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1. Úvod 
Poskytování zaměstnaneckých benefitů v našich zemích není novinkou, která přišla 

až s politickými změnami po listopadu 1989. Současný „benefit“ je synonymum starého 

známého „příspěvku z fondu kulturních a sociálních potřeb“.  

Zaměstnanecké výhody však s postupem času svůj význam neztrácejí, 

ba naopak, nacházejí své místo ve firemních rozpočtech stále častěji a ve větším rozsahu. 

V poslední době jejich raketový rozvoj poněkud přibrzdila celosvětová hospodářská krize, 

rozhodně to však neznamená, že zcela vymizí. Lze říci, že budou částečně předmětem 

firemních úsporných balíčků, ve většině však zůstanou zachovány – zejména pro své nesporné 

výhody.    

Význam zaměstnaneckých benefitů je mnohý. Z ekonomického a finančního pohledu 

firmy jsou velmi zajímavé úspory mzdových a odvodových nákladů. Vyplývá to z daňové 

výhodnosti benefitů a z úlevy při zrušení povinnosti odvést sociální a zdravotní pojištění. 

Využijí se tedy k daňové optimalizaci. 

Dalším neméně důležitým efektem poskytování benefitů je motivace zaměstnanců. 

Benefity suplují navýšení mzdy ve formě odměny. Z hlediska výše příjmu je pro zaměstnance 

výhodnější přijmout benefit, než navýšenou hrubou mzdu. 

Při pohledu z vnějšku odlišuje množství a skladba poskytovaných benefitů firmu 

od konkurence. Pomáhá její snaze o získání konkurenční výhody v podobě kvalifikovaných 

zaměstnanců. Z dalších kategorií externích projevů firmy, které jsou prostřednictvím benefitů 

ovlivňovány, mohu uvést například posílení firemní kultury, spoluvytváření image firmy, její 

reputace a dobrého jména. 

Benefitní program může zaměstnavateli též pomoci při prevenci vzniku krize – např. 

poskytnutím vitaminů v době vyššího výskytu onemocnění z nachlazení. Vysoká nemocnost 

z pohledu zaměstnavatele s sebou totiž nese vyšší náklady než její prevence. 

Poskytování zaměstnaneckých benefitů je tedy velmi komplexní téma, zasahuje 

do mnoha oblastí: personalistiky, managementu, marketingu, daní a účetnictví, finančnictví.   

Vzhledem k tomu, že se tato práce týká konkrétní společnosti, zaměřím pozornost 

na okruhy problémů, které jsou pro řešení daného úkolu důležité: jde zejména o legislativní 

úpravy podle zákona o daních z příjmů a účetnictví, firemní finanční plánování 

a personalistiku. 
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Po krátkém představení společnosti ATELIER SIMONA s.r.o., pro kterou je tato práce 

určena, budu pokračovat výčtem základních právních předpisů zabývajících se benefity. Poté 

nasměruji čtenářovu pozornost na konkrétní části uvedených legislativních norem, 

s upozorněním na speciality, nabídnu řešení konkrétních problémů a pro názornost předložím 

vyřešené příklady.  

V ústřední části práce se budu zabývat problémem poskytování benefitů ve společnosti 

ATELIER SIMONA s.r.o. Práce bude vycházet ze stávajícího firemního předpisu, 

upravujícího benefity poskytované ve společnosti. Předpis ve své současné podobě obsahuje 

výčet jednotlivých benefitů společně s jejich krátkým popisem, ustanovením o nároku 

na benefit, podmínkami poskytnutí a v neposlední řadě přesným určením daňového dopadu 

benefitu na zaměstnavatele i zaměstnance.  

Další kapitola bude obsahovat analýzu úkolu v rámci nastavených kritérií a jeho 

řešení.  

Cílem této práce je na základě aktuálních právních předpisů, současných finančních 

možností společnosti ATELIER SIMONA s.r.o. a znalostí preferencí jejích zaměstnanců 

nastavit optimální strukturu poskytovaných zaměstnaneckých výhod. 
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2. Představení společnosti ATELIER SIMONA 

2.1 Představení společnosti ATELIER SIMONA 
1 

Společnost ATELIER SIMONA s.r.o. od roku 1997 úspěšně 

realizuje vize, přání a představy svých klientů. S jejími projekty 

se můžeme setkat po celé České republice, nejvíce však v regionu 

severní Moravy a Slezska.2 

ATELIER SIMONA s.r.o. je architektonická a projekční 

kancelář, orientuje se na stavby komerčního a občanského 

charakteru, které oslovují svébytnou architekturou, použitými materiály a promyšlenými 

dispozi

i zajímavé projekty a zároveň bude i novou 

výzvou

ího pracovního prostředí a v neposlední řadě také nadstandardním 

systém

ti ATELIER SIMONA s.r.o. proto velice důležitou součástí 

personální politiky firmy. 

 Fotografie úspěšných studií a realizací ATELIERU SIMONA 

cemi. 

V prosinci 2009 vznikla nová společnost patřící do skupiny ATELIER SIMONA 

GROUP. ATELIER SIMONA – M.E.N.A s.a.r.l. je společností zabývající se zejména 

architektonickou, projekční a inženýrskou činností se zaměřením na Střední východ a severní 

Afriku. Orientace na tuto oblast přinese velm

 a motivací pro zaměstnance. 

Společnost ATELIER SIMONA s.r.o. si velmi dobře uvědomuje, že její největší 

předností jsou právě zaměstnanci. Snaží se vyvažovat jejich velké pracovní nasazení 

vytvářením nadstandardn

em odměňování.  

Většinu zaměstnanců tvoří vysokoškolsky vzdělaní lidé z profesní oblasti, ve které 

je dlouhodobě nabídka pracovních sil převýšena poptávkou. Poskytování zaměstnaneckých 

benefitů je ve společnos

 

                                   
Zdr : www.atelier-simona.cz 

                                                

oj

 
1 Logo skupiny společností ATELIER SIMONA GROUP 
2 Úvodní text představení společnosti umístěný na: http://www.atelier-simona.cz/ 
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ytování benefitů ve společnosti ATELIER SIMONA 

 

čních firem. Pracovat 

v ATELIERU SIMONA je 

řehled základních zákonných 

ěstnaneckých benefitů.  

Zákonná úprava poskytování zaměstnaneckých benefitů 

ěstnaneckých benefitů mezi 

zaměstnavateli a zam

podnikatelskou sférou, a proto 

vznikla 

ěstnaneckých výhod: 

čení a příspěvku na státní 

ění v aktuálním 

 Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví v aktuálním znění, a další. 

 

2.2 Tradice posk

Poskytování zaměstnaneckých výhod je podporováno ve společnosti ATELIER 

SIMONA dlouhodobě, dá se říci, že se stalo tradičním nástrojem odměňování. Zároveň 

se v této oblasti společnost výrazně odlišuje od lokálních konkuren

prestižní záležitostí. 

Nadstandardní objem benefitů je tak trochu profesní výzvou pro ekonomické oddělení 

společnosti – jejich poskytování je regulováno množstvím zákonů, vyhlášek a nařízení. 

Orientace v předpisech upravujících plnění zaměstnancům je velmi složitá, nikdy nekončící 

práce. V následujících odstavcích této kapitoly je předložen p

úprav, týkajících se poskytování zam

 

 

2.3 

 

Vzhledem k nedostatku kvalifikovaných a kvalitních pracovních sil v posledních 

letech se společnosti snažily předložit co nejvýhodnější a nejžádanější benefity, kreativně 

vytvářely širokou škálu zaměstnaneckých výhod, uzavíraly smlouvy o spolupráci s nově 

vznikajícími společnostmi, které si ze zprostředkovávání zam

ěstnanci vytvořily předmět podnikání. 

Legislativa v této oblasti byla nucena držet krok s 

řada nových opatření a upřesnění v zákonech.   

Přehled základních právních předpisů, týkajících se poskytování zam

 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce v aktuálním znění, 

 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů v aktuálním znění, 

 Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpe

politiku zaměstnanosti v aktuálním znění, 

 Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojišt

znění, 
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2.4 Zákoník práce 

 

V Zákoníku práce najdeme plnění, která zaměstnavatel poskytuje zaměstnanci 

povinně, zaměstnanec na ně má zákonný nárok. Jedná se zejména o: 

 odstupné (§§ 67 – 68 ZP) dle zákonem stanovených podmínek,  

 cestovní náhrady (§§ 151 – 189 ZP),  

 odborný rozvoj zaměstnanců (§§ 227 – 235 ZP),  

 umožnění stravování (§ 236 ZP). 

Dle Macháčka (2008)3 „Zákoník práce neurčuje maximální výši těchto plnění, 

ve smyslu „co není zakázáno, je dovoleno“. Nadlimitní plnění nemusí být součástí jen 

kolektivní smlouvy nebo vnitřního předpisu zaměstnavatele, ale mnohdy postačí 

i zakomponování těchto plnění v pracovní smlouvě, resp. jiné smlouvě uzavřené 

se zaměstnancem.“ 

Příklady povolených nadlimitních plnění: 

‐ odstupné – dle § 67 zaměstnanci, u něhož dochází k rozvázání pracovního poměru 

výpovědí danou zaměstnavatelem z důvodů uvedených v § 52 písm. a) až c) nebo 

dohodou z týchž důvodů, přísluší při skončení pracovního poměru odstupné ve výši 

nejméně trojnásobku průměrného výdělku. 

‐ stravné – dle § 163 za každý kalendářní den pracovní cesty poskytne zaměstnavatel 

zaměstnanci stravné nejméně ve výši 

a) 60 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin, 

b) 92 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin, 

c) 144 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin. 

