
 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 
 



 
 

 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 

Abstrakt 

 
Diplomová práce představuje zhodnocení a srovnání zaměstnaneckých benefitů 

Veřejné vysoké školy a vybraného podniku hutní výroby. Práce je napsána podle 

dostupných informací z oficiálních internetových stránek vybraných reprezentantů, 

českých databází a z odborné literatury. 
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Abstract 
 
This thesis presents a comparison and evaluation of employee benefits, public 

universities and selected metallurgical production company. The work is written 

according to available information from official web sites of selected representatives, 

Czech literature and databases. 
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Úvod 
 
 

Tak jako evropské země, Spojené státy americké, i Česká republika se svým 

národním hospodářstvím prochází ekonomickou a finanční krizí, která má různě silný 

dopad na jednotlivá odvětví.  

Řada firem i přes hromadné propouštění zaměstnanců bude využívat 

zaměstnanecké výhody k udržení a získávání kvalifikovaných zaměstnanců, přitom 

firmám daleko více záleží na tom, aby výhody poskytované zaměstnancům byly 

daňově uznatelným nákladem zaměstnavatele, který mu umožní snížení daňového 

zatížení a současně je osvobozeno od daně z příjmů.  Se vstupem České republiky 

do Evropské unie dochází ke značnému propojování mezinárodních ekonomických 

trhů.  

Globalizace a s ní spojený vznik nových mezinárodních společností vyvolává stále 

větší potřebu zaměstnávat loajální a spokojené zaměstnance, kteří odvádí pro svého 

zaměstnavatele stále lepší práci, přináší do firem nové nápady a inovace. 

Přilepšením k platu se snaží firmy získat a hlavně udržet kvalifikované pracovníky. 

Zaměstnanci, kteří zvažují více nabídek, se často rozhodnou pro zaměstnavatele, 

který k platu nabízí co nejvíce zaměstnaneckých benefitů. 

 

V současné době krize a stagnace jsou zaměstnanecké benefity častým tématem ve 

vládních kruzích, stále se doplňuje česká účetní a daňová legislativa a další právní 

úpravy.  

Zákoník práce i zákon o daních z příjmů umožňují různé benefity poskytované 

zaměstnancům ve formě peněžního nebo nepeněžního plnění, které jsou z hlediska 

daňového ve stanovených případech výhodnější než zvyšování základní mzdy nebo 

mimotarifních složek mzdy. 

 

Ve své práci se zaměřuji na srovnání ocenění zaměstnanců veřejné vysoké školy a 

soukromé kapitálové společnosti. Cílem je tyto benefity porovnat a zjistit, jak jsou 

daní zaměstnanci motivováni.  

 

První část diplomové práce se zaměřuje na benefity a jejich poskytování z hlediska 

daňového. 
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Druhá část diplomové práce je zaměřena na balíček benefitů na veřejné vysoké 

škole a kapitálové společnosti. 

 

Třetí část pomocí analýzy srovnává ocenění zaměstnanců v těchto organizacích. 

 

 

2. Zaměstnanecké benefity a jejich význam 
  

 Zaměstnanecký benefit je vlastně výhoda nebo přínos, poskytovaný 

zaměstnavatelem zaměstnanci k motivaci pro lepší pracovní výkon.  

Optimálně motivovaný zaměstnanec lépe využívá svůj pracovní čas, výkon a 

potenciál, což je pro zaměstnavatele značně efektivní.  

 

Benefit je peněžní nebo nepeněžní plnění, kterou zaměstnavatel poskytuje 

zaměstnanci nad rámec jeho mzdy a je v neposlední řadě také rozhodujícím 

ukazatelem pro volbu pracovního místa.  

V současné době jsou velmi rozšířené a jsou velice motivačním prostředkem. 

 

Tato plnění jsou zakotvena v právních předpisech - jako je Zákoník práce, ve 

vládních nařízeních, ale také v kolektivní smlouvě organizace, případně v interní 

směrnici. 

 

V období finanční krize mnoho firem snižuje své náklady pomocí zaměstnaneckých 

benefitů.   

Efektivní využití benefitů nespočívá pouze v jejich poskytování ale je velice důležité, 

aby si hlavně zaměstnanci uvědomili, co všechno jim zaměstnavatel mimo mzdu 

poskytuje.  

Určitě by bylo vhodné, aby byl každý zaměstnanec informován o tom, jaké mu 

zaměstnavatel poskytl v daném období další peněžní či nepeněžní plnění.  

 

Základní zdroje pro poskytování benefitů jsou následující zákony a vyhlášky: 

 Zákon č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů 
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 Zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce 

 Zákon č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti 

 Zákon č. 592/1192 Sb. O pojistném na zdravotní pojištění 

 Zákon č. 589/1992 Sb. O pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na 

státní politiku zaměstnanosti 

 Zákon č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník 

 Zákon č. 513/1992 Sb. Obchodní zákoník 

 Vyhláška č. 114/2002 Sb. O fondu kulturních a sociálních potřeb 

 

2.1 Dělení zaměstnaneckých benefitů 

 

Zaměstnanecké benefity se dají členit podle řady hledisek: 

 

Z hlediska daňového: 

 

 Výhodné – jsou daňovým výdajem na straně zaměstnavatele a na straně 

zaměstnance jsou osvobozeny od daně z příjmů ze závislé činnosti a nejsou 

vyměřovacím základem pro odvod sociálního zabezpečení a zdravotního 

pojištění. 

 

 Výhodné jen částečně – jsou daňovým výdajem na straně zaměstnavatele a 

daňovým příjmem na straně zaměstnance ze závislé činnosti a nejsou 

součástí odvodu pro odvod sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 

nebo u zaměstnavatele nejsou daňově účinným výdajem a u zaměstnance 

jsou od daně z příjmů ze závislé činnosti osvobozeny. 

 

Podle druhu poskytnutí: 

 

 Všem zaměstnancům – zde se jedná především o příspěvky na soukromé 

životní a penzijní připojištění, příspěvky na stravování, příspěvek na 

nealkoholické nápoje na pracovišti, příspěvky na kulturní a sportovní akce, 

příspěvky na rekreační pobyty, rehabilitační a masážní služby, zvýhodněné 

půjčky, dary k životním výročím, příspěvek k prvnímu odchodu do důchodu. 
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 Vybraným zaměstnancům – zde se jedná především o použití služebního 

vozidla k soukromým účelům, užívání mobilního telefonu a notebooku 

k soukromým účelům, doprava do zaměstnání, přechodné ubytování, opční 

akciové programy pro manažery, poskytován zaměstnaneckých akcií. 

 

 Podle individuálního posouzení – zde se jedná o poskytnutí výpomoci při 

živelní pohromě, mimořádných sociálních událostech, neštěstí v rodině, 

případně při dlouhodobé nemoci. 

 
Podle časového hlediska: 

 

 Jednorázové – poskytnutí zaměstnaneckého úvěru 

 

 Krátkodobé – příspěvek na stravování, příspěvek na nápoje na pracovišti 

 

 Dlouhodobé – příspěvek na soukromé životní pojištění a příspěvek na penzijní 

pojištění 

 

Z hlediska příjmového: 

 

 Peněžní – formou dárkových šeků nebo poukázek, příspěvek zaměstnavatele 

na rekreaci, další týden placené dovolené 

 

 Nepeněžní – permanentky do sportovních a kulturních zařízení, využití 

sportovních a rekreačních zařízení, vitamínové přípravky případně očkování, 

vzdělávání a osobní rozvoj zaměstnanců 

 

Podle způsobu poskytování: 

 

 Fixní systém benefitů – zaměstnavatel stanoví základní zaměstnanecké 

výhody s určením pro všechny zaměstnance a je na každém zaměstnanci, 

zda je využije nebo ne. Zaměstnavatel investuje do určitého programu 
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zaměstnaneckých výhod, ale zaměstnanci nemusí mít zájem je využít. To je 

největší nevýhodou tohoto způsobu poskytování. 

 

 Flexibilní systém benefitů (cafeteria systém) – zaměstnavatel stanoví firemní 

balíček zaměstnaneckých výhod (bufetový systém) a stanoví roční limit bodů 

pro každého zaměstnance. Zaměstnanec si z balíčku zvolí takové benefity, 

které mu nejvíce vyhovují. Při výběru vychází zaměstnanec z bodově 

ohodnocené příslušné zaměstnanecké výhody a z celkové výše přidělených 

bodů zaměstnanci k čerpání. 

  

2.2 Financování zaměstnaneckých benefitů 

 

Zaměstnanecké benefity mohou být financovány z různých zdrojů: 

 

 Ze zisku firmy 

 Ze sociálního fondu 

 Z jiného fondu k tomu zřízenému 

 Na vrub daňově uznatelných nákladů zaměstnavatele 

 Na vrub nedaňově uznatelných nákladů zaměstnavatele 

 Z fondu sociálních a kulturních potřeb 

 

Poskytování zaměstnaneckých benefitů musí být součástí ujednání v kolektivní 

smlouvě, která je uzavřena mezi odborovou organizací a zaměstnavatelem. 

V některých případech zaměstnanecké benefity řeší interní směrnice nebo vnitřní 

předpis. 

Vnitřní předpis musí být vydán písemně a nesmí být v rozporu s právními předpisy a 

nesmí být vydán se zpětnou účinností. Je závazný pro zaměstnavatele i 

zaměstnance.  

Předmětem vnitřního předpisu zaměstnavatele ve mzdové oblasti mohou být 

nadlepšení takových mzdových nároků, jejichž výše je v zákoníku práce stanovena 

v minimální výši – např. příplatek zaměstnance za práci přesčas, za práci v sobotu a 

v neděli, odměna za pracovní pohotovost.  
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Vnitřní předpis může upravovat i další pracovněprávní nároky umožněné jednotlivými 

ustanovením zákoníku práce např. prodloužení dovolené o další týdny, zkrácení 

pracovní doby bez snížení mzdy, zvýšení odstupného při skončení pracovního 

poměru, zvolení rozsahu pracovního volna, financování stravování zaměstnanců, 

zvyšování a prohlubování kvalifikace, zavedení pružné pracovní doby, zkrácené 

úvazky pro rodiče s dětmi, příplatek k výši nemocenských dávek aj. 

 

2.3 Legislativní změny pro rok 2012 

 

Některá přilepšení k platu již nejsou tak výhodná jako dříve. S lednovou reformou se 

z nich odvádí daň z příjmů ale také sociální a zdravotní pojištění.  

 

Nově mohou zaměstnavatelé uplatnit i některé benefity do daňových výdajů, ale 

musí je zakotvit do vnitřního předpisu, interní směrnice nebo do kolektivní smlouvy. 

 

Zdanitelným příjmem je od letošního roku příspěvek na penzijní a životní pojištění 

přesahující celkovou výši 24 tisíc korun, započítává se do super hrubé mzdy a 

odvádí se z něj daň z příjmů a sociální a zdravotní pojištění.  

 

Daňová triáda postihuje i zaměstnance, který využívá soukromý vůz ke služebním 

účelům a daň z příjmů včetně sociálního a zdravotního pojištění musí zaplatit i 

zaměstnanec z  příspěvku na přechodné ubytování pokud přesáhne měsíční limit 

3.500 Kč.  

   

Do budoucna se stále více diskutuje ve vládních kruzích o zrušení velké části 

výjimek osvobození od daně z příjmů, nejdiskutovanější jsou stravenky a daňový 

odpočet u příspěvku odborům, vytváří se obrovský tlak na zavedení nových daní, 

v některých případech jde o kontraproduktivní návrhy. Zvyšování a stupňování 

daňových povinností nutí firmy přemýšlet, jak tyto daňové zákony obejít, případně 

přesunují sídla svých společností do tzv. „daňových rájů“  

 

Ministerstvo financí chce zavést odečitatelný paušál, vše je do této doby v jednání 

vlády.  Navrhuje se také jednorázový bonus ve výši 3500 Kč ročně na zaměstnance. 
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2.4. Nejčastější benefity a jejich charakteristika 

 

 Příspěvky na stravování, zejména formou poskytování stravenek 

 

Problematikou stravování se zabývá § 236 zákoníku práce. Zaměstnavatel je 

povinen umožnit zaměstnancům ve všech směnách stravování ale tuto povinnost 

nemá vůči pracovníkům vyslaným na pracovní cestu. Poskytování stravenek 

zaměstnancům je plněním zaměstnavatele, který vyplývá z jeho vlastního 

rozhodnutí. K nejčastějším formám stravování zaměstnanců patří poskytování 

stravenek zaměstnavatelem. Výše nominální hodnoty stravenky není nijak omezena, 

záleží na rozhodnutí zaměstnavatele, v jaké výši stravenku poskytne, může být 

poskytnuta i bezplatně. Zákon rovněž neupravuje, za jakou částku bude stravenka 

zaměstnancům prodávána. Za stravenky lze nakupovat potravinářské zboží 

v supermarketech a zařízeních, které jsou označeny logem stravenek, které přijímají. 

