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1 Úvod 

Mzdová problematika je jednou z nejdůležitějších oblastí každého podniku. Oblast 

mezd do značné míry reguluje stát, a to prostřednictvím legislativy, která musí být podniky 

dodržována. Společnosti se musí vypořádat s neustálými změnami platné legislativy. Některé 

společnosti se snaží optimalizovat mzdové náklady využíváním velmi diskutovaného 

„švarcsystému“, který je při splnění určitých znaků, nezákonný.  

Právě na problém švarcsystému je tato bakalářská práce zaměřena. Cílem práce je 

popsat základní právní aspekty mezd, představit základní údaje o vybrané společnosti, 

zanalyzovat celkové mzdové náklady na jednotlivé dělnické profese. Tyto mzdové náklady 

budou následně porovnány s náklady na subdodávky od menších živnostníků. Výsledkem této 

analýzy pak bude zjištění, zda je pro společnost výhodnější využívání švarcsystému nežli 

zaměstnávání vlastních zaměstnanců. 

Pro praktickou část byla zvolena společnost Lesostavby Frýdek – Místek, a. s., která 

zaměstnává přes 300 zaměstnanců a je považována za stabilní společnost, působící na našem 

trhu již od roku 1992. Práce je rozdělena do tří kapitol, v první z nich jsou 

popsány základními pojmy mzdové problematiky (závislá práce, pracovní smlouva atd.), 

 platná legislativa, která tuto oblast ovlivňuje (zejména zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce). 

Je zde také uveden příklad, který vystihuje výhodnost „švarcsystému“ pro živnostníky a 

naopak nevýhodnost tohoto systému pro stát. 

V kapitole Charakteristika společnosti Lesostavby Frýdek-Místek,a. s. jsou nastíněny 

základní informace o společnosti, její organizační struktura a finanční situace. Součástí 

kapitoly je také popis některých z metod používaných v účetnictví společnosti a údaje 

vyplývající z kolektivní smlouvy. 

Praktická část této práce je obsažena v kapitole Analýza mzdového systému, která je 

zaměřena právě na výpočet výhodnosti či nevýhodnosti „švarcsystému“ v akciové 

společnosti. V úvodu kapitoly jsou vymezeny základní mzdové tarify a postup zpracování 

mezd. Další část se zaměřuje na vyčíslení mzdových nákladů na jednotlivé dělnické profese, 

které zahrnují nejen hrubou mzdu a náklady na sociální a zdravotní pojištění, ale také náklady 

na osobní ochranné prostředky, školení, zdravotní prohlídky a stravné. Vyčíslené celkové 

náklady na hodinu práce jednotlivých dělnických profesí jsou následně porovnány s cenou za 

hodinu práce u menších živnostníků, se kterými akciová společnost uzavřela smlouvu o dílo. 

Výsledky provedené analýzy jsou shrnuty v závěru práce. 

Při zpracování bakalářské práce byly použity metody popisu, analýzy a komparace.  
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2 Právní aspekty mezd 

Pro fungování téměř všech organizačně-právních forem podnikání je velmi důležitá 

potřeba zaměstnávat pracovníky. Za odvedenou práci jim samozřejmě přísluší mzda. 

S vyplácením mezd se pojí široká škála povinností, činností a aktivit. Aby byly tyto 

povinnosti vykonávány řádně je potřeba se nejdříve seznámit se základními právními 

předpisy. 

Za základní právní předpis je považován zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, který 

je pokládán za obecný předpis. Úkolem tohoto zákona je upravit vztahy mezi zaměstnanci a 

zaměstnavateli. V některých případech však do těchto vztahů může vstupovat i třetí subjekt, a 

to odborová organizace. Její působnost je také vymezena v zákoníku práce a zákonem o 

kolektivním vyjednávání. 

 Mezi další důležité právní předpisy řadíme zejména: 

 zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, 

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

státní politiku zaměstnanosti, 

 zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, 

 a další. 

2.1 Pracovně-právní vztah 

2.1.1 Závislá práce 

Pro správné vymezení pracovně-právního vztahu je vhodné nejdříve definovat 

závislou práci, přesná definice je vymezena v § 2 zákoníku práce. Takováto práce je ve vztahu 

nadřízenosti zaměstnavatele a podřízenosti zaměstnance, jménem zaměstnavatele, podle jeho 

pokynů a zaměstnanec ji pro zaměstnavatele vykonává osobně. Závislá práce musí být vždy 

vykonávána za mzdu, plat nebo odměnu a na náklady a odpovědnost zaměstnavatele. 

Z definice také jasně vyplývá, že závislá práce musí být vykonávána jedině 

v pracovněprávním vztahu.[6] 

V zákoně o daních z příjmu se objevuje vymezení pojmu závislá činnost, které je širší 

než vymezení pojmu závislé práce v  zákoníku práce. Z toho vyplývá, že závislá práce podle 

zákoníku práce je vždy závislou činnosti podle zákona o daních z příjmu. 
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2.1.2 Švarcsystém 

Pokud není závislá práce vykonávána v pracovněprávním vztahu, jedná se o tzv. švarc 

systém. Systém je pojmenován po jednom z nejúspěšnějších podnikatelů první poloviny       

90. let Miroslavu Švarcovi. V 90. letech vlastnil stavební firmu s miliardovým obratem, kde 

tento systém používal, od roku 2008 je důchodcem.  

