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1. Úvod 

Lidský kapitál je jedním z nejvýznamnějších faktorů, které ovlivňují ziskovost a dlouhodobou 

prosperitu podniku. Kvalifikovaný, zkušený, odborně zdatný a svědomitý zaměstnanec je 

klíčový pro úspěch firmy. Zaměstnancova spokojenost nebo nespokojenost s prací ovlivňuje 

nejenom výše mzdového ohodnocení, kvalitní a přátelské vztahy na pracovišti a pracovní 

podmínky, ale také další motivační faktory, které prohlubují jeho loajalitu a zainteresovanost 

na prosperitě firmy. 

Výše mzdy, která je zatížena daněmi a dalšími odvody, přestává být jediným 

motivačním faktorem, jenž ovlivňuje spokojenost zaměstnanců. Na řadu přichází firemní 

benefity, které nemají význam pouze při získávání nových zaměstnanců, ale jsou významným 

stimulačním faktorem stávajících pracovníků. Umožňují budovat pocit sounáležitosti 

k obchodní společnosti, eliminovat nežádoucí fluktuaci zaměstnanců a zvyšovat jejich 

pracovní výkon. 

Zaměstnanecké benefity jsou výhody, které zaměstnavatel poskytuje svým 

pracovníkům většinou mimo mzdu nebo jinou odměnu za práci. Ty nejběžnější nejsou 

upraveny žádným zákonem, jsou dobrovolným plněním a nelze je tedy vymáhat. 

Zaměstnavatel je poskytuje v peněžní nebo nepeněžní podobě, případně ve formě určitých 

nadstandardních služeb. 

Existuje řada možností, jak nabídnout zaměstnancům výhody, které jsou pro ně 

přínosné a po kterých touží. Proto by měl každý zaměstnavatel, jenž přemýšlí o balíčku 

benefitů, brát v úvahu nejen dlouhodobou personální strategii firmy a finanční náročnost, ale 

také přání zaměstnanců. 

Cílem diplomové práce je popis zaměstnaneckých benefitů a jejich charakteristika 

z hlediska účetního, daňového i z pohledu zákonného zdravotního a sociálního pojištění. Na 

konkrétním příkladu je charakterizována vybraná společnost, analyzovány benefity, které 

poskytuje svým pracovníkům, a je navrženo řešení pro zlepšení pracovních podmínek 

z pohledu zaměstnance i zaměstnavatele.  

Při zpracování diplomové práce byly použity metody analýzy a syntézy, popisu, sběru 

dat, deskripce a komparace. 
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2. Význam a charakteristika zaměstnaneckých benefitů 

Česká republika se nachází v období ekonomického růstu. Předcházelo mu období 

hospodářského poklesu, které nastartovala v roce 2007 americká finanční krize způsobená 

prasklou hypoteční bublinou a která postupně vygradovala v krizi celosvětovou. Významným 

způsobem se dotkla i České republiky. Průmyslová výroba v roce 2008 klesla o téměř 18 % 

a nové zakázky se neuzavíraly, což způsobilo propad HDP a nárůst nezaměstnanosti. Od roku 

2013 nastalo postupné oživení ekonomiky, které se ovšem výrazněji na trhu práce 

neprojevilo.  

Zlom nastal v roce 2014, kdy domácí poptávka zaznamenala růst, dařilo se 

stavebnictví, zemědělství, zpracovatelskému průmyslu i službám. K celkovému růstu 

ekonomiky přispělo i aktivní saldo zahraničního obchodu. To vše se příznivě projevilo i na 

míře nezaměstnanosti. Čtvrtletní statistiky vykazovaly postupné snižování počtu 

nezaměstnaných, v současné době se poměr lidí bez práce ke všem osobám schopným 

pracovat pohybuje kolem 4,1 %.  

V novodobé historii České republiky nikdy nebyl pokles nezaměstnanosti tak 

významný. Na trhu je registrováno přibližně 174 000 volných míst, v mnoha odvětvích 

poptávka po zaměstnancích přesahuje jejich nabídku. Řadu nabízených míst se nedaří obsadit 

z důvodů kvalifikačních a demografických. Roste význam náborových akcí, mnoho 

personálních agentur i specialistů vyhledává uchazeče a přesvědčuje je o výhodách dané 

pracovní pozice.
1
   

Udržet si kvalitní zaměstnance je pro každou firmu stěžejní. Významným prvkem, 

který může eliminovat nedostatečný výkon nebo fluktuaci pracovníků je systém odměňování 

a zaměstnanecké benefity. Situace v oblasti odměňování je v České republice relativně 

stabilní, zákonem je garantována minimální hodinová a měsíční mzda, která se v posledních 

letech pravidelně zvyšuje. Přesto však potenciálním zaměstnancům chybí motivace, protože 

podpora v nezaměstnanosti a další sociální dávky jsou natolik vysoké, že se mnohdy práce za 

minimální mzdu nevyplatí. I proto firmy často sahají k takovým formám odměn, které jsou 

pro zaměstnance zajímavé a motivují je k lepšímu výkonu. Většina velkých firem ustupuje od 

garantovaných složek mzdy směrem k výkonnostním.  

Pomocí odměňování a benefitů se firmy snaží zmenšovat popsané negativní projevy 

chování zaměstnanců a snaží se je motivovat k inovativnímu přístupu a zodpovědnosti za 

                                                           
1
 Horáček, Filip. Lidí bez práce dál ubývá. Firmy nabízejí nejvíce míst od roku 2008. In: iDnes.cz [online] 8. 9. 

2016. Dostupné z: https://ekonomika.idnes.cz/firmy-nabizeji-nejvice-mist-od-roku-2008-dxm-
/ekonomika.aspx?c=A160908_093059_ekonomika_fih  
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svou práci i výsledky svého týmu. Otázkou pak zůstává, jaký vhodný motivační prvek pro 

odměnu zvolit. 

Společnosti ve stále větší míře využívají různé formy výkonnostních složek mzdy, a to 

u dělnických i technických kategorií pracovníků. Varianta garantovaných platů navíc, 

tj. odměn, které zaměstnanci dostanou bez ohledu na jejich výkon, kvalitu práce a ziskovost 

celé organizace, z českého prostředí mizí. Řada společností váže vyplácení výkonnostních 

odměn a benefitů u pracovníků ve výrobě na jejich absenci.  

Zaměstnanecké benefity jsou odměnou, která má motivovat k lepším výkonům 

a zároveň ukazuje, jak si svých zaměstnanců firma váží. Ať se jedná o nejrozšířenější formu – 

stravenky, nebo o příspěvek na dovolenou, kulturu, sport, zdraví a dokonce na snížení nákladů 

na umístění potomků do předškolních zařízení, vždy se některému zaměstnanci hodí, protože 

možnosti benefitů a jejich využití jsou široké.
2
  

 

2.1. Typy benefitů 

Zaměstnanecké benefity nejsou žádná novinka, s rozvojem společnosti, rostoucí životní 

úrovní a změnami životního stylu se však mění jejich obsah a charakter. Většinou jde 

o peněžité nebo nepeněžité plnění poskytované zaměstnancům nad rámec daný legislativou. 

Můžeme je rozlišit a kategorizovat podle mnoha hledisek – podle účelu, způsobu poskytování, 

zda podléhají daním z příjmů, způsobu evidence v účetnictví nebo dopadu na vyměřovací 

základ pro zdravotní a sociální pojištění nebo z hlediska zákoníku práce. 

 

2.1.1. Benefity podle účelu 

Jak již bylo uvedeno, zaměstnanecké benefity jsou tak staré, jak stará je námezdní práce. 

Určité výhody a příspěvky dostávali zaměstnanci i v historicky vzdálených dobách. Jejich 

struktura však prošla s ekonomickým vývojem a růstem životní úrovně velkou proměnou. 

Dříve zaměstnanci dostávali od podniku naturálie, měli možnost levného podnikového 

bydlení v dělnických ubytovnách, později jim byla zajištěna určitá forma závodního 

stravování v podnikových kantýnách. Právě v oblasti stravování doznaly zaměstnanecké 

výhody největší změny. Jestliže v minulosti šlo o to, aby zaměstnanci dostali hlavně základní 

stravu, přičemž se na nutriční hodnotu příliš nehledělo, je v současné době hlavní prioritou, 

aby šlo o kvalitní a vyváženou stravu, která je založená na čerstvých surovinách. Vedle 

                                                           
2
 Goláň, Tomáš. Zaměstnanecké benefity. Tomáš Goláň, daňová kancelář s. r. o. [online]. 19. 4. 2014. Dostupné 

z: http://www.golan.cz/zamestnanecke-benefity 
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zajištění plnohodnotného stravování jsou nejběžnějšími benefity současnosti příspěvky na 

volnočasové aktivity, péči o zdraví a další vzdělávání a odborný růst.
3
 

Podle účelu lze tedy nejběžnější benefity současnosti rozdělit na plnění na podporu 

volnočasových aktivit, zdraví, vzdělávání zaměstnanců, sociální výpomoc a zlepšování 

pracovních podmínek. 

 

Benefity v oblasti volnočasových aktivit 

Nejčastěji se jedná o příspěvek na rekreaci, sportovní akce a kulturní programy, využití 

sportovních a tělovýchovných zařízení. U příspěvku na rekreaci může jít o tuzemskou 

i zahraniční cestu, často nejen pro zaměstnance, ale i pro jeho rodinné příslušníky. Podmínkou 

je většinou předfakturace části nákladů na organizaci, která benefit poskytuje.  

Příspěvek na sport je většinou poskytován nepeněžně formou poukázek a vstupenek 

do wellness a fitness center, kluzišť, tenisových hal a jiných sportovních zařízení. Dětem 

zaměstnanců jsou propláceny tábory, náklady na trenérské služby, lyžařské a turistické 

výcviky. 

  

Podpora zdravého životního stylu 

V tomto případě firmy svým zaměstnancům poskytují vstupenky a kupóny na masážní, 

rehabilitační a posilovací služby, proplácí očkování proti chřipce, klíšťové encefalitidě a jinou 

dobrovolnou vakcinaci, dává příspěvek na vitamínové preparáty nebo zdravotnické přípravky 

a potřeby, které nejsou hrazeny ze všeobecného zdravotního pojištění. Firmy podporují 

lázeňskou péči a fyzioterapeutické programy. 

 

Podpora pracovních podmínek 

Tato oblast je poměrně široká – může se jednat o benefity zlepšující pracovní podmínky, nebo 

plnění, která jsou dána legislativou zákoníku práce, firma však zaměstnanci poskytuje 

nadstandard. V případě zlepšování pracovních podmínek jsou častými benefity nápoje 

zdarma, stravenky na mimopodnikové stravování, bezplatné použití firemních mateřských 

školek, volná pracovní doba nebo možnost práce z domova. Nadstandardním plněním 

povinností vyplývajících ze zákoníku práce je také zkrácená pracovní doba při zachování 

sjednaného výdělku, přestávky v práci navíc, čtyřdenní pracovní týden, dodatková dovolená 

                                                           
3
 DůmFinancí.cz. Vývoj firemních benefitů v ČR: prioritou je dnes zdraví, jazyky a svobodná volba. In: 

DůmFinancí.cz [online]. 3. 5. 2016. Dostupné z: https://dumfinanci.cz/clanky/5257-vyvoj-firemnich-benefitu-v-
cr-prioritou-je-dnes-zdravi-jazyky-svobodna-volba 
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nebo volno pro případ indispozice. Mnoho firem vyplácí svým zaměstnancům vyšší částky za 

práci přesčas a pracovní pohotovost, při pracovních cestách proplácí stravné a kapesné nad 

rámec stanovený vyhláškou o cestovních náhradách. V případě zrušení pracovního poměru 

z důvodu organizačních změn firmy slibují vyplatit více než tříměsíční odstupné, v případě 

nemoci platí náhradu i za první tři dny nemoci. 

  

Sociální výpomoc 

Benefity v této oblasti slouží k okamžitému zlepšení finanční situace zaměstnanců nebo 

k zajištění jejich uspokojivé situace v budoucnu. Jedná se nejčastěji o dary k životním 

jubileím a jiným výročím, podpora při neštěstí v rodině, dlouhodobé nemoci zaměstnance 

nebo jeho partnera, při ztrátě nebo poškození majetku v důsledku živelních pohrom. 

Pracovníkům jsou poskytovány bezúročné půjčky, bezplatně poskytována firemní auta pro 

soukromé účely, hrazena doprava do zaměstnání. Oblíbenou formou podpory zaměstnanců na 

stáří jsou příspěvky na penzijní a životní pojištění. 

 

2.1.2. Benefity podle formy poskytování 

V zásadě existují dva základní způsoby poskytování zaměstnaneckých benefitů. Prvním 

typem jsou hmotné výhody poskytované peněžní formou, a to buď v podobě poukázek, nebo 

naturálních plnění. Druhým typem jsou různé druhy nepeněžních plnění, jejichž hodnotu 

nelze přesně vyčíslit. 

 

2.1.2.1. Peněžní benefity 

Peněžní benefity zaměstnavatel poskytuje ve formě nejrůznějších odměn a příplatků, které 

jsou u zaměstnanců velice populární, protože vidí konkrétní finanční efekt. Jde zejména 

o nadstandardní náhrady za pracovní neschopnost, peněžní příspěvek na sportovní vyžití nebo 

rodinnou rekreaci a o řadu dalších. Nevýhodou těchto benefitů je fakt, že mnohé z nich 

podléhají dani z příjmů fyzických osob.  

Velice rozšířeným způsobem poskytování zaměstnaneckých výhod je využití 

poukázek. Jde o jednoduchou a poměrně nenáročnou metodu, při níž firma nakoupí určitý 

druh poukázek a ty pak jako benefit poskytuje zaměstnancům. Moderním způsobem 

poskytování zaměstnaneckých výhod jsou tzv. cafeterie. Benefity jsou poskytovány on-line 

prostřednictvím portálu, do kterého se zaměstnanec přihlásí pomocí klientského čísla a hesla. 

Je mu poskytnuta benefitní karta opatřená PINem, se kterou platí ve vybraných obchodech 
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podobným způsobem jako běžnou platební kartou. Zaměstnavatel do systému přidělí body, 

které zaměstnanec placením čerpá. V současné době přichází podniky s novinkou – 

zaměstnanec si přidělené body může převést v podobě peněžního plnění do mzdy. Nevýhodou 

této transakce je fakt, že takto získané částky podléhají dani z příjmů fyzických osob. 

Na trhu České republiky operuje několik poskytovatelů poukázek a kupónů. Pro 

ilustraci jsou popsány produkty dvou největších dodavatelů na trhu. Ryze české firmy, které 

stravenky vydávaly, zanikly nebo se sloučily s první uvedenou společností Edenred.  

 

Společnost Edenred CZ s.r.o. 

Firma se zabývá poskytováním benefitů přibližně 25 let a její klientelu tvoří více než 23 000 

společností a veřejných institucí. Mezi produkty společnosti patří poukázky Endered Benefits 

(dříve Ticket Benefits), které lze použít zejména na nákup léků, vitamínů, různých 

zdravotních potřeb, brýlových obrub i skel, na nejrůznější sportovní a relaxační aktivity 

a lázně, na vzdělávací kurzy i na tuzemské a zahraniční pobyty. Firma pružně reaguje na 

měnící se poptávku a vydává stále nové typy poukázek – například od 1. ledna 2018 byl 

zahájen poukázkový systém na nákup knih. Na svých webových stránkách společnost uvádí, 

že její produkty přijímá více než 10 000 provozoven v celé České republice. 

Tyto provozovny jsou označeny samolepkou s příslušným logem jednotlivých 

poukázek a jsou vybrány tak, aby pokryly širokou oblast aktivního odpočinku, cestování, 

vzdělávání a zdravého životního stylu. Síť těchto provozoven je pravidelně aktualizována 

a doplňována podle potřeb zákazníků.
4
 Logo společnosti Edenred CZ s.r.o. je uvedeno 

v Obr. 2.1 

 

Obr. 2.1 Logo společnosti Edenred CZ s.r.o. 

 

Zdroj : www.edenred.cz 

http://www.edenred.cz/
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Mezi hlavní poukázky firmy Endered CZ patří: 

Edenred Multi – je to poukázka na široké spektrum aktivit, zejména sportovní, 

kulturní, rekreační, vzdělávací a zdravotnické. Držitel poukázky si u vybraných 

provozoven vybírá konkrétní službu, o kterou má zájem.  

 

Edenred Holiday jsou určeny pro tuzemské i zahraniční cesty a vztahují se na 

pobytové, poznávací i víkendové pobyty včetně first i last minute. Tyto poukázky 

akceptuje většina cestovních kanceláří a agentur. 

 

Edenred Medica poukázky umožňují platit u praktických lékařů i odborníků 

(neurologů, gynekologů, stomatologů) za nadstandardní služby, ve státních 

i soukromých zdravotnických zařízeních, v lékárnách i rehabilitačních centrech. 

  

Edenred Academica jsou určeny na rozvoj vzdělání a lidských schopností. Lze je 

uplatnit v jazykových školách, rekvalifikačních kurzech všeho druhu, autoškolách 

a dalších vzdělávacích institucích. Poukázky je možno uplatnit i pro nákup odborné 

literatury v knihkupectvích. 

 

Dalšími produkty společnosti jsou stravenky Ticket Restaurant a dárkové poukázky 

Edenred Compliments. 

 

Společnost Sodexo Pass Česká republika, a.s. 

Společnost vystupuje jako specialista na zaměstnanecké benefity a výhody. Na území České 

republiky operuje od roku 1995 a ve svém profilu uvádí, že mezi priority firmy patří zlepšení 

kvality lidského života a přispění k sociálnímu a ekonomickému rozvoji regionů. Pravidelně 

získává mezinárodní ocenění a uznání za činnost v oblasti lidských zdrojů, ochrany životního 

prostředí a poskytování služeb. 

 

V oblasti zaměstnaneckých benefitů nabízí tyto produkty: 

Gastro Pass – stravenky v tištěné i elektronické podobě, které lze použít ve více než 

30 000 restauracích a obchodech České republiky. 

                                                           
4
 Edenred. Edenred Benefits (bývalé Ticket Benefits) – volnočasové poukázky pro vaše zaměstnance. In: 

Edenred.cz [online]. Dostupné z: www.edenred.cz/content/klient/vse-o-nasich-produktech/zamestnanecke-
benefity/ticket-benefits) 
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Poukázky pro volný čas – vystavují se na přání klienta a deklarují zajištění 10 000 

různých aktivit zaměřených na kulturu a sport, relaxaci, cestování a zdravý životní 

styl.  

 

Dárkový Pass – univerzální dárkové poukázky k odběru zboží a služeb všech 

kategorií v 17 000 provozovnách. 

