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Abstrakt 

Tato diplomová práce se zabývá hodnocením zaměstnaneckých benefitů ve vybraném 

průmyslovém podniku. V teoretické části je představená  společnost Strojírny a stavby Třinec, 

a.s. ve, které je daná problematika řešená. Dále tato část obsahuje teoretické vymezení 

zaměstnaneckých benefitů, jejich význam, členění, charakteristiku a legislativní úpravy pro 

poskytování. V praktické části je provedená analýza jednotlivých zaměstnaneckých benefitů, 

účetní řešení vybraných benefitů a vyhodnocení současného stavu. Na základě zjíštěných 

výsledků jsou doporučené návrhy na zlepšení současného stavu a tyto návrhy jsou následně 

vyhodnocené. 
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Abstract  

This thesis deals with the evaluation of employee benefits in a chosen industrial 

enterprise. In the theoretical part a company of Strojírny a stavby Třinec, a.s. is described, in 

which the given issue is being solved. Furthermore, this part includes theoretical definition of 

employee benefits, its meaning, classification, characteristic and legislation for the provision.  

In practical part an analysis of individual employee benefits, accounting solution of chosen 

benefits and assessment of current state has been carried out. Based on the results, there are 

recommended proposals to improve current situation and these proposals are then evaluated. 
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1 Úvod 

V době ekonomické krize přijímala řada podniků nejrůznější úsporná opatření, které byly 

například propouštění zaměstnanců, předčasné odchody zaměstnanců do starobního důchodu, 

zkracování pracovní doby, snižování mzdových nákladů a v neposlední řadě rušení 

zaměstnaneckých benefitů. V dnešní době se situace změnila a některé podniky nabírají nové 

zaměstnance, jedná se zejména o kvalifikované zaměstnance, kterých je ve vybraných 

oborech značný nedostatek. Podniky řeší také situaci, aby si své kvalifikované a spolehlivé 

zaměstnance udrželi. 

Největším přínosem pro podnik je kvalifikovaný, spolehlivý a motivovaný pracovník.  

Dobře motivovaní a stimulování pracovníci podávají efektivní pracovní výkony, což se 

pozitivně projevuje ve výsledcích celé organizace. Motivaci zaměstnanců je možné provádět 

několika způsoby, například výši mzdy, finančními odměnami a zejména zaměstnaneckými 

benefity. 

Zaměstnanecké benefity nebo také zaměstnanecké výhody jsou peněžní nebo nepeněžní 

plnění poskytované zaměstnavatelem svým zaměstnancům nad rámec jejich mzdy. Vedle 

motivační a stimulační funkce poskytují zaměstnanecké benefity také funkci stabilizační. 

Stabilizace zaměstnanců vhodnými prostředky snižuje jejich fluktuací, což se projevuje 

snižováním nákladů potřebných na nábor nových kvalifikovaných pracovníků a následné 

jejich zaučení a zaškolení.  

Cílem diplomové práce je analyzovat poskytované zaměstnanecké benefity ve společnosti 

Strojírny a stavby Třinec, a.s. za účelem zjištění vlivu na spokojenost zaměstnanců, jejich 

motivaci a stimulaci. Dále zohlednit daňové aspekty poskytovaných zaměstnaneckých 

benefitů jak na straně zaměstnavatele, tak na straně zaměstnance.  

Diplomová práce je rozdělená na teoretickou a praktickou část. V teoretické části je 

uvedená ekonomicko-technická charakteristika vybraného průmyslového podniku. Dále tato 

část obsahuje teoretické vymezení zaměstnaneckých benefitů, jejich význam, členění, 

charakteristiku a legislativní úpravy pro poskytování z právního vztahu k 1. 1. 2015. 

V praktické části je provedená analýza jednotlivých zaměstnaneckých benefitů, u vybraných 

benefitů jsou uvedené příklady, výpočty a účetní řešení. Na základě zjištěných výsledků byly 

doporučené návrhy na zlepšení současného stavu a tyto návrhy jsou následně vyhodnocené. 
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2 Ekonomicko-technická charakteristika společnosti Strojírny a 

stavby Třinec, a.s. 

       Společnost Strojírny a stavby Třinec, a.s. má dlouholetou tradici a během svého působení 

na trhu prošla mnoha organizačními změnami. Společnost vznikla 2. listopadu 1993 pod 

obchodním jménem D5, akciová společnost, Třinec, privatizací Závodu centrální údržby 

TŘINECKÝCH ŽELEZÁREN, a.s. V roce 2013 došlo k zániku společnosti Strojírny Třinec, 

a.s. formou rozštěpením sloučením s nástupnickou společností TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, 

a.s. (provoz Drobné kolejivo) a nástupnickou společnosti D5, akciová společnost, Třinec, 

která současně změnila svůj název na Strojírny a stavby Třinec, a.s. [1] [11] 

       Fúzi společnosti D5, a.s. Třinec a společnosti Strojírny Třinec, a.s. vznikla jedna 

z největších dceřiných společnosti TŘINECKÝCH ŽELEZÁREN, a.s., která v současné době 

zaměstnává přibližně 1500 zaměstnanců. Společnost tvoří šest výrobních provozů, a to 

Mechanické dílny, Soustružna válců, Zámečnické dílny, Elektrotechnické dílny, Stavební 

dílny, Žárotechnické dílny a Samostatný útvar Konstrukce (konstrukční a vývojové činnosti). 

Strojírny a stavby Třinec, a.s. jsou členy Národního strojírenského klastru, o. s., Svazu 

podnikatelů ve stavebnictví v ČR a České asociace ocelových konstrukcí. [1] [11] 

2.1 Základní údaje o společnosti 

       Společnost Strojírny a stavby Třinec, a.s. vnikla 2. listopadu zápisem do obchodního 

rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě, složka č. 637 a sídlí v areálu společnosti 

TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s., Česká republika. Základní údaje o společnosti jsou uvedené 

podle Výroční zprávy 2013. [1] 

Obchodní jméno: Strojírny a stavby Třinec, a.s. 

Datum založení: 11. srpna 1993 

Datum vzniku: 2. listopadu 1993 

IČO: 47674539 

Sídlo: Průmyslová 1038, Staré Město, 739 61 Třinec 

Právní forma: akciová společnost 

Základní kapitál společnosti: 60 000 000 Kč 

Podíl na základním kapitálu: 100% TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. 
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2.2 Předmět podnikání společnosti 

Hlavním předmětem podnikání společnosti je: 

výroba strojně-technologických celků, jednoúčelových strojních zařízení, technologických 

svařenců, strojních součástí a náhradních dílů, ocelových svařovaných konstrukcí včetně 

mostů, výroba a renovace hutních válců a opravy hlavních hutních agregátů v rámci strojních, 

elektro a stavebních prací. [1] 

Předmět podnikání uvedený ve veřejném rejstříku [10]: 

- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, 

- Obráběčství, 

- Kovářství, podkovářství, 

- Projektová činnost ve výstavbě, 

- Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob, 

- Zpracování gumárenských směsí, 

- Silniční motorová doprava – nákladní provozována vozidly nebo jízdními soupravami,  

- Montáž opravy revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny, 

- Podnikání v oblasti s nebezpečnými odpady, 

- Montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení, 

- Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení, 

- Izolatérství, 

- Vodoinstalatérství, topenářství, 

- Opravy silničních vozidel, 

- Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny, 

- Provádění staveb, jejich změn a odstraňování, 

- Malířství, lakýrnictví a natěračství, 

- Pokrývačství, tesařství, 

- Zámečnictví, nástrojářství, 

- Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a 

telekomunikačních zařízení, 

- Zednictví. 
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2.3 Výrobní program jednotlivých provozů společnosti 

Společnost Strojírny a stavby Třinec, a.s. tvoří šest základních provozů: 

 provoz Mechanické dílny, 

 provoz Soustružna válců, 

 provoz Zámečnické dílny, 

 provoz Elektrotechnické dílny, 

 provoz Stavební dílny, 

 provoz Žárotechnické dílny. 

       Některé z uvedených provozů se dále dělí na menší střediska. Provozy a střediska 

společnosti jsou strategicky rozmístěné po celém areálu TŘINECKÝCH ŽELEZÁREN, a.s. 

z důvodu operativnosti a pracovního zaměření. Součásti společnosti je také samostatný útvar 

Konstrukce (konstrukční a vývojové činnosti) a organizační složka v Košicích. [1], [23] 

Provoz Mechanické dílny 

Výrobním programem provozu je zakázková výroba strojírenských technologických 

celků, ocelových konstrukcí, výkovků a strojních náhradních dílů. Výrobky jsou určené 

především pro hutní průmysl a energetiku. V současné době Mechanické dílny ve spolupráci 

s dalšími provozy společnosti zajišťují opravárenské a údržbářské činnosti především na 

výrobních zařízeních hutních podniků. Výroba je prováděná ve vlastních výrobních halách na 

moderních obráběcích NC a CNC strojích. Mechanické dílny nabízejí také provádění různých 

služeb, např. tepelné zpracování, iontová nitridace, indukční kalení, termovizní měření, 

měření přesností a seřizovaní strojů a výrobních zařízení. [11] 

Provoz Soustružna válců 

Výrobní činnost provozu Soustružna válců je zaměřená na výrobu a renovaci hutních 

válců pro válcování za tepla. Hutní válce jsou vyráběny na hotovo včetně kalibrace na 

moderních CNC obráběcích strojích. Součásti provozu jsou Opravny hutních vozů, kde se 

opravují hutní vozy TŘINECKÝCH ŽELEZÁREN, a.s. a Hrubovna pro broušení bram, 

sochorů a bloků. Provoz také zajišťuje tepelné zpracování válcovaného materiálů a dělení 

materiálů pro mateřskou společnost. [11] 
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Provoz Zámečnické dílny 

Provozem Zámečnické dílny je prováděna výroba a montáž ocelových konstrukcí (např. 

mostní konstrukce pro ČD a SD), jeřábů a jeřábových drah. Dále se provoz zabývá opravami 

a kalibraci všech druhů vah a zajišťuje servis ručních zdvihacích mechanizmů. K tomuto 

provozu patří také Vulkanizační dílny, kde se provádí renovace a opravy dopravních pásů, 

pogumování válečků a výroba pryžových výlisku za tepla. [11] 

Provoz Elektrotechnické dílny 

Elektrotechnické dílny zajišťují elektromontážní práce, provádějí opravy a servis strojů a 

přístrojů (opravy všech typů elektromotorů). Dále nabízejí výrobu a montáž elektrorozvaděčů, 

opravy a údržbu výtahů, zkoušení a revize elektrozařízení, kalibraci a cejchování přístrojů pro 

měření elektrotechnických veličin v akreditované kalibrační laboratoři. [11] 

Provoz Stavební dílny 

Provoz Stavební dílny nabízí komplexní služby v oblasti stavebnictví. Podílí se na 

investičních akcích spojených s hutní výrobou. Zajišťuje dodávky staveb pro průmyslovou, 

vodohospodářskou, ekologickou, zemědělskou a občanskou bytovou výstavbu (stavby na 

klíč). Stavební dílny provádějí také výstavbu a opravy komunikací, výrobu a pokládky 

živičných směsí. [11] 

Provoz Žárotechnické dílny 

Provoz Žárotechnických dílen provádí převážnou část oprav a údržbu výrobních hutních 

agregátů pro TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s., a to zejména pro provozy Vysoké pece, 

Kyslíková konvertorová ocelárna, Závody plynulého odlévaní, Hlubinné pece a válcovny.   

Hlavní pracovní činnosti jsou žárotechnické práce při opravách a rekonstrukcích vysokých 

pecí, opravy žárovzdorných vyzdívek licích pánví, mezipánví a pojízdných mísičů, opravy 

konvertoru včetně bourání vyzdívky, čištění hrdel konvertoru a výměny odpichových otvorů. 

Provoz zajišťuje revize žárovzdorných vyzdívek a poradenskou činnost. [11], [23] 

Samostatný útvar Konstrukce 

V oblasti vývoje se útvar zaměřuje na projektování strojírenských technologií, vývoj 

jednoúčelových strojů a složitých strojních zařízení včetně elektrických, pneumatických a 

hydraulických prvků. [11] 
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2.4 Dominantní zákaznici a trhy 

Společnost Strojírny a stavby Třinec, a.s. svou strategickou přeměnou, která proběhla 

v roce 2013, vytvořila servisně dodavatelský komplex, jejímž cílem je zajišťovat 

opravárensko-údržbářské činnosti v oblasti zámečnických, strojních, elektrotechnických, 

stavebních a žárotechnických prací. Společnost se dominantním způsobem podílí na 

investičních akcích realizovaných ve skupině TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. – MORAVIA 

STEEL a.s. (74,8 % podíl na tržbách), své volné kapacity uplatňuje nejen na trzích v České 

republice (16,5 % podíl na tržbách), ale i v zahraničí (8,7 % podíl na tržbách), a to zejména 

v západní Evropě. [1] 

2.5 Organizační struktura společnosti 

     Organizační struktura společnosti Strojírny a stavby Třinec, a.s. je zobrazená na obrázku 1. 

Jedná se o organizační strukturu hierarchicky uspořádanou. 

 

Obr. 1 Organizační struktura společnosti Strojírny a stavby Třinec, a.s. [12] 
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2.6 Hospodaření společnosti 

        V roce 2013, kdy došlo k výrazné přeměně společnosti, se podařilo překročit plánovaný 

hospodářský výsledek o 19 390 tis. Kč. Společnost dosáhla tak zisku před zdaněním ve výši 

49 673 tis. Kč. V daném roce byly překročeny i další ekonomické ukazatele, jako například 

tržby za prodej vlastních výrobků a služeb, které dosáhly výše 1 639 714 tis. Kč. [1] 

        V následujícím roce 2014 byl výsledek hospodaření po zdanění ve výši 41 113 tis. Kč a 

ve srovnání s rokem 2013 je tento výsledek vyšší o 656 tis. Kč. V případě porovnání tržeb 

z prodeje výrobků, služeb a zboží došlo v roce 2014 k poklesu tohoto hospodářského 

ukazatele oproti roku 2013, a to o částku 273 063 tis. Kč. V roce 2014 došlo také ke snížení 

průměrného přepočteného stavu zaměstnanců o 44 osob. 

Tab. 1 Vybrané hospodářské ukazatele [1] 

Vybrané hospodářské ukazatelé (v tis. Kč) 

Ukazatel 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Výsledek hospodaření po zdanění     9 551     4 938   12 243   19 973      40 457     41 113 

Výnosy celkem 779 400 979 144 949 802 993 052 2 090 138 1 832122 

Tržby z prodeje výrobků, služeb a zboží  744 644 927 129 923 403 971 414 2 035 507 1 762471 

Přidaná hodnota 266 211 263 059 269 656 277 095    635 961   689 497 

Aktiva celkem netto 260 489 417 096 374 655 363 039 1 039 160   978 998 

Dlouhodobý hmotný majetek   46 861   42 869   47 782   45 501    334 092   347 422 

Vlastní kapitál 115 052 119 990 132 232 151 108    633 937   675 050 

Cizí kapitál včetně časového rozlišení 145 437 297 106 242 423  211931    405 223   303 948 

Zaměstnanci, průměrný přepočtený stav        732        710         700       683        1 526       1 482 

 

        Hospodářské ukazatele za období rok 2009 až 2012 jsou výsledky hospodaření 

společnosti D5, akciová společnost, Třinec, výsledky hospodaření se výrazně liší od výsledků 

dosažených v roce 2013 (viz Tab. 1), důvodem je převedení části jmění zanikající společnosti 

na nástupnickou společnost včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů. 

Podíl jednotlivých provozů na tržbách v roce 2013: [1] 

Mechanické dílny 36,1 %              Soustružna válců 13,8 %        Zámečnické dílny 13,9 % 

Elektrotechnické dílny 6,9 %        Stavební dílny 20,5 %            Žárotechnické dílny 8,8 % 
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3 Teoretické vymezeni zaměstnaneckých benefitů 

3.1 Význam zaměstnaneckých benefitů 

       Zaměstnanecké benefity nebo také zaměstnanecké výhody jsou dodatečná peněžitá nebo 

nepeněžitá plnění, která poskytuje zaměstnavatel svým zaměstnancům v souvislosti se 

zaměstnáním. [3] Tyto poskytované výhody přinášejí v mnoha případech prospěch nejen 

zaměstnancům, ale i zaměstnavatelům. Zaměstnanecké benefity jsou poskytované 

zaměstnancům nad rámec jejich mzdy a nemají často přímou souvislost k pracovním 

výsledkům nebo výkonům zaměstnance. V některých případech je přihlíženo například 

k délce jeho zaměstnání, vykonávané funkci nebo patřičným zásluhám v dané organizaci. 

Zaměstnanecké výhody bývají zpravidla poskytované na základě kolektivní smlouvy, 

pracovní smlouvy, jiné smlouvy a vnitropodnikových předpisů. [13] 

       Podniky poskytují zaměstnanecké benefity svým zaměstnancům z několika důvodů. 

Hlavním důvodem je často motivace zaměstnanců k vyšším výkonům a loajalita 

k zaměstnavateli. Dobře motivovaný zaměstnanec patří k nejcennějším faktorům organizace.  

       Jedním z dalších důvodů poskytování benefitů je zvyšující se nedostatek kvalifikovaných 

a kvalitních pracovníků, a proto se řada firem snaží získat a udržet tyto zaměstnance pomocí 

vhodně zvolených zaměstnaneckých výhod, které jsou často významným rozhodovacím 

faktorem pro zaměstnance, kteří zvažují více pracovních nabídek. [2] Odchody 

kvalifikovaných a kvalitních pracovníků z podniku jsou často spojené s nemalými náklady, 

které bývají vynaložené na zaučení nebo zaškolení nových pracovníků. 

       Neméně podstatným důvodem pro poskytování zaměstnaneckých výhod, který je 

výhodný jak pro zaměstnavatele, tak i pro zaměstnance, je možnost úspor na daních a 

odvodech na zdravotních a sociálních pojištěních. 

       V případě vhodně zvoleného programu v poskytování zaměstnaneckých benefitů, 

přispívají tyto výhody k posílení zdraví a sníží se tak nemocnost pracovníků, která má za 

následek další zvyšování nákladů v podobě náboru nových pracovníků nebo příplatků za práci 

přesčas. Jedná se zejména o program v poskytování preventivní a nadstandartní zdravotní 

péče, příspěvky na nákup léků, vitamínů a zdravotních pomůcek, lázeňské programy a 

fyzioterapie. 
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       Významným a důležitým benefitem je příspěvek na vzdělávání zaměstnanců. 

Prohlubování a zvyšování kvalifikace je přínosné, jak pro zaměstnance, tak pro 

zaměstnavatele. V tomto případě jsou poskytované příspěvky zejména na jazykové kurzy, 

počítačové kurzy (PC dovednosti a jednotlivé programy), dále se může jednat o vzdělávací 

kurzy pro využívání nových technologii a přístrojů a další kurzy přispívající k osobnímu 

rozvoji. 

       Zaměstnavatelé přispívají svým zaměstnancům také na sportovní, kulturní akce a 

rekreace. Příspěvky na dovolenou jsou poskytovány v sítích cestovních kanceláří nebo ve 

vlastních rekreačních zařízeních. Sportovní a kulturní akce pořádané organizací působí 

pozitivně na stmelování pracovního kolektivu a přispívají tak k utváření dobré firemní 

kultury.  Využívání příspěvku na různé formy sportovních a relaxačních aktivit (např. tenis, 

plavání, squash, fitness centrum, masáže) působí pozitivně na zvyšování fyzické a psychické 

kondice zaměstnanců, čímž je rovněž pozitivně ovlivněná jejich pracovní výkonnost. 

       V některých případech jsou zaměstnanecké benefity chápany zaměstnanci jako důležitou 

odměnou a vzbuzují v nich pocit důležitosti a sounáležitosti k organizaci, což přispívá k jejich 

spokojenosti. S tohoto důvodu je nezbytné zajistit, aby poskytované benefity nebyly chápany 

zaměstnanci jako nějaká samozřejmost, na kterou mají nárok. Důležitá je v této oblasti 

neustálá informovanost svých zaměstnanců o tom, co a jakým způsobem jim podnik 

poskytuje a přispívá nad rámec jejich stanovené mzdy za vykonanou práci.  

