek na školné a další.  

 

V posledních letech roste obliba v zakládání firemních školek. Vzhledem k počtu dětí, 

které jsou každoročně odmítány veřejnými mateřskými školami, je firemní školka přáním 
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spousty rodičů. Nevýhodou jejich zakládání je daňová neuznatelnost nákladů souvisejících 

s provozem školky a také přísné podmínky pro jejich založení  

(http://cfoworld.cz/trendy/sarka-drbova-deloitte-hitem-v-oblasti-zamestnaneckych-benefitu-

je-zakladani-firemnich-skolek-1561). 

 

Stále se rozšiřuje i nabídka volitelného portfolia benefitů pro zaměstnance, kdy si 

zaměstnanec sám vybírá benefity ve stanoveném rámci podle svých potřeb (viz kapitola  2.2). 

Nabídka volitelných programů benefitů může být zajišťována formou souhrnného 

outsourcingu5 benefitů. Každý pracovník pochází z různé věkové, sociálně nebo zájmově 

orientované skupiny a tudíž má každý jiné preference svých potřeb. Cílem je pečlivější 

motivace zaměstnanců.  

 

Důležitým trendem zaměstnaneckých benefitů je stále stoupající informovanost 

zaměstnavatelů a zaměstnanců o jejich výhodách, možnostech používání a aktuálních 

daňových a odvodových povinnostech. 

 

Co se týče posuzování benefitů vládou a trend v poskytování benefitů zaměstnavateli, 

působí zde dva protikladné zájmy. Jde o současnou politiku vlády, která se snaží co nejvíce 

daňové a odvodové výhody benefitů omezit, snížit jejich počet. Například z politických 

důvodů ve snaze prokázat moc. Naproti tomu zaměstnavatelé ve shodě se zaměstnanci usilují 

o co největší rozšiřování a prohlubování benefitních plnění a uvítali by daňově a odvodově 

zvýhodněných benefitů mnohem více (Pelc, 2011). 

 

2.4 Daňová a odvodová problematika zaměstnaneckých výhod 

Zaměstnaneckými benefity rozumíme peněžní či nepeněžní plnění poskytnutá 

zaměstnavatelem zaměstnanci mimo mzdy a dalších povinných plnění. Není na ně však 

právní nárok. Na těchto plněních je důležitý jejich daňový a odvodový režim, čili zda jsou 

nebo nejsou daňovým výdajem na straně zaměstnavatele, tj. zda snižují či nesnižují základ 

daně. Na straně zaměstnance posuzujeme také daňový režim – zda se jedná o příjem 

zdanitelný či ne. Dále sledujeme odvodové režimy, jestli příjem je nebo není součástí 

vyměřovacích základů pro odvod sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění. 

                                                 
5 Outsourcing (z angl. out (vnější) a source (zdroj)) znamená proces, kdy podnik deleguje obslužné činnosti, 
které ke své výrobě potřebuje, na externího dodavatele. Ten je zpravidla na takové činnosti specializován. 
Využitím outsourcingu se náklady pro podnik snižují. Co se týče odpovědnosti z pohledu daňových a pojistných 
zákonů, nese ji vždy plně zaměstnavatel. 
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Mezi daňově uznatelné výdaje (snižující základ daně) zahrnujeme takové výdaje, které 

splňují následující podmínky: 

a) musí se jednat o skutečně vynaložené výdaje poplatníkem, 

b) výdaje jsou vynaloženy v souvislosti se získáváním zdanitelných příjmů, 

c) výdaje jsou vynaloženy v příslušném zdaňovacím období, 

d) za výdaje jsou považovány zákonem. 

 

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů vymezuje výdaje na dosažení, zajištění 

a udržení zdanitelných příjmů, toto obecné vymezení se na benefitní plnění nevztahuje. 

To znamená, že určení, zda plnění poskytované zaměstnanci spadá pod plnění benefitní, je 

na zaměstnavateli. Zaměstnavatel může rozeznat benefitní plnění na základě toho, že se 

nejedná o mzdu ani její náhradu, plnění nesouvisí s konkrétním pracovním výkonem 

zaměstnance, ale souvisí pouze s existencí závislé činnosti zaměstnance. Jestliže plnění 

souvisí s pracovním výkonem zaměstnance (splňuje definici daňového výdaje podle zákona), 

pak se o benefit nejedná. Stejně tak plnění věrnostní a motivační povahy, která jsou 

bezprostředně spojena s pracovním výkonem zaměstnance a jejich výše se přímo vztahuje 

k jeho odvedené práci. 

 

Dále existují finanční odměny, které souvisejí pouze s délkou trvání pracovního poměru 

– nejsou formou mzdy a nejsou vázány na pracovní výkon, jde tedy o plnění benefitního 

charakteru. Například vyplacená odměna zaměstnanci za každých 5 let zaměstnání u stejného 

zaměstnavatele a žádná neomluvená absence po tuto dobu. 

 

Zákon o daních z příjmů umožňuje zaměstnavateli i zaměstnancům volně upravit 

daňově-právní vztah, který se týká daňové uznatelnosti výdajů na určitá benefitní plnění. 

Jedná se o § 24 odst. 2 písm. j) bod 5. zákona. Výdaji jsou také práva zaměstnanců, která 

vyplývají z kolektivní smlouvy, vnitřního předpisu, z pracovní nebo jiné smlouvy. 

To znamená, že i plnění, které svým charakterem neodpovídá daňovému výdaji na straně 

zaměstnavatele podle § 1 a § 2, tj. není daňově účinné, může daňově uznatelné být, pokud je 

třeba stanoveno ve vnitřním předpisu zaměstnavatele. Překážku uznatelnosti představuje § 25 

zákona, který některé výdaje z daňových výdajů vylučuje nebo limituje. 

 

U některých benefitních plnění stanovuje zákon daňovou rovnováhu – pokud je výdaj 

na benefit na straně zaměstnavatele daňově účinný podle zákona, na straně zaměstnance 
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daňově zvýhodněn není. Jde tedy o zdaňovaný příjem ze závislé činnosti zaměstnance, a to 

daní z příjmů fyzických osob (příjem se zdaňuje jako mzda). 

 

Z daňového pohledu posuzujeme zdanění také na straně zaměstnance,  tedy to, jestli je 

benefitní příjem ze zdanění daní z příjmů fyzických osob vyloučen nebo je od této daně 

osvobozen – nezdaňován. Třetí variantou je příjem zdaňovaný – plynoucí ze závislé činnosti. 

V tomto případě je zaměstnavatel povinen podle zákona o daních z příjmů k peněžnímu 

příjmu zaměstnance přičíst konkrétní výši, která představuje hodnotu benefitního plnění - 

zaměstnavatel zde vystupuje jako plátce daně. 

 

Dary přijaté v souvislosti s výkonem závislé činnosti podle § 6 nebo s podnikáním 

a jinou samostatnou výdělečnou činností jsou předmětem daně. Darem se rozumí bezúplatné 

nabytí majetku, které plyne od zaměstnavatele k zaměstnanci a jiné nabytí majetku, jež 

zaměstnanec při výkonu závislé činnosti obdrží. I když jsou z občansko-právního hlediska 

darem, pro účely zdaňování jsou příjmem. Co se týče plnění osvobozených nebo z předmětu 

daně vyjmutých, jejich výčet nám podává § 6 odst. 9 zákona o daních z příjmů – např. 

nepeněžní plnění na odborný rozvoj zaměstnanců, na rekvalifikaci, hodnota stravování atd. 

 

Sociální fond určuje daňový režim výdajů. Pokud zákon o daních z příjmů stanoví, 

že výdaj na benefit má plynout pouze ze sociálního fondu, pak není výdajem daňově 

účinným, nesnižuje základ daně. Jedná se o výdaj ze zisku po zdanění. 

 

2.5 Efektivita benefitů  

Účinnost benefitů záleží na jejich daňovém a pojistném režimu, zvýhodnění. Nominální 

hodnoty se nikdy nerovnají hodnotám reálným. Z  daňového a odvodového pohledu máme 

různou úroveň výhodnosti benefitů a různé kombinace odvíjejících se podle toho, zda jsou 

či nejsou daňovým výdajem na straně zaměstnavatele a na straně zaměstnance zdaňovaným 

příjmem nebo příjmem osvobozeným podle zákona o daních z příjmů fyzických osob. 

 

S tím souvisí i pojistné zatížení, tzn. jestli se příjem zahrnuje do vyměřovacího základu 

pro sociální zabezpečení a zdravotní pojištění či nikoli – zda se z příjmu platí zdravotní 

a sociální pojištění nebo ne (Pelc, 2011). 
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Z personálního hlediska by se mělo poskytování benefitů vázat na průzkum návratnosti 

vynaložených prostředků. Jde o komparaci očekávaného přínosu, jehož má být 

v dlouhodobém měřítku benefity dosaženo, s náklady spojenými na jejich poskytování. Pouze 

takto lze fakticky stanovit skutečnou účinnost benefitů pro společnost. 

 

 U výhod formou služeb např. vzdělávacího charakteru může být prospěšné doplnit 

jejich poskytování uzavřením dohody o náhradě vynaložených nákladů v případě ukončení 

pracovního poměru. Vazba poskytnutého příspěvku k dosaženým výsledkům představuje 

silnou motivaci k odpovědnému čerpání benefitů.   

 

K zajištění efektivity slouží také pravidelné ověřování hodnocení poskytovaných výhod 

zaměstnanci. K tomu lze využít anonymní dotazníkové šetření, ve kterém se současně 

promítnou základní identifikační znaky pracovníků (věk, pohlaví, délka pracovního poměru). 

 

Hodnotit efektivitu výhod je možné prováděním občasného nezávislého auditu, který se 

skládá obvykle ze dvou složek: z auditu objemu a skladby benefitů včetně srovnání 

s podobnými podniky a auditu vnitřní efektivnosti poskytovaných výhod. Audit umožňuje 

odhadnout výši rozpočtu na benefity, rozpoznat možnosti úspor, zhodnotit informovanost 

a spokojenost zaměstnanců s výhodami, případně úroveň služeb zajišťovaných externími 

dodavateli.  

 

Problémem nízké efektivity benefitů je skutečnost, že není úplně zřejmé, zda mají 

sloužit jako nástroj motivace nebo jako způsob péče o zaměstnance, která je předpokladem 

jejich dlouhodobé loajality ke společnosti a vyššího výkonu. Většina nabízených benefitů se 

nachází v tzv. „šedé zóně“, tedy mezi oběma kategoriemi (http://bankovnictvi.ihned.cz/c1-

42807370-zamestnanecke-benefity-cile-problemy-efektivita). 

 

2.6 Rizika benefitů 

Nebezpečím při poskytování benefitů je chybné použití daňových a odvodových zákonů 

(mnohdy dochází k jejich záměrnému obcházení a porušování). Následkem špatného vyložení 

zákonů je např. následná nutnost dodanění. Daňové a pojistné zvýhodnění lze uplatnit jedině 

při důsledném dodržování zákonných podmínek. Pouze splněním výslovně daných zákonných 

parametrů lze dosáhnout daňové bezpečnosti. Například příspěvky na penzijní připojištění 

jsou daňově a odvodově zvýhodněny pouze tehdy, jestliže je částka na penzijní připojištění se 
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státním příspěvkem zaměstnavatelem poslána na účet zaměstnance u penzijního fondu. 

V případě, že příspěvek ze strany zaměstnavatele není poukázán na účet zaměstnance 

u penzijního fondu, daňové a odvodové úlevy není možné využít. 

 

Především v případě volitelných benefitních projektů by si měli zaměstnavatelé více 

všímat toho, jaký mají jednotlivé výhody daňový a pojistný režim: např. poukázka k použití 

sauny má podstatně jiný daňový a pojistný režim než poukázka k nákupu potravinářského 

zboží. 

 

Na jedné straně jde o soustavy zaměstnaneckých výhod, které dokáží postihnout široké 

spektrum rozličných zájmů zaměstnanců, pružně na ně reagovat a nabídnout zaměstnanci 

možnost výběru podle jeho individuálních potřeb. Na straně druhé mohou uvedené soustavy 

představovat jisté potíže (daňové a pojistné riziko pro zaměstnavatele i zaměstnance): 

s ohledem na velkou škálu možností, jenž je zaměstnancům dána na výběr, může 

shromažďovat daňově a pojistně neucelené a různorodé benefity. Jejich daňová a pojistná 

obsluha zaměstnavatelem musí být proto rozdílná. 

 

Každý příjem poskytnutý zaměstnanci, (a s tím spojený výdaj zaměstnavatele), je třeba 

prověřit z daňového a pojistného hlediska – (ne)daňové výdaje pro zaměstnavatele, 

(ne)daňové příjmy pro zaměstnance plus z toho vyplývající odvodový režim z hlediska 

pojistného na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení (Pelc, 2011). 

 

2.7 Sociální fond 

Pojem sociální fond6 není upraven v žádném zákoně, označuje daňový režim plnění. 

Spadá buď pod účet 423-Statutární fondy, nebo 427-Ostatní fondy. V případě existence těchto 

fondů je vhodné vést analytickou evidenci podle jednotlivých druhů fondů. V této práci je 

používán pojem Sociální fond. Společnosti jej tvoří účelově, shromažďují v něm finanční 

prostředky určené k peněžním i nepeněžním plněním poskytovaným svým zaměstnancům. 

Tento fond je vhodné používat k zabezpečování kulturních, sociálních a jiných potřeb 

zaměstnanců -  plní podobnou roli jako fond kulturních a sociálních potřeb. Oba fondy jsou si 

z daňového pohledu rovnocenné. 

                                                 
6 Kromě obvyklého označení „sociální fond“ se lze setkat i s jinými názvy fondů, např. „fond sociální politiky“, 
„sociální zaměstnanecký fond“, „fond zaměstnaneckých výhod“ atd. Na konkrétních názvech nezáleží, vždy se 
jedná o výdaj, který není na straně zaměstnavatele daňově uznatelný. 
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Sociální fond může být tvořen zaměstnavatelem (podnikatelem) a obecně 

zaměstnavatelem, na kterého se nevztahuje vyhláška o FKSP. Sociální fond je tvořen 

zpravidla ze zisku po zdanění, a to pouze na základě rozhodnutí zaměstnavatele (jeho 

statutárního orgánu), který určuje i jeho výši. Stanoví ji například jako určité procento 

z vyplacených hrubých mezd zaměstnanců nebo nominální částku násobenou počtem 

zaměstnanců, případně částku absolutní.  

 

Tento fond, vytvořený z prostředků zaměstnavatele, je určen všem zaměstnancům 

bez rozdílu (bez ohledu na jejich politické, náboženské přesvědčení, kariérní postavení). 

Podle § 25 odst. 1 písm. l) zákona o daních z příjmů nelze uznat za výdaje vynaložené 

na dosažení, zajištění a udržení příjmů pro daňové účely tvorbu rezervních a ostatních 

účelových fondů, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak. Protože tento zvláštní zákon (jiný 

zákon než zákon o daních z příjmů), který by umožňoval tvorbu sociálního fondu jako daňový 

výdaj, neexistuje, je vytváření sociálního fondu výdajem nedaňovým, který nesnižuje základ 

daně poplatníka.  

 

Na straně zaměstnance jsou všechna plnění poskytnutá zaměstnavatelem ze sociálního 

fondu vždy předmětem daně z příjmů ze závislé činnosti. Zákon o daních z příjmů vymezuje 

příjmy, které jsou od daně z příjmů ze závislé činnosti osvobozeny. Tyto příjmy nejsou 

součástí vyměřovacích základů pro odvod zdravotního a sociálního pojištění. 

 

Zaměstnavatel může tvořit podle svého uvážení libovolný počet fondů (např. podle 

jejich účelu) s různými názvy. Fond musí mít zpracovány zásady dané statutem pro jeho 

čerpání. 