V rozhovoru pro Hospodářské noviny dne 5. října 2012 uvedl, že: „Zrovna v této době 

by švarcssystém podnikatelům pomohl. Představte si, že jste kadeřnice. Sama na to 

nestačíte. Zaměstnat kolegyni ale neutáhnete kvůli odvodům a tak dále. Kdyby vám mohla 

pomáhat na živnostenský list, tak to zvládáte.“ Stát sice přichází o odvody, ale zvyšuje se tím 

nezaměstnanost, tudíž musí vyplácet podpory v nezaměstnanosti. Dále Švarc tvrdí, že se tento 

problém netýká pouze kadeřnic, ale i zámečníků, stavebních řemesel. Jsou mu známé i 

případy, kdy menší firmy nemohly řemeslníky zaměstnat a tito lidé pak šli žádat o podporu 

v nezaměstnanosti.[13] 

Používání švarcssystému je velmi diskutabilní, výhody a nevýhody jsou shrnuty 

v následujícím příkladu. Jedná se o příklad z oblasti lesnictví, protože zde se v praxi často 

objevuje situace velmi blízká švarsystému. Lesy ČR vypisují státní zakázky a firma, která tuto 

zakázku vyhraje, většinou neprovádí veškeré práce sama. Část zakázky rozděluje mezi menší 

živnostníky, kteří mají své vybavení (pily, ochranné pomůcky apod.). Výhodou tohoto 

systému je také fakt, že pracovníci jsou rozptýleni po větší oblasti lesa a pro zaměstnavatele 

by bylo komplikované provádět kontrolu efektivnosti práce.  

První část příkladu je zaměřena na výpočet daně v případě běžného zaměstnance a 

„pracovníka“ na živnostenský list. Z tab. 2.1 vyplývá, že z daňového hlediska je výhodnější 

pracovat v pozici živnostníka, který se dokonce dostává do daňového bonusu ve výši 

daňového zvýhodnění na dítě. Základ daně u živnostníka je vypočítán při uplatnění výdajů 

procentem z příjmů ve výši 60 %.  
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 Živnostník Zaměstnanec 

Hrubá mzda 25 000 25 000 

Základ daně 10 000 33 500 

Daň 15 %   1 500   5 025 

Sleva na poplatníka   2 070   2 070 

Daň po slevě na poplatníka   0   2 955 

Daňové zvýhodnění na dítě   1117   1 117 

Výsledná daňová povinnost   - 1117   1838 

Tab. 2.1 Výpočet daňové povinnosti 

        Zdroj: vlastní zpracování 

V další části příkladu je popsán výpočet pojistného na zdravotní a sociální pojištění u 

zaměstnance a „pracovníka“ na živnostenský list. V tab. 2.2 jsou u živnostníka uvedeny 

minimální zálohy, které musí platit během roku, protože je jeho vyměřovací základ menší než 

minimální vyměřovací základ jak pro sociální tak pro zdravotní pojištění. Vyměřovací základ 

je vypočten jako polovina základu daně z příjmů fyzických osob, tedy při uplatnění výdajů 

z příjmů ve výši 60%. V rámci plateb pojistného je výhodnější být zaměstnancem.  

 Živnostník Zaměstnanec 

Vyměřovací základ   5 000 25 000 

Pojistné na ZP   1 697   1 125 

Pojistné na SP   1 836   1 625 

Tab. 2.2 Výpočet pojistného na ZP a SP  

Zdroj: vlastní zpracování 

V následující části příkladu jsou popsány náklady zaměstnavatele pro oba případy. 

Z tab. 2.3 je jasné, že pro zaměstnavatele je mnohem výhodnější uzavřít smlouvu 

s živnostníkem.  

 Živnostník Zaměstnanec 

Hrubá mzda 25 000 25 000 

Náklady zaměstnavatele 25 000 33 500 

           Tab. 2.3 Výpočet nákladů zaměstnavatele 

Zdroj: vlastní zpracování  

Naopak je ale vhodné se na stejný příklad podívat očima státu, což se dá vyjádřit 

výnosem pro stát (daň z příjmů+pojistné). Tento údaj je spočítán v tab. 2.4. 
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 Živnostník Zaměstnanec 

Daň z příjmů -1117 1838 

Sociální pojištění 1836 7875 

Zdravotní pojištění 1697 3875 

Celkový výnos státu 2416 13 588 

Tab. 2.4 Výnos pro stát  

Zdroj: vlastní zpracování 

Ve sloupci zaměstnanec jsou zohledněny i hodnoty pojistného, které hradí za své 

zaměstnance zaměstnavatel. Na základě tabulky můžeme odhalit důvod, proč stát neakceptuje 

švarcsystém. U švarcsystému nedochází k tak velkému výnosu v podobě daně z příjmů a 

pojistného na zdravotní a sociální pojištění jako u běžných zaměstnanců. 

Aby se dalo rozpoznat, zda se opravdu jedná o nezákonný švarcsystém, jsou 

judikaturou stanoveny znaky švarcsystému. 

a. vystupování jménem zaměstnavatele 

V některých případech osoby samostatně výdělečně činné nevystupují sami za sebe a 

tím splňují jeden ze znaků švarcsystému. Proto je vhodné, aby osoba samostatně výdělečně 

činná měla například své vizitky, e-mailovou schránku nebo také podpis ve e-mailech. 

b. pravidelné a stejné odměny 

Typickým znakem je také situace, kdy OSVČ fakturuje pouze jednomu odběrateli 

(„zaměstnavateli“) a dostává zpravidla jednou měsíčně stále stejnou částku. Důležitá je taktéž 

výše odměny, odborníci se shodují, že pokud odměna dosahuje stejné výše jako mzda 

zaměstnanců za stejnou práci, jedná se také o znak švarcsystému. 

c. práce pro jednoho zaměstnavatele a zákaz výkonu pro jiného 

Dlouhodobá spolupráce s jedním odběratelem ještě neznamená švarcsystém, dojde-li 

však ke kombinaci dlouhodobé spolupráce a smluvního zákazu výkonů činnosti pro jiný 

podnikatelský subjekt, dochází ke splnění dalšího znaku skryté závislé práce. 

d. pracovní nástroje zaměstnavatele 

Jestliže osoba samostatně výdělečná činná používá při práci pomůcky svého 

„zaměstnavatele“ a není mezi nimi uzavřena například smlouva o pronájmu, může se opět 

jednat o faktor ukazující na nelegální švarcsystém. Pokud je povaha práce, kterou OSVČ 

vykonává pro „zaměstnavatele“ taková, že musí být vykonávána v sídle společnosti, je 

nezbytné, aby byl smluvně upraven pronájem pomůcek, nástrojů a také nebytových prostor. 