 

Cafeteria mojeBenefity – platební nástroj pro nákup a čerpání benefitů k použití 

prostřednictvím platebního terminálu široké sítě obchodníků ČR.
5
  

 

Kromě těchto dvou popsaných společností poskytuje stravovací poukázky česká divize 

francouzské firmy Chéque Déjeuner. A protože jsou stravenky stále velmi populární a narůstá 

počet firem, které je využívají, vznikla v roce 2014 nezisková organizace Asociace 

provozovatelů poukázkových systémů, z.s., která si určila za cíl zvýšení kvality poskytovaných 

služeb ve prospěch veřejnosti a všech podílejících se subjektů, i ochrany a všestranné podpory 

společných zájmů členů Asociace.
6
 

 

2.1.2.2. Nepeněžní benefity 

Poskytování pracovních benefitů může mít i nepeněžní podobu. Většinou se jedná o určitý typ 

nadstandardního volna, jehož příkladem mohou být tzv. sick days, při nichž je zaměstnanci 

poskytnuto placené volno v případě zdravotní indispozice, dále zlepšené pracovní podmínky – 

občerstvení na pracovišti, pružná pracovní doba nebo možnost pracovat z domova, placené 

volno pro zařizování soukromých záležitostí, zkrácená pracovní doba, používání firemního 

automobilu pro osobní potřebu a celá řada dalších benefitů. Hodnota většiny z nich se obtížně 

vyčísluje, u některých zákon částku požaduje z důvodu zdanění – například právě při použití 

firemního motorového vozidla pro soukromé účely. Problematika je rozvedena v dalších 

kapitolách. 

 

                                                           
5
 http://cz.sodexo.com/home.html  

6
 https://rejstrik.penize.cz/68380852-asociace-provozovatelu-poukazkovych-systemu-z-s 
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2.1.3. Benefity z hlediska zákoníku práce 

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, dále jen zákoník, obsahuje ve své legislativě mnoho 

různých výhod pro zaměstnance. Jsou obsaženy zejména v desáté části – péče o zaměstnance. 

Řeší tyto oblasti: 

1. pracovní podmínky zaměstnanců – povinnost zajistit zaměstnancům bezpečnou práci 

a pracovnělékařskou péči, možnost poskytnout odměny při pracovních a životních 

jubileích, možnost vytvářet fond kulturních a sociálních potřeb; 

2. odborný rozvoj zaměstnanců – zaškolení a prohlubování kvalifikace, přičemž podle 

§ 232 zákoníku musí zaměstnavatel poskytnout zaměstnanci studijní volno s náhradou 

mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku; 

3. stravování zaměstnanců – s výjimkou pracovních cest má zaměstnavatel povinnost 

zajistit pracovníkům stravování, přičemž bylo-li to dohodnuto v kolektivní smlouvě, 

zajišťuje se zvýhodněné stravné i pro bývalé zaměstnance – důchodce, zaměstnance na 

pracovní neschopnosti nebo v době čerpání dovolené; 

4. zvláštní podmínky – řeší pracovní podmínky zaměstnankyň, kojících matek, 

mladistvých a handicapovaných.  

 

Kromě těchto výhod řeší zákoník práce další bonusy – odstupné při skončení 

pracovního poměru, cestovní náhrady při služebních cestách apod. Ve všech oblastech je 

umožněno poskytování nadlimitních plnění těchto benefitů, aniž by musely být uvedeny 

v kolektivní smlouvě.
7
  

Příkladem může být odstupné. Podle § 67 zákoníku přísluší zaměstnanci, u něhož 

skončil pracovní poměr výpovědí danou zaměstnavatelem z důvodu organizačních změn nebo 

dohodou ze stejných důvodů, odstupné ve výši nejméně jednonásobku průměrné mzdy, trval-

li pracovní poměr do 1 roku, dvojnásobku, trval-li pracovní poměr od 1 do 2 let, a trojnásobku 

při délce pracovního poměru nad 2 roky. Pokud není zaměstnanec dále schopen vykonávat 

práci z důvodu pracovního úrazu nebo nemoci z povolání § 52, pís. d) zákoníku přísluší mu 

odstupné ve výši dvanáctinásobku průměrné mzdy. Ve všech variantách se jedná o minimální 

plnění, je tedy na zaměstnavateli, zda v rámci pracovních pobídek a motivace zaměstnanců 

deklaruje poskytování vyšších plnění. V tomto případě se však jedná o výhody pro 

zaměstnance, u kterých pracovní poměr končí. Nadlimitní plnění má tedy efekt pro nově 

přijímané pracovníky, kterým dává zaměstnavatel na vědomí, že se o ně postará i v okamžiku 

skončení pracovního poměru. 
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Další oblastí zákoníku práce, ve které je garantováno minimální plnění, jsou náhrady při 

pracovních cestách. Zaměstnavatel nahrazuje zaměstnancům v plné výši jízdné, náklady na 

ubytování a nutné vedlejší náklady. V případě stravného podle § 163 zákoníku je v roce 2018 

garantována minimální denní náhrada, která činí u zaměstnanců podnikatelské sféry 78 Kč 

u cesty v trvání od 5 do 12 hodin, 119 Kč v případě cesty od 12 do 18 hodin a 186 Kč u cesty 

nad 18 hodin. Při zahraničních pracovních cestách, při nichž je stravné poskytováno v cizí 

měně, může být poskytnuto státním zaměstnancům i kapesné ve výši 40 % sazby stravného na 

jeden den. 

Opět se jedná o minimální plnění, firma může svým zaměstnancům poskytnout stravné 

výrazně vyšší, než uvádí zákoník práce.  

Možností, jak přilepšit zaměstnancům, je mnoho. Důležitý je vnitřní předpis 

organizace, podle § 305 zákoníku, kterým organizace může stanovit výhodnější práva 

v pracovněprávních vztazích, než stanoví zákoník práce. Tento předpis musí být vydán 

písemně a nesmí být v rozporu s právními předpisy. Obvykle se vydává na dobu určitou 

nejméně na 1 rok. V případě že obsahuje nadstandardní ujednání o odměňování, může být 

vydán i na kratší dobu. Je závazný pro zaměstnavatele a jednotný pro všechny jeho 

zaměstnance. Jakékoliv odchylky pro různé skupiny zaměstnanců jsou nepřípustné. Vnitřní 

předpis musí být zveřejněn. Obvykle obsahuje ujednání v mzdové oblasti – vyšší příplatky za 

práci přesčas, ve svátek a o sobotách a nedělích, zvláštní příplatek za pracovní pohotovost 

apod. V oblasti pracovněprávní může garantovat delší dovolenou, zkrácení pracovní doby bez 

snížení mzdy, náhradu mzdy při překážkách v práci, které zaměstnavatel nemusí poskytnout, 

náhradu mzdy za první 3 dny nemoci, poskytování odchodného apod. Možností je mnoho, 

podnik volí takový balíček pracovních výhod, aby co nejlépe motivoval stávající i potenciální 

zaměstnance. (Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce) 

 

2.1.4. Benefity z hlediska zákona o daních z příjmů 

Daňová problematika je při poskytování zaměstnaneckých benefitů zásadní. Otázkou je, jaký 

dopad mají jednotlivé peněžní i nepeněžní výhody na daň z příjmů zaměstnavatele 

i zaměstnance. Z tohoto hlediska jsou samozřejmě nejvýhodnější ty zaměstnanecké benefity, 

které může zaměstnavatel poskytovat na vrub daňově uznatelných nákladů a zároveň se 

u zaměstnance jedná o příjem ze závislé činnosti osvobozený od daně. Problematika je 

                                                           
7
 Macháček, Ivan. Zaměstnanecké benefity a daně. Vyd. 4. Praha: Wolters Kluwer, 2017. 



16 
 

poměrně složitá, legislativně je obsažena zejména v § 6, § 24 a § 25 zákona č. 586/1992 Sb., 

o daních z příjmů. Podrobně je popsána v kapitole 2. 

 

2.2.  Oblíbené benefity v současnosti 

Nová doba si žádá nové přístupy. To platí i pro zaměstnanecké výhody, jejichž nabídka se 

mění podle zájmů a přání zaměstnanců. V době nedostatku pracovních sil zaměstnavatelé rádi 

vyhoví přáním svých pracovníků, aby je motivovali k efektivní práci a udrželi si jejich 

loajalitu a věrnost. Asi nejoblíbenějším benefitem současnosti jsou stravenky, dny placeného 

volna navíc, příspěvky na volnočasové aktivity nebo pružná pracovní doba. 

2.2.1. Stravenky 

Podle průzkumu, který uskutečnila pojišťovna ING se Svazem průmyslu a dopravy,
8
 přibližně 

74 procent organizací poskytuje svým zaměstnancům stravenky. Přestože žádný předpis 

firmám nenařizuje, aby přispívaly na stravu zaměstnanců, a musí jim stravování pouze 

umožnit, většina z nich ovšem na stravu přispívá. Ve hře jsou dvě varianty – příspěvek 

peněžní formou, nebo poukázkou. Protože v případě peněžního příspěvku by zaměstnanec 

částku zdaňoval (popsáno podrobně v následující kapitole), přiklání se většina zaměstnavatelů 

k poukázkovému systému.  

Původně byly stravenky určeny pouze k odběru teplého jídla. Toto omezení bylo 

postupně zrušeno a dnes  se mohou používat k nákupu potravin v obchodech a obchodních 

řetězcích. Na internetu jsou dokonce popsány případy, v nichž obchodní řetězce přijaly 

stravenku při nákupu alkoholických nákupů a cigaret, což je ovšem zakázáno.
9
 

Vydáváním stravenek se zabývá několik společností. Mezi největší patří již uvedená 

firma Endered CZ s.r.o., Sodexo Pass Česká republika, a.s., Le Chèque Déjeuner, Lidl 

stravenky v.o.s. a další. Vydávají stravenky na přání zákazníků v různých nominálních 

hodnotách, za což si účtují provizi, která se pohybuje od 0,5 do 5 procent nominální hodnoty 

poukázky v závislosti na velikosti odběru. 

Od roku 2016 mohou zaměstnanci některých podniků používat elektronické stravenky, 

které uvedla na trh společnost Benefit Management. V tomto případě se dá platit bezkontaktní 

                                                           
8
 ČTK. Průzkum ING: Nejoblíbenějším benefitem jsou stále stravenky. In: MladáFronta finance.cz. [online]. 5. 8. 

2008. převzato z: Financninoviny.cz. Dostupné z: www.finance.cz/zpravy/finance/182731-pruzkum-ing-
nejoblibenejsim-benefitem-jsou-stale-stravenky/ 
9
 ČTK. Průzkum ING: Nejoblíbenějším benefitem jsou stále stravenky. In: MladáFronta finance.cz. [online]. 5. 8. 

2008. převzato z: Financninoviny.cz. Dostupné z: www.finance.cz/zpravy/finance/182731-pruzkum-ing-
nejoblibenejsim-benefitem-jsou-stale-stravenky/ 

https://www.penize.cz/pojistovny/8210-nn-zivotni-pojistovna
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Le_Ch%C3%A8que_D%C3%A9jeuner&action=edit&redlink=1
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kartou nebo aplikací v mobilu. Těmito e-stravenkami však mohou zaměstnanci platit pouze 

v obchodech, které mají s vydavatelem uzavřenu smlouvu.
10

   

 

2.2.2. Sick days 

Dny zdravotního volna, tzv. sick days, jsou oblíbeným benefitem, který poskytují společnosti 

svým zaměstnancům jako kompenzaci za první tři dny pracovní neschopnosti, za které podle 

§ 192, odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce neposkytuje zaměstnavatel náhradu 

mzdy.
11

 Zaměstnanci tyto dny volna zpravidla stačí, aby se v případě zdravotní indispozice 

dal do pořádku a nemusel si nechat vypsat doklad o pracovní neschopnosti od svého lékaře. 

Zaměstnavatelé obvykle poskytují 3 až 5 dní zdravotního volna, ve kterém jde zaměstnanci 

plná mzda a nečerpá dovolenou. V případě nemocenské by pracovník dostal náhradu mzdy až 

od čtvrtého dne nemoci, přičemž tato náhrada činí pouze 60 % redukované průměrné mzdy. 

Pro zaměstnance je proto nespornou výhodou, pokud si dny zdravotního volna může vybrat. 

Také z pohledu zaměstnavatele mohou být poskytované sick days přínosné. Zaměstnanec se 

může z nachlazení nebo jiné méně závažné nemoci rychle vyléčit, zvláště když spojí volné 

dny s víkendem. Svou přítomností na pracovišti by mohl nakazit další zaměstnance a ohrozit 

tím plynulý provoz firmy.  

Pokud firma dny zdravotního volna neposkytuje, může indisponovanému zaměstnanci 

umožnit práci z domova, pokud to povaha jeho pracovního zařazení nevylučuje. 

Určitou variantou sick days mohou být tzv. free days, které slouží k vyřízení 

soukromých záležitostí na úřadech, aniž by byl zaměstnanec povinen si pracovní dobu 

nahradit. 

2.2.3. Pružná pracovní doba 

Ve většině podniků je obvyklé, že zaměstnavatel rozvrhuje pracovní dobu a určuje začátek 

a konec pracovní směny. Je to v souladu s § 81 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Tento 

zákon v § 85 současně umožňuje, aby zaměstnavatel v případě určitých profesí, pracovních 

činností nebo úseků zavedl pružnou pracovní dobu. Ta se skládá ze základní pracovní doby 

a z volitelné pracovní doby. Délku základní pracovní doby a jejího začátku a konce stanoví 

zaměstnavatel v souladu s možnostmi firmy a s potřebou zajistit provoz. Z důvodu přestávky 

                                                           
10

 Dlouhá, Petra. Stravenky milované i proklínané. Komu se vyplatí. A koho vyjdou draho. In: Peníze.cz [online]. 
13. 4. 2015. Dostupné z: https://www.penize.cz/zamestnani/299268-stravenky-milovane-i-proklinane-komu-
se-vyplati-a-koho-vyjdou-draho 
11

 Dlouhá, Petra. Stravenky milované i proklínané. Komu se vyplatí. A koho vyjdou draho. In: Peníze.cz [online]. 
13. 4. 2015. Dostupné z: https://www.penize.cz/zamestnani/299268-stravenky-milovane-i-proklinane-komu-
se-vyplati-a-koho-vyjdou-draho 
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na oddech a jídlo bývá tato doba stanovena v jednosměnných provozech v dopoledních 

hodinách (př. v délce 4 hodiny od 9 do 13 hodin). Volitelnou pracovní dobu si určuje 

zaměstnanec podle svých potřeb, ale opět v rozpětí stanoveném zaměstnavatelem. Konto 

pracovní doby musí zaměstnanec naplnit ve vyrovnávacím období, které činí 26 týdnů, 

kolektivní smlouva může toto období prodloužit na 52 týdnů (§ 86, odst. 3 zákoníku práce). 

Pružná pracovní doba je u zaměstnanců velice oblíbena, protože si volí pracovní dobu 

tak, aby vyhovovala jejich potřebám při zařizování osobních a rodinných záležitostí. Toto 

bohužel není možné u všech pracovních činností a provozů, zejména tam, kde je nutné zajistit 

plynulý provoz výroby. Dovoluje-li však povaha práce, aby si zaměstnanec určoval část 

pracovní směny podle svých potřeb, je tato výhoda významným benefitem, který zvyšuje 

atraktivitu podniku pro další potenciální zaměstnance.   

Výše popsané benefity jsou v České republice poměrně běžné a ze strany zaměstnanců 

jsou často považovány na samozřejmost. Řada zaměstnavatelů ve snaze nalákat nové 

perspektivní pracovní síly zejména v nedostatkových profesích poskytuje celou řadu 

netradičních výhod. Občerstvení a káva na pracovišti zdarma, vybavená posilovna nebo herna 

pro trávení přestávek v práci, garantované místo na parkovišti, zajišťování úklidu doma 

zdarma nebo půjčovna kol. To je jen příklad atraktivních výhod, které nabízí tuzemské firmy 

kvůli nedostatku pracovních sil na trhu práce a nutnosti udržet si kvalitní zaměstnance. V čele 

těchto inovátorů stojí často české pobočky zahraničních firem, které využívají zkušeností 

s netradičními benefity v Evropě i mimoevropských státech. Podle Václava Kurela ze 

společnosti BenefitPlus, která zprostředkovává poskytování benefitů více než 120 tisícům 

klientů, se mezi novinky v oblasti zaměstnaneckých výhod řadí odvykací kůry nejrůznějšího 

druhu, programy na redukci váhy, používání firemních koloběžek, zařizování Game room 

v podniku (hrací místnosti pro trávení chvil odpočinku na odreagování), organizování letních 

příměstských táborů pro děti i dospělé atd. Novinkou v současnosti je zákonný nárok na 

týdenní volno pro novopečené tatínky.
12

 

 

 

 

  

                                                           
12

 Dlouhá, Petra. Stravenky milované i proklínané. Komu se vyplatí. A koho vyjdou draho. In: Peníze.cz [online]. 
13. 4. 2015. Dostupné z: https://www.penize.cz/zamestnani/299268-stravenky-milovane-i-proklinane-komu-
se-vyplati-a-koho-vyjdou-draho 

https://www.penize.cz/zamestnani/299268-stravenky-milovane-i-proklinane-komu-se-vyplati-a-koho-vyjdou-draho
https://www.penize.cz/zamestnani/299268-stravenky-milovane-i-proklinane-komu-se-vyplati-a-koho-vyjdou-draho
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3. Účetní, daňové a odvodové aspekty zaměstnaneckých benefitů 

Poskytování zaměstnaneckých výhod je plně v rukou zaměstnavatelů. Jejich zakotvení může 

být obsahem kolektivní smlouvy nebo pracovních a jiných smluv mezi zaměstnancem 

a zaměstnavatelem. Při jejich poskytování společnost řeší otázky daňové, odvodové, možnosti 

dané zákoníkem práce i způsoby jejich účetního zachycení.   

 

3.1. Daňové aspekty zaměstnaneckých benefitů 

Jak již bylo uvedeno, důležitým faktorem při poskytování zaměstnaneckých výhod je jejich 

případné zdaňování. Pro přehlednost je tato otázka popsána zvlášť z pohledu zaměstnanců 

i zaměstnavatelů. 

 

3.1.1.  Zdaňování benefitů z pohledu zaměstnance 

Otázku zdaňování benefitů u zaměstnanců řeší § 6 odst. 7 a odst. 9 zákona č. 586/1992 Sb., 

o daních z příjmů. V odstavci 7 jsou uvedeny příjmy, které nejsou předmětem daně ze závislé 

činnosti. Jedná se zejména o: 

 náhrady cestovních výdajů, které poskytuje zaměstnavatel zaměstnanci za pracovní 

a služební cesty související s výkonem jejich práce a které jsou definovány v § 156 

zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Jedná se o jízdní výdaje, výdaje za ubytování, 

stravné, jízdní výdaje k návštěvě člena rodiny a nutné vedlejší výdaje (písm. a); 

 hodnota ochranných pracovních a dezinfekčních prostředků a nápojů poskytovaných 

podle zvláštního právního předpisu uvedeného dále (písm. b); 

 hodnota poskytovaných stejnokrojů a příspěvek na jejich udržování (písm. b); 

 náhrady za opotřebení vlastního nářadí, které zaměstnanec používá pro výkon práce 

u zaměstnavatele (písm. d); 

 částky, kterými zaměstnavatel hradí zaměstnanci prokázané výdaje, které za 

zaměstnance vynaložil ze svého (§ 6 odst. 7, písmeno c) – jedná se například 

o telefonní hovory, které zaměstnanec uskutečnil soukromým mobilním telefonem ve 

prospěch svého zaměstnavatele (písm. c). 