 

Ačkoli se vyhláškou o FKSP řídí příspěvkové organizace, podnikatelé nikoliv, existuje 

zde z daňového hlediska určitý vztah. Zákon o daních z příjmů při specifikaci daňových 

režimů plnění, která plynou z fondu FKSP obvykle uvádí, že stejná plnění se stejným 

daňovým režimem lze poskytovat za „obdobných podmínek ze sociálního fondu, zisku 

po zdanění“ u takových zaměstnavatelů, na něž se jinak vyhláška o FKSP nevztahuje. Zákon 

tak tímto způsobem stanoví podmínky daného benefitu pro to, aby byl pro zaměstnance 

od daně z příjmů ze závislé činnosti osvobozen. 
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Pokud je zákonem o daních z příjmů vyžadováno, aby plnění poskytovaná ze sociálního 

fondu byla na straně zaměstnanců osvobozena od daně, tudíž aby byla poskytována obdobně, 

jako jsou taková plnění poskytována z fondu FKSP, znamená to, že plnění plynoucí 

ze sociálního fondu musejí plynout za stejných podmínek jako z fondu FKSP 

u zaměstnavatelů, na něž se vyhláška o FKSP vztahuje. Na vyhlášku o FKSP se tak zákon 

o daních z příjmů odkazuje (Pelc, 2011). 

 

2.8 Přehled zaměstnaneckých benefitů 

V následujících podkapitolách jsou rozebrány jednotlivé benefity s daňovým režimem 

pro zaměstnavatele i zaměstnance včetně režimu pojistného. Zaměstnavatelé považují 

za ideální takové výhody, které jsou daňově účinným výdajem snižujícím základ daně. 

Z pohledu zaměstnanců jde o benefity, které jsou osvobozeny od daně z příjmů ze závislé 

činnosti a nezahrnují se do vyměřovacího základu pro výpočet pojistného na sociální 

zabezpečení a zdravotní pojištění (Macháček, 2010). 

 

2.8.1 Příspěvky na penzijní připojištění a soukromé životní pojištění 

Plnění ve formě příspěvků zaměstnavatele na penzijní připojištění se státním 

příspěvkem a na soukromé životní pojištění jsou velmi častá, protože podle zákona o daních 

z příjmů a zákonů o pojistném na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění jsou mimořádně 

výhodná.  

 

Penzijní připojištění se státním příspěvkem představuje výhodnou možnost finančního 

zabezpečení v důchodovém věku s využitím státní podpory. Není tudíž nutné spoléhat se 

pouze na státní systém důchodového zabezpečení. Uzavřením písemné smlouvy s penzijním 

fondem se účastníkem stává fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem na území ČR nebo 

osoba s bydlištěm na území jiného členského státu Evropské unie, pokud se účastní 

důchodového pojištění nebo veřejného zdravotního pojištění v ČR.7 

 

Životní pojištění slouží k ochraně osob před finančními dopady různých životních 

situací (pojištění proti riziku smrti, trvalé invalidity nebo těžkého úrazu). 

 

 

                                                 
7 Viz § 2 odst. 1 a 2 zákona 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem. 
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U zaměstnavatele  

Daňové ustanovení plyne z § 24 odst. 2. písm. j) bod 5. zákona o daních z příjmů, kdy 

daňovými výdaji jsou také výdaje na pracovní a sociální podmínky, péči o zdraví a zvýšený 

rozsah doby odpočinku zaměstnanců vynaložené na práva zaměstnanců obsažené v kolektivní 

smlouvě, vnitřním předpisu zaměstnavatele, v pracovní nebo jiné smlouvě.  

 

Z pohledu benefitů má toto ustanovení velký význam. Znamená to, že pokud určité 

plnění plyne z kolektivní smlouvy, vnitřního předpisu nebo je sjednáno v pracovní a jiné 

smlouvě, pak je výdaj na toto plnění výdajem daňově účinným (snižujícím základ daně). 

Předpokladem je, že zákon o daních z příjmů výslovně takový výdaj z daňových výdajů 

nevylučuje. Pokud je tedy příspěvek na penzijní připojištění a soukromé životní pojištění 

sjednán podle výše uvedených způsobů, pro zaměstnavatele znamená daňově účinný výdaj, 

a to bez limitu.  

 

U zaměstnance  

Pro osvobození se použije § 6 odst. 9 písm. p) zákona, na základě něhož je osvobozen 

příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění se státním příspěvkem a příspěvek 

na doplňkové penzijní spoření, zaslaný na účet zaměstnance u penzijního společnosti.  

 

Dále se osvobození vztahuje na soukromé životní pojištění, tj. příspěvek na pojistné, 

které hradí zaměstnavatel pojišťovně za zaměstnance na pojištění pro případ dožití nebo 

smrti, na důchodové pojištění nebo v případě, že se zaměstnanec stane invalidním ve třetím 

stupni podle zákona o důchodovém pojištění. Podmínkou je, že v pojistné smlouvě uzavřené 

zaměstnancem a pojišťovnou je sjednána výplata pojistného plnění až po 60 kalendářních 

měsících a současně nejdříve v roce dosažení věku 60 let. Na plnění z pojistných smluv 

soukromého životního pojištění má nárok jen pojištěný zaměstnanec. 

 

S účinností od roku 2013 došlo ke změně v limitu pro osvobození od daně z příjmů 

fyzických osob. Celkově je u zaměstnance osvobozen nepeněžní příjem až do výše 30 000 Kč 

za rok (z původních 24 000 Kč). Tento limit je společný pro oba druhy pojištění (životní 

pojištění a penzijní připojištění), není přitom podstatné, jak je limit mezi pojištění rozdělen. 

Zaměstnavatel může zaměstnanci přispívat na jeden druh pojištění, nebo rozdílnou i stejnou 

částkou na oba druhy. Příjem nad uvedenou hranici se stává dílčím základem daně z příjmů 

fyzických osob, je tedy zdaňován (Pelc, 2011). 
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Zaměstnanec může získat příspěvek na pojištění od více zaměstnavatelů v průběhu 

kalendářního roku – limit příspěvku osvobozeného od daně z příjmů ze závislé činnosti 

se sleduje u každého zaměstnavatele zvlášť. V praxi se jedná o situace, kdy zaměstnanec 

v průběhu roku změní zaměstnání a každý zaměstnavatel mu přispívá na penzijní připojištění 

nebo soukromé životní pojištění (Macháček, 2010). 

 

Pojistné 

Jelikož je příjem zaměstnanců osvobozený od daně, součástí vyměřovacích základů 

pro odvod sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění není.8 To ovšem platí pouze 

do limitní částky 30 000 Kč, příjem nad tuto hranici součástí vyměřovacích základů naopak 

být musí. 

 

2.8.2 Příspěvky na stravování zaměstnanců 

K nejrozšířenějším zaměstnaneckým výhodám nepochybně patří poskytování 

stravování zaměstnancům, které má nejrůznější formy. Zaměstnavatelé nejčastěji volí formu 

nabídky stravenek zaměstnancům. Výše nominální hodnoty stravenky není nijak ohraničena, 

záleží pouze na rozhodnutí zaměstnavatele. Zákonem není ani stanoveno, za jakou částku 

bude stravenka prodávána zaměstnancům. Zaměstnanec stravenky využívá nejen k zakoupení 

obědu v restauracích nebo jiných stravovacích zařízeních, ale také k placení nákupu např. 

v supermarketech, případně jiných prodejnách, kde je možné stravenky použít jako platidlo. 

 

Zaměstnavatel je povinen umožnit zaměstnancům stravování ve všech pracovních 

směnách (§ 236 zákoníku práce). To se však netýká zaměstnanců vyslaných na pracovní 

cestu. Není tedy povinností zaměstnavatele zajistit stravování, pouze to umožnit. Z toho 

vyplývá, že zajištění stravování je pouze na rozhodnutí zaměstnavatele (Macháček, 2010). 

 

U zaměstnavatele 

Zaměstnavatelé mohou přispívat na stravování dvěma daňovými způsoby. V prvním 

případě jde o příplatek daňově zvýhodněný (uznatelný výdaj do určených limitů). Druhým 

případem jsou příplatky zaměstnavatele na stravování jako benefit ze sociálního fondu (tyto 

příspěvky nejsou daňově uznatelným výdajem pro zaměstnavatele) (Pelc, 2011). 

                                                 
8 Viz § 5 odst. 1 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 
zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a § 3 odst. 1 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné 
zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů. 
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Stravování probíhá v následujících podobách: 

a) Stravování zaměstnanců uskutečňované ve vlastním zařízení 

Za takovou formu stravování se považuje vlastní kuchyně s jídelnou, příp. kantýna, 

provozované zaměstnavatelem. Dále příprava a výdej jídel zajišťované službou jiného 

subjektu ve stravovacím zařízení, které vlastní zaměstnavatel. 

 

Daňově uznatelnými výdaji jsou výdaje na provoz vlastního stravovacího zařízení, 

tedy závodní kuchyně s jídelnou, popř. kantýnou. Např. jde o spotřebu energie, opravy 

a údržbu zařízení, mzdy pracovníků, kteří zabezpečují provoz zařízení, náklady na tisk 

stravenek. Dále odpisy hmotného majetku používaného ke stravování a výdaje na nákup 

drobného hmotného majetku. Výdaje na nákup potravin k zajištění stravování zaměstnanců 

ale daňově účinné nejsou (Macháček, 2010). 

 

b) Stravování zaměstnanců zajišťované prostřednictvím jiných subjektů 

V tomto případě jde o stravování smluvně domluvené zaměstnavatelem v jiném než 

ve vlastním stravovacím zařízení nebo v zařízení pronajatém na základě smlouvy o pronájmu. 

Možnosti stravování jsou tedy následující: 

-   stravování zaměstnanců uskutečňované ve stravovacím zařízení u jiného 

provozovatele na základě smlouvy, 

-   doprava stravy jiným provozovatelem a výdej ve vlastní jídelně, 

-   stravování v pronajatém zařízení na základě smlouvy o pronájmu, 

-   zajištění stravování zaměstnanců v restauračním zařízení, 

-   stravování zaměstnanců v provozovnách veřejného stravování prostřednictvím 

poskytnutých stravenek. 

 

Podle § 24 odst. 2 písm. j) bodu 4 zákona o daních z příjmů jsou daňově účinným 

výdajem příspěvky zaměstnavatele až do výše 55 % ceny jednoho jídla, maximálně však 

do výše 70 % stravného, pokud pracovní cesta trvá 5 až 12 hodin. Za každý kalendářní den 

pracovní cesty trvající 5 až 12 hodin zaměstnanci náleží stravné v rozmezí 58 Kč až 69 Kč 

(viz § 176 odst. 1 zákoníku práce). Tato výše je závazná pro zaměstnavatele nepodnikatelské 

sféry. Pro podnikatele je dána povinnost poskytnout stravné ustanovením § 163 odst. 1 

písm. a) zákoníku práce, a to ve výši nejméně 58 Kč při trvání pracovní cesty 5 až 12 hodin 

(horní hranice není stanovena). 
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U zaměstnavatele, který je podnikatelem, je daňově účinným příspěvkem nejvýše 

70 % z částky 69 Kč, tedy částka 48,30 Kč. Další podmínkou pro uplatnění daňově 

uznatelného příspěvku je alespoň tříhodinová přítomnost zaměstnance v práci během 

stanovené směny. 

 

U zaměstnance 

Na straně zaměstnance vzniká poskytnutým příspěvkem příjem na úhradu nákladů 

stravování, který je od daně osvobozen. Podle ustanovení § 6 odst. 9 písm. b) zákona o dani 

z příjmů se jedná o hodnotu stravování poskytovaného jako nepeněžní plnění ke spotřebě 

na pracovišti nebo v případě závodního stravování zabezpečované jinými subjekty. Pokud 

by zaměstnavatel přispíval na stravování formou peněžní částky zahrnuté do mzdy 

zaměstnanců, jednalo by se o příjem zdanitelný. 

 

Pojistné 

Pouze hodnota nepeněžních plnění, která nepodléhají dani z příjmů fyzických osob, je 

z vyměřovacích základů pro odvod sociálního a zdravotního pojištění vyjmuta 

(Macháček, 2010). 

 

Příklad č. 1 – poskytnutí bezplatných stravenek 

Zaměstnavatel nabízí svým zaměstnancům bezplatně stravenky. Nominální hodnota 

stravenky činí 66 Kč. 

Řešení: U zaměstnance se jedná o nepeněžní plnění, které je podle zákona 

osvobozeno. Zaměstnavatel musí postupovat podle § 24 odst. 2 písm. j) bodu 4 zákona. 

Daňově uznatelná je částka 36,30 Kč (55 % z 66 Kč), zbývající hodnota stravenky (29,70 Kč) 

daňově účinná nebude. 

 

Příklad č. 2 – poskytnutí stravenky za sníženou cenu 

Zaměstnavatel svým zaměstnancům nabízí stravenky v nominální hodnotě 110 Kč 

za sníženou cenu 30 Kč. 

Řešení: Z částky 80 Kč, která je příspěvkem zaměstnanci na jednu stravenku, je 

daňově uznatelným výdajem pro zaměstnavatele částka 48,30 Kč. (tj. 70 % z částky 69 Kč). 

Zbývající část příspěvku (31,70 Kč) musí být placena buď ze sociálního fondu nebo jako 

nedaňový výdaj zaměstnavatele.  
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2.8.3 Nealkoholické nápoje na pracovišti 

Zaměstnavatel má na výběr ze dvou variant poskytnutí nealkoholických nápojů: buď 

jako benefit nebo poskytování nealkoholických (ochranných) nápojů, jež je dáno povinností 

ze zákona o daních z příjmů. 

 

Ochranné nápoje slouží k ochraně zdraví před zátěží vlivem tepla nebo chladu. 

Definici uvádí nařízení č. 361/2007 Sb. Vlády České republiky, kterým se stanoví podmínky 

ochrany zdraví při práci. Toto nařízení v § 8 odst. 1 definuje, že „Ochranný nápoj musí být 

zdravotně nezávadný a nesmí obsahovat více než 6,5 hmotnostních procent cukru, může však 

obsahovat látky zvyšující odolnost organizmu. Množství alkoholu v něm nesmí překročit 

1 hmotnostní procento; ochranný nápoj pro mladistvého zaměstnance však nesmí obsahovat 

alkohol. Ochranný nápoj chránící před zátěží teplem se poskytuje v množství odpovídajícím 

nejméně 70 % ztráty tekutin a minerálních látek potem a dýcháním za osmihodinovou směnu. 

Ochranný nápoj chránící před zátěží chladem se poskytuje teplý, v množství alespoň půl litru 

za osmihodinovou směnu.“ 

 

Pokud zaměstnavatel poskytuje nealkoholické nápoje jako plnění benefitní (kromě 

pitné vody a ochranných nápojů nabízí ještě další nealkoholické nápoje) na pracovišti jako 

nepeněžní plnění a poskytuje je ze sociálního fondu, jejich hodnota je od daně z příjmů 

ze závislé činnosti (zaměstnanců) osvobozena (viz § 6 odst. 9 písm. c)) zákona o daních 

z příjmů. 

 

Voda a ochranné nápoje se za benefitní plnění nepovažují, protože zaměstnavatel je 

povinen je poskytovat podle zvláštních zákonů a prováděcích předpisů. Např. má povinnost 

mj. zabezpečit pracoviště vodou a ve vymezených případech také ochrannými nápoji 

(Macháček, 2010). Podle § 133a odst. 5 zákoníku práce zaměstnavatel bezplatně poskytuje 

zaměstnanci ochranné nápoje na základě vlastního seznamu sestaveného dle vyhodnocení 

rizik a konkrétních pracovních podmínek. 

 

U zaměstnavatele 

Hodnota nealkoholických nápojů poskytovaných jako nepeněžní plnění ke spotřebě 

na pracovišti, přičemž platba plyne ze sociálního fondu zaměstnavatele, není daňově 

uznatelným výdajem (viz § 25 odst. 1 písm. zm) zákona o daních z příjmů). Naproti tomu, 
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výdaje vynaložené na nápoje poskytované na základě povinnosti podle zvláštních (jiných než 

daňových) zákonů, výdaji daňově účinnými jsou. 