Za stravenky by se neměl nakupovat alkohol a cigarety, ale kontrola prodávaných 

výrobků je nedostatečná. 

 

Daňové řešení: 

 

U zaměstnance se jedná o nepeněžní příjem, který je od daně z příjmů osvobozen. 

 

U zaměstnavatele rozlišujeme dvě formy stravování: 

 

 stravování zaměstnanců zajišťované ve vlastním zařízení – za stravování ve 

vlastním zařízení se považuje i stravování zabezpečované ve vlastním 

zařízení prostřednictvím jiných subjektů. 

 

 stravování zaměstnanců zajišťované jinými subjekty – podle bodu 19 pokynu 

MF č. D-300 k § 24 odst. 2 ZDP se považuje stravování smluvně zabezpečené 

zaměstnavatelem v jiném než ve vlastním stravovacím zařízení, nebo ve 

vlastním stravovacím zařízení pronajatým na základě nájemní smlouvy.  

 

Jedná se tedy o tyto možnosti: 
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stravování zajištěné ve stravovacím zřízení jiného provozovatele, dovážení 

stravy a výdej stravy ve vlastní výdejně, zabezpečení stravování 

v restauračním zařízení na základě nakoupených stravenek, stravování ve 

vlastním zařízení na základě smlouvy o pronájmu cizí organizací. 

 

Výdaji vynaloženými na dosažení, zajištění a udržení příjmů jsou: 

 

 výdaje na provoz vlastního stravovacího zařízení kromě hodnoty potravin. 

Výdaje vynaložené na potraviny jsou daňově neuznatelné. 

 příspěvky na stravování zajišťované prostřednictvím jiných subjektů – daňově 

účinné jsou příspěvky zaměstnavatele až do výše ceny 55% jednoho jídla za 

jednu směnu, maximálně však do výše 70% stravného vymezeného pro 

zaměstnance v § 6 odst. 7 písmeno a). 

 

 Příspěvky na odborný rozvoj zaměstnanců 

 
Zákoník v § 227 až 235 vymezuje zaškolení a zaučení zaměstnanců, jejich 

prohlubování a zvyšování kvalifikace. Stanoví minimální výši pracovního volna 

s náhradou mzdy.  

Od daně z příjmů jsou u zaměstnavatele osvobozeny částky vynaložené 

zaměstnavatelem na úhradu výdajů spojených s odborným rozvojem zaměstnanců, 

toto osvobození se však nevztahuje na příjmy zaměstnanců jako je mzda, plat, 

odměna, případně náhrady za ušlý příjem.  

Odborné vzdělávání ve vlastním středisku zaměstnavatele je pro zaměstnance i 

zaměstnavatele daňově výhodné. Zaměstnanec má tento nepeněžní příjem 

osvobozen od daně z příjmů ze závislé činnosti a zaměstnavatel není limitován výší 

poskytnutého plnění. 

 

Péčí o odborný rozvoj rozumíme zejména: 

 

 zaškolení a zaučení 

 odborná praxe absolventů škol 

 prohlubování kvalifikace 

 zvyšování kvalifikace 
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 rekvalifikace podle zákona o zaměstnanosti 

 

 Příspěvky na tuzemskou a zahraniční rekreaci zaměstnanců a jejich 

rodinných příslušníků 

 

Podle znění § 6 odst. 9 písmeno d) je od daně z příjmů osvobozeno nepeněžní 

plnění poskytované zaměstnavatelem zaměstnancům ve formě možnosti používat 

rekreační zařízení.  

Podmínkou je, že plnění je zaměstnavatelem poskytováno z FKSP, sociálního fondu, 

ze zisku po jeho zdanění nebo na vrub nedaňových nákladů.  

V případě nepeněžních plnění je u zaměstnance osvobozena částka nepřesahující 

20.000 Kč za kalendářní rok. Za plnění považujeme i poskytnutý příspěvek pro 

rodinné příslušníky. 

 

 Příspěvky na sportovní a kulturní využití zaměstnance 

 

Stejná podmínka jako u příspěvků na rekreaci. Rozlišujeme, zda se jedná o peněžní 

nebo nepeněžní plnění.  

 

 Příspěvky na penzijní připojištění se státním příspěvkem 

 

Příspěvek na penzijní připojištění je daňově zvýhodněn tehdy, jestliže je splněna 

podmínka, že je poukazován na účet zaměstnance u penzijního fondu. 

Pro zaměstnavatele je tento benefit daňově uznatelným výdajem. Pokud je plnění 

vůči zaměstnanci dohodnuto v kolektivní smlouvě, ve vnitřním předpisu, v interní 

směrnici nebo je sjednáno přímo v pracovní smlouvě jedná se o výdaj daňový podle 

zákona o daních z příjmů dle § 24 odst. 2 písmeno j) bod 5. 

Pro zaměstnance je tento příjem osvobozen od daně z příjmů ze závislé činnosti 

maximálně však do celkové částky 24.000 Kč. Nezáleží na tom, zda je placen 

příspěvek na penzijní pojištění nebo životní pojištění.  

Příjem osvobozený do částky 24.000 není rovněž součást základu pro odvod 

sociálního pojištění a zdravotního pojištění zaměstnance. Pokud je tato částka 

překročena, stává se součásti odvodu pro sociální a zdravotní pojištění. 
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Příspěvky na soukromé životní pojištění 

 

Platí pro něj stejné podmínky jako pro penzijní připojištění. 

 

 Zvýhodněné půjčky zaměstnancům 

 

Bezúročné půjčky poskytované zaměstnavatelem zaměstnanci jsou od daně z příjmů 

v celé výši osvobozeny. Poskytují se hlavně z FKSP, případně ze sociálního fondu. 

Půjčka zaměstnanci, který byl postižen živelní pohromou je do výše 1 milionu Kč 

osvobozena, pokud je použita na bytové účely.  

Rovněž návratná půjčka na bytové účely poskytnutá zaměstnanci do výše 100 tisíc 

Kč je osvobozena, pokud je tato hranice překročena, podléhá zdanění podle zákona 

o daních z příjmů fyzických osob. 

 

 Dary k životním a jiným výročím 

 

Zaměstnavatel může zaměstnanci poskytnout dar z různých důvodů. Záleží, z jakých 

zdrojů jej poskytne.  

Dary se poskytují zaměstnancům zejména v závěru roku jako nepeněžní ocenění 

jejich práce pro společnost a to většinou ve formě kalendáře, či jiných reklamních 

předmětů.  

Pokud jsou tyto reklamní předměty zakoupeny v částce do 500 Kč bez DPH a jsou 

opatřeny logem společnosti, stávají se pro zaměstnavatele daňově uznatelným 

nákladem.  

V současné době jsou rozšířené i dárkové šeky, ty jsou však pro zaměstnance 

příjmem pro daň z příjmů ze závislé činnosti a musí tento příjem zdanit. 

 

 Poskytování nealkoholických nápojů na pracovišti a občerstvení na 

pracovišti 

 

Musíme důsledně rozlišit, zda se jedná o peněžní nebo nepeněžní plnění 

zaměstnavatele.  
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Pokud zaměstnavatel hradí nealkoholické nápoje z vlastních prostředků, jsou u 

zaměstnance tyto nápoje poskytnuté v nepeněžní formě osvobozeny od daně 

z příjmů ze závislé činnosti.  

U zaměstnavatele nebudou tyto náklady daňovým výdajem, pouze pokud 

zaměstnavatel hradí tyto nápoje ze sociálního fondu, z FKSP, ze zisku po jeho 

zdanění případně na vrub nedaňových nákladů. 

 

 Zřizování firemních školek 

 

Náklady zaměstnavatele, které hradí za zaměstnance jsou považovány za 

nepeněžní plnění dle § 6 odst. 9 písmeno d) dle zákona o daních z příjmů a jsou u 

zaměstnance osvobozeny a neodvádí se z nich sociální a zdravotní pojištění.  

U zaměstnavatele se jedná o nedaňový náklad.  

 

 Životní jubilea, první odchod do důchodu 

 

Zaměstnavatel může poskytnout zaměstnanci odměnu při dovršení 50 let nebo při 

prvním odchodu do důchodu, pokud je toto ustanovení dohodnuto v kolektivní 

smlouvě, případně je-li součástí vnitřního předpisu.  

Pro zaměstnance to bude vždy zdanitelný příjem, který je součástí vyměřovacího 

základu pro odvod daně ze závislé činnosti a pro odvod sociálního a zdravotního 

pojištění.  

 

 

2.5.  Příklady řešení benefitů v zákoníku práce 

 

 Odstupné §67 a 68 ZP 

 

Zaměstnanci, u něhož dochází k rozvázání pracovního poměru výpovědí danou 

zaměstnavatelem z důvodů uvedených v §52 písmena a) až c) nebo dohodou 

z téhož důvodu, náleží při skončení pracovního poměru odstupné ve výši nejméně 

trojnásobku průměrného výdělku a v případě rozvázání pracovního poměru výpovědí 
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z důvodu uvedených v § 52 písmena d) ZP náleží zaměstnanci odstupné ve výši 

dvanáctinásobku průměrného výdělku 

 

 Cestovní náhrady (§ 151 až § 189 ZP) 
 

 
Zákoník stanoví u podnikatelské sféry stravné při tuzemské cestě, stravné a kapesné 

při zahraniční cestě pouze v minimální výši, přičemž horní hranice těchto náhrad 

není omezena. Sazba základní náhrady za 1 km jízdy soukromým vozidlem při 

služební cestě na žádost zaměstnavatele je stanovena pouze v minimální výši a 

horní hranice není omezena. 

 

 Odborný rozvoj zaměstnanců (§ 227 až 235 ZP) 

 

Zákoník vymezuje zaškolení a zaučení zaměstnanců, prohlubování a zvyšování 

kvalifikace vč. Vymezení kvalifikační dohody. Současně stanoví minimální výši 

pracovního volna s náhradou mzdy při zvyšování kvalifikace a mohou být dohodnuta 

vyšší nebo další práva zaměstnance v oblasti zvyšování kvalifikace. 

 

 

2.6 Zdanění benefitů u zaměstnance 

 

Optimálním řešením je u zaměstnance osvobození od daně z příjmů ze závislé 

činnosti. Zákon o daních z příjmů obsahuje výčet řady plnění zaměstnavatele formou 

zaměstnaneckých benefitů, které jsou u zaměstnance osvobozeny od daně z příjmů 

ze závislé činnosti podle ustanovení § 6 odst. 9 ZDP.  

 

U některých plnění se váže toto osvobození od daně z příjmů na poskytování 

zaměstnaneckých výhod z FKSP a u zaměstnavatelů, kteří tento fond netvoří, ze SF, 

ze zisku (příjmu) po jeho zdanění, nebo z výdajů (nákladů), které jsou u 

zaměstnavatele náklady na dosažení, zajištění a udržení příjmů.  