       Při sestavování nových programů v poskytování zaměstnaneckých výhod v podniku je 

nezbytná zpětná vazba, která umožní zaměstnancům vyjádřit své námitky a návrhy k dané 

problematice. 

 

3.2 Nejčastější poskytované zaměstnanecké benefity 

       Širší nabídka benefitů je zpravidla poskytována u velkých firem, malé organizace jich ve 

většině případů poskytují v omezeném rozsahu, důvodem můžou být náklady spojené 

například s administrativou v této oblasti. V České republice představují finanční náklady 

podniku spojené s poskytováním zaměstnaneckých výhod v průměru 10 % mzdových nákladů 

a přibližně 5 % personálních nákladů, lze však předpokládat postupné zvyšování tohoto 

ukazatele. [13]  
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Nejčastější poskytované zaměstnanecké benefity v České republice: [2] 

 příspěvky na stravování, formou poskytovaní stravenek nebo ve vlastních stravovacích 

zařízeních, 

 příspěvky na vzdělávání a osobní rozvoj (zvyšování kvalifikace), 

 mobilní telefon nebo notebook, 

 příspěvky na tuzemskou a zahraniční rekreaci zaměstnanců a jejich rodinných 

příslušníků, 

 příspěvky na sportovní a kulturní akce, 

 příspěvky na penzijní připojištění a soukromé životní pojištění, 

 příspěvky na masážní, rehabilitační a posilovací služby, 

 nákup vitaminových přípravků, 

 očkování proti chřipce, 

 bezúrokové nebo úrokově zvýhodněné půjčky zaměstnancům, 

 dary k životním a jiným výročím, 

 podpora při neštěstí v rodině, při živelné pohromě, při dlouhodobé nemoci, při 

nepříznivé finanční či sociální situaci zaměstnance, 

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

 poskytování nealkoholických nápojů na pracovišti, 

 bezplatné využívání služebního automobilu i pro soukromé účely, 

 dny pracovního volna nad rámec zákonem stanoveného počtu, 

 zajišťování nebo hrazení dopravy do zaměstnání, 

 poskytování bezplatného přechodného ubytování, 

 poskytování možnosti nákupu zaměstnaneckých akcií, 

 zřizování firemních mateřských školek. 

 

       V době světové hospodářské a finanční krize, která započala v roce 2008 a provázela i 

české hospodářství v uplynulém období, hledala řada firem východisko z této situace 

například hromadným propouštěním zaměstnanců, zkracováním pracovní doby, snižováním 

nákladů, a to zejména rušením nebo omezením zaměstnaneckých benefitů. 
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       V posledních letech se ekonomická situace v České republice zlepšuje, vyplývá to i z 

posledního výzkumu provedeného 28. srpna 2014 ING Pojišťovnou a Svazem průmyslu a 

dopravy ČR. Výzkumu zaměřeného na zaměstnanecké benefity pod názvem ,,Zaměstnanecké 

benefity na konci ekonomické krize“ se zúčastnilo 171 společností z České republiky. Z těchto 

dotazovaných firem hodnotí zlepšení své ekonomické situace oproti minulému roku 41 % 

firem. Tato zlepšující se ekonomická situace obchodních společností má pozitivní vliv nejen 

na zvyšování mezd, ale také na množství poskytovaných benefitů.  

       Na obrázku 2 jsou graficky znázorněné výsledky pravidelného průzkumu prováděného 

ING Pojišťovnou a Svazem průmyslu a dopravy ČR, výsledky představují nejčastěji 

poskytované benefity u společností, které se průzkumu zúčastnily. [15] 

 

 

Obr. 2 Nejčastější poskytované  benefity u dotazovaných společností v roce 2014 [15] 

 

3.2.1 Vývoj poskytovaných zaměstnaneckých benefitů od roku 2010 

       Zaměstnanecké výhody, které v posledních 5 letech nejvíce posílily v oblíbenosti ze 

strany zaměstnavatelů, jsou různé vzdělávací programy (např. jazykové kurzy a PC kurzy) a 

jednorázové odměny, dále jsou to příspěvky na životní pojištění. Nárůst v poskytování 

benefitů se také projevil v oblasti zdraví zaměstnanců (pravidelné lékařské prohlídky, 
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vitamíny a rehabilitace), zvýšila se i podpora sportovních aktivit. Mezi benefity, které 

v posledních letech získávají stále větší popularitu a jsou velmi vítané i ze strany 

zaměstnanců, patří tzv. sick days, jedná se o dny zdravotního volna. U příspěvků formou 

stravenek došlo v roce 2014 oproti předcházejícímu roku k výraznému poklesu. Přehledný 

vývoj v poskytování zaměstnaneckých benefitů za posledních pět let jak uvádějí 

zaměstnavatele je uveden v tabulce 2 (pravidelný průzkum zaměstnaneckých benefitů 

prováděný ING pojišťovnou a Svazem průmyslů a dopravy ČR). [14] 

Tab. 2 Zaměstnanecké benefity – vývoj 2010 až 2014 [14] 

Zaměstnanecké benefity Procento poskytujících firem 

      2010         2011       2012       2013      2014 

Mobilní telefon 80 % 84 % 75 % 87 % 89 % 

Vzdělávání 70 % 78 % 82 % 85 % 81 % 

Lékařské prohlídky - - - 75 % 78 % 

Pitný režim 71 % 79 % 71 % 82 % 75 % 

Stravenky 75 % 68 % 81 % 82 % 74 % 

Služební automobil 75 %  80 % 75 % 76 % 74 % 

Věcné dary/jednorázové odměny 57 % 64 % 64 % 71 % 71 % 

Příspěvek na penzijní připojištění 60 % 71 % 74 % 68 % 68 % 

Příspěvek na životní pojištění 39 % 54 % 43 % 53 % 49 % 

Sport 33 % 32 % 39 % 40 % 42 % 

13. Plat 32 % 37 % 37 % 39 % 39% 

Zdraví (vitamíny, rehabilitace atd.) 24 % 31 % 35 % 36 % 39 % 

Kultura 29 % 28 % 33 % 41 % 35 % 

Zaměstnanecké půjčky 31 % 32 % 36 % 38 % 34 % 

Očkování proti chřipce 24 % 28 % 25 % 35 % 27 % 

Příspěvek na dovolenou 20 % 24 % 28 % 32 % 27 % 

Dny volna tzv. sick day - - - 30 % 25 % 

Flexi poukázky 14 % 13 % 12 % 24 % 26 % 

Příspěvek na cestování do zaměstnání 14 % 20 % 15 % 22 % 20 % 
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3.2.2  Nejoblíbenější zaměstnanecké benefity u zaměstnanců  

       Ze strany zaměstnanců patří mezi nejoblíbenější zaměstnanecké benefity v ČR bezesporu 

stravenky a dny dovolené navíc (5 až 6 týdnů). Dále mezi velmi oblíbené benefity patří 

pružná pracovní doba nebo práce z domova, občerstvení na pracovišti a služební automobil 

s možnosti využívání i k soukromým účelům. U zaměstnanců jsou také ceněné benefity jako 

je 13. plat a další finanční odměny, příspěvky na penzijní připojištění a soukromé životní 

pojištění. Vítané jsou různé vzdělávací programy, nadstandartní zdravotní péče a nově také 

sick days (dny zdravotního volna).   

 

3.2.3  Zaměstnanecké benefity v zahraničí 

Velice zajímavý zaměstnanecký benefit je podpora svých zaměstnanců v dojíždění do 

zaměstnání na jízdních kolech. Řada firem v Belgii, Nizozemsku nebo Velké Británii se snaží 

podporovat své zaměstnance ve zdravém životním stylu a ochraně životního prostředí 

vyplácením zvláštních odměn za každý ujetý kilometr. Tyto firmy často poskytují jízdní kola 

a zajišťují jejich údržbu. Mimo úspory na daních jim tato zaměstnanecká výhoda přináší také 

snížení nákladů na parkovací místa. Podle agentury Reuters dostávají zaměstnanci od svého 

zaměstnavatele v Belgii 20 eurocentů za kilometr, v Nizozemsku 15 eurocentů a ve Velké 

Británii 20 pencí za kilometr. Na straně zaměstnavatele jsou tyto příspěvky osvobozené od 

daní. [8] 

Mezi časté zaměstnanecké benefity patří ve Velké Británii například péče o chrup 

cestovní pojištění, pojištění závažných onemocnění, zdravotní prohlídky, poukázky na péči o 

děti, životní pojištění pro zaměstnance a jejich rodinné příslušníky, poukázky do tělocvičny 

nebo jízdní kola pro dopravu do zaměstnání. Tyto zaměstnanecké benefity nabízejí svým 

zaměstnancům formou flexibilních zaměstnaneckých výhod například společnosti Puma nebo 

Adidas. Některé společnosti půjčují svým zaměstnancům k zajištění dopravy do zaměstnání 

elektromobily nebo elektrokola s možnosti nabíjení ve firmě, jedná se například o společnosti 

se sídlem v Londýně. Tyto společnosti se snaží poskytováním zaměstnaneckých benefitů 

přispět ke snížení škodlivých emisí, zejména ve velkých městech. [9], [21] 
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3.3 Členění zaměstnaneckých benefitů 

       Zaměstnanecké benefity je možno klasifikovat na základě několika hledisek. Může se 

například jednat o členění z hlediska důvodu poskytování zaměstnaneckých výhod, z hlediska 

cílové skupiny zaměstnanců, z hlediska věcného, z hlediska způsobu poskytování, z hlediska 

daňových dopadů a z časového hlediska. 

Zaměstnanecké benefity z hlediska důvodu poskytování lze rozdělit do tří skupin [13]: 

 Povinné – jedná se o zaměstnanecké výhody, které musí zaměstnavatel poskytovat na 

základě povinnosti stanovené zákonem či jiným obecně platným předpisem. 

 Smluvní – v daném případě se jedná o benefity zakotvené v kolektivní smlouvě 

organizace, vyjednané např. odborovou organizaci podniku. 

 Dobrovolné – zaměstnanecké výhody poskytované dobrovolně, bývají často nástroje 

personální politiky využívané ke zvýšení spokojenosti zaměstnanců a snížení jejich 

fluktuace. Přispívají k vytváření dobré pověsti podniku a odlišuji se od konkurence na 

trhu práce. 

 

Zaměstnanecké benefity z hlediska cílové skupiny se dělí na: 

 Skupinové – jedná se o poskytování výhod větším skupinám nebo všem 

zaměstnancům. Do této kategorie jsou zařazené i specifické benefity určené jednotlivým 

segmentům pracovníků, rozdělených např. na základě délky zaměstnání, postavením ve 

firmě a dalšími skutečnostmi. Rozhodující roli v poskytování hraje útvar řízení lidských 

zdrojů. 

 Individuální – jsou zaměřené na konkrétní osoby a jejich problémy. Nejčastěji bývají 

poskytované zaměstnancům v důsledku nějaké tíživé životní situace, jako je například 

dlouhodobá nemoc, úmrtí blízké osoby, rodinné problémy, sociální a finanční problémy 

nebo při živelné pohromě. Rozhodnutí o poskytnutí výpomoci přísluší řídicímu 

pracovníkovi daného útvaru a měla by být v určitých případech zachována diskrétnost. 
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Členění z hlediska věcného  

       Z věcného hlediska mohou být zaměstnanecké benefity členěné do několika skupin, 

rozlišované například na: 

 zaměstnanecké benefity související s prací a pracovním zařazením – jedná se o 

příspěvky na stravování a občerstvení na pracovišti, delší dovolená, vzdělávaní a osobní 

rozvoj pracovníků, odborné knihy a časopisy, konference a další vzdělávací aktivity, 

zajišťování dopravy do a ze zaměstnání, příspěvky na hromadnou, místní nebo 

meziměstskou dopravu. 

 

 pracovní pomůcky a hmotné vybavení – poskytované benefity sloužící k pracovním 

potřebám, jsou využívané i pro osobní potřebu zaměstnance a často souvisí s jeho 

postavením ve firmě (převážně u manažerských funkcí). Jedná se o notebook, mobilní 

telefon, internetové připojení, služební automobil s možnosti využívání i soukromým 

účelům, reprezentační oblečení a další. 

 

 zaměstnanecké benefity osobní a sociální povahy- zde jsou zařazené výhody spojené 

se zdravím zaměstnanců, např. závodní lékařská péče, individuální zdravotní péče, 

ozdravné a rekondiční pobyty, rehabilitační a relaxační pobyty, lázeňské pobyty a 

procedury, masáže, poskytování vitamínů a léčivých přípravků, očkování proti chřipce, 

služby různých lékařských specialistů, pojištění stomatologických výkonů apod., dále 

zde také patří benefity využívané pro volnočasové aktivity jako jsou sportovní a 

kulturní akce, permanentky do různých sportovních zařízení (aerobik, fitness, plavání, 

sauna, tenis, ad.). Dle sociální povahy náleží do této skupiny bezúročné a úrokově 

zvýhodněné půjčky, finanční výpomoci v obtížných životních situacích a při živelných 

pohromách, pojištění a připojištění (životní, penzijní, úrazové, pojištění odpovědnosti za 

škodu), věcné dary a jednorázové finanční dary k zvláštním příležitostem (životní 

jubilea, odchody do důchodu a další), nákupy podnikových produktů za zvýhodněnou 

cenu apod. 
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Z hlediska způsobu poskytování lze benefity členit na: 

 Fixní benefity – jedná se o způsob poskytování, kdy zaměstnavatel stanoví základní 

zaměstnanecké benefity určené pro všechny zaměstnance, a záleží pouze na 

zaměstnancích, zda tyto poskytnuté výhody využijí ve svůj prospěch či nikoliv. Fixní 

způsob poskytování může být nevýhodný v případě nezájmů některých zaměstnanců o 

takto stanovenou formu programu a dochází tak k neefektivním investicím ze strany 

zaměstnavatele. [2] 

 

 Flexibilní benefity (cafeteria systém) – u tohoto způsobu poskytování je 

zaměstnavatelem stanovený balíček zaměstnaneckých benefitů a určen limit bodů pro 

každého zaměstnance. Zaměstnanec má možnost volby, a ze stanoveného balíčku si 

vybírá benefity, které mu nejvíce vyhovují. Název cafeteria systém je odvozen 

z anglického slova ,,cafeteria“ což v překladu znamená bufet nebo restaurace se 

samoobsluhou, kde si každý vybírá jídlo dle svého rozhodnutí. Tento způsob 

poskytování benefitů, může zaměstnavatel využít k motivaci a odměňování. 

Zaměstnanci můžou být odměňování například formou přidělování nadlimitního počtu 

bodů na základě vyššího pracovního výkonu, pracovní pozice ve firmě nebo jiných 

zásluh. Pro snížení nákladů spojených s poskytováním benefitů formou cafeteria systém 

je možnost využití nabídky outsourcingových společností, které nabízejí nejrůznější 

programy a formy čerpání benefitů. Flexibilní způsob poskytovaní benefitů má své další 

výhody, které umožňuji pružně reagovat na změny v poptávce zaměstnanců po 

benefitech, například rozšiřováním nabídky nebo naopak rušením benefitů, o které už 

není dostatečný zájem [13]. 

 

 Kombinované benefity – v tomto případě se jedná o kombinaci fixního a flexibilního 

způsobu poskytování zaměstnaneckých výhod, využívá se zejména v případech pro 

snížení administrativních úkonu spojených s cafeteria systémem u výhod, o které je 

mezi zaměstnanci všeobecný zájem. [13] 
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Členění z hlediska daňových dopadů 

       Při poskytování zaměstnaneckých výhod zvažuje zaměstnavatel zejména daňové aspekty. 

Prioritou je při poskytování benefitů daňová uznatelnost nákladů a zároveň jsou-li 

poskytované výhody osvobozené od daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti. 

Z daňového hlediska mohou nastat tři základní situace [13]: 

 Výhoda je daňově uznatelným nákladem a zároveň je osvobozená od daně z příjmů 

fyzických osob ze závislé činnosti. Do této kategorie patří například stravenky, 

příspěvky penzijní připojištění, příspěvky na životní pojištění, vše s určitými 

omezeními. 

 Výhoda je daňově neuznatelným nákladem a zároveň je osvobozená od daně 

z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti. V tomto případě se jedná o příspěvky na 

sportovní a kulturní akce, nápoje na pracovištích, zvýhodněné půjčky a další. 

 Výhoda je daňově neuznatelným nákladem a zároveň není osvobozená od daně 

z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti. 

Členění z časového hlediska: 

 Jednorázové – jedná se o poskytnutí bezúročné nebo úrokově zvýhodněné půjčky, 

sociální výpomoci v tíživých situacích, věcné dary a jednorázové odměny. 

 Krátkodobé – poskytování příspěvků na stravování a příspěvků na nápoje. 

 Dlouhodobé – v tomto případě se jedná o příspěvky na penzijní připojištění a příspěvky 

na soukromé životní pojištění. 

Členění z hlediska příjmového: 

 Peněžní – jedná se o poskytování příspěvků v peněžní formě nebo formou poukázek a 

šeků v určité nominální hodnotě. Jednorázové finanční odměny nebo finanční 

výpomoci. 

 Nepeněžní – plnění zaměstnaneckých výhod formou permanentek do sportovních a 

kulturních zařízení, bezplatné nebo zvýhodněné využívání rekreačních zařízení, 

poskytování vzdělávacích kurzů, rekondičně rehabilitační pobyty, poskytování 

vitaminových přípravků a očkování proti chřipce. 
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3.4 Charakteristika vybraných zaměstnaneckých benefitů 

3.4.1  Příspěvky na stravování 

       Příspěvky na stravování patří stále k nejčastěji poskytovaným a ze strany zaměstnanců 

k nejoblíbenějším zaměstnaneckým benefitům. Příspěvky na stravování můžou být 

poskytovány formou stravenek, příspěvků na stravování ve vlastním stravovacím zařízení 

nebo formou příspěvků na stravování zajišťované prostřednictvím jiných subjektů. V případě 

stravenek není výše nominální hodnoty nijak omezená, záleží pouze na zaměstnavateli, v jaké 

hodnotě bude zaměstnanci stravenky prodávat nebo zda je bude poskytovat bezplatně.  

       Podle ustanovení § 236 zákoníku práce je zaměstnavatel povinen umožnit zaměstnancům 

ve všech směnách stravování, tuto povinnost nemá vůči zaměstnancům vyslaným na pracovní 

cestu.[4] Zaměstnavatel není povinen zajišťovat stravování zaměstnancům ani přispívat na 

stravování, záleží jen na jeho rozhodnutí. Formy poskytování daného benefitu lze dohodnout 

v kolektivní smlouvě nebo ve vnitřním předpisu zaměstnavatele. 

Daňové řešení u zaměstnance 

       Podle znění § 6 odst. 9 písmeno b) zákona o daních z příjmů (dále též ZDP) – je od daně 

z příjmů ze závislé činnosti osvobozená, hodnota stravování poskytovaného jako nepeněžní 

plnění zaměstnavatelem zaměstnancům ke spotřebě na pracovišti nebo v rámci závodního 

stravování zajišťovaného prostřednictvím jiných subjektů. 

       U stravenek prodávaných zaměstnancům za cenu nižší než je její nominální hodnota nebo 

poskytovaných bezplatně, je celá nominální hodnota stravenky na straně zaměstnance 

osvobozená od daně z příjmů ze závislé činnosti. 

 

Daňové řešení u zaměstnavatele 

       Podle ustanovení § 24 odst. 2 písm. j) bod4 ZDP – je rozlišováno poskytování stravování 

dvěma způsoby u kterých platí jiný daňový režim, a to: 

 stravování zaměstnanců zajišťované ve vlastním zařízení – daňovými výdaji jsou u 

tohoto způsobu výdaje na provoz stravovacího zařízení, kromě výdajů na potraviny. 
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Příspěvek na stravování lze uplatnit jako daňový výdaj, jestliže je zaměstnanec přítomen 

v práci na stanovené směně po dobu delší než 3 hodiny, daňový výdaj je bez limitu. 

 

 stravování zaměstnanců zajišťované prostřednictvím jiných subjektů- tato možnost 

stravování je řešena podle bodu 19 pokynu GFŘ D-6 § 24 odst. 2 ZDP stravování 

smluvně zabezpečeno zaměstnavatelem v jiném než ve vlastním stravovacím zařízení 

nebo ve vlastním stravovacím zařízení, které je pronajaté jiným subjektům. Daňovými 

výdaji jsou příspěvky na stravování do výše 55 % ceny jednoho jídla na jednu směnu, 

maximálně však do výše 70 % stravného pro zaměstnance vymezeného v § 6 odst. 7 

písm. a) ZDP při trvání pracovní cesty 5 až 12 hodin. O daňový výdaj se jedná, pokud je 

zaměstnanec přítomen v práci na stanovené směně po dobu delší než 3 hodiny. 

