
Příloha č. 1: Vzor vnitřního předpisu zaměstnavatele k jazykovému vzdělávání 
zaměstnanců 

Vnit řní předpis zaměstnavatele k jazykovému vzdělávání zaměstnanců 

 

Zaměstnavatel ……………………… (uvést přesné jméno, označení, sídlo, DIČ) 

Zastoupený      …………………….….   

 

Podle § 305, 230 a 231 zákona č. 262/2006, zákoníku práce, vydávám tento  

 

vnitřní předpis k jazykovému vzdělávání zaměstnanců. 

 

Alt. 1 

- Zaměstnanci (uvést pracovní zařazení např. pracovníci obchodního oddělení, kteří jednají se 

zahraničními klienty) se mohou účastnit  jazykových kurzů pořádaných zaměstnavatelem.  

- Podmínkou účasti na kurzu je minimálně  …… měsíců v pracovním poměru před zahájením 

vzdělávání (obvykle bývá stanoveno 12 měsíců). 

- Jazykové vzdělávání bude probíhat v pracovní době (případně částečně v pracovní dobu a 

částečně po pracovní době). 

- Kurz bude probíhat v prostorách zaměstnavatele………………. (např. v zasedací místnosti). 

- Jazykové kurzy budou zaměstnancům zajištěny zdarma.  Pokud však zaměstnanec bez závaž-

ného důvodu (uvést co se rozumí závažným důvodem – např. nemoc)  přestane kurz v jeho 

průběhu navštěvovat, uhradí zaměstnanec zaměstnavateli celou jeho částku (případně jeho 

část např. polovinu). 

Alt. 2 

- Zaměstnavatel  bude poskytovat zaměstnancům ve  technických funkcích (uvést např. 

konstruktéry, technology apod.) odborné jazykové konzultace se zaměřením na (uvést např. 

cizojazyčnou výkresovou dokumentaci, cizojazyčné odborné návody na obsluhu strojů apod.). 

- Odborné jazykové konzultace budou zajištěny zdarma a budou probíhat v  pracovní době 

v prostorách firmy.   

Alt. 3 

- Zaměstnancům zařazeným do funkce (uvést pracovní zařazení např. manažerská funkce), 

kteří se budou chtít účastnit jazykového studia, zaměstnavatel část nákladů uhradí. 



- V případě, že poplatek za vzdělávání přesáhne  ………….. (uvést částku např.  40.000 Kč) 

ročně, hradí zaměstnavatel maximálně 50 %  této částky (případně může být stanoven jiný 

podíl např. 70 %). Zbývající část z hodnoty jazykového studia hradí zaměstnanec. 

- Úhrady  zaměstnavatele budou poukazovaný přímo vzdělávacímu zařízení (např. jazykové 

škole). 

Alt. 4 

- Zaměstnavatel poskytne zaměstnancům, kteří při výkonu práce nezbytně potřebují znalost 

cizích jazyků,  finanční příspěvek ve výši…….. ročně k prohlubování jejich znalostí.  

- Zaměstnanci si mohou vybrat  vzdělávací zařízení individuálně podle svých potřeb.  

- Skutečnost, že finanční příspěvek byl vynaložen na prohlubování znalosti cizích jazyků, 

zaměstnanec prokáže dokladem vystaveným příslušným vzdělávacím zařízením.  

 

Tento vnitřní předpis se vydává na dobu ………… (nejméně jednoho roku). 

 

Tento vnitřní předpis nabývá účinnosti dnem ……….. 

 

 

…………………………………………………………………….. 

Razítko a podpis oprávněného zástupce zaměstnavatele 

  



Příloha č. 2: Vnit řní předpis zaměstnavatele k vymezení dalších případů, kdy 
nevzniká povinnost zaměstnance k úhradě nákladů v souvislosti se 
zvyšováním kvalifikace 

 

Vnit řní předpis zaměstnavatele k vymezení dalších případů, kdy nevzniká 
povinnost  zaměstnance k úhradě nákladů v souvislosti se zvyšováním kvalifikace 

 

Zaměstnavatel ………….. (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ), 
zastoupený ………….. 
 