 

Tyto položky zaměstnanci často za benefity nepovažují, protože je jejich poskytování 

povinné. Zaměstnavatelé je však mohou poskytovat v různé kvalitě (například úroveň 
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ubytování při pracovní cestě nebo možnost použít soukromé vozidlo na tuto cestu), a tím je 

využít jako motivační faktor. 

V § 6 odst. 9 jsou uvedeny příjmy ze závislé činnosti, které jsou osvobozeny od daně 

z příjmů fyzických osob. V naprosté většině je osvobození vázáno na nepeněžní plnění, které 

výše uvedený paragraf vyjmenovává takto: 

 plnění vynaložená zaměstnavatelem na odborný rozvoj zaměstnanců a jejich 

rekvalifikaci (písm. a); 

 hodnota stravování poskytovaného jako nepeněžní plnění zaměstnavatelem ke 

spotřebě na pracovišti nebo v rámci závodního stravování zajišťovaného 

prostřednictvím jiných subjektů (písm. b); 

 hodnota nealkoholických nápojů poskytovaných jako nepeněžní plnění, a to ze zisku 

organizace nebo ze sociálního fondu (písm. c),  

 nepeněžní plnění poskytovaná zaměstnanci nebo jeho rodinnému příslušníkovi ze 

zisku nebo z fondu kulturních a sociálních potřeb ve formě zboží nebo služeb 

zdravotního, léčebného a hygienického (písm. d); 

 nepeněžní plnění při poskytnutí rekreace v úhrnu nejvýše 20 000 Kč za zdaňovací 

období (písm. d); 

 příspěvky na sportovní a kulturní akce (písm. d); 

 hodnota nepeněžního daru poskytovaného z fondu kulturních a sociálních potřeb 

v úhrnné výši 2 000 Kč ročně (písm. g); 

 příjmy do výše 500 000 Kč poskytnuté zaměstnavatelem jako výpomoc zaměstnanci 

v souvislosti s překlenutím jeho mimořádně obtížných poměrů v důsledku živelní 

pohromy nebo ekologické a průmyslové havárie – u zaměstnance jsou osvobozeny od 

daně, pokud jsou placeny ze zisku nebo sociálního fondu organizace a nejsou tedy u ní 

zahrnuty do základu daně (písm. o); 

 příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění se státním příspěvkem a soukromé 

životní pojištění, v úhrnu je takto osvobozeno 50 000 Kč ročně (písm. p); 

 hodnota přechodného ubytování do výše 3 500 Kč ročně poskytovaná jako nepeněžní 

plnění zaměstnavatelem v souvislosti s výkonem práce v místě, kde zaměstnanec 

nemá bydliště (písm. i). 

 

Tento výčet není úplný, jedná se o nejčastější plnění, která poskytují zaměstnavatelé 

pracovníkům jako nepeněžní výhody. Je důležité podotknout, že jsou-li tyto benefity 
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poskytovány v peněžní formě, vždy podléhají u zaměstnanců dani z příjmů fyzických osob. 

Totéž platí o nepeněžním plnění, pokud v ročním úhrnu přesáhne limit stanovený zákonem 

(dary, příspěvek na přechodné ubytování, penzijní a životní pojištění, příspěvek na rekreaci). 

 

Mezi benefity které se u zaměstnance zdaňují vždy, patří zejména: 

 náhrada mzdy za první 3 dny nemoci; 

 doprava zaměstnanců na pracoviště a zpět zajištěná zaměstnavatelem; 

 cestovní náhrady poskytnuté nad limit stanovený zákoníkem práce; 

 členské příspěvky za zákonné i dobrovolné členství zaměstnance v organizaci; 

 bezplatné použití firemní mateřské školky – u zaměstnance se zdaňuje v případě, že 

zaměstnavatel náklady na provoz zahrne do daňově uznatelných nákladů; 

 použití firemního auta pro soukromé účely. 

 

Problematiku posledně uvedeného benefitu – bezplatné použití firemního vozidla pro 

soukromé účely zaměstnance –, řeší § 6 odst. 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. 

Poskytuje-li zaměstnavatel zaměstnanci motorové vozidlo k používání pro pracovní 

i soukromé účely, považuje se za příjem zaměstnance částka ve výši 1 % vstupní ceny vozidla 

za každý i započatý kalendářní měsíc poskytnutí vozidla.
13

 Pokud je organizace plátcem daně 

z přidané hodnoty, není ve vstupní ceně tato daň zahrnuta. Pro účely výpočtu měsíční částky 

ke zdanění u zaměstnance se DPH ke vstupní ceně musí připočítat. Pokud je takto vypočítaná 

měsíční částka nižší než 1 000 Kč, považuje se za příjem zaměstnance částka ve výši 

1 000 Kč. Příslušný paragraf řeší i možnost, že organizace poskytne zaměstnanci bezplatně 

v průběhu kalendářního měsíce postupně různá motorová vozidla k používání pro služební 

i soukromé účely, V tomto případě se zdaňuje 1 % z ceny vozidla s nejvyšší vstupní 

hodnotou. Používá-li zaměstnanec bezplatně v průběhu jednoho měsíce více vozidel 

současně, považuje se za jeho příjem 1 % ze součtu vstupních cen všech používaných 

motorových vozidel.  

Problematiku vstupních cen řeší pro tyto účely § 28 zákona o daních z příjmů. 

Zajímavou otázkou z hlediska zdanění u zaměstnance je poskytování firemních 

produktů nebo zboží za zvýhodněné ceny. Podle § 6 odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb., o daních 

z příjmů se zdanitelným příjmem zaměstnance rozumí příjmy pravidelné nebo jednorázové 

bez ohledu, zda je na ně právní nárok či nikoli, zda jsou připisovány k dobru nebo spočívají 

                                                           
13

 § 6 odst. 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů 
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v jiné formě plnění.
14

 Pokud tedy zaměstnavatel poskytne zaměstnanci věc za cenu nižší, než 

je cena obvyklá, nebo za kterou prodává odběratelům, je cenový rozdíl zdanitelným příjmem 

zaměstnance. Pokud ale jsou zaměstnancům prodávány produkty, které jsou atypické, 

poškozené, s porušeným obalem nebo před koncem lhůty upotřebitelnosti, lze na ně použít 

prodejní slevu a ke zdanění u zaměstnance nedochází.  

 

3.1.2. Zdaňování benefitů z pohledu zaměstnavatele 

Daňová problematika u zaměstnavatele vychází především z § 24 a § 25 zákona o daních 

z příjmů. Tyto paragrafy obsahují plnění, která jsou daňově uznatelná, uznatelná s limitem 

a neuznatelná. 

 

Benefity daňově uznatelné 

V § 24 odst. 2 písmeno j) jsou vyjmenovány daňově uznatelné náklady spojené s pracovními 

a sociálními podmínkami zaměstnanců. Jedná se zejména o výdaje na: 

 bezpečnost a ochranu zdraví při práci a hygienické vybavení pracovišť; 

 preventivní zdravotní péči poskytovanou závodním zdravotnickým zařízením; 

 pořízení ochranných nápojů – to lze uplatnit v rozsahu stanoveném zvláštními 

právními předpisy; 

 provoz vlastních vzdělávacích zařízení nebo výdaje spojené s odborným rozvojem 

zaměstnanců a rekvalifikace; 

 provoz vlastního stravovacího zařízení kromě hodnoty potravin; 

 příspěvky na stravování zajišťovaného jinými subjekty v rámci limitů uvedených 

v zákoně o daních z příjmů; 

 příspěvky zaměstnancům vyplývající vnitřního předpisu nebo z kolektivní smlouvy, 

případně z pracovní nebo jiné smlouvy. 

 

Z tohoto výčtu jsou omezeny limitem výdaje na pořízení ochranných nápojů 

a příspěvky na stravování. V případě nápojů nesmí dojít k záměně pojmu pitný režim 

a ochranný nápoj. Pitný režim je povinen zajistit každý zaměstnavatel, jde v podstatě 

o zajištění pitné vody na pracovišti. U ochranných nápojů jsou výdaje vymezeny nařízením 

vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. Povinnost 

zajistit tyto nápoje je odstupňována podle zátěžové třídy, do které je konkrétní práce zařazena. 

                                                           
14

 § 6 odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů 
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Příkladem mohou být odvětví těžkého průmyslu, ve kterých mají zaměstnanci nárok na 

ochranné nápoje, pokud teplota překročí 26 stupňů Celsia. Pro srovnání pracovníci 

v administrativě mají podobný nárok při teplotě 34 stupňů a více. Při zátěži teplem je limit 

ztráty tekutin 1,25 litrů za osmihodinovou směnu. Pokud dojde ke ztrátě tekutin nad tento 

limit, poskytuje zaměstnavatel ochranný nápoj v množství odpovídající nejméně 70 % ztráty 

tekutin. V případě zátěže chladem se poskytuje teplý nápoj v množství minimálně půl litru na 

osmihodinovou směnu. Problematika je poměrně složitá, v případě nejasností se přihlíží ke 

kategorizaci prací podle zákona č. 258/200 Sb., o ochraně zdraví. 

V případě stravování jsou možné dvě varianty daňových nákladů zaměstnavatele. 

V prvním případě jde o zřízení vlastního stravovacího zařízení, jehož provozní náklady jsou 

zahrnovány do základu daně s výjimkou potravin spotřebovaných na přípravu jídel. Jejich 

hodnota je daňově uznatelná pouze do výše příjmů z prodeje jídel. Jestliže tedy organizace 

poskytuje zaměstnancům jídlo zdarma, jedná se o benefit, který zaměstnanec nezdaňuje, pro 

zaměstnavatele jde však o výdaj daňově neuznatelný. 

Druhou variantou je zajištění stravy formou stravenek. Jedná se o kupóny s určitou 

nominální hodnotou, které jsou určeny pro nákup hotových jídel v restauracích nebo potravin 

v obchodech. Jak již bylo uvedeno v předchozí kapitole, pro zaměstnance je jedná o benefit 

osvobozený od daně z příjmů, pro zaměstnavatele je daňová uznatelnost vymezena § 24 odst. 

2 písmeno j) zákona o daních z příjmů. Podle této legislativy jsou příspěvky na stravování 

zaměstnanců zajištěného cizími subjekty daňově uznatelné pouze do výše 55 % ceny jednoho 

jídla za směnu. Maximálně může jít o částku rovnající se 70 % stravného vymezeného 

v zákoníku práce pro pracovní cestu v trvání 2 až 12 hodin zaměstnanců ve státní sféře. 

V praxi to znamená, že jestliže je náhrada za stravné za pracovní cestu v trvání 5 až 12 hodin 

v rozpětí 78 až 93 Kč (náhrada platná v roce 2018), je daňově uznatelným příspěvkem na 

stravu 55 % hodnoty stravenky, maximálně však 70 % z částky 93 Kč, což je 65 Kč. 

Poskytovatelé stravenek na změny limitů reagují a vydávají stravenky v takové hodnotě, aby 

to bylo pro zaměstnance i zaměstnavatele výhodné. V současné době je tedy nominální 

hodnota stravenky obvykle 118 Kč. Daňově uznatelných je 55 % z této hodnoty, což je 65 Kč, 

zbývající částku zaměstnavatel buď do základu daně nezahrne, nebo částku předepíše 

k úhradě zaměstnancům. 

Samostatnou otázkou jsou provize, které platí zaměstnavatel vydavateli stravenek. 

Jejich výše je předmětem obchodního tajemství a poskytovatelé je nezveřejňují, protože tyto 

provize obvykle sjednávají s klienty individuálně podle celkového obratu z odebraných 
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poukázek. Podle článku Stravenky milované i proklínané
15

 se výše provize pohybuje 

od 0,5 do 5 % nominální hodnoty odebraných stravenek. Spory o tom, zda je provize pro 

podnik daňově uznatelná řešil Nejvyšší správní soud v roce 2013 a rozhodl, že 55 % nákladů 

je možno zahrnout do daňově uznatelných nákladů. 

Na benefit ve formě stravenky má nárok zaměstnanec, pokud odpracoval alespoň 

3 hodiny za pracovní den. Pokud délka jeho směny při započítání povinné přestávky v práci 

přesáhne 11 hodin, má zaměstnanec nárok na další stravenku. 

Pokud výplata určitého benefitu vyplývá z práv zaměstnanců uvedených ve vnitřním 

předpisu zaměstnavatele, v kolektivní smlouvě nebo přímo v pracovní smlouvě, jedná se 

o ustanovení § 24 odst. 2 písmeno j) bod 5. V tomto případě jsou plnění ve prospěch 

zaměstnanců daňově uznatelným nákladem organizace. 

 

Benefity daňově neuznatelné 

Daňově neuznatelné benefity poskytované zaměstnavatelem řeší § 25 zákona o daních 

z příjmů. Do základu daně podnik nesmí zahrnout: 

1. nepeněžní plnění podle § 25 odst. 1 písmeno h) – jedná se o  

 příspěvky na kulturní a sportovní akce a zájezdy; 

 možnosti používat rekreační, zdravotnická, tělovýchovná a vzdělávací zařízení 

včetně závodních knihoven – výjimku tvoří zařízení uvedená v § 24 odst. 2 písm. 

j) bod 1 až 3, která jsou využívána pro pracovnělékařské účely nebo k dalšímu 

odbornému vzdělávání zaměstnanců a jejich rekvalifikace;  

2. nadlimitní výdaje podle § 25 odst. 1 písmeno j) – týká se benefitů popsaných výše, 

u kterých je dán limit daňové uznatelnosti – stravné, ochranné nápoje; 

3. výdaje v zařízeních sloužících k uspokojování potřeb zaměstnanců podle § 25 odst. 1 

písmeno k) – i zde platí výjimka pro výdaje podle § 24 odst. 2 písm. j) bod 1 až 3 

a výdaje na přechodné ubytování, pokud se jedná o obec, ve které nemá zaměstnanec 

bydliště; 

4. výdaje na pohoštění, občerstvení a dary podle § 25 odst. 1 písm. t) – zákon tyto výdaje 

charakterizuje jako výdaje na reprezentaci, které nejsou daňově uznatelné ani 

v případě, že jsou poskytovány zaměstnancům. Výjimku tvoří dárkové předměty 

opatřené logem firmy nebo jeho ochrannou známkou, pokud jejich jednotková cena 

                                                           
15

 Dlouhá, Petra. Stravenky milované i proklínané. Komu se vyplatí. A koho vyjdou draho. In: Peníze.cz [online]. 
13. 4. 2015. Dostupné z: https://www.penize.cz/zamestnani/299268-stravenky-milovane-i-proklinane-komu-
se-vyplati-a-koho-vyjdou-draho 
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bez daně z přidané hodnoty nepřesáhne 500 Kč. Toto osvobození se nevztahuje na 

produkty, které podléhají spotřební daně (kromě tichých vín); 

5. pojistné zaměstnanců podle § 25 odst. 1 písm. zn) – toto pojištění je určené ke krytí 

budoucích dluhů pojišťovny vyplývajících z pojistné smlouvy uzavřené 

zaměstnavatelem pro případ dožití se stanoveného věku jeho zaměstnancem nebo 

dožití se jeho zaměstnancem dohodnuté doby nebo setrvání tohoto zaměstnance 

v pracovněprávním vztahu k zaměstnavateli po dohodnutou dobu.
16

 

 

3.2. Benefity z hlediska pojistného na sociální a všeobecné zdravotní 

pojištění  

Problematiku pojistného řeší zákon č. 586/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení 

a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na 

všeobecné zdravotní pojištění. Oba zákony v nich deklarují, co je vyměřovacím základem pro 

výpočet pojistného – u příjmů ze závislé činnosti je to úhrn příjmů, které byly 

zaměstnavatelem účtovány v souvislosti s výkonem zaměstnání a které jsou předmětem daně 

podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Současně je v těchto zákonech jednotně 

uvedeno, co se do vyměřovacího základu pro pojištění nezapočítává (§ 5 odst. 2 zákona 

č. 586/1992 Sb. a § 3 odst. 2 zákona č. 592/1992 Sb.). Jedná se většinou o příjmy 

vyjmenované níže. 

 

Náhrada škody podle zákoníku práce 

Podle § 265 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce je zaměstnavatel je povinen nahradit 

zaměstnanci škodu, která mu vznikla při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti 

s ním porušením právních povinností nebo úmyslným jednáním proti dobrým mravům. 

Zaměstnavatel je povinen nahradit zaměstnanci též škodu, kterou mu způsobili porušením 

právních povinností v rámci plnění pracovních úkolů zaměstnavatele zaměstnanci jednající 

jeho jménem. Zaměstnavatel není povinen nahradit zaměstnanci škodu na dopravním 

prostředku, kterého použil při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním bez 

jeho souhlasu, ani škodu, která vznikne na nářadí, zařízeních a předmětech zaměstnance 

potřebných pro výkon práce, které použil bez jeho souhlasu. 

Takto deklarovaná náhrada škody na ztrátu výdělku podléhá dani z příjmů fyzických 

osob, ale do vyměřovacího základu pro výpočet pojistného se však nezapočítává. 

https://business.center.cz/business/pravo/zakony/dprij/cast3.aspx#par24
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Odstupné a odbytné  

Zákoník práce garantuje podle § 67 za určitých podmínek odstupné (viz kapitola 2.1.3 

Benefity podle zákoníku práce). Situace je stejná jako v případě náhrady škody – odstupné 

jako příjem se zdaňuje, zdravotnímu a sociálnímu pojištění nepodléhá. 

 

Věrnostní přídavek horníků  

Tento příplatek se vyplácí na základě zákona č. 62/1983 Sb., o věrnostním přídavku horníků. 

Je poskytován jednou ročně pracovníkům, kteří vykonávají činnost v hornickém provozu 

v rozsahu minimálně 120 směn za rok a je odstupňován podle obtížnosti a rizikovosti práce. 

Poskytnutý přídavek se nezahrnuje do vyměřovacího základu pro zdravotní a sociální 

pojištění. 

 

Plnění poskytnuté poživatelům starobního a invalidního důchodu pro invaliditu 

3. stupně  

Toto plnění se vyplácí po uplynutí jednoho roku po skončení zaměstnání a nepodléhá 

zdravotnímu a sociálnímu pojištění. 

 

Jednorázová sociální výpomoc  

Sociální výpomoc se přiděluje k překlenutí mimořádně obtížné situace zaměstnance vzniklé 

v důsledku živelní pohromy, požáru nebo průmyslové a jiné havárie. Pokud je pomoc 

poskytnuta v souladu s § 6 odst. 9, písmeno o) zákona o daních z příjmů, u zaměstnance ne 

nezdaňuje a nepodléhá ani zdravotnímu a sociálnímu pojištění. Pokud se u zaměstnance 

zdaňuje – například z důvodu překročení limitu 500 000 Kč nebo proto, že byl příspěvek 

u organizace zahrnut do základu daně –, musí být pro vyloučení z vyměřovacího základu pro 

pojistné splněny tři podmínky: 

 výpomoc musí být jednorázová; 

 zaměstnanec se dostal do mimořádně obtížné situace; 

 situace byla způsobená živelní pohromou nebo událostmi popsanými výše. 