 

U některých plnění je stanovena limitní výše pro osvobození. 
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Daňové řešení vybraných nepeněžních a peněžních plnění u zaměstnance: 

 

 
    Zdanění u  Zahrnutí do ZDP ke   

Ustanovení 
ZDP 

Plnění zaměstnavatele 
 

  vyměř. zdanění   
k osvobození 
od 

podnikatelské sféry 
zaměstnanc
e základu   plnění u   daně z příjmů 

              zaměstnance     

Doprava zaměstnanců 
 

  
 

  
 

  
 

  

do a ze zaměstnání ano   ano   § 3 odst. 2 
 

  

zajišťovaná   
 

  
 

  
 

  
 

  

zaměstnavatelem                   

Úhrada jízdného do 
 

  
 

  
 

  
 

  
zaměstnání 
v ceně   ano   ano   § 3 odst. 2 

 
  

hromadné dopravy                 

Poskytnutí   
 

  
 

  
 

  
 

  

manažerského vozidla  ano   ano   § 6 odst. 6 
 

  

k soukromým účelům                 

Náhrady cestovních 
 

  
 

  
 

  § 6 odst. 7   

výdajů do limitu   ne   ne       písmeno a) 

Náhrady cestovních  
 

  
 

  § 6 odst. 7 
 

  

výdajů nad limit   ano   ano   písmeno a)     

Poskytování    
 

  
 

  
 

  
 

  

nealkoholických nápojů ne   ne   
 

  § 6 odst. 9 

nepeněžní plnění               písmeno c) 

Poskytování    
 

  
 

  § 3 odst. 2 
 

  

nealkoholických nápojů ano   ano   § 6 odst. 9 
 

  

peněžní plnění           písmeno c)     

Výdaje na prohlubování 
 

  
 

  
 

  
 

  
kvalifikace 
zaměstnanců ne   ne   

 
  § 6 odst. 9 

vzdělávání se - výkon 
práce             písmeno a) 

Nepeněžní plnění na 
 

  
 

  
 

  § 6 odst. 9 

zvyšování kvalifikace ne   ne       písmeno d) 

Peněžní plnění na   
 

  
 

  
 

  
 

  

zvyšování kvalifikace ano   ano   § 6 odst. 9 
 

  

překážka v práci           písmeno a)     

Poskytování stravenek 
 

  
 

  
 

  § 6 odst. 9 

jako nepeněžní plnění ne   ne       písmeno b) 

Nepeněžní příspěvek 
 

  
 

  
 

  
 

  

na rekreaci do 20000 
 

  
 

  
 

  § 6 odst. 9 

Kč poskytnutý z    ne   ne   
 

  písmeno d) 

nedaňových nákladů                 

Nepeněžní příspěvek 
 

  
 

  § 6 odst. 9 
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na rekreaci nad 20000 
Kč ano   ano   písmeno d)     

Peněžní příspěvek    
 

  
 

  § 3 odst. 2 
 

  

na rekreaci   ano   ano   § 6 odst. 9     
 

  

              písmeno d)     

Nepeněžní příspěvek 
 

  
 

  
 

  
 

  

na sportovní a kulturní 
 

  
 

  
 

  
 

  

využití poskytnutý z ne   ne   
 

  § 6 odst. 9 

nedaňových nákladů             písmeno d) 

Peněžní příspěvek   
 

  
 

  § 3 odst. 2 
 

  

na sportovní a kulturní ano   ano   § 6 odst. 9 
 

  

vyžití             písmeno d)     

Přechodné ubytování 
 

  
 

  
 

  
 

  

zaměstnanců   
 

  
 

  
 

  
 

  

nepeněžní plnění   ne   ne   
 

  § 6 odst. 9 

do 3500 Kč měsíčně             písmeno i) 

Přechodné ubytování 
 

  
 

  
 

  
 

  

zaměstnanců   
 

  
 

  
 

  
 

  

nepeněžní plnění   ano   ano   § 6 odst. 9 
 

  

nad 3500 Kč měsíčně         písmeno i)     

Peněžní příspěvek    
 

  
 

  § 3 odst. 2 
 

  

na přechodné ubytování ano   ano   § 6 odst. 9  
 

  

              písmeno i)     

Příspěvek na penzijní a 
 

  
 

  
 

  
 

  

životní pojištění   
 

  
 

  
 

  
 

  

zaměstnance do 24000  ne   ne   
 

  § 6 odst. 9 

Kč                 písmeno p) 

Příspěvek na penzijní a 
 

  
 

  
 

  
 

  

životní pojištění   
 

  
 

  § 3 odst. 2 
 

  
zaměstnance nad 
24000  ano   ano   § 6 odst. 9 

 
  

Kč             písmeno p)     

Prodej výrobků a služeb 
 

  
 

  
 

  
 

  

za nižší než obvyklé ano   ano   § 6 odst. 3 
 

  

ceny                     

Nepeněžité dary do 
 

  
 

  
 

  
 

  

výše 2000 Kč ročně 
 

  
 

  
 

  
 

  

poskytnuté z   ne   ne   
 

  § 6 odst. 9 

nedaňových nákladů             písmeno g) 

Nepeněžité dary nad  
 

  
 

  
§ 3 odst. 
2   

 
  

2000 Kč ročně   ano   ano   § 6 odst. 9 
 

  

              písmeno g     

Peněžité dary ze   
 

  
 

  § 3 odst. 2 
 

  

sociálního fondu   ano   ano   § 6 odst. 9 
 

  

              písmeno g     

Půjčky na bytové účely 
 

  
 

  
 

  § 6 odst. 9 
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ze sociálního fondu ne   ne       písmeno l) 

Nenávratné půjčky   
 

  
 

  
 

  § 6 odst. 9 

sociální výpomoc   ne   ne       písmeno o) 

Nepeněžní plnění   
 

  
 

  
 

  
 

  

formou firemní    ano   ano   § 6 odst. 9 
 

  

mateřské školy           písmeno d)     

 

 

 

2.7 Daňové řešení zaměstnaneckých plnění u zaměstnavatele  

 
 
Daňové řešení vybraných peněžních a nepeněžních plnění u zaměstnavatele:  

 

Plnění zaměstnavatele   Daňový  Ustanovení ZDP  

podnikatelské sféry   výdaj k daňovým výdajům 

  
  

      

Doprava zaměstnanců do a ze zaměstnání ano § 24 odst. 2 písmeno j)bod 5 

Úhrada jízdenek do zaměstnání za hromadnou     

dopravu       ano § 24 odst. 2 písmeno j) bod 5 

Manažerské vozidlo k soukromým účelům ano bod 28 k § 24 odst. 2 

          pokynu D - 300 

Náhrady cestovních výdajů do a nad limit ano § 24 odst. 2 písmeno z h) 

Poskytování nealkoholických nápojů     

nepeněžní plnění     ano § 24 odst. 2 písmeno z n) 

Poskytování nealkoholických nápojů     

peněžní plnění     ano § 24. odst. 2 písmeno j) bod 5 

Výdaje na  prohlubování kvalifikace      

zaměstnanců (vzdělávání - výkon práce) ano § 24. odst. 2 písmeno j) bod 3 

Nepeněžní plnění na zvyšování kvalifikace ne § 25 odst. 1 písmeno h) bod 2 

Peněžní plnění na zvyšování kvalifikace     

(zvyšování kvalifikace-překážka v práci) ano § 24 odst. 2 písmeno j) bod 5 

Stravenky do limitu zaměstnavatele ano § 24 odst. 2 písmeno j) bod 4 

Stravenky nad limit zaměstnavatele ne § 25 odst. 1 písmeno j) 

Nepeněžní příspěvek na rekreaci ne § 25 odst. 1 písmeno h) bod 1 

Peněžní příspěvek na rekreaci ano § 24 odst. 2 písmeno j) bod 5 

Nepeněžní příspěvek na sportovní     

a kulturní vyžití     ne § 25 odst. 1 písmeno h) bod 1 

Peněžní příspěvek na sportovní     

a kulturní vyžití     ano § 24 odst. 2 písmeno j) bod 5 

Přechodné ubytování zaměstnanců     

nepeněžní plnění     ano § 24 odst. 2 písmeno j) bod 5 

Peněžní příspěvek na přechodné ubytování ano § 24 odst. 2 písmeno j) bod 5 
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Příspěvek na penzijní a životní pojištění     

zaměstnance bez omezení výše ano § 24 odst. 2 písmeno j) bod 5 

Prodej výrobků a služeb za nižší ceny      

než obvyklé     ano § 24 odst. 1 

Dary s vyloučením reklamních nebo      

propagačních předmětů   ne § 25 odst. 1 písmeno t) 

Zvýhodněné půjčky poskytnuté zaměstnancům ne § 6 odst. 9 písmeno l) 

Nenávratné půjčky, sociální výpomoc     

zaměstnancům     ne § 6 odst. 9 písmeno o) 

Výdaje spojené se zřízením firemní mateřské    § 24 odst. 2 písmeno j) bod 3 

školy       ano § 7 zákona č. 561/2004 

 

 

Pro názornost uvádím několik praktických příkladů: 

 

Příklady: 

 

Př. 1 

Manažer má poskytnuté služební vozidlo pro služební i soukromé účely. Vstupní 

cena automobilu činí 650 tisíc. Zdanitelný příjem činí za měsíc duben 40 tisíc a 

zaměstnanec podepsal prohlášení k dani a zároveň uplatňuje slevu na poplatníka.  

 

Výpočet měsíční zálohy na daň  bez vozidla včetně vozidla  

Hrubá mzda     40000   40000   

Nepeněžní příjem         6500   

Pojistné hrazeno 
zaměstnavatelem. 34%   13600   

15800 
  

Základ daně     53600   62310   

Záloha na daň     8040   9360   

Sleva na poplatníka.     -2070   -2070   

Pojistné hrazeno 
zaměstnancem 11%   4400   

5115 
  

Čistá mzda      29630   27595   

Rozdíl           -2035   

 

 

Př. 2 

Zaměstnavatel se zavázal v pracovní smlouvě uzavřené s novým zaměstnancem 

v lednu, že mu bude poskytovat příspěvek na penzijní připojištění se státním 
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příspěvkem ve výši 1800 Kč měsíčně a příspěvek na soukromé životní pojištění, 

který bude uhrazen v prosinci na účet zaměstnance u pojišťovny. Zdanitelný příjem 

zaměstnance v prosinci činí 28000 Kč. 

 

U zaměstnance bude v daném roce od daně z příjmů ze závislé činnosti osvobozena 

částka v celkové výši 24000 Kč za oba druhy pojištění. Za měsíc prosinec se bude u 

zaměstnance jednat o zdanitelný příjem ve výši 7600 Kč. Tato částka bude 

zahrnována do vyměřovacího základu pro odvod pojistného na sociální a zdravotní 

pojištění. 

 

Výpočet čisté mzdy zaměstnance za měsíc prosinec Údaj v Kč 

Hrubá mzda       28000 

Nepeněžní příjem       7600 

Pojistné hrazené zaměstnavatelem 34%  z  částky 35600 Kč 12104 

Základ daně       40104 

Záloha na daň 15%     6030 

Sleva na poplatníka     -2070 

Záloha na daň po slevě     3960 

Pojistné zaměstnance 11% z částky 35600 Kč 3916 

Čistá mzda       20124 

 

U zaměstnavatele bude poskytnutý příspěvek na penzijní připojištění a příspěvek na 

soukromé životní pojištění zaměstnance v daném roce v plné výši daňově 

uznatelným nákladem, a to bez ohledu na to, zda je příspěvek u zaměstnance 

osvobozen od daně z příjmů ze závislé činnosti nebo podléhá zdanění. 

Zaměstnavatel splnil podmínku daňové uznatelnosti příspěvku podle § 24.  odst. 2 

písmeno j) bod 5 ZDP. 

 

Poskytování příspěvku na penzijní připojištění a soukromé životní pojištění svým 

zaměstnancům představuje pro zaměstnance určitý druh účinné motivace, která je 

jak pro zaměstnavatele, tak i pro zaměstnance výhodnější než prosté zvyšování 

platové třídy.  