 

U zaměstnance 

Poskytnutí nealkoholických nápojů (limonády, džusy, káva, čaj apod.) jako nepeněžní 

příjem zaměstnanci je z předmětu daně z příjmů osvobozeno (viz § 6 odst. 9 písm. c). 

Nepeněžní příjem v podobě poskytnuté vody a ochranných nápojů není předmětem daně 

z příjmů fyzických osob (viz § 6 odst. 7 písm. b) zákona). V případě peněžního plnění příjem 

zdaňován naopak je – stává se dílčím základem daně z příjmů ze závislé činnosti. 

 

Pojistné 

Jak příjem osvobozený od daně z příjmů, tak příjem vyjmutý z předmětu daně není 

součástí vyměřovacích základů pro odvod sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 

(Pelc, 2011). 

 

Příklad č. 1 – poskytnutí nealkoholických nápojů (nepeněžní plnění) 

Zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům na základě vnitřního pracovního předpisu 

na pracovišti zdarma kávu a čaj z automatu, v letních měsících chlazené minerální vody 

v PET lahvích a limonády. 

Řešení: U zaměstnance se jedná o nepeněžní příjem určený ke spotřebě na pracovišti, 

který je podle § 6 odst. 9 písm. c) zákona o dani z příjmů osvobozen od daně z příjmů 

ze závislé činnosti. U zaměstnavatele půjde o náklad daňově neuznatelný podle znění § 25 

odst. 1 písm. zm) zákona, přestože právo zaměstnanců na poskytnutí nápojů vyplývá 

z vnitřního předpisu (Macháček, 2010). 

 

Příklad č. 2 – poskytnutí nealkoholických nápojů (peněžní plnění) 

Zaměstnavatel poskytuje všem zaměstnancům částku 150 Kč měsíčně na nákup 

nealkoholických nápojů pro spotřebu na pracovišti, a to na základě uzavřené kolektivní 

smlouvy. Peněžní příspěvek je zaměstnancům proplácen souběžně s výplatou mzdy. 

Řešení: Na straně zaměstnance jde o příjem zdanitelný, který je součástí 

vyměřovacího základu pro odvod sociálního a zdravotního pojištění. Příjem je zdaněn 

ze superhrubé mzdy. Podle ustanovení § 24 odst. 2 písm. j) bod 5 zákona o dani z příjmu 

může zaměstnavatel uplatnit peněžní příspěvek na nákup nealkoholických nápojů 
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pro zaměstnance jako daňově uznatelný výdaj. Povinné pojistné na sociální a zdravotní 

pojištění hrazené za zaměstnavatele bude také daňovým výdajem (150 Kč x 0,34 = 51 Kč).  

 

2.8.4 Poskytnutí jednotného pracovního oblečení 

Jedná se o plnění v podobě poskytnutí jednotného pracovního oblečení zaměstnanci, 

které identifikuje zaměstnavatele (např. zaměstnanci prodejen, zaměstnanci pracující 

v restauračních a ubytovacích zařízeních). Zaměstnavatelé tak činí např. z reklamních, 

propagačních a organizačních důvodů. Příkladem takového oblečení může být stejnokroj 

zaměstnanců společnosti KFC. Problém může nastat v případě oblečení, které by mohlo být 

zaměnitelné s oblečením občanským – např. obleky různých představitelů firem, oblek 

ředitele atd. Pro možnost využití zvýhodněného daňového a odvodového režimu je nutné 

postupovat podle zákona. 

 

U zaměstnavatele 

Poskytování jednotného pracovního oblečení není uloženo žádným zákonem, není to 

povinnost zaměstnavatele. Záleží tedy pouze na jeho rozhodnutí (jednotné pracovní oblečení 

tvoří image podniku). Výdaje na pořízení takového oblečení a na jeho udržování jsou 

výdajem daňově uznatelným podle § 24 odst. 1 zákona o daních z příjmů. 

 

Pokud zaměstnavatel hradí výdaje na udržování jednotného pracovního oblečení 

zaměstnanců paušální částkou, musí jít o výdaje prokázané do výše paušálu stanoveného 

v kolektivní smlouvě, ve vnitřním předpise zaměstnavatele nebo v pracovní a jiné smlouvě. 

Předpokladem pro uznání daňového výdaje je, že výše paušálu je zaměstnavatelem 

prokazatelně stanovena na základě kalkulace skutečných výdajů.9 

 

U zaměstnance 

Hodnota stejnokrojů poskytovaných ve formě nepeněžního plnění se za příjmy 

ze závislé činnosti nepovažují a předmětem daně nejsou. Stejně tak peněžní příspěvky 

na jejich udržování (viz § 6 odst. 7 písm. b) zákona o daních z příjmů). Podmínkou je, 

že zaměstnavatel ve vnitřním předpise stanoví povinnost zaměstnanců používat jednotné 

pracovní oblečení pouze při výkonu zaměstnání a určí charakter a podobu jednotného 

pracovního oblečení. Musí být trvale a viditelně označeno znaky, které identifikují 

                                                 
9 Viz § 6 odst. 8 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. 



 25  

zaměstnavatele (obchodní jméno, firemní barvy atp.). Občanské nebo společenské oblečení 

nesmí být s jednotným pracovním oblečením zaměnitelné. 

 

Pojistné 

Příjem, který je z předmětu daně z příjmů ze závislé činnosti vyjmut, není součástí 

vyměřovacích základů pro pojistné (Pelc, 2011). 

 

2.8.5 Odborný rozvoj zaměstnanců 

K důležitým motivačním prvkům zaměstnanců patří odborný rozvoj, zejména 

ve formě prohlubování a zvyšování jejich kvalifikace. Tyto benefity mohou být nabízeny buď 

všem nebo jen vybraným zaměstnancům. Kvalifikací rozumíme určitou dovednost 

zaměstnance vykonávat různě složité a obtížné práce podle jeho příslušné specializace. 

Kvalifikaci tvoří teoretické i praktické zkušenosti zaměstnance, které získává studiem, účastí 

na různých kurzech a školeních, rekvalifikací atd. 

 

Podle § 230 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce se „Prohlubováním 

kvalifikace rozumí její průběžné doplňování, kterým se nemění její podstata, a které umožňuje 

zaměstnanci výkon sjednané práce; za prohlubování kvalifikace se považuje též její udržování 

a obnovování.“ 

 

Zaměstnanec je povinen prohlubovat si svou kvalifikaci; zaměstnavatel může uložit 

zaměstnanci účast na školení a jiných formách přípravy sloužící k prohloubení kvalifikace. 

Účast zaměstnance na školení, studiu nebo jiných formách přípravy se považuje za výkon 

práce, za který mu náleží mzda (viz § 230 odst. 2 a odst. 3 zákoníku práce). 

 

Zvyšováním kvalifikace se rozumí její získání nebo rozšíření, dále změna hodnoty 

kvalifikace (např. dosažení nové úrovně kvalifikace pro výkon náročnější práce nebo 

pro výkon vyšší funkce, pro který zaměstnanec požadovanou kvalifikace neměl. Zaměstnanec 

zvyšuje svou kvalifikaci např. studiem, vzděláváním, školením pokud je tato činnost 

vykonávána v souladu s potřebou zaměstnavatele. Podle zákoníku práce není zvyšování 

kvalifikace považováno za výkon práce, jedná se o překážku v práci.  

 

Zaměstnavatel při zvyšování kvalifikace zaměstnance poskytuje pracovní volno 

s náhradou mzdy (ve výši průměrného výdělku) na přípravu a vykonání maturitní zkoušky, 
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dále na zkoušky v rámci studia na vysoké škole, na vypracování a obhajobu bakalářské nebo 

diplomové práce apod. Zákoník práce dále definuje počty dnů na pracovní volno, na které má 

zaměstnanec nárok (např. pět pracovních dnů na přípravu a vykonání maturitní zkoušky). 

 

S účinností od roku 2009 došlo k úpravě daňového režimu prohlubování a zvyšování 

kvalifikace na straně zaměstnance i na straně zaměstnavatele. Novelu lze najít v zákoně č. 

216/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších 

předpisů, a některé další zákony. 

 

U zaměstnavatele 

Podle ustanovení § 24 odst. 2 písm. j) bod 3 zákona o daních z příjmů jsou daňově 

uznatelnými výdaji výdaje na provoz vlastních vzdělávacích zařízení10 nebo výdaje 

na odborný rozvoj zaměstnanců podle zákoníku práce (viz § 230). Dále rekvalifikace 

zaměstnanců podle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Výdaje musí souviset 

s předmětem činnosti zaměstnavatele. Veškeré výdaje vynaložené zaměstnavatelem 

na prohlubování nebo zvyšování kvalifikace (peněžní i nepeněžní plnění) a na rekvalifikaci 

zaměstnanců jsou výdaji daňovými. Zásadní podmínkou je souvislost výdajů s předmětem 

činnosti zaměstnavatele (Macháček, 2010). 

 

Pokud zaměstnavatel hradí zaměstnanci vzdělávání jako nepeněžní plnění, které 

nesouvisí s předmětem jeho činnosti, pak tyto výdaje nejsou daňově uznatelné (viz § 25 odst. 

1 písm. h) bod 2. zákona o daních z příjmů. Výdaje nejsou uznatelné ani v případě, kdy se 

zaměstnavatel zaváže k jejich úhradě např. ve vnitřním předpise nebo pracovní smlouvě. 

 

U zaměstnance 

Nepeněžní plnění vynaložené zaměstnavatelem a přijaté zaměstnancem na odborný 

rozvoj, které souvisí s předmětem činnosti zaměstnavatele nebo nepeněžní plnění 

na rekvalifikaci zaměstnanců podle zákona o zaměstnanosti, je osvobozeno od daně z příjmů 

ze závislé činnosti. Osvobození se nevztahuje na plnění zaměstnancům jako je mzda, plat, 

odměna a další peněžní plnění (viz § 6 odst. 9 písm. a) zákona). Pro účely osvobození není 

nutné, aby rekvalifikace souvisela s předmětem činnosti zaměstnavatele. 

                                                 
10 Vlastní vzdělávací zařízení slouží pouze ke vzdělávání vlastních pracovníků. Pokud jsou využívána 
i ke vzdělávání jiných osob nebo k jiným účelům, do daňových výdajů lze zahrnout pouze část výdajů 
vynaložených na vzdělávání vlastních pracovníků (např. podle doby trvání činností). 
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Osvobozeno je také nepeněžní plnění, které nesouvisí s předmětem činnosti - avšak 

podle jiného ustanovení v § 6 odst. 9 písm. d) zákona – od daně je osvobozeno nepeněžní 

plnění poskytované zaměstnancům ze sociálního fondu nebo na vrub výdajů, které nejsou 

daňově uznatelnými výdaji ve formě možnosti používat vzdělávací zařízení. 

 

V případě úhrady nákladů na prohlubování nebo zvyšování kvalifikace jako peněžní 

plnění zaměstnanci se u zaměstnance jedná o peněžní příjem zdanitelný. Zdanění proběhne 

ze superhrubé mzdy, a to bez ohledu na to, zda plnění souvisí nebo nesouvisí s předmětem 

činnosti zaměstnavatele (Macháček, 2010). 

 

Pojistné 

Příjem, který je osvobozený od daně z příjmů ze závislé činnosti, není součástí 

vyměřovacích základů pro odvod zdravotního a sociálního pojištění. Peněžní příjmy, které 

tvoří dílčí základ daně ze závislé činnosti zaměstnance, naopak součástí vyměřovacích 

základů pro odvod pojistného jsou (Pelc, 2011). 

 

Příklad č. 1 – Poskytnutí vzdělání jako nepeněžní plnění 

Vedoucí finančního odboru absolvuje týdenní kurz manažerských praktik. Náklady 

na pořádání kurzu uhradí zaměstnavatel pořádající agentuře. 

Řešení: Jedná se o odborný rozvoj zaměstnance (prohloubení kvalifikace), který 

souvisí s předmětem činnosti zaměstnavatele. Zaměstnavatel poskytne zaměstnanci pracovní 

volno s náhradou mzdy. U zaměstnance půjde o příjem osvobozený od daně podle § 6 odst. 9 

písm. a) zákona o daních z příjmů nevstupující do vyměřovacího základu pro odvod 

pojistného. U zaměstnavatele se jedná o daňově uznatelné výdaje vynaložené na úhradu 

tohoto kurzu pro zaměstnance podle § 24 odst. 2 písm. j) bod 3 zákona (Macháček, 2010). 

 

2.8.6 Doprava do zaměstnání 

S tímto benefitem se setkáváme zejména v době ekonomického růstu společnosti. 

Dopravu do zaměstnání zajišťují někteří zaměstnavatelé svým zaměstnancům buď bezplatně 

formou nepeněžního plnění, nebo poskytnutím peněžního příspěvku. Peněžním příspěvkem 

hradí zaměstnanec dopravu do a ze zaměstnání veřejnou dopravou nebo vlastním 

automobilem (Macháček, 2010). 

 



 28  

Rozhodnutí zaměstnavatele o poskytnutí peněžních a nepeněžních příspěvků 

na dopravu je zakotveno v kolektivních smlouvách, statutech sociálních fondů či ve vnitřních 

předpisech. Nepeněžním příspěvkem se rozumí např. nákup předplatného městské hromadné 

dopravy zaměstnavatelem, určitou část jeho hodnoty případně zaplatí zaměstnanec. 

 

U zaměstnavatele 

Výdaj na dopravu je výdajem daňově uznatelným, pokud je obsažen v kolektivní 

smlouvě, ve vnitřním předpise nebo dohodnutý v individuální pracovní smlouvě. Jedná se 

o pracovněprávní nárok (viz § 24 odst. 2 písm. j) bod 5 zákona o daních z příjmů). 

 

U zaměstnance 

Peněžní i nepeněžní plnění je zdanitelným příjmem ze závislé činnosti, protože jde 

o příjem plynoucí v souvislosti se současným výkonem závislé činnosti (viz § 6 odst. 1 písm. 

d) zákona). Příjem není osvobozen daní z příjmů fyzických osob, je součástí obecného 

základu daně. V případě nepeněžního příjmu bude zdanitelným příjmem v penězích vyjádřená 

hodnota plnění. 

 

Pojistné 

Příjem zaměstnanců je součástí vyměřovacích základů pro odvod pojistného, protože 

podléhá dani z příjmů ze závislé činnosti (Pelc, 2011). 

 

Příklad č. 1 – poskytnutí bezplatné dopravy jako nepeněžní plnění 

Zaměstnavatel zajišťuje bezplatně dopravu zaměstnanců z okolních obcí 

do zaměstnání a zpět, a to na základě smlouvy s majitelem autobusu. Existence tohoto plnění 

vyplývá z kolektivní smlouvy. 

Řešení: Jde o nepeněžní příjem, u zaměstnance dojde ke zvýšení základu daně 

pro výpočet měsíční zálohy na daň z příjmů o bezplatně poskytnutou přepravu, a to v ceně 

jízdného při použití veřejné dopravy. Příjem také vstupuje do vyměřovacího základu 

pro odvod pojistného. Jelikož zajištění tohoto benefitu vyplývá z kolektivní smlouvy, budou 

podle § 24 odst. 2 písm. j) bod 5 zákona o daních z příjmů výdaje zaměstnavatele na dopravu 

daňově uznatelné, stejně jako pojistné na sociální a zdravotní pojištění hrazené 

zaměstnavatelem za sebe sama (Macháček, 2010). 
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2.8.7 Věrnostní a stabilizační plnění 

Jedná se o peněžní plnění zaměstnavatele, které poskytuje zaměstnanci v souvislosti 

se zaměstnáním a s určitou délkou trvání a rozsahu zaměstnaneckého poměru, případně 

ke konkrétnímu datu (pracovní výročí, životní jubileum). 