 

Dá se tedy zobecnit, že pokud je určitý peněžní nebo nepeněžní příjem u zaměstnance 

osvobozen od daně z příjmů, nezahrnuje se ani do vyměřovacího základu pro výpočet 

                                                           
16

 § 25 odst. 1 písm. zn) zákona o daních z příjmů. 
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zdravotního a sociálního pojištění. Pokud naopak příjem zdaněn je a současně není podle 

příslušné legislativy vyňat z povinnosti odvádět pojištění, podléhá dani z příjmů základ daně 

zvýšený o povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem – tzv. superhrubá mzda.  

Pro přehlednost jsou nejčastější zaměstnanecké výhody a jejich dopad na daň z příjmů 

a odvody zdravotního a sociálního pojištění shrnuty v následující tabulce č. 3.1. 

 

Tab. 3.1 Shrnutí zaměstnaneckých benefitů 

 

                           Benefit 

Zdanění  

u 

zaměstnance 

 

Zdanění  

u 

zaměstnavatel

e 

Zahrnutí do 

vyměřovacího 

základu 

SP a ZP 

Příspěvek na penzijní připojištění a 

pojištění do 50 000 Kč 

ne daňový náklad ne 

Příspěvek na penzijní připojištění a 

pojištění nad 50 000 Kč 

ano daňový náklad 

(§ 24/2 j)5) 

ano 

Poskytnutí stravenek jako nepeněžní 

plnění 

ne daňový náklad 

do limitu 

ne 

Cestovní náhrady do limitu ne daňový náklad ne 

Cestovní náhrady nad limit ano daňový náklad 

(§ 24/2 zh) 

ano 

Poskytnutí firemního auta k soukromým 

účelům 

ano daňový náklad ano 

Úhrada jízdného za cestu do zaměstnání ano nedaňový 

náklad 

ano 

Rekvalifikace zaměstnance nepeněžní 

formou 

ne daňový náklad  ne 

Náhrada mzdy za první 3 dny nemoci ano daňový náklad ano 

Náhrada mzdy za 4. až 14. den nemoci 

nad limit 

ano daňový náklad ano 

Nepeněžní příspěvek na rekreaci do 

20 000 Kč 

ne nedaňový 

náklad 

ne 

Nepeněžní příspěvek na rekreaci nad 

20 000 Kč 

ano nedaňový 

náklad 

ano 

Peněžní příspěvek na rekreaci ano nedaňový 

náklad 

ano 

Nepeněžní dar do 2 000 Kč ne nedaňový 

náklad 

ne 

Dar nad 2 000 Kč peněžní i nepeněžní ano nedaňový 

náklad 

ano 

Nepeněžní příspěvek na ubytování do 

3 500 Kč 

ne daňový náklad 

(§ 24/2 j)5) 

ne 
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nedaňový 

náklad (§ 25/1 

k) 

Nepeněžní příspěvek na ubytování nad 

3 500 Kč 

ano daňový náklad 

(§ 24/2 j)5) 

nedaňový 

náklad (§ 25/1  

ne 

Sportovní a kulturní akce – nepeněžní 

plnění 

ne nedaňový 

náklad 

ne 

Sportovní a kulturní akce – peněžní 

plnění 

ano daňový náklad ano 

Bezplatné použití firemní školky – 

nepeněžní plnění 

ano daňový náklad ano 

Sociální výpomoc do limitu ne nedaňový 

náklad 

ne 

Zdroj: Vlastní zpracování a Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů 

 

3.3. Účetní aspekty zaměstnaneckých benefitů 

Kromě pohledu na zaměstnanecké benefity z hlediska zákona o daních z příjmů a pojistného 

na všeobecné zdravotní a sociální pojištění je častou otázkou způsob jejich zachycení 

v účetnictví podniku. Pokud se zaměříme na zaměstnavatele z podnikatelské sféry, je 

základním předpisem na tomto úseku zákon o účetnictví č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 

vyhláška č. 250/2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádí některá 

ustanovení zákona o účetnictví, směrná účtová osnova pro podnikatele a České účetní 

standardy. Způsob účtování jednotlivých benefitů vychází z faktu, zda jsou nebo nejsou 

předmětem zdanění u zaměstnanců, zda jsou od daně osvobozeny, případně poskytovány ze 

zdaněného zisku zaměstnavatele. 

 

3.3.1. Účtování benefitů, které nejsou předmětem daně z příjmů 

zaměstnanců 

Tyto benefity popsané v kapitole 3.1.1 nejsou u zaměstnance předmětem daně podle § 6 odst. 

7 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Účtují se podle povahy na následující nákladové 

účty: 

 účet 501 – spotřeba materiálu se použije v případě poskytnutých stejnokrojů, 

pracovních oděvů, ochranných pomůcek, hygienických a dezinfekčních prostředků 

a dalších potřeb materiální povahy; 
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 účet 512 – cestovné zachycuje náhrady cestovních výdajů vyplácených v souvislosti 

s pracovní cestou, jejich výše se řídí příslušným ustanovením zákoníku práce; 

 účet 518 – ostatní služby se použije pro úhrady výdajů, které měl zaměstnanec 

v souvislosti s výkonem práce pro zaměstnavatele, například za služební hovory, které 

uskutečnil soukromým mobilním telefonem, nebo za čištění pracovního oděvu 

z vlastních prostředků zaměstnance.  

 

Tyto položky se obvykle účtují jako předpis nároku zaměstnance na pasivní účet 333 – 

ostatní dluhy vůči zaměstnancům, jejich úhrada pak tento závazek snižuje souvztažně 

s úbytkem hotovosti v pokladně. Podle § 6, odst. 8 zákona o daních z příjmů může 

zaměstnavatel hradit výdaje uvedené v § 6, odst. 7, písm. b) až d) paušální částkou. Jedná se 

o hodnotu osobních ochranných pomůcek, částky za výdaje, které zaměstnanec prokazatelně 

vynaložil ve prospěch zaměstnavatele a náhrady za opotřebení vlastního nářadí. Výše těchto 

paušálů je uvedena v kolektivní smlouvě nebo vnitřním předpisu zaměstnavatele a musí být 

prokazatelně stanovena na základě kalkulace skutečných výdajů.
17

 Tento paušál je účtován 

jako náklad zaměstnavatele 518 a závazek u zaměstnance 333. Pokud zaměstnavatel paušál 

nepoužije a na své náklady nechá službu zajistit, účtuje náklad 518 souvztažně s účtem 

dodavatelů 321. 

V uvedených případech jsou náklady 501, 512 a 518 u zaměstnavatele z titulu zákona 

o daních z příjmů daňově uznatelné. K problému může dojít v případě daně z přidané hodnoty 

na vstupu u organizací, které jsou k této dani registrovány. Pokud jsou doklady na výše 

uvedené položky prokazatelně použity k zajištění ekonomické činnosti subjektu a vystaveny 

na zaměstnavatele, splňují podmínky na odpočet DPH. Pokud je však vyplácen paušál nebo 

náhrady, např. za použití soukromého mobilního telefonu, ve prospěch zaměstnavatele, je 

doklad obvykle vystaven na osobu zaměstnance a nárok na odpočet DPH na vstupu tedy 

nevzniká.
18

 Příklady účtování tohoto druhu benefitů uvádí následující tabulka č. 3.2. 

 

 

 

 

 

                                                           
17

 § 8 zákona o daních z příjmů. 
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Tab. 3.2 Účtování daňově uznatelných benefitů 

Operace MD D 

Předpis úhrady za pracovní oděv zaměstnance 501 333 

Platba zaměstnanci v hotovosti  333 211 

Faktura za čištění pracovních oděvů zaměstnanců 518 321 

Úhrada faktury z bankovního účtu 321 221 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

3.3.2. Účtování benefitů osvobozených od daně z příjmů 

Tyto zaměstnanecké benefity jsou u zaměstnance osvobozeny od daně z příjmů podle 

§ 6 odst. 9 zákona o daních z příjmů. Jsou podrobně popsány v kapitole 3.1.1. a jejich 

osvobození je v naprosté většině vázáno na nepeněžní plnění. Způsob účtování u 

zaměstnavatele závisí na faktu, zda je u něj příslušný benefit daňovým nákladem, nebo jeho 

zahrnutí do základu daně zákon nepřipouští. V případě zaměstnaneckých výhod, které jsou 

daňově uznatelné, se použije účet 527 – zákonné sociální náklady – v příslušném analytickém 

členění. Pokud je benefit daňově neuznatelný, účtuje se na účet 528 – ostatní sociální náklady 

–, nebo se výhoda poskytne ze zisku po zdanění. Tento benefit účetní jednotka obvykle 

rozděluje do účelových fondů. Tvorba fondů ze zisku není dána závaznou legislativou, jejich 

společným znakem je dobrovolnost. Pokud však má jejich existenci a doplňování společnost 

ustanovenu ve společenské smlouvě, je jejich tvorba povinná. Stejně se postupuje i v případě, 

kdy se fondy vytváří na základě rozhodnutí valné hromady. 
19

 

Pro čerpání zaměstnaneckých benefitů se obvykle používá účet 427 – ostatní fondy, 

analyticky se člení na sociální fond, fond kulturních potřeb apod. Další variantou je použití 

účtu 428 – nerozdělený zisk z minulých let nebo čerpání přímo z účtu 431 – výsledek 

hospodaření ve schvalovacím řízení. Účtování nejobvyklejších motivačních výhod je uvedeno 

níže. 

 

                                                           
18

 Brychta, Ivan. Vybrané benefity a jejich účetní a daňové řešení. In: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2018 [online]. 2. 
8. 2011. Dostupné z: http://www.mzdovapraxe.cz/archiv/dokument/doc-d34620v44238-vybrane-benefity-a-
jejich-ucetni-a-danove-reseni/ 
19

 Hadrabová, Dagmar. Kapitálové fondy a fondy ze zisku. In: Fučík & partneři, auditoři – daňoví poradci 
[online]. 5. 6. 2015. Dostupné z: http://www.fucik.cz/publikace/kapitalove-fondy-a-fondy-ze-zisku/ 
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Příspěvek na penzijní připojištění a životní pojištění 

Podle § 6 odst. 9 písm. p) jsou tyto příspěvky u zaměstnanců osvobozeny od základu daně, 

pokud jsou poukázány na účet zaměstnance u příslušné penzijní společnosti nebo pojišťovací 

instituce a jejich výše za rok nepřesáhne limit 50 000 Kč. U zaměstnavatele se v tomto 

případě jedná o daňově účinný náklad, který se účtuje na vrub účtu 527 a ve prospěch účtu 

379 – jiné dluhy. Jak již bylo uvedeno, je vhodné účet 527 analyticky rozčlenit, př. 527001 – 

náklady na penzijní připojištění, 527002 – náklady na životní pojištění, 527003 – náklady na 

ostatní zaměstnanecké výhody.  

Pokud částky na penzijní připojištění nebo životní pojištění přesáhnou roční limit 

50 000 Kč, jedná se u zaměstnance o příjem, který podléhá dani z příjmů a současně se 

započítává do vyměřovacího základu pro zdravotní a sociální pojištění. K této situaci dochází 

obvykle na konci roku, pokud posílá zaměstnavatel v rámci motivace na penzijní účet svého 

zaměstnance vyšší částku – např. 4 500 Kč měsíčně. V prosinci tedy celkový příspěvek 

dosáhne výše 54 000 Kč, 4 000 Kč se podle zákona o daních z příjmů musí u zaměstnance 

zahrnout do základu pro výpočet zálohy na daň. Částka přesahující limit se zaúčtuje na vrub 

účtu 521 – mzdové náklady. Vyplývá-li vyšší příspěvek z kolektivní smlouvy nebo jiného 

vnitřního předpisu organizace, je tento náklad pro zaměstnavatele daňově účinný. Účtování 

penzijního připojištění nalezneme v tabulce č. 3.3 . 

 

Tab. 3.3 Účtování penzijního připojištění 

Operace MD D 

Předpis penzijního připojištění do limitu 527 379 

Platba penzijního připojištění z bankovního účtu 379 221 

Předpis penzijního připojištění nad limit 521 379 

Platba penzijního připojištění z bankovního účtu 379 221 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Stravenky 

Pokud není zaměstnavatel schopen poskytnout zaměstnancům závodní stravování, řeší situaci 

obvykle pomocí stravenek, jejichž princip a daňová uznatelnost jsou popsány v kapitole 2.1.2. 

Tyto stravenky jsou podle zákona o účetnictví ceninami a vedou se jako finanční aktivum na 

účtu 213 – ceniny. Evidují se vždy v nominální hodnotě. Pro připomenutí – příspěvky na 

stravování zaměstnanců zajištěného cizími subjekty jsou daňově uznatelné pouze do výše 
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55 % ceny jednoho jídla za směnu. Maximálně může jít o částku rovnající se 70 % stravného 

vymezeného v zákoníku práce pro pracovní cestu v trvání 2 až 12 hodin zaměstnanců ve státní 

sféře. Pro rok 2018 je nominální hodnota stravenky obvykle 118 Kč, 65 Kč je daňově 

uznatelných, 53 Kč inkasuje zaměstnavatel od zaměstnance, nebo mu poskytuje stravenku 

bezplatně. Zmíněných 53 Kč je v tomto případě pro podnik daňově neuznatelným nákladem 

a účtuje se na účet 528 – ostatní sociální náklady. Účtování obou variant uvádí následující 

tabulky č. 3.4 a 3.5 . 

 

Varianta a)  

Zaměstnanec se podílí na úhradě stravenek. Platí buď v hotovosti, nebo se úhrada řeší 

srážkami ze mzdy. V tomto případě se snižuje účet 331 – zaměstnanci. 

 

Tab. 3.4 Účtování stravenek částečně hrazených zaměstnanci 

Operace Kč MD D 

Faktura za nákup 100 ks stravenek v nominální hodnotě 

118 Kč 

11 800 213 321 

Úhrada faktury z bankovního účtu 11 800 321 221 

Zúčtování nároku na stravenky – příspěvek zaměstnavatele 

100 × 65 Kč 

6 500 527 213 

Pohledávka za zaměstnanci  5 300 335 213 

Příjem do zaměstnance v hotovosti 5 300 211 335 

Nebo srážka ze mzdy 5 300 331 335 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Varianta b) 

Zaměstnavatel poskytuje stravenky bezplatně jako benefit. 

Tab. 3.5 Účtování stravenek nehrazených zaměstnanci 

Operace Kč MD D 

Faktura za nákup 100 ks stravenek v nominální hodnotě 

118 Kč 

11 800 213 321 

Úhrada faktury z bankovního účtu 11 800 321 221 

Zúčtování nároku na stravenky – příspěvek zaměstnavatele 

100 × 65 Kč, daňový náklad 

6 500 527 213 

Zúčtování nároku na stravenky – příspěvek zaměstnavatele 

100 × 65 Kč, nedaňový náklad 

5 300 528 213 

Zdroj: Vlastní zpracování
20

 

 

Provizi, kterou platí zaměstnavatel vydavateli stravenek (viz kapitola 3.1.2) je podle 

rozhodnutí Nejvyššího správního soudu z roku 2013 možno zahrnout do základu daně ve výši 

55 % dané částky, 45 % je pro zaměstnavatele daňově neuznatelných. Účtování provize 

placené zaměstnavatelem za poskytnuté stravenky najdeme v tabulce č. 3.6 . 

 

Tab.3.6 Účtování provize placené zaměstnavatelem za poskytnuté stravenky 

Operace Kč MD D 

Faktura za provizi 2 % z nákupu stravenek v nominální 

hodnotě 11 800 Kč – 2 360 Kč 

1 298 

1 062 

517 

518 

321 

321 

Úhrada faktury z bankovního účtu 2 360 321 221 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Příspěvky na kulturu, rekreaci a sport 

Oblíbené benefity ve formě příspěvků na sport a kulturu většinou organizace poskytuje ze 

zisku po zdanění (z účtu 431 – výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení), z účtu 428 – 

nerozdělený zisk minulých let, nebo ze sociálního fondu. Jejich poskytování tedy neovlivňuje 

výsledek hospodaření účetní jednotky. Pokud podnik fondy netvoří, účtuje jejich poskytování 

na daňově neúčinný nákladový účet 528 – ostatní sociální náklady. Jak již bylo uvedeno výše, 
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jsou-li tyto příspěvky poskytnuty v souladu s § 6 odst. 9 písm. d) zákona o daních z příjmů, 

jsou u zaměstnanců osvobozeny od daně a nezvyšují vyměřovací základ pro odvod 

zdravotního a sociálního pojištění. Stejná situace je i u příspěvků na rekreaci poskytnutých 

zaměstnanci i jeho rodinným příslušníkům do limitu 20 000 Kč. Pokud zaměstnavateli 

vznikají závazky z titulu těchto benefitů, jsou obvykle účtovány na účet 325 – ostatní dluhy. 

Příklady účtování zachycuje následující tabulka č. 3.7 . 

 

Tab. 3.7 Účtování příspěvků na kulturu, volnočasové aktivity a sport 

Operace MD D 

Faktura za nákup permanentek do wellness (hrazeno ze sociálního 

fondu) 

427 325 

Úhrada faktury z bankovního účtu 325 221 

Faktura za vstupenky na muzikál (účtováno do nákladů) 528 325 

Úhrada faktury z bankovního účtu  325 221 

Faktura za sportovní trénink zaměstnance (hrazeno z nerozděleného 

zisku minulých let) 

428 325 

Úhrada faktury z bankovního účtu 325 221 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Příspěvky na nadstandardní zdravotní péči 

Nadstandardní péčí v této oblasti jsou většinou preventivní očkování a vakcinace nehrazené 

ze zdravotního pojištění, o různé rehabilitační aktivity, masáže, sauny a fyzioterapeutické 

programy. I v tomto případě jsou vyjmenovány v § 6 odst. 9 písm. d) zákona o daních 

z příjmů, u zaměstnance se nezdaňují a nepodléhají odvodové povinnosti. U zaměstnavatele 

jsou daňově neuznatelné, podnik je obvykle hradí z fondů ze zisku. Účetní zachycení je 

obdobné jako u příspěvků na sport, kulturu a rekreaci. Zaúčtování příspěvků na zdravotní péči 

nalezneme v tabulce 3.8. 

 

 

 

 

                                                           
20

 Bartůšková, Zuzana. Účtování stravenek – příklad z praxe. In: Uctovani.net 2010–2018 [online]. 19. 1. 2014. 
Dostupné z: www.uctovani.net/clanek.php?t=Uctovani-stravenek-priklad-z-praxe&idc=136 
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Tab. 3.8 Příspěvky na zdravotní péči 

Operace MD D 

Faktura za fyzioterapeutický program (hrazeno ze sociálního fondu) 427 325 

Úhrada faktury z bankovního účtu 325 221 

Faktura za zdravou výživu (účtováno nákladově) 528 325 

Úhrada faktury z bankovního účtu  325 221 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Příspěvky na vzdělávání 

Pokud podnik proplácí náklady na další vzdělávání zaměstnanců a na zvyšování 

a prohlubování jejich kvalifikace, jedná se o nepeněžní plnění, které je opět podle § 6 odst. 

