
 

 

 

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ – TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 

EKONOMICKÁ FAKULTA 

 

 

KATEDRA ÚČETNICTVÍ 

 

 

 

 

 

 

 

Problematika zaměstnaneckých výhod ve společnosti 

 

The Issue of Employee Benefits in the Company 

 

 

 

 

 

 

 

 

Student:                                  Pavla Ovčaříová 

 

Vedoucí bakalářské práce:   Ing. Hana Bartková, Ph.D. 

 

 

 

 

Ostrava 2011 

 



 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení 

Místopřísežně prohlašuji, že jsem celou práci, včetně všech příloh, vypracovala 

samostatně. Přílohy č. 3 a 4, dané mi dispozici, jsem samostatně doplnila.  

 

 

 

V Ostravě dne   ....................... 

Podpis   ................................ 



 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

Velice děkuji paní Ing. Haně Bartkové, Ph.D. za cenné rady a vedení mé bakalářské práce. 

Dále děkuji panu Ing. Michalu Ruszovi za poskytnutí informací a podkladů pro zpracování 

mé bakalářské práce. 



 
 
 

  

Obsah:  

1 Úvod …………………………………………………………………………………….. 1 

2 Problematika zaměstnaneckých výhod dle české účetní legislativy ………………… 2 

2.1  Charakteristika zaměstnaneckých výhod a jejich význam v roce 2010 …………....2   

2.2  Způsoby financování zaměstnaneckých výhod …………………………………….3 

2.3  Řešení zaměstnaneckých výhod dle české účetní legislativy platné v roce 2010 ….5 

2.3.1   Zákoník práce ………………………………………………………………...5 

2.3.1.1 Mateřská dovolená ………………………………………………………5 

2.3.1.2 Cestovní náhrady ………………………………………………………..6 

2.3.1.2.1 Tuzemská pracovní cesta ……………………………………….…..8 

2.3.1.2.2 Zahraniční pracovní cesta ……………………...………………….10 

2.3.1.3 Odstupné ……………………………………………………………….12 

2.3.1.4 Stravování ……………………………………………………………...12 

2.3.1.5 Vzdělávání zaměstnanců ……………………………………………….13 

2.3.2   Zákon o daních z příjmů …………………………………………………….15 

2.3.2.1 Daňové řešení na straně zaměstnavatele ……………………………….15 

2.3.2.2 Daňové řešení na straně zaměstnance ………………………………….16 

2.3.2.3 Nejvyužívanější zaměstnanecké výhody z daňového hlediska ………...17 

2.3.3   Pojistné zákony ……………………………………………………………...18           

2.4  Cafeteria systém …………………………………………………………………..19 

2.5  Nejžádanější zaměstnanecké výhody dle průzkumů ……………………………...21 

2.6  Důležité změny zaměstnaneckých výhod pro rok 2011……………………..…….22   

2.7  Účtování …………………………………………………………………………..25  

3 IAS 19 – Zaměstnanecké požitky ……………………………………………………..26 

3.1  Harmonizace účetnictví ………………………………………………………...…26 

3.2  Hlavní předmět a cíl standardu IAS 19 …………………………………………...26 

3.3  Základní skupiny zaměstnaneckých požitků ……………………………………...27 

3.4  Novela zákona o účetnictví na rok 2011 ……………………………….…………29 

4 Zaměstnanecké výhody ve společnosti D5, a.s. ………………………………………31 

4.1 Základní údaje o společnosti ………………………………………………………31 

4.2 Jednotlivé druhy zaměstnaneckých výhod ………..……………………………….31 

4.2.1   Základní zaměstnanecké výhody …………...……………………………….32 

 



 
 
 

  

4.2.1.1 Cestovní náhrady ………………………………………………………32 

4.2.1.2 Penzijní připojištění a soukromé životní pojištění ……………….…….33 

4.2.1.3 Odstupné ……………………………………………………………….33 

4.2.1.4 Poskytování sociální výpomoci …………………………..……………34 

4.2.1.5 Dětská rekreace ……………………………………………...…………34 

4.2.1.6 Rekondičně rehabilitační pobyty ………………………………………34 

4.2.1.7 Poskytování půjček zaměstnancům ……………………………………35 

4.2.1.8 Ostatní zaměstnanecké výhody …………………………...……………36 

4.2.2   Volitelné zaměstnanecké výhody …………………………………………...37 

4.2.2.1 Benefity čerpané na základě smluv uzavřených mezi Třineckými 

železárnami, a.s. a dodavateli služeb a produktů ……………………....38 

4.2.2.2 Benefity realizované jako finanční příspěvky …………………………39 

4.3 Zhodnocení situace ve společnosti D5, a.s. ………….…………………………….40 

5 Závěr ……………………………………………………………………………………42  

Seznam použité literatury …………………………………………………………………….44 

Seznam zkratek 

Prohlášení o využití výsledků bakalářské práce 

Seznam příloh 

Přílohy      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 1 

1 Úvod 

V mé bakalářská práci se budu zabývat tématem problematika zaměstnaneckých výhod 

ve společnosti. Poskytování zaměstnaneckých výhod je jedním z nejdůležitějších faktorů pro 

rozhodování budoucích pracovníků, kteří se při hledání nového pracovního místa zajímají 

především o výhody, které jim budoucí zaměstnavatel může poskytnout.  

Cílem mé práce je zhodnotit možnosti poskytování zaměstnaneckých výhod v České 

republice na základě platné účetní legislativy a pokusit se uplatnit nabyté vědomosti 

zhodnocením situace v konkrétní společnosti. 

Na začátku své práce se budu snažit objasnit, co vůbec samotný pojem zaměstnanecké 

výhody znamená. Pokusím se je stručně charakterizovat, objasnit jejich význam v roce 2010, 

ale také hlavní problémy, které jsou s poskytováním těchto výhod spjaty. Vynasnažím se také 

objasnit, co je nutné ke zvýšení efektivity poskytování výhod. V první části se zaměřím i na 

různé možnosti financování zaměstnaneckých výhod. Mimo jiné se blíže zaměřím na řešení 

zaměstnaneckých výhod dle české účetní legislativy platné v roce 2010. Specifikuji, jaké 

výhody plynou zaměstnancům podle zákoníku práce, zmíním se o výhodných a nevýhodných 

benefitech v rámci zdanění jak u zaměstnanců, tak i u zaměstnavatelů. Také se zmíním o 

nejpopulárnějších zaměstnaneckých výhodách v roce 2010. Blíže popíši i takzvaný cafeteria 

systém, který je jednou ze 2 nejznámějších forem poskytování zaměstnaneckých výhod 

v dnešní době. Menší kapitolu věnuji i připravovaným nebo již schváleným změnám v oblasti 

poskytování zaměstnaneckých výhod pro rok 2011, který se ponese ve znamení mnoha škrtů a 

šetření mimo jiné i v oblasti zaměstnaneckých výhod.   

Další kapitolu věnuji mezinárodnímu standardu IAS 19 – Zaměstnanecké požitky, ve 

které se zmíním o harmonizaci účetnictví pomocí mezinárodních standardů a jak je používání 

těchto standardů zakotveno v české účetní legislativě. Budu se snažit objasnit, jak probíhá 

systém odměňování zaměstnanců podle mezinárodních účetních standardů. Pokusím se 

vymezit hlavní předmět a cíle tohoto standardu a také způsoby účtování. Mimo jiné zkusím 

popsat rozdíly mezi zaměstnaneckými výhodami poskytovanými podle tohoto standardu a 

výhodami poskytovanými podle české účetní legislativy a postupné stírání rozdílů mezi nimi 

v rámci širšího zapracovávání mezinárodních standardů do našeho účetnictví v novele zákona 

o účetnictví na rok 2011.  

V poslední kapitole se budu věnovat stavu poskytování zaměstnaneckých výhod v 

konkrétní společnosti D5, a.s. 



 
 
 

 2 

2  Problematika zaměstnaneckých výhod dle české účetní legislativy 

2.1 Charakteristika zaměstnaneckých výhod a jejich význam v roce 2010 

 

V důsledku světové finanční a hospodářské krize, která postihla celý svět, je v roce 

2010 pro mnoho firem řešením propouštění některých jejich zaměstnanců nebo snižování 

jejich platů. I přesto ale některé firmy zůstávají rozvážné a snaží se udržet si kvalitní a 

kvalifikované zaměstnance. Jako prostředek k udržení těchto pracovníků pak mimo jiné slouží 

i zaměstnanecké výhody. V těchto ne příliš dobrých a stabilních ekonomických podmínkách, 

zaviněných krizí, firmám záleží nejvíce na tom, aby jim nezpůsobily zaměstnanecké výhody 

ještě vyšší finanční náklady a nedostaly se tak do větších ekonomických problémů. Proto 

chtějí poskytovat zaměstnancům hlavně výhody, které si oni sami, jako jejich zaměstnavatelé, 

budou moci uznat do daňově uznatelných nákladů a tím si snížit svůj základ pro výpočet daně 

z příjmů a zároveň takové výhody, které budou výhodné i pro jejich zaměstnance. To 

znamená, aby byly osvobozeny od daně z příjmů ze závislé činnosti u zaměstnance a aby se 

z těchto výhod nemuselo odvádět pojistné.  

,,Zaměstnanecké výhody neboli takzvané benefity jsou složky odměny poskytované 

navíc k různým formám peněžní odměny,“ jak tvrdí Čopíková a Horváthová 1)(2010, str. 88). 

Mohou mít podobu různých nepeněžitých nebo peněžitých plnění nad rámec sjednané mzdy. 

Zaměstnanecké výhody slouží osobním potřebám zaměstnanců. Nejčastěji se tyto výhody 

poskytují na základě smluv, ať už pracovních, či kolektivních a jiných. Jejich poskytování 

bývá také zabudováno ve vnitřním předpise daného podniku. Mnohdy se společnosti zbavují 

svých administrativních starostí plynoucích z poskytování těchto výhod tím, že převádějí své 

povinnosti na různé specializované firmy, které se o to postarají. Ovšem ostatní rozhodnutí, 

typu kolik rozpočtu se vymezí na tyto výhody nebo přímo výběr daných benefitů, zůstávají 

stále v pravomoci společnosti. Existují také společnosti přímo nabízející řízení a zavedení 

těchto systémů a nabízejí řadu variant, kterými se mohou výhody poskytovat. Mezi dané 

varianty patří například předplacené karty, peněžní poukázky, internetové samoobslužné 

programy a další.  

Zaměstnavatelé mohou poskytovat výhody buď všem svým zaměstnancům například 

příspěvky na stravování nebo příspěvky na soukromé životní pojištění, dále zaměstnavatelé 

                                                 
1) ČOPÍKOVÁ, A.; HORVÁTHOVÁ, P. Odměňování zaměstnanců v organizacích. 1. vyd. Ostrava: Vysoká škola báňská – 

Technická univerzita Ostrava, 2010. 144 s. ISBN 978-80-248-2264-8. 
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mohou výhody udělit vybrané skupině pracovníků, když například používají služební auto 

k soukromým účelům nebo je jim poskytováno bezplatné přechodné bydlení. Nakonec mohou 

zaměstnavatelé také upřednostňovat zaměstnance individuálně, když mají závažné potíže 

v rodině nebo je zastihla živelná katastrofa a další závažné problémy.      

Těmito zaměstnaneckými výhodami se zaměstnavatelé snaží dávat najevo, že jim na 

jejich zaměstnancích záleží a chtějí jim zajistit lepší podmínky, čímž si zároveň udržují jejich 

loajalitu a oddanost vůči společnosti. Benefity často i zvyšují výkonnost zaměstnanců, což 

také bývá jedním z cílů politiky zaměstnaneckých výhod v dané společnosti. Mimo jiné se 

díky různým výhodám zlepšují vztahy na pracovišti a zabraňuje se tak nespokojenosti mezi 

jednotlivými zaměstnanci.   

Se zaměstnaneckými výhodami je ovšem spojeno i mnoho problémů, ať už je to někdy 

určitá nespokojenost vyprovokovaná tím, že ne všichni pracovníci jsou odměňováni 

spravedlivě a stejně. Na pracovišti může docházet k upřednostňování určitých zaměstnanců, 

což vyvolává pocit křivdy vůči ostatním. Mnohdy také dochází k problémům 

s přizpůsobivostí jednotlivých výhod zaměstnancům, protože jsou poskytovány plošně a tím 

pádem nemusí být stejně vhodné pro všechny zaměstnance. Často se stává také to, že 

společnosti vydávají za své vlastní benefity takové výhody, které jsou ze zákona stejně 

povinny poskytnou jako je například mateřská dovolená nebo stravování a skutečné benefity, 

které by měla poskytnout organizace na svůj vlastní podnět vůbec neposkytují.  

Je proto velmi nutné zajistit, aby se zvýšila efektivita a celkové poskytování těchto 

výhod pro zaměstnance a to tím, že si společnosti vymezí přesné cíle jejich systému 

odměňování, budou se snažit získávat informace od zaměstnanců o jejich potřebách a 

následně zjišťovat jejich reakce na nabízené výhody, což souvisí se zajištěním dobré a účinné 

komunikace mezi zaměstnanci a jejich zaměstnavateli. Dále by společnost měla sama 

kontrolovat efektivitu benefitů pomocí auditů a kontrol a zjistit jestli jsou zaměstnanci dobře 

seznámeni se svými možnostmi, které mohou využívat. Společnosti by se také měly 

informovat o možnostech dalších nových výhod, které například poskytují svým 

zaměstnancům jejich konkurenti nebo sledovat nové trendy ve světě. 

 

2.2    Způsoby financování zaměstnaneckých výhod 

 

Existují různé zdroje financování zaměstnaneckých výhod viz Čopíková a Horváthová 

(2010): 
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1.  Ze sociálního nebo podobného fondu – sociální fond musí tvořit zejména veřejné vysoké 

školy, zdravotní pojišťovny, akciová společnost České dráhy a veřejné výzkumné organizace. 

Neexistuje ale přesná definice sociálního fondu. ,,Jde o účelově vytvořený fond, účetně 

účelově vyčleněné finanční prostředky pro potřeby, které by jinak byly kryty z fondu 

kulturních a sociálních potřeb (FKSP), tedy finanční prostředky k zabezpečování kulturních, 

sociálních a dalších obdobných potřeb zaměstnanců,“ jak tvrdí Pelc 2)(2005, str. 7). Sociální 

fond si může vytvořit každá fyzická i právnická osoba, která se rozhodne sama, že bude tento 

fond tvořit. FO i PO se v tomto případě myslí zaměstnavatelé nebo podnikatelé, pro které 

neplatí vyhláška o FKSP. Zaměstnavatel si daných fondů může vytvořit libovolné množství a 

může jim dát libovolné názvy. Kromě klasického názvu ,,sociální fond“ se velmi často 

používají i označení ,,fond sociálních potřeb“, ,,zaměstnanecký fond“ a další. Tento fond je 

vytvářen ze zisku po zdanění. Pokud zaměstnavatel nemá za dané období zisk a chce čerpat ze 

sociálního fondu, potom se platby z fondu zaznamenají na vrub výdajů daňově neuznatelných. 