 

Věrnostních a stabilizačních plnění je mnoho a jejich skladba je různorodá. Především 

jde o věrnostní plnění vázaná na dobu trvání zaměstnání a příspěvky k určitému věku 

zaměstnance. Stabilizačním plněním se rozumí např. pravidelný příspěvek zaměstnanci 

na ubytování a energie, vodné a stočné nebo poskytnutí příplatku v době nemoci 

zaměstnance. Dále jde o finanční podporu v určitých významných sociálních situacích jako je 

uzavření sňatku, narození dítěte. 

 

U zaměstnavatele 

Pokud zaměstnavatel poskytuje tato plnění jako pracovněprávní nárok (jsou obsažena 

ve vnitřním předpisu nebo sjednána v pracovní smlouvě), vynaložené výdaje jsou daňově 

uznatelné. V opačném případě se nejedná o výdaj na dosažení, zajištění a udržení 

zdanitelných příjmů (Pelc, 2011). 

 

U zaměstnance 

Všechny výše uvedené a obdobné peněžní příspěvky vyplacené zaměstnavatelem 

vstupují do obecného základu daně z příjmů fyzické osoby, jde o příjmy zaměstnance 

ze závislé činnosti (viz § 6 odst. 1 písm. d) zákona o daních z příjmů). 

 

Pojistné 

Příjem zaměstnance je součástí vyměřovacích základů pro odvod pojistného. Výjimku 

tvoří plnění, které bylo poskytnuto bývalému zaměstnanci - poživateli starobního nebo 

invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně po uplynutí jednoho roku ode dne skončení 

zaměstnání; toto plnění do vyměřovacích základů nevstupuje. 11 

 

 

 

                                                 
11 Viz § 5 odst. 2 písm. f) zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 
zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů a § 3 odst. 2 písm. f) zákona o pojistném na všeobecné zdravotní 
pojištění, ve znění pozdějších předpisů. 
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2.8.8 Poskytnutí mobilního telefonu 

Zaměstnavatel umožňuje zaměstnancům používat svůj majetek  (např. služební 

mobilní telefon, notebook), a to i pro soukromé účely. Zaměstnavatel tak platí - většinou 

do určitého limitu - i soukromé hovory zaměstnanců. Je to majetek zaměstnavatele, který 

zaměstnanec jinak běžně využívá k výkonu své pracovní činnosti. 

 

U zaměstnavatele 

Výdaje např. na soukromé hovory zaměstnanců budou daňově uznatelné na straně 

zaměstnavatele pouze v případě, že jsou dohodnuty v pracovní smlouvě jako pracovněprávní 

nárok podle znění § 24 odst. 2 písm. j) bod 5 zákona o daních z příjmů.  

 

U zaměstnance 

Hodnota soukromých hovorů placených zaměstnavatelem je vždy součástí daňového 

základu zaměstnance, ať už jsou na straně zaměstnavatele daňově účinné či nikoli. 

 

Pojistné 

Hodnota plateb za soukromé hovory zaměstnanců placených zaměstnavatelem 

vstupuje do vyměřovacích základů pro odvod pojistného (Pelc, 2011). 

 

2.8.9 Poskytnutí osobního automobilu k soukromým účelům 

Bezplatné poskytnutí osobního automobilu zaměstnanci pro služební i soukromé účely 

se řadí k častým zaměstnaneckým výhodám, hlavně u středních a větších firem. Této 

možnosti mohou využít fyzické osoby mající příjmy ze závislé činnosti a z funkčních požitků 

podle § 6 odst. 2 zákona o daních z příjmů (např. osoby, které mají příjmy ze současného 

pracovněprávního poměru, práce členů družstev, společníků společnosti s. r. o. a komanditistů 

komanditních společností, členové statutárních orgánů a další). 

 

Vozidlo může poskytnout zaměstnanci každý zaměstnavatel – fyzická i právnická 

osoba. Může mít podobu jakéhokoli motorového vozidla (osobní, nákladní, dodávkový 

automobil, motocykl). Zaměstnavatel může zaměstnanci poskytnout vozidlo zahrnuté 

v obchodním majetku, najaté ve formě finančního pronájmu nebo operativního leasingu 

i vypůjčené z půjčovny.  
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K používání služebního vozidla i k soukromým účelům je nutné uzavření smluvního 

vztahu mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Zaměstnanec nejčastěji používá vozidlo 

k dopravě do zaměstnání, k cestám za rekreací, na dovolenou. K jednotlivým soukromým 

výjezdům není potřebný žádný souhlas zaměstnavatele. 

 

U zaměstnavatele 

Daňově účinné v plné výši jsou např. náklady na opravy a udržování vozidla, odpisy, 

silniční daň, havarijní pojištění a pojištění odpovědnosti, náklady na garážování vozidla apod. 

Nedochází k jejich daňovému krácení v poměru ujetých kilometrů pro podnikatelské účely 

a pro účely soukromé. Vynaložené náklady na pohonné hmoty pro soukromé účely 

zaměstnance si hradí zaměstnanec sám, u zaměstnavatele nejsou daňově uznatelné. Pokud 

by zaměstnanec náklady na pohonné hmoty neuhradil a zaměstnavatel by jejich úhradu 

považoval za benefit podle § 24 odst. 2 písm. j) bodu 5 zákona, šlo by pro zaměstnavatele 

o náklad daňově účinný. Musel by být však  sjednán v kolektivní smlouvě, vnitřním předpisu 

nebo pracovní smlouvě. 

 

U zaměstnance 

Daňový režim bezplatného poskytnutí motorového vozidla zaměstnanci pro služební 

i soukromé účely je zakotven v § 6 odst. 6 zákona o daních z příjmů. Za nepeněžní příjem 

zaměstnance se považuje částka ve výši 1 % vstupní ceny vozidla za každý i započatý 

kalendářní měsíc poskytnutí vozidla. Nezáleží přitom, jakou měrou se podílí využití 

služebního vozidla pro soukromé účely zaměstnance v daném měsíci. 

 

V případě bezplatného poskytnutí najatého vozidla v rámci finančního nebo 

operativního leasingu se pro stanovení příjmu zaměstnance vychází ze vstupní ceny vozidla 

u původního vlastníka (pronajímatele) – i v případě následné koupě vozidla. 

 

Pokud je částka (příjem) zaměstnance za každý i započatý měsíc poskytnutí vozidla 

nižší než 1 000 Kč, za příjem zaměstnance se považuje právě 1 000 Kč. Jestliže poskytne 

zaměstnavatel zaměstnanci bezplatně v průběhu kalendářního měsíce více motorových 

vozidel postupně za sebou, za příjem zaměstnance se považuje částka ve výši 1 % z nejvyšší 

vstupní ceny motorového vozidla. Pokud zaměstnavatel poskytne více motorových vozidel 

současně v průběhu měsíce, považuje se za příjem zaměstnance částka ve výši 1 % z úhrnu 

vstupních cen všech motorových vozidel pro služební i soukromé účely. 
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Pojistné 

Do vyměřovacího základu pro výpočet pojistného na sociální a zdravotní pojištění se 

zahrnuje nepeněžní příjem zaměstnance ve výši 1 % vstupní ceny motorového vozidla. Tento 

příjem spolu s povinným pojištěním, které platí zaměstnavatel z tohoto příjmu, se přičítá 

ke zdanitelné mzdě zaměstnance při stanovení měsíční zálohy na daň z příjmů. 

 

Příklad č. 1 – Bezplatné poskytnutí vozidla zaměstnanci 

Manažer má od společnosti a. s. poskytnutý služební automobil k používání 

pro služební i soukromé účely. Vstupní cena automobilu činí 620 000 Kč. V období od 5. 9. 

do 5. 11. 2013 není zaměstnanec přítomen v práci kvůli pobytu v nemocnici a následné 

domácí léčby. 

Řešení: K příjmu ze závislé činnosti se připočte nepeněžní příjem ve výši 6 200 Kč 

měsíčně. Po dobu nemoci je nepeněžním příjmem zaměstnance podléhajícím zdanění stále 

částka 6 200 Kč (za měsíc říjen, kdy zaměstnanec pobírá pouze nemocenské dávky se jedná 

o jeho jediný zdanitelný příjem ze závislé činnosti). Příjem vstupuje do vyměřovacího 

základu pro odvod pojistného. Oběma stranám lze doporučit k datu nástupu zaměstnance 

k léčbě v nemocnici vypovědět uzavřenou smlouvu o poskytnutí služebního vozidla 

k používání pro soukromé účely. 

 

Příklad č. 2 – Poskytnutí najatého vozidla zaměstnanci 

Manažer společnosti a. s. má k dispozici automobil pro služební i soukromé účely, 

které společnost pořídila na základě smlouvy o finančním pronájmu s následnou koupí najaté 

věci. Pořizovací cena vozidla u leasingové společnosti činí 660 000 Kč, úhrnná hodnota 

nájemného podle leasingové smlouvy činí 765 000 Kč. Po ukončení leasingové smlouvy 

společnost vozidlo odkoupí za kupní cenu 2 000 Kč. 

Řešení: Nepeněžní příjem manažera činí 6 600 Kč měsíčně po dobu trvání leasingové 

smlouvy i po odkupu automobilu za kupní cenu 2 000 Kč. Výše nepeněžního příjmu vychází 

ze vstupní ceny vozidla u leasingové společnosti, nikoliv z celkové hodnoty leasingové 

smlouvy (Macháček, 2013). 

 

2.8.10 Dary zaměstnancům 

Zaměstnavatel může poskytovat zaměstnancům dary při různých příležitostech. Patří 

mezi ně životní a pracovní jubilea, dary bezpříspěvkovým dárcům krve. Jde o nepeněžní 
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plnění ve formě dárkových kuponů, poukázek, sloužících k odběru zboží v určité peněžní 

hodnotě v obchodních sítích. 

 

U zaměstnavatele 

Nepeněžní plnění (dary) zaměstnancům jsou placeny např. ze sociálního fondu 

a nejsou daňově uznatelné. 

 

U zaměstnance 

Hodnota nepeněžních darů poskytovaných ze sociálního fondu nebo ze zisku 

po zdanění je až do výše 2 000 Kč ročně u jednoho zaměstnance osvobozena od daně z příjmů 

ze závislé činnosti.12 Aktivity a výročí, na které se vztahuje osvobození od daně, definuje 

vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších 

předpisů v § 14 odst. 1:  

 

„Z fondu lze zaměstnancům poskytovat věcné nebo peněžní dary 

a) za mimořádnou aktivitu ve prospěch zaměstnavatele při poskytnutí osobní pomoci 

při požáru, živelní události a při jiných mimořádných případech 

a za aktivitu humanitárního a sociálního charakteru a péči o zaměstnance a jejich 

rodinné příslušníky, 

b) při pracovních výročích 20 a každých 5 let trvání pracovního nebo služebního 

poměru u zaměstnavatele; do pracovního výročí lze započítat i dobu trvání 

pracovního poměru u jiných zaměstnavatelů. Do pracovních výročí nelze zahrnout 

dobu výkonu práce konané na základě dohody o práci konané mimo pracovní 

poměr, 

c) při životních výročích 50 let a každých dalších 5 let věku, 

d) při prvním odchodu do starobního důchodu nebo invalidního důchodu 

pro invaliditu třetího stupně.“ 

 

I když se vyhláška o FKSP vztahuje na příspěvkové organizace, zákon o daních 

z příjmů v § 6 odst. 9 písm. g) odkazuje na tento právní předpis v souvislosti s osvobozením 

nepeněžních darů poskytnutých zaměstnavatelem. Ve výše citovaném ustanovení § 14 se 

hovoří o možnosti poskytování darů jak věcných (nepeněžních), tak darů peněžních. Zákon 

                                                 
12 § 6 odst. 9 písm. g) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. 
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o daních z příjmů, kterým se řídí podnikatelská sféra, však osvobození od daně u zaměstnance 

omezuje pouze na dary nepeněžní. Pokud jsou dary poskytnuty v jiném případě, než je 

taxativně stanoveno touto vyhláškou, nejsou u zaměstnance od daně z příjmů ze závislé 

činnosti osvobozeny, a to ani v případě jejich hodnoty do 2 000 Kč ročně u jednoho 

zaměstnance. 

 

Pojistné 

Nepeněžní dary osvobozené od daně z příjmů nevstupují do vyměřovacích základů 

pro odvod pojistného. Částky nad limit 2 000 Kč ročně nebo peněžní dary nedohodnuté jako 

pracovněprávní nárok, tudíž neosvobozené, vcházejí do vyměřovacích základů pro odvod 

pojistného. Do vyměřovacích základů se však podle §  5 odst. 2 písm. f) zákona o pojistném 

na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a § 3 odst. 2 písm. f) 

zákona o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění nezahrnují příjmy z peněžního 

i nepeněžního plnění, které bylo poskytnuto poživateli starobního nebo invalidního důchodu 

pro invaliditu třetího stupně uplynutím jednoho roku ode dne skončení zaměstnání 

(Pelc, 2011). 

 

Příklad č. 1 – Poskytnutí peněžního daru zaměstnanci 

Zaměstnavatel poskytl zaměstnanci při příležitosti jeho padesátých narozenin peněžní 

dar ve výši 5 000 Kč. Dar poskytnul v souladu s vnitřním předpisem. 

Řešení: Zaměstnavatel se bude řídit ustanovením § 24 odst. 2 písm. j) bodu 5 zákona 

o daních z příjmů a zahrne peněžní dar do daňově uznatelných výdajů. Daňovým výdajem 

zaměstnavatele bude též povinné pojistné na sociální a zdravotní pojištění hrazené 

zaměstnavatelem za sebe sama. Na straně zaměstnance půjde o zdanitelný příjem ve výši 

5 000 Kč,  který vstupuje do vyměřovacích základů pro odvod pojistného. 

 

Příklad č. 2 – Poskytnutí nepeněžního daru zaměstnancům 

Zaměstnavatel poskytne všem zaměstnancům v předvánočním období čokoládovou 

kolekci a vánoční ozdoby hrazené ze sociálního fondu. 

Řešení: Jelikož uvedené nepeněžité dary nejsou obsaženy ve výčtu § 14 vyhlášky 

o fondu kulturních a sociálních potřeb, na kterou odkazuje § 6 odst. 9 písm. g) zákona 

o daních z příjmů, je nutné započítat hodnotu těchto darů do zdanitelné mzdy zaměstnance 

a současně ji zahrnout do vyměřovacího základu pro odvod pojistného. Povinné pojistné 
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hrazené zaměstnavatelem za sebe sama bude daňovým výdajem zaměstnavatele 

(Macháček, 2013). 

 

2.8.11 Prodloužená dovolená, zdravotní dny volna 

Rozšířeným benefitem poskytovaným zaměstnancům, je týden nebo i více dovolené 

nad rámec zákona. Ve větší míře se také začínají mezi poskytovanými benefity objevovat dny 

zdravotního volna, tzv. „Sick days“13, kdy zaměstnanci mohou zůstat 

z krátkodobých zdravotních důvodů doma, aniž by následně museli předložit zaměstnavateli 

jakékoli potvrzení od lékaře či jinak dokládat důvod své nepřítomnosti (čerpání tohoto volna 

zaměstnavatel nepovažuje za pracovní nepřítomnost). Jedná se o placené pracovní volno, kdy 

zaměstnanci obdrží peněžitou náhradu mzdy. Počet těchto dnů není omezen, záleží pouze 

na rozhodnutí zaměstnavatele. Obvykle se jedná o několik dnů v roce (2-5). 

 

U zaměstnavatele 

Pokud je toto plnění dohodnuto v kolektivní smlouvě nebo rozhodnuto 

zaměstnavatelem ve vnitřním předpisu, případně sjednáno v pracovní smlouvě, jsou výdaje 

na náhradu mzdy za tyto dny daňově uznatelné. 