9 písm. d) zákona o daních z příjmů pro zaměstnance osvobozeno od daně z příjmů, a pro 

zaměstnavatele se jedná o daňově uznatelný náklad. Podmínkou je, že zaměstnavatel nesmí 

dát zaměstnanci peníze na případný kurz, faktura musí být vystavena na osobu 

zaměstnavatele.
21

 Zaúčtování příspěvků na vzdělání v tabulce č. 3.9. 

 

Tab. 3.9 Příspěvky na vzdělávání 

Operace MD D 

Faktura za jazykový kurz zaměstnance 527 325 

Úhrada faktury z bankovního účtu 325 221 

Zdroj: Vlastní zpracování 

3.3.3. Účtování benefitů zdaňovaných u zaměstnance 

V kapitole 2.1.1 jsou popsány benefity, které se u zaměstnance zdaňují vždy. Zvláštní 

postavení mezi nimi má benefit ve formě firemního vozidla poskytnutého zaměstnanci pro 

soukromé účely. 

 

Služební vozidlo pro osobní účely 

Jak již bylo popsáno v předchozí kapitole, používá-li zaměstnanec vozidlo pro služební 

i soukromé účely, zvyšují se jeho příjmy o 1 % vstupní ceny vozidla (včetně DPH) za každý 

kalendářní měsíc, a to i v případě, že toto vozidlo v daném měsíci pro vlastní potřebu 

nepoužije. Pokud používá v průběhu měsíce více vozidel, k příjmům zaměstnance se 

                                                           
21

 Stropková, Šárka. Účtování stravenek – příklad z praxe. In: Uctovani.net 2010–2018 [online]. 19. 1. 2014. 
Dostupné z: https://portal.pohoda.cz/dane-ucetnictvi-mzdy/ucetnictvi/uctovani-firemnich-benefitu/ 
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započítává pouze jeden paušál, a to z vozidla s nejvyšší pořizovací cenou. Minimální takto 

zjištěná částka je 1 000 Kč. V účetnictví se nepeněžní příjem neúčtuje jako samostatný případ, 

v mzdové účtárně připočtou 1 % ze vstupní ceny jako nepeněžní příjem ke mzdě zaměstnance 

ke zdanění. Současně s navýšením mzdy dochází automaticky k zvýšení vyměřovacího 

základu pro odvod zdravotního a sociálního pojištění.  

Zvláštní pozornost je třeba věnovat spotřebě pohonných hmot. Pokud zaměstnavatel 

při tankování platí PHM z vlastních prostředků a zaměstnavatel mu částku refunduje, účtuje 

se nákup pohonných hmot jako náklad 503 – nákup ostatních neskladovatelných dodávek, 

souvztažně se závazkem u zaměstnance 333 – ostatní dluhy vůči zaměstnancům. V tomto 

případě musí podnik o poměrnou část jízd pro vlastní potřebu zaměstnance zvýšit jeho 

měsíční příjem, což opět ovlivní nejen daňový základ, ale i vyměřovací základ pro odvody. 

Vhodnějším způsobem je pro zaměstnance i zaměstnavatele předpis pohledávky zaměstnanci 

za soukromě ujeté kilometry, která je účtována na účet 335 – pohledávky za zaměstnanci 

souvztažně s výnosovým účtem 648 – ostatní provozní výnosy. Účetní shrnutí i daňový 

a odvodový dopad problematiky firemního automobilu zachycuje následující tabulka č. 3.10. 

Pro zjednodušení není u mzdy uplatněna sleva na poplatníka. 

 

Tab. 3.10 Účtování služebního vozidla pro osobní účely 

Operace Kč MD D 

Faktura za pořízení automobilu 

DPH 

400 000 

84 000 

042 

343 

321 

321 

Převedení automobilu do užívání 400 000 022 042 

Měsíční hrubá mzda zaměstnance  20 000 521 331 

Nepeněžní příjem (1 % z ceny automobilu včetně DPH) 4 840   

Základ pro zdanění 24 840   

Pojistné hrazené zaměstnancem (11 %) 2 733 331 336 

Pojistné hrazené zaměstnavatelem (34 %) 8 446 524 336 

Zaokrouhlený základ daně 33 300   

Záloha na daň z příjmů (15 %) 4 995 331 342 

Výplata čisté mzdy bankovním převodem 12 272 331 221 

Nákup PHM zaměstnancem  5 000 503 333 

Úhrada za PHM v hotovosti 5 000 333 211 
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Předpis pohledávky za soukromé jízdy 2 000 335 648 

Příjem od zaměstnance v hotovosti 2 000 211 335 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Ostatní benefity zdaňované u zaměstnance 

Ostatní příspěvky, které se u zaměstnance zdaňují vždy, jsou zejména náhrady mzdy za první 

3 dny nemoci, cestovné poskytnuté nad rámec náhrad stanovených zákonem, bezplatné 

použití firemní školky apod. U těchto položek (až na cestovné) nejsou stanoveny žádné limity 

daňové uznatelnosti.  

Kromě těchto položek se u zaměstnance obvykle zdaňují ty benefity, které jsou 

v peněžní podobě nebo jsou sice nepeněžní, ale přesahují hranici uvedenou v § 6 odst. 9 písm. 

d) zákona o daních z příjmů. Jako příklad lze uvést nepeněžní příspěvek na rekreaci nad 

20 000 Kč nebo nepeněžní dary ze sociálního fondu nad 2 000 Kč. Pokud zaměstnavatel tyto 

výhody poskytuje, financuje je většinou ze sociálního fondu 427, u zaměstnance se jedná 

o nepeněžní plnění, které zvyšuje základ daně i základ pro odvody zdravotního a sociálního 

pojištění. 

 

Tab. 3.11 Účtování příspěvků na rekreaci 

Operace Kč MD D 

Faktura za rekreaci zaměstnance 25 000 Kč 20 000 

5 000 

427 

521 

325 

325 

Úhrada faktury z bankovního účtu 25 000 325 221 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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4. Analýza poskytování zaměstnaneckých benefitů ve vybrané 

obchodní společnosti 

Pro analýzu poskytovaných zaměstnaneckých benefitů byla zvolena obchodní společnost, 

která se zabývá výrobní činností a operuje v moravském regionu. Člen jejího obchodního 

vedení poskytl cenné informace o organizační a zaměstnanecké struktuře i další údaje 

potřebné pro ekonomickou analýzu. Umožnil provést dotazníkové šetření zaměřené na 

podmínky práce a poskytování zaměstnaneckých výhod.   

 

4.1. Charakteristika společnosti 

Sledovaná akciová společnost
22

, která je pro citlivé údaje zkoumána v režimu anonymity,   

vznikla v roce 2005 zápisem do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě. 

Původní základní kapitál ve výši 2 000 000 Kč byl tvořen 20 kusy kmenových akcií na 

majitele emitovaných v listinné podobě. Jmenovitá hodnota akcií byla 100 000 Kč. Funkci 

statutárního orgánu vykonávalo představenstvo tvořené dvěma členy a předsedou, kontrolním 

orgánem byla 3členná dozorčí rada. Okruh činnosti akciové společnosti měl poměrně široký 

záběr – hlavní aktivitou byla výroba stavebních hmot a stavebních výrobků, výroba 

nebezpečných chemických látek a směsí, výroba stavebních tmelů a nátěrových hmot, 

přípravné a dokončovací stavební práce a specializované stavební činnosti. Doplňkovou 

činnost tvořila realitní činnost, správa a údržba nemovitostí a zprostředkování obchodu a 

služeb.  

V prvních dvou letech vykazovala akciová společnost ztrátu, od roku 2008 je činnost 

zisková. V tomto roce došlo ke změně sídla společnosti a k  navýšení základního kapitálu na 

62 000 000 Kč vydáním dalších 60 ks kmenových akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 

1 000 000 Kč. Dalším přelomovým rokem byl rok 2015, kdy se zúžily aktivity společnosti. 

Z obchodního rejstříku byly vymazány činnosti spojené se správou a údržbou nemovitostí, 

přípravné a dokončovací stavební práce a realitní činnosti. Hlavním oborem činnosti zůstala 

výroba a prodej stavebních hmot a chemických látek a velkoobchod a maloobchod s nimi. 

Počet členů představenstva se snížil na dva, dozorčí rada je jednočlenná. 

Podle prezentace na webových stránkách jde o ryze českou společnost, která vyrábí 

a prodává stavební produkty, chemické směsi a stavební technologie nejvyšší kvality. Ve 

čtyřech závodech má vybudovány linky na sypké hmoty i disperzní materiály a kapacita 
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umožňuje navyšovat objem vyrobené produkce, zefektivnit výrobu a rozšířit produktovou 

řadu. Cílem společnosti v současné době je využít příznivých makroekonomických trendů 

a udržet výrobní potenciál, který byl nastartován v roce 2016. 

 

4.1.1. Ukazatele hospodaření společnosti 

Akciová společnost pravidelně zveřejňuje účetní závěrku a výroční zprávu ve sbírce 

listin obchodního rejstříku. Z dokumentů vyplývá, že po prvních ztrátových letech se 

ekonomická situace podniku stabilizovala a společnost vykazuje vyrovnaný trend kladného 

výsledku hospodaření. Do roku 2013 byl vytvářen rezervní fond v souladu s platnou 

legislativou (§ 217 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník). Zákon č. 90/2012 Sb., o 

obchodních korporacích, povinnost tvorby rezervního fondu zrušil. Po této rekodifikaci se 

mohly akciové společnosti rozhodnout, zda stávající rezervní fond ponechají a budou ho 

každoročně doplňovat ze zisku podle ustanovení společenské smlouvy, nebo ho rozpustí 

převedením na jiný účet a v jeho tvorbě nebudou nepokračovat.
23

 Sledovaná akciová 

společnost šla cestou rozpuštění rezervního fondu, od roku 2014 se tato položka v závěrkové 

rozvaze nevyskytuje. Do roku 2015 netvořila společnost žádné fondy ze zisku, výsledek 

hospodaření byl převáděn na účet nerozděleného zisku minulých let. Od roku 2016 společnost 

vytváří ostatní fondy. Výsledek hospodaření, tvorbu fondů a další ekonomické ukazatele 

uvádí následující tabulka č. 4.1 

 

Tab. 4.1 Výsledek hospodaření a další ekonomické ukazatele společnosti 

Rok Aktiva 

v tis. Kč 

Výsledek 

hospodaření 

v tis. Kč 

Obrat 

v tis. Kč 

Rezervní 

fond 

v tis. Kč 

Ostatní 

fondy v tis. 

Kč 

Nerozdělený 

zisk z minulých 

let v tis. Kč 

2008 413 419 24 430 1 007 452 2 089 0 62 401 

2009 404 130 47 401 1 028 452 3 384 0 87 071 

2010 409 474 31 888 1 031 458 5 754 0 142 163 

2011 448 397 49 748 1 133 146 7 349 0 172 456 

2012 439 266 22 565 1 051 720 9 836 0 219 717 
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 Veřejný rejstřík a sbírka listin, in: e-justice.cz [online]. Ministerstvo spravedlnosti ČR 2012–2015. Dostupné z: 
https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik 
23

Bohdalová, Marie. Rezervní fond po rekodifikaci 2014. In: Uctovani.net 2010–2018 [online]. 24. 3. 2014. 
Dostup  
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2013 452 601 32 798 1 065 187 10 965 0 241 154 

2014 412 368 33 904 1 204 128 0 0 194 425 

2015 451 608 32 212 1 293 563 0 0 228 329 

2016 438 452 48 956 1 301 128 0 10 253 120 

2017 449 212 52 712 1 302 512 0 30 524 270 

Zdroj: Vlastní zpracování podle údajů ze sbírky listin 

 

4.1.2. Personální struktura 

Počet zaměstnanců akciové společnosti přesáhl v roce 2008 počet sto a v dalších letech se 

s rostoucím obratem postupně zvyšoval až na současných 173 pracovníků.
24

 Vývoj počtu 

zaměstnanců a objem osobních nákladů uvádí následující tabulka 4.2. 

 

Tab. 4.2 Počet zaměstnanců a osobní náklady společnosti 

Rok Počet zaměstnanců Osobní náklady v tis. Kč 

2008 106 101 367 

2009 118 103 881 

2010 121 129 660 

2011 158 156 696 

2012 153 162 161 

2013 152 132 812 

2014 155 161 874 

2015 172 201 429 

2016 181 223 450 

2017 173 231 780 

Zdroj: Vlastní zpracování podle údajů ze sbírky listin 

 

Pro hlubší analýzu profesní struktury poskytl člen představenstva společnosti údaje 

o počtu zaměstnanců v jednotlivých profesích a pracovních kategoriích. 

Vzhledem k tomu, že jde o podnik, který se zabývá výrobou a následným prodejem, 

převažují  ve struktuře zaměstnanců manuální profese zařazené do dvou kategorií. V první 
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 Veřejný rejstřík a sbírka listin, in: e-justice.cz [online]. Ministerstvo spravedlnosti ČR 2012–2015. Dostupné z: 
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jsou dělníci ve výrobě a tvoří nejpočetnější skupinu 92 zaměstnanců. Jde o následující 

profese:  

 obsluha strojů na výrobu stavebních hmot; 

 manipulátor ve výrobě; 

 operátor nakládky; 

 pomocný dělník; 

 montážní dělník výrobků a zařízení; 

 chemik ve stavební výrobě; 

 chemik ve výrobě; 

 laboratorní technik pro výrobu stavebních hmot; 

 zkušební technik; 

 vedoucí směny. 

 

Druhou skupinou jsou pracovníci skladů a odbytu. Z celkového počtu zaměstnanců 

tvoří druhou nejpočetnější skupinu – 58 zaměstnanců. Jedná se o tyto profese: 

 manipulační pracovník; 

 skladník; 

 operátor skladu; 

 skladový logistik; 

 řidič vysokozdvižných vozíků; 

 údržbář; 

 obchodní zástupce; 

 vedoucí skladu. 

 

Všichni uvedení pracovníci jsou zaměstnanci v pracovním poměru s hodinovým 

mzdovým tarifem. Jsou jim propláceny příplatky za přesčas ve výši stanovené zákonem 

č. 262/2006 Sb., zákoník práce, a to nejméně ve výši 25 % průměrného výdělku, pokud se 

zaměstnavatel se zaměstnancem nedohodli na poskytnutí náhradního volna v rozsahu práce 

konané přesčas místo příplatku (§ 114 odst. 1). Za dny státních svátků je vyplácena náhrada 

mzdy ve výši průměrného výdělku. Při sezónním nedostatku pracovních sil přijímá společnost 

brigádníky na dohody o provedení práce, jejich počet však není v objemu mzdových nákladů 

podstatný. 
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Další skupinou jsou administrativní zaměstnanci zahrnující profese asistent, mzdový 

účetní, personalista, účetní, referent odbytu a fakturant. Celkově zaměstnává akciová 

společnost ve čtyřech závodech 19 zaměstnanců těchto profesí. I tito pracovníci jsou 

zaměstnanci v pracovním poměru, avšak s měsíčním mzdovým tarifem. Za prokázanou práci 

přesčas dostávají náhradní volno. 

Z celkového počtu zaměstnanců jsou 4 ve vedoucích pozicích a pobírají manažerský 

plat.  

Vzhledem k tomu, že čtvrtý závod společnost otevřela v létě 2017, nemá v něm dosud 

kapacitně pokrytu potřebu zaměstnanců. V současné době poptává 18 pracovníků do výroby 

s kvalifikací operátor nakládky, montážní dělník výrobků a zařízení, chemik ve stavební 

výrobě a laboratorní technik pro výrobu stavebních hmot. Pro skladování a odbyt chybí 

operátor skladu, skladový logistik a dva řidiči vysokozdvižných vozíků. Doplnění 

zaměstnanců na požadovaný stav je nezbytný pro zajištění výroby a odbytu, činnost 

společnosti a její prosperita je na zaměstnancích přímo závislá, jak vyplývá z tabulky vývoje 

obratu ve vztahu k počtu zaměstnanců uvedené v tabulce č. 4.3. 

 

Tab. 4.3 Vývoj počtu zaměstnanců a obratu  

Rok Počet zaměstnanců Obrat v tis. Kč Obrat v Kč na 1 zaměstnance 

2008 106 1 007 452 9 504 264 

2009 118 1 028 452 8 715 695 

2010 121 1 031 458 8 524 446 

2011 158 1 133 146 7 171 810 

2012 153 1 071 720 7 004 706 

2013 152 1 065 187 7 007 809 

2014 155 1 204 128 7 768 568 

2015 172 1 293 563 7 520 715 

2016 172 1 301 128 7 564 698 

2017 173 1 332 512 7 528 897 

Zdroj: Vlastní zpracování podle údajů ze sbírky listin  

 

Dalším problémem, který společnost řeší, je fluktuace stálých pracovníků. Jedním 

z faktorů, které tuto situaci způsobují, je umístění závodů mimo městskou aglomeraci s horší 

dostupností prostředky hromadné přepravy. Profesní struktura je uvedena v tabulce č. 4.4. 
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Tab. 4.4 Profesní struktura zaměstnanců společnosti 

Rok 2018 Celkový počet 

zaměstnanců 

Dělnické 

profese 

Administrativní 

profese 

Vedoucí 

pracovníci 

Závod 1 44 38 5 1 

Závod 2 48 42 5 1 

Závod 3 48 42 5 1 

Závod 4 (nově 

otevřený) 

33 

 

28 4 1 

Celkem 173 150 19 4 

Zdroj: Vlastní zpracování podle údajů ze sbírky listin a informací poskytnutých vedením 

společnosti 

 

Důležitou otázkou, kterou společnost musí řešit, je bezpečnost práce. Pracovníci ve 

výrobě přichází do styku s chemickými látkami a prachem a povahou zátěžových pracovních 

faktorů jsou podle vyhlášky č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací 

do kategorií, zařazeni do kategorie 3 – rizikové práce. Pro zajištění ochrany jejich zdraví je 

nezbytné používat ochranné pracovní prostředky. Zaměstnavatel musí provádět pravidelná 

měření rizikových faktorů na pracovišti, které zajišťuje prostřednictvím osoby s příslušným 

osvědčením pro konkrétní měření. Současně jsou zaměstnanci povinni absolvovat vstupní 

a poté periodické lékařské prohlídky v intervalech dle vyhlášky č. 79/2013 Sb., o specifických 

zdravotních službách. Pro kategorii 3 – rizikové práce – je to jednou za dva roky. 