 

 

 

3.4.2  Vzdělávaní zaměstnanců 

       Podle průzkumu uvedeného v kapitole 3.2 je v současné době vzdělávání svých 

zaměstnanců druhým nejčastějším poskytovaným zaměstnaneckým benefitem. V oblasti 

vzdělávání jsou nejčastěji poskytované příspěvky na jazykové kurzy a počítačové kurzy (PC 

dovednosti, jednotlivé programy). Podpora vzdělávaní je nabízená jak vybraným 

zaměstnancům, u kterých je to vyžadováno v souvislosti s jejich práci tak i všem ostatním 

zaměstnancům.  

       V zákoníku práce řeší odborný rozvoj zaměstnanců ustanovení § 227 až §235, jedná se o 

zaškolení a zaučení zaměstnanců, odbornou praxi absolventů škol, prohlubování a zvyšování 

kvalifikace.  

Daňové řešení u zaměstnance 

       Odborný rozvoj zaměstnance řeší z daňového hlediska § 6 odst. 9 písm. a) a § 6 odst. 9 

písm. c) ZDP. Jedná se o dvě možnosti plnění ze strany zaměstnavatele: 

 nepeněžní plnění zaměstnavatele – pokud se jedná o nepeněžní plnění na odborný 

rozvoj zaměstnanců související s předmětem činnosti zaměstnance nebo nepeněžní 

plnění vynaložené na rekvalifikaci (podle zákona o zaměstnanosti), je toto plnění 
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osvobozeno od daně z příjmu ze závislé činnosti. Od daně z příjmů jsou osvobozená 

veškeré nepeněžní plnění související s odborným rozvojem zaměstnanců, a je jedno 

jestli se jedná o prohlubování kvalifikace podle § 230 ZPr, nebo o zvyšování kvalifikace 

podle § 231 ZPr. Prohlubování kvalifikace je považováno zaměstnavatelem za výkon 

práce, ale u zvyšování kvalifikace se jedná o překážku v práci nebo absolvování ve 

svém volném čase. [2] 

 peněžní plnění zaměstnavatele – pokud zaměstnavatel poskytuje peněžní plnění na 

odborný rozvoj svých zaměstnanců, jedná se o zdanitelný peněžní příjem u zaměstnanců 

ze super hrubé mzdy a zahrnuje se do vyměřovacího základu pro odvod pojistného na 

sociální a zdravotní pojištění. 

 

 

Daňové řešení u zaměstnavatele  

Odborný rozvoj ze strany zaměstnavatele má daňové řešení obsažené v § 24 odst. 2 písm. 

j) bod 3 a § 25 odst. 1 písm. h) bod 2 a § 24 odst. 2 písm. j) bod 5 ZDP. Daňovými výdaji 

zaměstnavatele jsou podle § 24 odst. 2 písm. j) bod 3 ZDP ve znění zákona č. 216/2009 Sb. 

výdaje na provoz vlastních vzdělávacích zařízení nebo výdaje spojené s odborným rozvojem 

zaměstnanců podle zákoníku práce a také výdaje na rekvalifikací zaměstnanců podle zákona o 

zaměstnanosti, jestliže souvisí s předmětem činnosti zaměstnavatele [2].  

O daňově uznatelné výdaje spojené s provozem vlastních vzdělávacích zařízení, se jedná 

pouze v případě, jestliže tato zařízení jsou využívána pouze ke vzdělávání vlastních 

pracovníků. Daňovými výdaji jsou peněžní i nepeněžní plnění zaměstnavatele na 

prohlubování, zvyšování kvalifikace a na rekvalifikaci, pokud souvisejí s činnosti 

zaměstnavatele. 
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3.4.3  Příspěvky na penzijní připojištění a životní pojištění    

       Příspěvky zaměstnavatele poskytované zaměstnancům na penzijní připojištění se státním 

příspěvkem a příspěvky na soukromé životní pojištění patří rovněž k velmi využívaným 

benefitům. Tento druh zaměstnaneckých benefitů se vyznačuje značnými daňovými 

výhodami jak pro zaměstnavatele, tak pro jeho zaměstnance. Smyslem poskytování těchto 

benefitů je podporování zaměstnanců v dlouhodobém investování pro zajištění na stáří. 

        V případě, že si zaměstnanec kromě příspěvků od zaměstnavatele ještě sám hradí další 

pojistné na penzijní připojištění se státním příspěvkem nebo pojistné na soukromé životní 

pojištění, je uplatnitelná další daňová výhoda této fyzické osoby podle znění § 15 ZDP. [2]  

       Podle znění § 15 odst. 5 ZDP, lze od základu daně ve zdaňovacím období odečíst 

příspěvek v celkovém úhrnu nejvýše 12 000 Kč zaplacený poplatníkem na jeho penzijní 

připojištění, penzijní pojištění nebo doplňkové penzijní spoření. Dále § 15 odst. 6  ZDP řeší 

možnost odpočtu od základu daně za zdaňovací období poplatníkem zaplacené pojistné na 

jeho soukromé životní pojištění. [5] 

       Penzijní připojištění se státním příspěvkem je dobrovolné spoření na důchod, na které 

přispívá stát a rovněž může přispívat zaměstnavatel. Penzijní připojištění bylo možné sjednat 

do 31. 12. 2012. Důsledkem penzijní reformy začátkem roku 2013, bylo penzijní připojištění 

nahrazeno doplňkovým penzijním spořením (III. pilíř penzijní reformy) a dále došlo 

k transformaci fondů, které nyní spravují nově vzniklé penzijní společnosti. [19] 

       Pro uplatnění daňových úlev podle zákona o daních z příjmů na soukromé životní 

pojištění se musí jednat o pojištění pro případ dožití, pro případ smrti nebo dožití, nebo na 

důchodové pojištění. 

 

Daňové řešení u zaměstnance 

       Podle znění § 6 odst. 9 písm. p) bod 1. a bod 2 ZDP je u zaměstnance od daně z příjmů ze 

závislé činnosti fyzických osob osvobozen příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění 

se státním příspěvkem poukázaný na účet jeho zaměstnance u penzijní společnosti, příspěvek 

zaměstnavatele na doplňkové penzijní spoření poukázaný na účet jeho zaměstnance u penzijní 

společnosti a příspěvek na penzijní pojištění poukázaný ve prospěch jeho zaměstnance na 

penzijní pojištění u instituce penzijního pojištění. [5] 
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       Dále je podle znění § 6 odst. 9 písm. p) bod 3 ZDP od daně z příjmů ze závislé činnosti 

fyzických osob osvobozen příspěvek na pojistné, který hradí zaměstnavatel pojišťovně za 

zaměstnance na jeho soukromé životní pojištění. Novelou zákona č. 586/1992 Sb., o daních 

z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, účinnou od 1. 1. 2015 dochází ke změně podmínek 

pro daňové zvýhodnění soukromého životního pojištění. Nově pojistná smlouva neumožňuje 

výplatu jakéhokoli příjmu, který není pojistným plněním a nezakládá zánik pojistné smlouvy. 

      Příspěvek od zaměstnavatele na oba druhy pojištění je osvobozen od daně z příjmů 

fyzických osob, jestliže se jedná v úhrnu o částku maximálně 30 000 Kč ročně od téhož 

zaměstnavatele. 

 

 

Daňové řešení u zaměstnavatele 

       Podle znění § 24 odst. 2 písm. j) bod 5 ZDP je daňové řešení příspěvků poskytovaných 

zaměstnavatelem svým zaměstnancům na penzijní připojištění a na soukromé životní pojištění 

podřízeno obecnému režimu daňově uznatelných nákladů na pracovní a sociální podmínky,  

péči o zdraví a zvýšený rozsah doby odpočinku zaměstnanců. [2] 

       Příspěvky poskytované zaměstnavatelem svým zaměstnancům na penzijní připojištění a 

na soukromé životní pojištění jsou daňovým výdajem bez limitu, pokud se jedná o 

pracovněprávní nárok vyplývající z kolektivní smlouvy, vnitřního předpisu zaměstnavatele, 

pracovní nebo jiné smlouvy, a jestliže tento zvláštní zákon nestanoví jinak.       

 

3.4.4  Příspěvky na kulturu, sport a rekreace 

       Příspěvky na kulturu, sport a rekreace poskytované zaměstnavatelem svým 

zaměstnancům patří také mezi velmi oblíbené zaměstnanecké benefity. Jedná se však o 

částečně zvýhodněné benefity, a záleží na tom, jakou formou jsou poskytovány. 

Poskytováním příspěvků zaměstnavatel částečně ovlivňuje volnočasové aktivity svých 

zaměstnanců, které mohou pozitivně přispívat např. k jejich relaxaci, upevňování zdraví, 

rozvoji a stmelování kolektivu. 
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Daňové řešení u zaměstnance 

       U zaměstnance je odlišné daňové řešení podle toho jestli se jedná o nepeněžní nebo 

peněžní plnění zaměstnavatelé. Podle ustanovení § 6 odst. 9 písm. d) ZDP je od daně z příjmů 

ze závislé činnosti zaměstnance osvobozeno nepeněžní plnění poskytované zaměstnavatelem 

zaměstnancům nebo jeho rodinnému příslušníkovi z fondu kulturních a sociálních potřeb, ze 

sociálního fondu, ze zisku (příjmu) po jeho zdanění anebo na vrub nedaňových výdajů 

(nákladů), které nejsou výdaji (náklady) na dosažení, zajištění a dosažení příjmů. Novelou 

zákona o daních z příjmů s účinnosti 1. 1. 2015 dochází v daném ustanovení ke změně 

uvedení forem nepeněžních plnění, a to tak, že jsou uvedené v bodech 1 až 3. [5] 

       Peněžní plnění zaměstnavatele vyplacené zaměstnanci v jakékoli výši není osvobozeno 

od daně z příjmů ze závislé činnosti a jedná se o zdanitelný příjem na straně zaměstnance, 

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

 

Daňové řešení u zaměstnavatele 

       Daňové řešení u zaměstnavatele je obdobně odlišné, jak je tomu u zaměstnance a záleží 

rovněž na formě plnění. Podle ustanovení § 25 odst. 1 písm. h) ZDP jsou daňově 

neuznatelnými výdaji (náklady) nepeněžní plnění poskytovaná zaměstnanci ve formě 

příspěvků na kulturní pořady, zájezdy a sportovní akce, dále možnosti používat rekreační, 

zdravotnická a vzdělávací zařízení, předškolní zařízení, závodní knihovny, tělovýchovná a 

sportovní zařízení, s výjimkou zařízení uvedených v § 24 odst. 2 písm. j) bodech 1 až 3 ZDP. 

[3] 

       U peněžního plnění se jedná o výdaj ze sociálního fondu (nedaňový výdaj), anebo může 

zaměstnavatel využít znění ustanovení § 24 odst. 2 písm. j) bod 5 ZDP. V případě 

pracovněprávního nároku zaměstnance vyplývajícího z kolektivní smlouvy, vnitřního 

předpisu zaměstnavatele, pracovní či jiné smlouvy se jedná o daňový výdaj bez limitu. [3]  
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4   Legislativní úpravy pro poskytování zaměstnaneckých benefitů 

        Legislativní úpravy pro poskytování zaměstnaneckých výhod jsou obsažené v několika 

zákonech a vyhláškách. Jedná se zejména o právní předpisy podle zákoníku práce – zákon č. 

262/2006 Sb., zákona o daních z příjmů č. 586/1992 Sb. (dále též ZDP), zákona o pojistném 

na sociálním zabezpečení č. 589/1992 Sb., zákona o pojistném na všeobecné zdravotní 

pojištění č. 592/1992 Sb., vyhláška č. 114/2002 Sb. o fondu kulturních a sociálních potřeb 

(dále též vyhláška o FKSP) a další. 

 

4.1 Poskytování zaměstnaneckých benefitů podle zákoníku práce 

       Podle zákoníku práce (dále též ZPr) je zaměstnavateli umožněno poskytování 

nadlimitního plnění a poskytování různých plnění formou zaměstnaneckých výhod svým 

zaměstnancům. Řada těchto plnění je obsahem kolektivní smlouvy nebo vnitřního předpisu 

zaměstnavatele. V některých případech postačí toto plnění zahrnout do pracovní smlouvy či 

jiné smlouvy uzavřené se zaměstnancem, jedná se např. o odstupné podle § 67 a § 68 ZPr, 

poskytované cestovní náhrady podle § 151 až § 189 ZPr a odborný rozvoj zaměstnanců podle 

§ 227 až § 235 ZPr. [2] 

       Pro stanovení nadlimitního plnění je směrodatné vydání vnitřního předpisu 

zaměstnavatele. Podmínky pro vydání vnitřního předpisu jsou stanovené v § 305 zákoníku 

práce. Podle § 305, u zaměstnavatele může vnitřní předpis stanovit mzdová nebo platová 

práva a ostatní práva v pracovně právních vztazích, z nichž je oprávněn zaměstnanec. Vnitřní 

předpis musí být vydán písemně, nesmí být v rozporu s právními předpisy, ani být vydán se 

zpětnou účinnosti. Vnitřní předpis je závazný pro zaměstnavatele a pro všechny jeho 

zaměstnance. [4] 

       V případě mzdové oblasti, může být předmětem vnitřního předpisu navýšení mzdových 

nároků nad zákonem stanovenou minimální výši u příplatků za práci přesčas, za práci v noci, 

za práci v sobotu a neděli, za práci o svátcích, za práci ve ztížených podmínkách atd. 
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       Kolektivní smlouva nebo vnitřní předpis mohou upravovat další pracovněprávní nároky, 

které umožňují ustanovení zákoníku práce, jedná se o prodlouženou dovolenou nad zákonem 

stanovený počet dnů, zkrácení pracovní doby bez snížení mzdy, vyšší odstupné, poskytování 

náhrady mzdy při překážkách v práci, zvýšení práv a úlev zaměstnance při zvyšování a 

prohlubování kvalifikace, volno pro zařizování soukromých potřeb zaměstnance, zavedení 

pružného rozvržení pracovní doby, zkrácení úvazku pro rodiče s dětmi a další.  

 

4.2 Poskytování zaměstnaneckých benefitů podle zákona o daních 

z příjmů 

4.2.1  Daňové řešení u zaměstnance 

       Podle § 6 odst. 9 ZDP je řešena řada plnění ze strany zaměstnavatele svým 

zaměstnancům. Pokud jsou splněné zákonem stanovené podmínky, jsou tato plnění u 

zaměstnance osvobozena od daně z příjmů ze závislé činnosti. Hlavní podmínkou je 

nepeněžní plnění poskytovaných zaměstnaneckých výhod. Jestliže se jedná o peněžní plnění 

vyplácené zaměstnavatelem svým zaměstnancům, tak vždy toto plnění podléhá zdanění u 

zaměstnance. 

       ,,Zákon o daních z příjmů obsahuje v ustanovení § 6 pro některá plnění zaměstnavatele 

limity, do výše kterých je poskytovaná zaměstnanecká výhoda na straně zaměstnance 

osvobozená od daně z příjmů závislé činnosti a nad tyto limity podléhá plnění zaměstnavatele 

na straně zaměstnance zdanění daní z příjmů ze závislé činnosti, a to z tzv. super hrubé 

mzdy.“ [2] 

       V případě poskytnutého plnění (peněžní nebo nepeněžní formou) podléhajícího zdanění 

daní z příjmů ze závislé činnosti na základě ustanovení § 6 odst. 9 ZDP a současně 

podléhajícího odvodu pojistného na sociální a zdravotní pojištění, je toto plnění ze strany 

zaměstnavatele zdaněno u zaměstnance ze super hrubé mzdy zahrnující i výši povinného 

pojistného hrazeného zaměstnavatelem. 

       V tabulce 3 jsou uvedené vybrané poskytované zaměstnanecké benefity, peněžní nebo 

nepeněžní formou a jejich daňové řešení podle zákona o daních z příjmů fyzických osob 

platná od 1. 1. 2015. 
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Tab. 3  Daňové řešení vybraných nepeněžních a peněžních plnění u zaměstnance platná 

od   1. ledna 2015 [2] [16] 

Plnění 

zaměstnavatele 

podnikatelské sféry 

Zdanění 

u 

zaměstnance 

Zahrnutí 

do 

vyměřovacího 

základu 

Ustanovení 

ZDP ke  

zdanění 

plnění u 

zaměstnance 

Ustanovení 

ZDP 

k osvobození 

daně 

z příjmů  

Doprava zaměstnanců 

do a ze zaměstnání 

zajišťována zaměstna- 
vatelem 

ANO ANO § 3 odst. 2  

Úhrada jízdenek do  

zaměstnání za hromadnou 

dopravu 

ANO ANO § 3 odst. 2  

Poskytování manažerského 

vozidla k soukromým účelům 

ANO ANO § 6 odst. 6  

Náhrada cestovních  

výdajů do limitu 

NE NE  § 6 odst. 7 

písm. a) 

Náhrada cestovních 

výdajů nad limit 

ANO ANO § 6 odst. 7 

písm. a) 

 

Poskytování nealkoholických 

nápojů – nepeněžní plnění 

NE NE  § 6 odst. 9 

písm. c) 

Poskytování nealkoholických 

nápojů – peněžní plnění 

ANO ANO § 3 odst. 2 

§ 6 odst. 9 

písm. c) 

 

Odborný rozvoj  
zaměstnanců související 

s předmětem činnosti zaměstna- 

vatele - nepeněžní plnění 

NE NE  § 6 odst. 9 
písm. a) 

 

Odborný rozvoj 

zaměstnanců nesouvisející 

s předmětem činnosti zaměstna- 

vatele - nepeněžní plnění 

NE NE  § 6 odst. 9 

 písm. d) 

bod 1 

Odborný rozvoj zaměstnanců  – 

peněžní plnění (prohlubování a 

zvyšování kvalifikace) 

ANO ANO § 6 odst. 9 

písm. a) 

 

Poskytování stravenek 

jako nepeněžní plnění 

NE NE  § 6 odst. 9 

písm. b) 

Nepeněžní příspěvek  

na rekreaci do 20 000 Kč  
poskytnutý z nedaňových nákladů 

NE NE  § 6 odst. 9 

písm. d) 
bod 1 

Nepeněžní příspěvek  

na rekreaci nad 20 000 Kč 

ANO ANO § 6 odst. 9 

písm. d) 

bod 1 

 

Peněžní příspěvek na  

rekreaci 

ANO ANO § 3 odst. 2 

§ 6 odst. 9  

písm. d) 

 

Nepeněžní příspěvek 
na sportovní a kulturní vyžití 

poskytnuté z nedaňových nákladů 

 

NE NE  § 6 odst. 9 
písm. d) 

bod 3 
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Plnění 

zaměstnavatele 

podnikatelské sféry 

Zdanění  

u 

zaměstnance 

Zahrnutí do 

vyměřovacího 

základu 

Ustanovení 

ZDP ke  

zdanění 

plnění u 

zaměstnance  

Ustanovení 

ZDP 

k osvobození 

daně z 

příjmů 

Peněžní příspěvek na 

sportovní a kulturní  

vyžití 

ANO ANO § 3 odst. 2 

§ 6 odst. 9 

písm. d) 
bod 3 

 

Přechodné ubytování 

zaměstnanců – nepeněžní plnění 
do 3 500 Kč měsíčně 

NE NE  § 6 odst. 9 

písm. i) 

Přechodné ubytování 

zaměstnanců – nepeněžní plnění 

nad 3 500 Kč měsíčně 

ANO ANO § 3 odst.2 

§ 6 odst. 9 

písm. i) 

 

Peněžní příspěvek na  

přechodné ubytování 

ANO ANO § 3 odst. 2 

§ 6 odst. 9 

písm. i)  

 

Příspěvek na penzijní 
 a životní pojištění zaměstnance 

do 30 000 Kč 

NE NE  § 6 odst. 9 
písm. p) 

 

Příspěvek na penzijní 
a životní pojištění zaměstnance 

nad 30 000 Kč 

ANO ANO § 3 odst. 2 
§ 6 odst. 9 

písm. p) 