‐ odborný rozvoj zaměstnanců – v § 232 je určen minimální rozsah pracovního volna 

s náhradou mzdy nebo platu, který zaměstnavatel musí poskytnout zaměstnanci 

při zvyšování kvalifikace. 

 

V případě poskytnutí plnění nad limit stanovený v ZP, jde o příjem zaměstnance 

zdaněný dle § 6 ZDP. Pokud jde o zaměstnavatele, výdaj je daňově neuznatelný.  

 

Příklad výpočtu mzdy vyplacené vč. nadlimitního plnění – viz příloha č. 1. 

                                                 
3 MACHÁČEK, Ivan. Zaměstnanecké benefity a daně. 2. vyd. Praha: ASPI, 2008. 153 s. ISBN 978-80-7357-
368-3. 
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2.5 Zákon o daních z příjmů 

 

Zákon o daních z příjmů upravuje poskytování benefitů vyčerpávajícím 

způsobem, vyjmenovává jednotlivé benefity a určuje způsob jejich zdanění, případně 

osvobození od daně. Znamená to, že „co není povoleno, není dovoleno“.  Na rozdíl 

od zákoníku práce je existence úpravy poskytování zaměstnaneckých benefitů (dle zákona 

o daních z příjmů) ve vnitřním firemním předpisu nezbytná.  

 

2.5.1 Zdanění příjmů na straně zaměstnance 

 

Podmínky zdanění benefitů na straně zaměstnance najdeme v § 6 Příjmy ze závislé 

činnosti a funkční požitky Zákona o daních z příjmů. 

 
Pro přehlednost jsou vybrané podmínky seřazeny v tabulce, která je přílohou č. 2. 
 
 
 

2.5.2 Komentář ke zdanění benefitů na straně zaměstnance 

 

Zákon o daních z příjmů rozlišuje v případě zaměstnanců, zda jde o příjem ze závislé 

činnosti a funkčních požitků, nebo jde o příjem osvobozený od daně z příjmů.  V případě 

příjmu osvobozeného, jsou pouze níže uvedené příjmy zaměstnance osvobozeny bez dalších 

podmínek: 

‐ hodnota stravování a 

‐ zvýhodnění poskytnuté zaměstnavatelem provozujícím veřejnou dopravu osob 

ve formě bezplatných nebo zlevněných jízdenek. 

Všechny ostatní benefity mají jednu nebo hned několik podmínek. Ve většině případů 

jde o podmínku, kdy na straně zaměstnavatele nesmí poskytnutá částka ovlivnit základ 

daně z příjmů tak, že by snížila jeho daňovou povinnost. 

Je důležité se rovněž rozhodnout, zda  benefity poskytnout v peněžní nebo nepeněžní 

formě, protože v případě jejich vyplácení v hotovosti jde vždy o příjem zaměstnance 

podléhající zdanění daní z příjmů. Pouze ve dvou případech lze zaměstnanci beztrestně 

vyplatit hotovost, a to v podobě sociální výpomoci a příspěvku na soukromé životní pojištění.  
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Dalším důležitým kritériem je limit výše plnění. Jsou stanoveny maximální částky, 

při jejichž dodržení lze příjem u zaměstnance osvobodit. Vše, co je vypláceno nad limit, je 

tedy předmětem daně z příjmů. 

 

Dá se říci, že pokud se společnost smíří s  úhradou benefitu z čistého zisku, lze 

vymyslet prakticky jakýkoli druh zaměstnaneckého benefitu. 

 

Příklad výpočtu mzdy zaměstnance vč. poskytnutých benefitů – viz příloha č. 3. 

 

2.5.3 Sociální fond 

 

Paragraf 24 ZDP se několikrát odkazuje na „sociální fond“. Tento pojem není 

legislativně definován - dle Pelce (2005)4. Autor dále popisuje sociální fond jako účelově 

vytvořený fond, účetně vyčleněnými finančními prostředky. Může ho vytvořit každý 

zaměstnavatel - podnikatel, na základě svého rozhodnutí, podle zásad daných statutem, 

dohodnutým v kolektivní smlouvě. Jinými slovy – sociální fond je zakládán v podnikatelské 

oblasti tam, kde působí odborová organizace zaměstnanců.  

Sociální fond je tvořen dle rozhodnutí zaměstnavatele, např. procentem z hrubých 

mezd, podle počtu zaměstnanců, nebo absolutní částkou, apod. Prostředky sociálního fondu 

pocházejí ze zisku po jeho zdanění. Výdaje ze sociálního fondu tedy nejsou výdajem 

vynaloženým na dosažení, zajištění a udržení příjmů.  

Pravidla pro tvorbu a čerpání sociálního fondu obvykle obsahuje kolektivní smlouva. 

Odborová organizace zpravidla má částečnou pravomoc kontrolovat a spolurozhodovat 

při používání sociálního fondu.   

Organizační složky státu, stání příspěvkové organizace a příspěvkové organizace 

zřízené územními samosprávnými celky (dále jen příspěvkové organizace), tvoří a čerpají 

prostředky z fondu kulturních a sociálních potřeb (dále jen FKSP). Hospodaření s FKSP 

upravuje Vyhláška Ministerstva financí o fondu kulturních a sociálních potřeb 

č. 114/2002 Sb., v aktuálním znění.      

 

 

                                                 
4 PELC, V., Zaměstnanecké benefity čili sociální fond v praxi. První vydání. Praha: Sondy, s.r.o., 2005, 175 s. 
ISBN: 80-86846-04-0  
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Pelc (2005)4 dokazuje, že z daňového hlediska existuje vztah mezi sociálním fondem 

a FKSP. ZDP uvádí při stanovení podmínek daňového režimu plnění z FKSP, že stejná plnění 

se stejným daňovým režimem lze poskytovat za obdobných podmínek také ze sociálního 

fondu. Závěr autora cituji: „Jestliže tedy zákon o daních z příjmů vyžaduje, pokud mají být 

plnění poskytovaná z FKSP na straně zaměstnanců osvobozena od daně z příjmů fyzických 

osob, aby byla poskytována obdobně, jako jsou taková plnění poskytována z FKSP, znamená 

to, že plnění ze sociálního fondu musejí plynout za stejných podmínek, jako z FKSP 

u zaměstnavatelů, na něž se vyhláška o FKSP vztahuje.“ Konec citátu.  

 

To znamená, že zaměstnavatel, poskytující zaměstnancům plnění ze sociálního 

fondu, je zcela vázán ustanoveními vyhlášky o FKSP. 

 

2.5.4 Příklad benefitu výhodného pro zaměstnance 

 

Zaměstnavatel doposud odměňoval zaměstnance v období letních dovolených tzv. 

13. platem, kdy zaměstnancům vyplácel peněžní odměny ve formě navýšení hrubé mzdy. 

Na začátku roku 2009 se rozhodl, že svým zaměstnancům poskytne místo peněžní odměny 

nepeněžní příspěvek na dovolenou, kterou si sami vyberou.  

 

Tabulka 2.1 

Odměny = navýšení hrubé 
mzdy

SP a ZP 
zaměstnanec

SP a ZP 
zaměstnavatel

Daň ze závislé 
činnosti

Čistá mzda

100 000 Kč                    11 000 Kč     34 000 Kč      20 100 Kč             68 900 Kč        

Odměny = příspěvky na 

dovolenou

SP a ZP 

zaměstnanec

SP a ZP 

zaměstnavatel

Daň ze závislé 

činnosti

Suma 
vyplacených 

100 000 Kč                    -  Kč          -  Kč           -  Kč                  100 000 Kč      
Zdroj: vlastní 

 

Komentář k příkladu: 

A) Na první pohled je zřejmé, že navržená změna způsobu vyplácení odměn 

je pro zaměstnance velmi efektivní. Ve formě příspěvku na dovolenou obdrží sumu 

vyšší celkem o 31 100 Kč (tj. 100 000 Kč – 68 900 Kč).  
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B) Zaměstnavatelova finanční zátěž bude v prvním případě celkem 134 000 Kč mínus 

26 800 Kč, tj. 107 200 Kč (26 800 Kč je úspora ve formě nezaplacené daně z příjmů 

v roce 2009 z daňově účinných nákladů - hrubé mzdy a SP a ZP zaměstnavatele), 

ve druhém případě 100 000 Kč plus 20 000 Kč, tj. 120 000 Kč (20 000 Kč je zaplacená 

daň z příjmů v roce 2009, protože se musí jednat o prostředky buď již zdaněné, nebo 

z vytvořených fondů, či náklady, které neovlivní daňový základ). Ve druhém případě 

zaměstnavatel uhradí celkem o 12 800 Kč více. Je tedy na zaměstnavatelově zvážení, 

kterému hledisku dá přednost.  

 

Poznámka: Podrobný postup výpočtu viz příloha č. 4. 

 

2.5.5 Daňová úprava na straně zaměstnavatele 

Zákon o daních z příjmů zaměstnavateli předepisuje podmínky poskytování benefitů 

v paragrafech 24 a 25. V § 24 jsou popsány případy, ve kterých je plnění vůči zaměstnanci 

daňově uznatelné. V § 25 jsou uvedeny příspěvky zaměstnavatele, které nejsou daňově 

účinné.  

Tabulka, která je přílohou č. 5, je sestavena dle vybraných výdajů. 

 

2.5.6 Komentář ke zdanění benefitů na straně zaměstnavatele 

Daňovou úpravu poskytování benefitů na straně zaměstnavatele dle § 24 ZDP lze 

shrnout takto:  

1. Je-li plněno na základě dalšího zvláštního nebo jiného právního předpisu – jde 

o benefit plně uznatelný jako výdaj na dosažení, zajištění a udržení příjmů. 

2. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a hygienické vybavení pracovišť  - tyto výdaje 

jsou daňově uznatelné vždy. 

3. Náklady na provoz vlastního stravovacího zařízení, kromě hodnoty potravin, jsou 

daňově uznatelnými výdaji vždy. 

4. Příspěvky na stravování prostřednictvím jiných subjektů za zákonem stanovených 

podmínek jsou daňově uznatelnými výdaji. 

5. Výdaje na práva zaměstnanců vyplývající z kolektivní smlouvy, vnitřního předpisu 

zaměstnavatele, pracovní nebo jiné smlouvy, jsou daňově uznatelnými pouze 

v případech, u kterých ZDP nebo zvláštní zákon nepředepisuje jejich daňovou 

neúčinnost. 
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Daňová úprava benefitů poskytovaných zaměstnavatelem uvedená v § 25 ZDP 

popisuje poskytování nepeněžních plnění v  podobě příspěvků zejména na kulturní 

a sportovní vyžití zaměstnanců a určuje – až na výjimky - jednoznačně jejich daňovou 

neuznatelnost. 

 

2.5.7 Příklad benefitu výhodného pro zaměstnavatele 

Zaměstnavatel zadal své účetní úkol vyčíslit případné ztráty, které by mu přineslo 

zrušení daňového zvýhodnění vypláceného příspěvku na stravné, zajišťované prostřednictvím 

jiných subjektů.   

Tabulka 2.2 

Z pohledu zaměstnavatele
Text Poskytnutí stravenky Zvýšení hrubé mzdy
Hodnota stravenky 80 Kč                         
Příspěvek zaměstnavatele ve výši 55 % 44 Kč                         
Ekvivalent ve zvýšené hrubé mzdě za měsíc 880 Kč                   
Celkové náklady zaměstnavatele za měsíc 880 Kč                       1 179 Kč                 
Úspora na jednoho zaměstnance za měsíc 299 Kč 
Vyjádřeno v %

Z pohledu zaměstnance
Text Poskytnutí stravenky Zvýšení hrubé mzdy
Hodnota stravenky 80 Kč                         
Úhrada zaměstnance ve výši 45 % 36 Kč                         
Ekvivalent ve zvýšené hrubé mzdě za měsíc 720 Kč                   
Čistý příjem zaměstnance za měsíc 720 Kč                       495 Kč                   
Větší příjem zaměstnance za měsíc 225 Kč                      
Vyjádřeno v %

34%

45%
Zdroj: vlastní 

Komentář k příkladu: 

A) U zaměstnavatele je celková úspora v případě poskytování stravenek evidentní, kdyby 

se hodnota stravenek nahradila zvýšením hrubé mzdy, náklady by vzrostly o 34 % 

z hodnoty stravenek. V tomto příkladě to nezní moc dramaticky, ale v případě velké 

firmy, která zaměstnává stovky pracovníků, stoupá hodnota uspořených částek 

k desetitisícům korun měsíčně. 

B) U zaměstnance je výhoda ještě viditelnější, v procentuálním vyjádření jde o 45 %, 

i když finanční přínos např. za rok – ve výši 2 700 Kč - není tak přesvědčivý jako 

u zaměstnavatele.  

 
Poznámka: Podrobný postup výpočtu je přílohou č. 6. 
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2.6 Pojistné na sociální a zdravotní pojištění 

Vyměřovacím základem pro výpočet pojistného na sociální a zdravotní 

pojištění, u zaměstnance v pracovním poměru, je úhrn příjmů ze závislé činnosti a funkčních 

požitků, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob podle zákona o daních z příjmů 

a nejsou od daně osvobozeny, a které mu zaměstnavatel zúčtoval v souvislosti 

se zaměstnáním. 

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

nebo formou výhody poskytnuto zaměstnavatelem zaměstnanci nebo předáno v jeho 

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

zaměstnavatelem za zaměstnance. 

 

Jinými slovy, co se zaměstnanci předepisuje ke zdanění dle § 6 zákona o daních 

z příjmů, z toho se odvádí pojistné, kromě zákonem daných výjimek. 

 

Do vyměřovacího základu pro výpočet pojistného na sociální zabezpečení 

a na všeobecné zdravotní pojištění se zahrnuje například: 

 nepeněžní příjem zaměstnance ve výši 1 % pořizovací ceny motorového vozidla 

poskytnutého zaměstnavatelem zaměstnanci k bezplatnému používání pro služební 

a soukromé účely, 

 rozdíl mezi cenou obvyklou a cenou, za kterou je vlastní výrobek nebo služby prodány 

zaměstnancům. 

Do vyměřovacího základu se dle § 5 odst. 2 zákona č. 589/1992 Sb. a § 3 odst. 2 zákona 

č. 592/1992 Sb. nezahrnují: 

 náhrada škody podle zákoníku práce, 

 odstupné a další odstupné, odchodné a odbytné poskytovaná na základě zvláštních 

právních předpisů a odměna při skončení funkčního období náležející podle zvláštních 

právních předpisů, 

 věrnostní přídavek horníků, 

 odměny vyplácené podle zákona o vynálezech a zlepšovacích návrzích, pokud 

vytvoření a uplatnění vynálezu nebo zlepšovacího návrhu nemělo souvislost 

s výkonem zaměstnání, 
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 jednorázová sociální výpomoc poskytnutá zaměstnanci k překlenutí jeho mimořádně 

obtížných poměrů vzniklých v důsledku živelní pohromy, požáru, ekologické nebo 

průmyslové havárie nebo jiné mimořádně závažné události, 

 plnění, které bylo poskytnuto poživateli starobního nebo invalidního důchodu pro 

invaliditu třetího stupně po uplynutí jednoho roku ode dne skončení zaměstnání.  

Příklad výpočtu zvýšeného odvodu sociálního a zdravotní pojištění ze mzdy – viz příloha č. 3. 

 

2.7 Zákon o účetnictví 

2.7.1 Obecně 

Předmětem účetnictví je dle Zákona o účetnictví účtovat o stavu a pohybu majetku 

a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv, dále o nákladech a výnosech a o výsledku 

hospodaření. 

Dle § 4 odst. 8 ZÚ jsou účetní jednotky povinny dodržovat při vedení účetnictví mimo 

jiné i směrnou účtovou osnovu. Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá 

ustanovení ZÚ pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného 

účetnictví, v § 46 odst. 2) uvádí, že účetní jednotky vytvářejí v rámci syntetických účtů 

analytické účty, které zajišťují další členění syntetických účtů podle požadavků právních 

předpisů.  

 

Je vhodné v rámci interních potřeb účetní jednotky rozlišit daňově uznatelné 

a neuznatelné náklady, vyplývající z poskytování zaměstnaneckých benefitů, analytickými 

účty. Usnadní se tím transformace účetního hospodářského výsledku na hospodářský 

výsledek ke zdanění dle Zákona o daních z příjmů.  

 

Náklady, vznikající ve společnosti v rámci poskytování zaměstnaneckých benefitů, 

se týkají zejména účtových skupin: 

 50 – Spotřebované nákupy, např. ochranné nápoje, hygienické vybavení pracovišť, 

občerstvení poskytované zaměstnancům, bezpečnostní ochranné pomůcky, apod. 

 51 – Služby, např. cestovné, stravné, školení nakupované u externích dodavatelů, 

rekreace, příspěvky na dovolenou, aj. 

 52 – Osobní náklady, např. penzijní připojištění a životní pojištění. 
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Tabulka 2.3 

Příklady zaúčtování: 

1. cestovné   - do limitu ZDP   512/100 / 211/100 

    - nad limit ZDP   512/199 / 211/100 

2. penzijní připojištění - do limitu ZDP   521/100 / 331/000 

    - nad limit ZDP   521/199 / 331/000 

3. ochranné nápoje  - v rámci zvl. předpisu  501/100 / 321/100 

    - nad rámec zvl. předpisu  501/199 / 321/100 

Zdroj: vlastní 

 

Další příklady zaúčtování – viz přílohy č. 1 a 3. 

 

2.7.2 Účtování dotací 

V současné době je zaznamenán obrovský zájem o dotace na prohlubování kvalifikace 

z evropských strukturálních fondů.  

V době hospodářské krize je získání dotace na školení pro zaměstnavatele víc než jen 

ekonomicky zajímavé. Pomáhá mu překlenout období, kdy je nucen omezit výrobu a pro 

nedostatek práce by musel propustit zaměstnance. 

 Účtování dotací řeší Opatření č. 89 759/2001, kterým se stanoví účtová osnova 

a postupy účtování pro podnikatele a Český účetní standard č. 017, ke kterému Národní účetní 

rada vydala Interpretaci I-14. V příloze č. 2 Opatření je vysvětlen pojem dotace: „Dotací pro 

účely tohoto opatření se rozumí bezúplatné plnění přímo nebo zprostředkovaně poskytované 

ze státního rozpočtu, z rozpočtů územně samosprávných celků, státních fondů, z grantů 

přidělených podle zvláštního zákona, z rozpočtu cizího státu, z grantů Evropských 

společenství či dle programů obdobných.“ 

Obecné zásady účtování přijatých dotací: 

1. Dotace k úhradě nákladů se účtuje do ostatních provozních a finančních výnosů. 

Časově a věcně musí souviset s účtováním nákladů na stanovený účel.  