 

Můžeme na příkladu posoudit, jak motivace formou poskytnutí příspěvku na penzijní 

připojištění přináší úsporu daně z příjmů zaměstnance i snížení celkových nákladů 

zaměstnavatele oproti zvýšení mzdy. 
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Př. 3 

Zaměstnanec probírá měsíční mzdu ve výši 25000 Kč, u zaměstnavatele má 

podepsané prohlášení k dani a uplatňuje slevu na poplatníka. Posoudíme 2 varianty: 

a) zvýšení mzdy o 2000 Kč na 27000 Kč 

b) ponechání původní mzdy a poskytnutí příspěvku na penzijní připojištění ve 

výši 2000 Kč na základě vnitřního předpisu zaměstnavatele 

 

a) 

 

Daňové řešení u zaměstnance Náklady u zaměstnavatele 

Hrubá mzda 27000 Hrubá mzda 27000 

Pojistné hrazené   Příspěvek na penzijní   

zaměstnavatelem 34% 9180 připojištění 0 

Super hrubá mzda 36180 Náklady na pojistné 9180 

Záloha na daň z příjmů FO 5430       

Sleva na dani na poplatníka -2070       

Záloha na daň po slevě 3360       

Pojistné hrazené   
 

    

zaměstnancem 11% 2970       

Čistá mzda 20670 
Osobní náklady 
celkem   36180 

Příspěvek na penzijní 
připojištění 0       

Celkem   20670       

 

b) 

 

Daňové řešení u zaměstnance Náklady u zaměstnavatele 

Hrubá mzda 25000 Hrubá mzda 25000 

Pojistné hrazené   Příspěvek na penzijní   

zaměstnavatelem 34% 8500 připojištění 2000 

Super hrubá mzda 33500 Náklady na pojistné 8500 

Záloha na daň z příjmů FO 5025       

Sleva na dani na poplatníka -2070       

Záloha na daň po slevě 2955       

Pojistné hrazené   
 

    

zaměstnancem 11% 2750       

Čistá mzda 19295 
Osobní náklady 
celkem   35500 
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Příspěvek na penzijní 
připojištění 2000       

Celkem   21295       

 

 

Př. 4 

Zaměstnavatel poskytuje svým zaměstnancům stravenky s vyznačenou nominální 

hodnotou:  

a) 50 Kč 

b) 100 Kč 

 

Varianta A B 

Hodnota stravenky 50 100 

Zaměstnanec      

nepeněžní plnění 0 0 

Zaměstnavatel     

55% nákladů 27,5 50,4 

Daňově neuznatelné 22,5 49,6 

 

Př. 5 

Zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům stravenky v hodnotě 100 Kč za sníženou 

cenu 35 Kč. 

 

Hodnota stravenky 100 

Příspěvek zaměstnavatele 65 

Příspěvek zaměstnance 35 

Zaměstnavatel -    

daňově uznatelné 50,4 

Daňově neuznatelné -    
může být hrazeno ze soc. 
fondu 14,6 

 

 

 

3. Veřejná vysoké škola – poskytované benefity 
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3.1. Informace o společnosti 

VŠB-TU Ostrava navazuje v přímé kontinuitě na činnost montánního učiliště, Báňské 

akademie a VŠB v Příbrami. V širších historických souvislostech však vychází již z 

tradic montánní výuky v českých zemích. 

K obnově montánní výuky v českých zemích došlo až v polovině 19. století, kdy byla 

na základě císařského dekretu z 23. 1. 1849 zřízena dvě montánní učiliště v Příbrami 

a Leobenu. Zajišťovala, po předběžném absolutoriu přípravných studií na 

univerzitách či polytechnikách, dvouleté speciální studium hornických a hutnických 

předmětů. 

V roce 1865 získalo montánní učiliště v Příbrami označení Báňská akademie. Další 

vydávané statuty nasvědčovaly, že proces směřoval k uznání Báňské akademie 

jakožto plnoprávné vysoké školy. V roce 1904 došlo k zavedení dvou státních 

zkoušek, k získání práva promočního udělováním titulu Dr. mont. a k rozšíření funkcí 

rektora, jemuž byl přiznán tradiční titul Magnificence.  

Nový název školy Vysoká škola báňská odpovídal jejímu významu. V letech 1918 - 

1938 vychovávala montánní odborníky jako jediná vysoká škola v ČSR. V roce 1945 

byla přestěhována do Ostravy a začátkem padesátých let se začala členit na 

jednotlivé fakulty.  

Univerzita je historicky spjata s rozvojem těžby nerostů a jejich zpracováním. Určitě 

není nadsázkou konstatování, že technický um Čechů vznikal a vyvíjel se především 

v souvislosti se zpracováním kovů. Naše vysoká škola se tradičně opírala o průmysl 

a postupně ve svém vývoji reagovala na společenské a ekonomické změny. 

Od roku 1989 Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava uskutečňuje ve 

vazbě na strukturální změny svou transformaci na moderní Technickou univerzitu s 

plnohodnotnou nabídkou studia na Ekonomické fakultě. V průběhu uplynulých 13 let 

vznikly 3 nové fakulty, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Fakulta stavební a 

Fakulta bezpečnostního inženýrství, které tak rozšířily nabídku studia technických 

oborů. 
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VŠB-Technická univerzita Ostrava se musí stát moderní evropskou univerzitou, jejíž 

pilíře jsou postaveny na více než 160 let dlouhé historii. Tato tradice nás zavazuje, 

stejně jako moderní současnost postavená na informační interaktivitě, kulturní 

relativitě, spolupráci a interdisciplinaritě. 

VŠB-TUO je součástí systému vysokých škol jako nejvyššího stupně vzdělávací 

soustavy v České republice.  

VŠB-TUO je univerzitní vysoká škola technickoekonomického zaměření. Uskutečňuje 

akreditované studijní programy a programy celoživotního vzdělávání a v souvislosti s 

tím vědeckou, výzkumnou, vývojovou a inovační nebo další tvůrčí činnost. VŠB-TUO 

vytváří podmínky pro efektivní spolupráci s průmyslem a dalšími hospodářskými 

sektory.  

VŠB-TUO má právo přiznávat akademické tituly, konat habilitační řízení, konat řízení 

ke jmenování profesorem a udělovat čestný akademický titul “doktor honoris causa” .  

Seznam akreditovaných oborů, ve kterých je VŠB-TUO oprávněna konat habilitační 

řízení nebo řízení ke jmenování profesorem, je zveřejněn na úřední desce VŠB-TUO   

 Úřední deska VŠB-TUO je umístěna v prostorách rektorátu. Může být realizována 

rovněž v elektronické formě na portálu univerzity. Obdobným způsobem jsou 

realizovány úřední desky fakult.  

V souvislosti s plněním svého základního úkolu může VŠB-TUO vykonávat 

navazující doplňkovou činnost.  

VŠB-TUO je autonomní subjekt, který si stanoví obsah a formy studia, svobodně 

rozvíjí vědecké bádání, volí a ustanovuje akademickou samosprávu, samostatně 

vybírá své učitele a studenty.  

VŠB-TUO, její fakulty, další její součásti a jejich jednotlivé části, jakož i její jednotliví 

akademičtí pracovníci, vědečtí, výzkumní a vývojoví pracovníci a studenti mohou 

navazovat také zahraniční styky a v jejich rámci spolupracovat se zahraničními 

vysokými školami, institucemi a jednotlivci. Smlouvy mohou uzavírat pouze rektor a 

děkani.  

Hospodaření Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava (dále jen „VŠB-

TUO“) se řídí zejména zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a 
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doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, 

(dále jen „zákon“) a ostatními zvláštními právními předpisy a rozhodnutími o 

poskytování příspěvků a dotací, jejich účelu, užití a vypořádání dotací se státním 

rozpočtem, které poskytuje zejména Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. 

(dále jen „MŠMT“). Dále se řídí Statutem VŠB-TUO, zejména těmito pravidly a 

ostatními vnitřními předpisy a normami VŠB-TUO.  

 

Pravidla hospodaření VŠB-TU Ostrava: 

 Hospodaření s finančními prostředky  

VŠB-TUO hospodaří podle rozpočtu nákladů a výnosů, který sestavuje na období 

kalendářního roku. Rozpočet VŠB-TUO a jejich součástí nesmí být sestavován jako 

deficitní. Po skončení roku provede vypořádání se státním rozpočtem a předloží je ve 

stanovených termínech MŠMT a ostatním poskytovatelům prostředků ze státního 

rozpočtu.  

Základním zdrojem hospodaření VŠB-TUO jsou kapitálové a běžné dotace a 

příspěvky ze státního rozpočtu a jiné příjmy podle § 18 odst. 2 zákona a ostatních 

zvláštních právních předpisů.  

 VŠB-TUO je povinna počínat si při hospodaření s prostředky poskytnutými ze 

státního rozpočtu hospodárně a efektivně v souladu se zákonem a ostatními 

zvláštními právními předpisy. V případech, kdy VŠB-TUO zabezpečuje služby a 

výrobky nutné pro plnění činností, k jejichž uskutečňování byla VŠB-TUO zřízena, 

může tyto služby a výrobky poskytovat i za cenu nižší než činí skutečné náklady, 

případně bezplatně.  

 VŠB-TUO není oprávněna se stát společníkem veřejné obchodní společnosti nebo 

komplementářem komanditní společnosti.  

 Hospodaření s běžnými prostředky  

Finanční prostředky k zajištění činnosti financované z běžných prostředků získává 

VŠB-TUO zejména:  
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 z příspěvku ze státního rozpočtu na vzdělávací a vědeckou, výzkumnou, 

vývojovou, uměleckou nebo další tvůrčí činnosti  

 z dotací ze státního rozpočtu na rozvoj VŠB-TUO a na ubytování a stravování 

studentů,  

 z poplatků spojených se studiem,  

 z výnosů z majetku,  

 z výnosů z doplňkové činnosti,  

 z jiných příjmů ze státního rozpočtu, ze státních fondů, z Národního fondu, z 

rozpočtů obcí a krajů a z rozpočtu Evropské unie,  

 z příjmů z darů a dědictví, z příjmů od nadací a nadačních fondů,  

 sdružením finančních prostředků na základě smluv o sdružení,  

 z vytvořených vlastních fondů,  

 z úvěrů od peněžních ústavů,  

 z ostatních vlastních výnosů.  

 

 

 VŠB-TUO zřizuje tyto fondy:  

 Rezervní fond  

je tvořen z přídělu ze zisku po jeho zdanění, z převodu prostředků z fondu 

reprodukce investičního majetku, fondu odměn a fondu provozních prostředků.  

Rezervní fond je určený zejména na krytí ztrát za uplynulá účetní období, k převodu 

prostředků do fondu reprodukce investičního majetku, fondu odměn a fondu 

provozních prostředků.  

 

 Fond reprodukce investičního majetku 

 je tvořen přídělem ze zisku po jeho zdanění, účetními odpisy dlouhodobého majetku, 

který nebyl pořízen z dotace nebo příspěvku, ze zůstatkové ceny (do výše účetních 

odpisů) majetku, který nebyl pořízen z dotace nebo příspěvku, sdružením finančních 

prostředků na společnou investiční činnost, převodem prostředků z fondu rezervního, 

fondu odměn a fondu provozních prostředků, zůstatkem příspěvku podle § 18 odst. 2 

písm. a) zákona k 31. prosinci běžného roku.  
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Fond reprodukce investičního majetku je určený k pořízení dlouhodobého majetku, k 

úhradě splátek investičních úvěrů a půjček, k poskytování prostředků jiným osobám v 

rámci uzavřené smlouvy o sdružené investiční činnosti, k převodu prostředků do 

fondu rezervního, fondu odměn a fondu provozních prostředků, k úhradě 

dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, který po splnění předepsaných 

podmínek bude uhrazen následující roky po úhradě z fondu z dotace. Po obdržení 

dotace budou finanční prostředky vráceny zpět do fondu.  

 

 Stipendijní fond 

 je tvořen z poplatků za studium podle § 58 odst. 7 zákona, převody daňově 

uznatelných nákladů podle zvláštního právního předpisu. Prostředky stipendijního 

fondu lze použít k výplatám stipendií podle Stipendijního řádu VŠB-TUO.  

 

 Fond odměn 

 je tvořen z přídělu ze zisku po jeho zdanění, z převodu prostředků z fondu 

rezervního, fondu reprodukce investičního majetku a fondu provozních prostředků. 

Prostředky fondu odměn lze použít na výplatu mezd a ostatních peněžitých plnění v 

souladu se Mzdovým předpisem pro zaměstnance VŠB-TUO, k převodu prostředků 

do fondu rezervního, fondu reprodukce investičního majetku a fondu provozních 

prostředků.  

 

 Fond účelově určených prostředků 

je tvořen z účelově určených darů. 

 Fond sociální 

 je tvořen základním přídělem na vrub nákladů do výše 2 % z ročního objemu 

nákladů VŠB-TUO zúčtovaných na mzdy, náhrady mzdy a odměny za pracovní 

pohotovost. V roce 2011 se byl tvořen fond ve výši 1 % nákladů. 