 

Prodej výrobků a služeb 

za nižší ceny než obvyklé ceny 

ANO ANO § 6 odst. 3 

písm. a)   

 

Nepeněžní dary do 

výše 2 000 Kč ročně poskytnuté 

z nedaňových nákladů 

NE NE  § 6 odst. 9 

písm. g) 

 

Nepeněžní dary nad 
 2 000 Kč ročně 

 

ANO ANO § 3 odst. 2 
§ 6 odst. 9 

písm. g) 

 

Peněžité dary ze  

sociálního fondu 

ANO ANO § 3 odst. 2 

§ 6 odst. 9 
písm. g) 

 

Poskytnutí bezúročných zápůjček 

až do úhrnné výše jistin 300 000 
Kč z těchto zápůjček 

NE NE  § 6 odst. 9 

písm. v) 

Limitovaná sociální výpomoc 

poskytnutá z nedaňových nákladů 

NE NE  § 6 odst. 9 

písm. o) 

Bezplatné použití firemní 
mateřské školy – nepeněžní  

plnění (daňový výdaj 

zaměstnavatele) 

ANO ANO § 6 odst. 9 
písm. d) 

bod 2 

 

Náhrada mzdy za první 
3 dny pracovní neschopnosti 

ANO ANO § 6 odst. 9 
písm. t) 

 

Náhrada mzdy za 4. až 14. 

kalendářní den dočasné pracovní  

neschopnosti převyšující limit 
stanovený v § 192 odst. 2 ZPr 

ANO ANO § 6 odst. 9 

písm. t) 
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4.2.2  Daňové řešení u zaměstnavatele 

 

        Daňové řešení zaměstnaneckých benefitů u zaměstnavatele vychází především 

z ustanovení § 24 odst. 2 písm. j) bod 5 ZDP. Podle tohoto ustanovení zákona jsou daňově 

uznatelnými výdaji (náklady) na pracovní a sociální podmínky, péči o zdraví a zvýšený 

rozsah doby odpočinku zaměstnanců vynaložené na práva zaměstnanců vyplývající 

z kolektivní smlouvy, vnitřního předpisu zaměstnavatele, pracovní nebo jiné smlouvy, pokud 

tento nebo zvláštní zákon nestanoví jinak. Další specifická ustanovení zákona o daňových 

výdajích (nákladech) poskytovaných plnění zaměstnavatele svým zaměstnancům jsou 

obsažené v § 24 odst. 2 písm. j) bod 1 až 4 ZDP. [7] 

       V některých případech je daňová uznatelnost vynaložených výdajů (nákladů) 

zaměstnavatele daňově omezená s odvoláním na dovětek uvedený v § 24 odst. 2 písm. j) bod 

5 ZDP. Jedná se například o nepeněžní plnění zaměstnavatele, kdy podle § 25 odst. 1 písm. h) 

ZDP za výdaje (náklady) vynaložené k dosažení, zajištění a udržení příjmů pro daňové účely 

nelze uznat nepeněžní plnění poskytovaná zaměstnavatelem zaměstnanci ve formě (bod 1) 

příspěvku na kulturní pořady, zájezdy a sportovní akce, (bod 2) možnosti používat rekreační, 

zdravotnická a vzdělávací zařízení, závodní knihovny, tělovýchovná a sportovní zařízení, 

s výjimkou zařízení uvedených v § 24 odst. 2 písm. j) bodech 1 až 3. [16] 

       V případě nadlimitních výdajů (výdaje nad limity stanovené ZDP nebo zvláštními 

předpisy) zaměstnavatele se jedná podle § 25 odst. 1 písm. j) ZDP o výdaje (náklady) daňově 

neuznatelné, dále podle § 25 odst. 1 písm. zm) ZDP je daňově neuznatelná hodnota 

nealkoholických nápojů poskytovaných jako nepeněžní plnění zaměstnavatelem 

zaměstnancům ke spotřebě na pracovišti. 

       V tabulce 4 jsou uvedené daňové řešení vybraných nepeněžních a peněžních plnění u 

zaměstnavatele platná od 1. ledna 2015. Jestliže je v tabulce 4 uvedeno, že se jedná o daňový 

výdaj zaměstnavatele s odvoláním na znění § 24 odst. 2 písm. j) bod 5 ZDP, musí tato práva 

zaměstnanců a povinnost plnění zaměstnavatele vyplývat z kolektivní smlouvy, vnitřního 

předpisu zaměstnavatele, pracovní nebo jiné smlouvy uzavřené se zaměstnavatelem.      
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Tab. 4 Daňové řešení vybraných nepeněžních a peněžních plnění u zaměstnavatele platná od 

1. ledna 2015 [7] 

Plnění zaměstnavatelé podnikatelské sféry Daňový výdaj 

zaměstnavatele 

Ustanovení ZDP k 

daňovým výdajům  

Doprava zaměstnanců do a ze zaměstnání ANO § 24 odst. 2 písm. j) bod 5  

Úhrada jízdenek do zaměstnání za 

 hromadnou dopravu 

ANO § 24 odst. 2 písm. j) bod 5 

Manažerské vozidlo k soukromým účelům ANO bod 27 k §24 odst. 2  

pokynu GFŘ D-6 

Náhrada cestovních výdajů do limitu a nad limit ANO § 24 odst. 2 písm. zh) 

Poskytování nealkoholických nápojů –  

nepeněžní plnění 

NE § 25 odst. 1 písm. zm) 

Poskytování nealkoholických nápojů –  

peněžní plnění 

ANO § 24 odst. 2 písm. j) bod 5 

Výdaje na odborný rozvoj zaměstnanců, pokud 

souvisí s předmětem činnosti zaměstnavatele – 

peněžní i nepeněžní plnění 

ANO § 24 odst. 2 písm. j) bod 3 

Výdaje na odborný rozvoj zaměstnanců, pokud 

nesouvisí s předmětem činnosti zaměstnavatele 

- nepeněžní plnění 

NE § 25 odst. 1 písm. h) bod 2 

Výdaje na odborný rozvoj zaměstnanců, pokud 

nesouvisí s předmětem činnosti zaměstnavatele 

- peněžní plnění 

ANO § 24 odst. 2 písm. j) bod 5 

Výdaje na rekvalifikaci zaměstnanců, pokud 

souvisí s předmětem činnosti – peněžní i 

 nepeněžní lnění 

ANO § 24 odst. 2 písm. j) bod 3 

Stravenky do limitu zaměstnavatele ANO § 24 odst. 2 písm. j) bod 4 

Stravenky nad limit zaměstnavatele NE § 25 odst. 1 písm. j) 

Nepeněžní příspěvek na rekreaci NE § 25 odst. 1 písm. h)bod 1 

Peněžní příspěvek na rekreaci ANO § 24 odst. 2 písm. j) bod 5 

Nepeněžní příspěvek na sportovní a 

kulturní vyžití 

NE § 25 odst. 1 písm. h) bod 1 

Peněžní příspěvek na sportovní a  

 kulturní vyžití 

ANO § 24 odst. 2 písm. j) bod 5 

Přechodné ubytování zaměstnanců –  

nepeněžní plnění 

ANO § 24 odst. 2 písm. j) bod 5 

Peněžní příspěvek na přechodné ubytování ANO § 24 odst. 2 písm. j) bod 5 

Příspěvek na penzijní připojištění se státním  

příspěvkem, na doplňkové penzijní spoření, 

na penzijní pojištění a na životní pojištění  

zaměstnance bez omezení výše 

ANO § 24 odst. 2 písm. j) bod 5 

Prodej výrobků a služeb za nižší ceny  

než obvyklé ceny 

ANO § 24 odst. 1 

Dary s vyloučením reklamních nebo 
propagačních předmětů 

NE § 25 odst. 1 písm. t) 
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Plnění zaměstnavatele podnikatelské sféry Daňový výdaj 

zaměstnavatele 

Ustanoveni ZDP k 

daňovým výdajům 

Poskytnutí bezúročných zápůjček až do  

úhrnné výše jistin 300 000 Kč z těchto zápůjček  

NE § 6 odst. 9 písm. v) 

Sociální výpomoc zaměstnancům NE § 6 odst. 9 písm. o) 

Výdaje spojené se zřízením firemní mateřské 

školy 

ANO § 24 odst. 2 písm. j bod 3 

§ 7 zákona č. 561/2004 

Peněžní příspěvek na úkony hrazené  

zaměstnancem ve zdravotnickém zařízení 

ANO § 24 odst. 2 písm. j) bod 5 

Náhrada mzdy za první tři dny dočasné  

pracovní neschopnosti 

ANO § 24 odst. 2 písm. j) bod 5 

Zvýšená náhrada mzdy za 4. až 14. kalendářní 

den dočasné pracovní neschopnosti 

převyšující limit stanovený v § 192 odst. 2 ZPr 

ANO § 25 odst. 2 písm. j) bod 5 

 

 

4.3 Poskytování zaměstnaneckých benefitů z hlediska pojistného na 

sociální zabezpečení a na zdravotní pojištění 

       Poskytování zaměstnaneckých benefitů z hlediska pojistného na sociální zabezpečení je 

řešeno zákonem č. 589/1992 Sb. Zákon o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na 

státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. Podle znění § 5 odst. 1 zákona č. 

589/1992 Sb. je vyměřovacím základem zaměstnance pro pojistné na důchodové pojištění 

úhrn příjmů za závislé činnosti, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob podle 

zákona o daních z příjmů a nejsou od této daně osvobozeny, a které mu zaměstnavatel 

zúčtoval v souvislosti se zaměstnáním, které zakládá účast na nemocenském pojištění. [2] 

       Z hlediska pojistného na zdravotní pojištění je poskytování zaměstnaneckých benefitů 

řešeno zákonem č. 592/1992 Sb. Zákon o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění 

pozdějších předpisů. Podle znění § 3 odst. 1 zákona č. 592/1992 Sb. je vyměřovacím 

základem zaměstnance na veřejné zdravotní pojištění úhrn příjmů ze závislé činnosti, které 

jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob podle zákona o daních z příjmů a nejsou od 

této daně osvobozeny, a které mu zaměstnavatel zúčtoval v souvislosti se zaměstnáním. [2] 

       Zúčtovaným příjmem se rozumí plnění, které bylo v peněžní nebo nepeněžní formě nebo 

formou výhody poskytnuto zaměstnavatelem zaměstnanci nebo předáno v jeho prospěch, 

popřípadě připsáno k jeho dobru anebo spočívá v jiné formě plnění prováděné 

zaměstnavatelem za zaměstnance. [2] 
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4.3.1  Sazby pojistného na sociální zabezpečení 

       Pojistné na sociální zabezpečení zahrnuje u zaměstnavatelů částky odvodu pojistného na 

důchodové pojištění, nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti.  

Sazba pojistného na sociální zabezpečení v roce 2015 činí [6]: 

 u zaměstnavatele 25 %      z toho na: 

- důchodové pojištění 21,5 % 

- nemocenské pojištění   2,3 % 

- státní politiku zaměstnanosti   1,2 % 

 

 u zaměstnance 6,5 % 

jde-li o zaměstnance, který není účastný důchodového spoření, 

 u zaměstnance 3,5 % 

jde-li o zaměstnance, který je účastný důchodového spoření. 

       U zaměstnance, který je účastníkem důchodového spoření se platí pouze pojistné na 

důchodové pojištění, pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku 

zaměstnanosti zaměstnanec neplatí. [17] 

 

4.3.2 Sazba pojistného na veřejné zdravotní pojištění 

       Zaměstnavatel odvádí část pojistného, které je povinen hradit za své zaměstnance a 

současně odvádí i část pojistného, které je povinen hradit zaměstnanec, srážkou z jeho mzdy, 

a to i bez souhlasu zaměstnance. 

Sazba pojistného na veřejné zdravotní pojištění v roce 2015 činí [6]: 

 u zaměstnavatele 9 % 

 u zaměstnance 4,5 % 

       Výše pojistného činí 13,5 % z vyměřovacího základu za rozhodné období. Plátce 

pojistného je povinen vypočítat sám jeho výši. Pro zaměstnavatele, zaměstnance a osoby bez 

zdanitelných příjmů platí měsíční rozhodné období. [6] 

 



 

32 
 

5 Hodnocení zaměstnaneckých benefitů ve společnosti Strojírny 

a stavby Třinec, a.s. 

 

5.1 Zaměstnanecké benefity poskytované ve společnosti Strojírny a stavby 

Třinec, a.s. 

       Převážná část poskytovaných zaměstnaneckých benefitů ve společnosti Strojírny a stavby 

Třinec, a.s. je uvedená v podnikové kolektivní smlouvě (dále též PKS) a v přílohách PKS. 

Aktuální podniková kolektivní smlouva je platná od jejího uzavření a účinná ode dne 01. 02. 

2014 do dne 31. 12. 2015. [24] 

Podniková kolektivní smlouva byla uzavřena mezi těmito smluvními stranami: 

 zaměstnavatel – Strojírny a stavby Třinec, a.s. 

Třinec – Staré Město, Průmyslová 1038, PSČ 739 61 

IČ 47674539 

 odborová organizace –  

Základní organizace Odborového svazu KOVO Strojírny a stavby Třinec 

Třinec – Staré Město, Průmyslová 1026, PSČ 739 70 

IČ 60340941 

 odborová organizace – 

Základní organizace Odborového svazu KOVO Třinecké železárny 

Třinec – Staré Město, průmyslová 30, PSČ 739 65 

IČ 146 13 522 

       Změny PKS mohou být prováděné jen písemnými dodatky. Pokud účinnost některého 

práva či některé povinnosti je v této PKS sjednána na dobu jinou než na dobu účinnosti této 

PKS, jsou smluvní strany povinny nejméně šedesát dnů před uplynutím této doby zahájit 

jednání o změně takového práva či takové povinnosti či prodloužení jejich účinnosti. [24] 

       Příloha PKS č. 2 obsahuje kapitoly 1. Tarifní a mzdový předpis PKS a 2. Sociální oblast. 

V podkapitolách Sociální oblasti jsou řešené Ostatní sociální náklady (OSN) a zásady pro 

poskytování zaměstnaneckých benefitů. Podkapitola Ostatní sociální náklady obsahuje tvorbu 

a způsob použití ostatních sociálních nákladů a rozpočet jednotlivých příspěvků na 

zaměstnanecké benefity. Pro kalendářní rok 2014 jsou navrženy OSN ve výši 4210 tis.Kč.[24]    
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5.1.1  Příspěvky na stravování 

       Zaměstnanecký benefit v podobě příspěvků na stravování je popsán v kapitole 3.4.1. 

Příspěvky na stravování patří ve společnosti Strojírny a stavby Třinec, a.s. k velmi oblíbeným 

zaměstnaneckým benefitům, které jsou využívaný téměř všemi zaměstnanci.  

       Podle podnikové kolektivní smlouvy je zaměstnavatel povinen umožnit zaměstnancům ve 

všech směnách stravování, zaměstnavatel se zavazuje poskytovat příspěvek ve výši 55 % ceny 

jednoho hlavního jídla v průběhu jedné pracovní směny, maximálně však do výše 70 % 

stravného při trvání pracovní cesty 5 až 12 h. Zaměstnavatel se dále zavazuje přispívat 

zaměstnancům na jedno teplé jídlo za směnu částkou 7 Kč z rozpočtu Ostatních sociálních 

nákladů. 

       V případě využívání příspěvků na stravování ve společnosti Strojírny a stavby Třinec, a.s. 

se jedná o stravování zaměstnanců zajišťované prostřednictvím jiných subjektů. Podle bodu 

19 pokynu GFŘ D-6 k § 24 odst. 2 se jedná o variantu stravování zaměstnanců smluvně 

zajištěné ve stravovacím zařízení jiného provozovatele stravování. V areálu Třineckých 

železáren zajišťuje provoz závodních jídelen společnost Třinecké gastroslužby, s.r.o. 

Zaměstnanci jednotlivých provozů společnosti Strojírny a stavby Třinec, a.s. mají možnost 

využívat, kteroukoli závodní jídelnu Třineckých gastroslužeb. Závodní jídelny jsou v areálu 

Třineckých železáren strategicky rozmístěné podle dominantních provozů společnosti 

TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. z důvodu co nejkratší doby nezbytné k přemístění 

zaměstnanců během 30 minutové přestávky určené ke stravování nebo odpočinku. 

Tab. 5 Ceny jídel v závodních jídelnách provozovaných spol. Třinecké gastroslužby, s.r.o.[25] 

Ceny jídel v závodních jídelnách – provozovatel Třinecké gastroslužby, s.r.o. 

Nabídka jídel 
  

cena v Kč 

bez příspěvku 

cena v Kč 

s příspěvkem 

příspěvek v Kč 

od zaměstnavatele 

Speciality 78 26,50 42,50 

Výběrová jídla 66 21 37 

Klasická jídla 57 17 32,90 

Svačinová polévka 21 9,50 9,55 

Klasická polévka 17 7,50 7,73 

Zeleninový talíř 

(vegetariánské jídlo) 

66 21 37 

Saláty a moučníky 15 7 6,82 

Ceny s příspěvkem zaměstnavatele dle zásad TŽ, a.s. 
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       V tabulce 5 jsou uvedené ceny jednotlivých jídel nabízených v závodních jídelnách. 

V druhém sloupci (cena v Kč bez příspěvku) jsou uvedené plné ceny včetně DPH na vstupu. 

V třetím sloupci (cena v Kč s příspěvkem) jsou uvedené ceny, které platí zaměstnanec včetně 

DPH na výstupu. V posledním sloupci (příspěvek v Kč od zaměstnavatele) jsou uvedené 

částky příspěvků na stravování, a to 55 % + 7 Kč na hlavní teplé jídlo a 55 % na polévky, 

saláty a moučníky. 

Zaměstnanci mají možnost zvolit si různé kombinace dle vlastního výběru. Příspěvky 

zaměstnavatele jsou poskytované na jedno hlavní jídlo (specialita, výběrové jídlo, klasické 

jídlo a zeleninový talíř), jednu polévku (svačinovou nebo klasickou polévku) a jeden salát, 

kompot nebo moučník. V případě, že si zaměstnanec zvolí specialitu (78,-Kč), svačinovou 

polévku (21,-Kč) a salát (15,-Kč) jedná se o cenu stravování na jednu směnu, příklad této 

kombinace, ceny a výše příspěvků poskytnutého zaměstnavatelem je uveden v tabulce 6. 

 

Tab. 6  Příklad 1 –  Kombinace jídla a ceny stravování na jednu směnu 

Příklad – zvoleného kombinace jídla zaměstnancem  (ceny jsou v Kč) 

hlavní jídlo 

(cena) 

polévka 

(cena) 

salát 

(cena) 

cena celkem 

bez příspěvku 

příspěvek 55% +7 Kč 

od zaměstnavatele 

cena pro 

zaměstnance 

78 21 15 114 (51,80+7)   58,80 42,80 

 

 

Výpočet cen uvedených v tabulce 5 a 6 je proveden podle vnitropodnikového předpisu 

Třineckých gastroslužeb, s.r.o. (Informace pro strávníky- Struktura tvorby ceny od 1. 1. 

2015). Struktura tvorby ceny je uvedena na následujícím obrázku 3, dle tohoto 

vnitropodnikového předpisu je možná maximální cena jídla na jednu směnu 126,28 Kč 

s možnosti využití příspěvků v plné výši, částka vyšší nad stanovenou maximální cenu jídla je 

hrazená zaměstnancem v plné výši. Příspěvek v daném případě činí 64,40 Kč, z této částky je 

57,40 Kč daňově uznatelný náklad a 7 Kč je daňově neuznatelný náklad pro zaměstnavatele 

Konečná cena pro zaměstnance je 48, 36 Kč včetně DPH. 
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Obr. 3 Struktura tvorby ceny závodního stravování – Třinecké gastroslužby, s.r.o. [25] 

 

Zaměstnanec při stravování v závodní jídelně neplatí v hotovosti část ceny jídla, ale 

pomoci čipové karty (závodní identifikační průkaz zaměstnance), je provedená transakce na 

jeho účtu vedeného u provozovatele závodních jídelen. Stravné je zaměstnanci účtováno a 

provedeno srážkou ze mzdy. Na výplatním lístku zaměstnance jsou uvedené výše stravného, 

příspěvek na stravování od zaměstnavatele a sociální náklady – stravné (7 Kč na jedno hlavní 

jídlo). 