2. Dotace na pořízení dlouhodobého nehmotného nebo hmotného majetku 

a technického zhodnocení snižuje jejich pořizovací cenu nebo vlastní náklady. Majetek 

a technické zhodnocení s takto sníženou cenou nebo vlastními náklady se účtuje na účtech, 

na který by se účtoval bez dotace. Při dotaci ve výši 100 % se majetek a technické zhodnocení 

účtují na podrozvahových účtech. 
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 Pořízení dlouhodobého nehmotného nebo hmotného majetku a technického 

zhodnocení zdánlivě nesouvisí s tématem zaměstnaneckých benefitů. Avšak součástí dotace 

na úhradu prohlubování kvalifikace může být rovněž náhrada za nakoupený DHM nebo DNM 

včetně TZ – jako učebních pomůcek. Např.: PC včetně příslušenství, výukový grafický 

program, vybavení podnikové učebny, dataprojektor, apod. 

 

Tabulka 2.4 

Příklady zaúčtování: 

1. pořízení DHM  - předpis dotace   100 000 Kč 347/000 / 042/000 

    - faktura došlá    200 000 Kč 042/000 / 321/000 

    - přijatá dotace   100 000 Kč 221/000 / 347/000

    - převod DHM do použ.  100 000 Kč 021/000 / 042/000 

    - úhrada faktury došlé  200 000 Kč 321/000 / 221/000 

2. školení   - předpis dotace    347/000 / 648/000 

    - faktura došlá     518/000 / 321/000 

    - přijatá dotace    221/000 / 347/000 

    - úhrada faktury došlé    321/000 / 221/000 

Zdroj: vlastní 

 

2.8 Rizika benefitů 

       Možná rizika spojená s poskytováním benefitů jsou nasnadě – chybně provedená 

aplikace daňových zákonů nebo odvodových povinností má za následek dodatečné odvody 

daní z příjmů, sociálního či zdravotního pojištění, vyčíslení pokut apod. ze strany daňové 

správy, zdravotních pojišťoven a České správy sociálního zabezpečení. 

Je důležité důsledně dodržovat veškeré podmínky, které zákony předepisují. Je nutné 

všímat si i bezvýznamně vyhlížejících poznámek – např. při hrazení příspěvku na penzijní 

pojištění je předepsáno hradit příspěvek zaměstnavatele přímo na účet zaměstnance 

u penzijního fondu. Stačí mít mezi společností a penzijním fondem benefitního 

zprostředkovatele a zákonná podmínka daňové uznatelnosti není splněna.  

Rovněž nepeněžní příjem v podobě poukázky má v sobě skryto nebezpečí – je rozdíl 

mezi poukázkou na potraviny (stravenkou) a poukázkou na návštěvu fitcentra. 
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Pokud zaměstnavatel využívá služeb externích dodavatelů, nabízejících 

zprostředkování benefitů, je daňové a pojistné riziko skryto v mixu nejrůznějších nesourodých 

benefitů, ze kterých si zaměstnanec smí vybrat. Téměř každý benefit má svůj daný daňový 

a odvodový režim, zaměstnavatel musí velice pečlivě ošetřit každý z nich. 

 

Řešením je interní směrnice, která beze zbytku promýšlí každý benefit, jak ze strany 

daňových zákonů, tak i ze strany odvodů pojistného. 
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3. Poskytované zaměstnanecké benefity ve společnosti 

3.1 Přehled benefitů poskytovaných ve společnosti ATELIER SIMONA s.r.o. 

Společnost ATELIER SIMONA s.r.o. se interním předpisem zavázala poskytnout 

svým zaměstnancům níže uvedené benefity za popsaných a předem určených podmínek.  

Společnost dále prohlásila, že nárok každého zaměstnance bude individuálně posouzen 

a benefit dle nastavených pravidel bude či nebude poskytnut.  

 

3.1.1 Stravování 

Popis benefitu 

Zaměstnancům budou poskytovány příspěvky na stravování zajišťované prostřednictvím 

jiných subjektů ve výši 44 Kč na cenu jednoho jídla za jednu směnu. 

Nárok na benefit 

Nárok na poskytnutí příspěvku na stravování mají všichni zaměstnanci 

Podmínky poskytnutí benefitu 

 Zaměstnanec musí během směny odpracovat alespoň 3 hodiny.  

 Cena stravenky činí max. 80 Kč. 

Daňový dopad benefitu 

a) Firma:   Dle § 24 odst. 2 písm. j) 4. ZDP je plně daňově uznatelným výdajem. 

b) Zaměstnanec: Dle § 6 odst. 9 písm. b) ZDP je benefit od daně osvobozen. 

 

                    Graf 3.1 

 
                        Zdroj: vlastní 
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3.1.2 Kultura, tělovýchova a sport 

Popis benefitu 

Zaměstnavatel bude přispívat zaměstnancům na vstupenky, příp. permanentky 

na kulturní, tělovýchovné a sportovní vyžití, a to do výše 5 000 Kč na zaměstnance a rok. 

Nárok na benefit 

Příspěvek bude poskytnut zaměstnancům, kterým již skončila zkušební doba. 

Podmínky poskytnutí benefitu 

 Příspěvek bude mít formu nepeněžního plnění.  

 Na základě dohody budou zakoupeny vstupenky, příp. permanentky 

na vybrané kulturní nebo sportovní akce. 

Daňový dopad benefitu 

a) Firma:   Dle § 25 odst. 1 písm. h) bod 1. ZDP je daňově neuznatelným výdajem. 

b) Zaměstnanec: Dle § 6 odst. 9 písm. d) ZDP je benefit od daně osvobozen. 

 

 

 

              Graf 3.2 

 
                 Zdroj: vlastní 
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3.1.3 Penzijní připojištění 

Popis benefitu 

Zaměstnavatel bude přispívat zaměstnancům na penzijní připojištění se státním příspěvkem 

částkou 300 Kč měsíčně. 

Nárok na benefit 

Příspěvek bude poskytnut zaměstnancům, kterým již skončila zkušební doba. 

Podmínky poskytnutí benefitu 

 Zaměstnavatel bude přispívat zaměstnancům na penzijní připojištění se stáním 

příspěvkem poukázaným na účet jeho zaměstnance u penzijního fondu.  

 Zaměstnanec je povinen předložit fotokopii Smlouvy o uzavřeném penzijním 

připojištění s dohodnutou možností poskytování příspěvku zaměstnavatelem.  

 Příspěvek bude poskytnut následující měsíc po měsíci uzavření Smlouvy 

o penzijním připojištění. 

Daňový dopad benefitu 

a) Firma:  Dle § 24 odst. 2 písm. j) bodu 5. ZDP je plně daňově uznatelným 

výdajem. 

b) Zaměstnanec: Dle § 6 odst. 9 písm. p) ZDP je benefit od daně osvobozen. 

 

 

               Graf 3.3 

 
                  Zdroj: vlastní 
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3.1.4 Dary 

Popis benefitu 

Zaměstnavatel poskytne zaměstnancům dary. 

Nárok na benefit 

Příspěvek bude poskytnut zaměstnancům, jejichž pracovní poměr u firmy trvá alespoň 

6 měsíců. 

Podmínky poskytnutí benefitu 

 Dar bude mít formu nepeněžitého plnění. 

 Při dosažení pracovních výročí 10 let a dalších každých 5 let trvání pracovního 

poměru u zaměstnavatele bude dar činit 2 000 Kč. 

 Při dosažení životních výročí 30, 40, 50 a každých dalších 5 let věku bude dar 

činit 2 000 Kč. 

 Při dosažení životních výročí 25, 35 a 45 let věku bude dar činit 1 000 Kč. 

 Při dosažení ostatních životních výročí bude dar činit 500 Kč. 

 Při odchodu do starobního nebo plného invalidního důchodu bude dar činit 

5 000 Kč. 

 Při narození dítěte bude dar činit 1 000 Kč. 

Daňový dopad benefitu 

a) Firma:   Dle § 25 odst. 1 písm. t) ZDP neovlivní daňový základ. 

b) Zaměstnanec: Dle § 6 odst. 9 písm. g) ZDP je benefit od daně osvobozen do výše 

2 000 Kč ročně u každého zaměstnance. 

 

              Graf 3.4 

 
                 Zdroj: vlastní 
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3.1.5 Prohlubování kvalifikace 

Popis benefitu 

Zaměstnavatel plně uhradí zaměstnancům účast na: 

1. odborných školeních, týkajících se jejich odborného rozvoje souvisejícího s předmětem 

činnosti zaměstnavatele, 

2.  jazykových kurzech, 

3. ostatních školeních, kurzech, seminářích, týkajících se ostatních dovedností, nepřímo 

souvisejících s výkonem práce (např. plánování času, řízení času, zvládání stresových 

situací, komunikace, zvládání konfliktních situací apod.) 

Nárok na benefit 

Nárok na úhradu prohlubování kvalifikace mají všichni zaměstnanci. 

Podmínky poskytnutí benefitu 

 Benefit bude mít formu nepeněžitého plnění. 

 Zaměstnanec se zavazuje po ukončení odborného školení nebo jazykového 

kurzu, odpracovat u zaměstnavatele minimálně 1 rok. Pokud nebude možné 

tuto podmínku splnit, uhradí zaměstnanec zaměstnavateli 50 % všech nákladů 

spojených s poskytnutím tohoto benefitu.  

3. Zaměstnavatel si ponechává možnost posoudit, zda poskytnutí benefitu bude pro něj 

přínosem. 

Daňový dopad benefitu 

a) Firma:  Benefit je dle § 24 odst., 2 písm. j) bod 3. ZDP plně uznatelným 

daňovým výdajem. 

b) Zaměstnanec: Dle § 6 odst. 9 písm. a) ZDP je benefit od daně osvobozen.          