 

 



10 

 

e. stanovená pracovní doba 

Za typický znak závislé činnosti je považována mimo jiné také stanovená pracovní 

doba, takže pokud má OSVČ pevně stanovenou pracovní dobu, kterou zaznamenává pro 

účely „zaměstnavatele“, ukazuje to opět na švarcsystém. Doporučením pro „zaměstnavatele“ 

je tedy, aby žádným způsobem neevidoval docházku OSVČ, protože takováto evidence by se 

mohla pro kontrolory stát jasným důkazním předmětem. 

f. vztah nadřízenosti a podřízenosti, odpovědnost za škody 

Jestliže dochází k legální spolupráci mezi OSVČ a společností, pak jde z hlediska 

obchodněprávních vztahů o rovnocenné partnerství. Naopak v případě, kdy existuje vztah 

nadřízenosti a podřízenosti mezi společnosti a OSVČ, může to opět poukazovat na nelegální 

švarcsystém. Dalším znakem může být také případ, kdy je osoba samostatně výdělečně činná 

přímo zařazena do organizační struktury společnosti („zaměstnavatele“). 

Se vztahem nadřízenosti a podřízenosti samozřejmě souvisí odpovědnost za škody 

způsobené třetí osobě. Zaměstnanec totiž podle zákoníků práce ručí za škody pouze do 

stanoveného limitu, zatímco OSVČ ručí celým svým majetek. Z toho vyplývá, že pokud za 

škody neodpovídá OSVČ, ale zaměstnavatel, jde o znak nelegální závislé práce.[12] 

 

I přesto, že jsou tyto znaky stanoveny, nedá se říct, že například při splnění 3 kritérii 

se už jedná o švarcsystém, vždy záleží na konkrétní situaci a na rozhodnutí konkrétního 

inspektora. Stát neakceptuje švarcsystém, protože by mu díky tomuto systému unikaly peníze 

za sociální a zdravotní pojištění. Navíc jsou tímto systémem omezována práva zaměstnanců 

(nemají kryté pracovní úrazy, nemoci z povolání nebo placenou dovolenou).[12] 

Aby stát zabránil švarcsystému, jsou vykonávány kontroly inspektorátem práce. 

Kontrola může být zahájena po předložení průkazu kdykoliv, je-li přítomen někdo ze 

zaměstnanců. Kontrolor má právo na předložení dokladů od všech lidí, kteří se na pracovišti 

v tu chvíli nacházejí. Zaměstnavatel má naopak povinnost u každého přítomného člověka 

doložit, co na pracovišti dělá, a v jakém je pracovně právním vztahu. [13] 

Za porušení zákazu švarcsystému hrozí firmě nemalé pokuty. Minimální výše je 

stanovena na 250 000,- Kč a maximální pak až na 10 mil. Ani zaměstnanec nemusí zůstat 

nepostižen, u něj může pokuta činit maximálně 100 000,- Kč. Po firmě, která zákaz porušila, 

mohou být dodatečně vymáhány odvody daní, sociálního a zdravotního pojištění (ve výši, 

jako by se jednalo o zaměstnance).[13] 
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2.1.3 Pracovní smlouva 

Závislá práce tedy musí být vykonávána v pracovním poměru, který může být založen 

buď pracovní smlouvou, která je v praxi nejčastější, nebo také jmenováním. Pro pracovní 

smlouvu jsou vymezeny zásady, a to v zákoníku práce v § 34. Každá pracovní smlouva musí 

být uzavřena písemně s tím, že každá strana (tedy jak zaměstnavatel, tak zaměstnanec) musí 

obdržet jedno vyhotovení smlouvy. Úkolem pracovní smlouvy je vymezit práva a povinnosti 

zaměstnavatele a zaměstnance. [3] 

Podle § 34 ZP jsou stanoveny tři povinné náležitosti: 

 druh práce, který má zaměstnanec vykonávat pro zaměstnance, 

 místo (místa) výkonu práce, ve kterých má být práce vykonávána, 

 den nástupu do práce.[15] 

Smlouva však může obsahovat i další ujednání, které nesmí být v rozporu se 

zákoníkem práce a jinými předpisy. Jedná se například o zkušební dobu, pracovní poměr na 

dobu určitou, kratší pracovní úvazek. Je možné také dohodnout konkurenční doložku, což 

znamená, že zaměstnanec nesmí po ustanovenou dobu vykonávat pro jiného zaměstnavatele 

nebo na vlastní účet činnost, která je předmětem činnosti zaměstnavatele nebo jinou činnost, 

která by měla soutěžní povahu vůči podnikání zaměstnavatele. Za porušení tohoto závazku je 

možné také sjednat smluvní pokutu. Zaměstnavatel je ovšem povinen poskytovat zaměstnanci 

za plnění toho závazku přiměřené peněžité vyrovnání, které je stanoveno minimálně ve výši 

jedné poloviny je průměrného měsíčního výdělku.[6] 

Ujednání o zkušební době by mělo sloužit k jednoduššímu ukončení pracovního 

poměru v případě, že se zaměstnanec při práci neosvědčil nebo s podmínkami a rozsahem 

práce není spokojený. Zkušební doba podle zákoníku práce musí být sjednána písemně, délka 

této doby je také stanovena zákonem, a to: 

 v délce 3 měsíců od vzniku pracovního poměru, 

 maximálně v délce 6 měsíců od vzniku pracovního poměru u vedoucích 

zaměstnanců. 

