
Seznam příloh 

 

Příloha č. 1 Příklad výpočtu mzdy se zdaněním nadlimitního plnění 

Příloha č. 2 Přehled úpravy poskytování zaměstnaneckých benefitů na straně zaměstnance 

v ZDP 

Příloha č. 3 Příklad výpočtu mzdy s benefity 

Příloha č. 4 Podrobný postup výpočtu benefitu výhodného pro zaměstnance – viz příklad 

2.5.4 

Příloha č. 5 Přehled úpravy poskytování zaměstnaneckých benefitů na straně 

zaměstnavatele v ZDP 

Příloha č. 6 Podrobný postup výpočtu benefitu výhodného pro zaměstnavatele – viz příklad 

2.5.7 

Příloha č. 7 Jednotlivé moduly rozpočtu na čerpání dotace v roce 2010  

 

 

 

 



Příloha č. 1 

 

Příklad výpočtu mzdy se zdaněním nadlimitního plnění 

Zaměstnanec má dle pracovní smlouvy měsíční paušální mzdu ve výši 25 000 Kč. V měsíci 

lednu 2010 mu zaměstnavatel proplatil cestovní výdaje v prokázané výši 1 624 Kč a stravné 

dle interního předpisu za 48 hod služební cesty ve výši 400 Kč. Zaměstnanec podepsal 

prohlášení poplatníka k dani z příjmů. 

 

 

Výpočet čisté mzdy za leden 2010:      Zaúčtování:  

Hrubá mzda:   měsíční mzda   25 000 Kč 521/100 / 331/000 

     plnění nad limit       112 Kč bez účtování 

    (2x144=288;  400-288=112) 

Zdravotní pojištění: 

Základ  25 112 Kč  zaměstnanec 4,5 % - 1 131 Kč 331/000 / 336/100 

   zaměstnavatel 9 % 2 260 Kč   524/100 / 336/100 

Sociální pojištění:  

Základ  25 112 Kč  zaměstnanec 6,5 % - 1 633 Kč 331/000 / 336/200 

   zaměstnavatel  25 % 6 278 Kč   524/200 / 336/200 

Superhrubá mzda:       

25 112 + 2 260 + 6 278   33 650 Kč   bez účtování 

Základ daně = superhrubá mzda  33 650 Kč   bez účtování 

Zaokrouhlení základu daně   33 700 Kč   bez účtování 

Zálohová daň 15 %               -  5 055 Kč 331/000 / 342/100 

Sleva na dani (na poplatníka)             + 2 070 Kč bez účtování 

Čistá mzda       19 251 Kč bez účtování 

Vyúčtování cestovného              + 2 024 Kč 333/200 / 331/000 

Mzda k výplatě                21 275 Kč 331/000 / 379/000 

 

 

 

 

 

 



Zaúčtování cestovného a stravného: 

Výpočet stravného: v § 163 ZP je uvedeno, že nad 18 hod trvání pracovní cesty činí částka 

stravného 144 Kč / 1 den. Tzn.: 2 dny x 144 Kč = 288 Kč, vyplaceno bylo dle interního 

předpisu 400 Kč, 400 Kč – 288 Kč = 112 Kč.  

Cestovné do limitu      1 624 Kč 512/100 / 333/200 

Stravné do limitu         288 Kč 512/100 / 333/200 

Stravné nad limit         112 Kč 512/999 / 333/200 

Zaměstnavatel si zahrne dle § 24 odst. 2 písm. k) ZDP do daňově účinných nákladů účet 

512/100, účet 512/999 základ daně z příjmů neovlivní. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 





Příloha č. 3 

Příklad výpočtu mzdy s benefity 

Zaměstnanec má smluvenou paušální mzdu ve výši 30 000 Kč měsíčně. Zaměstnavatel 

mu poskytuje služební vozidlo k soukromým účelům. Vstupní cena vozu vč. DPH činí 

350 000 Kč. Dále zaměstnanec dostává příspěvek na penzijní připojištění ve výši 300 Kč (sám 

si hradí 1 500 Kč), příspěvek na stravování ve výši 55 % ceny stravenky (1 ks  stravenky má 

hodnotu 80 Kč) a v prosinci 2009 obdržel hotovostní půjčku na bytové účely ve výši 20 000 

Kč. Zaměstnanec podepsal prohlášení poplatníka daně z příjmů, uplatňuje slevu na dani 

na poplatníka.  