              Graf 3.5 

 
                 Zdroj: vlastní 
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3.1.6 Zvyšování kvalifikace 

Popis benefitu 

Zaměstnavatel uhradí zaměstnancům náklady spojené se studiem na vysoké škole, a to ve výši 

školného a dále poskytne placené nezbytně nutné studijní volno. 

Nárok na benefit 

Příspěvek bude poskytnut zaměstnancům po ukončení zkušební doby. 

Podmínky poskytnutí benefitu 

 Příspěvek bude mít formu nepeněžitého plnění. 

 Zaměstnanec se zavazuje po ukončení studia odpracovat u zaměstnavatele 

minimálně 1 rok. Pokud nebude možné tuto podmínku splnit, uhradí 

zaměstnanec zaměstnavateli 50 % všech nákladů spojených s poskytnutím 

tohoto benefitu.  

 Zaměstnavatel si posoudí, zda poskytnutí benefitu bude pro něj přínosem. 

 

Daňový dopad benefitu 

a) Firma:  Školné je dle § 24 odst. 2 písm. j) bod 3. ZDP plně uznatelným 

daňovým výdajem. Studijní volno formou dodatkové dovolené je plně 

uznatelným daňovým výdajem s odvodovou povinností. 

b) Zaměstnanec: Školné je dle § 6 odst. 9 písm. a) ZDP od daně osvobozeno. Studijní 

volno formou dodatkové dovolené je zdanitelným příjmem dle 

§ 6 včetně povinnosti odvést sociální a zdravotní pojištění. 

               Graf 3.6 

 
                  Zdroj: vlastní 
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3.1.7 Nealkoholické nápoje ke spotřebě na pracovišti 

Popis benefitu 

Zaměstnavatel poskytne zaměstnancům nealkoholické nápoje, a to:  

1. pitnou vodu v zásobnících,  

2. balenou vodu, 

3. čaj, kávu. 

Nárok na benefit 

Nárok na nealkoholické nápoje na pracovišti mají všichni zaměstnanci. 

Podmínky poskytnutí benefitu 

 Zaměstnanci budou udržovat na pracovišti pořádek. 

Daňový dopad benefitu 

a) Firma:  Balená, neperlivá voda je plně uznatelným daňovým výdajem (viz § 24 

odst. 2 písm. 1) bod 1. ZDP) jako hygienické vybavení pracovišť (viz 

Nařízení vlády č. 178/2001 Sb. a Vyhláška č. 376/2000 Sb.). Zbývající 

nealkoholické nápoje jsou neuznatelným daňovým výdajem (viz § 25 

odst. 1 písm. zn) ZDP). 

b) Zaměstnanec: Dle § 6 odst. 9 písm. c) ZDP je benefit od daně osvobozen. 

 

 

               Graf 3.7 

 
    Zdroj: vlastní 
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3.1.8 Motorové vozidlo pro služební i soukromé účely 

Popis benefitu 

Zaměstnanci bude na základě dohody se zaměstnavatelem poskytnuto motorové vozidlo 

z majetku firmy (příp. vozidlo v nájmu, na leasing nebo na úvěr) pro služební i soukromé 

účely.  

Nárok na benefit 

Příspěvek bude poskytnut zaměstnancům, jejichž pracovní poměr u firmy trvá alespoň 

12 měsíců. 

Podmínky poskytnutí benefitu 

 Zaměstnavatel si ponechává ke zvážení, kterému ze zaměstnanců motorové 

vozidlo přidělí.  

 Zaměstnanci bude v souladu se ZDP zdaněna jako příjem částka odpovídající 

1 % vstupní ceny vozidla vč. DPH za každý i započatý kalendářní měsíc 

poskytnutí vozidla.  

 Zaměstnanec povede přehled o ujetých kilometrech služebních i soukromých 

v zavedeném elektronickém formuláři „Docházka“. 

Daňový dopad benefitu 

a) Firma:  Neovlivní daň z příjmu. Zvýší vyměřovací základ pro odvod pojistného. 

b) Zaměstnanec: Dle § 6 odst. 6 je benefit předmětem daně i odvodů pojistného 

na zdravotní a sociální zabezpečení. 

 

 

   Graf 3.8 

 
   Zdroj: vlastní 
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3.1.9 Ochranný pracovní oděv a ochranné pracovní pomůcky  

Popis benefitu 

Zaměstnancům budou zakoupeny tyto ochranné oděvy a pomůcky: 

1. Pracovní kalhoty (džínsy do výše 500 Kč) 

2. Pracovní boty (do 1 000 Kč) 

3. Oteplená bunda (do 1 000 Kč) 

4. Neoteplená bunda (do 500 Kč) 

5. Ochranná přilba  

6. Pracovní rukavice 

Nárok na benefit 

Příspěvek bude poskytnut zaměstnancům, kteří vykonávají stavební dozor na staveništích. 

Podmínky poskytnutí benefitu 

 Na základě konkrétního požadavku budou zakoupeny výše uvedené oděvy a pomůcky 

na míru jednotlivým zaměstnancům. 

 Zaměstnanec má na benefit nárok jednou za 2 roky. 

Daňový dopad benefitu 

a) Firma:  Plně daňově uznatelný výdaj dle § 24 odst. 2 písm. 1) bodu 1. ZDP. 

b) Zaměstnanec: Příjem je osvobozen od DzP dle § 6 odst. 7) písm. b) ZDP. 

 

   Graf 3.9 

 
    Zdroj: vlastní 
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3.1.10 Ošatné 

Popis benefitu 

Zaměstnancům bude proplaceno níže uvedené ošacení: 

‐ Pánský oblek (příspěvek do 1 000 Kč) 

‐ Kravata (příspěvek do 100 Kč) 

‐ Košile (příspěvek do 200 Kč) 

‐ Dámský kostým (příspěvek do 1 000 Kč) 

Nárok na benefit 

Příspěvek bude poskytnut zaměstnancům po zkušební době. 

Podmínky poskytnutí benefitu 

 Na základě individuálního požadavku po předložení dokladu o nákupu bude poskytnut 

peněžní příspěvek do stanoveného limitu. 

 Zaměstnanec má nárok na benefit jednou ročně. 

Daňový dopad benefitu 

a) Firma:  Výdaj daňově neuznatelný dle § 24 odst. 2 písm. j) ZDP. 

b) Zaměstnanec: Příjem je zdanitelný dle § 6 odst. 7 písm. b) bod 1. ZDP, podléhá 

odvodům pojistného. 

 

 

   Graf 3.10 

 
   Zdroj: vlastní 
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3.1.11 Úhrada pojištění zodpovědnosti za způsobenou škodu zaměstnavateli nebo třetí 

osobě při výkonu povolání 

Popis benefitu 

Zaměstnancům je hromadně uzavřeno pojištění zodpovědnosti za způsobenou škodu 

zaměstnavateli nebo třetí osobě při výkonu povolání. Pojistníkem je ATELIER SIMONA 

s.r.o. Pojištění se vztahuje i na škodu způsobenou provozem vozidla (vč. spoluúčasti při 

havárii). 

Nárok na benefit 

Pojistka je uzavřena všem zaměstnancům, kteří se pohybují po staveništích, všem, kteří řídí 

firemní vozidlo a účetním firmy. 

Podmínky poskytnutí benefitu 

 Seznam zaměstnanců, kteří jsou takto pojištěni, sestavuje ekonomické oddělení firmy. 

Daňový dopad benefitu 

a) Firma: Výdaj daňově neuznatelný (daňově uznatelné je pouze pojistné dle § 24 

odst. 2 písm. e) ZDP). 

b) Zaměstnanec: Příjem je zdanitelný dle § 6 odst. 1 písm. a) ZDP a zároveň podléhá 

i odvodům pojistného. 

 

 

   Graf 3.11 

 
    Zdroj: vlastní 
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3.1.12 Poskytování hotovostních půjček 

Popis benefitu 

Zaměstnancům lze na základě písemné smlouvy poskytnout hotovostní bezúročnou půjčku 

na: 

a)  pořízení domu nebo bytu do vlastnictví nebo spoluvlastnictví pro vlastní bydlení, 

na složení členského podílu na družstevní byt pro vlastní bydlení a na provedení 

změny stavby domu nebo bytu, který zaměstnanec užívá pro vlastní bydlení, 

b)  koupi bytového zařízení, 

c) k překlenutí tíživé finanční situace. 

Nárok na benefit 

Hotovostní půjčka na bytové účely bude poskytnuta zaměstnancům, u nichž trvá pracovní 

poměr nejméně 6 měsíců a lze předpokládat další setrvání zaměstnance ve firmě. 

Podmínky poskytnutí benefitu 

1. Hotovostní půjčka na bytové účely je bezúročná a poskytuje se za těchto podmínek: 

a)  je návratná, 

b)  půjčuje se hotovost do výše 50 000 Kč,  

c)  každá půjčka je splatná nejpozději do 5 let od uzavření smlouvy o půjčce; prostředky 

z poskytnuté půjčky lze použít pouze k přímé úhradě účelu, který byl dohodnut 

ve smlouvě o půjčce. 

2. Hotovostní   půjčka  k  překlenutí  tíživé  finanční  situace je rovněž  bezúročná a poskytuje  

se za těchto podmínek: 

a) je návratná, 

b) půjčuje se hotovost do výše 20 000 Kč, 

c) každá půjčka je splatná nejpozději do 3 let od uzavření smlouvy o půjčce. 

3. Dojde-li ke skončení pracovního poměru, je půjčka splatná nejpozději do šesti měsíců ode 

dne jeho skončení. 