Sociální fond je ustanoven pro všechny zaměstnance bez jakéhokoli rozlišování mezi nimi. 

Tato rovnost mezi zaměstnanci by měla být dodržována a to na základě zásad, podle kterých 

je s fondem nakládáno a které jsou zapsány v kolektivní smlouvě. Zaměstnavatel musí 

postupovat podle pravidel, které byly v kolektivní smlouvě předem dohodnuty. 

2. Na vrub nedaňově uznatelných výdajů (nákladů) zaměstnavatele – tyto výdaje 

nalezneme v ZoDP v § 25. Jsou to výdaje, které nesnižují základ daně. 

3.   Na vrub daňově uznatelných výdajů (nákladů) zaměstnavatele – tyto výdaje nalezneme 

v ZoDP v § 24. Tyto výdaje základ daně snižují. 

4.  Státní podniky mohou financovat benefity také z prostředků FKSP – FKSP musí 

tvořit zejména státní podniky, školské PO, státní příspěvkové organizace, organizační složky 

státu a příspěvkové organizace zřízené územně samosprávnými celky. Výši tvorby FKSP 

upravuje vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění 

pozdějších předpisů. Na základě této vyhlášky § 2 odst. 1 činí v roce 2010 základní příděl, 

kterým je tvořen fond 2% z ročního objemu nákladů zúčtovaných na platy a náhrady platů, 

popřípadě na mzdy a náhrady mzdy a odměny za pracovní pohotovost a dále na odměny a 

ostatní plnění za práci vykonávanou v rámci odborného výcviku na produktivních činnostech 

žákům učilišť.   

Mezi sociálním fondem a FKSP existuje určitá spojitost podle daňového hlediska. 

,,Vyhláška o FKSP je zvláštním předpisem, na který ZoDP odkazuje. Naopak možnosti 

                                                 
2) PELC, V. Zaměstnanecké benefity čili sociální fond v praxi. 1. vyd. Praha: Sondy, 2005. 175 s. ISBN 80-86846-04-0.    
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poskytování plnění ze sociálního fondu jsou daňově ZoDP limitovány úpravou této 

vyhlášky,“ jak tvrdí Pelc 2)(2005, str. 30). 

 

2.3 Řešení zaměstnaneckých výhod dle české účetní legislativy platné v roce 2010 

 

2.3.1 Zákoník práce 

 
Základním právním předpisem pro poskytování zaměstnaneckých výhod je Zákon č. 

262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. Ten dovoluje zaměstnavatelům 

mimo jiné i poskytovat svým zaměstnancům různé zaměstnanecké výhody. Jak už bylo 

řečeno výše, tyto výhody by měly být zahrnuty buď ve vnitřním předpise zaměstnavatele, 

nebo v kolektivní smlouvě. Vnitřní předpis zaměstnavatele, kterým se konkrétně zabývá § 

305 totiž mimo jiné stanovuje i mzdová nebo platová práva a ostatní práva v 

pracovněprávních vztazích. Vnitřní předpis se také může zabývat přilepšením si v oblasti 

mzdových nároků a požadavků a to těch, které jsou stanoveny zákoníkem práce v minimální 

částce. Mezi tyto přilepšení mohou patřit například příplatky pro zaměstnance za práci 

vykonávanou ve svátky, příplatky za přesčasovou práci, příplatky za práci o víkendech, 

příplatky za noční směny, příplatky za práci ve zhoršených pracovních podmínkách a další. 

Ve vnitřním předpise bývají upraveny i další nároky. Úplně ale postačí zakotvení 

zaměstnaneckých výhod v písemné pracovní smlouvě nebo jiné smlouvě, kterou spolu 

zaměstnanci a zaměstnavatel uzavřou. Mezi plnění ve formě zaměstnaneckých výhod, které 

vyplývají ze zákoníků práce patří zejména cestovní náhrady, stravování, vzdělávání 

zaměstnanců, odstupné, mateřská dovolená a další.  

 

2.3.1.1 Mateřská dovolená 

 
Mateřskou dovolenou se zabývají zejména § 195, § 217 a § 222. V §195 je uvedeno, že 

zaměstnankyním v souvislosti s porodem a následnou péčí o jejich dítě náleží 28 týdnů 

mateřské dovolené, pokud porodily 1 dítě. Pokud porodí 2 nebo více dětí, přísluší jim 37 

týdnů mateřské dovolené. Dále tento paragraf říká, že zaměstnankyně obvykle nastupují na 

mateřskou dovolenou 6 týdnů před předpokládaným dnem porodu, ale nesmí na ni nastoupit 

dříve, než budou mít 8 týdnů před porodem. Pokud by se stala situace, že se dítě narodí mrtvé, 

pak by mateřská dovolená trvala 14 týdnů. Podle tohoto paragrafu je také dáno, že mateřská 

dovolená nesmí být nikdy kratší než 14 týdnů. Trochu jiná situace nastává, když si rodiče dítě 
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osvojí např. u náhradní péče. Toto je pak zakotveno v § 197. Zde je mateřská dovolená o pár 

týdnů zkrácena. V § 222 se pak hovoří o náhradě mzdy za dovolenou. V odst. 1 tohoto § 2223) 

se konkrétně říká, že ,,zaměstnanci přísluší za dobu čerpání dovolené náhrada mzdy nebo 

platu ve výši průměrného výdělku“. 

 

2.3.1.2 Cestovní náhrady 

 
Cestovní náhrady při zahraničních a tuzemských pracovních cestách jsou upraveny v § 

151 až § 189. Cestovní náhrady se poskytují za cestovní výdaje, které jsou uvedeny v § 152 

zákoníku práce a jsou jimi zejména výdaje vzniklé v souvislosti s pracovní cestou, s výkonem 

práce v zahraničí, s cestou mimo pravidelné pracoviště, při přeložení, při přijetí do zaměstnání 

v pracovním poměru a další.  

Zákoník práce rozděluje poskytování cestovních náhrad podle typu zaměstnavatele na:   

1. zaměstnavatele nepodnikatelské sféry, kam patří zaměstnavatelé, kteří jsou uvedeni v § 

109 odst. 3 zákoníku práce mezi než patří například stát, státní fond, územně samosprávné 

celky, školská PO zřízena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí atd. a 

také veřejné neziskové ústavní zdravotnické zařízení a další. Pro zaměstnance těchto 

zaměstnavatelů pak platí ustanovení § 173 až § 181 zákoníku práce o cestovních náhradách. 

2. zaměstnavatele podnikatelské sféry, kam patří zaměstnavatelé, kteří nejsou uvedeni v § 

109 odst. 3 zákoníku práce. Pro zaměstnance těchto zaměstnavatelů pak platí ustanovení § 

156 až § 172 zákoníku práce. Zákoník práce stanovuje v podnikatelské sféře pouze minimální 

výši stravného a kapesného při pracovních cestách v tuzemsku a zahraničí. Horní hranice 

stravného a kapesného při pracovních cestách není nijak zákonem omezena. Stejně je to i u 

sazby základní náhrady za 1km jízdy soukromým automobilem patřícím zaměstnanci, kde je 

také stanovena jen minimální výše. To znamená, že si v podnikatelské sféře mohou stanovit 

vyšší cestovní náhrady podle svého uvážení, což je pro ně velmi výhodné a stává se to tak 

jedním z významných druhů zaměstnaneckých výhod. 

3. společná ustanovení o cestovních náhradách pro obě tyto sféry – pro ně platí ustanovení 

§ 151 až § 155 a pak také § 182 až § 189 zákoníku práce. 

Zákoník práce vymezuje také některé důležité pojmy. Například § 42 vymezuje pojem 

pracovní cesta. Pracovní cestou se rozumí to, že zaměstnavatel pošle zaměstnance na určitou 

časovou dobu k výkonu jeho práce mimo dohodnuté místo výkonu práce, které bylo už 

                                                 
3) Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů 
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předtím smluveno v pracovní smlouvě. Zaměstnavatel může také zaměstnance poslat na 

pracovní cestu jen na základě dohody s ním. Na této pracovní cestě pak zaměstnanec provádí 

předem uloženou  práci od jeho nadřízeného, který ho na tuto cestu poslal. Velký význam pro 

cestovní náhrady má také tzv. pravidelné pracoviště, které by také mělo být v pracovní 

smlouvě. Pokud by pravidelné pracoviště ve smlouvě sjednané nebylo, pak by tímto 

pravidelným pracovištěm bylo automaticky místo výkonu práce sjednané v pracovní smlouvě.  

Zahraniční pracovní cesta je pak cesta, která se uskutečňuje mimo území České republiky. 

U zahraniční cesty pak záleží na době přechodu státních hranic České republiky, kterou musí 

zaměstnanec zaměstnavateli oznámit a uvést ji při pozdějším vyúčtování cestovních náhrad 

viz Macháček (2010).  

Vyúčtování cestovních náhrad ze všech pracovních cest musí být vždy podložena 

příslušnými doklady. Pouze u stravného u tuzemských a zahraničních cest a u kapesného při 

zahraničních cestách nemusí být doloženy příslušné doklady, protože jejich výše je už předem 

stanovena zaměstnavatelem podle zákoníku práce. Pokud zaměstnanec doklady nepředloží, je 

pak v nevýhodě, protože mu zaměstnavatel poskytne cestovní náhradu ve výši, kterou uznal 

on sám.    

Další důležitý pojem v rámci poskytování cestovních náhrad je i tzv. cestovní příkaz, 

který obsahuje jak dobu a místo konání pracovní cesty, tedy její začátek i konec, tak místo 

vykonávání pracovních úkolů, ubytování a zvolenou dopravu. Cestovní příkaz určí 

zaměstnanci sám zaměstnavatel ještě před pracovní cestou. Cestovní příkaz má písemnou 

podobu. 

Zákoník práce také umožňuje přerušení pracovní cesty zaměstnance. Zaměstnanec 

musí tuto skutečnost svému zaměstnavateli předem oznámit a dohodnout se s ním. Pokud tak 

učiní, může po výkonu své práce cestu přerušit a zůstat na místě jejího konání, ať už 

v zahraničí nebo jinde, ale už z důvodů osobních např. zde zůstane trávit dovolenou. Posléze 

má zaměstnanec nárok chtít po svém zaměstnavateli náhradu jízdních výdajů za použití 

dopravního prostředku, které vynaložil i na zpáteční cestu, ale pouze ve výši, ve které by byla, 

kdyby se vrátil z pracovní cesty hned po výkonu své práce. Toto už se ale netýká výdajů 

spojených s ubytováním a stravným. Náhradu těchto výdajů sice zaměstnavatel zaměstnanci 

zaplatí, ale pouze za dobu konání cesty, po kterou zaměstnanec vykonával uloženou práci od 

zaměstnavatele. Podobné to bude i při předem dohodnutém přerušení cesty ještě před 

výkonem práce. Což znamená, že by zaměstnanec vyrazil na pracovní cestu dříve z osobních 

důvodů viz Macháček (2010). 
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Zákoník práce se zabývá i paušalizací cestovních náhrad, konkrétně § 182, kdy se 

zaměstnavatel většinou sám rozhodne a stanoví paušální denní nebo měsíční částky cestovní 

náhrady. Může je také stanovit ve vnitřním předpise. Pokud si zaměstnanec zažádá o 

nahlédnutí do dokladů, podle kterých se paušalizace cestovních náhrad stanovila, 

zaměstnavatel mu je musí předložit. 

 

2.3.1.2.1 Tuzemská pracovní cesta  

 

Při tuzemské pracovní cestě zaměstnance je mu povinen zaměstnavatel poskytnou: 

1. náhradu ubytovacích výdajů – platí pouze v rámci pracovní cesty spojené s výkonem 

uložené práce. Musí být doloženy doklady o ubytování. 

2. náhradu za stravné – je jiná u nepodnikatelské sféry a u podnikatelské sféry. Podle § 176 

a § 163 zákoníku práce a vyhlášky č. 462/2009 Sb. poskytuje zaměstnavatel zaměstnanci za 

každý kalendářní den pracovní cesty zvlášť danou výši stravného. Pokud zaměstnavatel 

v nepodnikatelské sféře nestanoví výši stravného předtím, než pošle zaměstnance na pracovní 

cestu, pak platí pro zaměstnance stravné ve výši spodní sazby v tabulce 2.1. 

 

Tab. 2. 1 Stravné při tuzemské pracovní cestě u nepodnikatelské sféry za rok 2010 
Délka trvání pracovní cesty Výše stravného v Kč 

5 až 12 hodin 61 až 73 
déle než 12 hodin, nejvýše 18 hodin 93 až 112 

déle než 18 hodin 146 až 174 
Zdroj: MACHÁČEK, I. Zaměstnanecké benefity. Praktická pomůcka jejich daňového řešení. 1. vyd. Praha: C. 
H. Beck, 2010. 146 s. ISBN 978-80-7400-301-1. 

 

Pokud zaměstnavatel v podnikatelské sféře nestanoví výši stravného předtím, než pošle  

zaměstnance na pracovní cestu nebo pokud nestanoví vyšší sazbu stravného, pak platí pro 

zaměstnance stravné v tabulce 2.2. Horní hranice u podnikatelské sféry není nijak limitovaná. 

 

Tab. 2. 2 Stravné při tuzemské cestě u podnikatelské sféry za rok 2010 

Délka trvání pracovní cesty Výše stravného v Kč 
5 až 12 hodin 61 

déle než 12 hodin, nejvýše 18 hodin 93 
déle než 18 hodin 146 

Zdroj: MACHÁČEK, I. Zaměstnanecké benefity. Praktická pomůcka jejich daňového řešení. 1. vyd. Praha: C. 
H. Beck, 2010. 146 s. ISBN 978-80-7400-301-1. 

 

Může nastat i situace tzv. ,,krácení stravného“, pokud na pracovní cestě poskytne někdo 
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zaměstnanci bezplatnou stravu v podobě oběda, večeře nebo snídaně. Potom má 

zaměstnavatel právo krátit výši stravného podle toho, jak dlouho daná pracovní cesta trvá viz 

tabulka 2.3. Pokud by ale zaměstnanec zaplatil za stravu nějakou částku, postačí i minimální 

částka, pak by k žádnému krácení stravného nedošlo. Krácení stravného musí být 

zaměstnavatelem vždy určeno předem a sepsáno v písemné podobě, jinak pro zaměstnance 

neplatí. Pro přesnější pochopení krácení stravného je uveden v tabulce 2.4 příklad na výpočet 

krácení stravného. 

 

Tab. 2. 3 Krácení stravného pro rok 2010 

Délka trvání pracovní cesty Max. výše krácení stravného za každé jídlo  

5 až 12 hodin 70% 

déle než 12 hodin, nejdéle 18 hodin 35% 

déle než 18 hodin 25% 
Zdroj: MACHÁČEK, I. Zaměstnanecké benefity. Praktická pomůcka jejich daňového řešení. 1. vyd. Praha: C. 
H. Beck, 2010. 146 s. ISBN 978-80-7400-301-1. 