Prostředky fondu sociálního lze použít na penzijní připojištění zaměstnanců podle 

Zásad pro poskytování příspěvků zaměstnavatele na penzijní připojištění 
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zaměstnanců VŠB-TUO, na úhradu nákladů spojených s akademickými obřady, s 

kulturními, sportovními akcemi a akcemi spojenými s významnými událostmi na VŠB-

TUO, na úhradu nákladů provozu vlastního stravovacího zařízení pro závodní 

stravování a na příspěvek na závodní stravování zajišťovaným jiným 

provozovatelem, příspěvky organizacím, ve kterých je VŠB-TUO členem nebo 

příspěvky organizacím, ve kterých zaměstnanec zastupuje VŠB-TUO, na mimořádné 

odměny poskytované zaměstnavatelem podle kolektivní smlouvy při dovršení 50 let 

věku a při prvním odchodu do důchodu.  

 

 Fond provozních prostředků 

 je tvořen ze zisku po zdanění, ze zůstatku příspěvku podle § 18 odst. 2 písm. a) 

zákona k 31. prosinci běžného roku, převodem prostředků z fondu rezervního, fondu 

reprodukce investičního majetku a fondu odměn.  

Prostředky fondu provozních prostředků lze použít k úhradě běžných (neinvestičních) 

nákladů v běžném kalendářním roce, k spolufinancování grantů, které toto 

spolufinancování mají v podmínkách smlouvy, k převodu prostředků do fondu 

rezervního, fondu odměn a fondu reprodukce investičního majetku.  

VŠB-TUO je oprávněna na základě oprávněných potřeb provádět převody prostředků 

mezi fondy, a to fondem rezervním, fondem reprodukce investičního majetku, 

fondem odměn a fondem provozních prostředků. Tento převod lze uskutečnit na 

návrh děkanů a vedoucích součástí rozhodnutím rektora.  

 VŠB-TUO účtuje v soustavě podvojného účetnictví a je povinna se řídit obecnými 

předpisy o účetnictví. Ve svém účetnictví je VŠB-TUO povinna důsledně oddělit 

náklady a výnosy spojené s doplňkovou činností.  

Finanční prostředky z příspěvků a dotací se VŠB-TUO uvolňují podle metodiky 

Ministerstva financí a ministerstva k provedení zákona o státním rozpočtu pro 

příslušný kalendářní rok nebo k rozpočtovému provizóriu.  

 VŠB-TUO je oprávněna hradit provoz vlastních zařízení závodního stravování, 

kromě hodnoty potravin, zajišťujících stravování zaměstnanců VŠB-TUO jedním 

hlavním jídlem denně nebo přispívat vlastním zaměstnancům podle podmínek 

schválených v kolektivní smlouvě nebo stanovených ve směrnici rektora až do výše 
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55 % ceny jednoho hlavního jídla denně, maximálně však do výše 70 % stravného 

při trvání pracovní cesty 5 až 12 hodin, podle zvláštního právního předpisu, pokud se 

zaměstnanec VŠB-TUO stravuje v jiných stravovacích zařízeních na základě 

uzavřené smlouvy o závodním stravování.  

VŠB-TUO je oprávněna hradit provoz svých stravovacích zařízení, zajišťující 

stravování studentů, do výše skutečných nákladů vyjma hodnoty potravin. Dále je 

oprávněna hradit tytéž náklady ve školních jídelnách, popřípadě zařízeních 

zajišťujících stravování studentů (po projednání s MŠMT) v místě odloučeného 

pracoviště VŠB-TUO, kde není vlastní stravovací zařízení zřízeno.  

VŠB-TUO je oprávněna poskytnout příspěvek na stravování důchodcům – bývalým 

zaměstnancům VŠB-TUO.  

 

3.2. Vedení Vysoké školy báňské – Technické univerzity 
Ostrava 

 
 
Vedení univerzity: 
 

Rektor:     prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. 

Prorektor pro rozvoj a sociální vztahy: prof. Ing. Jaromír Gottvald, CSc. 

Prorektor pro studium:   prof. Ing. Petr Noskievič, CSc. 

Prorektor pro vědu a výzkum:  prof. Ing. Bohumír Strnadel, Dr.Sc. 

Kvestor:     Ing. Zdeněk Hodula 

 

Kolegium rektora: 

Kolegium je stálým poradním orgánem rektora, jeho složení určuje rektor. 

 

Členové kolegia rektora: 

 

Rektor:     prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. 

Prorektor pro rozvoj a sociální vztahy: prof. Ing. Jaromír Gottvald, CSc. 

Prorektor pro studium:   prof. Ing. Petr Noskievič, CSc. 

Prorektor pro vědu a výzkum:  prof. Ing. Bohumír Strnadel, Dr.Sc. 
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Kvestor:     Ing. Zdeněk Hodula 

Děkan FBI:     prof. Ing. Pavel Poledňák, Ph.D. 

Děkanka EKF:    prof. Dr. Ing. Dana Dluhošová 

Děkanka FAST:    prof. Ing. Darja Kubečková Skulinová, Ph.D. 

Děkan FS:     doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. 

Děkan FEI:     prof. RNDr. Václav Snášel, CSc. 

Děkan HGF:     prof. Ing. Vladimír Slivka, CSc.,Dr.h.c. 

Děkan FMMI:    prof. Ing. Ĺudovít Dobrovský, CSc.,Dr.h.c. 

Ředitel CIS:     Ing. Michal Sláma 

Ředitel CPI:     Mgr. Martin Duda 

Vedoucí kanceláře rektora:  Ing. Jana Mlatečková 

Předsedkyně Akademického senátu: doc. Ing. Lenka Landryová, CSc. 

Předsedkyně Studentské komory 

Akademického senátu:    Bc. Jana Nowaková 

 

Akademický senát: 

 

Akademický senát je samosprávným zastupitelským akademickým orgánem školy. 

Jeho působnost je dána § 8 a § 9 zákona o vysokých školách. Je volen a jedná podle 

Volebního a jednacího řádu Akademického senátu.  

Jednotlivé členy volí ze svých řad členové akademické obce tak, aby v něm byla 

každá fakulta zastoupena třemi členy akademické komory a dvěma členy studentské 

komory.  

Celoškolská pracoviště pedagogického a vědeckého charakteru jsou zastoupena 

celkem třemi členy.  

Členství v akademickém senátu je dobrovolné, nezastupitelné a neslučitelné s funkcí 

rektora, prorektorů, děkanů a proděkanů. Funkční období jednotlivých členů je tříleté. 

Zasedání akademického senátu školy jsou veřejně přístupná. 

 

Předsednictvo AS VŠB – TU Ostrava: 

 

Předseda AS VŠB – TU Ostrava:  doc. Ing. Lenka Landryová, CSc. 

Místopředseda AS VŠB – TU Ostrava: doc. Ing. Stanislav Mišák, Ph.D. 

Místopředseda AS VŠB – TU Ostrava 
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a předseda Studentské komory AS: Bc. Jana Nowaková 

Tajemník AS VŠB – TU Ostrava:  Ing. Oldřich Učeň, Ph.D. 

 

Správní rada VŠB-TU Ostrava: 

 

Správní rada VŠB –TU Ostrava má dvanáct členů, které po projednání s rektorem 

jmenuje a odvolává ministr školství mládeže a tělovýchovy. Její postavení a 

působnost je dána § 14 a § 15 zákona o vysokých školách, činnost správní rady se 

řídí Statutem Správní rady VŠB – TU Ostrava.  

Členové správní rady jsou jmenováni na dobu šesti let.  

Správní rada se vyjadřuje k dlouhodobému záměru, rozpočtu a výročním zprávám a 

dává předchozí písemný souhlas k některým právním úkonům školy.  

 

Členové Správní rady VŠB – TU Ostrava: 

 

Předseda SR:    Ing. Evžen Tošenovský, Dr.h.c. 

Místopředseda SR:    Ing. Petr Kajnar 

 

 

3.3  Organizační struktura 

 
Fakulty:  

 Univerzitní studium 

 Hornicko-geologická fakulta 

 Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství 

 Fakulta strojní 

 Ekonomická fakulta 

 Fakulta elektrotechniky a informatiky 

 Fakulta stavební 

 Fakulta bezpečnostního inženýrství 

Univerzitní pracoviště: 
  

Vysokoškolské ústavy 

http://www.usp.vsb.cz/
http://www.hgf.vsb.cz/
http://www.fmmi.vsb.cz/
http://www.fs.vsb.cz/
http://www.ekf.vsb.cz/
http://www.fei.vsb.cz/
http://fast.vsb.cz/
http://www.fbi.vsb.cz/
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 Centrum nanotechnologií 

 Výzkumné energetické centrum 

 Centrum energetického využití netradičních zdrojů energie 

 IT4Inovations 

Celoškolské katedry 

 Katedra společenských věd 

 Katedra jazyků 

 Katedra tělesné výchovy a sportu 

 Katedra matematiky a deskriptivní geometrie 

 Katedra učitelství odborných předmětů 

Ostatní pracoviště 

 Centrum vzdělávání 
 

 Centrum podpory inovací 

 Institut environmentálních technologií 

 Centrum projektové podpory 

 Centrum informačních technologií 

 Komercionalizace výsledků vědy a výzkumu 

 Podnikatelský inkubátor 

 Archív 

 Ústřední knihovna 

 

Průměrný přepočtený stav zaměstnanců                  2 116 

Jmění celkem::                  5 158 838 310 

Hospodářský výsledek:            26 803 610    

    

3.4. Odborová organizace VŠB – TU Ostrava 

 

http://www.vsb.cz/9360/
http://vec.vsb.cz/
http://www.vsb.cz/enet/
http://www.it4i.eu/
http://www.vsb.cz/711/
http://www.vsb.cz/712-test/
http://ktvs.vsb.cz/
http://mdg.vsb.cz/
http://www.vsb.cz/716/
http://ctc.vsb.cz/
http://ctc.vsb.cz/
http://www.vsb.cz/iet/
http://www.vsb.cz/9700/
http://www.vsb.cz/9870/
http://www.vsb.cz/9430/
http://pi.cpit.vsb.cz/
http://www.vsb.cz/9850/
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Odborovou organizaci při VŠB- TU Ostrava zastupuje Vysokoškolský odborový svaz 

jako odborové organizace všech zaměstnanců, které zastupuje předseda 

Koordinační rady. Koordinační odborová rada, (dále jen KOR), byla pověřena uzavřít 

kolektivní smlouvu za všechny organizace Vysokoškolského odborového svazu. 

 

Předseda KOR:    Ing. Roman Pavlas, Ph.D. 

 

3.5. Kolektivní smlouva 

 
Předmětem kolektivní smlouvy je v souladu se zákonem č. 2/1991 Sb., úprava 

kolektivních vztahů mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci týkající se nároků, které je 

třeba dodržovat v zájmu uspokojování potřeb, práv a zájmů zaměstnanců a práva a 

povinnosti smluvních stran.  

 

Je sjednána pro všechny pracoviště zaměstnavatele a vztahuje se na všechny 

zaměstnance VŠB – TU Ostrava, i když nejsou členy odborové organizace VOS. 

Zaměstnavatel uznává KOR za jediného reprezentanta všech zaměstnanců školy při 

kolektivním vyjednávání a totéž platí i naopak. 

Obě smluvní strany vycházejí z platného zákona č. 2/1991 Sb.  a   zákoníku práce. 

 

 Odbory a zaměstnavatel  

 

Zaměstnavatel uznává jednotlivé ZO VOS jako partnery při ochraně práv a zájmů 

zaměstnanců.  

 

Při plnění svých práv se odborové orgány zavazují, že budou respektovat záměry 

zaměstnavatele mající za cíl prosperitu, technický a ekonomický rozvoj, zvýšení 

úrovně výuky a zaměstnanecké disciplíny v organizaci, pokud realizace těchto 

záměrů nebude v rozporu s touto KS a ZP.   

 

 Pracovněprávní vztahy  
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 Pracovněprávní vztahy se řídí zákoníkem práce, zákonem č. 111/1998 Sb. o 

vysokých školách a ostatními platnými předpisy a oběma smluvními stranami 

přijatými závazky obsaženými v této kolektivní smlouvě.  