Jednoduchost ukončení pracovního poměru ve zkušební době spočívá v tom, že není 

nutné uvádět důvod zrušení a pracovní poměr skončí dnem doručení zrušení, není-li v něm 

uveden den pozdější (§ 66 zákoníků práce). Jedinou výjimkou je situace, kdy u zaměstnance 

trvá prvních 21 dnů dočasné pracovní neschopnosti (popřípadě karantény). V tomto případě 

není možné ukončit pracovní poměr ve zkušební době.[15] 
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Pracovní poměr sjednaný pracovní smlouvou trvá po dobu neurčitou v případě, že 

nebyla sjednána jiná doba trvání. Pokud se jedná o pracovní poměr na dobu určitou, bývá 

většinou vymezen časovým intervalem, ale je možné jej uzavřít na vykonání určité konkrétní 

práce nebo na určitou skutečnost (nejčastěji mateřská dovolená). § 39 ZP dále vymezuje, za 

jakých okolností je možné uzavírat pracovní poměr na dobu určitou. Je stanoveno, že 

pracovní poměr na dobru určitou mezi stejnými smluvními stranami nesmí přesáhnout tři roky 

a ode dne vzniku prvního pracovního poměru na dobu určitou se může opakovat nejvýše 

dvakrát.[4] 

2.1.4 Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr 

V případě, že zaměstnavatel potřebuje zaměstnance například na nepravidelnou 

výpomoc, která by nepokryla podmínky pracovního poměru, je možné uzavřít s takovým 

zaměstnancem jednu z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. Za dohody 

zaměstnanci nepřísluší mzda, ale odměna. Dohody jsou v určitých ohledech výhodnější jak 

pro zaměstnance tak zaměstnavatele. Jedná se tedy o dohodu o provedení práce a dohodu o 

pracovní činnosti.  

Zatímco dříve byl rozdíl mezi dvěma dohodami dán časovými rozdíly a rozdílem 

v povaze práce. V současnosti je rozdíl pouze v počtu odpracovaných hodin za určité období. 

Zákoník práce stanovuje, za jakých podmínek mohou být tyto dohody uzavřeny. Základní 

podmínkou je písemná forma. [4] 

Dohodu o provedení práce je možné uzavřít pouze v případě, že počet hodin 

odpracovaných v kalendářním roce nepřesáhne 300 hodin, přičemž do rozsahu práce se také 

započítává doba práce, kterou zaměstnanec vykonává pro zaměstnavatele ve stejném 

kalendářním roce na základě jiné dohody o provedení práce (v roce 2011 bylo pouze 150 

hodin). Do konce roku 2011 nemusel být tento typ dohody uzavřen písemně, ale od 1. 1. 2012 

je stanovena povinnost písemného uzavření dohody o provedení práce. 

Novelou zákoníku práce  byla částečně omezena dřívější velká výhoda této dohody. 

Protože v dřívější době pracovník na DPP nebyl účastníkem nemocenského a důchodového 

pojištění bez ohledu na příjem z dohody (nebylo mu tedy sráženo pojistné na sociální 

pojištění a zdravotní pojištění). V současné době je stanoveno, že pokud příjem plynoucí 

z DPP přesáhne 10 000,- Kč, je povinen platit pojistné na sociální pojištění (6,5 % z hrubé 

mzdy) a zdravotní pojištění (4,5 % z hrubé mzdy). [5] 

Povinnost odvádět pojistné na sociální a zdravotní pojištění mají zaměstnanci činní na 

základě dohody o provedení práce pouze v těch kalendářních měsících, ve kterých jim byl 
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zúčtován započitatelný příjem v částce vyšší než 10 000,- Kč. Je nutné zmínit, že z hlediska 

sociálního pojištění se příjmy z dohod o provedení práce uzavřených u jednoho 

zaměstnavatele sčítají, ale z hlediska zdravotního pojištění se každá DPP posuzuje 

samostatně. Z toho tedy vyplývá, že může nastat i situace, kdy zaměstnance bude odvádět 

pouze sociální pojištění. [11] 

Tato změna ovlivňuje taktéž administrativní nároky na zaměstnavatele, jelikož musí 

nového zaměstnance přihlásit na Okresní správě sociálního zabezpečení a také zdravotní 

pojišťovně. Je důležité, že mzdové náklady zaměstnavatele jsou tímto opatřením zvyšovány. I 

přes změny je DPP v praxi dost využívána, protože se mnoho lidí snaží zvyšovat rodinný 

rozpočet prací mimo pracovní poměr. 

Dohoda o pracovní činnosti se může uzavřít i na dobu delší než 300 hodin, avšak 

pracovní doba nesmí v průměru překročit polovinu stanovené týdenní pracovní doby, tedy 

20 hodin. Z DPČ je odváděno jak sociální tak zdravotní pojištění. Dohodu je možné zrušit 

dohodou nebo jednostrannou výpovědi, kdy je výpovědní lhůta stanovena na 15 dnů. 

2.2 Mzda  

Všem pracovníkům za odpracovanou práci přísluší mzda nebo plat. Zatímco plat 

přísluší například zaměstnancům státu, územních samosprávných celků a podobně, mzda je 

určena pro zaměstnance v podnikatelské sféře. Protože se bakalářská práce zaměřuje na 

podnikatelský subjekt, bude zde pojednáno jen o mzdě.  