 

Tab. 2. 4 Příklad na krácení stravného pro rok 2010 

 
Zdroj: MACHÁČEK, I. Zaměstnanecké benefity. Praktická pomůcka jejich daňového řešení. 1. vyd. Praha: C. 
H. Beck, 2010. 146 s. ISBN 978-80-7400-301-1. 

 

3. náhradu výdajů na dopravu – ta odpovídá výši ceny jízdného za hromadnou dopravu 

nebo taxislužbu, kterou zaměstnanec použil. Musí opět donést doklad a prokázat svou cestu. 

Zaměstnanec může také použít jiný prostředek např. osobní automobil místo daného 

hromadného dopravního prostředku, který mu určil zaměstnavatel. Musí s tím ale 

zaměstnavatele předem seznámit a ten musí souhlasit. Potom ale zaměstnanci přísluší náhrada 

výdajů na dopravu pouze ve výši, která odpovídá ceně jízdného za určený hromadný dopravní 

prostředek, který mu byl prvně určen zaměstnavatelem. Zaměstnanec si tak musí zjistit, jestli 
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ho nevyjde levněji použít sjednanou hromadnou dopravu než jiné vozidlo. Použije-li 

zaměstnanec silniční motorové vozidlo přímo na žádost zaměstnavatele, přísluší zaměstnanci 

za každý 1km jízdy základní náhrada a zároveň náhrada výdajů za spotřebovanou pohonnou 

hmotu. Podle § 157 odst. 4 činí v roce 2010 sazba základní náhrady za 1km jízdy u osobních 

silničních motorových vozidel 3,90 Kč. U nákladních automobilů bude základní sazba 

nejméně dvojnásobně vyšší, než je tomu u osobních automobilů.  

 

 Vzorec pro výpočet cestovní náhrady 

 

 

Pokud ale poskytne zaměstnanci vozidlo sám zaměstnavatel, pak nastane situace, kdy platí 

všechny výdaje spojené s dopravou samotný zaměstnavatel. 

4. náhradu nutných vedlejších výdajů – zaměstnanec je opět musí prokázat. Tyto výdaje 

jsou spojeny s pracovní cestou a vznikají v souvislosti s ní. Pokud výši těchto výdajů nelze 

prokázat, zaměstnavatel náhradu poskytne, ale ve výši, která se slučuje s cenou věcí a služeb 

v běžné době a místě konání pracovní cesty. Mezi nutné vedlejší výdaje může patřit například 

poplatek za úschovu zavazadel na nádraží, mýtné, parkovné a další. 

5. náhradu výdajů na dopravu k návštěvě člena rodiny – platí v případě trvání pracovní 

cesty v celkové době delší než 7 kalendářních dnů. Platí pro zaměstnance, kteří chtějí během 

své pracovní cesty navštívit člena rodiny. Touto náhradou se zabývá § 161 zákoníku práce.   

 

2.3.1.2.2 Zahraniční pracovní cesta 

 

Při zahraniční pracovní cestě zaměstnance je mu povinen zaměstnavatel poskytnou: 

1. náhradu ubytovacích výdajů – zabývá se jí § 169 zákoníku práce a opět musí být 

doloženy doklady o ubytování.  

2. náhradu výdajů na dopravu – je stejná jako u tuzemské pracovní cesty.   

3. náhradu výdajů na dopravu k návštěvě člena rodiny – platí v případě trvání zahraniční 

pracovní cesty v celkové době delší než 1 měsíc a pokud to bylo předem domluveno se 
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zaměstnavatelem. Platí pro zaměstnance, kteří chtějí během své zahraniční pracovní cesty 

navštívit člena rodiny. Blíže se touto náhradou zabývá § 168 zákoníku práce.   

4. náhradu výdajů za stravné během zahraniční pracovní cesty – blíže se tím zabývá § 

170 zákoníku práce a patří zde jak stravné v cizí měně během zahraniční části pracovní cesty, 

tak výše stravného v rámci tuzemské části pracovní cesty. Při zahraniční pracovní cestě náleží 

náhrada za stravné zaměstnanci, ale i podnikateli. Podnikatel zde není nijak omezen délkou 

pracovní cesty 12 hodin, jak tomu je u tuzemských pracovních cest. Výše základní sazby pro 

zahraniční stravné v cizí měně pro jednotlivé státy na rok 2010 je upravena ve vyhlášce č. 

459/2009 Sb. Výše výplaty zahraničního stravného je uvedena v tabulce 2.5. 

 

Tab. 2. 5 Zahraniční stravné pro rok 2010 
Doba trvání zahraniční pracovní cesty Výše poskytnutého stravného 

déle než 12 hodin základní sazba podle vyhlášky č. 459/2009 Sb. 

déle než 6 hodin, nejvýše však 12 hodin 1/2 základní sazby podle vyhlášky č. 459/2009 Sb. 

6 hodin a méně, avšak alespoň 1 hodinu 1/4 základní sazby podle vyhlášky č. 459/2009 Sb   
Zdroj: MACHÁČEK, I. Zaměstnanecké benefity. Praktická pomůcka jejich daňového řešení. 1. vyd. Praha: C. 
H. Beck, 2010. 146 s. ISBN 978-80-7400-301-1. 

 

Pokud by zahraniční cesta trvala méně než 1 hodinu, pak by se zahraniční stravné 

zaměstnanci neposkytovalo. U podnikatelské sféry může zaměstnavatel před zahraniční cestou 

svého zaměstnance stanovit sazbu zahraničního stravného ve výši nejméně 75% základní 

sazby. Toto pak musí být předem sjednáno ve smlouvě. Horní hranice zde není. U 

nepodnikatelské sféry se poskytuje zaměstnancům pouze základní sazba zahraničního 

stravného stanovená vyhláškou. Lze sice stanovit výši zahraničního stravného o 15% vyšší, 

než je základní sazba, ale pouze u vybraných skupin jako jsou vedoucí organizační složky 

státu a jejich zástupci a také statutární orgány a jejich zástupci viz Macháček (2010).   

I zde, stejně jako tomu bylo u tuzemské pracovní cesty, může nastat situace tzv. 

,,krácení stravného“ zaměstnavatelem viz tabulka 2.6. 

 

Tab. 2. 6 Krácení stravného pro rok 2010 
Délka trvání zahraniční pracovní cesty Max. výše krácení stravného za každé jídlo  

déle než 12 hodin 25% 

déle než 6 hodin, nejdéle 12 hodin 35% 

déle než 1 hodina, nejdéle 6 hodin 70% 
Zdroj: MACHÁČEK, I. Zaměstnanecké benefity. Praktická pomůcka jejich daňového řešení. 1. vyd. Praha: C. 
H. Beck, 2010. 146 s. ISBN 978-80-7400-301-1.  

 



 
 
 

 12 

5. náhradu nutných vedlejších výdajů – je stejná jako u tuzemské pracovní cesty. 

6. kapesné – poskytnutí kapesného zaměstnanci v cizí měně na zahraniční pracovní cestu je  

pro zaměstnavatele nepovinné a tudíž velmi výhodné pro zaměstnance, pokud mu je kapesné 

poskytnuto. Kapesné je upraveno v § 180 zákoníku práce, který říká, že zaměstnavatel může 

zaměstnanci poskytnout kapesné do výše 40% zahraničního stravného poskytnutého 

zaměstnanci podle § 170 odst. 3 a  § 179 zákoníku práce. Kapesné může zaměstnavatel 

zaměstnanci poskytnou jak v nepodnikatelské sféře, tak i v podnikatelské sféře. Kapesné musí 

být stanoveno ještě před zahraniční pracovní cestou. Je důležité neplést si kapesné s nutnými 

vedlejšími výdaji. Kapesné totiž slouží pouze na soukromé účely zaměstnance, tedy pouze pro 

osobní potřebu a při následném vyúčtování nemusí uvádět důvody použití těchto peněz jako 

je tomu u nutných vedlejších výdajů viz Macháček (2010).  

 

2.3.1.3 Odstupné 

 

Odstupné je upraveno v zákoníku práce konkrétně v § 67 a § 68. Liší se důvodem 

odchodu ze zaměstnání. Zaměstnanec dostane odstupné ve výši nejméně trojnásobku 

průměrného příjmu pokud: 

a) odešel ze zaměstnání následkem výpovědi od zaměstnavatele z důvodů, které jsou uvedeny 

v § 52 písm. a) až c) zákoníku práce  

b) odešel na základě dohody z těch samých důvodů 

c) okamžitě zrušil pracovní poměr podle § 56 zákoníku práce 

Zaměstnanec dostane odstupné ve výši nejméně dvanáctinásobku průměrného 

příjmu pokud: 

a) odešel ze zaměstnání následkem výpovědi od zaměstnavatele z důvodů, které jsou uvedeny 

v § 52 písm. d) zákoníku práce 

b) odešel na základě dohody z těch samých důvodů 

U odstupného se za průměrný příjem považuje průměrný měsíční výdělek zjištěný podle 

tohoto zákona. Vyplácení odstupného připadá na nejbližší výplatní termín pro výplatu mezd 

nebo na den skončení pracovního poměru, eventuálně na pozdější termín výplaty, ale pouze 

po dohodě se zaměstnavatelem.  

 

2.3.1.4 Stravování 
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Obecně patří stravování k velmi významným benefitům, které jsou často využívány. 

K nejvyužívanějším podobám stravování, které zaměstnanci uplatňují patří stravenky. 

Stravenky poskytuje zaměstnancům zaměstnavatel a jejich peněžitá výše není limitována. 

Zaměstnavatel sám rozhodne o jejich výši. Zákon nestanovuje ani za jakou částku budou moci 

zaměstnanci stravenku zakoupit, ale může se také stát, že stravenky budou zdarma. Následné 

využití stravenek je velké. Zaměstnanec nejenže uplatní stravenku při zakoupení obědu 

v předem stanoveném stravovacím zařízení, ale může stravenku uplatnit i při nakupování jídla 

v obchodech a jiných supermarketech a kdekoli jinde, kde mu platba stravenkou bude 

umožněna.  

V zákoníku práce je stravování upraveno v § 236. Zde je uvedeno, že zaměstnavatel je 

svým zaměstnancům povinen umožnit stravování ve všech směnách. To ale neplatí pro 

zaměstnance na pracovní cestě. Neznamená to ale, že má zaměstnavatel povinnost stravování 

zajistit, ale pouze ho umožnit. Zajištění stravování může být dohodnuto ve smlouvě nebo 

vnitřním předpisem, ale záleží to na rozhodnutí zaměstnavatele. Ve smlouvě pak mohou být 

stanoveny různé podmínky stravování jako například peněžitá částka, kterou bude 

zaměstnavatel zaměstnancům přispívat, místo nebo organizace, která bude stravování 

zajišťovat, způsob jakým bude stravování poskytováno a další. 

Zaměstnavatel může poskytovat zvýhodněné stravování i dalším skupinám 

zaměstnanců. Podle zákoníku práce se mezi další skupiny zaměstnanců řadí zaměstnanci 

využívající stravování v průběhu své dovolené, dále během své dočasné pracovní 

neschopnosti a bývalí zaměstnanci, kteří u zaměstnavatele pracovali do té doby, než odešli do 

starobního nebo invalidního důchodu. 

 

2.3.1.5 Vzdělávání zaměstnanců 

 
Vzdělávání zaměstnanců neboli tzv. odborný rozvoj zaměstnanců je v zákoníku práce 

zpracován v § 227 až § 235. Zákoník práce se zabývá zejména zaškolením a zaučením 

zaměstnanců, odbornou praxí absolventů škol, prohlubováním kvalifikace a zvyšováním 

kvalifikace. 

U zaškolení a zaučení zaměstnanců se zákoník práce zabývá v § 228 zejména 

povinností zaměstnavatele zaučit a zaškolit své zaměstnance, kteří nemají potřebnou 

kvalifikaci pro výkon svého zaměstnání nebo zaměstnance, kteří přechází na nové pracoviště 

nebo na jiný typ práce z důvodů na straně zaměstnavatele, když je to nutné. Výdaje spojené se 
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zaškolením a zaučením platí zaměstnavatel za zaměstnance a zaměstnanec za ně dostává 

mzdu, protože je to u něj považováno za výkon práce. 

Následující § 229 se zabývá odbornou praxí absolventů škol. Zde opět za výdaje 

spojené s praxí odpovídá zaměstnavatel a zaměstnanec, který odbornou praxí prochází ji 

považuje za výkon práce, za který mu přísluší mzda. Absolvent školy je zde zaměstnanec, 

který ještě nemá odbornou praxi 2 roky postačující na výkon dané práce, na kterou má 

potřebnou kvalifikaci na základě vystudovaného oboru střední, vysoké nebo vyšší odborné 

školy nebo konzervatoře. 

§ 230 se pak zabývá prohlubováním kvalifikace, tedy prohlubováním praktických a 

teoretických zkušeností zaměstnance v daném oboru. Podle tohoto paragrafu má zaměstnanec 

povinnost prohlubovat si svoji kvalifikaci, aby mohl vykonávat smluvenou práci. Jeho 

zaměstnavatel má právo po zaměstnanci žádat, aby si prohloubil kvalifikaci, buď 

absolvováním různých školení nebo dalším studiem. Účast na takovýchto školení nebo jiných 

způsobech prohlubování kvalifikace je považována za výkon práce, za který zaměstnanci 

náleží mzda. Veškeré náklady s tím spojené hradí zaměstnavatel. Může existovat i tzv. 

,,kvalifikační dohoda“, kterou se zabývá § 234 zákoníku práce a ta bývá uzavřena mezi 

zaměstnancem a zaměstnavatelem tehdy, když předpokládané náklady na prohloubení 

kvalifikace činí alespoň 75 000Kč. Pak platí, že zaměstnanec musí dát souhlas s takovou 

mírou prohlubování kvalifikace. 

Posledním způsobem odborného rozvoje zaměstnanců je podle § 231 zvyšování 

kvalifikace, kdy se jedná o získání nebo rozšíření kvalifikace nebo o změnu hodnoty 

kvalifikace. Podle tohoto paragrafu se zvyšováním kvalifikace rozumí studium, vzdělávání, 

školení, nebo jiná forma přípravy k dosažení vyššího stupně vzdělání, pokud jsou v souladu s 

potřebou zaměstnavatele. Zvyšování kvalifikace je chápáno jako zábrana ve vykonávání práce 

na rozdíl od prohlubování kvalifikace. Zaměstnanec má také při zvyšování své kvalifikace 

právo na pracovní volno s náhradou mzdy ve výši průměrného platu. Bližším rozdělením 

minimálních nároku zaměstnanců na pracovní volno podle druhu zvyšování kvalifikace se 

zabývá § 232 odst. 1 písm. a) až e) zákoníku práce. Zaměstnanci mohou být ale přiznány i 

jiná práva nebo daleko vyšší limity pracovního volna než je tomu v § 232 a to na základě 

dohody se zaměstnavatelem. I zde, stejně jako u prohlubování kvalifikace, může být uzavřena 

,,kvalifikační dohoda“, kterou upravují § 234 a § 235 zákoníku práce. Musí být uzavřena ještě 

před začátkem zvyšování kvalifikace a musí mít písemnou podobu. V těchto dvou 

paragrafech je upřesněno, co musí taková dohoda obsahovat, jak na straně zaměstnance, tak i 
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na straně zaměstnavatele a další důležité informace. 