 

U zaměstnance 

Peněžitá náhrada mzdy je pro zaměstnance zdanitelným příjmem a stává se dílčím 

základem daně z příjmů ze závislé činnosti. 

 

Pojistné 

Příjem je součástí vyměřovacích základů pro odvod pojistného na sociální a zdravotní 

pojištění. 

 

2.8.12 Kultura, sport a rekreace 

Jde např. o možnost využívat rekreační, zdravotnické, předškolní zařízení, dále 

tělovýchovná a sportovní zařízení. Zaměstnavatel může přispívat na kulturní pořady 

a sportovní akce, a to nejen zaměstnancům, ale i jejich rodinným příslušníkům.  

 

                                                 
13 http://www.mzdovapraxe.cz/archiv/dokument/doc-d28590v35741-zdravotni-volno-a-otazky-souvisejici/. 
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Zaměstnavatel uhradí např. ze sociálního fondu příslušné výdaje a zaměstnanci předá 

vstupenky, poukazy nebo permanentky. Mezi tato nepeněžní plnění lze řadit např. zakoupení 

vstupenek na kulturní pořady nebo na různá vystoupení známých osobností, permanentky 

do posiloven, bazénů, fitness center, do divadla, dále vstupenky na sportovní akce, zaplacení 

rekreace zaměstnanci cestovní kanceláři, poukázky na nákup vitaminů nebo na poskytnutí 

služeb atd. Výše příspěvku není zákonem omezena. 

 

U zaměstnavatele 

Příspěvky (nepeněžní plnění) zaměstnavatele na kulturní pořady, zájezdy a sportovní 

aktivity, používání rekreačních, zdravotnických, vzdělávacích, sportovních a dalších zařízení, 

jsou výdaji nedaňovými podle § 25 odst. 1 písm. h) zákona o daních z příjmů. Výjimku tvoří 

zařízení uvedená v § 24 odst. 2 písm. j) bodech 1 až 3 zákona. Jedná se o výdaje na péči 

o zdraví, pracovní a sociální podmínky a zvýšený rozsah doby odpočinku zaměstnanců. 

 

§ 24 odst. 2 písm. j) bod 5 zákona o daních z příjmů stanovuje daňové výdaje, kterými 

jsou výdaje na pracovní a sociální podmínky, péči o zdraví a zvýšený rozsah doby odpočinku 

zaměstnanců. Tyto výdaje musí být vynakládány na práva zaměstnanců, která vyplývají 

z kolektivní smlouvy, vnitřního přepisu zaměstnavatele nebo pracovní smlouvy. Pokud např. 

poskytne zaměstnavatel příspěvek (peněžní plnění) na tuzemský nebo zahraniční zájezd nebo 

zaplatí zaměstnancem předložené vstupenky na kulturní akci, půjde o daňový výdaj 

zaměstnavatele, jestliže jsou splněny podmínky uvedené  ve výše uvedeném paragrafu. 

 

U zaměstnance 

Nepeněžní plnění poskytované ze sociálního fondu, nebo na vrub nedaňových výdajů, 

je od daně z příjmů ze závislé činnosti osvobozeno14 (viz § 6 odst. 9 písm. d) zákona o daních 

z příjmů). V případě peněžního příspěvku zaměstnavatele na rekreaci nebo na zájezd nebo 

úhrady předložených vstupenek na kulturní a sportovní akce, bude se jednat o zdanitelný 

příjem zaměstnance bez ohledu na výši úhrady. 

 

 

 

                                                 
14 Osvobození se vztahuje pouze na částku do 20 000 Kč za kalendářní rok. Částka nepeněžního plnění 
na rekreaci nebo zájezd převyšující tento limit bude zdanitelným příjmem zaměstnance vstupujícím 
do vyměřovacího základu pro pojistné na sociální a zdravotní pojištění. 
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Pojistné 

Nepeněžní příjmy osvobozené od daně z příjmů fyzických osob do vyměřovacího 

základu pro odvod pojistného nevstupují. Peněžní příspěvky na rekreaci nebo zájezd nebo 

úhrada předložených vstupenek zaměstnavatelem se na straně zaměstnance naopak 

do vyměřovacího základu pro výpočet pojistného na sociální a zdravotní pojištění zahrnují. 

Zdanění probíhá ze superhrubé mzdy. Stejně tak se postupuje u nepeněžního plnění 

poskytnutého zaměstnavatelem, jehož částka překračuje 20 000 Kč. Daňovým výdajem 

zaměstnavatele bude povinné pojistné na sociální a zdravotní pojištění hrazené 

zaměstnavatelem za sebe sama. 

 

Příklad č. 1 – Peněžní plnění poskytnuté zaměstnanci na návštěvu sportovního 

zařízení 

Zaměstnavatel čtvrtletně poskytuje zaměstnanci částku 1 000 Kč na návštěvu 

posilovny. 

Řešení: Jde o peněžní příjem, zaměstnanci je zdaněn v měsíci, kdy ho obdrží 

a vstupuje do vyměřovacího základu. Jestliže vyplývá peněžní plnění zaměstnavatele např. 

z vnitřního předpisu, půjde o daňový výdaj zaměstnavatele podle § 24 odst. 2 písm. j) bodu 

5 zákona. 

 

Příklad č. 2 – Nepeněžní plnění poskytnuté zaměstnanci na kulturní vystoupení 

Fyzická osoba podnikatel, který se zabývá stavební výrobou, zakoupil svým 

zaměstnancům vstupenky na koncert známého umělce. 

Řešení: Nepeněžní příjem zaměstnanců bude osvobozen od daně z příjmů podle § 6 

odst. 9 písm. d) zákona, u zaměstnavatele nepůjde o daňově uznatelný výdaj – vstupenky je 

nutné hradit ze sociálního fondu (Macháček, 2013). 

 

2.8.13 Sociální půjčky 

K překlenutí tíživé finanční situace může zaměstnavatel poskytnout ze sociálního 

fondu bezúročnou půjčku nebo půjčku s úrokem nižším, než je jeho obvyklá výše.15 Pojem 

tíživá finanční situace není žádným zákonem definován. Jedná se o situace, kdy zaměstnanec 

není schopen finančně zabezpečovat své základní životní potřeby z důvodů, které sám 

nezavinil (např. nepředvídatelné události, přírodní pohromy). Takové případy tíživé finanční 

                                                 
15 Viz § 6 odst. 9 písm. l) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. 
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situace by měly být konkrétně popsány ve statutu sociálního fondu. Jedná se např. o živelní 

katastrofy, požáry, vytopení bytu, krádež majetku atd. Dále může jít o tíživou finanční situaci 

vlivem dlouhodobé pracovní neschopnosti, úmrtí druha/družky, rozvodu. 

 

U zaměstnavatele 

Půjčku zaměstnavatel poskytuje v hotovosti a platí ji ze sociálního fondu. 

 

U zaměstnance 

Poskytnutá bezúročná půjčka ze sociálního fondu jako nepeněžní plnění k překlenutí 

tíživé finanční situace, je do výše 20 000 Kč za rok od daně z příjmu osvobozena. 

U bezúročné půjčky poskytnuté zaměstnanci postihnutého živelní pohromou je osvobozená 

částka vyšší – až do výše 200 000 Kč ročně. Pokud hodnota půjčky přesáhne uvedené hranice, 

je úrok z části překračující tyto hranice zdanitelným příjmem zaměstnance. 

 

Pojistné 

Uvedené zvýhodnění, které plyne z toho, že zaměstnanec nemusí zaplatit obvyklý 

nebo žádný úrok z návratné půjčky na specifické účely, je z vyměřovacích základů pro odvod 

pojistného vyjmuto16 (Pelc, 2011). 

 

2.8.14 Sociální výpomoc 

Jedná se o jednorázovou sociální výpomoc zaměstnancům, případně jejich nejbližším 

pozůstalým v mimořádně závažných situacích a při řešení tíživých nebo neočekávaných 

sociálních událostí. Tíživá  nebo neočekávaná sociální situace představuje zejména 

dlouhodobou nemoc, smrt v rodině, majetkové ztráty vlivem požáru, havárie v bytě nebo 

ztrátu zaměstnání partnera, podobně jako u sociálních půjček.  

 

Výše poskytnuté sociální výpomoci v případě podnikatelské sféry a dalších 

zaměstnavatelů nepodléhajících vyhlášce o FKSP, není na straně zaměstnavatele omezena 

žádným limitem. Pravidla jsou stanovena zaměstnavatelem ve vnitřním předpisu (Krbečková, 

Plesníková, 2010). 

 

                                                 
16 Viz § 5 odst. 2 písm. e) zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní 
politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a § 3 odst. 2 písm. e) zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném 
na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů. 
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Na rozdíl od půjčky je sociální výpomoc nevratná. Pojmy „mimořádně závažné 

situace“ a „tíživé sociální situace“ nejsou v žádné vyhlášce ani zákoně definovány. Proto je 

vhodné je charakterizovat v kolektivní smlouvě nebo v sociálním fondu s vymezením, komu 

a v jakých případech bude výpomoc poskytnuta. 

 

U zaměstnavatele 

Tento benefit je poskytován zaměstnavatelem v hotovosti ze sociálního fondu. 

 

U zaměstnance 

Peněžní plnění poskytnuté jako jednorázová sociální výpomoc zaměstnanci 

v souvislosti s překlenutím mimořádně obtížné situace v důsledku živelní pohromy, 

ekologické nebo průmyslové havárie na územích, kde byl vyhlášen nouzový stav17, je 

do částky 500 000 Kč osvobozeno od daně z příjmů ze závislé činnosti.18 Částky nad uvedený 

limit jsou zdaňovaným dílčím základem daně ze závislé činnosti a součástí vyměřovacích 

základů pro odvod pojistného. 

 

Pojistné 

Uvedené osvobozené příjmy jsou z vyměřovacích základů pro odvod pojistného 

vyloučeny (Pelc, 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
17 Nouzový stav je vyhlášen pouze s uvedením důvodů a platí na určitou dobu (nejdéle 30 dnů) a pro určité 
území. Uplynutím doby, na kterou byl vyhlášen, nouzový stav končí, pokud vláda nebo Poslanecká sněmovna 
nerozhodne jinak. Vláda jej může vyhlásit při takovém nebezpečí, které přímo ohrožuje životy, zdraví a majetek 
nebo vnitřní pořádek a bezpečnost (čl. 6 Ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, 
ve znění pozdějších předpisů.) 
18 Viz § 6 odst. 9 písm. o) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů , ve znění pozdějších předpisů. 
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3 Charakteristika společnosti KOVAR a.s. 

Společnost KOVAR s.r.o. (ke změně právní formy na akciovou společnost došlo 

v červenci roku 2013) byla založena podle zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, 

jako společnost s ručením omezeným. Na základě společenské smlouvy tří společníků je 

od 5. března 1992 zapsána v Obchodním rejstříku, vedeným u Krajského soudu v Ostravě, 

jako společnost KOVAR s.r.o. se sídlem na adrese Leskovec čp. 212, PSČ: 756 11, 

IČ: 45197164. 

 

Kořeny kovovýroby sahají do období před rokem 1989, kdy v rámci JZD (Jednotné 

zemědělské družstvo) Valašské Kotáry ve Valašské Polance byla zřízena přidružená výroba 

v obci Leskovec. Přidružená výroba byla zaměřena na výrobu kramlí a ohradníkových lanek. 

Z celkového objemu produkce JZD tvořila kovovýroba pouze zlomek obratu. 

 

V březnu roku 1992 společnost KOVAR s.r.o. začala podnikat v pronajatých prostorách 

Zemědělského družstva Valašské Kotáry s 34 zaměstnanci, které převzala z bývalé přidružené 

výroby. Hlavní produkci představovaly nejrůznější ocelové konstrukce a díly pro NH Ostrava. 

Útlum hutní výroby byl důvodem, proč tato výroba zanikla.  

 

V polovině 90. let se situace změnila, kovovýroba zaznamenala prudký vzestup, který 

způsobila změna charakteru výroby, naopak zemědělství vlivem nepříznivých vnějších 

podmínek a zvýšení cen vstupů, začalo upadat. Následně se prosadila výroba obytných 

a sanitárních kontejnerů a jejich sestav, používaných jako kanceláře, ubytovny, obytné 

montované domy nebo obchody. Dobrá kvalita a zároveň nízká cena byly zárukou značného 

zájmu o tyto výrobky. Se zvyšující poptávkou došlo ke zvýšení objemu výroby a počtu 

zaměstnanců společnosti. 

 

Pro zajištění dalšího rozmachu a jistoty podnikání se vedení společnosti v roce 1994 

rozhodlo odkoupit pronajaté výrobní prostory zanikajícího Zemědělského družstva 

Valašské Kotáry a technologické zařízení. Společnost zároveň od 17 vlastníků zakoupila 

pozemky, které se nacházely pod budovami. Tím se stala zcela nezávislou. Zemědělské 

objekty byly přestavěny z původních kravínů, seníku a dosušovny na montážní haly 

a lakovnu, svařovnu, přípravnu dílů a sklad. Celý areál se tedy zásadně změnil, z původního 

zemědělského areálu se postupem času stal středně velký průmyslový podnik. V následujících 
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letech se společnost úspěšně zúčastnila mezinárodních stavebních veletrhů, uskutečnila řadu 

zajímavých projektů a dostala se tak do širšího povědomí zákazníků. Společnost dále 

investovala do nákupu počítačů, vybudování počítačové sítě a softwaru. 

 

Z důvodu rozložení rizik se začalo s výrobou kovových palet pro automobilový průmysl 

(společnosti Opel, Volkswagen a Michelin). V roce 1997 se vyrobilo těchto palet nejvíce – 

40 000 ks za 1,4 mil. EUR (více než 7 mil. Kč). 

 

Zájem o výrobky, především speciální technologické kontejnery, se stále zvyšoval, 

a proto bylo v roce 1998 zřízeno obchodní oddělení pro přímý styk se zahraničními odběrateli 

s vlastní kanceláří. To přispělo ke změně orientace prodeje na přímé zákazníky, začalo se 

vyrábět podle konkrétních potřeb a přání zákazníků. 

 

V roce 2001 byla postavena nová svařovna, zakoupen ohraňovací lis, tabulové nůžky, 

vysokozdvižný vozík a další stroje pro kusovou výrobu. Dále byl zaveden systém řízení 

výroby a jakosti podle ČSN ISO 900219 a v roce 2004 společnost obhájila certifikaci podle 

ČSN ISO 9001:2001. V této normě jsou upřesněny požadavky na systém managementu 

jakosti, které mohou společnosti používat pro interní certifikaci nebo pro smluvní účely 

s dodavateli a zákazníky20. Úspěšné kontroly a recertifikace probíhají v pravidelných 

intervalech i v dalších letech. 

 

V roce 2007 byla zavedena environmentální norma dle ISO 14001. Touto normou 

společnost musí vytvořit, dokumentovat, uplatňovat a dále udržovat systém 

environmentálního managementu a stále zvyšovat jeho efektivnost.21 Dále byl zaveden 

Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (OHSAS 18001). Hlavním 

smyslem aplikace této normy je vést společnosti k tomu, aby navrhly a zavedly opatření, která 

odstraní nebo omezí existující nebezpečí, případně od něj zaměstnance izolují.22 

 

V letech 2006 – 2008 docházelo k rozsáhlým investicím do výrobní vybavenosti, 

které tak umožnily prudký nárůst objemu výroby a produktivity práce. V listopadu 2009 

                                                 
19 Systémy jakosti. Model zabezpečování jakosti při výrobě, instalaci a servisu. 
20 http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/certifikace-systemu-podle-csn-en-iso-7347.html 
21 http://www.iso.cz/iso14001.html 
22 http://www.cqs.cz/Normy/CSN-OHSAS-180012008-Management-bezpecnosti-a-ochrany-zdravi-pri-
praci.html 
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obsadila společnost třetí místo v celostátní soutěži Vodafone firma roku. V následujících 

letech byly investovány finanční prostředky na rekonstrukci objektů, jejich přístavby 

a přestavby, nákup strojů a dopravních prostředků.  