Podle § 305 a 235 odst. 3 zákoníku práce vydávám tento  
 
 

vnitřní předpis  
 

k vymezení dalších případů, kdy nevzniká povinnost zaměstnance k úhradě 
 nákladů  v souvislosti se zvyšováním kvalifikace. 

 
 

1. Zaměstnanci, který nesplnil svůj závazek setrvat v pracovním poměru po dobu sjednanou 
v kvalifikační dohodě  uzavřené podle §  234 zákoníku práce,  vedle případů vymezených v 
zákoníku práce, nevzniká povinnost uhradit náklady též v případě, že k rozvázání pracovního 
poměru došlo z důvodu …………(uvést důvod – např. následování manžela do místa bydliště, 
péče o dítě  mladší než … let apod.)  

 
2. Ustanovení bodu 1 se vztahuje za stejných podmínek na zaměstnance, který uzavřel kvalifikační 

dohodu podle § 234 zákoníku práce  v souvislosti s prohlubováním kvalifikace. 
 

3. Tento vnitřní předpis se vydává na dobu ………(nejméně jednoho roku). 

 

4. Tento vnitřní předpis nabývá účinnosti dnem……… 
 
 
 
 
 
………………………………………. 
    razítko zaměstnavatele a podpis 
        jeho oprávněného zástupce 

 

 

 



Příloha č. 3: Doplnění daňové analýzy - Zdanění benefitních plnění na straně 
zaměstnance 

Zdanění benefitních plnění na straně zaměstnance 

 S problematikou posuzování výdajů (nákladů) zaměstnavatele na vzdělávání z hlediska 

jejich daňové účinnosti tematicky úzce souvisí také zdanění benefitních plnění na straně 

zaměstnance, neboť pro komplexní analýzu daňových aspektů je třeba uvážení obou hledisek, 

zaměstnavatele i zaměstnance. Pro celistvost této problematiky tedy doplňuji tuto část o daňové 

řešení vzniklých plnění na straně zaměstnance. 

 Z hlediska zaměstnance je pro daňové řešení jemu vzniklých plnění ze strany zaměstna-

vatele stěžejní výklad § 6 odst. 9 písm. a), d) ZDP. Tato ustanovení určují podmínky pro 

osvobození určitých plnění od daně z příjmů fyzických osob. 

 Dle ustanovení § 6 odst. 9 písm. a) ZDP jsou na straně zaměstnance od daně z příjmů 

fyzických osob osvobozeny částky vynaložené zaměstnavatelem na úhradu výdajů spojených 

s odborným rozvojem zaměstnanců a rekvalifikací za předpokladu jejich souvislosti s předmětem 

činnosti zaměstnavatele. Toto ustanovení, podobně jako to klíčové z hlediska zaměstnavatele 

(§ 24 odst. 2 písm. j) bod 3), se výrazně měnilo v důsledku dříve problematické formy odbor-

ného rozvoje zaměstnanců – zvyšování kvalifikace. V období kalendářního roku 2008 byly na 

straně zaměstnance osvobozeny částky vynaložené zaměstnavatelem na jeho odborný rozvoj 

s výjimkou částek vynaložených na zvyšování kvalifikace. Podmínkami tohoto osvobození byla 

souvislost takového vzdělávání s předmětem činnosti zaměstnavatele a dále nepeněžní forma 

plnění - osvobození nebylo (a dodnes není) možné vztáhnout k příjmům plynoucím zaměst-

nancům jako mzda, plat, odměna nebo jako náhrada za ušlý příjem. Částky plynoucí zaměstnanci 

v důsledku zvyšování kvalifikace zvyšovaly příjem zaměstnance ze závislé činnosti, tudíž také 

musely být zahrnuty do vyměřovacího základu pro výpočet pojistného na sociální a zdravotní 

pojištění. Po novelizaci ZDP zákonem č. 2/2009 byly osvobozeny částky plynoucí zaměstnanci 

v důsledku odborného rozvoje ve všech formách, které upravuje ZP, za předpokladů posouzení 

takového vzdělávání zaměstnance jako výkonu práce, souvislosti tohoto vzdělávání s předmětem 

činnosti zaměstnavatele a nepeněžní formy plnění. Nebyla-li na straně zaměstnance splněna 

některá z uvedených třech podmínek, vstupovaly tyto částky do dílčího základu daně tohoto 

zaměstnance a nebyly vyjmuty z vyměřovacího základu pro výpočet pojistného, viz Pelc (2009). 