Výše mzdy se odvíjí podle: 

 složitosti, odpovědnosti a namáhavosti práce, 

 obtížnosti pracovních podmínek, 

 pracovní výkonnosti, 

 dosahovaných pracovních výsledků.[9] 

2.2.1 Minimální a zaručená mzda 

Minimální mzda je taktéž definována v § 111 odst. 1 zákoníku práce: „Minimální 

mzda je nejnižší přípustná výše odměny za práci v pracovněprávním vztahu uvedeném v  

§ 3 větě druhé. Mzda, plat nebo odměna z dohody nesmí být nižší než minimální mzda. Do 

mzdy a platu se pro tento účel nezahrnuje mzda ani plat za práci přesčas, příplatek za práci 

ve svátek, za noční práci, za práci ve ztíženém pracovním prostředí a za práci v sobotu a 

v neděli.“[15] 
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Výše minimální mzdy je stanovována nařízením vlády, od roku 2007 doposud se její 

výše nezměnila a je stále na úrovni 8 000,- Kč za měsíc, tedy 48,10,- Kč za hodinu. Nižší 

sazba hodinové mzdy je možná pouze pro nástupní mzdu zaměstnanců ve věku 18 až 21 let, 

mladistvé a invalidní osoby.  

V tab. 2.5 je patrný vývoj minimální mzdy od roku 1998 do roku 2013 

Období hodinová sazba měsíční mzda Změna 

od 1.1.1998 14.80 Kč 2650 Kč - 

od 1.1.1999 18.00 Kč 3250 Kč + 22,6 % 

od 1.7.1999 20.00 Kč 3600 Kč + 10.8 % 

od 1.1.2000 22.30 Kč 4000 Kč + 11.1 % 

od 1.7.2000 25.00 Kč 4500 Kč + 12.5 % 

od 1.1.2001 30.00 Kč 5000 Kč + 11.1 % 

od 1.1.2002 33.90 Kč 5700 Kč + 14.0 % 

od 1.1.2003 36.90 Kč 6200 Kč + 8.8 % 

od 1.1.2004 39.60 Kč 6700 Kč + 8.1 % 

od 1.1.2005 42.50 Kč 7150 Kč + 7.2 % 

od 1.1.2006 44.70 Kč 7570 Kč + 5.4 % 

od 1.7.2006 48.10 Kč 7955 Kč + 5.1 % 

od 1.1.2007 – doposud 48.10 Kč 8000 Kč + 0.57 % 

             Tab. 2.5 Vývoj minimální mzdy 

Zdroj:http://www.finance.cz/zpravy/finance/144903-minimalni-mzda-na-hranici-

chudoby/ 
 

Je vidět, že se od roku 2002 minimální mzda zvyšovala stále pomaleji. Od roku 2007 

je výše minimální mzdy stále stejná. Ani do budoucna nelze očekávat, že by se minimální 

mzda zvyšovala výraznějším způsobem.  

Podle § 112 zákoníku práce je zaručená mzda definována jako mzda nebo plat, na 

kterou zaměstnanci vzniklo právo. Nejnižší úrovně zaručené mzdy jsou stanoveny nařízením 

vlády. Práce jsou odstupňovány podle složitosti, odpovědnosti, namáhavosti do 8 skupin.   

Složitost práce je posuzována dle náročnosti práce, která spočívá v náročnosti odborné 

přípravy a druhu a rozsahu dalšího vzdělání, dále v nárocích na praktické znalosti  

a dovednosti. Složitost předmětu práce a pracovní činnosti je vyjadřována složitosti objektu 

vykonávané práce a pracovního procesu. Odpovědnost je stanovena podle pravděpodobnosti, 

velikosti, ovlivnitelnosti a odstranitelnosti škod, které mohou vzniknout v důsledku výkonu 

práce. Namáhavost je vyjádřena hlediskem fyzické, psychické a smyslové zátěže.[7] 

Ve skupinách prací jsou uváděny zejména práce, které jsou vykonávány  

u zaměstnavatelů, u nichž jsou statisticky vykazovány nejnižší výdělky (například kožedělná 

výroba, oděvní výroba). Můžeme zde také najít práce, které jsou vykonávány u menších 

zaměstnavatelů, u kterých není odborová organizace a mzda tedy nemůže být stanovena 
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kolektivní smlouvou. Naopak ve skupinách prací nenajdeme práce, které jsou převládající u 

zaměstnavatelů, kteří nemají problémy s nízkou úrovní výdělků, a u kterých často dochází 

k uzavírání kolektivních smluv (například energetika, farmaceutický průmysl).[7] 

V tab. 2.6 jsou uvedeny nejnižší úrovně zaručené mzdy pro rok 2013. 

 

 Skupina 

prací 

Nejnižší úroveň zaručené mzdy  

v Kč za 

hodinu 

v Kč za měsíc 

1. 48,10 8 000 

2. 53,10 8 900 

3. 58,60 9 800 

4. 64,70 10 800 

5. 71,50 12 000 

6. 78,90 13 200 

7. 87,10 14 600 

8. 96,20 16 100 

            Tab. 2.6 Nejnižší úrovně zaručené mzdy 

Zdroj: vlastní zpracování 

2.2.2 Srážky ze mzdy 

Povinností zaměstnavatele je provádět srážky z mezd zaměstnanců. Tato povinnost je 

stanovena jednak zákonem, ale může být nařízena soudem nebo exekutorem (zaměstnanec je 

v pozici dlužníka).  