 

2.3.2       Zákon o daních z příjmů 

 
Dalším důležitým předpisem, který se zabývá zaměstnaneckými výhodami z hlediska 

daňového je Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Tento 

zákon se zabývá dvojím pohledem na zaměstnanecké výhody a to jak z pohledu zaměstnance, 

tak z pohledu zaměstnavatele. 

 

2.3.2.1 Daňové řešení na straně zaměstnavatele 

 
Na straně zaměstnavatele jde hlavně o to, aby zaměstnancům poskytovali hlavně takové 

výhody, které si budou moci uznat do daňově uznatelných výdajů a tím si snížit svůj daňový 

základ.  

Mezi zaměstnanecké výhody poskytované ve společnostech, které si může daňově 

zaměstnavatel uznat patří například doprava zaměstnanců do práce i z práce a s tím spojená 

cena jízdenek za hromadnou dopravu při přesunu do zaměstnání, dále výdaje na odborný 

rozvoj zaměstnanců v peněžní i nepeněžní podobě – pouze pokud souvisí s předmětem 

činnosti zaměstnavatele a pokud by nesouvisely s předmětem činnosti, tak je lze daňově uznat 

také, ale pouze pokud mají peněžitou podobu. Mezi daňově uznatelné výdaje zaměstnavatele 

patří i poskytování nealkoholických nápojů ve formě peněžního plnění, náhrady cestovních 

výdajů do limitu a nad limit, stravné do limitu, peněžní příspěvek na sportovní a kulturní 

vyžití a na rekreaci, výdaje na přechodné bydlení zaměstnanců buď ve formě nepeněžního 

plnění nebo ve formě peněžního příspěvku, příspěvek na penzijní a životní pojištění 

zaměstnanců a další viz Macháček (2010). 

Naopak mezi výdaje, které si zaměstnavatelé nemohou uznat do daňově uznatelných 

výdajů a měli by se jim snažit pokud možno vyhýbat patří například již výše zmíněné 

poskytování nealkoholických nápojů, ale zde ve formě nepeněžního plnění, dále také výdaje 

na odborný rozvoj zaměstnanců pouze v nepeněžní podobě a pokud nesouvisí s předmětem 

činnosti zaměstnavatele, stravné nad limit, nepeněžní příspěvek na sportovní a kulturní akce a 

na rekreaci nebo používání různých zdravotnických středisek, zvýhodněné půjčky 

poskytované zaměstnancům, výdaje na reprezentaci mezi které patří například dary nebo 

pohoštění, sociální výpomoc zaměstnancům a další viz Macháček (2010). 
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2.3.2.2 Daňové řešení na straně zaměstnance 

 
Na straně zaměstnanců jde opět o to, aby to bylo daňově výhodné hlavně pro ně, což 

znamená, aby jim byly poskytovány takové výhody, které budou osvobozeny od daně 

z příjmů ze závislé činnosti u zaměstnance a aby se z těchto výhod nemuselo odvádět 

pojistné. 

Konkrétní benefity, které jsou osvobozeny od daně z příjmu ze závislé činnosti lze 

nalézt v § 6 odst. 9 ZoDP. Daňové osvobození se zde týká zaměstnaneckých výhod 

poskytovaných jako nepeněžité plnění od zaměstnavatele. Jsou zde uvedena nepeněžitá 

plnění na odborný rozvoj zaměstnanců, který nesouvisí s předmětem činnosti zaměstnavatele, 

hodnota nealkoholických nápojů, hodnota poskytovaných stravenek u zaměstnanců, půjčky 

pro zaměstnance, příspěvky na rekreaci, sport a kulturu, sociální výpomoc zaměstnancům, 

příspěvky na penzijní a životní pojištění, hodnota nepeněžních darů,  přechodné ubytování pro 

zaměstnance a nepeněžitá plnění na odborný rozvoj zaměstnanců, který souvisí s předmětem 

činnosti zaměstnavatele.  

Některá plnění poskytovaná zaměstnavatelem jsou osvobozena na straně zaměstnanců 

pouze, splňují-li určité podmínky nebo limity, které jsou blíže určeny v § 6 odst. 7 a odst. 9 

ZoDP. Jedná se o plnění, která jsou osvobozena, pokud nepřekročí stanovený limit. Kdyby 

limit překročila, pak by zdanění u zaměstnanců podléhala. Zaměstnanecké výhody, kterých se 

to týká jsou například poskytování nepeněžního plnění formou rekreace včetně zájezdů podle 

§ 6 odst. 9 písm. d), kde podle ZoDP je určen limit 20 000Kč za kalendářní rok. To znamená, 

že si zaměstnanec může osvobodit v úhrnu nejvýše těchto 20 000Kč. Dále je limitováno 

poskytování nepeněžitých darů podle § 6 odst. 9 písm. g), kde jsou dary u zaměstnance 

osvobozeny pouze do výše 2 000Kč ročně, pokud byly poskytnuty z nedaňových výdajů. 

Mezi další limity patří i souhrnná částka 24 000Kč za poskytování příspěvků na penzijní 

připojištění a zároveň na životní pojištění zaměstnance, kdy, pokud se tato částka nepřesáhne, 

pak je to u zaměstnance osvobozeno podle § 6 odst. 9 písm. p). Výjimkou nejsou ani půjčky 

pro zaměstnance, jejichž osvobození je taktéž limitováno podle § 6 odst. 9 písm. l). 

Naproti tomu peněžitá plnění od zaměstnavatele jsou u zaměstnance vždy zdaněna a 

týká se to i benefitů v § 6 odst. 9 ZoDP. Z daňového hlediska jsou pro zaměstnance 

nevýhodné benefity, které plně podléhají zdanění a mezi ně se řadí například doprava 

zajištěná zaměstnavatelem pro zaměstnance do práce i zpátky a s tím spojené jízdenky za 

hromadnou dopravu, náhrady cestovních výdajů nad limit, náhrada mzdy za první 3 dny 
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dočasné pracovní neschopnosti a další.     

 
2.3.2.3 Nejvyužívanější zaměstnanecké výhody z daňového hlediska 

 
Podle mnoha výzkumů, prováděných agenturami v České republice, patří mezi 

nejčastěji poskytované výhody u nás stravenky, služební vozidlo a příspěvky na penzijní 

připojištění a životní pojištění.  

Ze studie společnosti GfK Czech, s.r.o. vyplynulo, že stravenky u nás v roce 2010 

pobírá zhruba 38,5% zaměstnanců. Tato společnost se zabývá hlavně výzkumem trhu a 

veřejného mínění u nás. Daňově uznat si může zaměstnavatel své příspěvky na stravenky pro 

zaměstnance na stravování v externích zařízeních, jejichž hodnota může být až do výše 55% 

ceny jednoho jídla za směnu. Maximálně je ale možno uznat příspěvky na stravné do výše 

70% ze stravného při pracovní cestě, která trvá 5 až 12 hodin. To znamená, že daňově 

uznatelný příspěvek poskytovaný zaměstnavatelem, který je podnikatelem, nesmí překročit 

70% ze 73Kč, což je horní hranice stravného pro nepodnikatelský sektor při pracovní cestě 

v délce trvání 5 – 12 hodin v roce 2010 a to i tehdy, pokud by zaměstnavatel poskytl stravné 

vyšší než je částka 73Kč, na což má podle zákoníku práce právo. Kdyby zaměstnavatel 

provozoval své vlastní zařízení pro stravování, pak by měl zaměstnavatel daňově uznatelný 

výdaj bez jakýchkoli limitů a zároveň i u zaměstnance by byl tento nepeněžní příjem 

například ve formě stravenek zcela osvobozen bez jakéhokoliv limitu a neplatilo by se ani 

pojistné viz Macháček (2010). 

Dalším hojně využívaným zaměstnaneckým benefitem je bezplatné poskytování 

služebního automobilu pro soukromé i služební účely zaměstnanců. Zde platí, že bezplatné 

používání  automobilu zaměstnancem podléhá zdanění jako nepeněžitý příjem zaměstnance a 

to ve výši 1% z pořizovací ceny automobilu, která se následně přičte ke zdanitelné mzdě 

zaměstnance při stanovování měsíční zálohy na daň z příjmů podle § 6 ZoDP a také se toto 

1% započte do vyměřovacího základu pro výpočet sociálního a zdravotního pojistného. 

Pořizovací cenou vozidla se rozumí vstupní cena včetně DPH. 

Mezi 3 nejoblíbenější a často využívané zaměstnanecké výhody u nás patří i příspěvky 

na penzijní připojištění a životní pojištění. U zaměstnance je osvobozen příspěvek, který 

nepřesáhne limit, stanovený v zákoně. Tento limit činí částka 24 000Kč ročně u stejného 

zaměstnavatele za poskytování příspěvků na penzijní připojištění a zároveň na životní 

pojištění zaměstnance podle § 6 odst. 9 písm. p). Tyto příspěvky si budou moci 

zaměstnavatelé vždy uznat jako daňově uznatelné výdaje bez ohledu na jejich výši, pokud 
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bude jejich poskytování zakotveno v kolektivní či jiné smlouvě nebo vnitřním předpise 

zaměstnavatele.  

 

2.3.3       Pojistné zákony      

 
Mezi další významné předpisy, zabývajícími se zaměstnaneckými výhodami patří 

bezpochybně 2 pojistné zákony: Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a 

příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů a Zákon č. 592/1992 

Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů.  

Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní 

politiku zaměstnanosti se zabývá pojistným na sociální zabezpečení, které zahrnuje pojistné 

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

zaměstnanosti. Pro rok 2010 jsou sazby pojistného na sociální zabezpečení ve výši 25% u 

zaměstnavatele a 6,5% u zaměstnance z vyměřovacího základu. Vyměřovací základ u 

zaměstnavatele pro výpočet pojistného na sociální zabezpečení je podle § 5a tohoto zákona 

tvořen částkou odpovídající úhrnu vyměřovacích základů jeho zaměstnanců. U zaměstnanců 

je tomu ale jinak. Zaměstnanci platí pouze pojistné na důchodové pojištění, narozdíl od 

zaměstnavatele a vyměřovací základ pro výpočet pojistného na důchodové pojištění je u nich 

podle § 5 odst. 1 tvořen úhrnem příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků, které jsou 

předmětem ZoDP, nejsou osvobozeny a které jim zaměstnavatel zúčtoval v souvislosti se 

zaměstnáním. Zaměstnavatel hradí pojistné jak na důchodové pojištění, tak i na nemocenské a 

příspěvek na státní politiku zaměstnanosti.  

Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění stanovuje sazbu 

pojistného na zdravotní pojištění pro rok 2010 ve výši 9% u zaměstnavatele a 4,5% u 

zaměstnance z vyměřovacího základu. Zde je vyměřovací základ podle § 3 odst. 1 tohoto 

zákona u zaměstnance stejný jako u výpočtu pojistného na důchodové pojištění u 

zaměstnance.  

,,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,“ jak tvrdí  jak tvrdí Macháček 4)(2010, str. 16). 

                                                 
4) MACHÁČEK, I. Zaměstnanecké benefity. Praktická pomůcka jejich daňového řešení. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2010.   

146 s. ISBN 978-80-7400-301-1 
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Existují také příjmy u zaměstnanců, které se nezahrnují do jejich vyměřovacích základů 

na výpočet pojistného na sociální zabezpečení a pojistného na všeobecné zdravotní pojištění a 

jsou tudíž pro zaměstnance výhodnější z hlediska pojistného. Tyto příjmy jsou konkrétně 

vymezeny v § 3 odst. 2 zákona č. 592/1992 Sb. a v § 5 odst. 2 zákona č. 589/1992 Sb. Mezi 

takovéto příjmy patří zejména odstupné, které je specifikováno v § 67 zákoníku práce a které 

je sice zdaněno daní z příjmů, ale do vyměřovacího základu pro výpočet pojistného se 

nezapočítává. Dále se nezahrnují ani příjmy z náhrady škody, kterými se také zabývá zákoník 

práce, i když opět podléhají dani z příjmů. Dále jsou to příjmy z jednorázové sociální 

výpomoci, věrnostní přídavky horníkům, odměny vyplácené podle zákona o vynálezech a 

zlepšovacích návrzích a plnění poskytovaná poživatelům starobního nebo plného invalidního 

důchodu.   

 

2.4 Cafeteria systém 

 

Zaměstnanecké výhody lze poskytovat různými způsoby. Nejznámější jsou 2 základní 

formy, takzvaný fixní způsob a flexibilní způsob neboli cafeteria systém. Fixním způsob 

znamená, že zaměstnavatel ve své společnosti určí a stanoví základní benefity, které budou 

stejné pro všechny zaměstnance. Potom závisí jen na zaměstnancích jestli dané benefity 

využijí nebo nikoli. Potom ale může nastat problém, že zaměstnavatel investuje do určitého 

systému výhod, který zaměstnanci následně nevyužívají nebo ho využijí pouze někteří a 

zaměstnavatel pak finančně ztrácí. 

Druhá forma poskytování výhod takzvaný flexibilní způsob neboli cafeteria systém je 

založen na principu limitu bodů pro každého zaměstnance. Společnost si stanoví firemní 

balíček zaměstnaneckých výhod a všichni zaměstnanci dostanou stanovený roční limit bodů, 

které mohou využít. Poté si můžou jednotliví zaměstnanci vybrat z balíčku takové výhody, 

které oni sami využijí. Každá z výhod je jinak bodově ohodnocena podle své hodnoty. 

Zaměstnanec může libovolně čerpat ze svého ročního limitu podle svých vlastních možností. 

Velkým přínosem tohoto systému je zejména jeho velká flexibilita, kdy každý zaměstnanec 

může libovolně měnit své výhody podle své momentální situace a svých aktuálních potřeb, 

dále možnost svobodného výběru podle vlastního uvážení a spravedlnosti pro všechny 

zaměstnance. Nejen pro zaměstnance je tento systém výhodný, protože má velký přínos i pro 

samotnou společnost a to jak ten, že si spíše udrží spokojené a věrné zaměstnance, tak i zlepší 

svou konkurenceschopnost na trhu práce při získávání kvalifikovaných pracovníků. Ovšem 
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stejně jako předchozí fixní způsob má i cafeteria systém své nevýhody. Je mezi nimi 

především potřeba intenzivní komunikace, která zabírá mnoho času a také náročná 

administrativa, která společnost zatěžuje jak časově, tak finančně. Existují různé varianty 

cafeteria systému viz Čopíková, Horváthová (2010):  

1. Systém ,,bufetu“ - jsou zde zobrazeny všechny výhody zaměstnanců a zaměstnanci si 

mohou vybrat výhody do výše svého ročního limitu, proto charakteristický název ,,bufet“.  