Současnou právní úpravou účinnou od 1.1.2010 se osvobozují příjmy v souvislosti s odborným 

rozvojem od daně z příjmů fyzických osob, jestliže jsou v souladu s činností zaměstnavatele  



a plynou zaměstnanci v nepeněžní formě plnění. Přehled o vývoji daňového řešení těchto příjmů 

na straně zaměstnance v letech 2008 - 2010 podává tabulka přílohy č. 3.1. 

 

Odborný rozvoj zaměstnanců 

 Forma plnění 
Soulad s činností 
zaměstnavatele 

Příjem osvobozený od daně 
z příjmů 

2008 nepeněžní ANO 
ANO, mimo zvyšování 

kvalifikace 

2009 nepeněžní ANO 
ANO, je-li takové vzdělávání 

výkonem práce 

2010 nepeněžní ANO ANO 

 

Tab. přílohy č. 3.1 Podmínky osvobození příjmů plynoucích zaměstnanci v důsledku odborného rozvoje 

  

 Ustanovení § 6 odst. 9 písm. d), kterým se řeší osvobození nepeněžních plnění poskyto-

vaných zaměstnavatelem zaměstnanci ve formě možnosti používat vzdělávací zařízení, je 

neměnné ve sledovaném období 2008 – 2010. Tímto ustanovením se na straně zaměstnance 

osvobozují bez limitu nepeněžní plnění na další vzdělávání mimo odborný rozvoj, jestliže jsou 

zaměstnavatelem poskytována z fondu kulturních a sociálních potřeb, sociálního fondu, ze zisku 

po zdanění nebo na vrub výdajů (nákladů) nedaňových. 

 Jiný daňový režim platí ve sledovaném období pro samostatnou kategorii benefitního 

plnění ve vzdělávání, a to na příspěvky a příplatky zaměstnavatele na vzdělávání na základě 

pracovněprávních nároků. Jak již bylo dříve uvedeno, podstatou tohoto benefitu je příspěvěk či 

příplatek zaměstnavatele na další vzdělávání, které nesouvisí s předmětem činnosti zaměstna-

vatele. Ani na straně zaměstnance není důležitá forma plnění (peněžní nebo nepeněžní), tyto 

příjmy jsou u zaměstnance zdaňovány jako příjem ze závislé činnosti podle § 6. Z hlediska 

pojistného režimu je tento zdaňovaný příjem součástí vyměřovacího základu zaměstnance pro 

výpočet sociálního a zdravotního pojištění, viz Pelc (2009). Srovnání benefitních plnění 

z hlediska posouzení zdanitelného příjmu zaměstnance nabízí tabulka přílohy č. 3.2. 

  



2008 
2009 
2010 

Druh plnění Forma plnění 
Zdanitelný příjem 

zaměstnance 

Ji
né

 v
zd
ěl

áv
án

í 
(b

en
ef

itn
í p

lně
ní

) 

Užití vzdělávacích zařízení jako  
nepeněžní plnění (poskytované z FKSP, 

sociálního fondu, ze zisku po zdanění nebo 
na vrub nedaňových nákladů 

zaměstnavatele) 

nepeněžní NE  

Příspěvky a příplatky na vzdělávání  
jako pracovněprávní nárok 

peněžní/nepeněžní ANO 

 

Tab. přílohy č. 3.2 Zdanění příjmů zaměstnance v souvislosti s jiným vzděláváním 

 