Daňový dopad benefitu 

a) Firma: Výdaj daňově neuznatelný dle § 6 odst. 9 písm. l) ZDP, odpuštění 

úroku nepodléhá dani darovací. 

b) Zaměstnanec: Příjem odpuštěného úroku je osvobozen od daně dle § 6 odst. 9 písm. l) 

ZDP, příjem půjčky není předmětem ZDP. 
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Rekapitulaci všech benefitů, poskytnutých ve společnosti ATELIER SIMONA v roce 

2009, včetně vyčíslení celkových výdajů zaměstnavatele a celkového čistého příjmu 

zaměstnance, obsahuje následující tabulka č. 3.1.  

3.2.1 Rekapitulace benefitů společnosti ATELIER SIMONA s vyčíslením výdajů v roce 

2009 

 

3.2 Rekapitulace benefitů  společnosti ATELIER SIMONA  

 

 

 

 

 

 

 

    Zdroj: vlastní 

   Graf 3.12 
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SP a ZP DPFO SP a ZP

± 20 % z 
benefitu

 - 20 % ze 
SP a ZP

34% z benefitu, 
nebo dle 

skutečnosti

15% z 
benefitu, 
nebo dle 

skutečnosti

11% z 
benefitu, 
nebo dle 

skutečnosti

1. Stravování         166 804 Kč - 33 361 Kč           -   Kč                  -   Kč         133 443 Kč            -   Kč             -   Kč           166 804 K

2. Kultura, tělovýchova a sport           85 465 Kč    17 093 Kč           -   Kč                  -   Kč         102 558 Kč            -   Kč             -   Kč             85 465 K

3. Penzijní připojištění           49 200 Kč -   9 840 Kč           -   Kč                  -   Kč           39 360 Kč            -   Kč             -   Kč             49 200 K

4. Dary           15 500 Kč      3 100 Kč -      272 Kč            1 360 Kč           19 688 Kč          600 Kč          440 Kč             14 460 K

5.a Prohlubování kvalifikace - jazykové kurzy         228 141 Kč - 45 628 Kč           -   Kč                  -   Kč         182 513 Kč            -   Kč             -   Kč           228 141 K

5.b Prohlubování kvalifikace - ostatní školení           86 936 Kč - 17 387 Kč           -   Kč                  -   Kč           69 549 Kč            -   Kč             -   Kč             86 936 K

6.a Zvyšování kvalifikace - školné           23 000 Kč -   4 600 Kč           -   Kč                  -   Kč           18 400 Kč            -   Kč             -   Kč             23 000 K

6.b Zvyšování kvalifikace - studijní volno           32 400 Kč -   6 480 Kč -   2 203 Kč          11 016 Kč           34 733 Kč       4 860 Kč       3 564 Kč             23 976 K

7.a

č 

č 

č 

č 

č 

č 

č 

č 
Nealkoholické nápoje ke spotřebě na pracovišti - 
balená, neperlivá voda           22 440 Kč -   4 488 Kč           -   Kč                  -   Kč           17 952 Kč            -   Kč             -   Kč             22 440 K

7.b

č 
Nealkoholické nápoje ke spotřebě na pracovišti - 
nápoje           28 078 Kč      5 616 Kč           -   Kč                  -   Kč           33 694 Kč            -   Kč             -   Kč             28 078 K

8. Motorové vozidlo pro služební i soukromé účely         431 892 Kč           -   Kč - 29 369 Kč        146 843 Kč         549 367 Kč     64 784 Kč     47 508 Kč           319 600 K

9. Ochranný oděv a ochranné pomůcky           25 333 Kč -   5 067 Kč           -   Kč                  -   Kč           20 266 Kč            -   Kč             -   Kč             25 333 K

10. Ošatné           15 420 Kč      3 084 Kč -   1 049 Kč            5 243 Kč           22 698 Kč       2 313 Kč       1 696 Kč             11 411 K

11.

č 

č 

č 

č 
Úhrada pojištění zodpovědnosti za způsobenou 
škodu zaměstnavateli nebo třetí osobě při výkonu 
povolání 19 200 Kč              3 840 Kč -   1 306 Kč            6 528 Kč           28 262 Kč       2 880 Kč       2 112 Kč             14 208 K

12. Poskytování hotovostních půjček 25 000 Kč                   -   Kč           -   Kč                  -   Kč           25 000 Kč            -   Kč             -   Kč             25 000 K

CELKEM 1 254 809 Kč    1 297 483 Kč     1 124 052 K      

Tabulka 3.1

Hodnota čistéh
příjmu 

zaměstnance 
celkem

DPPOPoř. 
č.

Název benefitu

Hodnota 
poskytnutých 

benefitů v roce 
2009

Daňové a odvodové zatížení 
zaměstnavatele

Hodnota výdajů 
zaměstnavatele 

celkem

Daňové a odvodové 
zatížení zaměstnance

č 

č 

č

o 

Zdroj: účetnictví ATELIER SIMONA 



 

4. Navržení nových benefitů pro společnost 

4.1 Analýza preferencí a potřeb zaměstnanců 

Společnost ATELIER SIMONA s.r.o. v červenci 2009 formou anonymní písemné 

ankety mezi svými zaměstnanci zjišťovala, o který druh benefitu je největší zájem. 

Zaměstnanci (celkem 24 osob) označili pořadí 3 nejoblíbenějších benefitů. 

 

    Graf 4.1 

 
     Zdroj: vlastní 

 

1. Příspěvek na stravování, 

2. výuka cizích jazyků (drtivě převládal anglický jazyk), 

3. služební vozidlo k soukromým účelům. 
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Všechny preferované benefity jsou ve společnosti poskytovány, i když výuka cizích 

jazyků probíhá v současné době ve zmenšené míře a jen pro ty zaměstnance, kteří mají zájem 

o práci v nově vzniklé společnosti v zahraničí a pro managery. 

Příspěvek na stravování je natolik výhodný, jak daňově pro zaměstnavatele, tak 

příjmově pro zaměstnance (viz příklad v tabulce 2.4), že zrušení jeho poskytování – pokud 

bude stávající daňový režim platit – se nedoporučuje. 

Výuka cizích jazyků v rámci výcviku zaměstnanců společnosti má své stálé místo. 

Společnost předpokládá jejich značné rozšíření, protože obdržela dotaci na dobu 2 let.  

Co se týče firemních vozidel, jsou všechna přidělena zaměstnancům, s povolením 

používat je k soukromým účelům. Každý ze zaměstnanců má povinnost starat se o vozidlo 

s péčí řádného hospodáře. Tato firemní politika se osvědčila, vozový park je ve skvělém 

stavu. 

Všechny tři výše uvedené benefity budou umístěny i v nově vytvářené směrnici o jejich 

poskytování.         

 
 
 

4.2 Limit na poskytování benefitů pro rok 2010  

4.2.1 Stanovení výše limitu 

 Vzhledem k očekávanému meziročnímu 20%nímu poklesu obratu v roce 

2010, způsobenému hospodářskou krizí, je nastaven firemní rozpočet v položce celkových 

výdajů na poskytování zaměstnaneckých benefitů na částku maximálně 1 mil. Kč. 

4.2.2 Dotace na výcvik zaměstnanců 

Společnost ATELIER SIMONA s.r.o. požádala v roce 2009 o poskytnutí dotace 

na zvyšování kvalifikace svých zaměstnanců z Operačního programu Lidské zdroje 

a zaměstnanost.  

Cílem projektu5, vypracovaného v rámci žádosti, je zajištění rozvoje zaměstnanců 

společnosti. V průběhu 24 měsíců budou proškoleni všichni zaměstnanci společnosti. 

K dosažení cíle byl definován Vzdělávací program společnosti.  

 

 

                                                 
5 Projekt je součástí Žádosti o finanční podporu z OP LZZ z 15.6.2009, vytvořené společností ATELIER 
SIMONA s.r.o.  
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Obsahuje 4 moduly, tvořené skupinami zaměstnanců: 

Modul 01. MANAGEMENT, 

Modul 02. EKONOMIKA, 

Modul 03. NIŽŠÍ MANAGEMENT (ADMINISTRATIVA), 

Modul 04. PROJEKCE. 

Inovativní program každého ze 4 modulů tvoří soubor kurzů a seminářů, rozvíjejících 

kvalifikaci zaměstnanců dané cílové skupiny na úroveň potřebnou pro udržení 

konkurenceschopnosti firmy a zajišťujících osobní rozvoj každého pracovníka.  

Firma ATELIER SIMONA s.r.o. 

‐ získá prostředky na zavedení a realizaci inovativního nástroje vzdělávání 

zaměstnanců: modulárního programu vzdělávání, 

‐ zvýší kvalifikaci svých pracovníků při respektování jejich vlastních potřeb, zjištěných 

průzkumem, 

‐ využije nové znalosti, dovednosti a schopnosti těchto zaměstnanců k zajištění 

budoucích příjmů a k prosazení se na trzích EU i k pozitivnímu vymezení se vůči 

současné i budoucí konkurenci, 

‐ doplní a zvýrazní svou konkurenční výhodu: flexibilitu, kreativitu, odbornost, 

zkušenost a tradici a praktickou dovednost a fundovanost,  

‐ upevní zajištění svých trvalých garantovaných hodnot: originality a funkčnosti návrhu, 

profesionálního promyšleného zpracování myšlenky, moderního, inspirativního 

a inovativního řešení, komplexnosti poskytované služby a naprosté spokojenosti 

klienta. 

V únoru 2010 byla žádost o finanční podporu z OP LZZ schválena, a to ve výši 

1 930 839,95 Kč. Doba čerpání dotace byla stanovena na období od 1.4.2010 do 31.3.2012. 

V roce 2010 se předpokládá čerpání ve výši 791 769,80 Kč.  