 

Následovala výstavba nové svařovny II, tryskárny a stavební úpravy a rozšíření 

svařovny I. Nemalé finanční prostředky byly vynaloženy do technologického vybavení 

lakovny, tryskány a vzduchotechniky svařoven. (http://www.kovar.eu/cz/o-nas/historie/). 

 

3.1 Předmět podnikání společnosti KOVAR a.s. 

Předmětem činnosti společnosti je výroba a prodej nákladních, speciálních a obytných 

ocelových kontejnerů, rámů a jiných ocelových konstrukcí pro různé průmyslové využití. 

Vyráběny jsou v různých rozměrech od malých kusů, až po kontejnery 15m x 4m x 4m 

(délka x šířka x výška) o váze 20 tun. Kontejnery se vyrábí kusově, tzn. přesně na míru 

požadavkům a přáním zákazníka (http://www.kovar.eu/cz/o-nas/). 

 

Zemědělská činnost 

Společnost vlastní stádo asi 100 kusů masného skotu, které spásá vlastní nebo pronajaté 

pozemky a udržuje tak okolní krajinu. V roce 2014 se skot bude pást pouze na katastrálním 

území obce Leskovec, ale ještě v minulém roce skot spásal přibližně 3 hektary také 

v katastrálním území sousední obce Valašská Polanka. Celkově společnost obhospodařuje 

přibližně 180 hektarů luk a pastvin, z nichž cca 90 % tvoří pronajaté pozemky. Společnost 

chová 63 krav bez tržní produkce, 30 jalovic různého stáří a 3 plemenné býky.23 Ročně se 

narodí 70 – 80 telat, která jsou na podzim prodávána na výkrm. Společnost považuje tuto 

činnost za velmi důležitou, přestože představuje přibližně pouze 1 % jejího celkového obratu. 

V roce 2013 společnost získala certifikát ekologického zemědělství. Celkové výnosy 

zemědělské výroby činily 4 258 000 Kč, z toho dotace tvořily 2 812 000 Kč. Cílem 

společnosti je chránit životní prostředí nejen využíváním nejmodernějších technologií, ale 

zlepšovat jej také aktivním přispěním v podobě ekologické a zemědělské činnosti 

(http://www.kovar.eu/cz/o-nas/zemedelska-cinnost/). 

 

 

 

                                                 
23 Údaje jsou z roku 2013. 
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3.2 Produkty společnosti KOVAR a.s. 

Společnost vyrábí několik druhů ocelových kontejnerů: 

a) Speciální kontejnery, 

b) offshore kontejnery, 

c) materiálové kontejnery, 

d) ocelové konstrukce. 

 

Speciální kontejnery 

Konstrukce tohoto kontejneru je přizpůsobena různorodým statickým a zátěžovým 

nárokům. Velikost určuje zákazník podle zařízení, které bude v kontejneru umístěno. 

Rozměry jsou omezeny konstrukčními vlastnostmi každého jednotlivého kontejneru. 

Možností je i propojování kontejnerů do větších celků, sestav, které se skládají ze dvou nebo 

více kontejnerů. Využití kontejnerů je široce uplatnitelné např. k umístění kogeneračních 

jednotek, kompresorů, proudových generátorů, rozvodných skříní, nádrží a čističek vody, 

topných kotlů atd. 

 

Offshore kontejnery 

Tento specifický druh se využívá zejména v ropném a plynařském těžebním průmyslu. 

Jedná se o servisní a průzkumné kabiny, vyžadující technologicky náročnější a vyspělejší 

řešení. Při výrobě těchto kontejnerů společnost spolupracuje s významnými inspekčními 

autoritami dozorujícími průběh výroby a dodržování přísných technologických postupů. 

Společnost vyřizuje rozsáhlou dokumentaci, která je součástí výroby kontejneru a zahrnuje 

materiálové certifikáty, magnetické, vizuální zkoušky, protokoly ze zátěžových testů, 

rozměrové protokoly, včetně konstrukčního certifikátu, který vydává certifikační autorita. 

 

Materiálové kontejnery 

Konstrukce se skládá z ocelových profilů a plechů a může představovat např. dílny, 

garáže, skladiště palet s materiálem nebo skladiště nářadí na regálech. Pro skladování 

nejrůznějšího zboží nebo nářadí jsou v kontejneru umístěné regály s dřevěnými přihrádkami. 

 

Přestavby kontejnerů 

Jde o přestavby námořních kontejnerů, které byly jednou použity. Společnost si je sama 

z přístavu dopraví a přestaví je podle přání zákazníka. Výhodou tohoto postupu je plaketa 

CSC (CSC – Container Safety Convention), kterou tyto kontejnery mají. Při drobných 
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zásazích do konstrukce kontejnerů účinnost této plakety nadále platí. Plaketa umožňuje 

přepravu námořního kontejneru bez omezení kamkoliv po světě. V případě výraznějších 

zásahů do konstrukce kontejnerů přestává plaketa CSC platit. Pokud ji však zákazník přesto 

požaduje, je možné provedení nové certifikace. 

 

Příkladem změn v námořním kontejneru může být např. jeho izolace, vestavění oken, 

dveří, uchycovacích zařízení, nahrazení původně překližkové podlahy podlahou ocelovou 

apod. Přestavěné námořní kontejnery jsou využitelné jako skladiště, strojovny, rozvodny 

a v obdobných případech jako speciální kontejnery.  

 

Ocelové konstrukce 

Vyjma celých ocelových kontejnerů společnost vyrábí nejrůznější ocelové konstrukce 

nebo díly. Jedná se např. o odkalovací nádrže s výztuhami stěn, s napouštěcími 

a vypouštěcími otvory, příčkami. Dále jsou pro kontejnery vyráběny schodišťové konstrukce 

nebo můstky z pozinkovaných roštů. Pro přepravu těžkých zařízení se vyrábějí také 

nejrůznější rámy. 

 

V nabídce společnosti je také možnost kompletního zajištění přepravy výrobků, 

zahrnující i nadměrné velikosti, a to vlastními dopravními prostředky případně spedičně 

na určené místo - po celé EU i do třetích zemí (http://www.kovar.eu/cz/produkty/). 

 

3.3 Organizační struktura společnosti KOVAR a.s. 

Vrcholový management společnosti tvoří valná hromada složená ze tří akcionářů, 

majitelů společnosti. Jménem společnosti jedná v celém rozsahu tříčlenný statutární orgán – 

představenstvo, jehož předsedou je Ing. Petr Cedila, místopředsedou Pavel Bambuch. 

Na činnost představenstva dohlíží šestičlenná dozorčí rada. Jejím předsedou je Petr Bambuch 

a místopředsedou Pavel Cedidla. V čele společnosti stojí výkonný ředitel Ing. Petr Cedidla. 

Organizační schéma uvádí Obrázek 3.1 (Úplný výpis z obchodního rejstříku, vedeného 

Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10468, datum zápisu 5. března 1992. Platný 

ke dni 2. 3. 2014). 
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Obr. 3.1 Organizační struktura KOVAR a.s. 

Zdroj: Kovaránek, firemní zpravodaj KOVAR a.s., ročník 8., ze dne 18.12. 2013, číslo 15 

 

Obchodní úsek se skládá z obchodníků, kalkulantů, cenových tvůrců a překladatelů. 

Společnost je exportně zaměřená, většinu tržeb (89 %) tvoří zákazníci z Německa, Nizozemí, 

Rakouska, Finska a dalších zemí, v současné době i z Ruska. 

 

Úsek MTZ (materiálně-technického zabezpečení) tvoří hlavní sklad, sklad barev, sklad 

oceli a sklad zemědělské výroby. Jednotlivé sklady jsou řízeny skladníky, účetní doklady 

(příjemky a výdejky materiálu) má na starost skladová účetní. 

 

Největším úsekem je úsek výrobní, který je rozdělen na tři provozy. Prvním provozem 

je svařovna, v jejímž čele stojí vedoucí provozu a mistři. Spadá sem velký počet zaměstnanců 

pracujících ve dvou směnách. V tomto středisku probíhá výroba ocelových svařovaných 

kontejnerů v různém provedení podle požadavků zákazníka. Druhý provoz tvoří montáž 

s podobným pracovním zastoupením. V tomto provozu jsou kontejnery přebírány od svařovny 

a dokončují se. Třetím provozem je lakovna, kde se provádějí povrchové úpravy svařených 

kontejnerů a ostatních výrobků. 
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Na ekonomickém úseku pracuje fakturantka, personalistka, pokladní a několik účetních. 

Náplní práce úseku je účtování faktur a jejich placení, evidence příjmových a výdajových 

pokladních dokladů, mzdová agenda a další. 

 

Společnost se dále zabývá zemědělskou činností (viz kapitola 3.1), která tvoří 

samostatný úsek zemědělské výroby (organizační řád společnosti KOVAR a.s.). 

 

Nově vzniklými úseky jsou úsek technického rozvoje a personální úsek. Úkolem úseku 

technického rozvoje je podpora úseku obchodního a výrobního. Bude poradním orgánem 

při nabídkách a realizaci složitých technologických řešení kontejnerů, zpracovávat standardy 

řešení v oblasti útlumu hluku, klimatizace a odolnosti kontejnerů proti požáru. Bude také 

hledat technická řešení pro dosud nové a netypické požadavky zákazníků. 

 

K podpoře vedoucích pracovníků při výběru, rozvoji, motivaci, hodnocení 

a odměňování zaměstnanců nově vznikl personální úsek, který zároveň bude oporou všem 

zaměstnancům v pracovněprávní oblasti a v oblasti pracovních vztahů (Kovaránek, firemní 

zpravodaj KOVAR a.s., ročník 8., ze dne 18.12. 2013, číslo 15). 

 

Počet zaměstnanců společnosti k 31. 12. 2013, včetně rozdělení podle pracovního 

zařazení, udává Tabulka 3.1. 

 

Tab. 3.1 Struktura zaměstnanců společnosti KOVAR a.s. k 31. 12. 2013 

THP  Dělníci Ženy Muži 
Počet zaměstnanců 

53 186 29 210 

Celkem 239 239 

   Zdroj: interní materiály společnosti 

 

3.4 Současnost společnosti KOVAR a.s. 

Rok 2013 byl pro společnost rokem významných změn. K 1. červenci došlo ke změně 

právní formy společnosti na akciovou společnost. Generačně se také obměnilo její vedení. 

V dubnu byla zahájena stavba haly nového skladu. K novým technologiím patří věžový sklad 

drobného materiálu, sklad tyčového materiálu a pojízdné paletové regály. Do konce roku 

2013 byl celý úsek materiálně-technického zabezpečení přestěhován do kanceláří nového 
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skladu a až do 31. května 2014 zde probíhá zkušební provoz. Následně bude stavba 

zkolaudována. 

 

Společnost realizovala několik zakázek v oblasti certifikovaných kontejnerů, což 

přispělo k dalšímu odbytu výrobků. Jedná se o kontejnery pro přepravu na lodích, jejich 

návrh, výroba a certifikace a tzv. offshore kontejnery pro použití na ropných plošinách. 

Společnost dále zpracovává zakázku přestavby kontejneru, zakončenou obnovením certifikátu 

pro námořní přepravu. Výroba certifikovaných kontejnerů znamená nejen zvýšené nároky 

na kvalitu a spolehlivost dodávek, ale zvyšuje také důraz na kvalifikaci zaměstnanců. Zároveň 

tak společnost posiluje svoji konkurenceschopnost. 

 

Vzdělávání a zvyšování kvalifikace zastupují důležité místo ve společnosti. 

Zaměstnanci se zúčastňují odborných školení zaměřených především na oblast legislativních 

změn. V průběhu několika posledních let bylo zrealizováno mnoho kurzů v řádu několika 

milionů korun. V květnu 2013 skončily jazykové kurzy financované z dotačních prostředků, 

nicméně vzdělávání pokračuje i nadále. Došlo ke změně v systému vzdělávání, která spočívá 

ve zvyšování motivace se učit. Společnost přispívá zaměstnanci na jazykové kurzy podle jeho 

dosažených studijních výsledků. Přestože je účast dobrovolná, zájem ze strany vybraných 

THP pracovníků je značný.  

 

Kurzy jsou primárně určené pro THP pracovníky, jeden však byl otevřen i pro skupinu 

montážních dělníků dle doporučení mistrů. Cílem tohoto kurzu je budoucí schopnost dělníků 

se v rámci zaměstnání domluvit na základní úrovni v zahraničí, a to při běžných i pracovních 

záležitostech. Absolvování kurzu je zároveň podmínkou pro účast na služebních cestách 

do zahraničí. Vzdělávací projekty jsou kryty z dotací ESF, ze státního rozpočtu ČR 

a z vlastních zdrojů společnosti (Kovaránek, firemní zpravodaj KOVAR a.s., ročník 8., ze dne 

18.12. 2013, číslo 15). 

 

Společnost je silně zaměřená na vývoz, její ekonomická situace je proto závislá 

na situaci v Evropě, zejména na investicích do energického sektoru a těžby surovin, kde jsou 

kontejnery většinou používány. Vlivem recese, která postihla většinu společností, poklesly 

tržby v roce 2012 o 24 %. Přesto si společnost udržela kladný výsledek hospodaření. 

Ve druhém pololetí roku 2013 došlo k výraznému nárůstu objednávek, což představovalo asi 

115 % kapacity společnosti. Výkyvy v poptávce společnost řeší např. přechodnou úpravou 
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pracovní doby zaměstnanců. Společnost KOVAR a.s. dovršila 20 let svého úspěšného 

podnikání a za svou existenci zvýšila svou výrobu a tržby téměř dvanáctkrát. Nyní 

zaměstnává 239 zaměstnanců, což je sedmkrát více než na počátku své činnosti. Stala se 

významným zaměstnavatelem v regionu Hornolidečska. Celkové investice provedené 

za 20 let přesáhly 190 000 000 Kč. Tyto investice byly kryty převážně z dosahovaného zisku, 

dvou úvěrů od bank a dotacemi z EU a rozpočtu ČR. Tímto způsobem bylo realizováno 

13 projektů a celkové dotace, které společnost na investice obdržela, činily 39 140 000 Kč.  

 

Společnost KOVAR a.s. cítí zodpovědnost nejen vůči zákazníkům, dodavatelům 

a zaměstnancům, ale snaží se podporovat také region, ve kterém podniká. Dlouhodobě 

finančně podporuje místní organizace a spolky jako jsou základní školy, divadelní spolek, 

občanské sdružení, TJ Sokol, myslivecký spolek a sbor dobrovolných hasičů 

(http://www.kovar.eu/cz/o-nas/spolecenska-odpovednost/). 

 

3.4.1 Ocenění a úspěchy společnosti KOVAR a.s. 

Úspěšný rozvoj a dobré ekonomické výsledky podniku byly oceněny umístěním 

v krajských a celorepublikových soutěžích. V roce 2009 se jednalo o vítězství v krajském 

kole soutěže „Vodafone Firma roku“ a následně 3. místo v celostátním finále této soutěže. 

V roce 2012 se společnost stala vítězem krajského kola soutěže „Odpovědná firma“, která 

hodnotí ekologické chování firem při výrobě a přístup ke svému okolí. Dále je držitelem 

3. místa v soutěži „Firma roku Zlínského kraje“. Významným úspěchem je rovněž 3. místo 

ve Zlínském kraji v soutěži „Štiky českého byznysu 2013“. Jsou zde hodnoceny ekonomické 

ukazatele porovnatelné s ostatními podniky v kraji a v celé České republice.  

 

Tato ocenění nejspíš stála za rozhodnutím prezidenta ČR Miloše Zemana navštívit 

společnost KOVAR a.s. při své zářijové cestě do Zlínského kraje v roce 2013 

(http://www.kovar.eu/cz/o-nas/uspechy/). 
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4 Analýza a zhodnocení poskytování zaměstnaneckých benefitů 
ve společnosti KOVAR a.s. 