V praxi je velmi důležité oddělovat pojmy srážky ze mzdy od bezhotovostní výplaty 

mzdy. Zásadní rozdíl je v tom, že pokud se jedná o bezhotovostní výplatu mzdy, je tato částka 

poukazována vždy na účet zaměstnance u peněžního ústavu. Avšak srážky ze mzdy jsou 

poukazovány jiné fyzické nebo právnické osobě (nikdy ne na účet zaměstnance). Často 

dochází k záměně těchto dvou pojmů a zaměstnavatel nechce provádět srážky ze mzdy svého 

zaměstnance kromě exekucí. Vysvětluje to tím, že je mzda poukazována zaměstnanci na jeho 

bankovní účet, a může si tedy provádět jednotlivé srážky sám. [9] 

Toto jednání je však protiprávní, jelikož je v § 143 zákoníku práce jasně stanoveno, 

že: „Zaměstnavatel musí zajišťovat výplatu mzdy poukázáním částky, určené 

zaměstnancem na jeho bankovní účet až po provedení případných srážek ze mzdy podle 

příslušných právních předpisů.“[15] 

Každý zaměstnavatel dále musí evidovat údaje o srážkách ze mzdy. Mezi tyto údaje 

patří zejména jméno a příjmení u fyzické osoby, sídlo a název u právnické osoby, písemnosti 
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týkající se srážek. Evidence musí být uchovávána stejně dlouho jako doklady o mzdě, tedy 30 

kalendářních roků.[3] 

Srážky mohou být prováděny pouze v třech okruzích případů, a to: 

a) je-li to stanoveno zákonem, 

b) na základě dohod o srážkách, 

c) k úhradě členských příspěvků členem odborové organizace. 

Mezi srážky stanovené zákoníkem práce nebo jiným zákone patří: 

 srážky daně z příjmu FO ze závislé činnosti a pojistného na sociální a 

zdravotní pojištění, 

 srážky na pohledávky zaměstnavatele (u některých pohledávek i bez souhlasu 

zaměstnance), 

 výkon rozhodnutí (exekuce). 

2.3 Sociální pojištění z pohledu zaměstnance a zaměstnavatele 

Mezi nejdůležitější právní předpisy, upravující oblast sociálního pojištění patří: 

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

státní politiku zaměstnanosti, 

 zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, 

 zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, 

 zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, dále také 

 vyhlášku č. 149/1988 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení. 

V § 3 odst. 1 písm. b) zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a 

příspěvku na státní politiku zaměstnanosti je definováno, kdo je považován za zaměstnance. 

Jedná se zejména o: 

 zaměstnance v pracovním poměru, 

 zaměstnance činné na základě dohody o pracovní činnosti a dohody o 

provedení práce, 

 členy družstva v družstvech, 

 soudci, 

 poslanci Poslanecké sněmovny a senátoři Senátu Parlamentu, 

 členy zastupitelstev územních samosprávných celků, 

 členy vlády, prezidenta, členy Nejvyššího kontrolního úřadu.[14] 
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Pojem zaměstnavatel je definován také v § 3, ale v odst. 1a), jedná se tedy o 

právnickou nebo fyzickou osobu, která zaměstnává alespoň jednoho zaměstnance. 

Zaměstnavatelem je taktéž organizační složka státu, ve které jsou zaměstnanci v pracovním 

poměru, anebo jsou činní na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní 

činnosti.[14] 

Pojistné na sociální zabezpečení se skládá ze tří částí, a to: 

a) nemocenské pojištění, 

b) důchodové pojištění, 

c) příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. 

Výše pojistného je stanovena procentuální sazbou z vyměřovacího základu zjištěného 

za rozhodné období (kalendářní měsíc, za který se pojistné platí). 

2.3.1 Vyměřovací základ 

Vyměřovacím základem zaměstnavatele je částka, která je rovna úhrnu 

vyměřovacích základů jeho zaměstnanců, jejichž příjmy podléhají odvodu pojistného na 

nemocenské a důchodové pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.[4] 

Za vyměřovací základ zaměstnance se považuje úhrn příjmů, které jsou nebo by 

byly předmětem daně z příjmů fyzických osob (podle zákona o daních z příjmů) a nejsou od 

této daně osvobozeny, a které zaměstnavatel zaměstnanci zúčtoval v souvislosti se 

zaměstnáním, které zakládá účast na nemocenském pojištění.[6] 

V § 5 odst. 2 zákona č. 589/1992 Sb. jsou taxativně vymezeny příjmy, které se 

nezahrnují do vyměřovacího základu zaměstnance, může se jednat například o: 

 náhrada škody podle zákoníku práce, 

 odstupné, odchodné, odměna při skončení funkčního období, 

 jednorázová sociální výpomoc poskytnutá zaměstnanci k překlenutí jeho 

mimořádně obtížných poměrů vzniklých v důsledku živelní pohromy, požáru. 

2.3.2 Sazby pojistného 

Výše sazby pojistného je pro rok 2013 ve výši 25 % (popřípadě 26 %). Zaměstnavatel, 

který používá sazbu pojistného ve výši 25 %, si nemůže odečíst od částky pojistného polovinu 

částky, kterou v kalendářním měsíci, za který platí pojistné, zúčtoval všem zaměstnancům na 

náhradě mzdy, platu či odměny. Naopak zaměstnavatel, který se rozhodne pro zvýšenou 

sazbu pojistného ve výši 26 %, může tento odpočet provést. 