Příklad 2 

       Zaměstnanec odpracoval 21 směn za měsíc a využil závodního stavování zajišťovaného 

prostřednictvím jiných subjektů. Při průměrné ceně stravného 120 Kč na jednu směnu je 

využití zaměstnaneckého benefitu následovné: 

 cena stravného celkem s DPH (za měsíc) .............................................. 2 520 Kč, 

 příspěvek zaměstnavatele 55 % (54,53 Kč x 21 směn) ........................... 1145 Kč, 

 příspěvek zaměstnavatele 7 Kč (jedno hl. jídlo) ....................................... 147 Kč,  

 cena stravného pro zaměstnance s DPH ................................................... 956 Kč. 

 

126, 28 Kč     
maximální cena jídla 

s 21% DPH a možnosti 

využít příspěvek 

zaměstnavatele v plné výši 

104,37 Kč     

plná cena bez 

DPH 

 

21,91 Kč    

DPH 21 % 

57,40 Kč  

příspěvek 55 % od 

zaměstnavatele 

46, 97 Kč       

cena jídla bez 

DPH 

7 Kč příspěvek 

firmy na jedno 

teplé jídlo 39,97 Kč      

cena jídla po 

příspěvku  

8,39 Kč     

DPH 21 % 

48,36 Kč 
konečná cena 

jídla pro 
strávníky 
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       Zaměstnanecký benefit formou příspěvků na stravování za jeden měsíc je podle 

uvedeného příkladu 1 292 Kč. U zaměstnance se jedná o nepeněžní příjem osvobozen od 

daně z příjmů bez limitu (§ 6 odst. 9 písm. b) ZDP) a není součásti vyměřovacích základů pro 

pojistné na sociální zabezpečení (§ 5 odst. 1 zákona  č. 589/1992 Sb.) a pojistné na zdravotní 

pojištění (§ 3 odst. 1 zákona č. 592/1992 Sb.). U zaměstnavatele je daňovým nákladem (§ 24 

odst. 2 písm. j) bod 4 ZDP) příspěvek na stravování ve výši 1145 Kč (55 % na jedno hl. jídlo) 

a příspěvek ve výši 147 Kč (7 Kč na jedno hl. jídlo) je nedaňovým nákladem hrazený ze 

sociálního fondu (Ostatní sociální náklady).  

 

5.1.2 Příspěvky na penzijní připojištění a na životní pojištění 

Penzijní připojištění 

       Z ustanovení podnikové kolektivní smlouvy vyplývá, že se zaměstnavatel zavazuje 

poskytovat příspěvek na penzijní připojištění ve výši 620 Kč měsíčně svým zaměstnancům, 

kteří uzavřeli smlouvu o penzijním připojištění a sami přispívají do penzijního fondu. Na 

základě dokladu ,,Doklad o provedení srážky ze mzdy“ vyhotoveným zástupcem pojišťovny, 

zajistí zaměstnavatel svým zaměstnancům srážení ze mzdy příspěvku zvoleného 

zaměstnancem. [24] 

       Jelikož je poskytování příspěvku na penzijní připojištění ustanoveno v kolektivní 

smlouvě jedná se u zaměstnavatele o daňový výdaj, a to bez limitu podle znění § 24 odst. 2 

písm. j) bod 5 ZDP. U zaměstnance se jedná o nepeněžní příjem osvobozený od daně z příjmů 

podle znění § 6 odst. 9 písm. p) bod 1 ZDP a neplatí se pojistné na sociální zabezpečení a 

zdravotní pojištění. Nepeněžní příjem od zaměstnavatele zaměstnanci nepřesahuje společný 

limit 30 000 Kč za rok pro oba druhy pojištění. Příspěvek od zaměstnavatele poukazovaný na 

účet zaměstnance u penzijní společnosti činí za rok 7 440 Kč. 

       U penzijního připojištění je zaměstnavateli zakázáno omezovat svého zaměstnance při 

výběru penzijní společnosti, toto omezení vyplývá s ustanovení § 27 odst. 6 zákona č. 

42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem, novelizovaném s účinnosti od   

1. 8. 2009 zákonem č. 230/2009 Sb., kterým se mění zákon o podnikání na kapitálovém trhu.  

       Od 1. 1. 2013 se plošně změnila výše státního příspěvku na všech smlouvách penzijního 

připojištění, dále došlo ke změně možnosti daňového odpočtu při platbách hrazených 
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pojistníkem. Výše plateb na možnost využití státního příspěvku a daňového odpočtu je 

uvedená v tabulce 7. 

Tab. 7 Příspěvky na penzijní připojištění hrazené pojištěncem [20] 

Příspěvky na penzijní připojištění – uvedené částky jsou v Kč 

Výše příspěvku 

účastníka 

do 299 300 400 500 600 700 800 900 1 000 1 500 2 000 

Výše státního  

příspěvku 

0 90 110 130 150 170 190 210 230 230 230 

Výše daňového 

odpočtu 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 1 000 

 

        Penzijní reformou došlo u penzijního připojištění ke změně výše státního příspěvku, a to 

tak, že z částky vyšší než je uvedená v tabulce jako ,,výše příspěvku účastníka“ se připočítává 

ke státnímu příspěvku 20 %, např. u výše příspěvku účastníka 399 Kč je státní příspěvek 

109,80 Kč (99Kč x 0,2= 19,80). [20] 

       Zaměstnanecký benefit v podobě příspěvku na penzijní připojištění je podmíněn 

přispíváním zaměstnance do penzijního fondu. Minimální částka, u které je možné využíti 

státního příspěvku je 300 Kč se státním příspěvkem 90 Kč. Jestliže má zaměstnanec zájem 

maximalizovat užitek zaměstnaneckého benefitu a rozhodne se přispívat na penzijní 

připojištění částkou 2 000 Kč, získá za rok formou státního příspěvku částku 2 760 Kč a 

možnost odpočtu z daňového základu za rok ve výši 12 000 Kč. Při uplatnění odpočtu 12 000 

Kč může pojistník získat úsporu na daních až 1 800 Kč za rok. Pro využíti možnosti daňového 

odpočtu u penzijního připojištění je minimální částka hrazená pojistníkem 1100 Kč měsíčně a 

výše daňového odpočtu 100 Kč. 

Životní pojištění 

       Zaměstnanecký benefit formou příspěvku na životní pojištění je rovněž jako u penzijního 

připojištění ustanoven v podnikové kolektivní smlouvě společnosti Strojírny a stavby Třinec, 

a.s. Zaměstnavatel se zavazuje přispívat na Kapitálové životní pojištění zaměstnancům, kteří 

mají uzavřenou pracovní smlouvu na dobu neurčitou. Příspěvky jsou poskytované na pojištění 

pro případ dožíti nebo pro případ smrti na základě pojistné smlouvy uzavřené mezi 

zaměstnancem jako pojistníkem a pojišťovnou ING, Allianz a Českou pojišťovnou jako 

pojistitelem. [24] 
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       V případě poskytování příspěvku na životní pojištění není zaměstnavateli zakázáno (jak 

je tomu u penzijního připojištění) požadovat po zaměstnanci uzavření pojistné smlouvy 

s konkrétní pojišťovnou jako podmínku pro poskytování příspěvku. [2]  

       Výše příspěvku na životní pojištění činí 400 Kč měsíčně na jednoho zaměstnance. 

Zaměstnanci, který dosáhl 50 let života je umožněno tento příspěvek převést na penzijní 

připojištění. V takovém to případě bude u zaměstnance výše příspěvku poskytovaného 

zaměstnavatelem na penzijní připojištění činit maximálně 1 020 Kč měsíčně. 

      Daňové řešení příspěvku na životní pojištění u zaměstnavatele je shodné s příspěvkem na 

penzijní připojištění podle znění § 24 odst. 2 písm. j) bod 5 ZDP. U zaměstnance je nepeněžní 

plnění osvobozeno od daně z příjmů ze závislé činnosti podle znění § 6 odst. 9 písm. j) bod 3 

a rovněž se u tohoto plnění neodvádí pojistné na sociální zabezpečení a pojistné na zdravotní 

pojištění.  

       U životního pojištění došlo ke změně podmínek pro daňové zvýhodnění, novelou zákona 

č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, účinnou od 1. 1. 2015. 

Podmínkou zachování daňového zvýhodnění životního pojištění je, že nově pojistná smlouva 

neumožňuje výplatu jakéhokoli příjmu, který není pojistným plněním a nezakládá zánik 

pojistné smlouvy. Na základě této změny museli zaměstnanci, kteří chtěli zachovat daňové 

zvýhodnění své pojistné smlouvy i po 1. 1. 2015, uzavřít písemný dodatek k pojistné smlouvě 

s pojišťovnou, u které mají smlouvu o životním pojištění sjednanou. Kopii podepsaného 

dodatku bylo nutné předat svému zaměstnavateli, pokud tak zaměstnanec neučinil, zaniká 

povinnost zaměstnavatele poskytovat příspěvky na životní pojištění a zaměstnanec nemá 

nárok na tento zaměstnanecký benefit. 

       Při placení pojistného pojistníkem na soukromé životní pojištění, má účastník rovněž 

nárok uplatnit odpočet ze základu daně za rok ve stanovené výši, maximálně však do výše   

12 000 Kč. 

       Povinnost zaměstnavatele k poskytování příspěvků na penzijní připojištění a životní 

pojištění zaniká také z důvodů [24]: 

 změny kolektivní smlouvy, 

 zánikem penzijního připojištění nebo soukromého životního pojištění zaměstnance,  

 zánikem placení měsíčního příspěvku zaměstnance (účastníka penzijního připojištění).    

     



 

39 
 

       Zaměstnanecký benefit formou příspěvků na penzijní připojištění a na životní pojištění 

činí měsíčně 1 020 Kč u zaměstnance, ročně získá zaměstnanec formou nepeněžního plnění 

zaměstnaneckou výhodu ve výši 12 240 Kč. 

       Srovnání výhody příspěvků na penzijní připojištění a životní pojištění oproti zvýšení 

mzdy. Podle kolektivní smlouvy společnosti Strojírny a stavby Třinec, a.s. byla průměrná 

nominální mzda zaměstnanců v roce 2014 ve výši 20 758 Kč. V následujících tabulkách 8 a 9 

jsou uvedené varianty pro srovnání výhody poskytování příspěvků na penzijní připojištění 

(620 Kč) a životní pojištění (400 Kč) oproti zvýšení mzdy ve stejné částce. 

Tab. 8 Varianta I. – poskytnutí příspěvku na penzijní připojištění a životní pojištění 

Poskytnutí příspěvků 1 020 Kč na penzijní připojištění a životní pojištění 

Daňové řešení u zaměstnance Náklady zaměstnavatele 

Hrubá mzda 20 758 Kč 

Pojistné hrazené zaměstna- 

vatelem (34 %) 7 058 Kč 

Super hrubá mzda 27 816 Kč 

Záloha na daň z příjmů 4 175 Kč 

Sleva na dani na poplatníka - 2 070 Kč 

Záloha na daň po slevě 2 105 Kč 

Pojistné hrazené  

zaměstnancem (11 %)  2 284 Kč 

Hrubá mzda 20 758 Kč 

 

Náklady na pojistné 7 058 Kč 

 

 

Čistá mzda 16 369 Kč 

Příspěvek na penz. připojištění 

a životní pojištění 1 020 Kč 

Osobní náklady  27 816 Kč 

Příspěvek na penz. připojištění 

a životní pojištění 1 020 Kč 

Celkem  17 389 Kč Osobní náklady celkem 28 836 Kč 

 

Tab. 9 Varianta II. – zvýšení mzdy  

Zvýšení mzdy o částku 1020 Kč 

Daňové řešení u zaměstnance Náklady zaměstnavatele 

Hrubá mzda 21 778 Kč 

Pojistné hrazené zaměstna- 

vatelem (34 %) 7 405 Kč 

Super hrubá mzda 29 183 Kč 

Záloha na daň z příjmů 4 378 Kč 

Sleva na dani na poplatníka - 2 070 Kč 

Záloha na daň po slevě 2 308 Kč 

Pojistné hrazené  

zaměstnancem (11 %)  2 396 Kč 

Hrubá mzda 21 778 Kč 

 

Náklady na pojistné 7 405 Kč 

 

 

Čistá mzda 17 074 Kč Osobní náklady celkem 29 183 Kč 
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       Z výsledků srovnání varianty I. uvedené v tabulce 8 a varianty II. uvedené v tabulce 9 

vyplývá, jestli-že bude u zaměstnance zvýšená měsíční mzda formou příspěvku na penzijní 

připojištění a životní pojištění o 1 020 Kč od zaměstnavatele (varianta I.), zvýší se jeho čistá 

mzda včetně příspěvků na oba druhy pojištění o 315 Kč, oproti zvýšení hrubé mzdy o 1 020 

Kč (varianta II.) 

       U zaměstnavatele se poskytnutí příspěvků na penzijní připojištění a životní pojištění 

projeví úsporou osobních nákladů na zaměstnance ve výši 347 Kč měsíčně. 

5.1.3 Poskytování bezúročných půjček 

Poskytování bezúročných půjček nebo půjček s úrokem nižším než, je obvyklý 

představuje další možnost v poskytování zaměstnaneckých benefitů. Poskytování výhod 

zaměstnancům formou zvýhodněných zaměstnaneckých půjček, lze využít k jejich motivaci, 

jelikož se nejedná o právní nárok a zaměstnavatel má možnost volby, kterým zaměstnancům 

tento benefit poskytne. Rozhodovat se může například na základě dosahovaných pracovních 

výsledků nebo délky pracovního poměru. Dále se zaměstnavateli nabízí možnost využit daný 

zaměstnanecký benefit jako stabilizační prvek a zabránit tak odchodu kvalifikovaných 

pracovníků ke konkurenčním firmám. 

Ve společnosti Strojírny a stavby Třinec, a.s. je nabízen zaměstnanecký benefit formou 

poskytování bezúročných půjček na bytové účely. Podmínky pro poskytování bezúročných 

půjček jsou ustanovené v kolektivní smlouvě. Podle nového občanského zákoníku s účinnosti 

od 1. 1. 2014 je pojem půjčka nahrazen pojmem zápůjčka. 

Bezúročné půjčky byly do roku 2014 poskytovány na základě ustanovení § 6 odst. 9 

písm. l) ZDP, v případě poskytnutí bezúročné půjčky do výše limitu stanovené zákonem, je 

peněžní zvýhodnění (běžný úrok) u zaměstnance osvobozeno od daně z příjmů a u 

zaměstnavatele se nejedná o náklad. Poskytnutí bezúročné půjčky neovlivní účetní 

hospodářský výsledek ani základ daně zaměstnavatele, dojde pouze ke změně aktiv (vznik 

pohledávky a současně se sníží peněžní prostředky). Z částky převyšující zákonem stanovený 

limit pro osvobození od daně z příjmů fyzických osob je pro účely zdanění vypočten 

zaměstnavatelem úrok obvyklý v místě a čase, to znamená úrok používaný peněžními ústavy 

ve stejném místě vdaném časovém období. Výpočet se pro daňové účely provádí nejméně 

jednou za zdaňovací období. 
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Podle ustanovení § 6 odst. 9 písm. l) ZDP byly zaměstnancům poskytované bezúročné 

půjčky na bytové účely do výše 100 000 Kč a u zaměstnance postiženého živelnou pohromou 

mohla být tato částka vyšší, jelikož v takovém případě byl zákonem stanovený limit půjčky na 

bytové účely až 1 000 000 Kč.  

Novelizací zákona o daních z příjmů byla provedena změna v poskytování bezúročných 

půjček, které nově řeší § 6 odst. 9 písmeno v) ZDP, a to tak, že je osvobozen od daně z příjmů 

fyzických osob, příjem od téhož zaměstnavatele plynoucí zaměstnanci v podobě majetkového 

prospěchu při bezúročné zápůjčce až do úhrnné výše jistin 300 000 Kč z těchto zápůjček. [5] 

V tabulce 10 jsou uvedené jednotlivé možné případy pro poskytnutí bezúročné půjčky 

zaměstnavatelem na bytové účely a jejich nejvyšší možné částky. Poskytnutí půjčky je 

omezeno podmínkami, že se musí jednat pouze o případ pro vlastní bydlení zaměstnance, dále 

u případu vyžadující stavební povolení nebo ohlášení stavby, se musí jednat o zaměstnance, 

který je jedním ze stavebníků podle těchto povolení. 

Tab. 10 Případy pro poskytnutí bezúročné půjčky [24] 

Jednotlivé případy pro poskytnutí bezúročné půjčky a nejvyšší možná částka půjčky 

Stavba domu nebo bytu pro vlastní bydlení zaměstnance 120 000 Kč 

Změna stavby domu se vznikem bytu pro vlastní bydlení zaměstnance 100 000 Kč 

Koupě domu nebo bytu do osobního vlastnictví zaměstnance 100 000 Kč 

Rekonstrukce domu nebo bytu  40 000 Kč 

Změna topného systému z pevných paliv na jiné palivo 30 000 Kč 

Stavební úpravy nebo udržovací práce domu nebo bytu 40 000 Kč 

 

 

 

5.1.4 Rekondičně rehabilitační pobyty 

Rekondičně rehabilitační pobyty (dále též RRP) jsou poskytovány jako zaměstnanecký 

benefit formou individuální péče o zdraví zaměstnanců. Zaměstnanecký benefit není 

poskytovaný plošně všem zaměstnancům, ale RRP jsou organizované pro zaměstnance 

zejména rizikových pracovišť. Rozpis počtu účastníků rekondičně rehabilitačních pobytů pro 

jednotlivé provozy je vypracován zaměstnavatelem ve spolupráci s odborovou organizací.  
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Zásady pro organizování RRP jsou ustanovené v podnikové kolektivní smlouvě a 

účastník RRP musí splňovat následující podmínky[24]: 

 je pojištěncem České průmyslové zdravotní pojišťovny (ČPZP) 

 zastává rizikovou pracovní činnost, nebo činnost s nadměrnou fyzickou nebo 

psychickou zátěží a nebo činností vybraných profesí, které jsou schváleny 

v dohodovací komisi 

 souhlasí s podmínkami absolvování RRP 

 

RRP jsou poskytované zaměstnancům ve zdravotnických nebo lázeňských zařízeních 

v Karlových Varech, Luhačovicích a v rekreačním zařízení společnosti Strojírny a stavby 

Třinec, a.s. Chata Lačnov. Při splnění podmínek RRP v lázeňských zařízeních je účastníkovi 

poskytnuto pracovní volno s náhradou mzdy v délce 5-ti dnů, čímž je tato zaměstnanecká 

výhoda velmi ceněná ze strany zaměstnanců.  

Náklady na RRP hradí ČPZP a zaměstnavatel. Náhrada mzdy je hrazená ze zdrojů 

příslušné organizační jednotky. Účastník RRP se podílí pouze na nákladech spojených 

s dopravou, a to částkou 300 Kč.  

U zaměstnance je poskytování rekondičně rehabilitačních pobytů řešeno podle ustanovení 

§ 6 odst. 9 písm. d) bod 1ZDP, nepeněžní příjem je v daném případě bez limitu, osvobozen od 

daně z příjmů fyzických osob a není součásti vyměřovacích základů na sociální zabezpečení a 

zdravotní pojištění. Na straně zaměstnavatele se nejedná o daňový náklad a podle ustanovení 

podnikové kolektivní smlouvy jsou RRP hrazené ze sociálního fondu (Ostatní sociální 

náklady). 

Výhody poskytování rekondičně rehabilitačních pobytů 

Při poskytování tohoto zaměstnaneckého benefitu dochází k užitku jak na straně 

zaměstnance, tak i u zaměstnavatele. Zaměstnanec získá další pracovní volno s náhradou 

mzdy v délce pěti dnů. Za další přínosy při poskytování RRP lze považovat stmelování 

kolektivu zaměstnanců daných provozů nebo provozů, které spolupracují na společné 

pracovní činnosti, čímž dochází k větší vstřícnosti a vzájemné spolupráci zaměstnanců. Dále 

dochází u zaměstnanců k odpočinku a regenerací pracovních sil. 
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 Poskytnutí RRP je zaměstnanci vnímáno jako ocenění a uznání jejich práce v náročných 

pracovních podmínkách zaměstnavatelem, což může posilovat loajalitu zaměstnance ke 

svému zaměstnavateli. Při účasti na RRP dochází ke změně prostředí, i když se jedná o 

krátkodobou změnu, může přerušení pracovního stereotypu kladně ovlivnit zaměstnance a 

snížit jejich fluktuací a posílit stabilizaci. 