  

Dotace výrazně zlevní zaměstnanecké benefity v příštích dvou letech a částečně 

i v roce 2012. To znamená, že budou moci být zachovány i benefity, které sice činily 

významnou část výdajů, ale jsou zároveň preferovány zaměstnanci společnosti. 

 
V příloze č. 7 jsou vyčísleny výdaje na zvyšování kvalifikace dle jednotlivých modulů, 
tvořených skupinami zaměstnanců. 
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4.3 Nová směrnice na poskytování benefitů pro ATELIER SIMONA s.r.o. 

4.3.1 Benefity beze změny podmínek 

Benefity, které budou zachovány beze změny podmínek: 

 

1. Stravování      

Příspěvek na stravování bude i nadále činit 55 % z ceny stravenky v hodnotě 80 Kč.  

 

2. Dary 

V roce 2010 lze očekávat mírné zvýšení výdajů vzhledem ke třem významným 

životním výročím zaměstnanců a přírůstkům do rodiny. 

 

3. Nealkoholické nápoje ke spotřebě na pracovišti 

Určitou úsporu je možné získat vymezením balené perlivé vody k potřebám hostů. 

Zaměstnanci budou moci pro uspokojení svých potřeb použít pouze vodu v zásobnících. 

 

4. Motorové vozidlo pro služební i soukromé účely 

Firemní výdaje spojené s poskytováním tohoto benefitu jsou vysoké, ve srovnání 

s ostatními výdaji nejvyšší. Vzhledem k preferencím zaměstnanců se však společnost bude 

snažit tento benefit zachovat ve stejné výši. 

 

5. Ochranný oděv a ochranné pomůcky 

Benefit je nutné zachovat z hlediska bezpečnosti práce. 

 

6. Úhrada pojištění zodpovědnosti za způsobenou škodu zaměstnavateli nebo třetí osobě při 

výkonu povolání 

Benefit bude poskytnut beze změn. Tento druh pojištění byl využíván zejména 

k úhradě spoluúčasti na havarijním pojištění vozidel při nehodách.  

 

7. Zvyšování kvalifikace 

Zvyšování kvalifikace bude i nadále hrazeno za stejných podmínek. 
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Srovnání výdajů nastavených v roce 2010 s rokem 2009 v případě výše uvedených 

benefitů je znázorněno v grafu č. 4.2.  

 

             Graf 4.2 

             
              Zdroj: vlastní 

        

4.3.2 Benefity s navržením změn 

Benefity, u nichž je navržena změna: 

 

1. Penzijní připojištění 

Částka příspěvku zaměstnancům je zvýšena na 500 Kč / měsíc / zaměstnanec. 

Důvodem je sjednocení výší příspěvků v rámci skupiny společností ATELIER SIMONA 

GROUP, v dceřiné společnosti se sídlem v Praze bylo penzijní připojištění na tuto částku 

zvýšeno již v loňském roce.  
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    Graf 4.3 

 
   Zdroj: vlastní 

 

 

2.  Prohlubování kvalifikace – čerpání dotace 

Vzhledem k poskytnuté dotaci a zvětšení oblasti nároku na tento benefit, jsou nově 

stanoveny podmínky takto:  

Popis benefitu 

V roce 2010 budou zaměstnancům hrazeny účasti na: 

• odborných školeních, týkajících se jejich profesního rozvoje souvisejícího 

s předmětem činnosti zaměstnavatele ve výši 59 800 Kč, 

• jazykových kurzech v částce 181 440 Kč, 

• ostatních školeních, kurzech, seminářích, týkajících se ostatních dovedností, 

nepřímo souvisejících s výkonem práce (např. plánování času, řízení času, 

zvládání stresových situací, komunikace, zvládání konfliktních situací apod.) 

ve výši 323 900 Kč, 

• dále z dotačního programu bude zakoupena laserová tiskárna v hodnotě 5 000 Kč, 

notebook za 20 000 Kč a software pro výuku v hodnotě 10 000 Kč pro vybavení 

firemní učebny, 

• částka ve výši 191 629,80 Kč je poskytnuta na úhradu nákladů na administraci 

a koordinaci projektu – uhradí se část mzdy manažera projektu, tj. obchodního 

ředitele a koordinátorky projektu – účetní společnosti. 
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V příloze interní směrnice jsou v souladu s podmínkami čerpání dotace upřesněny 

a rozepsány celkové částky na jednotlivá školení, s určením počtu účastnících se zaměstnanců 

a délky trvání výcviku ve dnech (viz příloha č. 4). 

Nárok na benefit 

Nárok na úhradu prohlubování kvalifikace mají všichni zaměstnanci. 

Podmínky poskytnutí benefitu 

 Benefit bude mít formu nepeněžitého plnění. 

 Zaměstnanec se zavazuje po ukončení školení nebo kurzu, odpracovat 

u zaměstnavatele minimálně 1 rok. Pokud nebude možné tuto podmínku splnit, 

uhradí zaměstnanec zaměstnavateli 50 % všech nákladů spojených s poskytnutím 

tohoto benefitu.  

 Zaměstnavatel si ponechává možnost posoudit, zda poskytnutí benefitu bude pro 

něj přínosem. 

Daňový dopad benefitu 

a) Firma:  Benefit je vzhledem k poskytnuté dotaci daňově neúčinný a zároveň bez 

finančních nároků. 

b) Zaměstnanec: Dle § 6 odst. 9 písm. a) ZDP je benefit od daně osvobozen. 

                

    Graf 4.4 

 
   Zdroj: vlastní 
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3. Poskytování hotovostních půjček 

Popis benefitu  

Zaměstnancům lze na základě písemné smlouvy poskytnout hotovostní půjčku na: 

a)  pořízení domu nebo bytu do vlastnictví nebo spoluvlastnictví pro vlastní bydlení, 

na složení členského podílu na družstevní byt pro vlastní bydlení a na provedení 

změny stavby domu nebo bytu, který zaměstnanec užívá pro vlastní bydlení, 

b)  koupi bytového zařízení, 

c) k překlenutí tíživé finanční situace. 

Nárok na benefit 

Hotovostní půjčka na bytové účely bude poskytnuta zaměstnancům, u nichž trvá pracovní 

poměr nejméně 6 měsíců a lze předpokládat další setrvání zaměstnance ve firmě. 

Podmínky poskytnutí benefitu 

1. Hotovostní půjčka na bytové účely je bezúročná a poskytuje se za těchto podmínek: 

a)  je návratná, 

b)  půjčuje se hotovost do výše 20 000 Kč,  

c)  každá půjčka je splatná nejpozději do 5 let od uzavření smlouvy o půjčce; prostředky 

z poskytnuté půjčky lze použít pouze k přímé úhradě účelu, který byl dohodnut 

ve smlouvě o půjčce. 

2. Hotovostní  půjčka  k překlenutí   tíživé   finanční  situace  je rovněž bezúročná a poskytuje  

se za těchto podmínek: 

a) je návratná, 

b) půjčuje se hotovost do výše 10 000 Kč, 

c) každá půjčka je splatná nejpozději do 3 let od uzavření smlouvy o půjčce. 

3. Dojde-li ke skončení pracovního poměru, je půjčka splatná nejpozději do šesti měsíců ode 

dne jeho skončení. 

4. V roce 2010 je omezena celková výše půjček částkou 50 000 Kč. 

Daňový dopad benefitu 

a) Firma: Výdaj daňově neuznatelný dle § 6 odst. 9 písm. l) ZDP, odpuštění 

úroku nepodléhá dani darovací. 

b) Zaměstnanec: Příjem odpuštěného úroku je osvobozen od daně dle § 6 odst. 9 písm. l) 

ZDP. 
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Graf 4.5 

                   
Zdroj: vlastní 

          

4.3.3 Zrušené benefity 

Společnost ATELIER SIMONA s.r.o. se rozhodla zrušit níže uvedené benefity 

s odůvodněním: 

 

1. Kultura, tělovýchova a sport      
Benefit bude nahrazen jinou formou plnění. 

 

2. Ošatné 

Ošatné je jedním z benefitů, které zdaní jak zaměstnavatel, tak zaměstnanec. Je s ním 

spojena určitá administrativa – sledování nároku dle jednotlivých zaměstnanců, úhrada 

drobných nákupů, zavádění plnění do mezd, jejich účtování, atd. Zrušení benefitu 

je kompromisem – na základě dohody společnosti a jejích zaměstnanců.  

 

4.3.4 Nový benefit 

Využívání volných hodin tenisu a squashe 

Popis benefitu  

Zaměstnanci mohou využít volné hodiny tenisu a squashe, které společnost získala v rámci 

uzavření smlouvy o pronájmu reklamní plochy ve sportovním areálu SC Ostrava, 

Komenského sady, Ostrava a v Tenisovém klubu Ostrava. 
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Následující tabulka č. 4.1 obsahuje rozpočet výdajů na zaměstnanecké benefity pro 

rok 2010. 

4.4 Rekapitulace benefitů společnosti ATELIER SIMONA – rozpočet na rok 2010  

 

 

b) Zaměstnanec: Dle § 6 odst. 9 písm. d) ZDP je benefit od daně osvobozen. 

a) Firma: Benefit není výdajem.  

Daňový dopad benefitu 

 

2. squash každá středa  od 7,00 hod do 8,00 hod 

  každý čtvrtek  od 17,30 hod do 19,00 hod 

1. tenis  každé úterý  od 7,00 hod do 8,00 hod 

Podmínky poskytnutí benefitu 

Nárok na benefit mají všichni zaměstnanci. 

Nárok na benefit 

 Asistentce ředitele se ukládá sledovat čerpání benefitu, v případě jeho nevyužití zruší 

1 den dopředu příslušnou rezervaci. Přehled o čerpání předloží 5. pracovní den 

každého kalendářního čtvrtletí ekonomovi. 