Výpočet čisté mzdy za prosinec 2009:     Zaúčtování:  

Hrubá mzda:    měsíční mzda  30 000 Kč 521/100 / 331/000 

     1 % z ceny vozu   3 500 Kč bez účtování 

     ---------------------------------------- 

        33 500 Kč 

Zdravotní pojištění: 

Základ  33 500 Kč  zaměstnanec 4,5 % - 1 508 Kč 331/000 / 336/100 

   zaměstnavatel 9 % 3 015 Kč   524/100 / 336/100 

Sociální pojištění:  

Základ  33 500 Kč  zaměstnanec 6,5 % - 2 178 Kč 331/000 / 336/200 

   zaměstnavatel 25 % 8 375 Kč   524/200 / 336/200 

Superhrubá mzda:       

33 500 + 3 015 + 8 375   44 890 Kč   bez účtování 

Základ daně = superhrubá mzda  44 890 Kč   bez účtování 

Zaokrouhlení základu daně   44 900 Kč   bez účtování 

Zálohová daň 15 %               -  6 735 Kč 331/000 / 342/100 

Sleva na dani (na poplatníka)             + 2 070 Kč bez účtování 

Čistá mzda       21 649 Kč bez účtování 

Dávka ke mzdě – penzijní připojištění     + 300 Kč 521/200 / 331/000 

 

Srážky: 

Penzijní připojištění (musí hradit zaměstnavatel na účet 

penzijního fondu)                -  1 800 Kč 331/000 / 333/000 

20 ks stravenek (45 % z 80 = 36 Kč), 20 x 36    -  720 Kč 331/000 / 335/100 

Mzda k výplatě      19 429 Kč 331/000 / 379/000 



Nákladové účty 521/100, 521/200, 524/100 a 524/200 jsou dle ZDP plně daňově uznatelné. 

Zaměstnanec má dle § 6 odst. 9 písm. p) ZDP osvobozen příjem penzijního připojištění, splnil 

všechny zákonné podmínky (byla předložena smlouva o penzijním připojištění 

s předepsanými náležitostmi). 

 

Hodnota stravenek bude zúčtována takto: 

Předpis zaměstnanci ke srážce  20 x 36 Kč 720 Kč  335/100 / 213/100 

Příspěvek zaměstnavatele do nákladů 20 x 44 Kč 880 Kč  527/100 / 213/100 

Nákladový účet 524/100 je dle § 24 odst. 2 písm. j) bod 4. ZDP plně daňově uznatelný. Výše 

příspěvku splnila podmínku - nepřekročila hranici 70 % stravného, náležícího zaměstnanci 

konajícího pracovní cestu v délce 5 – 12 hod stanovenou v § 163 odst. 1 ZP. 

 

Účtování o hotovostní půjčce: 

Dle smlouvy o půjčce hotovost převedena na účet  

zaměstnance       20 000 Kč 335/200 / 221/100 

Jednotlivé splátky půjčky budou účtovány     221/100 / 335/200 

Dle interní směrnice zaměstnanec nebude hradit úroky z půjčky. Úroky v ceně obvyklé 

nebudou zaměstnanci předepisovány ke zdanění, neboť dle § 6 odst. 9 písm. l) ZDP byly 

splněny podmínky pro jejich osvobození.  

 

 

 

 

 



Příloha č. 4 

Podrobný postup výpočtu benefitu výhodného pro zaměstnance – viz příklad 2.5.4 

 

Vstupní data: Počet zaměstnanců dané společnosti  5 

  Výše jednotlivých odměn   20 000 Kč 

  Rok vyplacení     2009 

  Sazba daně ze závislé činnosti  15 % 

  Sazba daně z příjmů právnických osob 20 % 

  Sazba sociálního pojištění zaměstnavatel 25 % 

  Sazba sociálního pojištění zaměstnanec 6,5 % 

  Sazba zdravotního pojištění zaměstnavatel 9 % 

  Sazba zdravotního pojištění zaměstnanec 4,5 % 

  Zaměstnanci nepodepsali Prohlášení k dani z příjmů. 