Je nutné zmínit, že pro zvýšenou sazbu pojistného se může rozhodnout pouze 

zaměstnavatel, který nezaměstnává více než 25 zaměstnanců. Přitom počet zaměstnanců se 
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zjišťuje jako průměr počtu zaměstnanců k prvnímu dni měsíce října, listopadu a prosince 

předchozího roku. Placení pojistného ve zvýšené sazbě musí zaměstnavatel oznámit 

nejpozději do 20. ledna daného roku a tuto sazbu musí používat po dobu celého kalendářního 

roku.[10] 

Zaměstnavatel odvádí za své zaměstnance tedy buď 25 %, nebo 26 % 

z vyměřovacího základu, přičemž 21,5 % přechází na důchodové pojištění, dále 2,3 % na 

nemocenské pojištění (u zvýšené sazby přechází na nemocenské pojištění 3,3 %) a 1,2 % na 

státní politiku zaměstnanosti. 

Sazba pojistného pro zaměstnance činí v roce 2013 6,5 % v případě, že zaměstnanec 

není účasten důchodového spoření, a 3,5 % u zaměstnanců, kteří jsou účastni důchodového 

spoření. Nižší sazba pojistného platí od prvního dne kalendářního měsíce, ve kterém se 

zaměstnanec stal účastníkem důchodového spoření. 

2.3.3 Odvod pojistného, sankce 

Pojistné za příslušný kalendářní měsíc je splatné od 1. do 20. dne následujícího 

kalendářního měsíce. V situacích, kdy připadá poslední den lhůty na den pracovního klidu, 

musí být platba připsaná na účet České národní banky nejpozději v nejbližším pracovním dni 

po 20. dni v měsíci.[9] 

Zaměstnavatel je také povinen odvádět i pojistné za své zaměstnance, které svým 

zaměstnancům sráží z jejich příjmů. Při platbách pojistného má zaměstnavatel povinnost 

uvádět variabilní symbol, který mu byl přidělen a číslo účtu u peněžního ústavu, ze kterého 

pojistné platí.[6] 

Ve stejné lhůtě, která je určena pro odvod pojistného, musí zaměstnavatel předložit 

příslušné Okresní správě sociálního zabezpečení na předepsaném tiskopise přehled o výši 

vyměřovacích základů a o výši pojistného, které je povinen odvádět. Zaměstnavatel, který 

používá zvýšenou sazbu pojistného, navíc uvádí údaje o výši částky, kterou zúčtoval svým 

zaměstnancům na náhradě mzdy za dobu dočasné pracovní neschopnost a také údaje o rozdílu 

mezi pojistným a polovinou této náhrady mzdy.[4] 

Nebylo-li pojistné zaplaceno do stanovené lhůty, nebo bylo-li zaplaceno v nižší částce, 

je zaměstnavatel povinen platit penále, a to ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý 

kalendářní den, kdy je v prodlení s platbou pojistného. Veškeré účetní záznamy o údajích 

potřebných pro stanovení a odvod pojistného je nutno uschovávat po dobu 10 kalendářních 

roků. 
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2.4 Zdravotní pojištění 

Zdravotní pojištění je upraveno zákonem č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním 

pojištění, v němž jsou mimo jiné definovány základní pojmy zdravotního pojištění. Za 

zaměstnavatele je považována právnická nebo fyzická osoba, která má sídlo nebo trvalý pobyt 

na území České republiky, a která je zároveň plátcem příjmů ze závislé činnosti a funkčních 

požitků (ve smyslu § 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů). Zaměstnavatelem je taktéž 

organizační složka státu. 

Definici pojmu zaměstnanec pro účely zdravotního pojištění najdeme v § 5 zákona o 

veřejném zdravotním pojištění. Zaměstnancem je tedy osoba, které plynou příjmy ze závislé 

činnosti nebo funkčních požitků. Jsou zde taktéž taxativně vymezeny osoby, které nejsou 

považovány za zaměstnance, jedná se především o: 

 žáka nebo studenta, který má pouze příjmy ze závislé činnosti a funkčních 

požitků za práci z praktického výcviku, 

 osoba, která má pouze příjmy ze závislé činnosti a funkčních požitků, které 

nejsou předmětem daně nebo jsou od daně osvobozeny, 

 osoby činné na základě dohody o pracovní činnosti, která v kalendářním měsíci 

nedosáhla započitatelného příjmu, tedy částky 2 500,- Kč, 

 osoby činné na základě dohody o provedení práce, která v kalendářním měsíci 

nedosáhla příjmu ve výši částky, jež je podmínkou pro účast takové osoby na 

nemocenském pojištění podle zákona upravujícího nemocenské pojištění, tedy 

částky 10 000,- Kč. [1] 

2.4.1 Povinnosti zaměstnavatele vůči zdravotním pojišťovnám 

Při nástupu prvního zaměstnance, má zaměstnavatel povinnost do 8 dnů od nástupu 

zaměstnance oznámit základní údaje příslušné zdravotní pojišťovně, a to prostřednictvím 

formuláře „Přihláška a evidenční list zaměstnavatele“. Tuto povinnost má zaměstnavatel jen 

vůči těm zdravotním pojišťovnám, u které je pojištěn alespoň jeden jeho zaměstnanec. [9] 

Zaměstnavatel sděluje zejména tyto údaje: 

 obchodní název, 

 právní formu právnické osoby, 

 sídlo, 

 číslo bankovního účtu, bude-li z něj provádět platbu. 

Zaměstnavatel fyzická osoba musí navíc uvést své jméno, příjmení, rodné číslo, adresu 

trvalého bydliště. 
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Další povinnosti zaměstnavatele při nástupu nového zaměstnance je přihlášení se u 

příslušné zdravotní pojišťovny za zaměstnance k platbě pojistného. Toto provádí pomocí 

formuláře „Hromadné oznámení zaměstnavatele“. 

Zaměstnavatel je mimo jiné povinen plnit oznamovací povinnosti, a to například o 

následujících skutečnostech: 

 platba pojistného státem, 

 změna zdravotní pojišťovny, 

 nástup zaměstnance do zaměstnání, 

 ukončení zaměstnání (tzn. zánik účasti na zdravotním pojištění), 

 nástup ženy na mateřskou dovolenou. 