 

Benefitní systém společnosti KOVAR a.s. je zakotven ve Statutu sociálního fondu, 

ve vnitřních předpisech a směrnicích. Sociální fond je tvořen přídělem ze zisku po zdanění 

na základě rozhodnutí valné hromady.  

 

V roce 2011 bylo rozhodnutím valné hromady do sociálního fondu přiděleno převodem 

z fondu rozvoje24 300 000 Kč, v roce 2012 bylo ze zisku (roku 2011) přiděleno 200 000 Kč 

a v roce 2013, v prosinci, byl sociální fond navýšen (opět převodem z fondu rozvoje) částkou 

250 000 Kč (Ing. Silvie Bambuchová, vedoucí ekonomického úseku společnosti KOVAR a.s.). 

 

Zdroj příjmů dále tvoří zůstatek sociálního fondu z předešlého roku, doplňkový příděl 

v průběhu roku do výše 100 000 Kč a splátky za již dříve poskytnuté půjčky v pravidelných 

intervalech od zaměstnanců KOVAR a.s. (v termín výplaty nebo dle smlouvy o půjčce). Fond 

je určen k zabezpečování sociálních potřeb zaměstnanců společnosti KOVAR a.s., jejich 

rodinným příslušníkům a bývalým zaměstnancům v penzi. 

 

Pro tvorbu a čerpání sociálního fondu je nutné provedení rozpočtu. Fond je analyticky 

veden v účetnictví na účtu 427 – ostatní fondy. Tento fond je fondem zaměstnavatele, to 

znamená, že návrhy na příkazy k úhradě nebo převody a jiné čerpání z fondu dává přímý 

nadřízený zaměstnance a schvaluje výkonný ředitel. Účetní operace provádí kompetentní 

pracovník ekonomického úseku. Nevyčerpané prostředky fondu jsou převáděny jako nový 

počáteční zůstatek do příštího roku. Tento zůstatek musí být opět odsouhlasen a uveden 

v zápise z valné hromady společnosti KOVAR a.s. 

 

Případné změny a doplňky Statutu sociálního fondu jsou aplikovány dodatky 

vnitropodnikových směrnic a jejich znění je po schválení valnou hromadou vyvěšeno 

na nástěnce v prostorách společnosti po dobu 14 dnů. Poskytování půjček nebo příspěvků je 

v plné kompetenci valné hromady KOVAR a.s. a na tyto požitky a výhody není ze strany 

zaměstnanců právní nárok (Statut sociálního fondu společnosti KOVAR a.s.). 

 

                                                 
24 Fond rozvoje je rovněž tvořen ze zisku po zdanění. 
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 Společnost poskytuje několik benefitů, jedná se o tyto výhody: 

a) Dotované stravování, 

b) bezúročné půjčky, 

c) dary při životním jubileu, 

d) roční prémie (13. plat), 

e) vzdělávání, 

f) odměny dárcům krve. 

 

Dotované stravování 

Společnost nemá vlastní stravovací zařízení, pouze výdejnu jídla. Výdejna v roce 2009 

prošla rozsáhlou rekonstrukcí, částečně financovanou z dotačních prostředků. Obědy jsou 

dováženy od července 2009 externí firmou Josef Trčka z Valašských Klobouk vzdálených 

21 km od sídla KOVAR a.s. Do té doby byla strava dovážena jiným dodavatelem z okresního 

města Vsetín. Ke změně dodavatele stravy společnost přistoupila z důvodu přání svých 

zaměstnanců. Přestože je jídlo dopravováno z relativně větší vzdálenosti, dodavatel si k ceně 

neúčtuje náklady na dopravu.  

 

Cena jednoho obědu činí 45 Kč bez DPH. Zaměstnanec platí částku 20,66 Kč (plus 

DPH) a společnost každému zaměstnanci přispívá 24,34 Kč. Jelikož tato částka tvoří 54,09 % 

z ceny jídla, společnost může tento příspěvek zahrnout do daňově uznatelných nákladů (limit 

daňově účinných nákladů činí 55 %). 

 

Bezúročné půjčky 

Tyto půjčky jsou poskytovány na základě písemné smlouvy o bezúročné půjčce, a to na: 

 
- překlenutí tíživé situace (max. do 15 000 Kč), 

-  bytové účely (max. do 50 000 Kč). 

 
Částka 15 000 Kč je vyplácena společností v hotovosti, částky na bytové účely 

se vyplácí na základě doložených faktur. Zaměstnanec splácí půjčky měsíčně srážkami 

ze mzdy ve stanovených splátkách. Pokud skončí svůj pracovní poměr dříve než bude půjčka 

splacena, chybějící splátky musí vrátit nejpozději do 10 dnů před ukončením pracovního 

poměru. 
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Dary při životním jubileu 

Při dovršení 50 let věku náleží zaměstnanci finanční odměna odstupňovaná podle délky 

trvání pracovního poměru. Nárok na odměnu má pouze ten zaměstnanec, kterému trvá 

pracovní poměr ke dni, na který jubileum připadá. Výši odměn uvádí Tabulka 4.1.  

 

Tab. 4.1 Odměny zaměstnancům při dovršení 50 let věku 

Trvání pracovního poměru Finanční odměna 

   3 roky a více 3 000 Kč 

   5 let a více 5 000 Kč 

 10 let a více 10 000 Kč 

  Zdroj: vnitřní mzdový předpis společnosti KOVAR a.s. 

 

Zaměstnanec, který odchází do starobního důchodu rovněž získává odměnu podle počtu 

let trvání pracovního poměru. Výše finančního daru uvádí Tabulka 4.2. 

 

Tab. 4.2 Odměny zaměstnancům při odchodu do starobního důchodu 

Trvání pracovního poměru Finanční odměna 

   5 let a více 5 000 Kč 

 10 let a více 10 000 Kč 

 15 let a více 15 000 Kč 

  Zdroj: vnitřní mzdový předpis společnosti KOVAR a.s. 

 

Za uzavření manželství při trvání pracovního poměru dvou a více let zaměstnanci náleží 

příspěvek 5 000 Kč.  

 

Výše těchto odměn se přiznává a vyplácí nejdříve v měsíci, kdy zaměstnanec dovrší 

50 let věku, odchází do starobního důchodu nebo uzavírá sňatek (vnitřní mzdový předpis 

společnosti KOVAR a.s). 

 

Roční prémie (13. plat) 

Prémie se vyplácejí zaměstnancům na konci kalendářního (hospodářského) roku ve výši 

průměrného měsíčního výdělku při splnění těchto podmínek: 

a)   Zaměstnanec má uzavřený pracovní poměr u společnosti KOVAR a.s. k poslednímu 

dni v měsíci, za který bude prémie vyplacena, 
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b)  zaměstnanec ve společnosti odpracoval minimálně 6 měsíců v daném roce, za který 

se prémie vyplácí, 

c)  v případě nepřítomnosti z důvodu nemoci, neplaceného volna, mateřské dovolené, 

ošetřování člena rodiny a jiných důvodů, není prémie vyplacena v plné výši. 

 

Za nepřítomnost v délce více než 15 pracovních dnů se prémie krátí o 15 %, v délce 

více než 40 pracovních dnů o 30 % a za absenci více než 60 pracovních dnů se krátí o 45 %. 

V případě nepřítomnosti delší než 4 měsíce, tj. více než 84 pracovních dnů, nárok na výplatu 

prémie odpadá. 

 

Nárok na prémii se však nesnižuje v případě pracovní nepřítomnosti z důvodu 

zaměstnancem uznaného nezaviněného pracovního úrazu. Vedení společnosti může však 

snížit prémii o 50 až 100 % tomu zaměstnanci, který si zaviní pracovní úraz sám svojí 

nedbalostí, pracuje pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek, neplní své povinnosti 

a hrubě porušuje pracovní kázeň. Prémie jsou vypláceny pouze za předpokladu plnění 

výsledků hospodaření a dobré finančně-ekonomické situace společnosti KOVAR a.s. 

 

Za vynikající pracovní výsledky nebo za zvlášť úspěšné splnění významných úkolů 

může ředitel společnosti, výrobní náměstek nebo náměstek pro MTZ na návrh příslušného 

nadřízeného přiznat zaměstnanci mimořádnou odměnu. Odměna je poskytnuta za: 

a) Vyřešení technicky náročného problému, 

b) zvýšení hospodárnosti při využívání surovin, materiálů nebo energie, 

c) výrazné snížení pracnosti výroby, nebo dosažení úspory pracovních sil, 

d) významné zlepšení kvality výrobků nebo služeb, 

e) vyřešení racionalizačních opatření, 

f) zavádění nové techniky a technologie, lepší organizace práce, 

g) zlepšení technické a organizační úrovně výroby, 

h) výrazné zkrácení termínů exportních zakázek, 

i) mimořádně aktivní přístup k plnění si pracovních povinností. 

 

Dále je mimořádná odměna poskytována za jiné výjimečné zásluhy majetkového 

a  ochranného charakteru jako je např. zabránění haváriím a pomoc při odstraňování jejich 

následků, záchrana života, ochrana bezpečnosti a zdraví spoluzaměstnanců, odstraňování 

následků živelných pohrom, zásahy vedoucí k ochraně majetku nebo zabránění škodám apod. 
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 Tato odměna musí být předložena na formuláři a po odsouhlasení ředitele nebo 

náměstka je navrhovatel mimořádné odměny povinen neodkladně seznámit odměněného 

zaměstnance s touto skutečností, který to potvrdí podpisem s možným písemným vyjádřením 

k navrhované odměně. Navrhovatel následně formulář odevzdá na personálně-mzdový útvar 

k vyúčtování (vnitřní mzdový předpis společnosti KOVAR a.s.). 

 

Vzdělávání 

V rámci jazykového vzdělávání společnost využívá služeb externího lektora. 

Ve firemních prostorách je vyučován anglický i německý jazyk. Jedná se o individuální 

i skupinovou výuku, které se účastní dvě až pět osob.  

 

Jazyková výuka je dobrovolná, zaměstnanci ji schvaluje nadřízený. Vzdělávání je 

rozděleno na pětiměsíční semestry. V prvním semestru si zaměstnanec hradí polovinu celkové 

ceny kurzu, společnost doplácí rovněž polovinu. Na začátku dalšího semestru jsou účastníci 

podrobeni tzv. „progres testu“. Pokud účastník uspěje, plnou částku již hradí pouze 

společnost. V případě neúspěchu se situace nemění – společnost i zaměstnanec hradí 50 %. 

Třetí semestr je zahájen vnitřním ověřovacím auditem ohledně splnění stanovených cílů. 

Pokud jej účastník splní, celý kurz za něj hradí společnost, pokud ne, musí si výuku dále 

hradit zcela sám. Tento systém je pro zaměstnance velmi motivační a stimuluje je 

ke zdokonalování a osvojování cizího jazyka (Mgr. Barbora Cedidlová, projektová 

manažerka vzdělávání a personalistka společnosti KOVAR a.s.). 

 

Odměny dárcům krve 

Společnost si velmi cení zaměstnanců, kteří jsou ochotni bezplatně darovat krev a navracet 

tak zdraví spoluobčanům nebo přímo zachraňovat jejich životy. Proto je odměňuje dárkovými 

poukazy na vitaminové doplňky a wellness pobytem. V roce 2013 získal jeden zaměstnanec 

stříbrnou medaili Prof. MUDr. Jana Janského za 20 bezplatných odběrů krve, další 

zaměstnanec přesáhl hranici zlaté medaile MUDr. Janského, která se uděluje za 40 odběrů 

krve. Ocenění jim bylo předáno Českým červeným křížem. Za stříbrnou medaili náleží 

zaměstnanci dárkový poukaz v hodnotě 1 000 Kč, při získání zlaté medaile zaměstnanec 

obdrží poukaz v hodnotě 2 000 Kč (Kovaránek, firemní zpravodaj KOVAR a.s., ročník 8., 

ze dne 18.12. 2013, číslo 15). 
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4.1 Analýza dat získaných dotazníkovým šetřením 

Zaměstnanci společnosti KOVAR a.s. byli požádáni o vyplnění krátkého dotazníku, 

který uvádí Příloha č. 1. Dotazník (vlastní návrh) obsahuje celkem 8 otázek: 

Otázka č. 1: Jakého jste pohlaví? 

Otázka č. 2: Jaký je Váš věk? 

Otázka č. 3: Jaké je Vaše pracovní zařazení? 

Otázka č. 4: Víte, co jsou zaměstnanecké benefity (výhody)? 

Otázka č. 5: Jak dlouho pracujete ve společnosti KOVAR a.s.? 

Otázka č. 6: Jste spokojen/a s nabídkou benefitů, které společnost poskytuje? 

Otázka č. 7: Zakroužkujte dva Vámi nejvíce preferované benefity, které získáváte. 

Otázka č. 8: Jaké benefity, které společnost KOVAR a.s. neposkytuje, byste uvítal/a? 

 

 Cílem bylo zjistit spokojenost zaměstnanců s nabídkou poskytovaných benefitů 

od svého zaměstnavatele a dále provést průzkum žádaných benefitů, které však společnost 

zatím neposkytuje. Dotazník vyplnilo 144 zaměstnanců, tedy 60 % z celkového počtu 

239 zaměstnanců, kterým byl dotazník předán. 

 

Otázka č. 1: Jakého jste pohlaví? 

Ve společnosti KOVAR a.s. pracuje 29 žen a 210 mužů. Dotazník týkající se 

zaměstnaneckých benefitů vyplnilo celkem 22 žen a 122 mužů. Procentuální zastoupení 

zachycuje Graf 4.1. 

 

Graf 4.1 Pohlaví dotazovaných zaměstnanců 
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 Zdroj: vlastní zpracování 
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Otázka č. 2: Jaký je Váš věk? 

Odpovědi na tuto otázku byly rozděleny do čtyř věkových skupin. Do první, nejmladší 

skupiny ve věku 20 – 30 let, se přihlásilo 25 respondentů. Do skupiny ve věku 31 – 40 let 

patří 46 zaměstnanců, 41 – 50 let má 40 respondentů a do poslední skupiny 50 a více let spadá 

33 respondentů. Procentuální zastoupení ukazuje Graf 4.2., z něhož vyplývá, že nejpočetnější 

je skupina ve věku 31 – 40 let, i když pouze s malým náskokem na věkovou skupinu 41 – 50 

let. 

 

Graf 4.2 Věková struktura 
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 Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Otázka č. 3: Jaké je Vaše pracovní zařazení? 

Z dotazovaných zaměstnanců je 99 dělníků a 45 THP pracovníků. Výrazná většina 

zaměstnanců společnosti se tedy skládá z dělníků. Procentuálně to zachycuje Graf 4.3. 
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Graf 4.3 Pracovní zařazení 
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 Zdroj: vlastní zpracování 

 

Otázka č. 4: Víte, co jsou zaměstnanecké benefity (výhody)? 

Většina zaměstnanců (134 osob) pojem zaměstnanecký benefit zná či spíše zná, pouze 

10 respondentů označilo odpověď ne nebo spíše ne. V procentech to znázorňuje Graf 4.4. 

 

Graf 4.4 Znalost pojmu zaměstnanecký benefit 
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 Zdroj: vlastní zpracování 

 

Otázka č. 5: Jak dlouho pracujete ve společnosti KOVAR a.s.? 

Odpovědi na tuto otázku byly rozděleny do pěti skupin, v první skupině (méně než rok) 

pracuje pouze 6 zaměstnanců, jedná se o 3 dělníky a 3 THP pracovníky. 1 – 5 let pracuje 

40 zaměstnanců, 5 – 10 let o jednoho více. Většina zaměstnanců (48 osob) pracuje 
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ve společnosti 10 – 20 let. 9 zaměstnanců (6 dělníků a 3 THP pracovníci) zde pracují již 

od vzniku společnosti, to znamená více než 20 let. Procentuální znázornění uvádí Graf 4.5. 