 

Zaměstnavatel bude nadále před nástupem do zaměstnání požadovat po 

zaměstnancích prokázání zdravotní způsobilosti pro výkon sjednávané práce 

absolvováním vstupní lékařské prohlídky.  

Poplatky za tyto prohlídky nebude zaměstnavatel hradit ze svých prostředků, vyjma 

vstupních prohlídek zaměstnanců přijímaných na pracoviště s rizikovým faktorem a 

na noční práce.  

  

 Personální záležitosti  

 

Zaměstnavatel umožní zaměstnancům studium nebo účast na kurzech za účelem 

zvýšení kvalifikace (odborných, jazykových, rekvalifikačních). Zaměstnavatel si 

vyhrazuje právo smluvně zajistit návratnost vložených prostředků a stanovit 

individuální podmínky účasti na studiu a kurzech.  

 

Jedná-li se o zvýšení nebo prohloubení kvalifikace zaměstnance podle požadavků 

zaměstnavatele nebo jedná-li se o zvýšení kvalifikace z důvodu změny pracovního 

zařazení, nebo pro postižení zaměstnance pracovním úrazem nebo nemocí z 

povolání, bude zaměstnavatel postupovat podle zákoníku práce.  

 

 Dovolená a pracovní volno  

 

 Dovolená se řídí platným ustanovením zákoníku práce (§211 až §223).  

 Výměra dovolené byla dohodnuta pro neakademické zaměstnance v délce 5 týdnů v 

kalendářním roce.  

 Dovolená akademických pracovníků činí za podmínek stanovených platnými 

předpisy 8 týdnů v kalendářním roce.  

 

 Zdravotní péče  
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Zaměstnavatel zajistí zaměstnancům závodní preventivní péči u lékařů, se kterými 

má pro tyto činnosti uzavřenu smlouvu o poskytování závodní preventivní péče.  

  

 Rekreační, kulturní a sportovní vyžití  

 

Zaměstnavatel zachová stávající rekreační zařízení (RS Lučina) a přispěje na jeho 

provoz s přihlédnutím k možnostem daným zákonem č. 586/1992 Sb. v platném 

znění tj. do výše rozdílu mezi náklady a příjmy zařízení.  

Zaměstnavatel umožní zaměstnancům využití sportovišť, na kterých neprobíhá 

výuka.  

 

Zaměstnavatel poskytne odborové organizaci autobus pro dopravu k rekreačním 

účelům za úhradu nákladů na pohonné hmoty, mzdy řidičů a nákladů spojených se 

zúčtováním cestovného. Takto vypočtená částka bude zdaněna příslušnou sazbou 

DPH. Zaměstnavatel nebude odborové organizaci účtovat čekací doby. Při rezervaci 

autobusu pro účely rekreační bude odborová organizace preferována ve dnech 

pracovního volna (soboty, neděle, svátky), v ostatních případech budou preferovány 

akce zajišťované podle schválených učebních plánů. 

 

 Závodní stravování  

 

Zaměstnavatel umožní zaměstnancům v pracovním poměru závodní stravování 

zaměstnanců zásadně ve stravovacích zařízeních VŠB – TUO. Na pracovištích, z 

nichž je dostupnost stravovacího zařízení vysoké školy podstatně snížena a na 

územně odloučených pracovištích umožní zaměstnavatel závodní stravování ve 

smluvních stravovacích zařízeních.  

 

Stravování umožní všem zaměstnancům VŠB - TUO v průběhu pracovní směny (§78 

odst. 1 písm. c) ZP) pokud splňují podmínku výkonu práce, tj. odpracování směny. 

Zásadně nebudou nakupovány volně směnitelné úvěrové stravovací poukázky.  

 

Zaměstnavatel uhradí z ceny jednoho hlavního jídla (stravenky) náklady na provoz 

vlastních zařízení závodního stravování (režijní náklady) ve výši 18,- Kč. 

Zaměstnavatel přispěje na úhradu závodního stravování, zajišťovaného 



33 
 

prostřednictvím jiných subjektů až do výše 18,- Kč, maximálně však 55 % ceny 

jednoho hlavního jídla v průběhu jedné pracovní směny a maximálně do výše 70 % 

stravného při trvání pracovní cesty v délce 5 až 12 hodin.  

 

Příspěvek zaměstnavatele na závodní stravování poskytované prostřednictvím 

smluvních stravovacích zařízení však nesmí přesáhnout výši příspěvku 

poskytovaného zaměstnavatelem na 1 jídlo ve vlastních zařízeních.  

Zaměstnavatel bude poskytovat příspěvek na závodní stravování pouze 

zaměstnancům, kteří mají s vysokou školou nebo její částí sjednán pracovní poměr 

na nekrácenou pracovní dobu a odpracují-li tito v průběhu pracovní směny alespoň 

polovinu stanovené délky směny denně; v ostatních případech je zaměstnanec 

povinen odpracovat 4 hodiny. 

 

V případě, že zaměstnanec, který má sjednán se zaměstnavatelem pracovní poměr 

na zkrácenou pracovní dobu a má ještě uzavřen další pracovní poměr s jiným 

zaměstnavatelem, je poskytování příspěvku na závodní stravování vyloučeno.  

 

Občerstvení zaměstnanců umožňuje zaměstnavatel v bufetech, jejichž provoz je 

smluvně sjednán mezi zaměstnavatelem a provozovatelem nebo zabezpečován 

zaměstnavatelem.  

 

Zaměstnavatel umožní využít závodního stravování důchodcům – bývalým 

zaměstnancům zaměstnavatele (kteří z VŠB – TUO odešli poprvé do starobního 

nebo invalidního důchodu) za ceny srovnatelné s cenami, za které je závodní 

stravování obvykle poskytováno vlastním zaměstnancům. 

 

Po dobu čerpání dovolené, mateřské a rodičovské dovolené, pracovního volna bez 

náhrady mzdy, ve dnech pracovního klidu (so, ne) a ve svátek (vyjma případů, 

připadne-li směna podle rozvrhu na tento den), ve dny, na které připadne 

zaměstnanci podle rozvrhu směn nárok na odpočinek za výkon práce ve dnech 

pracovního klidu, po dobu nepřítomnosti v práci z důvodu nemoci a čerpání 

náhradního volna, tvůrčího volna, po dobu pobytu na stáži (zahraniční i tuzemské) 

nebude zaměstnanci poskytováno jídlo za zvýhodněnou cenu. 
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 Doprava  

 

Zaměstnavatel bude usilovat o zachování autobusové linky městského systému 

hromadné dopravy či zřízení jiného plynulejšího spoje k zajištění dopravy mezi 

pracovišti VŠB – TUO v Ostravě - Porubě a Ostravě.  

 

 Zvýhodnění a příspěvky poskytované zaměstnavatelem  

Zaměstnavatel bude z vytvářeného sociálního fondu přispívat zaměstnancům, kteří si 

uzavřou s penzijními fondy penzijní připojištění, příspěvek zaměstnavatele v souladu 

se Zásadami pro poskytování příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění 

zaměstnanců VŠB – TUO.  

 

Zaměstnavatel poskytne zaměstnancům příležitostně nákladní nebo osobní dopravu 

autoprovozu za smluvní ceny.  

 

Zaměstnavatel umožní přednostní prodej nepoužitelného a nadbytečného majetku 

zaměstnancům školy (po splnění předpisem stanovených podmínek).  

Příspěvek zaměstnavatele bude hrazen z vytvářeného sociálního fondu ve výši 50%, 

zbývajících 50% bude hrazen s provozních prostředků.   

 

 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci  

 

Zaměstnavatel projednává s příslušným odborovým úsekem všechny otázky týkající 

se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.  

 

Zaměstnavatel uhradí poplatky za školení a přeškolení zaměstnanců nutných pro 

řádný výkon práce v daném pracovním zařazení.  

 

 Odměňování zaměstnanců  

 

Mzdové poměry zaměstnanců VŠB – TUO upravuje vnitřní mzdový předpis. 

Mzda zaměstnance nesmí být nižší než minimální mzda. Pro tyto účely se použije 

minimální mzda měsíční. Záloha na mzdu se nevyplácí.  
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S výjimkou zaměstnanců odměňovaných smluvní mzdou je u všech zaměstnanců 

uplatňován systém měsíčních mzdových tarifů. Mzdové tarify v jednotlivých 

mzdových třídách jsou uvedeny v příloze vnitřního mzdového předpisu.  

 

 Odstupné  

 

Zaměstnanci, u něhož dochází k rozvázání pracovního poměru výpovědí danou 

zaměstnavatelem z důvodů uvedených v §52 písm. a) až c) ZP nebo dohodou z 

týchž důvodů uvedených v ZP, náleží při skončení pracovního poměru odstupné ve 

výši jednonásobku průměrného měsíčního výdělku, pokud pracovní poměr 

takového zaměstnance bude trvat méně, než 1 rok, ve výši dvojnásobku 

průměrného měsíčního výdělku, bude-li pracovní poměr takového zaměstnance trvat 

alespoň 1 rok, ale méně než 2 roky a ve výši trojnásobku průměrného měsíčního 

výdělku v ostatních případech trvání délky pracovního poměru (zákonný nárok). 

Zaměstnanci u něhož dochází k rozvázání pracovního poměru výpovědí danou 

zaměstnavatelem z důvodů uvedených v §52 písm. d) ZP nebo dohodou z týchž 

důvodů, přísluší při skončení pracovního poměru odstupné ve výši dvanáctinásobku 

průměrného měsíčního výdělku.  

 

 Odstupné poskytnuté při rozvázání pracovního poměru výpovědí danou 

zaměstnavatelem z důvodů uvedených v § 52 písm. a) až c) ZP může být zvýšeno 

až na trojnásobek, čtyřnásobek, příp. pětinásobek, bude-li pracovní poměr ukončen 

dohodou ke dni předcházejícímu dni, od kterého počíná běžet výpovědní doba nebo 

na dvojnásobek, trojnásobek, příp. čtyřnásobek, dojde-li k dohodě o ukončení 

pracovního poměru v průběhu výpovědní doby a uplyne-li současně nejvýše jeden 

měsíc z této výpovědní doby.  

 

Odstupné vyplácí zaměstnavatel v nejbližším výplatním termínu po skončení 

pracovního poměru, pokud se nedohodne se zaměstnancem jinak.   

 

 Ostatní ustanovení  

 

Zaměstnavatel poskytne zaměstnancům za pracovní zásluhy odměnu při dovršení 

padesáti let věku, v prvním ukončení pracovního poměru po přiznání invalidního, 
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starobního a mimořádného starobního důchodu (odchod do důchodu) nebo při 

skončení pracovního poměru a následném podání žádosti o důchod. 

 

Podmínkou pro přiznání odměny ve všech výše uvedených případech nadále 

zůstává, že VŠB – TUO byla posledním zaměstnavatelem žadatele před přiznáním 

důchodu.  

Výše odměn je na základě kolektivního vyjednávání stanovena následovně:  

 

 při životním jubileu 50 - ti let věku odměnu 7 000 Kč 

  při prvním odchodu do důchodu (starobní, plný invalidní) 8 000 Kč.  

 

 

4. Vybraný podnik – poskytované benefity 
 

4.1. Informace o společnosti 

 

VÍTKOVICE CYLINDERS a.s., je jeden z největších světových výrobců bezešvých 

ocelových láhví, významný producent tlakových nádrží, vysokotlakých akumulátorů, 

mlecích koulí a dodavatel plnících stanic na zemní plyn. Společnost je významným 

členem VÍTKOVICE MACHINERY GROUP. 

 společnost s dlouholetou tradicí, vysokou produktivitou a mimořádnou kvalitou 

výrobků 

 má jasně definovány strategické cíle a vize s moderním a vysoce efektivním 

systémem práce 

 zaměstnává kvalifikované a zkušené pracovníky a investuje do technického 

výzkumu a rozvoje 

 upřednostňuje dlouholeté a perspektivní obchodní vztahy 

Společnost je součástí skupiny VÍTKOVICE MACHINERY GROUP. 

Skupina VÍTKOVICE MACHINERY GROUP se podílí na rozvoji vzdělávání v celém 

Moravskoslezském kraji. Podpora vzdělávání má mnoho podob, ale jeden hlavní cíl, 
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kterým je zvýšení prestiže technických oborů. VÍTKOVICE MACHINERY GROUP 

aktivně spolupracuje s Národním strojírenským klastrem. V oblasti podpory 

vzdělávání jde především o projekty na pro změnu vnímání technických oborů a 

strojírenství.  