 Celkový počet hodin je omezen, proto je stanoven pevný termín návštěv sportovišť: 

    Zdroj: vlastní 

   Graf 4.6 
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SP a ZP DPFO SP a ZP
± 19 % z 
benefitu

 - 19 % ze 
SP a ZP

34% z 
benefitu

15% z 
benefitu

11% z 
benefitu

1. Stravování        166 804 Kč -  31 693 Kč          -   Kč            -   Kč     135 111 Kč            -   Kč             -   Kč      166 804 Kč 

2. Využívání volných hodin tenisu a squashe          90 000 Kč            -   Kč          -   Kč            -   Kč               -   Kč            -   Kč             -   Kč        90 000 Kč 

3. Penzijní připojištění          82 000 Kč -  15 580 Kč          -   Kč            -   Kč       66 420 Kč            -   Kč             -   Kč        82 000 Kč 

4. Dary          15 500 Kč      2 945 Kč -     258 Kč      1 360 Kč       19 547 Kč         600 Kč          440 Kč        14 460 Kč 

5.a Prohlubování kvalifikace - jazykové kurzy        181 440 Kč            -   Kč          -   Kč            -   Kč               -   Kč            -   Kč             -   Kč      181 440 Kč 

5.b Prohlubování kvalifikace - ostatní školení        383 700 Kč            -   Kč          -   Kč            -   Kč               -   Kč            -   Kč             -   Kč      383 700 Kč 

6.a Zvyšování kvalifikace - školné          23 000 Kč -    4 370 Kč          -   Kč            -   Kč       18 630 Kč            -   Kč             -   Kč        23 000 Kč 

6.b Zvyšování kvalifikace - studijní volno          32 400 Kč -    6 156 Kč -  2 093 Kč    11 016 Kč       35 167 Kč      4 860 Kč       3 564 Kč        23 976 Kč 

7.a
Nealkoholické nápoje ke spotřebě na pracovišti - 
balená, neperlivá voda          19 400 Kč -    3 686 Kč          -   Kč            -   Kč       15 714 Kč            -   Kč             -   Kč        19 400 Kč 

7.b
Nealkoholické nápoje ke spotřebě na pracovišti - 
nápoje          22 500 Kč      4 275 Kč          -   Kč            -   Kč       26 775 Kč            -   Kč             -   Kč        22 500 Kč 

8. Motorové vozidlo pro služební i soukromé účely        431 892 Kč            -   Kč -27 900 Kč  146 843 Kč     550 835 Kč    64 784 Kč     47 508 Kč      319 600 Kč 

9. Ochranný oděv a ochranné pomůcky          25 333 Kč -    4 813 Kč          -   Kč            -   Kč       20 520 Kč            -   Kč             -   Kč        25 333 Kč 

10.

Úhrada pojištění zodpovědnosti za způsobenou 
škodu zaměstnavateli nebo třetí osobě při výkonu 
povolání 19 200 Kč             3 648 Kč -  1 240 Kč      6 528 Kč       28 136 Kč      2 880 Kč       2 112 Kč        14 208 Kč 

11. Poskytování hotovostních půjček 50 000 Kč                   -   Kč          -   Kč            -   Kč       50 000 Kč            -   Kč             -   Kč        50 000 Kč 

CELKEM 1 543 169 Kč   966 854 Kč    1 416 421 Kč 

Hodnota 
čistého 
příjmu 

zaměstnance 
celkem

DPPO
Poř. 
č.

Název benefitu

Hodnota 
poskytnutých 

benefitů v roce 
2010

Daňové a odvodové zatížení (nebo 
úspora) zaměstnavatele

Hodnota 
výdajů 

zaměstnavate
le celkem

Daňové a odvodové 
zatížení zaměstnance

Zdroj: vlastní 

Tabulka 4.1 



 

4.4.1 Komentář k rozpočtu na zaměstnanecké benefity v roce 2010 

 Nejvyšší hodnoty výdajů zaměstnavatele v absolutních číslech vykazují benefity 

v tomto pořadí: 

1. motorové vozidlo pro služební i soukromé účely, 

2. stravování, 

3. penzijní připojištění. 

 Graf č. 4.7 znázorňuje výhodnost benefitu z hlediska zaměstnavatele. Čím je jeho 

hodnota nižší – tím je benefit pro zaměstnavatele výhodnější. Využívání volných hodin tenisu 

a squashe a prohlubování kvalifikace jsou zcela bez finančních nároků. 

       

 

 Graf 4.7 

 
  Zdroj: vlastní 
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Příjmy zaměstnanců z poskytnutých benefitů jsou velmi zajímavé v položkách: 

1. prohlubování kvalifikace, 

2. motorové vozidlo pro služební i soukromé účely, 

3. stravování. 

 Přijatá dotace umožnila navýšit benefity na prohlubování kvalifikace o 250 tis. Kč.  

 

  Graf 4.8 

 
   Zdroj: vlastní 

 

Z grafu č. 4.8 je zřejmé, že čím vyšší je hodnota poměru, tím výhodnější je benefit 

pro zaměstnance. Příjmy a výdaje na prohlubování kvalifikace a využívání volných hodin 

tenisu a squashe nebyly poměřovány, neboť výdaje zaměstnavatele činily v těchto položkách 

0 Kč. 

Zájem zaměstnanců o benefit „Motorové vozidlo pro služební i soukromé účely“ je 

vysoký i přesto, že zakládá povinnost zdanit tento nepeněžní příjem daní ze závislé činnosti a 

zatížit jej odvodem sociálního a zdravotního pojištění. 
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5. Závěr 
 

Poskytování zaměstnaneckých benefitů je velmi obsáhlé téma, řešící různorodé 

problémy z mnoha oblastí -  z hlediska právního, daňového a účetního. Tato práce nahlíží 

pouze do těch legislativních úprav, které se bezprostředně týkají konkrétního problému, a tím 

je poskytování benefitů ve společnosti ATELIER SIMONA s.r.o. 

Například současným, velmi diskutovaným tématem, je zdanění benefitů z pohledu 

daně z přidané hodnoty. Vzhledem k tomu, že žádný z řešených benefitů nezakládá povinnost 

odvést DPH, problematiku tohoto typu jsem zcela vynechala. 

 

Cílem práce bylo nastavit optimální strukturu zaměstnaneckých benefitů 

ve společnosti ATELIER SIMONA s.r.o. na základě třech kritérií: dle aktuálních právních 

předpisů, současných finančních možností společnosti ATELIER SIMONA s.r.o. a znalostí 

preferencí jejích zaměstnanců. 

První řešenou oblastí byly preference zaměstnanců. Zcela jasně se stávající 

zaměstnanci společnosti ATELIER SIMONA s.r.o. vyslovili - prostřednictvím ankety - pro 

konkrétní druhy benefitů. Tyto benefity jsou proto součástí nové směrnice. 

Další problém, kterým bylo nastavení poskytování zaměstnaneckých výhod dle 

současných právních předpisů, byl vyřešen aktualizací podmínek pro čerpání benefitů 

a kontrolou správnosti odkazů na konkrétní paragrafy zákona o daních z příjmů. 

Nejdůležitějším úkolem bylo dodržet stanovenou sumu výdajů. Firemní budget pro 

rok 2010 v položce „zaměstnanecké výhody“ vykázal částku 967 tis. Kč, což je v mezích 

nastaveného limitu.   

 

Benefity jsou to, co z pohledu zaměstnance firmu výrazně odlišuje od jiných 

potencionálních zaměstnavatelů. Každá společnost se nabízenými benefity prezentuje při 

náboru zaměstnanců a ovlivňuje tak jejich rozhodnutí o budoucím zaměstnavateli. Někdy 

se však zdá, že firma zaměstnance benefity zahlcuje  - občas se totiž setkávám s názorem 

„radši bych chtěl 500 Kč do výplaty, než balík vitamínů za 2 000 Kč“. Nevhodné složení 

zaměstnaneckých výhod vede k nespokojenosti a benefit neplní svůj účel. Je nutné strukturu 

benefitů pečlivě promyslet tak, aby lidem přinesly pocit nadstandardní odměny.  
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Ve vztahu k tomuto problému nesmíme také pustit ze zřetele jednu ze základních 

zásad pracovněprávních vztahů, a tou je povinnost zaměstnavatele zajistit rovné zacházení 

se zaměstnanci. Podmínky pro poskytování benefitů by proto měly být nastaveny také tak, 

aby dodržely zákaz jakékoli diskriminace zaměstnanců a zajistily zásadu poskytování stejné 

odměny za stejnou práci. 

Ve společnosti ATELIER SIMONA s.r.o. jsou zaměstnanecké benefity vyladěny ke 

spokojenosti obou stran, jak zaměstnanců, tak zaměstnavatele. Důkazem pro uvedené tvrzení 

mohu být i já osobně – jednak jako zaměstnanec společnosti a jednak jako zástupce 

zaměstnavatele v oblasti personální a ekonomické. 

 

Poskytování zaměstnaneckých benefitů je relativně náročnou „papírovou“ prací, 

zatěžuje firemní administrativu. Můžeme proto zvážit možnost nakoupení služby 

u společnosti, která má zprostředkování benefitních programů ve své podnikatelské náplni. 

Pak už jen určíme finanční limit a každý ze zaměstnanců si vybere, co mu vyhovuje.  

 

Výsledkem vytváření benefitního zaměstnaneckého programu společnosti by měl být - 

pokud to velikost společnosti dovoluje - kompromis, vyvážený vzájemnou komunikací mezi 

zaměstnancem a zaměstnavatelem.   
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