 

Graf. 4.5 Délka pracovního poměru 
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Zdroj: vlastní zpracování 

 
Otázka č. 6: Jste spokojen/a s nabídkou benefitů, které společnost poskytuje? 

Odpovědi byly zpracovány podle věkové struktury zaměstnanců sloupcovým Grafem 

4.6. V každé věkové kategorii na otázku ohledně spokojenosti s nabízenými benefity zvítězila 

možnost „spíše ano“ (odpovědělo tak celkem 58 osob) či „ano“ (54 osob). Na druhou stranu, 

v každé skupině se najdou zaměstnanci spíše nespokojeni s nabídkou benefitů, i když 

v menším počtu (26 respondentů). U dvou věkových kategorií (31 – 40 let a 41 – 50 let) se 

našli zaměstnanci dokonce zcela nespokojeni s benefity, jedná se však pouze o 6 osob. 

U zaměstnanců věkové kategorie 20 – 30 let a 50 a více let se odpověď „ne“ nevyskytuje 

vůbec, může to být nižší povědomostí o možnostech benefitních plnění u mladších ročníků. 

Starší zaměstnanci (např. předdůchodového věku) spíše upřednostní jistotu trvalého 

zaměstnání a benefitní výhody nejsou pro ně prvořadá záležitost. 
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Graf 4.6 Spokojenost s nabízenými benefity 
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 Zdroj: vlastní zpracování 

 
Otázka č. 7: Zakroužkujte dva Vámi nejvíce preferované benefity, které získáváte. 

Mezi nejpreferovanější benefit patří jak u dělníků, tak u THP pracovníků roční prémie 

(13. plat), na druhém místě skončilo dotované stravování. Oba tyto benefity zvítězily u obou 

pracovních skupin téměř stejným procentním podílem. Třetím oblíbeným benefitem jsou 

u dělníků bezúročné půjčky, avšak u THP pracovníků třetí pozici zaujalo vzdělávání. Grafické 

znázornění obou pracovních skupin uvádí Graf 4.7 a Graf 4.8.  

 

Graf 4.7 Preferované benefity - dělníci 
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 Zdroj: vlastní zpracování 
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Graf 4.8 Preferované benefity – THP pracovníci 
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 Zdroj: vlastní zpracováni 

 

Otázka č. 8: Jaké benefity, které společnost KOVAR a.s. neposkytuje, byste uvítal/a? 

Poslední otázka se týkala výhod, které společnost neposkytuje, zaměstnanci by však 

jejich zařazení uvítali. Dotazovaní vybírali z nabízených možností (viz Graf 4.9 a 4.10), 

zároveň mohli sami navrhnout požadovaný benefit. Mezi jinými benefity se objevovaly 

permanentky do sauny, na plavání, příspěvek na dovolenou nebo příspěvky na úrazové životní 

pojištění. Vyhodnocení otázky bylo opět aplikováno na pracovní zařazení jednotlivých 

pracovníků. Jak lze vyčíst z grafů, nejvíce žádané u obou skupin je prodloužení dovolené 

a poskytnutí příspěvku na penzijní připojištění. U dělníků však prodloužená dovolená tvoří až 

50% podíl a ostatní benefity (kromě příspěvku na penzijní připojištění) představují spíše 

zanedbatelnou část. THP pracovníci žádají ve větším měřítku permanentky na masáže 

a vstupenky na kulturní akce. 
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Graf 4.9 Žádané benefity – THP pracovníci 
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 Zdroj: vlastní zpracování 

 

Graf 4.10  Žádané benefity – dělníci 
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Zdroj: vlastní zpracování 

 

Otázka č. 8, tedy poskytnutí kterých dalších benefitů by zaměstnanci uvítali, byla dále 

posuzována z pohledu zařazení pracovníků do jednotlivých věkových skupin. Ve věkové 

kategorii 20 – 30 let se na prvním místě umístila prodloužená dovolená, druhé místo obsadily 

permanentky na masáže a 4 zaměstnanci by rádi uvítali příspěvky na penzijní připojištění. 

Benefity a jejich početní zastoupení znázorňuje Graf 4.11. 
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Graf 4.11  Žádané benefity ve věkové skupině 20 – 30 let 
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 Zdroj: vlastní zpracování 

 

U zaměstnanců řadících se do skupiny 31 – 40 let zvítězila taktéž prodloužená 

dovolená, dále by ve větším počtu uvítali příspěvky na penzijní připojištění. Třetí největší 

počet hlasů obsadily permanentky na masáže. Odpovědi zaměstnanců v této věkové kategorii 

zachycuje Graf 4.12. 

 

Graf 4.12  Žádané benefity ve věkové skupině 31 – 40 let 
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 Zdroj: vlastní zpracování 

 

V kategorii 41 – 50 let byly odpovědi i jejich početní zastoupení téměř totožné 

s věkovou skupinou 31 – 40 let. Příspěvek na lázeňský pobyt měl stejný počet hlasů 

(9 respondentů) jako permanentky na masáže. Výsledek znázorňuje Graf 4.13. 
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Graf 4.13  Žádané benefity ve věkové skupině 41 – 50 let 
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 Zdroj: vlastní zpracování 

 

V poslední věkové skupině 50 a více let zaměstnanci žádají kromě prodloužené 

dovolené a příspěvků na penzijní připojištění ještě příspěvek na lázeňský pobyt. Výsledek 

vyhodnocení uvádí graf 4.14. 

 

Graf. 4.14  Žádané benefity ve věkové skupině 50 a více let 
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 Zdroj: vlastní zpracování 

 

Vyhodnocení otázky č. 8 potvrdilo vcelku logický předpoklad, že s přibývajícím věkem 

pracovníci preferují benefit v podobě příspěvku na penzijní připojištění. Názorně to zachycuje 

Tabulka 4.3. 
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Tab. 4.3 Procentuální zastoupení zaměstnanců preferujících příspěvky na penzijní 

připojištění dle věkových kategorií 

 

Věková 
kategorie 

Celkový počet  
zaměstnanců ve 
věkové kategorii 

Počet zaměstnanců  
preferujících příspěvky 
na penzijní připojištění 

Zaměstnanci preferující  
příspěvky na penzijní připojištění  

v % 

20 - 30 let 25 4 16 

31 - 40 let 46 24 52 

41 - 50 let 40 22 55 

50 a více let 33 21 64 

      Zdroj: vlastní zpracování 

 

4.2 Shrnutí dotazníkového šetření  

Dotazníkového průzkumu se zúčastnilo 144 zaměstnanců. Nejpočetnější věkovou 

skupinou je kategorie 31 až 40 let, druhou, pouze s malým odstupem, tvoří zaměstnanci 

ve věku 41 až 50 let. Většina z nich ve společnosti pracuje 10 až 20 let.  

 

Z výsledků vyhodnocených dotazníků vyplývá, že oslovení zaměstnanci jsou 

s poskytovanými benefity spíše nebo zcela spokojeni. Nejvíce preferují roční prémie 

a dotované stravování. Třetím nejoblíbenějším benefitem u dělníků je poskytování 

bezúročných půjček, kdežto THP pracovníci si na třetím místě nejvíce váží možnosti 

vzdělávání. 

 

Přesto by zaměstnanci nabídku benefitů rozšířili, a to především o prodlouženou 

dovolenou (ve všech věkových kategoriích zaujímá první místo), dále by do benefitního 

systému zařadili příspěvky na penzijní připojištění. Několik zaměstnanců uvedlo vlastní 

navržené benefity, např. permanentky na plavání, do sauny, příspěvek na dovolenou nebo 

příspěvky na úrazové životní pojištění. Otázka ohledně benefitů, které by si zaměstnanci přáli, 

byla rozdělena také podle pracovního zařazení. Naskytla se zde tak možnost zhodnotit žádané 

benefity jak dělníků, tak THP pracovníků. 

 

 Dělníci by nejvíce stáli o zmiňovanou prodlouženou dovolenou a příspěvky na penzijní 

připojištění, o ostatní benefity je zájem podstatně menší, spíše zanedbatelný. U THP 

pracovníků byly odpovědi zastoupeny rovnoměrněji, kromě dvou výše uvedených benefitů 
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(prodloužená dovolená a příspěvek na penzijní připojištění) by dále uvítali permanentky 

na masáže a vstupenky na kulturní akce. 

 

4.3 Navržené změny benefitů dle výsledků dotazníku ve společnosti KOVAR a.s. 

Z dotazníkového šetření vyplynulo, že zaměstnanci (dělníci i THP pracovníci) 

by v systému poskytovaných benefitů rádi uvítali prodlouženou dovolenou a příspěvky 

na penzijní připojištění. 

 

Prodloužená dovolená 

Téměř polovina dotazovaných zaměstnanců (42 %) má zájem o prodlouženou 

dovolenou. Zaměstnanci mají nárok na dvacet dnů dovolené dle zákoníku práce. Mnozí 

zaměstnavatelé však dovolenou prodlužují i o týden (případně více). Pokud právo 

na prodlouženou dovolenou vychází z vnitřního předpisu, z pracovní nebo jiné smlouvy, 

náklady vynaložené na náhradu mzdy jsou daňově uznatelné. Pro zaměstnance se tento příjem 

stává příjmem ze závislé činnosti a je zdaňován. Pokud by se společnost rozhodla 

pro poskytování tohoto benefitu, došlo by sice k navýšení nákladů, ale jednalo by se 

o náklady daňově účinné (snižující základ daně). Zároveň však každý den dovolené navíc 

znamená pro společnost ekonomickou ztrátu v podobě chybějícího pracovníka, který by jinak 

produkoval společnosti zisk. 

 

Příspěvky na penzijní připojištění 

Příspěvky na penzijní připojištění se státním příspěvkem jsou mimořádně výhodné, 

tudíž jsou tato plnění zaměstnavatelů vůči zaměstnancům velmi častá. V případě, že příspěvek 

bude dohodnut v interním předpisu nebo sjednán v pracovní smlouvě, pak je výdaj v podobě 

příspěvku na penzijní připojištění pro zaměstnavatele bez limitu daňově uznatelný.  

 

Nepeněžní příjem, který vzniká zaměstnanci, je až do výše 30 000 Kč za rok osvobozen 

od daně z příjmů ze závislé činnosti. Do tohoto limitu se zahrnuje kromě příspěvku 

na penzijní připojištění i případný příspěvek na soukromé životní pojištění. Nezáleží přitom, 

jak je limit mezi oba druhy pojištění rozdělen. Protože je příjem osvobozený od daně, není ani 

součástí vyměřovacích základů pro odvod pojistného. To však platí pouze do hraniční částky 

30 000 Kč, příjem nad tento limit se do vyměřovacích základů zahrnuje. 
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Zaměstnanci by jistě ocenili podporu zaměstnavatele na zvýšení životní úrovně 

v období penze a s ohledem na to, že tento příspěvek by společnost významně nezatěžoval, je 

opodstatněné zařadit tento benefit k poskytovaným výhodám.  
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5 Závěr 

V současné době existuje velká konkurence nejen na straně poptávky - zájemců 

usilujících o zaměstnání, ale rovněž také na straně nabídky - zaměstnavatelů nabízejících 

práci. Systém zaměstnaneckých výhod, který má každá společnost různým způsobem 

nastaven, tak může sehrát významnou roli při rozhodování o budoucím zaměstnavateli 

ze strany uchazeče o zaměstnání. Kromě jistoty zaměstnání a stálého příjmu, zaměstnanci 

vyžadují i něco navíc, aby měli motivaci u konkrétního zaměstnavatele zůstat a neodcházet 

jinam. Proto je poskytování benefitů častým jevem u prosperujících společností, které se tímto 

způsobem snaží udržet kvalitní pracovníky a stimulovat je k vyššímu výkonu. Benefity jsou 

zároveň nástrojem zlepšování vztahů mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, zpříjemňují 

firemní prostředí. 

 

Každé peněžité či nepeněžité plnění poskytnuté zaměstnavatelem zaměstnanci je nutné 

posoudit z daňového hlediska. To znamená stanovit u takového plnění daňový dopad – zda se 

jedná na straně zaměstnavatele o daňový výdaj snižující základ daně či nikoliv. Na straně 

zaměstnance je nutné sledovat, jestli jde o příjem zdanitelný či příjem, který nepodléhá dani 

z příjmů fyzických osob. Dále je nutné posoudit plnění z pohledu odvodového režimu, zda je 

příjem zaměstnance součástí vyměřovacích základů pro odvod sociálního zabezpečení 

a zdravotního pojištění. Pro zaměstnavatele jsou nejvýhodnější takové benefity, které snižují 

základ daně, u zaměstnanců jsou ideální ty výhody, které jsou od daně osvobozeny 

a nezahrnují se do vyměřovacího základu pro výpočet pojistného. 

 

Cílem této práce bylo vymezit problematiku zaměstnaneckých benefitů, charakterizovat 

společnost KOVAR a.s. a formou dotazníkového šetření provedeného přímo ve společnosti, 

analyzovat a zhodnotit spokojenost zaměstnanců s nabídkou benefitních výhod. 

 

Teoretická část práce zahrnuje charakteristiku jednotlivých benefitů, jejich účel, několik 

druhů, dále nejčastěji poskytované benefity v tuzemských společnostech i v zahraničí 

a především daňové dopady každého benefitu u zaměstnavatele i zaměstnance včetně 

pojistného režimu. Dále tato část objasňuje pojem sociální fond, ze kterého jsou plnění 

poskytována. 
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Další část se věnuje charakteristice společnosti KOVAR a.s., na kterou bylo aplikováno 

praktické zpracování analýzy zaměstnaneckých benefitů. Je zde popsána mnohaletá historie 

společnosti, organizační struktura, předmět podnikání. Obsahuje také informace o zemědělské 

výrobě, kterou považuje za významnou, i když není z ekonomického hlediska příliš výnosná. 

Kapitola dále zmiňuje mnoho prestižních ocenění a úspěchů společnosti. 

 

Úvod praktické části práce je zaměřen na výčet a popis benefitů poskytovaných 

společností KOVAR a.s. Dotazníkovým šetřením zahrnujícím 8 otázek bylo zjišťováno, jak 

jsou zaměstnanci spokojeni s nabízenými benefity a které další by rádi uvítali. 

 

Z výsledků vyhodnocených dotazníků, které z celkového počtu 239 zaměstnanců 

vyplnilo 144 respondentů, (což je 60 % z celkového počtu), vyplynulo, že oslovení 

zaměstnanci jsou s poskytovanými benefity z velké části spokojeni. Zaměstnanci byli 

rozděleni podle pracovního zařazení na THP pracovníky a dělníky za účelem zjištění 

oblíbených benefitů v těchto skupinách. Nejvíce preferovaným benefitem u obou skupin se 

stala roční prémie (13. plat). Dalšími oblíbenými benefity je dotované stravování, vzdělávání 

a bezúročné půjčky. Mezi benefity, jejichž zavedení by zaměstnanci rádi uvítali, zvítězila 

u obou pracovních skupin a ve všech věkových kategoriích prodloužená dovolená. Druhým 

v dotazníku nejčastěji zmiňovaným benefitem se stal příspěvek na penzijní připojištění. 

Vedení společnosti již zvažuje tento benefit do benefitního systému zařadit. Rozhodnutí 

o poskytování dovolené nad zákonem stanovený rámec není pro společnost jednoduché, 

jelikož by mohlo dojít ke značnému ekonomickému zatížení. 
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Seznam zkratek 

 
DPH    daň z přidané hodnoty 

EU    Evropská unie 

FKSP   Fond kulturních a sociálních potřeb 

JZD    Jednotné zemědělské družstvo 

MTZ    materiálně-technické zabezpečení 

odst.    odstavec 

písm.    písmeno 

Sb.    Sbírka 

THP    technicko-hospodářský pracovník 
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