Společnost jako jedna z mála v zemi postupně buduje vlastní odborné a střední 

školství a podporuje talentované mladé vědce. 

Pro základní školy pořádá exkurze do výroby v rámci přípravy na budoucí povolání. 

Exkurze jsou určeny především chlapcům, pro které by mohly být přínosem při 

rozhodování o výběru budoucího povolání. Žáci středních škol mohou ve 

společnostech skupiny VÍTKOVICE MACHINERY GROUP absolvovat čtrnáctidenní 

praxe, které jim pomohou s dalším uplatněním na trhu práce. Pro studenty univerzit 

vypisuje témata diplomových prací.  

Spolupráce s VŠB-TU má dlouholetou tradici a umožňuje studentům vypracovávat 

pod odborným vedením diplomové práce a podílet se na řešení vývojových úkolů z 

praxe. Studenti vysokých škol, nejen VŠB-TU Ostrava, mohou ve Vítkovicích 

absolvovat odborné stáže, praxe a následně zde nalézt pracovní uplatnění.  

VÍTKOVICE MACHINERY GROUP jsou novátorem v přístupu ke vzdělávání. Projekt 

„Uč se anglicky“ nemá v kraji, ani v ČR obdobu. VMG sponzorují výuku angličtiny pro 

studenty Strojní fakulty Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava a 

uskutečňují ji přímo ve výrobních prostorách a v návaznosti na výrobní procesy. 

 Lidé z VŠB-TU se ve spolupráci s holdingem VÍTKOVICE věnují také výzkumu a 

vývoji. Tato spolupráce umožňuje holdingu VÍTKOVICE MACHINERY GROUP 

určitým způsobem ovlivňovat i orientaci studijních programů. 

VÍTKOVICE MACHINERY GROUP jsou rovněž leaderem v oblasti co - operative 

learning a společně s partnerskými středními a vysokými školami participují na 

přípravě technicky vzdělaných odborníků. 

Podpora vzdělávání je jedním z hlavních cílů projektu NOVÉ VÍTKOVICE. Projekt 

nového využití industriálního dědictví získal prostředky z prostředků Evropské unie a 

rozpočtu ČR pro podporu využití potenciálu národního kulturního dědictví.  
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Cílem je reaktivace hlavních částí Národní kulturní památky Vítkovice, jejich 

zpřístupnění veřejnosti a následné využití pro vzdělávací a kulturně-společenské 

aktivity tak, aby se NKP po realizaci projektu stala integrální součástí regionální 

infrastruktury kulturně společenského života a vzdělávacích aktivit.  

 

Historie společnosti: 

Historie výroby vysokotlakých ocelových láhví se ve Vítkovicích traduje již od roku 

1906,  kdy se původně ocelové láhve pro stlačené plyny vyráběly ve válcovně trub z 

bezešvých trubek. V té době byly vyráběny láhve určené pro stlačené a lehké plyny. 

V roce 1927 byl oproti předchozímu roku zaznamenán trojnásobný odbyt ocelových 

láhví a v následujícím roce vzrostl opět téměř třiapůlkrát. Vyrábělo se na jednom lisu, 

a to 300 lahví měsíčně. Láhve se vyráběly z bezešvých ocelových trubek 

válcovaných Mannesmannovým způsobem. Zakování den a hrdel se provádělo v 

kovárně, tepelné zpracování v nástrojárně, opracování, zkoušení a montáž v 

mechanických dílnách.  

V roce 1938 byly fáze opracování, zkoušení a montáž ocelových lahví umístěny 

v malostrojírně. V polovině roku 1942 byla dokončena nová kovárna nářadí a stará 

adaptována na kovárnu lahví – zahájena sériová výroba.  

 

V letech 1931-33 bylo vyrobeno 2400 lahví pro Japonsko a během 2. světové války 

byly láhve vyváženy do Dánska, Finska, Holandska, Itálie, Chorvatska, Rumunska, 

Švédska, Slovenska, Bulharska. Přesto největší odbytiště pro ocelové láhve v 30. a 

40. letech představovalo tuzemsko.  

V roce 1943 bylo instalováno výrobní zařízení s cílem zvýšit měsíční výrobu z 6000 

na 9000 ks lahví. Kovárna nářadí byla rozšířena o zušlechťovací zařízení pro ocelové 

láhve a byla také zprovozněna pec na láhve.  

V roce 1944 byla výroba ocelových láhví značně zracionalizována. Byla postavena 

zkušebna ocelových lahví ve strojírně a výrobní kapacita činila 7500 ks měsíčně.  
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Při náletu amerických bombardérů v srpnu 1944 byla dílna na ocelové láhve v 

malostrojírně zasažena bombardováním a výroba zastavena na déle než měsíc. Po 

obnovení výroby, byly dány do provozu poloautomaty a speciální soustruhy na 

opracování lahví, zhotovené ve vlastní režii.  

V lednu 1946 byly uvedeny do provozu žíhací pece. 

Roku 1956 nebyla výroba lahví koncentrována, což s sebou neslo zvýšené náklady 

na dopravu.  

V roce 1956 se výroba soustředila do jednoho střediska, současně byla 

mechanizována doprava při opracování a zkoušení lahví a doplněno strojní zařízení 

(poloautomaty Wirth, tryskací zařízení pro odstranění okují apod.). V roce 1981 

proběhla rekonstrukce haly kalírny a v letech 1988 – 1992 komplexní modernizace 

výroby. 

V roce 1995 se stala společnost VÍTKOVICE Lahvárna, spol. s r.o. dceřinou 

společností společnosti VÍTKOVICE a.s. V roce 1996 byla zahájena sériová výroba 

třistabarových ocelových láhví.  

Společnost VÍTKOVICE Lahvárna, spol. s r.o. byla v roce 1999 privatizována a 

transformována společností Lahvárna Ostrava a.s. na akciovou společnost 

VÍTKOVICE Lahvárna a.s. 

Na sklonku roku 2002 se společnosti podařilo vyrobit osmimiliónovou ocelovou láhev. 

Významným obdobím bylo září roku 2003, kdy se společnost VÍTKOVICE Lahvárna 

a.s. navrátila pod společnou značku VÍTKOVICE.  

V srpnu roku 2005 byla společnost přejmenována na stávající název VÍTKOVICE 

CYLINDERS a.s. 

V prosinci 2008 byla otevřena unikátní linka na výrobu ocelových tlakových lahví, 

které jsou vyráběny metodou zpětného protlačování. Tato výrobní technologie nebyla 

dosud nikde ve světě použita u tak velkých průměrů ocelových nádrží.  
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4.2. Statutární orgány  společnosti Vítkovice Cylinders, a.s. 

 
Vedení společnosti: 

 

Generální ředitel:    Mgr. Inž. Jerzy Kościelniak 

Finanční ředitel:    Ing. Jan Světlík ml. 

Obchodní ředitel:    Ing. Marcel Ujfaluši 

Výrobně-technický ředitel:   Mgr. Inž. Zdislaw Bujak 

 

Představenstvo: 

 

Předseda:     Ing. Jan Světlík 

Místopředseda:    Mgr. Inž. Jerzy Kościelniak 

Člen:      Ing. Jan Světlík ml. 

 

Dozorčí rada:     

 

Předseda:     Ing. Milan Juřík 

Místopředseda:    Ing. Jaromír Šiler 

Člen:      František Kolesár  

 

 

4.3. Organizační struktura společnosti 

 

VÍTKOVICE CYLINDERS a.s., je jeden z největších světových výrobců bezešvých 

ocelových láhví, významný producent tlakových nádrží, vysokotlakých akumulátorů, 

mlecích koulí a dodavatel plnících stanic na zemní plyn.  

Společnost je významným členem VÍTKOVICE MACHINERY GROUP. 

Základní kapitál:    500 000 000  

Vlastní kapitál:    474 590 874  
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Tržby z prodeje:     15 291 217  

Hospodářský výsledek:    16 968 337 

 

            

   
Představenstvo   

       

   
  

        

 
    Generální ředitel             

   
 

  
 

  
  

  
  

  
 

Řízení 
 

Sklady 
 

Finanční úsek 
 

Obchodní 
úsek 

 

Výrobně-
technický 

kvality 
   

  
  

  
  

úsek   

    
Personalistika 

 
Ocelové lahve 

 
  

 

    
  

  
  

  
Výroba   

    
Controling 

 
Akumulátory a 

 
  

 

    
  

  

tlakové 
nádrže 

 
Technika 

    

Informační 
systémy 

 
  

  
  

 

       
Mlecí tělesa 

 
Nákup   

       
  

    

       
Marketing 

   

            
    

4.4. Základní organizace KOVO Vítkovice  

 
Cílem Základní organizace KOVO Vítkovice je chránit a prosazovat zájmy svých 

členů a prosadit v případě potřeby, jejich personální, sociální, mzdové a pracovní 

požadavky.   

 

Předseda:     Josef Středula 

Místopředseda:    Jaroslav Souček 

 

            



42 
 

4.5.  Historie odborového hnutí 

 
Tradice kováckého odborového hnutí patří k jedné z nejstarších tradic na území 

Čech a Moravy. Kovácké dějiny začínají již v předminulém století v Rakousku-

Uhersku, pokračují Československou republikou a účastí kováků v boji proti 

nacistům. Kováci se odborově organizovali jako jedni z prvních ihned po květnu 

1945. Vzniklá Ústřední rada odborů rozhodla, aby členy jednotlivých průmyslových 

odvětví řídily příslušné průmyslové komise. Další vývoj do poloviny 60. Et byl 

ovlivňován a řízen na základě se měnícího stranického a odborového centra. V roce 

1972 byl na všeodborovém sjezdu znovu vytvořen jeden celostátní „OS pracovníků 

kovoprůmyslu“.  

Listopad 1989 znamenal zásadní změny v celé společnosti a odbory nestály stranou. 

V roce 1992 rozhodla Poslanecká sněmovna o rozdělení ČSFR na dvě samostatné 

republiky. Byla ukončena činnost OS KOVO v ČSFR a stanoveny podmínky pro 

nástupnické svazy. Čeští delegáti pokračovali ustavujícím sjezdem Odborového 

svazu KOVO v Brně.  

 

Pro své zaměstnance realizuje firma motivační program spojený s těmito 

benefity: 

 zajímavá a perspektivní práce 

 odpovídající finanční ohodnocení 

 možnost zapojení do adaptačního programu 

 prostor pro osobní a kariérový růst 

 systém firemního vzdělávání 

 služby právního a psychologického poradenství 

 pět týdnů dovolené 

 příspěvek na stravování 

 rekondiční lázeňská péče 

 příspěvek na penzijní připojištění 

 příspěvek na životní pojištění 

 odměny při pracovním jubileu 
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Vzdělávání zaměstnanců probíhá v oblastech: 

 Obnovení způsobilosti k výrobě komponent pro jadernou energetiku 

  Získání kvalifikace k výrobě komponent pro výrobu membránových 

stěn 

 Zvyšování podpůrných a manažerských kompetencí 

 Zvyšování úrovně měkkých dovedností 

 Zvyšování úrovně jazykových dovedností se zaměřením na vybrané 

oblasti užití cizího jazyka 

 Zvyšování kvalifikace technických a dělnických profesí pro strojírenskou 

výrobu  

Hlavním cílem projektu je prohloubení a rozšíření kvalifikace 1504 zaměstnanců 

prostřednictvím programu dalšího profesního vzdělávání pro obnovení způsobilosti k 

výrobě komponentů pro jadernou a rozšíření kvalifikace k výrobě pro klasickou 

energetiku. Zaměstnanci zařazení do tohoto programu získají způsobilost a potřebné 

certifikáty v oblasti strojírenství.  

 

Podpora sportovní činnosti: 

Podpora sportu patří ke značce VÍTKOVICE zcela neodmyslitelně. VÍTKOVICE 

MACHINERY GROUP podporují nejen významné sportovní události, ale myslí i na 

výchovu mladých talentů. Jedná se především o podporu mládežnického fotbalu a 

basketbalu. Skupina patří mezi významné sponzory Zlaté tretry, což je 

nejvýznamnější atletický meeting v ČR zařazený do kalendáře světových atletických 

událostí. Přispíváme k pořádání Davis Cupu v Ostravě a dalších sportovních akcí. 