5.1.5 Odměny při pracovních a životních výročích 

Zaměstnavatel poskytuje svým zaměstnancům finanční dary u příležitosti pracovních a 

životních výročí. Zaměstnanecký benefit je ustanoven v kolektivní smlouvě a podle podmínek 

těchto ustanovení mají nárok na poskytované finanční odměny zaměstnanci, u kterých 

celková doba zaměstnání přesáhla 25 let, dále je finanční odměna poskytována zaměstnancům 

při příležitosti životního jubilea 50 a 60 let věku, a při prvním ukončení pracovního poměru 

po nabytí nároku na starobní, popřípadě invalidní důchod. Výše finančního daru je stanovená 

dle doby pracovního poměru v TŘINECKÝCH ŽELEZÁRNÁCH, a.s. a ve společnosti 

Strojírny a stavby Třinec, a.s. Výše peněžitých darů poskytovaných zaměstnancům jsou 

uvedené v tabulce 11. 

Tab. 11 Výše odměny stanovené dle doby pracovního poměru [24] 

  
 

 

Životní 
jubileum 

50 let 

 
 

 

Životní 
jubileum 

60 let 

Při prvním 
ukončení  

pracovního 

poměru 
po nabytí nároku 

na 

starobní popř. 

invalidní 
důchod 

 
 

25 let 

celkové  
odpracované 

doby 

zaměstnání 

Při dovršení v daném roce 5 let 

pracovního poměru 

2 000 Kč 2 000 Kč 2 000 Kč 2 000 Kč 

Při dovršení v daném roce 10 let 
pracovního poměru 

4 000 Kč 4 000 Kč 4 000 Kč 4 000 Kč 

Při dovršení v daném roce 15 let 

pracovního poměru 

6 000 Kč 6 000 Kč 6 000 Kč 6 000 Kč 

Při dovršení v daném roce 20 let 
pracovního poměru 

9 000 Kč 10 000 Kč 11 000 Kč 8 000 Kč 

 

U poskytovaných zaměstnaneckých benefitů formou daru jsou od daně z příjmů 

fyzických osob osvobozené pouze dary nepeněžité do úhrnné výše 2 000 Kč od téhož 

zaměstnavatele, dle ustanovení § 6 odst. 9 písm. g) ZDP. To znamená, že poskytované 

finanční dary zaměstnavatelem jsou u zaměstnanců předmětem daně z příjmů fyzických osob 
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ze závislé činnosti a jsou rovněž zahrnuté do vyměřovacích základů pro odvod na sociální a 

zdravotní pojištění. U zaměstnavatele se jedná o daňový náklad bez limitu podle ustanovení § 

24 odst. 2 písm. j) bod 5 ZDP, jelikož se jedná o pracovněprávní nárok dohodnutý 

v kolektivní smlouvě. V daném případě se jedná o částečné zvýhodněný benefit.  

 

5.1.6 Dovolená navíc o jeden týden 

Zaměstnavatel poskytuje svým zaměstnancům jako zaměstnanecký benefit prodlouženou 

dovolenou o jeden týden nad zákonem stanovenou výměru. Podle § 213 odst. 1 zákoníku 

práce, výměra dovolené činí nejméně 4 týdny. Délka dovolené ve společnosti Strojírny a 

stavby Třinec, a.s. činí 25 dnů pro všechny zaměstnance. 

Podle ustanovení podnikové kolektivní smlouvy, poskytuje zaměstnavatel mimo dovolené 

navíc o jeden týden ještě další pracovní volno s náhradou mzdy v rozsahu 1 až 6 dnů jako 

překážky v práci. Důvody pro poskytnutí pracovního volna a rozsah počtu dnů je rovněž 

stanoven v kolektivní smlouvě. Jedná se zejména o důvody jako vyšetření a ošetření 

zaměstnance, doprovody rodinných příslušníků do zdravotnických zařízení, narození 

vlastního dítěte, úmrtí rodinného příslušníka, účasti na svatbě dítěte zaměstnance nebo vlastní 

svatba. 

Poskytnutá dovolena nad zákonem stanovenou výměru je u zaměstnance jako peněžní 

příjem ze závislé činnosti podle ustanovení § 6 odst. 1 písm. d) ZDP předmětem daně 

z příjmů fyzických osob a rovněž se jedná o příjem zaměstnance, který je součásti 

vyměřovacích základů pro odvod pojistného na sociální a zdravotní pojištění.  

U zaměstnavatele je poskytnutí dovolené navíc řešeno podle ustanovení § 24 odst. 2 písm. 

j) bod 5 ZDP a jedná se o daňový náklad bez limitu. Poskytování dovolené nad zákonem 

stanovenou výměru je zakotveno v podnikové kolektivní smlouvě a jedná se o pracovněprávní 

nárok.  

Výhoda u dovolené navíc 

Pro zaměstnance je u zaměstnaneckého benefitu formou dovolené navíc hlavním 

přínosem získání pěti dnů na odpočinek a regeneraci s náhradou mzdy. U průměrné mzdy 

stanovené pro rok 2015 ve společnosti Strojírny a stavby Třinec, a.s. ve výši 20 758 Kč, se 

jedná peněžní příjem 4 942 Kč (20 758/ 21 = 988,5 x 5= 4 942,5) 
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5.1.7 Dětské rekreace a ozdravné pobyty 

Jednou z forem poskytování zaměstnaneckých benefitů je i organizování dětských 

rekreací a ozdravných pobytů. Pro děti zaměstnanců jsou zabezpečovaný pobyty v letních i 

zimních dětských táborech, případně jiná forma rekreace s příspěvkem zaměstnavatele 

stanoveným v podnikové kolektivní smlouvě.  

V zásadách pro organizování dětských rekreací a ozdravných pobytů jsou stanovené 

podmínky a způsoby rozdělení poukazů u zakoupených tuzemských nebo zahraničních 

dětských rekreací. Dětské rekreace jsou organizované Základní organizací Odborového svazu 

KOVO Strojírny a stavby Třinec, a.s. v délce 6 až 21 denních turnusech. 

Poplatky a příspěvky za dětskou rekreaci[24]: 

 Výše poplatků u dětské rekreace organizované ZO OS KOVO Strojíren a staveb 

Třinec, a.s. činí 40 % ceny poukazu. 

 Příspěvek na dětskou rekreaci organizovanou cizí organizaci v období jarních a letních 

prázdnin trvající maximálně 14 dnů činí 50 Kč na dítě a den maximálně však 50 % 

ceny poukazu. 

 Příspěvky ve výši 50 Kč na dítě a den je poskytován pořadatelské organizaci, která 

organizuje rekreační pobyty pro zdravotně postižené a invalidní děti. 

 Zaměstnancům, jejichž dětem byl přidělen lázeňský pobyt, je poskytován příspěvek ve 

výši 40 % u tuzemského a 20 % u zahraničního lázeňského pobytu z ceny poukazu. 

 

Poskytované dětské rekreace a ozdravné pobyty jsou řešené u zaměstnance podle 

ustanovení § 6 odst. 9 písm. d) ZDP jelikož se jedná o plnění poskytnuté pro rodinné 

příslušníky zaměstnance. V daném případě se jedná o poskytnutí nepeněžního plnění, a pokud 

v úhrnu částka nepřekročí zákonem stanovený limit 20 000 Kč je toto plnění zaměstnavatele u 

zaměstnance osvobozeno od daně z příjmů fyzických osob a nezahrnuje se do vyměřovacích 

základů pro odvod pojistného na sociální a zdravotní pojištění. 

U zaměstnavatele se jedná o nedaňový náklad, jelikož jde o nepeněžní plnění a podle 

ustanovení §25 odst. 1 písm. h) ZDP se tento uvedený výdaj z daňových výdajů vylučuje. 

Poskytované plnění je hrazeno z rozpočtu Ostatních sociálních nákladů uvedeného 

v podnikové kolektivní smlouvě. 
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5.1.8 Prodej výrobků a služeb za zvýhodněné ceny 

Zaměstnanecký benefit formou prodeje a služeb za zvýhodněné ceny nabízí svým 

zaměstnancům řada podniků a výjimkou není ani společnost Strojírny a stavby Třinec, a.s. 

Zaměstnavatel umožňuje svým zaměstnancům prodej materiálů, výrobků a jiných dodávek 

dle platné organizační směrnice o drobném prodeji. 

Může se jednat o prodej materiálů, výrobků a jiných dodávek od společnosti Strojírny a 

stavby Třinec, a.s., nebo o prodej výrobků z produkce mateřské společnosti TŘINECKÉ 

ŽELEZÁRNY, a.s. prostřednictvím drobného prodeje, zajišťovaným společností TRIALFA, 

s.r.o. (volitelný zaměstnanecký benefit uvedený v kapitole 5.1.9) 

Dále zaměstnavatel poskytuje svým zaměstnancům zaměstnanecké benefity uvedené 

v podnikové kolektivní smlouvě jako ,,Ostatní sociální služby“, jedná se o bezplatné služby 

zajišťované prostřednictvím Odborové organizace v oblastech právního poradenství, 

sociálního zabezpečení a nemocenského pojištění, v souladu s Řádem právní pomoci 

odborové organizace.  

 

5.1.9 Poskytování volitelných zaměstnaneckých benefitů 

Zaměstnancům společnosti Strojírny a stavby Třinec, a.s. nabízí zaměstnavatel také 

zaměstnanecké benefity formou volitelných zaměstnaneckých výhod. Jedná se o nabídku 

benefitů ze, které si zaměstnanci mají možnost vybrat zaměstnanecký benefit na základě 

svých potřeb a preferencí. Volitelné zaměstnanecké benefity mají charakter osobní a sociální 

povahy a jedná se o individuální zdravotní péči, vzdělávaní zaměstnanců, rekreace 

zaměstnanců a příspěvky na kulturu a sport. 

Zásady poskytování a podmínky jejich výběru jsou zakotvené v podnikové kolektivní 

smlouvě, a na základě splnění stanovených podmínek získá zaměstnanec nárok na benefit. 

Poskytování volitelných zaměstnaneckých výhod, bylo zavedeno ve společnosti D5, 

akciová společnost, Třinec, nyní Strojírny a stavby Třinec, a.s. v roce 2009. Volitelný 

zaměstnanecký benefit byl poskytován do roku 2014 formou papírových poukázek BENE-

FIT se seznamem nabízených výhod, ze kterých si zaměstnanci mohli vybrat jeden benefit a 

čerpat jej u smluvních dodavatelů v průběhu příslušného kalendářního roku. Od 1. 1. 2015 
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dochází ke změně v poskytování benefitů. Papírové poukázky byly zrušeny a nahrazené nově 

vytvořenou aplikaci BENEFITY, která zajišťuje administrativní úkony s benefity 

v elektronické podobě. 

Čerpání vybraného benefitu si mohou nově zaměstnanci zajistit u poskytovatele služeb 

prokázáním nároku pomocí své čipové identifikační karty (závodní průkaz). Poskytovatel 

služby si podle osobního čísla zaměstnance ověří v aplikaci BENEFITY nárok na benefit 

v příslušné stanovené hodnotě. Novinkou systému benefity je také možnost kombinovaného 

čerpání u vybraných benefitů podle zařazení do skupiny, která to umožňuje. 

       Pro získání nároku na výběr jednoho vybraného benefitu ze seznamu, který je uveden na 

poukázce v příslušném kalendářním roce musí být splněny následující základní podmínky 

[24]: 

 zaměstnanec má se Strojírnami a stavbami Třinec, a.s. k datu 1. 2. příslušného 

kalendářního roku uzavřenou pracovní smlouvu na dobu neurčitou, 

  zaměstnanec je vedený k datu 1. 2. příslušného kalendářního roku v evidenčním 

stavu. 

 zaměstnanec nezameškal v předchozím kalendářním roce 45 a více pracovních 

dnů pro překážky v práci, které se neposuzují jako výkon práce pro účely 

dovolené podle ustanovení § 216, odst. 2 Zákoníku práce. 

V bloku benefitů pro rok 2015 jsou uvedené jednotlivé benefity jejich dodavatelé a částky 

nepeněžních i peněžních plnění zaměstnavatele. Benefity jsou čerpané na základě smluv 

uzavřených mezi Strojírnami a stavbami Třinec, a.s. a dodavateli služeb a produktů. 

Seznam nabízených benefitů v BLOK BENEFITŮ pro rok 2015[24]: 

1. Rekondiční pobyt ve smluvních lázních Lázně Luhačovice, a.s. (3 700 Kč). 

2. Vzdělávací akce zajišťované společnosti TRISIA, a.s., DTO CZ, s.r.o., Skřivánek, 

s.r.o. – jazykové a odborné kurzy (3 000 Kč). 

3. Rekreace zaměstnanců organizovaná ZO SO KOVO TŽ, ZO SO KOVO Strojírny a 

stavby Třinec, a.s., Třineckými gastroslužbami, s.r.o. a společnosti VITALITY 

Slezsko, s.r.o. (3 700 Kč). 

4. Příspěvek na hokejové permanentky společnosti HC Oceláři Třinec, a.s. (3 000 Kč). 

5. Příspěvek na divadelní předplatné společnosti TRISIA, a.s. (2 000 Kč). 

6. Využívání sportovních zařízení VITALITY Slezsko, s.r.o. (3 000 Kč). 
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7. Využívání sportovních zařízení Střední odborná škola Třineckých železáren (2 000 

Kč). 

8. Poskytování vitaminových přípravků a zdravotních potřeb zajišťovaných společnosti 

Repharm, a.s. v Lékárně REPHARM – Ostrava , Vítkovice (2 000 Kč) – jen pro 

zaměstnance DMm. 

9. Využívání zařízení společnosti Sportovní a rekreační zařízení Města Ostravy, s.r.o. 

(2 000 Kč). 

10. Vzdělávání ke zdravotnímu stylu včetně posouzení psychofyziologického stavu 

organizmu zajišťované společnosti Enviform a.s. (3 700 Kč). 

11. Využívání zdravotnického zařízení 1. Oční s.r.o. – mimo služby oční optiky (3 000 

Kč). 

12. Finanční příspěvek na příspěvkovou lázeňskou léčbu (3 700 Kč). 

13. Finanční příspěvek na nákup výrobků z produkce TŘINECKÝCH ŽELEZÁREN, a.s. 

uhrazený smluvnímu partnerovi TRIALFA, s.r.o. (3 000Kč) 

 

V tabulce 12 jsou uvedené volitelné zaměstnanecké benefity a jejich daňové řešení na 

straně zaměstnance. Od daně z příjmů fyzických osob nejsou osvobozené pouze 12. Finanční 

příspěvek na lázeňskou léčbu a 13. Finanční příspěvek na nákup výrobků za zvýhodněné 

ceny. Ostatní uvedené volitelné zaměstnanecké benefity jsou osvobozené od daně z příjmů a 

nejsou součásti vyměřovacích základů pro odvod pojistného na sociální zabezpečení a 

zdravotní pojištění. 

Tab. 12 Daňové řešení u zaměstnance - volitelné zaměstnanecké benefity  

Volitelné zaměstnanecké benefity – Blok benefitů pro rok 2015 

Kategorie 

benefitů 

Specifikace volitelných zaměstnaneckých 

benefitů 

Zdanění u 

zaměstnance 

Ustanovení ZDP k 

osvobození od daně  

z příjmů u 

zaměstnance 

Péče o zdraví 

zaměstnanců 

  1. Rekondiční pobyt ve smluvních lázních 
 

  8. Poskytování vitaminových přípravků 

11. Využívání zdravotnického zařízení 
 

12. Finanční příspěvek na lázeňskou léčbu 

NE 
 

NE 

NE 
 

ANO 

§ 6 odst. 9 písm. d) 
bod 1 

§ 6 odst. 9 písm. d) 

§ 6 odst. 9 písm. d) 
bod 1 

 

Vzdělání 

zaměstnanců 

  2. Vzdělávací akce- jazykové a odborné 

      kurzy 
10. Vzdělávání ke zdravotnímu stylu 

NE 

 
NE 

§ 6 odst. 9 písm. d) 

bod 1 
§ 6 odst. 9 písm. d) 

bod 1 

Kultura   4. Příspěvek na permanentky – hokej 
  5. Příspěvek na divadelní předplatné  

NE 
NE 

§ 6 odst. 9 písm. d) 
bod 3 
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Sport   6. Využíti sportovních zařízení VITALITY 

  7. Využíti sportovních zařízení SOŠ TŽ 

  9. Využíti sportovních zařízení a  

       rekreačních Města Ostravy, s.r.o. 

NE 

NE 

NE 

 

 

§ 6 odst. 9 písm. d) 

bod 3 

Rekreace   3. Rekreace zaměstnanců organizované 

      odborovou organizací 

NE § 6 odst. 9 písm. d) 

bod 1 

Prodej 

výrobků 

13. Finanční příspěvek na nákup výrobků 

      za zvýhodněné ceny 

ANO § 6 odst. 3 

 

 

V tabulce 13 je uvedené daňové řešení poskytování volitelných zaměstnaneckých 

benefitů na straně zaměstnavatele. Daňovým nákladem jsou pouze 3. Rekreace zaměstnanců 

organizované odborovou organizací (rekreace ve vlastním rekreačním zařízení) a 13. Finanční 

příspěvek na nákup výrobků za zvýhodněné ceny. U ostatních volitelných zaměstnaneckých 

benefitů se nejedná o daňový náklad. 

 

Tab. 13 Daňové řešení u zaměstnavatele – volitelné zaměstnanecké benefity  

Volitelné zaměstnanecké benefity – Blok benefitů pro rok 2015 
Kategorie 

benefitů 

Specifikace volitelných zaměstnaneckých 

benefitů 

Daňový 

výdaj 

zaměstnava- 

tele 

Ustanovení ZDP k 

k daňovým 

výdajům 

Péče o zdraví 

zaměstnanců 

  1. Rekondiční pobyt ve smluvních lázních 

 

  8. Poskytování vitaminových přípravků 
11. Využívání zdravotnického zařízení 

 

12. Finanční příspěvek na lázeňskou léčbu 

NE 

 

NE 
 

 

NE 

§ 25 odst. 1 písm. h) 

 

§25 odst. 1 písm. h) 
 

 

§ 25 odst. 1 písm. h) 

Vzdělání 

zaměstnanců 

  2. Vzdělávací akce- jazykové a odborné 
      kurzy 

10. Vzdělávání ke zdravotnímu stylu 

NE 
 

NE 

§ 25 odst. 1 písm. h) 
 

§ 25 odst. 1 písm. h) 

Kultura   4. Příspěvek na permanentky – hokej 
  5. Příspěvek na divadelní předplatné  

NE 
NE 

§ 25 odst. 1 písm. h) 
§ 25 odst. 1 písm. h) 

Sport   6. Využíti sportovních zařízení VITALITY 

  7. Využíti sportovních zařízení SOŠ TŽ 

  9. Využíti sportovních zařízení a  
       rekreačních Města Ostravy, s.r.o. 

NE 

NE 

 
NE 

§ 25 odst. 1 písm. h) 

§ 25 odst. 1 písm. h) 

 
§ 25 odst. 1 písm. h) 

Rekreace   3. Rekreace zaměstnanců organizované 

      odborovou organizací 

ANO §24 odst. 2 písm. zc) 

a § 25 odst. 1 písm. 

k) 

Prodej 

výrobků 

13. Finanční příspěvek na nákup výrobků 

      za zvýhodněné ceny 

ANO § 24 odst. 1 
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5.1.10 Manažerské vozidlo  využívané  k soukromým účelům  

Zaměstnanecký benefit jako je manažerské vozidlo využívané i k soukromým účelům je 

ve společnosti Strojírny a stavby Třinec, a.s. poskytován pouze několika zaměstnancům 

pracujícím na vybraných manažerských pozicích. Jedná se o bezplatné poskytování 

motorového vozidla pro služební i soukromé účely.  