 

Obr. 2.1 Systém ,,bufetu“ 

 
Zdroj: ČOPÍKOVÁ, A.; HORVÁTHOVÁ, P. Odměňování zaměstnanců v organizacích. 1. vyd. Ostrava: 
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, 2010. 144 s. ISBN 978-80-248-2264-8. 
 

2. Systém ,,jádra“ – je dáno jádro výhod pro všechny zaměstnance a další výhody, které 

zůstanou jsou v nabídce v takzvaném volitelném bloku. 

 

Obr. 2.2 Systém ,,jádra“ 

 
Zdroj: ČOPÍKOVÁ, A.; HORVÁTHOVÁ, P. Odměňování zaměstnanců v organizacích. 1. vyd. Ostrava: 
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, 2010. 144 s. ISBN 978-80-248-2264-8. 
 

3. Systém ,,bloků“ pro kategorie zaměstnanců – jsou předem zadané kategorie zaměstnanců 

podle určitých kritérií například kategorie muži, ženy, mladí zaměstnanci, zaměstnanci 

středního věku apod. a k nim je pak vytvořena nabídka zaměstnaneckých výhod. 
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Obr.2.3 Systém ,,bloků“ 

 
Zdroj: ČOPÍKOVÁ, A.; HORVÁTHOVÁ, P. Odměňování zaměstnanců v organizacích. 1. vyd. Ostrava: 
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, 2010. 144 s. ISBN 978-80-248-2264-8. 
 

2.5 Nejžádanější zaměstnanecké výhody dle průzkumů 

 

Na základě výsledků 2 různých průzkumů vznikly 2 žebříčky nejžádanějších benefitů. 

Podle internetového pracovního serveru pro firmy i uchazeče zpracedoprace.cz byl 

vyhodnocen žebříček nejžádanějších benefitů podle preferencí jednotlivých uchazečů o práci, 

kteří své požadavky na benefity vyjádřili ve svých inzerátech na internetu. Tento žebříček 

nalezneme v tabulce 2.7., podle které se na prvním místě umístily stravenky a příspěvky na 

stravování a hned v těsném závěsu za nimi skončil benefit 5 týdnů dovolené či více. 

 

Tab. 2. 7 Nejžádanější benefity 

Pořadí Benefit Počet inzerátů 
1. Stravenky/příspěvky na stravování 115  
2. 5 týdnů dovolené či více 113  
3. Vzdělávání a odborná školení 88  
4. Příspěvek na penzijní připojištění 82  
5. Prémie 80  
6. 13.plat 74  
7. Proplácení přesčasů 73  
8. Jazykové kurzy 53  
9. Pohyblivá pracovní doba 53  
10. Mobilní telefon 47  
11. Automobil 43  
12. Závodní stravování 38  
13. Proplacení dopravy do zaměstnání 36  
14. Provize a bonusy 28  
15. Ostatní benefity 24  
16. Příspěvek na zdravotní pojištění 24  
17. Notebook 24  
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18. Příspěvek na životní pojištění 23  
19. Příspěvek na dovolenou 22  
20. Nápoje na pracovišti zdarma 17  
Zdroj: http://www.zpracedoprace.cz/inzerat/stats/most-benefits/ 
 

Naopak podle průzkumu Salary & Benefits Guide společnosti Robert Half bylo zjištěno, 

že lidé jako nejčastější benefit vyžadují po svém zaměstnavateli více dovolené, služební 

vozidlo i pro osobní účely a dále 13.plat. Tento průzkum v souvislosti s předchozím 

průzkumem serveru zpracedoprace.cz ukázal, že lidé si v dnešní době přejí mnohem více 

volna. Přesné pořadí podle průzkumu Salary & Benefits Guide vypadá takto: 

 

1. Pět týdnů dovolené                                                 4.   Šest týdnů dovolené                                                          

2. Služební auto i k soukromým účelům                    5.   Pružná pracovní doba 

3. Třináctý plat 

 

Průzkum společnosti Robert Half kromě nejžádanějších zaměstnaneckých výhod 

zjišťoval i ty nejčastěji poskytované výhody ve společnostech a vyplynulo z něj, že i mezi 

nejčastěji poskytovanými benefity vévodí 5 týdnů dovolené, což je bezpochyby dobrá zpráva 

pro všechny zaměstnance. Žebříček dopadl pro přesnost takto: 

 

1.   Pět týdnů dovolené                                                 4.   Pružná pracovní doba 

      2.   Stravenky                                                                5.   Notebook 

3.   Občerstvení/nápoje 

 

2.6 Důležité změny zaměstnaneckých výhod pro rok 2011 

 

Z důvodu nutnosti snížení státního schodku musela nová vládá přijmout na rok 2011 a 

další roky několik nepříjemných změn, které se týkají hlavně snižování mezd státních 

zaměstnanců a mimo jiné i jejich zaměstnaneckých výhod. 

Jednou ze změn týkající se státních zaměstnanců a jejich výhod je změna vyhlášky č. 

114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, která platí od 1.ledna. Vyhláška č. 

365/2010 Sb. ze dne 6.prosince 2010, kterou se mění Vyhláška ministerstva financí č. 

114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů totiž říká, 

že na základě této nové vyhlášky se mění v § 2 odst. 1 základní příděl, kterým je tvořen fond 
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místo 2% pouze na 1%, tedy o polovinu méně, než tomu bylo v roce 2010. V praxi to má 

dopad takový, že se státním zaměstnancům o polovinu sníží fond, za kterého dostávali 

příspěvky na různé zájezdy, rekreace, kulturní akce a další výhody. V důsledku této změny se 

už například několik úřadů a organizací začalo zbavovat svých chat určených k rekreaci 

státních zaměstnanců. Tato změna by měla přinést velkou úsporu výdajů v rozpočtu pro rok 

2011.  

Další důležité změny se týkají zákoníku práce. Jako každý rok vyhlašuje ministerstvo 

financí nové sazby na další rok. Pro rok 2011 se mění sazby náhrady cestovních výdajů. Mění 

se sazby stravného, dále průměrná cena pohonných hmot a také sazba náhrady za 1km. Sazba 

stravného při tuzemské pracovní cestě u nepodnikatelské sféry a podnikatelské sféry pro rok 

2011 je uvedena v tabulkách 2.8 a 2.9. 

 

Tab. 2. 8 Stravné při tuzemské pracovní cestě u nepodnikatelské sféry za rok 2011 
Délka trvání pracovní cesty Výše stravného v Kč 

5 až 12 hodin 63 - 74 
déle než 12 hodin, nejvýše 18 hodin 95 - 114 

déle než 18 hodin 149 - 178 
Zdroj: http://www.podnikatel.cz/clanky/cestovni-nahrady-v-roce-2011/ 

 

Tab. 2. 9 Stravné při tuzemské pracovní cestě u podnikatelské sféry za rok 2011 

Délka trvání pracovní cesty Výše stravného v Kč 
5 až 12 hodin 63 

déle než 12 hodin, nejvýše 18 hodin 95 
déle než 18 hodin 149 

Zdroj: http://www.podnikatel.cz/clanky/cestovni-nahrady-v-roce-2011/ 

 

Dále se mění sazba náhrady za 1 km, která oproti předcházejícímu roku 2010 bude 

v roce 2011 činit 3,70 Kč u osobních silničních motorových vozidel. Změní se i průměrná 

cena pohonných hmot, kterou můžeme vidět ve srovnávací tabulce 2.10. 

 

Tab. 2. 10 Přehled průměrných cen pohonných hmot 

Pohonná hmota 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

automobilový benzin 91 oktanů (special) 27,10 30,1 27,80 30,60 26,30 28,50 31,40 

automobilový benzin 91 oktanů (normal) 27,50 29,5 27,90 30,60 26,30 28,50 31,40 

automobilový benzin 95 oktanů (super) 27,40 30,4 28,10 30,90 26,80 28,70 31,60 
automobilový benzin 98 oktanů (super 
plus) 31,00 34,4 31,10 33,10 29,00 30,70 33,40 

motorová nafta 26,60 29,5 28,10 31,20 28,50 27,20 30,80 
Zdroj: http://www.podnikatel.cz/clanky/cestovni-nahrady-v-roce-2011/ 
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Mění se i výše základní sazby pro stravné při zahraniční pracovní cestě v cizí měně, ale 

pouze u některých států. Vyhláška č. 459/2009 Sb. se zrušuje a místo ní jsou základní sazby 

pro zahraniční stravné na rok 2011 zveřejněny ve vyhlášce č. 350/2010. 

Další plánovaná změna na rok 2011 by se měla týkat odstupného, ale je pouze ve 

formě návrhu. Odstupné by mělo být závislé na počtu let, které zaměstnanec odpracoval. 

Pokud zaměstnanec odpracuje v dané společnosti méně než 1 rok, pak by výše odstupného 

měla být pouze 1 měsíční plat. Pokud bude pracovní poměr trvat déle než 1 rok, pak by výše 

odstupného měla být 2 měsíční platy a pokud bude zaměstnanec pracovat ve společnosti 2 a 

více let, pak by měl právo činit si nárok na odstupné o výši 3 měsíčních platů. Návrh počítá i 

s tím, že člověk, který je zapsán na pracovním úřadě a zároveň dostal odstupné, nemá nárok 

na výplatu podpory v nezaměstnanosti a to na tak dlouho, dokud bude zmíněné odstupné 

pobírat.  

V rámci zákona o daních z příjmu v roce 2011 proběhlo také několik změn. Změnilo se 

například celé znění § 6 odst. 9 písm. p) ZoDP, které se týká limitu 24 000Kč na poskytování 

příspěvků na penzijní připojištění a zároveň na životní pojištění zaměstnance. Pro větší 

přehlednost jsem se rozhodla vypsat celé znění tohoto nového odstavce5): ,,Platba 

zaměstnavatele v celkovém úhrnu nejvýše 24 000 Kč ročně jako 

1. příspěvek na penzijní připojištění se státním příspěvkem poukázaný na účet jeho 

zaměstnance u penzijního fondu, 

2. příspěvek na penzijní pojištění poukázaný ve prospěch jeho zaměstnance na penzijní 

pojištění u instituce penzijního pojištění, na základě smlouvy uzavřené mezi zaměstnancem a 

institucí penzijního pojištění, nebo na základě jinak sjednané účasti zaměstnance na penzijním 

pojištění, za podmínky, že byla sjednána výplata plnění z penzijního pojištění až po 60 

kalendářních měsících a současně nejdříve v roce dosažení věku 60 let, a dále za podmínky, 

že právo na plnění z penzijního pojištění má zaměstnanec, a v případě smrti zaměstnance jiná 

osoba, kromě zaměstnavatele, který hradil příspěvek na penzijní pojištění, nebo 

3. příspěvek na pojistné, které hradí zaměstnavatel pojišťovně za zaměstnance na jeho 

pojištění pro případ dožití nebo pro případ smrti nebo dožití, nebo na důchodové pojištění, a 

to i při sjednání dřívějšího plnění v případě vzniku nároku na starobní důchod, nebo invalidní 

důchod pro invaliditu třetího stupně, nebo v případě, stane-li se zaměstnanec invalidním ve 

třetím stupni podle zákona o důchodovém pojištění, nebo v případě smrti (dále jen „soukromé 

životní pojištění“), na základě pojistné smlouvy uzavřené mezi zaměstnancem jako 

                                                 
5) Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů 
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pojistníkem a pojišťovnou, která je oprávněna k provozování pojišťovací činnosti na území 

České republiky podle zákona upravujícího pojišťovnictví, nebo jinou pojišťovnou usazenou 

na území členského státu Evropské unie, Norska nebo Islandu, za podmínky, že ve smlouvě 

byla sjednána výplata pojistného plnění až po 60 kalendářních měsících a současně nejdříve v 

roce dosažení věku 60 let, a dále za podmínky, že právo na plnění z pojistných smluv 

soukromého životního pojištění má pojištěný zaměstnanec, a je-li pojistnou událostí smrt 

pojištěného, osoba určená podle zákona upravujícího pojistnou smlouvu, kromě 

zaměstnavatele, který hradil příspěvek na pojistné.“ 

Mnoho změn týkajících se zákona o daních z příjmů je ale pouze ve formě návrhů. 

Rozhodla jsem se o některých z nich zmínit. Mezi návrhy je například návrh na podmíněné 

daňové uznání zaměstnaneckých výhod při současném výkonu zaměstnání. Zde by bylo 

hlavním cílem omezit daňové uznání zaměstnaneckých výhod, které jsou poskytované 

bývalým zaměstnancům. Dále byly navrženy 2 varianty poskytování nepeněžních výhod 

zaměstnancům, které jsou pro zaměstnavatele nedaňovým výdajem. Jedna z variant například 

počítá s tím, že poukázky na využití rekreačního, zdravotnického a vzdělávacího zařízení, 

příspěvky na kulturní akce a další zůstanou na straně zaměstnavatele sice nepeněžním 

plněním, které je u zaměstnance osvobozeno, ale výše tohoto osvobození by byla limitována 

částkou 5 000Kč za rok. Není ale dosud jisté, které z těchto změn projdou. 

 

2.7  Účtování 

 

Jako ukončení celé této 2. kapitoly jsem se rozhodla umístit zde také příklady účtování 

některých vybraných případů souvisejících se zaměstnaneckými benefity. Tyto účetní případy 

jsem zařadila do příloh 1 a 2. V příloze č. 1 naleznete příklady účtování některých 

zaměstnaneckých benefitů a účetních operací s benefity spjatých a v příloze č. 2 bude přiložen 

zkrácený účtový rozvrh vztahující se k těmto příkladům.   
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3 IAS 19 – Zaměstnanecké požitky 

3.1 Harmonizace účetnictví 

 

Už v 70. letech minulého století se začalo projevovat značné úsilí vynakládané v oblasti 

mezinárodní harmonizace účetnictví. Mezinárodní harmonizace spočívá zejména ve 

snaze sladit úpravy účetnictví jednotlivých zemí, usiluje o stírání rozdílů mezi jednotlivými 

způsoby regulací a o odstraňování bariér mezi zeměmi. Na postupně probíhající mezinárodní 

harmonizaci mají největší podíl 2 organizace, které se snaží o zajištění srovnatelnosti 

účetnictví jednotlivých zemí a také mají zásluhu na tvorbě mezinárodních účetních standardů, 

což je jejich hlavní funkcí. Těmito organizacemi jsou americká FASB a organizace zvaná 

IASB. Výbor pro mezinárodní účetní standardy neboli FASB se zabývá pravidly, která jsou 

aplikována hlavně ve Spojených státech a nazývají se USGAAPY. Oproti tomu Rada pro 

mezinárodní účetní standardy neboli IASB vydává mezinárodní standardy IAS/IFRS. Právě 

standardy IFRS si za posledních několik let vydobyly určitou prestiž a důvěru a to znamená i 

slibný výhled do budoucna pro tyto standardy.    