 

Podpora kulturní činnosti: 
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Se jménem VÍTKOVICE MACHINERY GROUP jsou spojeny unikátní kulturní akce – 

např. výstava obrazu G. Klimta Judita, kde VÍTKOVICE MACHINERY GROUP 

pomohly veřejnosti představit unikátní obraz dříve ukrytý v depozitáři. 

Výstava FENOMÉN VÍTKOVICE veřejnosti připomenula fenomenální historii i 

současnost skupiny. Podíl na bienále Industriální stopy upozornil odbornou i laickou 

veřejnost na technické a architektonické unikáty v majetku VÍTKOVICE MACHINERY 

GROUP. VÍTKOVICE se podílely jako generální partner na největší výstavě v historii 

Galerie výtvarného umění v Ostravě Sváry zření.  Výstava Sváry zření byla 

zaměřena na zlomovou epochu dějin českého umění přelomu 19. a 20. století.  

Další jedinečnou akcí je tvůrčí setkání renomovaných výtvarných umělců SMALT 

ART VÍTKOVICE, které má své nezastupitelné místo v kalendáři kulturních akcí na 

Ostravsku. Okamžik zrození obřích uměleckých smaltů, chvíle, kdy veřejnost vnímá 

VÍTKOVICE nejen jako strojírenského lídra, ale také jako firmu, která dokáže svou 

jedinečnou technologii využít i k jiným než komerčním účelům. 

 

 

5.  Srovnávací analýza 
 

5.1. Zaměstnanecké benefity VŠB – TUO 

 
Jak již bylo dříve zmíněno, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 

poskytuje svým zaměstnancům tyto benefity: 

 

 Pět týdnů dovolené, u akademických pracovníků 8 týdnů 

 Příspěvek na penzijní připojištění 

 Příspěvek na stravování 

 Odměna k životnímu jubileu 50-ti let věku 

 Odměna při prvním odchodu do důchodu 

 Cenově zvýhodněný pobyt v rekreačním zařízení Lučina 
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 Autobus pro dopravu k rekreačním účelům za úhradu nákladů na pohonné 

hmoty, mzdy řidičů a nákladů spojených se zúčtováním cestovného včetně 

sazby DPH 

 Studium nebo účast na kurzech za účelem zvýšení kvalifikace 

 přednostní prodej nepoužitelného a nadbytečného majetku zaměstnancům 

školy 

 Využití sportovišť, na kterých neprobíhá výuka 

 Sleva při nákupu rekreačního poukazu u firmy Čedok – poskytuje se ve výši 

4% ceny zájezdu. 

 

 

V blízké budoucnosti se připravuje stavba mateřské školy pro zaměstnance VŠB – 

TU Ostrava. 

 

5.2. Zaměstnanecké benefity Vítkovice Cylinders, a.s. 

 

Společnost Vítkovice Cylinders, a.s. poskytuje svým zaměstnancům tyto benefity: 

Pro objasnění doplním pouze ty, které nejsou shodné s VŠB – TU Ostrava. 

 Pět týdnů dovolené 

 Příspěvek na penzijní připojištění 

 Příspěvek na životní pojištění 

Zaměstnanec je zaměstnán v podniku nejméně dva roky, uzavřel smlouvu o životním 

pojištění s vybranou pojišťovnou ING Životní pojišťovnou a s osobou výhradně 

pověřenou zaměstnavatelem a to na dobu minimálně 60 měsíců a do dovršení 60 let 

věku. Zaměstnavatel přispívá zaměstnanci na životní pojištění částkou 1000 Kč. 

Příspěvek je zasílán na účet výše uvedené pojišťovny. 

 

 Příspěvek na stravování 

Zaměstnavatel přispívá zaměstnanci částkou 23,50 Kč + DPH, což představuje 55 % 

ceny stravného. Zbylé náklady do ceny ve výši 100%  hradí ze zisku firmy. 

 

 Poskytnutí nealkoholických nápojů všem zaměstnancům 

Nealkoholické nápoje hradí zaměstnavatel zaměstnancům ze zisku firmy. 
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 Příspěvek za bezabsenčnost 

 

Pokud není zaměstnanec po celý pracovní měsíc nemocen, vyplácí mu 

zaměstnavatel bonus ve výši 100 Kč měsíčně ke mzdě a to až do výše 700 Kč za 

sedm měsíců bez nemoci. V případě, že onemocní, nedostává žádný příspěvek a po 

nastoupení do zaměstnání se celý proces opakuje. Příspěvek je zaměstnancům 

hrazen ze SF. 

 

 Odměna k životnímu jubileu 50-ti let věku 

 Odměna při prvním odchodu do důchodu 

 

Liší se podle délky odpracovaných let ve společnosti, odměna se poskytne v rozpětí 

5000 – 10000 Kč. 

 

 Cenově zvýhodněný pobyt v rekreačním zařízení 

 13. Plat 

Na konci daného roku vyplácí zaměstnavatel zaměstnanci jeden plat navíc, jako 

odměnu za celoroční práci. 

 

 Studium nebo účast na kurzech za účelem zvýšení kvalifikace 

 Rekondiční lázeňská péče 

Zaměstnavatel společně s odbory vysílá své zaměstnance na rekondiční lázeňskou 

péči do lázní v Luhačovicích, Karviné a do Karlových Varů. Pobyt je hrazen 

z prostředků FKSP. 

 Užití manažerského vozidla k soukromým účelům 

Manažeři společnosti mohou využívat firemní vozidlo k soukromým účelům, 

zaměstnavateli hradí 1% z pořizovací ceny vozidla jako své nepeněžní plnění a 

zároveň si hradí pohonné hmoty. O použití rozhoduje zaměstnanec, nepotřebuje 

souhlas zaměstnavatele, nejčastěji využívá vozidlo při cestách do zaměstnání, na 

víkendové cesty za rekreací a dovolenou. 
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5.3. Srovnání výše poskytovaných zaměstnaneckých benefitů 

 
 

Název benefitu VŠB - TU Ostrava 
Vítkovice Cylinders, 
a.s. 

      

Pět týdnů dovolené ANO ANO 

Příspěvek na penzijní připojištění ANO ANO 

Příspěvek na životní pojištění 
 

ANO 

Příspěvek na stravování ANO ANO 

Poskytnutí nealkoholických nápojů  
 

ANO 

Příspěvek za bezabsenčnost 
 

ANO 

Odměna k životnímu jubileu  ANO ANO 

Odměna při odchodu do důchodu ANO ANO 

13. plat 
 

ANO 

Studium nebo účast na kurzech  ANO ANO 

Rekondiční lázeňská péče 
 

ANO 

Užití  manaž. vozidla k soukr. účelům 
 

ANO 

Zvýhodněný pobyt v rekreačním 
zařízení  ANO ANO 

Prodej  nadbytečného majetku ANO 
 Využití sportovišť ANO 
 Sleva při nákupu rekr. poukazu ANO 
 Mateřská škola 

  CELKEM 10 13 

 
Grafické znázornění: 
 

 
 
a – Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 

b – Vítkovice Cylinders, a.s. 
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Při srovnání nerozlišujeme, z jakých zdrojů je daný benefit výše uvedenými 

společnostmi poskytnut. Zajímala nás pouze jejich skladba a počet. Z uvedené 

srovnávací tabulky je zřejmé, že kapitálová společnost může nabídnout svým 

zaměstnancům více platových přilepšení, než Veřejná vysoká škola. 

 
 
 

Závěr 

 V současné době i v minulých letech stále procházíme ekonomickou krizí, 

která bohužel postihla téměř celý svět. Zaměstnavatelé proto řeší úsporu nákladů 

snížením zaměstnaneckých výhod. Je to pro firmu přijatelnější, než snižování mezd a 

propouštění zaměstnanců. Zaměstnanci, kteří jsou motivováni benefity jsou daleko 

spokojenější a odvádějí pro danou společnost kvalitnější práci.  

 

Soutěž na obchodním trhu přináší velké množství změn.  

Většina z nich je motivována snahou rozšířit trhy, získat nové a další zákazníky a 

klienty. Přeměny podniků fúzí a rozdělení jsou jednou z možných cest realizace 

takových záměrů. Některé firmy také využívají fúze jako prostředek odvrácení 

ekonomické krize, pokud mají ekonomicky slabší dceřiné společnosti a hrozilo by jim 

propouštění zaměstnanců, případně až úplná likvidace a nechtějí přijít o své 

zákazníky a obchodní partnery. 

 

Cílem mé diplomové práce bylo srovnání zaměstnaneckých benefitů vybraného 

podniku a veřejné vysoké školy.  

 

V diplomové práci nalezneme výčet benefitů obou společností. Každá společnost 

nebo organizace může poskytovat rozdílný počet benefitů a lišit se může i jejich 

výše. Nejčastějšími benefity jsou ty, které jsou pro zaměstnavatele obzvláště daňově 

výhodné. Seznam benefitů, který je zde uveden nemusí být konečný, společnosti jej 

rády obměňují jako reakci na přání a požadavky svých zaměstnanců. Nejčastějším 

benefitem je „stravování zaměstnanců a poskytování stravenek“.  

Veřejná vysoká škola je ale financována ze státního rozpočtu a každoročně dochází 

ke snižování příspěvku na studenta. Musí se proto velice zvážit, co se mimo mzdu 
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zaměstnanci poskytne, zatímco kapitálové společnosti jsou soukromoprávní sdružení 

osob vzniklé na základě smlouvy a jejichž účelem je podnikání. 

Společníci poskytují do podnikání vklady a rozdělují si zisk, kterého dosáhli. 

Obchodní společnost je tedy právnická osoba, která je založena v některé z 

upravených forem a která je zapsána do Obchodního rejstříku. Obchodní společnost 

má vždy postavení podnikatele.  

 

V první části mé práce bylo cílem vysvětlit, co jsou to vlastně zaměstnanecké 

benefity, jak je rozdělujeme podle zákoníku práce a interních směrnic a nařízení a 

objasnit jejich charakteristiku. 

 

Ve druhé části jsou představeny dvě rozdílné společnosti, z nichž jednou je veřejná 

vysoká škola: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, a druhou 

kapitálová společnost: Vítkovice Cylinders, a.s. Jedná se o společnosti s velice 

dlouhou historií s funkčními odborovými svazy a tak je zcele zřejmé, že poskytované 

benefity jsou odrazem potřeb jejich zaměstnanců. 

 
Ve třetí části je uveden výčet zaměstnaneckých benefitů obou společností a 

provedeno jejich srovnání. Když srovnáváme benefity co do počtu, zjistíme, že se 

společnosti moc neliší. Liší se ale ve finančním vyjádření poskytovaných benefitů. 

 

Nemůžeme srovnávat poskytnutí platu navíc se zvýhodněným odprodejem 

neupotřebitelného majetku. Společnost Vítkovice Cylinders, a.s. nabízí svým 

zaměstnancům podobný výčet benefitů jako Vysoká škola báňská – Technická 

univerzita Ostrava, ale poskytuje zaměstnancům vyšší finanční částky. 

 

Společnosti by měly informovat zaměstnance o poskytovaných benefitech, třeba 

prostřednictvím vlastních internetových stránek, aby nebyli vůči jiným znevýhodněni.  

 

Je třeba sledovat a pružně reagovat na trendy v poskytování benefitů, neboť 

průzkumem bylo zjištěno, že zaměstnanci preferují krátkodobé benefity. Je smutné, 

že se téměř upustilo od vyplácení benefitu za odpracované roky u společnosti. I to by 

byla motivace ke zkvalitnění práce jednotlivých zaměstnanců a zároveň by to zvýšilo 
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perspektivu zaměstnatelnosti. To je v našem regionu velice citlivá otázka, protože 

mnoho firem ukončilo svou činnost a je zde vysoká nezaměstnanost.  

 

Musíme své zaměstnance pozitivně motivovat, informovat je o tom, co jim daná 

společnost přináší, odlišit benefity jako plnění, které není samozřejmostí a není 

součástí mzdy. Určitě to přinese efekt,  který očekáváme. 
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