V otázce mezd byly se svolením člena představenstva získány dílčí údaje 

o odměňování dělníků a techniků za období let 2015 až 2017. Průměrná hodinová mzda 

kopíruje vývoj průměrných mezd v České republice a její výše u jednotlivých kategorií 

zaměstnanců je uvedena v následující tabulce č. 4.5. Odměny manažerů jsou předmětem 

obchodního tajemství. 
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Tab. 4.5 Průměrné mzdy zaměstnanců společnosti 

Rok Průměrná 

hodinová mzda 

dělnických profesí 

v Kč 

Průměrná měsíční 

mzda dělnických 

profesí v Kč  

Průměrná měsíční 

mzda 

administrativních 

profesí v Kč 

Průměrná mzda  

celkem v Kč 

2015 144,80 24 336 28 568 25 073 

2016 148,70 24 982 29 120 25 407 

2017 152,20 25 570 30 380 26 110 

Zdroj: Vlastní zpracování podle údajů ze sbírky listin a informací poskytnutých vedením 

společnosti 

 

Podle získaných informací jsou zaměstnanci odměňování v časové mzdě, v prosinci 

jsou jim vypláceny odměny, které dosahují až 100 % průměrného platu v závislosti na 

výsledku hospodaření daného roku. V průměrné měsíční mzdě je tato odměna zahrnuta. 

Podnik mimořádný příjem zaměstnanců účtuje do mzdových nákladů, nejde tedy o podíl na 

zisku vypláceny z fondu odměn tvořeného z výsledku hospodaření po zdanění. 

Průměrná mzda zaměstnanců v Moravskoslezském kraji v roce 2017 dosáhla částky 

26 738 Kč,
25

 mzdy ve sledované společnosti jsou tedy srovnatelné.  

 

Závěrem této kapitoly lze říci, že velikostí obratu, objemem aktiv a počtem zaměstnanců se 

podle zákona č. 563 /1991 Sb., o účetnictví, sledovaná akciová společnost řadí mezi střední 

účetní jednotky. Jsou to jednotky, které nejsou mikro účetní jednotkou ani malou účetní 

jednotkou a k rozvahovému dni nepřekračuje alespoň 2 z uvedených hraničních hodnot 

a) aktiva celkem 500 000 000 Kč, 

b) roční úhrn čistého obratu 1 000 000 000 Kč, 

c) průměrný počet zaměstnanců v průběhu účetního období 250.
26

  

 

Sledovaná akciová společnost překračuje hodnotu obratu, aktiva a počet zaměstnanců 

zůstávají pod limitem stanoveným zákonem. Z uvedeného vyplývá, že společnost je povinna 

vést účetnictví v plném rozsahu, účetní závěrku musí mít ověřenou auditorem a sestavuje 

                                                           
25

 Veřejný rejstřík a sbírka listin, in: e-justice.cz [online]. Ministerstvo spravedlnosti ČR 2012–2015. Dostupné z: 
https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik  
26

 § 1b zákona č. 563 /1991 Sb., o účetnictví. 



45 
 

výroční zprávu. Všechny dokumenty definované zákonem o účetnictví povinně přikládá do 

sbírky listin obchodního rejstříku.  

Také směrnice evropské unie pro kategorizaci podniků uvádí limit pro malé a střední 

podniky do 250 zaměstnanců. Výhodou těchto podniků je jejich pružnost, možnost zavádění 

technických inovací, vytváření nových pracovních příležitostí a rychlost reagování na 

makroekonomické změny a přijímaní podnikatelských rozhodnutí. Určitou nevýhodou mohou 

být omezené možnosti získávání výhod z rozsahu produkce a obtížnější získávání odborníků 

z oblasti řízení a správy.
27

 Svou velikostí a charakterem má tedy společnost téměř ideální 

podmínky pro pružné reagování na zaměstnaneckou politiku prostřednictvím zavádění nových 

zaměstnaneckých výhod a benefitů.  

4.1.3. Zaměstnanecké benefity 

V otázce zaměstnaneckých výhod bylo vedení společnosti poměrně vstřícné a poskytlo 

podrobný popis pracovních podmínek a výčet poskytovaných benefitů. Současně bylo 

povoleno provést mezi zaměstnanci podniku dotazníkové šetření za dodržení dvou podmínek 

– zachování anonymity společnosti při zveřejnění interních informací a poskytnutí závěrů 

průzkumu managementu společnosti.  

 

Pracovní podmínky 

Při zajišťování pracovního prostředí a podmínek práce společnost ctí zákon a ve všech 

provozech zabezpečuje takové minimální pracovní podmínky, které jsou definovány 

zákoníkem práce a dalšími legislativními normami. Všechny pracovníky ve výrobě a odbytu 

vybavuje předepsanými ochrannými pomůckami. Jde o montérky, rukavice, ochrannou obuv, 

ochranné brýle, respirátory a přilby, v zimních měsících dostávají zaměstnanci vatové bundy. 

Vnitřním předpisem o poskytování ochranných pomůcek je stanovena četnost poskytování 

a způsoby jejich čištění a údržby. Dělník ve výrobě má nárok na 2 kusy ochranného oblečení 

každé 2 roky, při zničení při práci (roztržení, polepení, spálení) dostávají automaticky nové. 

Také ostatní ochranné pomůcky jsou zaměstnancům vyměněny v okamžiku, kdy ztratí svou 

ochrannou funkci. Praní montérek si zajišťují zaměstnanci sami, čištění a údržbu ostatních 

pomůcek společnost řeší smluvně s místní čistírnou, která za služby fakturuje.  

 

 

                                                           
27

 Homolka, Tomáš. Kooperace malých a středních podniků jako nástroj zvyšování konkurenceschopnosti 
[online] Brno, 2006. Dostupné z: https://is.muni.cz/th/bxwc3/. Diplomová práce. Masarykova univerzita, 
Ekonomicko-správní fakulta. Vedoucí práce Jiří Novotný. 
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Pracovní doba 

Ve všech závodech společnosti je zaveden jednosměnný provoz. Pracovní doba dělníků 

v hlavním pracovním poměru je pevně stanovena, kvůli velkému počtu dojíždějících 

zaměstnanců začíná v 6.30 a končí ve 14.30 hodin. Zaměstnanci čerpají přestávku 30 minut 

na oddech, ta se jim v rámci zaměstnaneckých výhod započítává do odpracované doby. 

Z důvodu zajištění plynulosti výroby je čas přestávky v jednotlivých závodech stanoven 

jednotně, a to od 10.00 do 10.30 hodin. Jiný čas je vedoucím směny tolerován pouze 

výjimečně a umožněn individuálně. Přestávka na začátku a konci pracovní směny je 

nepřípustná. Přestávku tráví zaměstnanci na šatnách s plným sociálním zázemím 

a s prostorem na občerstvení. V blízkosti šaten je podniková kantýna, ve které mohou 

zaměstnanci koupit jídlo a nápoje. Teplý a studený čaj je vždy na přestávku připraven 

a poskytován zdarma.  

Práce přesčas je nařízena výjimečně při nutnosti zajistit větší zakázku. Její rozsah je 

sledován a nepřesahuje limit stanovený zákoníkem práce. Jak již bylo uvedeno, za práci 

přesčas čerpají zaměstnanci náhradní volno, nebo dostávají příplatek ve výši 25 % průměrné 

mzdy zjištěné za předchozí kalendářní čtvrtletí. 

Administrativní zaměstnanci v hlavním pracovním poměru mají stanovenu pružnou 

pracovní dobu. Začátek je stanoven v intervalu 6.30 až 8.30 hodin, konec 14.30 až 16.30 

hodin. Čas přestávky na oddech v délce 30 minut není striktně dán, zaměstnanci ji čerpají tak, 

aby nedocházelo k organizačním výpadkům. I tito zaměstnanci mají přestávku započítanou do 

pracovní doby.  

Znevýhodnění dělníků v otázce pevné pracovní doby je dáno charakterem provozní 

činnosti, při níž na sebe navazují jednotlivé výrobní úkony. Pracovní doba je stanovena po 

dohodě se zaměstnanci a uvedena v kolektivní smlouvě. 

 

Stravování 

Podle zákoníku práce má zaměstnavatel povinnost zajistit pracovníkům stravování. 

Společnost ho zajišťuje prostřednictvím stravenek nakupovaných od společnosti Edenred, a to 

každý rok v té nominální hodnotě, která je z hlediska zákona o daních z příjmů 

nejoptimálnější. 55 % hodnoty stravenek společnost zahrnuje do daňově uznatelných nákladů, 

zbývající částku částečně předepisuje zaměstnancům k úhradě a částečně zahrnuje do daňově 

neuznatelných nákladů. Tato částka je zaměstnaneckým benefitem a je předmětem 

kolektivního vyjednávání. Hodnotu stravenek a jejich úhradu v letech 2015 až 2018 uvádí 

následující tabulka č. 4.6. 
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Tab. 4.6 Hodnota poskytovaných stravenek společnosti ve sledovaném období 

Rok Nominální 

hodnota 

stravenky 

v Kč 

Daňově uznatelná 

část v Kč  

Přepis 

zaměstnancům 

k úhradě v Kč 

Daňově 

neuznatelná část 

v Kč (benefit) 

2015 104 57 17 30 

2016 105 58 17 30 

2017 109 60 18 31 

2018 118 65 20 33 

Zdroj: Vlastní zpracování podle údajů poskytnutých vedením společnosti 

 

Pro ilustraci nákladů na stravování společnost poskytla údaje o stravném čerpaném 

v roce 2017 za všechny zaměstnance společnosti včetně provizí za stravovací poukázky jejich 

poskytovateli. V daném období bylo koupeno a zaměstnancům poskytnuto 45 109 kusů 

stravovacích poukázek v nominální hodnotě 109 Kč. Celkově šlo o částku 4 939 444 Kč, 

nákladem daňově uznatelným bylo 2 716 695 Kč, 678 127 Kč bylo inkasováno od 

zaměstnanců, 1 544 624 Kč poskytla společnost zaměstnancům jako benefit a částku zachytila 

v účetnictví jako daňově neuznatelný náklad. Provize za poskytnuté stravenky dosáhla výše 

123 486 Kč, 67 917 Kč bylo zahrnuto do základu daně a 55 569 Kč zahrnuto nebylo. 

 

Sportovní a kulturní akce 

Ve vnitřním předpisu má společnost ukotvenu možnost poskytnutí příspěvku na sport 

a kulturu ve výši 1 500 Kč ročně na zaměstnance nebo jeho rodinného příslušníka. Musí jít 

výhradně o nepeněžní plnění, které poskytovatel fakturuje společnosti nebo jsou akce 

podloženy vstupenkami nebo účtenkami. Zaměstnanci využívají tento benefit ve formě vstupů 

do wellness, nájmů sportovních hal, úhrad za trenérské a relaxační služky a vstupenek na 

kulturní akce. 

 

Služební vozidlo 

Společnost má ve svém majetku osobní automobily, které jsou využívány pro pracovní účely 

manažery firmy a obchodními zástupci. Ti je mohou využívat i pro soukromé účely při 

dodržení ustanovení § 6 odst. 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Každý měsíc je 
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k jejich hrubé mzdě připočítáno jako nepeněžní plnění 1 % vstupní ceny automobilu včetně 

daně z přidané hodnoty, zaměstnanci tedy z této částky odvádí zálohy na daň z příjmů 

i zdravotní a sociální pojištění. V celém podniku této výhody využívá pouze 8 zaměstnanců, 

jako benefit je tedy tato výhoda okrajovou záležitostí.  

 

Odběr výrobků za zvýhodněné ceny 

Jako zaměstnaneckou výhodu umožňuje obchodní společnost svým zaměstnancům odběr 

výrobků za zvýhodněné ceny. Jedná se o lepidla, tmely, disperzní materiály, silikony, barvy 

a nátěry, stěrky a zdící pěny. Zaměstnancům jsou poskytovány výhradně produkty s blížící se 

lhůtou upotřebitelnosti, výrobky s poškozeným obalem nebo jinak atypické. Protože se na ně 

vztahuje obvyklá sleva, není cenový rozdíl mezi cenou obvyklou a cenou po slevě 

započítáván do zdanitelných příjmů zaměstnanců. Výše slevy je stanovena na základě 

kalkulace nákladů, cena po slevě je přibližně na úrovni výrobních nákladů výkonu. Pro 

pracovníky jsou tedy průměrně o 34 % levnější než v běžné prodejní síti. Podle informací 

vedení podniku zvýhodněný odběr každoročně využívá asi 25 % zaměstnanců. 

Jiné zaměstnanecké výhody společnost neposkytuje. Finanční dopad uplatňovaných 

benefitů v roce 2017 je shrnut v následující tabulce. Náklad placené přestávky byl vyčíslen 

jako součin počtu směn, počtu zaměstnanců, délky přestávky a průměrné hodinové mzdy. 

Pracovníci na manažerských pozicích do výpočtu nebyli zahrnuti. Do výčtu dále nebyla 

zahrnuta hodnota ochranných pomůcek, protože je jejich poskytování uloženo zákonem a dále 

použití služebních vozů pro soukromé účely, protože se týkají zanedbatelného množství 

zaměstnanců. Finanční dopady poskytovaných benefitů jsou dále uvedeny v tabulce č. 4.7. 

 

 

 

Tab. 4.7 Finanční dopad poskytovaných benefitů. 

Benefit Daňový 

náklad v Kč 

Nedaňový náklad 

v Kč  

Přijato od 

zaměstnanců 

v Kč 

Nezachyceno 

v účetnictví 

v Kč (benefit) 

Stravné 2 716 695 1 544 624 678 127 0 

Provize za 

stravenky 

67 917 55 569 0 0 

Sport a kultura 0 259 500 0 0 
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30 minut 

placená 

přestávka 

   3 291 325 

Celkem 1 784 612 1 859 693 678 127 3 291 325 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

4.2. Dotazník 

Se souhlasem obchodního vedení byl ve společnosti proveden dotazníkový průzkum 

zaměřený na poskytování benefitů a zaměstnaneckých výhod. Po dohodě s vedením byl 

průzkum proveden ve všech závodech zasláním papírových dotazníků s otázkami 

i záznamovými archy. Formulář obsahoval 15 uzavřených otázek zaměřených na charakter 

pracovní pozice zaměstnance, jeho vzdělání a pracovní pozici, délku pracovního poměru 

u společnosti, zaměstnanecké benefity obecně, na konkrétní výhody poskytované společností 

a na konkrétní přání zaměstnanců v této oblasti. Z důvodu objektivity byly dotazníky 

vyplněny anonymně. U všech otázek vybírali respondenti z několika možností, pouze čtyři 

otázky zkoumaly názory a postoje zaměstnanců k otázce benefitů. Anketa proběhla začátkem 

března, z celkového počtu 173 předaných formulářů se vrátilo 78 vyplněných. Odevzdané 

dotazníky byly zkontrolovány a zpracovány v tabulkové a grafické podobě. Dotazník je 

uveden v příloze. 

 

4.3. Vyhodnocení dotazníku 

Otázky dotazníku byly rozděleny do několika okruhů a individuálně vyhodnoceny. První část 

zjišťovala demografické údaje o respondentech, další část se zaměřila na povědomí 

o zaměstnaneckých výhodách a benefitech poskytovaných zaměstnavatelem a na spokojenost 

s nimi. Každá otázka byla statisticky vyhodnocena a graficky zhodnocena. 
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1) Jaké je vaše pohlaví? 

   Graf č. 1 Struktura respondentů podle pohlaví     

                                                      

     Zdroj: Vlastní zpracování na základě dotazníkového průzkumu 

 

2) Do jaké věkové skupiny patříte? 

Graf č. 2 Struktura respondentů podle věku 

                                      

     Zdroj: Vlastní zpracování na základě dotazníkového průzkumu 

 

3) Jak dlouho jste u společnosti zaměstnán/a?  

Graf č. 3 Struktura respondentů podle počtu let odpracovaných u společnosti 

 

             

Zdroj: Vlastní zpracování na základě dotazníkového průzkumu 
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4) Jaká je vaše současná pracovní pozice?  

Graf č. 4 Struktura respondentů podle pracovní pozice 

            

Zdroj: Vlastní zpracování na základě dotazníkového průzkumu 

 

5) Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání? 

Graf č. 5 Struktura respondentů podle nejvyššího dosaženého vzdělání 

                               

Zdroj: Vlastní zpracování na základě dotazníkového průzkumu 

 

6) Poskytuje firma, ve které pracujete, zaměstnanecké benefity? 

Graf č. 6 Struktura respondentů podle povědomí o poskytovaných benefitech 

 

 

                                                 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě dotazníkového průzkumu 
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7) Věděl jste o zaměstnaneckých benefitech firmy před podepsáním pracovní smlouvy? 

Graf č. 7 Struktura respondentů podle povědomí o poskytovaných benefitech 

                                  

Zdroj: Vlastní zpracování na základě dotazníkového průzkumu 

 

8) Ovlivnily zaměstnanecké benefity váš zájem ve firmě pracovat?  

Graf č. 8 Struktura respondentů podle zainteresovanosti na poskytovaných benefitech 

                                

Zdroj: Vlastní zpracování na základě dotazníkového průzkumu 
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9) Jaké benefity firma poskytuje? 

Graf č. 9 Struktura respondentů podle povědomí o poskytovaných benefitech 

    

Zdroj: Vlastní zpracování na základě dotazníkového průzkumu 
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10) Které benefity využíváte? 

Graf č. 10 Struktura respondentů podle využívání benefitů 

 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě dotazníkového průzkumu 

 

 

11) Motivují vás výhody poskytnuté zaměstnavatel k lepšímu pracovnímu výkonu 

Graf č. 11 Struktura respondentů podle motivačního účinku benefitů 

                                     

Zdroj: Vlastní zpracování na základě dotazníkového průzkumu 
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12) Přivítali byste, kdyby množství benefitů rostlo s délkou pracovního poměru u firmy?  

Graf č. 12 Struktura respondentů podle motivačního účinku benefitů 

                                    

Zdroj: Vlastní zpracování na základě dotazníkového průzkumu 

 

13) Přivítali byste, kdyby množství benefitů rostlo s pracovním výkonem? 

Graf č. 13 Struktura respondentů podle motivačního účinku benefitů 

                                    

Zdroj: Vlastní zpracování na základě dotazníkového průzkumu 
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14) Jaké benefity byste přivítali (označte maximálně 4 z uvedených)? 

Graf č. 14 Struktura respondentů podle přání respondentů 

 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě dotazníkového průzkumu 

 

15) Co vás nejvíce motivuje k lepšímu pracovnímu výkonu?  

Graf č. 15 Struktura respondentů podle motivačního účinku benefitů 

                                    

Zdroj: Vlastní zpracování na základě dotazníkového průzkumu 
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společnosti zaměřené na výrobu stavebních hmot a tmelů. Ženy v dané společnosti pracují 

hlavně v administrativních funkcích (otázka č. 1).  

Nejširší věkovou skupinou jsou pracovníci od 26 do 36 let, tvoří 50 % všech 

respondentů. Akciová společnost tedy disponuje poměrně mladým kolektivem zaměstnanců, 

což je u technických profesí obvykle výhoda – pracovníci jsou pružní a adaptabilní, 

s přehledem reagují na měnící se podmínky práce i nové technologie, snadno se učí 

a přizpůsobují novému prostředí i měnícímu se kolektivu. Většinou ovládají cizí jazyky 

(otázka č. 2).  