  Příspěvky na rekreaci budou hrazeny na účty cestovních kanceláří.  

 

1. část tabulky: 

Odměny = navýšení hrubé mzdy celkem  5 x 20 000 = 100 000  

Sociální a zdravotní pojištění zaměstnanci  (4,5 % + 6,5 %) ze 100 000 = 11 000  

Sociální a zdravotní pojištění zaměstnavatel  (25 % + 9 %) ze 100 000 = 34 000  

Daň ze závislé činnosti    (100 000 + 34 000) x 15 % = 20 100  

Čisté mzdy celkem     100 000 – 11 000 – 20 100 = 68 900 

 

 

2. část tabulky: 

Odměny = příspěvky na dovolenou celkem  5 x 20 000 = 100 000  

 

Dle ZDP § 6 odst. 9 písm. d) jsou od daně z příjmů fyzických osob osvobozeny příjmy 

zaměstnance v podobě příspěvků na dovolenou (rekreaci) dle zákonem stanovených 

podmínek – ve společnosti tyto podmínky byly splněny. Příjem není zdaňován dle § 6 ZDP, 

není proto ani vyměřovacím základem pro odvod sociálního a zdravotního pojištění.



 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 6 

Podrobný postup výpočtu benefitu výhodného pro zaměstnavatele – viz příklad 2.5.7 

 

Vstupní data: Hodnota 1 stravenky     80 Kč 

  Počet pracovních dnů v měsíci   20 

  Sociální pojištění hrazené zaměstnavatelem  25 % 

  Zdravotní pojištění hrazené zaměstnavatelem 9 % 

  Sociální pojištění hrazené zaměstnancem  6,5 % 

  Zdravotní pojištění hrazené zaměstnancem  4,5 % 

  Daň ze závislé činnosti    15 % 

  Zaměstnanec nepodepsal prohlášení k dani z příjmu. 

 

1. Výpočet hodnot v části tabulky nazvané „Z pohledu zaměstnavatele“ 

Příspěvek zaměstnavatele     55 % z 80 = 44 

Ekvivalent ve zvýšené hrubé mzdě za měsíc   44 x 20 = 880 

(tj. stravenky za měsíc hrazené zaměstnavatelem = hrubá  

mzda) 

Celkové náklady zaměstnavatele za měsíc – poskytnuté  

stravenky       44 x 20 = 880 

Celkové náklady zaměstnavatele za měsíc – zvýšení 

hrubé mzdy:  hrubá mzda    880    

   SP a ZP hrazené zaměstnavatelem (25 % + 9 %) z 880 = 299 

   celkem     880 + 299 = 1 179 

Úspora na jednoho zaměstnance za měsíc   1 179 – 880 = 299 

Vyjádřeno v %      ? % je 299 z 880 = 34  

 

 

2. Výpočet hodnot v části tabulky nazvané „Z pohledu zaměstnance“ 

Úhrada zaměstnance      45 % z 80 = 36 

Ekvivalent ve zvýšené hrubé mzdě za měsíc   36 x 20 = 720 

(tj. stravenky za měsíc hrazené zaměstnavatelem = hrubá  

mzda) 

Čistý příjem zaměstnance za měsíc - poskytnuté      

stravenky       36 x 20 = 720 



Čistý příjem zaměstnance za měsíc – zvýšení 

hrubé mzdy:  hrubá mzda    720    

   SP a ZP hrazené zaměstnancem (6,5 % + 4,5 %) ze 720 = 80 

   SP a ZP hrazené zaměstnavatelem (25 % + 9 %) ze 720 = 245 

   daň ze superhrubé mzdy  15 % z (720 + 245) = 145 

   celkem     720 – 80 - 145 = 495 

Větší příjem zaměstnance za měsíc    720 – 495 = 225 

Vyjádřeno v %      ? % je 225 ze 495 = 45  

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 7 Jednotlivé moduly rozpočtu čerpání dotace v roce 2010 

 



 
 



 





 

 