U zaměstnance je podle ustanovení § 6 odst. 6 ZDP považována za příjem částka 1 % 

vstupní ceny vozidla za každý i započatý kalendářní měsíc včetně daně z přidané hodnoty 

(DPH), minimální částka činí 1 000 Kč. Vstupní cena vozidla je uvedená v § 29 odst. 1 až 9 

ZDP. Daný nepeněžní příjem je dílčím základem daně z příjmů fyzických osob a rovněž je 

součásti vyměřovacích základů pro odvod pojistného na sociální zabezpečení a zdravotní 

pojištění. Na straně zaměstnavatele je poskytování manažerského vozidla k soukromým 

účelům řešeno podle bodu 27 k § 24 odst. 2 GFŘ D- 6 a nejedná se o daňový náklad. 

Náklady na spotřebované pohonné hmoty a další náklady související s užíváním vozidla 

k soukromým účelům jsou zaměstnanci účtované dle vnitropodnikového předpisu společnosti.  
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5.2 Účetní řešení vybraných zaměstnaneckých benefitů ve společnosti 

Strojírny a stavby Třinec, a.s. 

5.2.1 Účetní řešení poskytovaných příspěvků na závodní stravování 

Poskytování příspěvků na stravování ve společnosti Strojírny a stavby Třinec, a.s. je 

řešeno v kapitole 5.1.1 jedná se stravování zajištěné prostřednictvím jiných subjektů. Účetní 

řešení je zobrazeno v následujícím schématu na obrázku 4. 

 

   MD  321-Dodavatelé  D  MD   527-Zák. soc. náklad D MD  528- Ost. soc. náklady D                                                              

                                Stravné do limitu (DN) Příspěvek 7 Kč (NN) 

 

 

                                                  MD   518- Ostatní služby    D        MD 602-Třžby za prod. služeb D      MD  335- Pohl. za zaměstnanci  D 

                                          Stravné nad limit  

 

 

                                                   MD           343- DPH                 D                                                               MD     331- Zaměstnanci    D  

                                                                                                           Část hrazená zaměstnancem 

                                                                                                                           Úhrada srážkou ze mzdy        

                                   DN – Daňový náklad                  NN – Nedaňový náklad                                                                                                            

                                                

Obr. 4 Schéma účetního řešení při stravování zajišťované prostřednictvím jiných subjektů 

 

Účetní řešení příspěvků na stravování na jeden kalendářní měsíc u jednoho zaměstnance 

je uvedeno v tabulce 14. V případě účtování faktury přijaté je třeba rozlišit náklady daňové a 

nedaňové. Dodavatel i odběratel služby jsou plátci DPH. U zaměstnavatele je DPH účtováno 

na vstupu a u zaměstnance se k částce vypočtené s poskytnutím příspěvků připočítává DPH 

na výstupu. 
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Tab. 14 Účetní řešení příspěvků na stravování za jeden měsíc u jednoho zaměstnance 

Popis účetní operace Částka v Kč MD D 

1. Faktura přijatá za 21 obědů za měsíc (průměrná cena obědu 120 Kč za  

    1 pracovní směnu) cena bez DPH 2 082 Kč 

    Příspěvek zaměstnavatele 55 %  (54,53 x 21 směn) - daňový náklad     

    Stravné nad limit příspěvků (2 082 – 1292) 

    Zaměstnavatel plátce DPH, odpočet DPH na vstupu 

    Příspěvek zaměstnavatele 7 Kč na jedno hlavní jídlo – nedaňový náklad 

2. Vznik pohledávky -  stravné hrazené zaměstnancem 

    Odvod DPH na výstupu z částky hrazené zaměstnancem 

  

 2 520 

 1 145 

 790 

 438 

 147 

 790 

 166 

 

 

527 

518 

343 

528 

335 

 

321 

 

 

 

518 

602 

343 

3. Úhrada faktury zaměstnavatelem  2520 321 221 

4. Úhrada srážkou ze mzdy zaměstnance  956 331 335 

 

 

 

5.2.2 Účetní řešení poskytovaných příspěvků na penzijní připojištění a 

životní pojištění 

Zaměstnanecké benefity formou příspěvků na penzijní připojištění a životní pojištění 

poskytované zaměstnavatelem zaměstnancům společnosti Strojírny a stavby Třinec, a.s. jsou 

popisovány v kapitole 5.1.2, jedná se o měsíční příspěvek na penzijní připojištění ve výši 60 

Kč a měsíční příspěvek na životní kapitálové pojištění ve výši 400 Kč.  

Podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, poskytování příspěvků na 

penzijní připojištění a životní pojištění není předmětem daně, jelikož se nejedná o dodání 

zboží, poskytnutí služby ani jinak definované zdanitelné plnění. 

Podmínkou pro poskytování příspěvku na penzijní připojištění zaměstnavatelem je, že 

zaměstnanec si musí rovněž přispívat na sjednané penzijní připojištění. Pro poskytnutí 

státního příspěvku je minimální výše příspěvku účastníka stanovená na 300 Kč. Účetní řešení 

penzijního připojištění je schematicky zobrazeno na obrázku 5.   
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MD    379 - Jiné závazky       D MD    331- Zaměstnanci         D MD  525- Ostatní sociální pojištění  D  

 

               Částka hrazená zaměstnancem 

  

 Příspěvek na penzijní připojištění poskytovaný zaměstnavatelem 

 

Obr. 5 Schéma účetního řešení příspěvků poskytovaného na penzijní připojištění 

U příspěvku zaměstnavatele na životní kapitálové pojištění je účetní řešení shodné 

s poskytováním příspěvku na penzijní připojištění, jestliže si zaměstnanec sám přispívá na 

toto pojištění. Částka hrazená zaměstnancem není v tomto případě podmínkou pro 

poskytování zaměstnaneckého benefitu. Schéma účetního řešení příspěvku na životní 

pojištění je na obrázku 6. 

 

MD    379 - Jiné závazky       D MD    331- Zaměstnanci         D MD  525- Ostatní sociální pojištění  D  

 

               Částka hrazená zaměstnancem 

  

 Příspěvek na životní pojištění poskytovaný zaměstnavatelem 

 

Obr. 6 Schéma účetního řešení příspěvků poskytovaného na životní pojištění 

 

V tabulce 15 je uvedeno účetní řešení poskytování příspěvků na oba druhy pojištění 

zaměstnavatelem a s minimálními možnými částkami hrazené zaměstnancem. Účetní operace 

jsou prováděné za každý kalendářní měsíc. 

Tab. 15 Účetní řešení poskytování příspěvků na penzijní připojištění a životní pojištění 

Popis účetní operace Částka v Kč MD D 
1. Částka hrazená zaměstnancem na penzijní připojištění 

2. Příspěvek na penzijní připojištění od zaměstnavatele 

300 

620 

331 

525 

379 

379 

1. Částka hrazená zaměstnancem na životní pojištění 
2. Příspěvek na životní pojištění od zaměstnavatele 

100 
400 

331 
525 

379 
379 

 



 

54 
 

5.3 Vyhodnocení zaměstnaneckých benefitů poskytovaných ve společnosti 

Strojírny a stavby Třinec, a.s. 

Na základě provedené analýzy zaměstnaneckých benefitů poskytovaných ve společnosti 

Strojírny a stavby Třinec, a.s. bylo zjištěno, že zaměstnavatel svým zaměstnancům poskytuje 

velmi pestrou paletu zaměstnaneckých výhod určených jak pro své zaměstnance, tak i pro 

jejich rodinné příslušníky.  

Zaměstnaneckým benefitem, který je zaměstnancem využíván téměř na každé pracovní 

směně je bezesporu poskytování příspěvků na stravování. Tento zaměstnanecký benefit je 

velmi kladně hodnocen ze strany zaměstnanců a je využíván téměř všemi zaměstnanci. 

V případě využívání závodního stravování má zaměstnanec možnost získat nepeněžní příjem 

formou příspěvků na stravování až v hodnotě 1 352 Kč za kalendářní měsíc. Z daňového 

pohledu se jedná o částečně zvýhodněný benefit jelikož u zaměstnavatele je stanoven limit 

příspěvků (viz podkapitola 5.1.1). 

Dalším velmi kladně hodnoceným zaměstnaneckým benefitem a využívaným téměř 

všemi zaměstnanci jsou příspěvky na penzijní připojištění a životní pojištění. Výhody jsou jak 

u zaměstnance, tak i u zaměstnavatele. Zaměstnanec získá formou příspěvků na oba druhy 

pojištění částku ve výši 1 030 Kč měsíčně, a za rok se jedná o částku 12 360 Kč, kterou si 

zaměstnanec spoří na stáří a má možnost využít dalšího finančního zhodnocení. Nevýhodou je 

zejména pro mladší zaměstnance, že se jedná o téměř nelikvidní finanční prostředky do doby 

skončení pojistných smluv (dosažení 60 let věku účastníka). U zaměstnavatele se jedná o 

motivační a stabilizační prostředek, který může přispívat ke snížení fluktuace zaměstnanců 

(viz podkapitola 5.1.2) 

Poskytování bezúročných půjček na bytové účely představuje také velmi výhodný 

zaměstnanecký benefit zejména pro mladé zaměstnance, kteří mohou tento benefit využít 

k zajištění vlastního bydlení. Zaměstnavatel poskytuje bezúročné půjčky na bytové účely do 

nejvyšší částky 120 000 Kč. Hodnotu zaměstnanecké výhody představuje pro zaměstnance 

výše obvyklého úroku při poskytování úvěru peněžními ústavy v daném místě a čase. 

Poskytnutí bezúročné půjčky záleží pouze na zaměstnavateli, komu daný benefit poskytne, 

například na základě dosažených pracovních výsledků nebo podle délky pracovního poměru. 

Daný benefit slouží rovněž jako motivační a stimulační prostředek přispívající ke stabilizaci 

zejména kvalifikovaných pracovníků, o které je v poslední době značná nouze. (viz 5.1.3) 
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Rekondičně rehabilitační pobyty (RRP) zajišťované zaměstnavatelem jsou vnímaný 

zaměstnanci jako ocenění a uznání práce v náročných klimatických podmínkách, což zvyšuje 

loajalitu k zaměstnavateli. Účast zaměstnanců na RRP má pozitivní vliv na stmelování 

kolektivu, což se projeví na vzájemné vstřícnosti a tolerantnosti mezi pracovníky jednotlivých 

provozů nebo provozů spolupracujících na společných projektech. Lepší vzájemná spolupráce 

se projeví zkrácením pracovní doby na zakázkách, a rovněž i snížením nákladů.  Dále dochází 

u zaměstnanců k regeneraci pracovní síly a k posílení zdraví, čímž se zaměstnanecký benefit 

řadí k benefitům prospěšným pro obě strany. Další výhodou tohoto benefitu je pro 

zaměstnance získaní pracovního volna s náhradou mzdy v délce 5-ti dnů, jenž se dá považovat 

za peněžní příjem ve vyšší 4 942 Kč (vypočteno z průměrné hrubé mzdy).  

Ve společnosti Strojírny a stavby Třinec, a.s. jsou zaměstnancům poskytované odměny za 

dlouhotrvající pracovní poměr a u příležitosti životního jubilea (50 a 60 let věku), jedná se o 

peněžní odměny  v rozsahu od 2 000 Kč do 11 000 Kč. Výše odměny je stanovená na základě 

pracovních výsledků a pracovní kázně, což daný benefit řadí do kategorie motivačních a 

stimulačních prostředků. Jelikož se jedná o peněžní příjem je zaměstnanecky benefit částečně 

výhodný, u zaměstnance není osvobozen od daně z příjmů fyzických osob a je součásti 

vyměřovacích základů pro odvod pojistného na sociální zabezpečení a na zdravotní pojištění.  

Zaměstnavatel poskytuje svým zaměstnancům zaměstnanecký benefit v podobě navýšení 

dovolené nad zákonem stanovený počet. Jedná se o pracovní volno s náhradou mzdy v délce 

pěti dnů, podle průměrné hrubé mzdy stanovené pro rok 2015 se jedná o peněžní příjem ve 

výši 4 942 Kč (výpočet viz podkapitola 5.1.6). Dále zaměstnavatel poskytuje svým 

zaměstnancům pracovní volno s náhradou mzdy v rozsahu 1 až 6 dnů klasifikované jako 

překážky v práci s různých důvodů stanovených v kolektivní smlouvě. Stejně jako u výše 

uvedeného benefitu se jedná o částečně zvýhodněný benefit. U zaměstnavatele se jedná o 

daňový náklad bez limitu, jelikož jde o pracovně právní nárok.  

Zaměstnavatel spolu s odborovou organizací poskytuje příspěvky na dětské rekreace a 

ozdravné pobyty. V případě organizované dětské rekreace odborovou organizaci činí výše 

příspěvku 60 % ceny poukazu a u dětských rekreaci organizovaných cizími organizacemi je 

výše příspěvku 50 Kč na den, maximálně však 50 % ceny poukazu. Dětská rekreace je 

výhodná zejména pro zaměstnance, kterým vyřeší problémy s hlídáním dětí v době letních 

prázdnin, alespoň po dobu 14 dnů.    



 

56 
 

Zaměstnanci společnosti Strojírny a stavby Třinec, a.s. mají možnost nákupu z výrobního 

sortimentu mateřské společnosti TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. za zvýhodněné ceny. 

Zaměstnavatel přispívá svým zaměstnancům na nákup formou volitelného benefitů ve výši 

3 000 Kč. Zaměstnanci využívají daný benefit na nákup stavebního materiálů, zejména 

ocelových nosníků a dalších ocelových profilů vhodných pro stavbu rodinných domů nebo 

jejich rekonstrukci.  

Mimo výše uvedené zaměstnanecké benefity nabízí zaměstnavatel svým zaměstnancům 

zaměstnanecký benefit formou výběru z bloku benefitů, jedná se o volitelné zaměstnanecké 

benefity z kategorie péče o zdraví zaměstnanců, vzdělávání zaměstnanců, příspěvky na 

kulturu a sport, rekreace a prodej výrobků za zvýhodněné ceny. Výše příspěvku je stanovená 

v rozsahu 2 000 – 3 700 Kč za jeden kalendářní rok. Pokud je zaměstnanec v pracovní 

neschopnosti nebo nevykonával práci z různých důvodů v době delší, než 45 dnů ztrácí nárok 

na tento benefit. V daném případě se jedná o zaměstnanecký benefit přispívající k motivaci 

zaměstnanců.  

Posledním hodnoceným zaměstnaneckým benefitem je poskytování manažerského 

vozidla i k soukromým účelům. Tento zaměstnanecký benefit je poskytován individuálně 

vybraným pracovníkům v manažerských funkcích. Zaměstnanec si v daném případě hradí 

náklady na pohonné hmoty a další náklady související s využívaním vozidla pro soukromé 

účely. Za příjem je považovaná částka 1 % z pořizovací ceny vozidla, která navýší u 

zaměstnance základ daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti. 

Zaměstnanec společností Strojírny a stavby Třinec, a.s. má možnost získat formou 

poskytovaných benefitů v podobě příspěvků na stravování, příspěvků na penzijní připojištění 

a životní pojištění, dovolené navíc a volitelného benefitu částku ve výši 37 226 Kč za rok 

(jedná se o využití těchto benefitu v plném rozsahu). Z uvedené částky vyplývá, že každý 

zaměstnanec společnosti Strojírny a stavby Třinec, a.s. má možnost získat formou 

zaměstnaneckých benefitů k pravidelné měsíční mzdě, částku v průměrné hodnotě 3 102 Kč. 

K těmto benefitům má možnost získat další zaměstnanecké výhody, které jsou poskytované 

individuálně na základě dané situace podle ustanovení kolektivní smlouvy.  
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6 Návrhy na zlepšení současného stavu 

6.1 Zvýšení příspěvků na penzijní připojištění a životní pojištění 

Po provedení analýzy zaměstnaneckých benefitů poskytovaných formou příspěvků na 

penzijní připojištění a životní pojištění (podkapitola 5.1.2) bylo zjištěno, že společnost 

Strojírny a stavby Třinec, a.s. přispívala svým zaměstnancům v roce 2014 na penzijní 

připojištění částkou 620 Kč měsíčně a na životní pojištění částkou 400 Kč měsíčně. Od 1. 1. 

2015 došlo u příspěvku na penzijní připojištění k navýšení, ale pouze o 10 Kč, příspěvek na 

životní pojištění je stanoven ve stejné výši jako v roce 2014. 

Pokud jsou splněné podmínky ustanovené v § 6 odst. 9 písm. p) a § 24 odst. 2 písm. j) 

bod 5 ZDP má zaměstnavatel možnost přispívat na oba druhy pojištění souhrnnou částkou 

30 000 Kč za rok. Jestliže nedojde k překročení této částky, jedná se u příspěvků 

poskytovaných svým zaměstnancům o mimořádně zvýhodněný benefit, který je na straně 

zaměstnance osvobozený od daně z příjmů fyzických osob a není součástí vyměřovacích 

základů pro odvod na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění. Na straně zaměstnavatele se 

jedná o daňově uznatelný výdaj bez limitu. 

Pro rok 2015 bude činit celková částka poskytovaných příspěvků na penzijní připojištění 

a životní pojištění 12 360 Kč u jednoho zaměstnance. Při poskytování příspěvků všem 

zaměstnancům společnosti Strojírny a stavby Třinec, a.s. se bude jednat o částku 18 317 520 

Kč (12 360 Kč x 1 482 zaměstnanců). 

V případě, že by zaměstnavatel poskytoval příspěvek do zákonem stanoveného limitu, to 

je 30 000 Kč za rok, jednalo by se o částku 2 500 Kč na jednoho zaměstnance měsíčně, při 

poskytování příspěvků všem zaměstnancům by se jednalo o částku 44 460 000 Kč za rok. 

Vzhledem k velkému počtu zaměstnanců ve společnosti Strojírny a stavby Třinec, a.s. (v roce 

2014 byl průměrný přepočtený stav 1 482 zaměstnanců) je poskytování příspěvků na penzijní 

připojištění a životní pojištění ve výši 2 500 Kč na jednoho zaměstnance měsíčně nereálné, 

jelikož se jedná o daňově uznatelný náklad, který by v daném případě značně ovlivnil 

plánovány hospodářský výsledek před zdaněním. 

V případě zaměstnaneckých benefitů formou příspěvků na penzijní připojištění a životní 

pojištění bylo navrženo zvýšení příspěvků o 470 Kč. Důvodem zvýšení příspěvků je 

podporovat zaměstnance ve spoření na stáři, vzhledem ke stávající situaci a prognózovaného 
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budoucího vývoje v oblasti starobních důchodů. V roce 2014 činil průměrný starobní důchod 

v České republice 11 050 Kč. V případě odchodu zaměstnance do starobního nebo 

invalidního důchodu dochází k výraznému poklesu příjmů a snížení životní úrovně. Spoření 

na stáří prostřednictvím penzijního připojištění je mimo výhodných zaměstnaneckých 

benefitů také podporováno státními příspěvky a možnosti dalšího daňového zvýhodnění 

v případě příspěvků hrazených zaměstnancem (viz podkapitola 5.1.2). Navrhované příspěvky 

by po zvýšení o 470 Kč činily 1 000Kč na penzijní připojištění a 500 Kč na životní pojištění, 

celkem 1 500 Kč. 

 

6.2 Poskytování zaměstnaneckého benefitu formou sick days 

Používaný název zaměstnaneckého benefitu sick days znamená zdravotní volno. Jedná se 

o poskytnutí zdravotního volna, nejčastěji v rozsahu 3 – 5 dnů, pro vyléčení začínajícího 

nachlazení, chřipky nebo jiných zdravotních komplikací bránicích ve výkonu práce. Tento 

zaměstnanecký benefit je velmi vítaný u zaměstnanců, jelikož nastoupením zaměstnance do 

dočasné pracovní neschopnosti dojde k značnému snížení příjmů.  

V současné době při pracovní neschopnosti zaměstnanec nedostává v době 3 dnů žádný 

příjem a od 4 dne se jedná o náhradu mzdy ve výši 60 % průměrné mzdy. Takto nastavené 

podmínky náhrady mzdy v době nemoci nutí zaměstnance chodit do práce, i když jsou 

nemocní. Nemocný zaměstnanec nejenže ohrožuje své zdraví, ale může např. v případě 

chřipky nakazit další zaměstnance v pracovním kolektivu.  

V případě neléčené chřipky se u zaměstnance mohou projevit závažné komplikace, často i 

s doživotními následky. Virus chřipky napadá plíce, srdce, ledviny a další důležité orgány. 