Nejvíce respondentů je u společnosti v pracovním poměru do 6 let – celkem 

24 zaměstnanců. Počet dlouhodobých zaměstnanců je poměrně malý, jde o 9 zaměstnanců. 

Podle doplňujících údajů z vedení firmy jsou dlouhodobými zaměstnanci manažeři ve 

vrcholných funkcích a někteří administrativní zaměstnanci na úseku účetnictví (otázka č. 3). 

Vzhledem k tomu, že společnost vznikla v roce 2005 a existuje tedy téměř 18 let, může 

vysledovaný fakt znamenat poměrně velkou fluktuaci a stojí za podrobnější rozbor, proč 

zaměstnanci z podniku odchází. Jedním z důvodů muže být umístění provozoven mimo město 

a horší dostupnost. 

Na otázku o charakteru pracovní pozice odpovědělo 86 % dotázaných, že svou profesi 

považují za dělnickou. Toto zjištění je plně v souladu s informacemi o profesní struktuře 

společnosti poskytnuté vedením firmy (otázka č. 4). 

Většina zaměstnanců podniku je vyučená v oboru (10 %) nebo má ukončené 

středoškolské vzdělání (42 %). Přestože je převaha profesí manuálních, je středoškolsky 

vzdělaných pracovníků více než vyučených. Toto jasně ukazuje na potřebu vzdělání i na 

nižších pracovních pozicích – při téměř plně mechanizovaných provozech práci zajišťují 

vzdělaní a erudovaní zaměstnanci (otázka č. 5). 

Otázka, zda podnik nějaké benefity poskytuje, je subjektivní a vypovídá spíše o tom, 

zda mají zaměstnanci povědomí o tom, co to benefity jsou, a jestli výhody, které jim podnik 

poskytuje, vůbec za benefity považují. Na tuto otázku odpovědělo 18 % respondentů, že firma 

žádné benefity neposkytuje. Z daného vyplývá, že tito zaměstnanci nepovažují stravenku 

v hodnotě 118 Kč koupenou za 20 Kč za benefit, ale samozřejmost (otázka č. 6). 

Na otázku, zda zaměstnanci věděli před podepsáním smlouvy o zaměstnaneckých 

výhodách, odpovědělo 68 % respondentů, že ne. Může to znamenat dvě skutečnosti. Buď je 

pro zaměstnance prvořadá výše mzdového ohodnocení a benefity pokládají za nepodstatné, 

nebo nebyli při přijímání do pracovního poměru důkladně seznámeni s výhodami, které 
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podnik poskytuje (otázka č. 7). Proto i odpověď na otázku, zda benefity ovlivnily jejich zájem 

pracovat ve firmě, odpovědělo 86 % respondentů negativně (otázka č. 8).  

Zajímavé odpovědi poskytla otázka na druhy benefitů poskytovaných podnikem 

(otázka č. 9). Výčet byl poměrně velký, nabízel 23 druhů nejběžnějších benefitů a je možné, 

že až při jejich evidenci si někteří respondenti uvědomili, že to, co v práci dostávají, není 

samozřejmost, ale zaměstnanecká výhoda. Výsledky jsou zajímavé také proto, že u některých 

benefitů, které firma neposkytuje, se vyskytly kladné odpovědi. Může to znamenat, že 

o některých výhodách si zaměstnanci myslí, že jsou určeny jen pro určité skupiny 

zaměstnanců, což by bylo diskriminační a v rozporu se zákonem. Odpovědi na tuto anketní 

otázku shrnuje následující tabulka č. 4.8. 

 

Tab. 4.8 Názor zaměstnanců na strukturu poskytovaných benefitů 

Benefit Počet kladných 

odpovědí 

Vyjádření v % 

Příspěvek na stravování  78 100 

Příspěvek na soukromé životní pojištění  10 12,8 

Příspěvek na penzijní připojištění 16 20,5 

Příspěvek na dovolenou  28 35,9 

Příspěvek na rekreační pobyty a zájezdy  18 23,1 

Příspěvek na kulturní akce  69 88,5 

Příspěvek na sportovní akce  69 88,5 

Půjčky zaměstnancům  8 10,2 

5 dní dovolené navíc  2 1,3 

Flexibilní pracovní doba  12 15,4 

13. plat  70 89,7 

Služební auto  4 5,1 

Služební telefon  4 5,1 

Služební notebook  6 7,7 

Vzdělávací kurzy a odborná školení 

(jazykové kurzy)  

13 16,7 

Doprava do zaměstnání 0 0 

Odběr zboží a služeb od zaměstnavatele za 

snížené ceny  

22 28,2 

Poskytování pracovního oblečení  74 94,9 
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Zdravotní péče (roční komplexní prohlídka) 4 5,1 

Jednorázový příspěvek k životnímu jubileu  14 17,9 

Věcné dary 26 33,3 

Pitný režim 77 98,7 

Očkování proti chřipce 8 10,3 

 Zdroj: Vlastní zpracování na základě dotazníkového průzkumu 

 

 poskytované stravenky označilo 100 % respondentů za benefit, přestože 18 % v otázce 

č. 6 odpovědělo, že firma žádné benefity neposkytuje;  

 vysoké procento zaměstnanců správně označilo za poskytovaný benefit zajištění 

pitného režimu, pracovního oblečení a ochranných pomůcek, dále příspěvek na 

kulturu a sport a vyplácení 13. platu; 

 nad 20 % zaměstnanců se domnívá, že firma poskytuje příspěvek na penzijní 

připojištění, rekreační pobyty a zájezdy a na dovolenou. Tyto výhody však společnost 

neposkytuje; 

 flexibilní pracovní dobu využívají administrativní pracovníci a manažeři na vedoucích 

pozicích, dohromady necelých 14 % všech zaměstnanců podniku. Kladnou odpověď 

označilo 15 % respondentů, což přibližně odpovídá skutečnosti; 

 dalšími výhodami, které podnik neposkytuje, jsou dny dovolené navíc, roční 

komplexní zdravotní prohlídka, očkování proti chřipce, jednorázový příspěvek 

k životnímu jubileu a půjčky zaměstnancům. Také u těchto položek se objevily kladné 

odpovědi. 

 

Otázka na využívané benefity přinesla poměrně přesné odpovědi. Většina 

zaměstnanců odpověděla kladně na poskytování stravenek, pitný režim, příspěvky a kulturní 

a sportovní akce, poskytování pracovního oblečení a třináctý plat. Také procento kladných 

odpovědí na benefity v podobě poskytování služebního automobilu, notebooku a služebního 

telefonu odpovídá skutečnému počtu zaměstnanců, pro které jsou tyto výhody určeny (otázka 

č. 10). 

Na otázku, zda zaměstnance motivují benefity k lepšímu pracovnímu výkonu a jestli 

by se jejich množství mělo zvyšovat s délkou pracovního poměru u firmy, odpovědělo shodně 

84 % respondentů kladně (otázka č. 11 a 12). Větší benefity s vyšším pracovním výkonem by 

přivítalo 77 % respondentů (otázka č. 13). 
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Hlubší rozbor si zaslouží odpovědi na otázku, jaké další benefity by zaměstnanci 

přivítali (otázka č. 14). Tato otázka byla do dotazníku přidána na žádost vedení firmy 

a zaměstnanci podle ní měli označit maximálně čtyři výhody z dvanácti uvedených. Také 

jejich výčet byl definován vedením společnosti. Odpovědi na otázku shrnuje následující 

tabulka č. 4.9 

 

Tab. 4.9 Přehled benefitů žádaných zaměstnanci 

Benefit Počet kladných 

odpovědí 

Vyjádření v % 

Příspěvek na soukromé životní pojištění  9 11,5 

Příspěvek n penzijní připojištění 19 24,4 

Příspěvek na dovolenou  74 94,9 

Příspěvek na rekreační pobyty a zájezdy  18 23,1 

Půjčky zaměstnancům  7 8,9 

5 dní dovolené navíc  78 100 

Vzdělávací kurzy a odborná školení 

(jazykové kurzy)  

7 8,9 

Doprava do zaměstnání  38 48,7 

Zdravotní péče (roční komplexní prohlídka)  26 33,3 

Jednorázový příspěvek k životnímu jubileu  13 16,7 

Věcné dary 19 24,4 

Očkování proti chřipce 5 6,4 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě dotazníkového průzkumu 

 

Pokud firma uvažuje o poskytování dalších benefitů, měla by se řídit přáním 

stávajících zaměstnanců. Vzorek je dostatečně reprezentativní vzhledem k tomu, že na otázku 

odpovědělo všech 78 respondentů, kteří dotazník odevzdali. Jednoznačně nejžádanějším 

benefitem je 5 dní dovolené navíc a příspěvek na dovolenou. Pokud by společnost chtěla 

nabídnout další dva nové benefity jednotně pro všechny zaměstnance, byla by to doprava do 

zaměstnání a roční komplexní zdravotní prohlídka. 

Odpověď na poslední otázku (otázka č. 15) shrnující motivaci zaměstnanců k lepšímu 

pracovnímu výkonu jednoznačně označuje za nejdůležitější faktor finanční ohodnocení 
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(88 %), na druhém místě benefity (11 %) a pouze necelé 1 % respondentů upřednostňuje 

pochvalu od vedoucího nebo uznání od kolegů. 

4.4. Navrhované řešení 

Současná personální situace sledované akciové společnosti je charakteristická vysokým 

podílem pracovníků ve výrobě s požadovaným středním vzděláním vzhledem k technologické 

úrovni plně mechanizované výroby. Administrativní úsek zajišťují pracovníci s ekonomickým 

vzděláním středoškolského nebo bakalářského stupně. Celkově podnik k 1. lednu 2018 

zaměstnával ve čtyřech závodech 173 pracovníků v hlavním pracovním poměru a do plné 

zaměstnanosti pro plynulé zabezpečení výroby poptává 18 zaměstnanců s kvalifikací operátor 

nakládky, montážní dělník výrobků a zařízení, chemik ve stavební výrobě a laboratorní 

technik pro výrobu stavebních hmot. Pro skladování a odbyt chybí operátor skladu, skladový 

logistik a dva řidiči vysokozdvižných vozíků (viz kapitola 4.1.2). Dalším rysem je poměrně 

velká fluktuace zaměstnanců, kteří rozvazují pracovní poměr většinou po 6 letech práce pro 

podnik, tedy v době, kdy již získali odborné znalosti a zkušenosti s provozem a jsou pro firmu 

jako odborníci velice cenní. Jedním z důvodů může být již uvedený fakt, že všechny závody 

leží mimo městskou aglomeraci ve vzdálenosti přibližně 15 km od hranice města v oblastech 

s malou dopravní obslužností a nízkou frekvencí spojů. Spojení hromadnou dopravou je 

pouze autobusové, železnice k místu nevede. Ranní spoj autobusu je v místě v 6.10 hodin 

a zpáteční odjíždí v 15.00 hodin. Zaměstnanci tedy ztrácí ráno 20 minut času a odpoledne půl 

hodiny čekáním na spoj. Někteří do práce dojíždí vlastním automobilem, což znamená při 

21 pracovních dnech v měsíci a průměrných cenách pohonných hmot náklad ve výši přibližně 

1 500 Kč. Měsíční jízdenka autobusovou přepravou stojí 520 Kč. 

Otázkou tedy je, jak motivovat a podpořit stávající kvalifikované zaměstnance, aby 

podnik neopouštěli, a jak přilákat ty nové, aby byl stav zaměstnanců doplněn na potřebnou 

úroveň. Nabízí se několik řešení. 

 

4.4.1. Růst mezd 

Jak vyplynulo z dotazníkového šetření, je finanční ocenění práce hlavním motivačním 

faktorem zaměstnanců sledované společnosti. Mzdové ukazatele uvedené v tabulce č. 4.5 

ukazují, že mzdy v podniku každoročně rostou. V roce 2017 byla průměrná měsíční mzda 

pracovníka ve výrobě 25 520 Kč, mzda pracovníků v administrativě 30 380 Kč, průměr za 

všechny zaměstnance s výjimkou manažerských pozic byl 26 110 Kč. Mzdy jsou srovnatelné 

s průměrem Moravskoslezského kraje, který byl vyčíslen Českým statistickým úřadem 
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a v pololetí roku 2017 dosáhl 26 474 Kč,
28

 přesto by jejich zvyšování podnik měl věnovat 

větší pozornost. Mzdy rostou obecně jednak s celospolečenským ekonomickým růstem a s 

růstem garantované minimální mzdy, jednak v důsledku personální politiky podniků a 

společností. Firmy v Moravskoslezském kraji se předhánějí ve zvyšování mzdových a 

platových tarifů ve snaze udržet si stávající zaměstnance a nalákat nové a tento fakt mohutně 

inzerují na stránkách nabízejících práci. Nechce-li sledovaná společnost o své zaměstnance 

přijít, musí na trend reagovat a nabízet svým pracovníkům minimálně srovnatelné ohodnocení 

práce. Vyjdeme-li z údajů o výsledcích hospodaření za poslední léta, je rostoucí zisk 

dostatečný a vytváří prostor pro pravidelný růst mezd. Počtem zaměstnanců se sledovaná 

obchodní společnost řadí k menším a středním firmám, vyšší mzdové náklady její ziskovost 

radikálně neovlivní. Finanční vyjádření mzdového růstu je vyčísleno v kapitole 4.4.3. 

Na pravidelný růst mezd zaměstnanci slyší, je nutné si však znovu uvědomit, že 

všechny složky mezd jsou podrobeny dani z příjmů a odvodům zdravotního a sociálního 

pojištění. Jejich finanční dopad pociťují nejen zaměstnanci, ale i zaměstnavatelé. Znovu se tak 

otevírá otázka benefitů, které zatíženy daněmi ani jinou povinností nemusí být. 

 

4.4.2. Zavedení nových benefitů 

Dotazníkové šetření upravené podle požadavků vedení sledované společnosti ukázalo míru 

informovanosti zaměstnanců v otázce benefitů a také jejich přání a tužby v této oblasti. 

Stravenky pracovníci považují za samozřejmost, stejně tak zajištění pitného režimu na 

pracovišti nebo poskytování pracovních oděvů. Management firmy by měl zajistit, aby byli 

zaměstnanci vhodnou formou informování o poskytovaných benefitech i jejich finančních 

dopadech. Například placená přestávka na oddech není povinností vyplývající ze zákona, 

stejně tak částka k úhradě za stravenky, která je pouze symbolická. Pokud v roce 2018 získají 

měsíčně průměrně 20 stravenek v nominální hodnotě 118 Kč za cenu 20 Kč za kus, získávají 

vlastně ke mzdě dalších 2 360 Kč v podobě těchto poukázek koupených za cenu 400 Kč. 

Čistý zisk ze stravenek je tedy 1 960 Kč měsíčně. Finanční efekt půlhodinové placené 

přestávky denně je při průměrné hodinové mzdě a 20 směnách měsíčně dalších 1 520 Kč. 

Z nových benefitů by zaměstnanci nejvíce přivítali pětidenní dodatkovou dovolenou, 

příspěvek na dovolenou, na dopravu do zaměstnání a zajištění komplexního zdravotního 

vyšetření.  

                                                           
28

 Průměrná mzda v Moravskoslezském kraji v 1. až 2. čtvrtletí 2017. In: Český statistický úřad Krajská správa 
ČSÚ v Ostravě [online]. Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/xt/prumerna-mzda-v-moravskoslezskem-kraji-v-
1-az-2-ctvrtleti-2017 
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Dodatková dovolená 

V případě dovolené navíc jde obecně o benefit v současné době velmi oblíbený ať už 

v podobě sick days, free days, nebo jiného indispozičního volna. Znamená to, že k zákonným 

20 dnům dovolené přidává zaměstnavatel další placené dny volna. Obvyklou podmínkou však 

je, že si zaměstnanec musí tyto dny vybírat tak, aby nebyla narušena plynulost výroby. Toto 

platí u dodatkové dovolené. Mají-li tyto dny volna podobu sick days, plánovat dopředu se 

pochopitelně nemohou.  

Náhrada za dny placeného volna jsou benefitem který podléhá dani z příjmů 

i odvodům zdravotního a sociálního pojištění. Otázkou je, zda firma bude vyplácet náhradu ve 

výši průměrné mzdy podle § 222 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce tak, jak to legislativa 

ukládá u řádné dovolené nebo bude za dny volna navíc vyplácet tarifní mzdu.  

Finanční dopad poskytnutí pěti dnů volna navíc je uveden v kapitole 4.4.3. 

 

Příspěvek na dovolenou (rekreaci) 

O tento benefit si řekli zaměstnanci v dotazníkovém šetření na druhém místě. Podnik může 

každoročně poskytnout zaměstnanci a jeho rodinným příslušníkům příspěvek na rekreaci. 

Pokud budou splněny podmínky o nepeněžním plnění a limit 20 000 Kč, je tento benefit 

u zaměstnance osvobozen od daně z příjmů. Podmínka nepeněžního plnění se zajistí tím, že 

poskytovatel rekreace bude fakturovat náklady na zájezd plně nebo částečně na účet 

sledované společnosti. Pokud podnik zachová limit 20 000 Kč na jednoho zaměstnance, bude 

roční finanční dopad 3 460 000 Kč. Pro podnik bude částka daňově neuznatelná, může ji 

hradit z fondu ze zisku pro tento účel vytvořeného nebo účtovat do nákladů nezahrnovaných 

do základu daně. Pokud se rozhodne poskytovat jako benefit ročně vyšší částku (př. 

25 000 Kč), bude hodnotu příspěvku nad limit stanovený zákonem přičítat jako nepeněžní 

plnění ke mzdě zaměstnance. Aby nedocházelo k případné diskriminaci, nesmí být tato 

výhoda poskytována pouze určitému okruhu zaměstnanců, ale všem.  

Podrobný finanční rozbor poskytování příspěvku na dovolenou je rozebrán 

v následující podkapitole.  

Doprava do zaměstnání 

Pokud bude sledovaná společnost přispívat zaměstnancům na dopravu do zaměstnání, může 

použít několik variant. Protože na dopravu na místo pravidelného výkonu práce se nevztahuje 

ustanovení § 42 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce o pracovní cestě, je úhrada jízdních 

nákladů pro zaměstnance příjmem zahrnovaným do základu pro výpočet zálohy na daň 
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z příjmů i odvodům zdravotního a sociálního pojištění. U zaměstnavatele jde o nedaňový 

výdaj. Další možností je využít ustanovení § 6 odst. 9 písm. g zákona č. 586/1992 Sb., 

o daních z příjmů a poskytnou příspěvek na dopravu jako nepeněžní dar formou permanentky 

na hromadnou dopravu. Roční limit je 2 000 Kč, šlo by tedy pouze o přibližně jednoměsíční 

pokrytí nákladů na dopravu do zaměstnání. I v tomto případě jde většinou u zaměstnavatele 

o daňově neuznatelný náklad. Může však využít ustanovení § 24 odst. 2 písm. j) bod 5 zákona 

č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, podle kterého jsou daňově uznatelným nákladem plnění 

vyplývající z kolektivní smlouvy, vnitřního předpisu nebo pracovní smlouvy. Je-li tedy 

příspěvek na dopravu zakotven ve vnitřním předpisu podniku, je tento výdaj pro 

zaměstnavatele daňově uznatelný. 