V České republice se používáním IFRS zabývá zejména Zákon č. 563/1991 Sb., o 

účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, konkrétně § 196) odst. 9, který konkrétně říká, že 

,,Účetní jednotky, které jsou obchodní společností a které jsou emitentem cenných papírů 

registrovaných na regulovaném trhu cenných papírů v členských státech Evropské unie, 

použijí pro účtování a sestavení účetní závěrky Mezinárodní účetní standardy upravené 

právem Evropských společenství.“ A dále se používáním IFRS zabývá i § 23a6) zákona o 

účetnictví, který se zabývá použitím mezinárodních účetních standardů v konsolidaci. Tento 

paragraf stanovuje, že ,,konsolidující účetní jednotky, které jsou emitentem cenných papírů 

registrovaných na regulovaném trhu cenných papírů v členských státech Evropské unie, 

použijí pro sestavení konsolidované účetní závěrky a vyhotovení výroční zprávy Mezinárodní 

účetní standardy upravené právem Evropských společenství.“  

 

3.2 Hlavní předmět a cíl standardu IAS 19 

 

Hlavním předmětem tohoto standardu je účtování a vykazování různých forem plnění, 

které vyplácejí zaměstnavatelé svým zaměstnancům jako odměnu za jejich práci. Mezi formy 

plnění se řadí zejména mzdy, příspěvky na sociální zabezpečení, placená nemocenská 

                                                 
6)

 Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů 
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dovolená a další formy placeného volna či dovolené, podíly na zisku, různá plnění ve formě 

nepeněžní například poskytování služebního automobilu, poskytnutí ubytování, zdravotnická 

péče a další. Mezi další formy plnění se řadí také požitky vyplácené po skončení pracovního 

poměru, požitky při předčasném ukončení pracovního poměru a další formy plnění. Z rozsahu 

působnosti tohoto standardu je vynecháno jen vykazování plánů penzijních požitků, protože 

těmito požitky se zabývá samostatným standard pod názvem IAS 26 – Penzijní plány.  

Cílem tohoto standardu je hlavně sloučit vykazování všech požitků plynoucích 

zaměstnancům tak, aby byly ve shodě se základními účetními principy. Existují 2 základní 

pravidla pro účtování zaměstnaneckých požitků podle IAS 19. První základní pravidlo říká, že 

podnik bude účtovat o závazku v momentě, kdy zaměstnanec vykoná práci zakládající nárok  

na výplatu zaměstnaneckých požitků v budoucnu. Druhé pravidlo říká, že podnik bude 

účtovat do nákladu v momentě, kdy sám podnik bude spotřebovávat ekonomický prospěch 

plynoucí z vykonané práce zaměstnance.  

  

3.3 Základní skupiny zaměstnaneckých požitků 

 

Standard IAS 19 rozlišuje 5 základních skupin zaměstnaneckých požitků viz Dvořáková 

(2008): 

1. krátkodobé zaměstnanecké požitky – jsou splatné do 12 měsíců po skončení účetního 

období, ve kterém vznikl zaměstnanci nárok na přiznání požitku. Tyto krátkodobé závazky 

podniku jsou vykazovány v nediskontované hodnotě. Za krátkodobé požitky můžeme označit 

především mzdy zaměstnanců, příspěvky na sociální a zdravotní pojištění, podíly na zisku a 

odměny, placená volna krátkodobého charakteru, nepeněžní požitky a další. U podílů na zisku 

a odměn musí být povinnost jejich vyplácení zachycena ve smlouvě nebo eventuálně i 

mimosmluvně, pokud je jejich vyplácení v podniku zvykem. U placeného volna krátkodobého 

charakteru se zase musí rozlišit, jestli se jedná o kumulativní placené volno nebo ne. Kdyby 

se jednalo o kumulativní volno, které si zaměstnanci můžou přenášet do dalších období a 

jejichž čerpání můžou odložit, pak by společnost musela určit budoucí očekávaný výdaj na 

tato odložená placená volna, která nebyla vyčerpána, aby je mohla společnost zařadit do 

nákladů v běžném období ve formě dohadné položky pasivní.  

2. požitky při předčasném skončení zaměstnaneckého poměru – jsou uznány v situaci, 

pokud se podnik prokazatelně zavázal, že ukončí se zaměstnancem poměr dříve, než nastane 

jeho čas odejít do důchodu nebo se zavázal poskytnout mu požitky jako výměnu za 
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dobrovolný odchod ze zaměstnání.  

3. odměny vázané na vlastní kapitál 

4. požitky po ukončení pracovního poměru – patří mezi dlouhodobé zaměstnanecké 

požitky, které jsou zcela splatné po skončení pracovního poměru. Tyto požitky jsou 

poskytovány bývalým zaměstnancům například ve formě penzí. Společnosti, ve které 

zaměstnanci pracují tedy vznikají kromě nákladů spojených s výplatou mezd zaměstnancům, 

kteří zde ještě pracují i závazky vůči zaměstnancům, kteří svůj pracovní poměr již ukončili. 

Společnosti musí na tyto závazky vůči bývalým zaměstnancům vytvářet rezervy a je velmi 

důležité a obtížné správně odhadnout jejich výši. Tyto odhady jsou vypočítávány 

prostřednictvím pojistné matematiky. Standard rozlišuje 2 druhy vyplácení požitků po 

ukončení pracovního poměru. Jednak se uplatňují plány definovaných příspěvků a také plány 

definovaných požitků. Plány definovaných příspěvků spočívají v tom, že zaměstnavatel 

neposkytuje příspěvky přímo bývalým zaměstnancům, ale poskytuje pevně určené příspěvky 

fondu, do které se zavázal přispívat určitou částku a ze kterého jsou následně vypláceny 

požitky bývalým pracovníkům. Fond s těmito příspěvky hospodaří, snaží se je například 

dobře investovat, aby mu přinášely výnosy a zároveň z nich vyplácí bývalým zaměstnancům 

požitky. Podnik nenese žádnou právní odpovědnost a není zavázán vložit další příspěvky 

navíc, pokud by se fondu nedařilo a neměl by dostatečně velké finance na uspokojování 

zaměstnaneckých požitků. Veškerou odpovědnost za rizika spojená s hospodařením fondu 

tedy nesou zaměstnanci. Tato varianta je pro zaměstnavatele jednodušší a výhodnější. 

V rámci plánů definovaných příspěvků se náklady účtují v období splatnosti závazků. Plány 

definovaných požitků spočívají naopak v tom, že bývalý zaměstnavatel nese veškerou 

zodpovědnost za rizika, ať už investiční nebo kalkulační. V tomto případě má zaměstnavatel 

povinnost poskytnout svým bývalým zaměstnancům smluvené požitky a pokud by došlo 

k problémům spojeným s riziky, musí zaměstnavatel poskytnout další prostředky navíc na 

poskytování zaměstnaneckých požitků ve smluveném rozsahu. Ve výkazu o finanční situaci 

podniku představuje výše závazku v případě plánů definovaných požitků současnou hodnotu 

závazku z definovaných požitků, fair value neboli reálnou hodnotu všech aktiv plánu na konci 

účetního období a odložené pojistně-matematické zisky a ztráty a odložené náklady na minulé 

služby.  

5. ostatní dlouhodobé zaměstnanecké požitky – zde můžeme zařadit například požitky při 

invaliditě, dlouhodobé podíly na zisku a odměny, odložené odměny, věrnostní dovolenou a 

další. Jsou oceňovány a vykazovány stejně jako předešlé zaměstnanecké požitky po ukončení 
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pracovního poměru podle plánu definovaných požitků.  

Hlavním rozdílem mezi českou účetní legislativou a mezinárodními účetními standardy 

v oblasti poskytování zaměstnaneckých požitků spočívá v tom, že v českém účetnictví není 

problematika zaměstnaneckých požitků specificky řešena. Oproti IAS 19 se u nás neuplatňují 

v praxi plány definovaných požitků a nejsou ani upraveny v českém účetnictví. Oproti tomu 

účtování plánů definovaných příspěvků je u nás podobné jako v rámci mezinárodní účetních 

standardů. Společnosti v České republice ani nemají zájem a potřebnou motivaci vyplácet 

definované požitky jako je například penze po odchodu zaměstnanců do důchodu, protože je 

to pro ně daňově nevýhodné. Tvorba rezervy na poskytování penzijních požitků by totiž 

nebyla daňově uznatelná. 

 

3.4 Novela zákona o účetnictví na rok 2011 

 
V roce 2011 se očekávají změny v zákoně o účetnictví. Byl podán návrh ministerstva 

financí České republiky na změnu v oblasti používání IFRS u nás a tento návrh by měl 

umožnit rozsáhlejší používání IFRS v České republice. Od 1.ledna 2011 tedy vstoupí 

v platnost novela zákona o účetnictví č. 410/2010 Sb. Touto novelou se v oblasti 

mezinárodního účetnictví zruší § 19 odst. 9 zákona o účetnictví a nahradí se novým § 19a. 

Povinnost účtovat podle mezinárodních účetních standardů u společností, které jsou 

emitentem cenných papírů přijatých k obchodování na regulovaném trhu v rámci Evropské 

unie se nemění a je zakotvena v § 19a odst. 1 této novely.  

Nově by u nás ale mělo platit, že: 

1. Pokud dojde k přijetí cenného papíru určeného k obchodování v průběhu účetního období, 

pak má účetní jednotka právo se rozhodnout, jestli IFRS použije až od následujícího účetního 

období nebo se vrátí a IFRS použije zpětně k začátku daného období. 

2. Pokud účetní jednotka stáhne své cenné papíry určené k obchodování, pak má nárok se 

rozhodnout, jestli IFRS přestane používat ke konci daného účetního období nebo už ke konci 

předcházejícího účetního období. 

3. Pokud účetní jednotka stáhne své cenné papíry určené k obchodování a předpokládá, že 

znovu příjme cenné papíry k obchodování během následujících 3 let, může se účetní jednotka 

rozhodnout, že bude stále používat IFRS v době mezi stažením a opětovným přijetím cenných 

papírů. 

4. Pokud účetní jednotky podléhají konsolidaci podle IFRS, mají právo se rozhodnout, jestli 
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budou připravovat účetní závěrku podle IFRS v daném období. Toto rozhodnutí bude muset 

být schváleno nejvyšším orgánem dané společnosti. 

5. Účetní jednotky, které mají povinnost sestavit konsolidovanou účetní závěrku v daném 

období a rozhodly, že pro sestavení konsolidované účetní závěrky použijí IFRS se také budou 

moci rozhodnout, zda použijí IFRS i na sestavení své individuální účetní závěrky. Toto 

rozhodnutí bude muset být opět schváleno nejvyšším orgánem dané společnosti. 
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4 Zaměstnanecké výhody ve společnosti D5, a.s. 

4.1 Základní údaje o společnosti 

 

Společnost D5, akciová společnost, Třinec vznikla 11.srpna 1993 a její sídlo se nachází 

na adrese Třinec-Staré Město, Průmyslová 1026. Základní kapitál společnosti činí 

60 000 000Kč a 100% podíl na základním kapitálu této společnosti patří společnosti Třinecké 

železárny, a.s., která se nachází rovněž v Třinci. Společnost se skládá ze čtyř základních 

provozů, tří útvarů a organizační složky v Košicích. Podrobnější rozpis organizační struktury 

společnosti je zobrazen v Příloze č.3. 

Společnost D5, a.s. je samostatnou akciovou společností, jejíž sídlo je umístěno v areálu 

společnosti Třinecké železárny, a.s.. Její hlavní funkcí je podle výpisu z obchodního rejstříku 

komplexní zajišťování oprav hutních agregátů po stránce strojních, elektro a stavebních prací. 

Společnost má schopnost pružně reagovat dokonce i na potřeby zajištění prací či výrobků, 

které s údržbou a opravami v Třineckých železárnách přímo nesouvisí a to hlavně díky svým 

kvalifikovaným a kvalitním pracovníkům a kvalitnímu technickému vybavení.  

 

4.2 Jednotlivé druhy zaměstnaneckých výhod  

 

Společnost poskytuje kromě mezd i různé druhy jiných odměn pro zaměstnance ve 

formě zaměstnaneckých benefitů. Některé z těchto zaměstnaneckých benefitů vychází 

z platných legislativních předpisů a jiné jsou poskytovány z vlastní iniciativy společnosti. Ale 

i výhody, které vychází ze zákona a společnost by je musela poskytnout, mohou být pro 

zaměstnance ještě více zvýhodněny. V mnoha případech záleží totiž jen na společnosti, v jaké 

výši tyto výhody poskytne a pro koho, z čehož vyplývá, že jsou i tyto výhody velmi důležité 

pro zaměstnance. Mezi základní ,,výhody ze zákona“ patří bezpochyby poskytování 

cestovních náhrad, odstupné a další.  

Veškeré zaměstnanecké výhody jsou zabudovány v kolektivní smlouvě společnosti a 

podrobně rozebrány v příloze ke kolektivní smlouvě. Od roku 2010 společnost D5, a.s. přešla 

částečně na stejný systém poskytování zaměstnaneckých benefitů, jaký má její mateřská 

společnost Třinecké železárny, a.s. Konkrétně převzala její systém poskytování volitelných 

zaměstnaneckých výhod pomocí poukázek BENE-FIT. Časem ale společnost plánuje 

sjednotit systémy poskytování výhod obou společností úplně. 
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4.2.1 Základní zaměstnanecké výhody   

 
4.2.1.1 Cestovní náhrady  

 

Cestovní náhrady jsou poskytovány podle Zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve 

znění pozdějších předpisů. Veškeré potřebné pojmy k cestovním náhradám byly vymezeny již 

ve 2. kapitole. V této kapitole se budu tedy zajímat jen o rozdíly ve společnosti D5, a.s. oproti 

zákoníku práce.  

Zaměstnanci na pracovní cestě přísluší náhrada jízdních výdajů, jízdních výdajů 

k návštěvě člena rodiny, výdajů za ubytování, zvýšených stravovacích výdajů (dále jen 

stravné) a nutných vedlejších výdajů. 

Pro stravné na pracovních cestách má společnost stanoveny své vlastní sazby. Za každý 

kalendářní den pracovní cesty obdrží zaměstnanec stravné ve výši stanovené v tabulce 4.1. 

Pokud pracovní cesta zaměstnance trvá méně než 5 hodin, ale zaměstnavatel mu vysláním na 

tuto cestu zabrání v běžnému způsobu jeho stravování, pak může zaměstnanci poskytnout 

stravné až do výše 58Kč.  

  

Tab. 4. 1 Stravné při tuzemské pracovní cestě ve společnosti D5, a.s. na rok 2011 

Délka trvání pracovní cesty Výše stravného v Kč 
5 až 12 hodin 69 

déle než 12 hodin, nejvýše 18 hodin 105 
déle než 18 hodin 164 

Zdroj: Přílohy ke kolektivní smlouvě, D5, akciová společnost, Třinec na roky 2010 – 2013. Příloha č. 9 

 

I zde dochází ke krácení stravného pokud zaměstnavatel zajistí zaměstnanci během 

pracovní cesty jídlo ve formě snídaně, oběda nebo večeře. Pak se stravné krátí podle délky 

trvání pracovní cesty viz tabulka 4.2.  