V některých případech končí přecházení chřipky i úmrtím. [22] 

Z výše uvedených důvodu bylo navrženo poskytování zaměstnaneckého benefitu formou 

sick days, kdy zaměstnanec ze zdravotních důvodů zůstává doma bez lékařského potvrzení 

s náhradou mzdy ve stejné výši jak je tomu u poskytovaného benefitu překážky v práci. 

Navrhovaný počet sick days jsou 3 pracovní dny, spolu s víkendem má zaměstnanec možnost 

zůstat doma celkem 5 dnů, což je v případě nachlazení nebo chřipky dostačující pro vyléčení. 

Navrhovaný zaměstnanecký benefit musí být sjednán v kolektivní smlouvě nebo vnitřním 

předpisu, aby se jednalo o pracovně právní nárok bez limitu a daňový náklad u 

zaměstnavatele. U zaměstnance se bude jednat o náhradu mzdy jako u překážky v práci. 
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7 Vyhodnocení návrhu na zlepšení současného stavu 

7.1 Vyhodnocení návrhu u zvýšení příspěvků na penzijní připojištění a 

životní pojištění 

Při navržené částce 1 500 Kč bylo provedeno vyhodnocení návrhu formou srovnání 

poskytování příspěvků na penzijní připojištění a životní pojištění Varianta A (viz tabulka 16)  

a zvýšení mzdy o částku ve stejné výši Varianta B (viz tabulka 17). 

Tab. 16 Varianta A – poskytnutí příspěvků na penzijní připojištění a životní pojištění 

Poskytnutí příspěvků 1 500 Kč na penzijní připojištění a životní pojištění 

Daňové řešení u zaměstnance Náklady zaměstnavatele 

Hrubá mzda 20 758 Kč 

Pojistné hrazené zaměstna- 

vatelem (34 %) 7 058 Kč 

Super hrubá mzda 27 816 Kč 

Záloha na daň z příjmů 4 175 Kč 

Sleva na dani na poplatníka - 2 070 Kč 

Záloha na daň po slevě 2 105 Kč 

Pojistné hrazené  

zaměstnancem (11 %)  2 284 Kč 

Hrubá mzda 20 758 Kč 

 

Náklady na pojistné 7 058 Kč 

 

 

Čistá mzda 16 369 Kč 

Příspěvek na penz. připojištění 

a životní pojištění 1 500 Kč 

Osobní náklady  27 816 Kč 

Příspěvek na penz. připojištění 

a životní pojištění 1 500 Kč 

Celkem  17 869 Kč Osobní náklady celkem 29 316 Kč 

 

Tab. 17 Varianta B – zvýšení mzdy  

Zvýšení mzdy o částku 1 500 Kč 

Daňové řešení u zaměstnance Náklady zaměstnavatele 

Hrubá mzda 22 258 Kč 

Pojistné hrazené zaměstna- 

vatelem (34 %) 7 568 Kč 

Super hrubá mzda 29 826 Kč 

Záloha na daň z příjmů 4 474 Kč 

Sleva na dani na poplatníka - 2 070 Kč 

Záloha na daň po slevě 2 404 Kč 

Pojistné hrazené  

zaměstnancem (11 %)  2 449 Kč 

Hrubá mzda 22 258 Kč 

 

Náklady na pojistné 7 568 Kč 

 

 

Čistá mzda 17 405 Kč Osobní náklady  29 826 Kč 
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Z výsledků vyplývá, že u zaměstnance se projeví poskytnutí příspěvků 1 500 Kč na 

penzijní připojištění a životní pojištění (Varianta A) oproti zvýšení hrubé mzdy ve stejné výši 

(Varianta B), úsporou na dani příjmů fyzických osob o 299 Kč a rovněž úsporou na pojistném 

na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění o 165 Kč, celková úspora činí 464 Kč měsíčně a 

za rok se jedná o částku 5 568 Kč. 

U zaměstnavatele se poskytnutí příspěvků na penzijní připojištění a životní pojištění 

projeví úsporou osobních nákladů na zaměstnance ve výši 510 Kč měsíčně. Úsporou 

zaměstnavatele na osobních nákladech se zvýší hrubý účetní zisk, a rovněž i základ daně 

z příjmů. Čistá úspora u zaměstnavatele je tedy 413 Kč na jednoho zaměstnance (510-19 % 

daň z příjmů právnických osob). Výpočty byly provedené z průměrné hrubé mzdy ve 

společnosti Strojírny a stavby Třinec, a.s. 

V případě poskytování příspěvků na penzijní připojištění a životní pojištění ve výši 1 500 

Kč měsíčně, získá zaměstnanec zaměstnanecký benefit ve výši 18 000 Kč za rok. U 

zaměstnavatele se bude jednat o daňově uznatelný náklad ve výši 26 676 000 Kč za rok 

(18 000 Kč x 1482 zaměstnanců).  

 

7.2 Vyhodnocení návrhu na poskytování zaměstnaneckého benefitu 

formou sick days 

U poskytování sick days (zdravotního volna) se nejedná o právní nárok zaměstnance, ale 

o dobrovolné rozhodnutí zaměstnavatele, který si může stanovit podmínky pro poskytování 

daného benefitu. Aby nedošlo ke zneužívání zdravotního volna má zaměstnavatel možnost 

kontrolovat své zaměstnance, např. stejným způsobem jak je tomu u dočasné pracovní 

neschopnosti v délce prvních 14 dnů. V případě nevyčerpání benefitu se dny zdravotního 

volna nepřevádějí do dalšího kalendářního roku a ani se neproplácejí.  

Navrhovaný zaměstnanecký benefit formou zdravotního volna v délce 3 pracovních dnů, 

bude činit peněžní příjem u zaměstnance 2 965 Kč za rok a u všech zaměstnanců 4 394 130 

Kč za rok ( průměrná mzda 20 758 Kč / 21 prac. dnů = 988,50 Kč). U zaměstnance se nejedná 

o příjem osvobozený od daně z příjmů fyzických osob, příjem je rovněž součásti 

vyměřovacích základů pro odvod pojistného na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění. U 

zaměstnavatele se jedná o daňově uznatelný náklad bez limitu. 
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Zaměstnanec v době pracovní neschopnosti 5 dnů má náhradu mzdy ve výši 1 186 Kč. Za 

prvních 5 dnů pracovní neschopnosti je zaměstnanec ve ztrátě oproti čisté mzdě 2 711 Kč. 

Částky byly vypočtené z průměrné mzdy stanovené ve společnosti Strojírny a stavby Třinec, 

a.s. pro rok 2015. 

Výpočet z průměrné mzdy: 

20 758 / 21 prac. dnů = 988,5             988,5 x 0,60 = 593 Kč za den pracovní neschopnosti 

první 3 dny pracovní neschopnosti = 0 Kč         4 a 5 den 593 x 2 = 1 186 Kč   

čistá mzda 16 369 Kč            16 369 / 21 prac. dnů = 779,5 Kč za směnu  

779,5 x 5 prac. dnů = 3 897 Kč             3 897- 1 186 = 2 7 11 Kč ztráta 

 

U zaměstnavatele představuje zaměstnanec v pracovní neschopnosti náklady na náhradu 

mzdy zaměstnance za prvních 14 dnů a další náklady např. formou příplatku za práci přesčas, 

pokud musí práci vykonat ostatní pracovníci. U dlouhodobé pracovní neschopnosti 

zaměstnance jsou náklady podstatně vyšší, související např. s náborem nového pracovníka. 

Zavedením nového zaměstnaneckého benefitu se dá v mnoha případech předejít 

dlouhodobé pracovní neschopnosti u zaměstnanců. Čerpáním sick days je možné eliminovat 

značnou ztrátu finančního příjmu, ke kterému dochází u zaměstnance v případě pracovní 

neschopnosti. Další výhoda sick days spočívá v tom, že zaměstnanec nechodí do práce 

nemocný a neohrožuje tak ostatní pracovníky svého pracovního kolektivu. Na straně 

zaměstnavatele je krátkodobá absence zaměstnance mnohonásobně výhodnější než 

dlouhodobá pracovní neschopnost zaměstnance zapříčiněná např. přecházením nemoci.  
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8 Závěr 

Zaměstnanecké benefity nejsou povinným plněním zaměstnavatele svým zaměstnancům 

jak je tomu u mzdy, a přesto je tento způsob stále častěji využíván, důvodem jsou daňová 

zvýhodnění prospěšná jak pro zaměstnance, tak pro zaměstnavatele. Hlavním důvodem 

poskytování zaměstnaneckých benefitů je často motivace svých zaměstnanců k vyšším 

výkonům. Dalším důležitým důvodem pro poskytování zaměstnaneckých benefitů je udržení 

si kvalifikovaných a spolehlivých pracovníků, což představuje pro podnik nejdůležitější 

výrobní faktor. Zaměstnanecké benefity jsou nástrojem personální politiky a slouží často 

k získávání nových kvalifikovaných pracovníků, podniky se proto snaží nabízeným rozsahem 

zaměstnaneckých benefitů odlišit od konkurenčních společností. 

Z hodnocení zaměstnaneckých benefitů vyplývá, že společnost Strojírny a stavby Třinec, 

a.s. nabízí svým zaměstnancům pestrou paletu zaměstnaneckých výhod, ať už se jedná o fixní 

nebo flexibilní benefity. Mezi nejvíce ceněné benefity ze strany zaměstnanců patří příspěvky 

na stravování, příspěvky na penzijní připojištění a životní pojištění a volitelné zaměstnanecké 

benefity. Tyto benefity využívají téměř všichni zaměstnanci společnosti. Stravování 

v závodních jídelnách s pestrým výběrem jídel za velmi zvýhodněné ceny přispívá ke 

spokojenosti zaměstnanců, kteří mohou tento zaměstnanecký benefit využívat na každé 

směně.  Poskytování příspěvků na penzijní připojištění a životní pojištění podporuje 

zaměstnance ve spoření na stáří a umožňuje zaměstnancům další finanční zvýhodnění. Jedná 

se o zaměstnanecký benefit podporující motivaci a stabilizaci zaměstnanců. Flexibilní benefit 

v podobě volitelných zaměstnaneckých výhod umožňuje zaměstnancům vyžití v podobě 

volnočasových aktivit od péče o zdraví, vzdělávaní, kulturu, sport až po rekreace. Benefit je 

prospěšný jak pro zaměstnance, tak pro zaměstnavatele z důvodů upevnění zdraví, osobního 

rozvoje a relaxace zaměstnance. V případě využití těchto zaměstnaneckých benefitů v plném 

rozsahu získá zaměstnanec za rok příjem ve výši 37 226 Kč. 

Zaměstnavatel poskytuje další zaměstnanecké benefity, které přispívají ke spokojenosti 

zaměstnanců, jedná se zejména o poskytnutí delší dovolené nad zákonem stanovenou mez o 5 

pracovních dnů, pracovní volno jako překážky v práci ze strany zaměstnance a poskytování 

rekondičně rehabilitačních pobytů.  
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Zaměstnavatel poskytuje svým zaměstnancům bezúročné půjčky na bytové účely, tento 

benefit je poskytován individuálně a jedná se o zaměstnanecký benefit motivačního a 

stabilizačního charakteru. 

Daňové zvýhodnění a další přínosy pro zaměstnance a zaměstnavatele jednotlivých 

zaměstnaneckých benefitů jsou popisovány v diplomové práci v podkapitolách 5.1.1 až 5.1.9, 

celkové vyhodnocení je provedeno v kapitole 5.3. Legislativní úpravy vychází z právního 

vztahu k 1. 1. 2015. 

V diplomové práci bylo navrženo zvýšení příspěvků na penzijní připojištění a životní 

pojištění, jelikož je v tomto případě možnost poskytovat vyšší příspěvky aniž by došlo 

k překročení zákonem stanoveného limitu. Dalším návrhem bylo navržení poskytování 

zaměstnaneckého benefitu formou sick days (zdravotního volna) v délce 3 pracovních dnů. 

Přínosy a výhody těchto návrhu jsou vyhodnocené v kapitole 7. 

Zaměstnanecké benefity poskytované ve společnosti Strojírny a stavby Třinec, a.s. jsou 

srovnatelné s programem zaměstnaneckých benefitů poskytovaných v mateřské společnosti 

TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. Z provedeného vyhodnocení v této diplomové práci vyplývá, 

že zaměstnavatel svým zaměstnancům poskytuje zaměstnanecké benefity ve velkém rozsahu, 

což přispívá ke spokojenosti zaměstnanců a může být tak snížená jejich fluktuace. 

Nedostačující je v daném případě informovanost a řada zaměstnanců vnímá poskytování 

zaměstnaneckých benefitů jako samozřejmost. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

64 
 

Použité zdroje: 

Odborné publikace 

[1] Výroční zpráva společnosti Strojírny a stavby Třinec, a.s. 2013 

[2] MACHÁČEK, IVAN. Zaměstnanecké benefity. Praktická pomůcka jejich daňového 

řešení. 1.vydáni. Praha: C. H. Beck, 2010. 

[3] PELC, VLADIMÍR. Zaměstnanecké benefity v roce 2011. Daňové a pojistné režimy 

benefitů. Praha: Leges, 2011 

[4] NESČÁKOVÁ, LIBUIŠE. Zákoník práce 2014 v praxi: komplexní průvodce s řešením 

problémů, právní stav k 1. 1. 2014. Praha: GRADA Publishing, a.s. 2014 

[5] MARKOVÁ, HANA. Daňové zákony. Úplná znění platná k 1. 1. 2015. Praha: GRADA 

Publishing, a.s. 2015 

[6] VÁCLAV VYBÍRAL. Mzdové účetnictví 2014. Praktický průvodce. Praha: GRADA 

Publishing, a.s. 2014 

[7] MACHÁČEK, IVAN. Zaměstnanecké benefity – daňové řešení. Práce-Mzdy-Odvody 

bez chyb, pokut a penále. 2013, měsíčník č. 7-8, str. 7-9 

 

 

Elektronické zdroje 

[8] European employers paying emloyees to bike to work [oneline]. HR Reporter, [cit. 15. 

12. 2014] Dostupné z:  

http://www.hrreporter.com/ArticleView?articleid=10592&headline=european-

employers-paying-employees-to-bike-to-work  

[9] Adidas adds perks to voluntary benefits scheme [oneline].  [cit. 20.12. 2014]. Dostupné 

z: http://www.employeebenefits.co.uk/adidas-adds-perks-to-voluntary-benefits-

scheme/13154.article 

[10] Veřejný rejstřík – Justice.cz [oneline]. [cit. 27. 12. 2014]. Dostupné z: 

https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=711926&typ=PLATNY 

[11] Strojírny a stavby Třinec, a.s [oneline]. [cit. 27. 12. 2014]. Dostupné z: http://www.sas-

trinec.cz/soucasnost/ 

[12] Strojírny a stavby Třinec, a.s.[oneline]. [cit. 27. 12. 2014]. Dostupné z: http://www.sas-

trinec.cz/organizacni-schema/ 

http://www.hrreporter.com/ArticleView?articleid=10592&headline=european-employers-paying-employees-to-bike-to-work
http://www.hrreporter.com/ArticleView?articleid=10592&headline=european-employers-paying-employees-to-bike-to-work
http://www.employeebenefits.co.uk/adidas-adds-perks-to-voluntary-benefits-
http://www.employeebenefits.co.uk/adidas-adds-perks-to-voluntary-benefits-
http://www.sas-trinec.cz/soucasnost/
http://www.sas-trinec.cz/soucasnost/
http://www.sas-trinec.cz/organizacni-schema/
http://www.sas-trinec.cz/organizacni-schema/


 

65 
 

[13] Daňaři online [oneline]. [cit. 4. 1. 2015]. Dostupné z:  

http://www.danarionline.cz/archiv/dokument/doc-d1246v1222-zamestnanecke-vyhody-

jejich-cile-a-efektivita/  

[14] Zaměstnanecké benefity – vývoj 2010 až 2014 [oneline]. [cit. 10. 1. 2015]. Dostupné z: 

http://www.spcr.cz/tiskove-zpravy/mezi-benefity-v-cr-dominuje-vzdelavani 

[15] Zaměstnanecké benefity na konci ekomické krize [oneline]. [cit. 10.1. 2015] Dostupné z: 

 http://www.spcr.cz/images/ING/ING.pdf 

[16] Zákon o daních z příjmů [oneline]. Zákony pro lidi, [cit. 24. 2. 2015]. Dostupné z: 

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-586#cast3  

[17] Pojistné na sociální zabezpečení [oneline]. ČSSZ, [cit. 26. 2. 2015]. Dostupné z: 

http://www.cssz.cz/cz/pojistne-na-socialni-zabezpeceni/vyse-a-platba-pojistneho/sazba-

pojistneho.htm  

[18] Pojistné na zdravotní pojištění [oneline]. Finance.cz, [cit. 26.2. 2015]. Dostupné z: 

http://www.finance.cz/dane-a-mzda/mzda/odvody-socialniho-a-zdravotniho-

pojisteni/zamestnanci-zdravotni-pojisteni/   

[19] Penzijní připojištění  [oneline]. Peníze.cz, [cit. 9. 3. 2015]. Dostupné z: 

http://www.penize.cz/penzijni-pripojisteni  

[20] Penzijní připojištění [oneline]. ING Pojišťovna,[cit. 15. 3. 2015]. Dostupné z: 

https://www.ingpenzijnispolecnost.cz/penzijni-pripojisteni/informace/  

[21] Puma to launch flexible benefits scheme [oneline]. Employeebenefits.co.uk. [cit. 26.3. 

2015]   http://www.employeebenefits.co.uk/puma-to-launch-flexible-benefits-  

scheme/11684.article 

[22] Přecházite chřipku, riskujete celoživotnínásledky [oneline]. Vitalia.cz, [cit. 12.4. 2015]   

Dostupné z: http://www.vitalia.cz/clanky/prechazite-chripku-riskujete-celozivotni-

nasledky/ 

 

Ostatní zdroje 

[23] BYRTUS, Aleš. Opravy a údržba hutních agregátů na provozu kyslíková konvertorová 

ocelárna. Bakalářská práce 2013 

[24] Podniková kolektivní smlouva společnosti Strojírny a stavby Třinec, a.s. pro rok 2015 

[25] Informace pro strávníky – Struktura tvorby ceny od 1. 1. 2015 Vnitropodnikový předpis 

společnosti Třinecké gastroslužby, s.r.o. 

 

http://www.danarionline.cz/archiv/dokument/doc-d1246v1222-zamestnanecke-vyhody-jejich-cile-a-efektivita/
http://www.danarionline.cz/archiv/dokument/doc-d1246v1222-zamestnanecke-vyhody-jejich-cile-a-efektivita/
http://www.spcr.cz/tiskove-zpravy/mezi-benefity-v-cr-dominuje-vzdelavani
http://www.spcr.cz/images/ING/ING.pdf
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-586#cast3 
http://www.cssz.cz/cz/pojistne-na-socialni-zabezpeceni/vyse-a-platba-pojistneho/sazba-pojistneho.htm
http://www.cssz.cz/cz/pojistne-na-socialni-zabezpeceni/vyse-a-platba-pojistneho/sazba-pojistneho.htm
http://www.finance.cz/dane-a-mzda/mzda/odvody-socialniho-a-zdravotniho-pojisteni/zamestnanci-zdravotni-pojisteni/
http://www.finance.cz/dane-a-mzda/mzda/odvody-socialniho-a-zdravotniho-pojisteni/zamestnanci-zdravotni-pojisteni/
http://www.penize.cz/penzijni-pripojisteni
https://www.ingpenzijnispolecnost.cz/penzijni-pripojisteni/informace/
http://www.employeebenefits.co.uk/puma-to-launch-flexible-benefits-
http://www.vitalia.cz/clanky/prechazite-chripku-riskujete-celozivotni-nasledky/
http://www.vitalia.cz/clanky/prechazite-chripku-riskujete-celozivotni-nasledky/


 

66 
 

Seznam zkratek 

a.s. akciová společnost 

s.r.o. společnost s ručením omezeným 

spol. společnost 

ČD, SD České dráhy, Slovenské dráhy 

tis. tisíc 

mil. milion 

Kč korun českých 

DPH daň z přidané hodnoty 

ČR Česká republika 

ZDP zákon o daních z příjmů 

ZPr zákoník práce 

GFŘ Generální finanční ředitelství 

FKSP fond kulturních a sociálních potřeb 

IČ identifikační číslo 

PKS podniková kolektivní smlouva 

OSN Ostatní sociální náklady 

PP penzijní připojištění 

ŽP životní pojištění 

 

  

 

 