Další variantou je zajištění svozu zaměstnanců firemním nebo najatým dopravním 

prostředkem. V úvahu by připadal autobus nebo minibus, protože v každém závodě je 

minimálně 20 zaměstnanců, kteří na dopravu do zaměstnání používají prostředek hromadné 

přepravy a ne vlastní automobil. I na tento případ lze aplikovat § 24 odst. 2 písm. j) bod 

5 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, a zařadit dopravu zaměstnanců do vnitřního 

předpisu firmy. V tomto případě jsou náklady na dopravní prostředek a řidiče pro 

zaměstnavatele daňově uznatelné, z pohledu zaměstnance však představuje zdanitelný příjem 

ve výši ceny obvyklé a podléhá i odvodům zdravotního a sociálního pojištění.  

Podrobně je finanční rozbor příspěvků na dopravu rozebrán v následující kapitole.  

 

Komplexní zdravotní prohlídka 

V tomto případě jde o nadstandardní zdravotní péči nehrazenou zdravotními pojišťovnami. 

Firmy je zaměstnancům často nabízejí, protože náklady na ně považují za dlouhodobou 

investici, která se vyplatí. V dotazníkovém šetření skončil tento benefit na čtvrtém místě, 

přestože péči o zdraví preferují obvykle lidé středního věku a starší a v případě sledované 

společnosti jde o poměrně mladý kolektiv.  

Problémem je, jak často a do jaké hloubky preventivní vyšetření zajišťovat. Jako vždy 

jde o peníze. Sazby se pohybují od 10 000 do 21 100 Kč v závislosti na množství vyšetření.
29

 

Při laboratorním vyšetření krve a moči, ultrazvukovém vyšetření orgánů, EKG a rentgenu plic 

vyjde vyšetření na 10 000 Kč. Pokud by sledovaná společnost poskytovala tento screening 

jednou za dva roky, byly by roční náklady při počtu 173 zaměstnanců 865 000 Kč.  

                                                           
29

 Komplexní vyšetření zdravotního stavu. In: Top Moravia Health, s. r. o. Diagnostické a léčebné centrum 
[online] 2014. Dostupné z: http://www.tmhklinika.cz/cz/nabizene-sluzby/komplexni-vysetreni-zdravotniho-
stavu.php 
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4.4.3. Finanční dopad nových benefitů 

Pokud sledovaná společnost vyslyší přání svých zaměstnanců a zavede benefity popsaná výše, 

bude to mít nesporně dopad na čistý výsledek hospodaření společnosti. Otázkou je, jakou 

formou jednotlivé výhody poskytnout, aby to bylo optimální pro zaměstnance 

i zaměstnavatele. 

 

Dodatková dovolená 

V případě zavedení pěti dní dovolené navíc pro všechny zaměstnance je možné proplácet tyto 

dny volna náhradou ve výši průměru nebo tarifní mzdou. Byla-li průměrná mzda pracovníků 

v roce 2017 ve výši 26 110 Kč, je nutné si uvědomit, že průměr tvoří 13 platů, protože 

zaměstnanci dostávají v prosinci odměny ve výši téměř 100 % jejich měsíční mzdy. Průměrná 

tarifní mzda se tedy pohybuje kolem 24 102 Kč. Pokud tedy bude společnost vyplácet 

dodatkovou dovolenou průměrem, jedná se o zvýšení mzdových nákladů o 6 217 Kč na 

jednoho zaměstnance, u 169 provozních pracovníků (zaměstnanci na manažerských pozicích 

do výčtu nejsou započítáni) jde celkem o 1 05 673 Kč. Zákonné odvody z této částky jsou 

357 229 Kč. Při výpočtu se vychází z průměrného měsíce, který má 21 pracovních dní. Pokud 

bude společnost proplácet dovolenou navíc tarifem, vyjde zvýšení mezd na 969 891 Kč 

(5 739 Kč na jednoho zaměstnance), zvýšení odvodů o 329 763 Kč.  

Pokud společnost pětidenní dovolenou navíc nezavede a zaměstnanci by hypoteticky 

čerpali nemocenskou v této délce, první 3 dny by nedostali žádnou náhradu, za dva další 

pracovní dny jim vyplatí zaměstnavatel náhradu podle redukované hranice stanovené 

Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky. Pro výpočet náhrady za 2 pracovní 

dny byl použit kalkulátor uveřejněný na stránkách ministerstva.
30

 Průměrný náklad podniku 

by byl 1 343 Kč na jednoho zaměstnance, celkem tedy 226 967 Kč. Náhrada nepodléhá 

u zaměstnance zdanění ani odvodům zdravotního a sociálního pojištění, je však výrazně nižší 

než mzda. Navíc je náhrada za nemoc ze strany zaměstnavatele dána legislativou, nejde tedy 

o žádný motivační faktor, ale spíše o prvek rozčarování zaměstnanců, že ač jsou účastni 

nemocenského pojištění, za první dny nemoci zůstanou bez prostředků. Shrnutí všech variant 

obsahuje následující tabulky č. 4.10 a 4.11. 

  

                                                           
30

 Komplexní vyšetření zdravotního stavu. In: Top Moravia Health, s. r. o. Diagnostické a léčebné centrum 
[online] 2014. Dostupné z: http://www.tmhklinika.cz/cz/nabizene-sluzby/komplexni-vysetreni-zdravotniho-
stavu.php 
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Tab. 4.10 Finanční dopad zavedení dodatkové dovolené u zaměstnance a srovnání s náhradou 

za nemoc 

Varianta Zaměstnanec 

v Kč 

Záloha na daň 

z příjmů v Kč 

Odvody v Kč Čistý příjem 

v Kč 

Náhrada průměrem 6 217 1 245 684 4 288 

Náhrada tarifem 5 739 1 155 632 3 952 

Náhrada za nemoc 1 343 0 0 1343 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 

 

 

Tab. 4.11 Finanční dopad zavedení dodatkové dovolené u zaměstnavatele a srovnání 

s náhradou za nemoc 

Varianta Mzdové 

náklady v Kč 

Odvody v Kč Náklady 

celkem v Kč 

Snížení daně 

z příjmů 

(19 %) v Kč 

Náhrada průměrem 1 050 673   357 229 1 407 902 267 330 

Náhrada tarifem 969 891 329 763 1 299 654 246 810 

Náhrada za nemoc 226 967 0 0 42 940 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Má-li být dodatková dovolená motivačním prvkem a současně ekonomicky únosná pro 

zaměstnavatele, jeví se jako optimální varianta pětidenní dovolená navíc proplácená tarifní 

mzdou. 

 

Příspěvek na rekreaci 

Nejvhodnější variantou při zavedení tohoto benefitu se jeví poskytnutí příspěvku 20 000 Kč 

na zaměstnavatele nepeněžní formou, tedy úhradou faktur zajišťovatelům rekreace. Při počtu 

zaměstnanců 173 (včetně manažerů) je výdajem zaměstnavatele 3 460 000 Kč. Není na škodu 

opět upozornit, že pro zaměstnance se jedná o příjem osvobozený od daně z příjmů a pro 

podnik o náklad daňově neuznatelný. Pokud zaměstnavatel částku jako náklad účtuje, položka 

snižuje výsledek hospodaření, ale ne daňový základ. Pokud bude benefit vyplácen ze zisku po 
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zdanění případně z fondu pro tento účel určeného, neovlivní částka výsledek hospodaření ani 

daňový základ. Pokud se podnik rozhodne na rekreaci přispívat více, než je limit stanovený 

zákonem o daních z příjmů, pro zaměstnavatele se situace nemění, u zaměstnance však bude 

rozdíl mezi poskytnutou částkou a stanoveným limitem podroben dani z příjmů a odvodům 

zdravotního a sociálního pojištění. Finanční dopad shrnuje následující tabulka. Finanční 

dopady příspěvku na generaci jsou dále v tabulce č. 4.12. 

 

Tab. 4.12 Finanční dopad příspěvku na rekreaci 

Položka Zaměstnanec 

v Kč 

Záloha na daň 

a odvody 

zaměstnance 

v Kč 

Zaměstnavatel 

v Kč 

Odvody 

zaměstnavatele 

v Kč 

Dopad na 

výsledek 

hospodaření 

v Kč 

Příspěvek 

na 

rekreaci 

20 000 0 3 460 000 0 0 

Příspěvek 

na 

rekreaci 

25 000 1 555 4 325 000 294 100 0 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Doprava do zaměstnání 

Pokud podnik zavede pro dojíždějící zaměstnance příspěvek na dopravu (jedná se asi 

o 80 pracovníků), měl by určitě tuto skutečnost uvést ve vnitřním předpisu organizace. V tom 

případě půjde o povinnost vyplývající z daného dokumentu a náklady na dopravu 

zaměstnanců na pracoviště se stanou pro zaměstnavatele daňově uznatelnými. V úvahu 

připadají dvě z variant popsaných v předešlé kapitole. 

V prvním případě bude podnik kupovat svým zaměstnancům permanentky na dopravu 

do zaměstnání a poskytovat je jako nepeněžní dar osvobozený u zaměstnance od daně 

z příjmů do výše 2 000 Kč. Po vyčerpání tohoto limitu bude částka přičítána k odměně za 

práci a podrobena dani a odvodům zdravotního a sociálního pojištění. Stojí-li měsíční 

jízdenka průměrně 520 Kč, jedná se ročně o 6 240 Kč na jednoho dojíždějícího zaměstnance. 

Částka 4 240 Kč mu bude od čtvrtého měsíce postupně přičítáno jako nepeněžní příjem k jeho 

hrubé mzdě.  
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Další variantou je doprava zaměstnanců vlastním firemním minibusem nebo tuto 

službu nakupovat od provozovatelů hromadné přepravy. Zajištění dopravy vlastními 

přepravními prostředky by bylo pro společnost velmi nákladné, protože by musela pořídit 

4 vozidla (do 4 závodů) a platit řidiče a provozní náklady. Schůdnější cestou je zajištění 

dopravy dodavatelsky. Největším provozovatelem hromadné silniční přepravy v regionu je 

ARRIVA MORAVA a.s. Po telefonickém dotazu bylo potvrzeno, že tuto službu pro 

organizace zajišťují, sazba je smluvní, obvykle se pohybuje kolem 25 Kč za ujetý kilometr. 

Při vzdálenosti 15 km dvakrát denně a při 250 směnách ročně by byl náklad na přepravu 

187 500 na jednu linku, při čtyřech linkách by šlo o 750 000 Kč. Bude-li povinnost přepravy 

zachycena v kolektivní smlouvě nebo vnitřním předpisu, bude náklad pro podnik daňově 

uznatelný, zaměstnanci se přičte ke zdanění měsíčně cena obvyklá, tedy přibližně 520 Kč za 

měsíční permanentku. Finanční srovnání je uvedeno níže v tabulce č. 4.13. a tabulce 4.14. 

 

Tab. 4.13 Finanční dopad příspěvku na dopravu u zaměstnance  

Varianta Zaměstnanec 

v Kč za rok 

Nepeněžní 

dar v Kč 

Ke zdanění a 

odvodu ZP a 

SP v Kč 

Záloha 

na daň a 

odvody 

v Kč 

Čistý 

příspěvek 

v Kč 

Úhrada měsíční 

permanentky 

 

zajištění dopravy 

zaměstnavatelem 

6 240 2 000 4 240 992 3 248 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Tab. 4.14 Finanční dopad příspěvku na dopravu u zaměstnavatele při 80 dojíždějících 

zaměstnancích 

Varianta Úhrada měsíčních 

permanentek  

Zajištění dopravy 

přepravní 

společností 

Úhrada za dopravu celkem v Kč 499 200 750 000 

Poskytnutý nepeněžní dar zaměstnancům 160 000 0 
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v Kč (nedaňový náklad) 

Daňový náklad v Kč 339 200 750 000 

Odvody ZP a SP v Kč 115 328 0 

Daňový náklad celkem v Kč  454 528 750 000 

Snížení daně z příjmů (19 %) v Kč 86 260 142 500 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Z přehledu vyplývá, že pro zaměstnavatele je finančně výhodnější variantou příspěvku 

na dopravu nákup měsíčních permanentek.  

 

Komplexní zdravotní prohlídka 

Pokud sledovaná společnost zajistí pro své zaměstnance komplexní zdravotní prohlídku 

jednou za dva roky a zvolí variantu popsanou v předchozí kapitole, bude při ceně 10 000 za 

vyšetření roční výdaj zaměstnavatele 865 000 Kč. Tato částka je pro společnost daňově 

neuznatelná, u zaměstnance by mohla být osvobozena od daně z příjmů jako nepeněžní plnění 

pro zdravotnické účely. Pokud však organizace tento limit vyčerpala u příspěvku na rekreaci, 

je úhrada za komplexní prohlídku nepeněžním příjmem podléhajícím u zaměstnance daňové 

a odvodové povinnosti. Finanční dopady v následující tabulce č. 4.15 

 

Tab. 4.15 Finanční dopad zajištění komplexní zdravotní prohlídky u zaměstnance (jednou za 

2 roky) 

 Zaměstnanec 

v Kč 

Záloha na daň 

z příjmů v Kč 

Odvody v Kč Celková srážka 

ze mzdy v Kč 

Nepeněžní benefit 10 000 2 010 1 100 3 110 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Tab. 4.16 Finanční dopad zajištění komplexní zdravotní prohlídky u zaměstnavatele (polovina 

zaměstnanců ročně) 

 Celkem v Kč Odvody v Kč Nedaňový 

náklad celkem 

v Kč 

Snížení daně 

z příjmů 

(19 %) v Kč 

Úhrada za 

vyšetření 

865 000 294 100 1 159 100 0 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Pokud sledovaná společnost vyhoví přání zaměstnanců a zavede všechny nové 

benefity popsané výše v nejvýhodnější variantě, bude to nesporně znamenat zvýšené náklady 

daňové i nedaňové. Celkové finanční shrnutí je uvedeno níže v tabulce č. 4.17 

 

Tab. 4.17 Celkový finanční dopad navrhovaných benefitů 

Benefit Daňový 

náklad v 

Kč 

Nedaňový 

náklad v Kč 

Odvody v Kč Celkem v Kč 

Dodatková dovolená 1 050 673   0 357 229 1 407 902 

Příspěvek na rekreaci 0 3 460 000 0 3 460 000 

Příspěvek na dopravu 339 200 160 000 115 328 614 528 

Komplexní vyšetření 0 865 000 294 100 1 159 100 

Celkem 1 389 873 4 485 000 766 657 6 641 530 

 

Celkově budou nově zavedené benefity stát společnost 6 641 530 Kč, z toho 1 389 873 

jsou náklady daňově uznatelné, sníží tedy daňový základ a při 19% sazbě daně z příjmů 

právnických osob bude daňová úspora 263 910 Kč. Benefity v částce 6 641 530 daňově 

uznatelné nejsou, společnost je bude vyplácet buď z fondů pro tento účel tvořených, nebo 

přímo z čistého výsledku hospodaření. Vzhledem k tomu že výsledek hospodaření v roce 

2017 byl 52 712 000 Kč, má akciová společnost dostatečnou rezervu pro zavedení 

motivačních výhod.  
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5. Závěr 

V diplomové práci jsou řešeny zaměstnanecké benefity a jejich charakteristika z hlediska 

účetního, daňového i z pohledu zákonného zdravotního a sociálního pojištění. Na příkladu 

existující obchodní společnosti jsou klasifikovány výhody touto firmou poskytované a na 

základě dotazníkového šetření jsou navrženy výhody nové, které si respondenti z řad 

zaměstnanců přejí. 

V teoretické části byl rozebrán význam zaměstnaneckých výhod, definovány typy 

benefitů podle účelu a způsobu poskytování a popsány nejoblíbenější benefity současnosti. 

Zvláštní pozornost je věnována legislativě v této oblasti, zejména zákonu č. 262/2006 Sb., 

zákoník práce, který v části péče o zaměstnance vyjmenovává mnoho pracovních podmínek 

a výhod, které je povinen zaměstnavatel svým zaměstnancům zajišťovat. Druhou závaznou 

normou je zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, který stanovuje daňovou uznatelnost 

poskytovaných benefitů ze strany zaměstnavatele i daňový dopad u zaměstnance. Řada 

poskytovaných výhod není považována za předmět daně a mnoho z nich je od daně z příjmů 

osvobozeno. V části věnované účetním aspektům zaměstnaneckých benefitů jsou uvedeny 

nejčastější benefity a zachycen způsob jejich účtování v podnikatelských subjektech. 

V praktické části je charakterizována vybraná obchodní společnost, popsána její 

organizační struktura, činnost a výsledky hospodaření za uplynulá léta. Zvláštní pozornost je 

věnována personální otázce – počtu zaměstnanců, jejich profesní struktuře – i otázce 

odměňování. Práce popisuje zaměstnanecké benefity ve společnosti dosud poskytované a na 

základě dotazníkového šetření navrhuje benefity nové. Dotazníkový průzkum byl proveden se 

souhlasem managementu, otázky byly s vedením konzultovány a na jejich žádost doplněny. 

Zúčastnil se ho reprezentativní vzorek respondentů, závěry z šetření jsou tedy relevantní.  

Z průzkumu vyplynuly benefity, které by si zaměstnanci nejvíce přáli, a byl zhodnocen 

finanční dopad v případě, že by společnost tyto výhody zavedla. Mezi nejžádanější benefity 

patří placená dodatková dovolená, příspěvek na rekreaci a dopravu do zaměstnání a 

poskytnutí pravidelných komplexních lékařských prohlídek nad rámec povinného plnění ze 

strany zdravotních pojišťoven. 

Zaměstnanecké benefity jsou formou odměny, která má motivovat k lepším výkonům 

a zároveň ukazuje, jak si svých zaměstnanců firma váží. V době nedostatku pracovníků na 

trhu práce jejich význam stoupá. Pokud se bude podnik touto otázkou systematicky zabývat, 

má větší šanci dosáhnout svých ekonomických cílů s pomocí loajálních a motivovaných 

zaměstnanců.  
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Seznam zkratek 
 

a.s.    Akciová společnost 

č.p.    Číslo popisné 

ČNB     Česká Národní Banka 

ČPZP    Česká průmyslová zdravotní pojišťovna 

ČÚS     České účetní standardy 

D           Dal 

DHM    Dlouhodobý hmotný majetek 

DPH     Daň z přidané hodnoty 

IČ    Identifikační číslo 

Kč    Korun českých 

KS    Kusy 

MD    Má dáti 

odst.    Odstavec 

OSSZ    Okresní správa sociálního zabespečení 

PHM    Pohonné hmoty 

ř.    Řádek 

sb.    Sbírky 

SP    Sociální pojištění 

spol.    Společnost 

s.r.o.    S ručením omezeným 

Tab.    Tabulka 

VZP    Všeobecná zdravotní pojišťovna 

ZP    Zdravotní pojištění 
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