 

Tab. 4. 2 Krácení stravného při tuzemské pracovní cestě ve společnosti D5, a.s. na rok 2011 

Délka trvání pracovní cesty Snídaně Oběd Večeře 

5 až 12 hodin 20 40 40 

déle než 12 hodin, nejvýše 18 hodin 20 35 35 

déle než 18 hodin 20 25 25 
Zdroj: Přílohy ke kolektivní smlouvě, D5, akciová společnost, Třinec na roky 2010 – 2013. Příloha č. 9 

 

Náhrady při zahraničních pracovních cestách se poskytují stejně jako je tomu v 2. 

kapitole. 
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4.2.1.2 Penzijní připojištění a soukromé životní pojištění 

 
Příspěvek na penzijní připojištění poskytuje zaměstnavatel ve výši 3% z vyměřovacího 

základu jednotlivých zaměstnanců pro pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní 

politiku zaměstnanosti, maximálně však 1 500Kč měsíčně a to těm zaměstnancům, kteří 

uzavřeli smlouvu o penzijním připojištění a sami také přispívají do penzijního fondu 

minimálně částkou 100Kč měsíčně, která jim je srážena ze mzdy.   

Zaměstnavatel bude na soukromé životní pojištění zaměstnanci přispívat 400Kč 

měsíčně pokud má daný zaměstnanec uzavřenou pracovní smlouvu na dobu neurčitou na 

pojištění pro případ smrti nebo dožití na základě pojistné smlouvy uzavřené mezi pojišťovnou 

ING jako pojistitelem a zaměstnancem jako pojistníkem. U zaměstnanců, kteří mají 5 let do 

řádného starobního důchodu existuje možnost převodu tohoto příspěvku na soukromé životní 

pojištění na penzijní připojištění. Výše tohoto příspěvku na penzijní připojištění pak může 

činit maximálně až 1900Kč měsíčně.  

Zaměstnavatel přestane mít povinnost poskytovat tyto příspěvky pokud: 

a) dojde ke změně kolektivní smlouvy 

b) zanikne placení měsíčního příspěvku zaměstnance 

c) zanikne penzijní připojištění a soukromé životní pojištění zaměstnance 

Poskytování těchto příspěvku taky automatický končí odchodem zaměstnance ze 

zaměstnání v důsledku rozvázání pracovního poměru se zaměstnavatelem.  

 

4.2.1.3 Odstupné 

 
U odstupného se společnost řídí hlavně podle zákoníku práce, podle kterého 

zaměstnanci, u kterých dochází k rozvázání pracovního poměru výpovědí danou 

zaměstnavatelem nebo na základě dohody a to u obou případů z důvodů uvedených v § 52 

písm. a) až c) dostanou odstupné ve výši trojnásobku průměrného výdělku.  

Jinak je tomu ale u zaměstnanců, kteří dosáhli v roce ukončení pracovního poměru 32 

let celkové odpracované doby, ale minimálně 5 let z toho u společnosti D5, a.s. U těchto 

zaměstnanců se pak odstupné navýší o další pětinásobek průměrného výdělku.  

Dále zaměstnanci, u kterých dochází k rozvázání pracovního poměru výpovědí danou 

zaměstnavatelem nebo na základě dohody a to u obou případů z důvodů uvedených v § 52 

písm. d) dostanou odstupné ve výši dvanáctinásobku průměrného výdělku.  

Pětinásobek průměrného výdělku pak jako odstupné náleží těm zaměstnancům, u 
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kterých dochází k rozvázání pracovního poměru výpovědí danou zaměstnavatelem nebo na 

základě dohody a to u obou případů z důvodů uvedených v § 52 písm. e). Tito zaměstnanci 

ale musí svůj důvod odchodu prokázat příslušným lékařským posudkem. 

 

4.2.1.4 Poskytování sociální výpomoci 

 
Zaměstnavatel také poskytuje sociální výpomoc svým zaměstnancům ve velmi 

závažných životních situacích, do kterých se mohou dostat nejen vlastním zaviněním 

například kvůli náhlé sociální tísni, ale i nečekanou událostí jakou jsou živelné pohromy. Na 

základě dobře vyplněné písemné žádosti pak o poskytnutí výpomoci rozhoduje ředitel akciové 

společnosti. Zaměstnanci může být poskytnuta jednorázová výpomoc v maximální částce 5 

000Kč, která ale navíc podléhá dani z příjmu fyzických osob u zaměstnance. 

    

4.2.1.5 Dětská rekreace  

 
Společnost VZO OS KOVO D5, a.s. zajišťuje a organizuje rekreační pobyty pro děti 

svých zaměstnanců ať už v táborech nebo jiných rekreačních zařízeních a přispívá jim na to 

určitou částku. Na dětskou rekreaci společnost posílá pouze zdravé děti, které se pak mohou 

plně zapojit do daného programu. Věková hranice dětí, pro možnost rekreace je od 7 do 18 

let, kterých dosáhli v daném roce. Výše poplatků, která je stanovena u dětské rekreace činí 

40% ceny poukazu.  

Společnost poskytuje příspěvky i na lázeňské pobyty pro děti zaměstnanců, ale pouze 

po předložení stanoviska odborného lékaře ohledně zdravotního stavu dítěte. Na tyto lázeňské 

pobyty je pak zaměstnancům přispíváno 40% z ceny poukázky u tuzemských pobytů a 20% 

z ceny u poukazu u zahraničních pobytů. 

Pokud dětskou rekreaci organizuje cizí organizace během letních a jarních prázdnin a 

trvá-li tato rekreace maximálně 14 dnů, pak výše příspěvku na ni je 50Kč na jedno dítě a den, 

ale maximálně 50% ceny daného poukazu.  

 

4.2.1.6 Rekondičně rehabilitační pobyty 

 
Tyto pobyty jsou určené zvláště pro zaměstnance z rizikových pracovišť, kteří 

vykonávají fyzický nebo psychicky velmi náročnou pracovní činnost. Tyto rekondičně 

rehabilitační pobyty jsou zaměstnancům poskytovány v lázeňských nebo jiných 
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zdravotnických zařízeních. Pro zaměstnance, kteří se účastní těchto pobytů v lázeňských 

zařízeních je zařízeno 5-ti denní pracovní volno s náhradou mzdy. Náklady na tyto pobyty 

platí zaměstnavatel a Česká průmyslová zdravotní pojišťovna. Jednou z podmínek účastníků 

těchto pobytů totiž také je, že zaměstnanci, kteří na tyto pobyty jezdí, musí být pojištěnci 

České průmyslové zdravotní pojišťovny. Zaměstnanci si pak hradí pouze náklady spojení 

s dopravou do příslušného zařízení. 

 

4.2.1.7 Poskytování půjček zaměstnancům 

 
Společnost poskytuje svým zaměstnancům výhodné bezúročné půjčky, jejichž 

maximální doba splatnosti je 10 let. Na letošní kalendářní rok 2011 byl stanoven celkový 

roční objem pro poskytování půjček ve výši 700000Kč. Pokud zaměstnavatel zjistí, že 

zaměstnanec není schopen během desetileté lhůty půjčku zaplatit z pravidelných srážek ze 

mzdy, pak má zaměstnavatel právo snížit výši požadované půjčky. Pokud ve společnosti D5, 

a.s. pracují manželé, pak může půjčku dostat pouze 1 z nich. Přednostně jsou půjčky 

udělovány zaměstnancům, kteří ještě v minulosti půjčku nedostali. Přehled jednotlivých 

možných půjček a jejich maximální možná výše je znázorněna v tabulce 4.3.   

 

Tab. 4. 3 Výše poskytovaných půjček pro zaměstnance na rok 2011 
Výše poskytované půjčky pro 1 zaměstnance na účely: 

Výstavba rodinného domu max. 100000Kč 

Změna topného systému z pevných paliv na ekologické vytápění max. 40000Kč 

Překlenutí dočasné tíživé finanční situace max. 10000Kč 

Rekonstrukce rodinného domu a bytu max. 70000Kč 

Koupě rodinného domu nebo bytu  max. 80000Kč 
Zdroj: Přílohy ke kolektivní smlouvě, D5, akciová společnost, Třinec na roky 2010 – 2013. Příloha č. 6 

 
O poskytnutých půjčkách rozhoduje určená komise, která je složená ze zástupců vedení 

společnosti D5, a.s. a také ze zástupců odborové organizace. Ti rozhodnou i o neposkytnutí 

půjčky a to především z následujících důvodů: 

a) zaměstnanec, který si o půjčku zažádal neměl ve společnosti odpracovány minimálně 3 

roky 

b) se zaměstnancem není uzavřena pracovní smlouva na dobu neurčitou 

c) zaměstnanec nevlastní nebo není spoluvlastníkem rodinného domu, ve kterém by se změny 

topného systému nebo rekonstrukce měly provádět 

d) zaměstnanci byla určena mzda na základě manažerské smlouvy   
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Splátky jednotlivých půjček závisí na podmínkách uzavřených ve smlouvě o půjčce. 

Částka minimální splátky je určena na 1000Kč za měsíc, ale běžně se výše půjček odvíjí od 

výše čistého příjmu rodiny zaměstnance a žadatele o půjčku. Pokud by zaměstnanec opustil 

své zaměstnání  z důvodů uvedených v § 52 písm. a) až c) zákoníku práce, ve znění 

pozdějších předpisů, nebo pokud by zaměstnanec opustil zaměstnání ze svých zdravotních 

důvodů, pak je mu umožněno splacení jeho půjčky za stejných podmínek, jako kdyby ve 

společnosti stále pracoval.   

 

4.2.1.8 Ostatní zaměstnanecké výhody  

 

Existují i další výhody, které společnost D5, a.s. poskytuje, ale o kterých se pouze 

zmíním. Mezi takové jistě patří péče o kvalifikaci zaměstnanců a její zvyšování. 

Zaměstnavatel se bude podle možností a potřeby starat o zvyšování kvalifikace a 

rekvalifikace svých zaměstnanců. Zaměstnavatel může například zaměstnancům poskytnout 

potřebné volno i s náhradou mzdy, aby se mohli dále vzdělávat a jezdit na různá školení.  

Mezi další patří také jednorázové odškodnění pozůstalých kde je zaměstnavatel 

povinen vyplatit jednorázové odškodnění ve výši 240000Kč pozůstalým po zaměstnanci, 

který zemřel v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání. Částka 240000Kč se 

vyplácí jak pozůstalému manželovi (manželce), tak nezaopatřenému dítěti. Částka 240000Kč 

se v úhrnné výši vyplácí i rodičům zaměstnance, pokud s ním rodiče žili v jedné domácnosti.       

Zaměstnavatel má také povinnost umožnit zaměstnancům ve všech směnách 

stravování. Zaměstnavatel se zavázal poskytovat příspěvky ve výši 55% z ceny 1 hlavního 

jídla během 1 směny a dále stravné maximálně do výše 70% při pracovní cestě v délce od 5 

do 12 hodin.   

Poskytování zdravotní péče v zaměstnání je také velice nezbytné a důležité pro hladký 

průběh výkonu práce. Zaměstnavatel zajišťuje svým zaměstnancům pravidelné preventivní 

zdravotní vyšetření a hradí případné další náklady, které souvisí s pracovně-lékařskými 

prohlídkami. Zaměstnavatel mimo jiné umožňuje a platí za mamografické vyšetření 

zaměstnankyň společnosti D5, a.s. v nemocnici Třinec – Sosna a také bezplatně zajišťuje pro 

zaměstnance ochranné nápoje.     

Ostatní sociální služby pak souvisí s odborovou organizací, která umožňuje a 

poskytuje svým členům bezplatné právní poradenství, nemocenské pojištění a sociální 

zabezpečení. Dále souvisí například s možností poskytování a zapůjčování různých strojů 
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nebo nákladních vozidel zaměstnancům pro přepravu stavebního materiálu, pokud staví nebo 

rekonstruují dům či byt.  

 

4.2.2 Volitelné zaměstnanecké výhody 

 
Ve společnosti existují tzv. ,,bloky zaměstnaneckých výhod“, ze kterých si zaměstnanci 

mohou vybírat. Společnost podle přílohy ke kolektivní smlouvě rozděluje volitelné 

zaměstnanecké benefity na dva základní okruhy a to:  

1) Benefity čerpané na základě smluv uzavřených mezi Třineckými železárnami, a.s. a 

dodavateli služeb a produktů 

2)  Benefity realizované jako finanční příspěvky  

Zaměstnanci společnosti D5, a.s. obdrží tzv. poukázky BENE-FIT, podle které si 

vyberou 1 z příslušných benefitů na daný kalendářní rok a vybraný benefit zakroužkují. 

Benefit v příslušném kalendářním roce může být pouze 1 a benefity se nesmí slučovat ani 

dělit. Dále musí zaměstnanci poukázku doplnit o potřebné údaje jakými jsou podpis, datum a 

další důležité údaje a následně tuto poukázku odevzdají. Benefity mohou čerpat pouze na 

základě řádného vyplnění této poukázky, kterou poté předloží spolu s identifikační čipovou 

kartou zaměstnanců. Poukázka BENE-FIT 2011 má splatnost do 31.12.2011 a současně musí 

do tohoto data být ukončeno i čerpání benefitů. Výjimkou je pouze čerpání benefitu rekreace 

zaměstnanců, které musí být zahájeno nejpozději do 31.12. daného kalendářního roku a 

ukončeno nejpozději do 5.1. následujícího kalendářního roku.  

Po skončení pracovního poměru již benefity čerpat nelze. Příslušnou nevyužitou 

poukázku BENE-FIT má zaměstnanec povinnost po skončení pracovního poměru odevzdat na 

Osobní oddělení. Pokud by některý ze zaměstnanců vystavil duplikát této poukázky z důvodu 

jejího poškození nebo ztráty, poté bude příslušnému zaměstnanci účtována náhrada škody 

v celkové výši 300Kč. Jestliže dojde k prokázanému zneužití poukázky BENE-FIT, pak je 

zaměstnanec povinen uhradit hodnotu již použitého benefitu. Vzorová ukázka této poukázky 

BENE-FIT je uvedena v Příloze č. 4 této bakalářské práce.     

Aby ale zaměstnanci mohli v daném kalendářním roce z daného bloku výhod vybírat, 

musí splňovat několik následujících podmínek: 

1. k datu 1.ledna daného kalendářního roku musí zaměstnanec mít uzavřenou pracovní 

smlouvu na dobu neurčitou se společnosti D5, a.s. 

2. zaměstnanec musí být veden v evidenčním stavu k datu 1.ledna daného kalendářního roku  
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3. zaměstnanec nesměl zameškat 45 a více pracovních dnů v předchozím kalendářním roce 

z důvodů překážek v práci, které nebývají posuzované jako výkon práce pro účely dovolené 

podle ustanovení § 216 odst. 3 zákoníku práce  

Naopak zaměstnanci přijdou o svůj nárok na poskytnutí zaměstnaneckých výhod 

v daném kalendářním roce pokud byli například pravomocně odsouzeni pro úmyslný trestný 

čin, který spáchali při plnění pracovních úkolů nebo pokud zaměstnanci obdrželi výpověď 

nebo s nimi byl okamžitě zrušen pracovní poměr. Dále pak zaměstnanci přichází o svůj nárok 

na výhody pokud u nich bylo během pracovní doby při vstupu na pracoviště, ale i mimo něj 

zjištěno, že jsou pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných a návykových látek. Mezi 

závažné důvody pro ztrátu nároku na benefity patří mimo jiné i neomluvená absence v práci, 

odcizení nebo pokus o odcizení některé ze součástí majetku společnosti nebo pokud 

společnost D5, a.s. obdržela od Okresní zprávy sociálního zabezpečení oznámení o porušení 

léčebného režimu zaměstnancem a další. Pokud by se tyto důvody nutné k odebrání nároku na 

zaměstnanecké výhody týkaly některého ze zaměstnanců, pak musí neprodleně poukázku 

BENE-FIT odevzdat. Pokud zaměstnanec některý z příslušných benefitů již využil, tak ztrácí 

nárok na poskytnutí benefitu v příštím roce. Pokud by ale ani v příštím roce zaměstnanci 

z určitých důvodů nevznikl nárok na poskytnutí benefitu, pak by musel uhradit hodnotu toho 

již použitého benefitu.       

 
4.2.2.1 Benefity čerpané na základě smluv uzavřených mezi Třineckými 

železárnami, a.s. a dodavateli služeb a produktů 

 
Mezi tyto zaměstnanecké výhody a jejich dodavatele podle přílohy ke kolektivní 

smlouvě patří: 

1) Rekreace zaměstnanců, kterou organizuje  Základní organizace Odborového svazu KOVO 

Třinecké železárny,  Základní organizace Odborového svazu KOVO D5, a.s. Třinec a 

společnost Třinecké gastroslužby, s.r.o. Tento benefit může být čerpán v maximální výši 

2 400Kč 1krát ročně.  

2) Příspěvek na hokejové permanentky společnosti HOCKEY CLUB OCELÁŘI TŘINEC, 

a.s. Tento příspěvek může být poskytován v maximální výši 2 000Kč 1krát ročně. Lze 

předpokládat, že po letošní vydařené hokejové sezóně 2010/2011 zájem zvláště o tyto 

benefity mezi zaměstnanci poroste. 

3) Využívání sportovních zařízení společnosti VITALITY Slezsko, s.r.o. Poukázka na využití 

zařízení je v celkové výši 2 000Kč 1krát ročně. 
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4) Využívání sportovních zařízení Soukromé střední školy Třinec ve výši 2 000Kč 1krát 

ročně. 

Tyto zaměstnanecké výhody si zaměstnanec čerpá tak, že si podmínky čerpání benefitu, 

ať už v podobě služby, nebo produktu, domluví s příslušným poskytovatelem (dodavatelem) 

sám a dostane potvrzení, na kterém bude napsána celková částka služby nebo produktu a 

datum poskytnutí této služby či produktu. Svoji náležitě a správně vyplněnou poukázku 

BENE-FIT pak zároveň zaměstnanec odevzdá příslušnému poskytovateli (dodavateli). Kdyby 

cena služby nebo produktu byla vyšší, než je hodnota poukázky na benefity, pak by 

zaměstnanec musel předem uhradit poskytovateli rozdíl mezi hodnotou benefitu a skutečnou 

cenou služby nebo produktu včetně DPH. 

Tato 4 plnění jsou u zaměstnanců osvobozena od daně z příjmů podle § 6 odst. 9 písm. 

d) zákona o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů a nevchází do vyměřovacího 

základu zaměstnance pro účely výpočtu pojistného na veřejnoprávní pojištění. Pro 

zaměstnavatele jsou ale bohužel tato plnění daňově neuznatelná a tudíž jim nesníží jejich 

základ daně.  

 

4.2.2.2 Benefity realizované jako finanční příspěvky 

 
Mezi tyto zaměstnanecké výhody podle přílohy ke kolektivní smlouvě patří: 

1) Finanční příspěvek na příspěvkovou lázeňskou léčbu ve výši 2 800Kč 1krát ročně. Tento 

příspěvek bude poskytnut zaměstnanci, který z lázeňské léčby následně představiteli pro 

lidské zdroje ze společnosti D5, a.s. odevzdá poukázku BENE-FIT, doklad o úhradě 

lázeňského pobytu a kopii lázeňského návrhu potvrzeného revizním lékařem zdravotní 

pojišťovny.     

2) Finanční příspěvek na nákup výrobků z produkce Třineckých železáren, a.s., uhrazený 

smluvnímu partnerovi TRIALFA, s.r.o. Hodnota příspěvku činí 2 000Kč 1krát ročně. Tento 

příspěvek lze poskytnout pouze zaměstnanci, který při nákupu těchto výrobků předloží 

stavební povolení vystavené na jeho jméno nebo ohlášení stavby. 

Finanční příspěvek bude vyplacen zaměstnanci jako součást příjmů za příslušný měsíc, 

ve kterém zaměstnanec předloží příslušné dokumenty. Stejně jako u poskytování benefitů 

čerpaných na základě smluv uzavřených mezi Třineckými železárnami, a.s. a dodavateli 

služeb a produktů je postupováno i u finančních příspěvků, kdy si zaměstnanec podmínky 

čerpání benefitu domluví sám a dostane potvrzení, na kterém bude napsána celková částka a 
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datum. Zároveň také příslušnému poskytovateli odevzdá svoji náležitě a správně vyplněnou 

poukázku BENE-FIT. Pokud bude opět cena vyšší než je hodnota benefitu, pak zaměstnanec 

předem uhradí poskytovateli rozdíl mezi hodnotou benefitu a skutečnou cenou včetně DPH. 

Tyto finanční příspěvky si zaměstnavatel může uznat do daňových nákladů, které mu 

snižují jeho základ daně. U zaměstnanců je ale tento příjem považován za zdanitelný a je u 

nich předmětem výběru pojistného na povinné veřejnoprávní pojištění.  

 

4.3 Zhodnocení situace ve společnosti D5, a.s. 

 

Společnost má velmi dobře a účelně propracovaný systém poskytování benefitů, který 

je zapracován v její kolektivní smlouvě. Společnost udělala správný krok, když loňským 

rokem částečně přešla na stejný systém poskytování zaměstnaneckých benefitů, jaký má 

společnost Třinecké železárny, a.s., protože tento systém je podle mého názoru dostatečně 

jednoduchý jak pro zaměstnance, tak pro vedení. Systém poukázek BENE-FIT je pro 

zaměstnance i společnost přehledný a poukázka není složitá na vyplnění, tudíž neodradí 

zaměstnance od případného výběru svého benefitu.  

  Pro zaměstnance je velmi výhodné, že jsou jim kromě klasických benefitů 

poskytovány i volitelné benefity jako poukázky na rekreaci nebo využívání různých 

sportovních zařízení, u kterých se mohou odreagovat od jejich obtížné práce a tímto 

způsobem si odpočinout a nabrat novou motivaci do práce. Přiměřená je i hodnotová výše 

jednotlivých poukázek. 

Společnost se také hlavně snaží, aby z daňového hlediska byly benefity výhodné 

především pro její zaměstnance, což se jí z velké části daří zvláště u volitelných 

zaměstnaneckých výhod s výjimkou finančních příspěvků.  

Tento systém by do budoucna společnost nemusela nikterak výrazně měnit. Mohla by 

ho případně obměňovat nebo rozšiřovat o nějaké nové benefity, ale to podle aktuální finanční 

situace v příštích obdobích. Systém by se mohl měnit také na základě potřeb zaměstnanců 

v průběhu let. Každým rokem se totiž mění preference pracovníků na trhu a postupně 

přicházejí nové a nové trendy v oblasti zaměstnaneckých výhod. Je třeba průběžně sledovat 

vývoj těchto trendů, nových možností a technologií v poskytování benefitů, které by mohly 

společnosti případně ještě více ulehčit práci. Například místo poukázek BENE-FIT, které jsou 

v papírové podobě zavést internetové samoobslužné programy nebo jiné novinky.  

Já osobně bych společnosti doporučila zařadit mezi volitelné benefity více kulturních 
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akcí pro zaměstnance. Společnost by mohla například využít služeb nedalekého kulturního 

domu TRISIA v Třinci, který nabízí předplatné jak na divadelní představení, tak i na různé 

koncerty. Předplatné je za zvýhodněnou cenu. Hodnota poukazu na divadelní představení se 

sice odvíjí od výběru sedadla v sále, ale i na těch nejlepších místech se cena pohybuje jen 

mezi 1 150Kč - 1 800Kč za 7 představení během roku. Tedy částka nedosahuje ani běžného 

příspěvku 2 000Kč ročně, což je hodnota většiny příspěvků na volitelné benefity, které 

společnost D5, a.s. svým zaměstnancům poskytuje. Dle mého názoru jsou kulturní akce pro 

mnoho lidí atraktivním benefitem a způsobem, jak se odreagovat a myslím, že by je určitě 

někteří ze zaměstnanců využili. Musel by se ale pravděpodobně dopředu udělat ve společnosti 

průzkum mezi zaměstnanci, jestli a kolik z nich má o tento benefit zájem. Při následném 

čerpání tohoto benefitu by pak museli zaměstnanci svůj zájem o představení nahlásit již 

předem, aby případná nevyužitá místa mohlo dát divadlo k dispozici dalším zájemcům a 

netratilo na tom následně jak divadlo, tak i společnost. Nejdůležitější je tedy správná 

komunikace se zaměstnanci o jejich preferencích a to, aby tento benefit byl výhodný i pro 

společnost.   

Společnost by také měla sledovat všeobecné průzkumy preferencí na trhu a vycházet i z 

nich. Podle nalezených průzkumů, které byly během letošního a loňského roku prováděny 

mezi zaměstnanci různých společností, o kterých jsem psala v kapitole 2.5, je mezi 

zaměstnanci velmi žádoucím a také je nejčastěji poskytovaným benefitem 5 týdnů dovolené. 

Ani společnost D5, a.s. není výjimkou a kromě 4 týdnů dovolené ze zákona poskytuje i týden 

dovolené navíc. Tudíž je vidět, že společnost má také určitý přehled a ví, co je pro 

zaměstnance žádoucí. 

Možná trochu nízká mi připadá částka poskytovaná jako sociální výpomoc při 

závažných životních situacích. Částka 5 000Kč a navíc podléhající dani z příjmů je podle mě 

příliš malá. Tento benefit bych buďto navýšila, ale spíše úplně zrušila a tyto peníze převedla 

na jiná místa. Jako náhradu za tento benefit by se pak mohly spíše výrazněji zvýšit možné 

půjčky zaměstnancům na překlenutí dočasné tíživé finanční situace. 

Naopak je zase dobré, že společnost odměňuje zvlášť i dlouholeté zaměstnance, kteří 

dostanou větší odstupné, než ostatní viz kapitola 4.2.1.3, čímž společnost může alespoň 

částečně motivovat ostatní své kvalitní zaměstnance, aby odpracovali ve společnosti co 

možná největší možný počet let. Tento benefit je klasickým příkladem toho, jak si společnost 

svých dlouholetých pracovníků váží a snaží se jim tak alespoň částečně odvděčit za jejich 

služby.  
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5 Závěr 

Cílem mé práce bylo zhodnotit možnosti poskytování zaměstnaneckých výhod v České 

republice na základě platné účetní legislativy a pokusit se uplatnit nabyté vědomosti 

zhodnocením situace v konkrétní společnosti. 

Zjistila jsem, že nabídka zaměstnaneckých výhod na trhu práce je opravdu široká a 

rozmanitá a je jen na firmách, jak s tímto faktem naloží a které z těchto široké nabídky výhod 

zabudují do svých kolektivních smluv.  

Většina společností by se měla snažit o to, aby poskytování benefitů bylo výhodné 

nejlépe pro obě strany. A to jak pro zaměstnance, tak i pro vedení společnosti, které tyto 

benefity poskytuje. To znamená, aby tyto výhody byly z pohledu daňového osvobozeny u 

zaměstnance a nejlépe zároveň i daňově uznatelné u zaměstnavatele. V praxi tomu tak ale 

mnohdy není. Společnosti se zajímají především o své vlastní blaho. Je tedy pochopitelné, že 

přednější je pro ně to, aby si mohly tyto výhody uznat do daňově uznatelných výdajů hlavně 

ony samy. Přinejmenším by se ale mnohé z nich měly snažit alespoň o nějaký přijatelný 

kompromis. 

Společnosti by také měly usilovat o zavedení jednoduchého a praktického systému 

poskytování těchto výhod, aby zároveň i pro zaměstnance nebyl systém složitý a neztratili tak 

předem chuť benefity využívat. Společnosti by se podle situace mohly obracet i na 

specializované agentury, které se poskytováním benefitů přímo zabývají. Existují mimo jiné 

společnosti přímo nabízející řízení a zavedení těchto systémů zaměstnaneckých výhod ve 

společnostech a také nabízejí řadu variant, kterými se mohou výhody poskytovat.  

Důležitá je pochopitelně i komunikace se zaměstnanci, což je u některých firem velký 

problém. Měly by se zaměstnanci více spolupracovat, provádět průzkumy veřejného mínění 

například formou dotazníků  a  podobně. 

Ve své práci jsem se také zabývala změnami, které přinesl rok 2011 v oblasti 

zaměstnaneckých výhod. Kromě každoročních změn sazeb cestovních náhrad bylo letos 

největší změnou to, že se státním zaměstnancům o polovinu snížil základní příděl do fondu 

kulturních a sociálních potřeb, ze kterého dostávali příspěvky na různé zájezdy, rekreace, 

kulturní akce a další výhody. Tato změna se zaměstnanců dotkla asi nejvíce. 

V poslední kapitole jsem se snažila přiblížit situaci ve společnosti D5, a.s., vyjmenovala 

jsem výhody, které mohou zaměstnanci této společnosti využívat a také jsem se pokusila blíže 

popsat jejich systém poskytování volitelných výhod v podobě poukázek BENE-FIT. 
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Společnost má podle mě dostatečně kvalitně propracovaný systém volitelných benefitů, který 

má jednoduchou formu používání pro zaměstnance prostřednictvím poukázek. Společnost 

totiž počátkem roku 2010 přešla z části na stejný systém, jaký má její mateřská společnost 

Třinecké železárny, a.s., což se zatím zdá být jako krok správným směrem. Tento systém je 

velmi přehledný a pro zaměstnance není vůbec složité poukázku vyplnit. Do budoucna má 

společnost v plánu sjednotit svůj systém benefitů se systémem TŽ úplně. Přeji ji, aby se jí to 

podařilo. 
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