Za nesplnění výše zmíněných povinností hrozí zaměstnavatelům nemalé sankce.  

2.4.2 Vyměřovací základ a sazby pojistného 

Vyměřovacím základem zaměstnance je úhrn příjmů ze závislé činnosti a funkčních 

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

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

zaměstnáním. Zúčtovaný příjem je plnění, které bylo v peněžní nebo nepeněžní formě nebo 

formou výhod poskytnuto zaměstnavatelem.[4] 

Do vyměřovacího základu zaměstnance se nezahrnují tyto příjmy: 

 náhrada škody podle zákoníku práce, 

 plnění, které bylo poskytnuto poživateli starobního důchodu nebo invalidního 

důchodu pro invaliditu třetího stupně po uplynutí jednoho roku od dne 

skončení zaměstnání, 

 odměny vyplacené podle zákona o vynálezech a zlepšovacích návrzích, pokud 

vytvoření a uplatnění vynálezu nebo zlepšovacího návrhu nemělo souvislost 

s výkonem zaměstnání.[1] 

Důležité je zmínit, že se pojistné odvádí nejméně z minimálního vyměřovacího 

základu (za podmínky, že se na zaměstnance vztahuje povinnost dodržet při placení 

pojistného zákonné minimum). Minimálním vyměřovacím základem je minimální mzda 

zaměstnanců odměňovaných měsíčních mzdou, tedy částka 8 000,- Kč. V případě, že 

zaměstnanec nedodrží minimum, musí prostřednictvím svého zaměstnavatele provést 

doplatek do minimální vyměřovacího základu, a to v částce 13,5 % rozdílu vyměřovacích 

základů. Pokud je ale vyměřovací základ zaměstnance nižší než minimální z důvodů překážek 

na straně zaměstnavatele, je povinen tento doplatek uhradit zaměstnavatel.[1] 
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Sazba pojistného u zaměstnavatele činí 9 % z vyměřovacího základu, u zaměstnanců 

se jedná o částku 4,5 % z vyměřovacího základu.  

2.4.3 Odvod pojistného na zdravotní pojištění, způsob placení 

Pojistné placené zaměstnavatelem za jednotlivé kalendářní měsíce je splatné od 1. do 

20. dne následujícího kalendářního měsíce. Pojistné se platí v české měna, a to na účet 

zdravotní pojišťovny vedený u poskytovatele platebních služeb nebo vyplacením v hotovosti 

zaměstnanci příslušné zdravotní pojišťovny pověřenému přijímat pojistné.  

2.5 Daňový pohled na mzdu zaměstnance 

Základním právním předpisem, který upravuje zdaňování mezd je zákon č. 586/1992 

Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon může být chápan jako 

jakýsi návod, jak správně stanovit výši daňové povinnosti poplatníka, která plyne 

z pracovněprávních vztahů, samostatně výdělečné činnosti nebo jiných druhů příjmů.  

Konkrétně se zdaňováním mezd zabývá § 6, ve kterém můžeme mimo jiné najít také 

definici závislé činnosti. Pro správné stanovení výše daně z příjmů ze závislé činnosti je nutné 

znát, které příjmy jsou od daně osvobozeny, a které příjmy nejsou předmětem daně z příjmů 

vůbec. 

Mezi příjmy, které nejsou předmětem daně podle § 6 odst. 7 zákona o daních z příjmů, 

patří například: 

a) náhrady cestovních výdajů poskytované v souvislosti s výkonem závislé činnosti a 

hodnota bezplatného stravování poskytována zaměstnavatelem na pracovních 

cestách (předmětem daně z příjmů není částka do výše stanovené zákoníkem 

práce, všechny částky nad stanovenou hranici vstupují do základu daně 

zaměstnance), 

b) hodnota osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP), pracovních oděvů a 

obuvi, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků (rozsah poskytování těchto 

prostředků je stanoven opět zákoníkem práce) včetně nákladů na udržování OOPP, 

pracovních oděvů a obuvi, 

c) částky, které zaměstnance přijal jako zálohu od zaměstnavatele, aby je vydal a 

naopak částky, které zaměstnanec prokazatelně vynaložil za zaměstnavatele ze 

svého. 
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Příjmy, které jsou od základu daně osvobozeny, jsou taxativně vymezeny taktéž v § 6, 

ale v odstavci 9 zákona o daních z příjmů. Pro představu o jaké příjmy by se mohlo jednat, je 

možno uvést tyto: 

a) hodnota stravování poskytovaného jako nepeněžní plnění zaměstnavatelem 

zaměstnancům ke spotřebě na pracovišti, 

b) hodnota nealkoholických nápojů poskytovaných jako nepeněžní plnění ze 

sociálního fondu, ze zisku po jeho zdanění anebo na vrub nákladů (daňově 

neuznatelné, tzn. nejsou výdaji na dosažení, zajištění a udržení příjmů), 

c) tuzemské rekreace do výše 20 000,- Kč, 

d) zahraniční rekreace v hodnotě do 20 000,- Kč ročně,  

e) hodnota nepeněžitých darů do výše 2000,- Kč ročně, poskytovaných z FKSP. 

2.5.1 Základ daně a sazba daně z příjmů 

Základem daně (dílčím základem daně) jsou příjmy ze závislé činnosti nebo funkční 

požitky, s výjimkou příjmů od daně osvobozených a příjmů, které nejsou předmětem daně, 

zvýšené o částku pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 

zaměstnanosti a o částku pojistného na všeobecné zdravotní pojištění (souhrnně nazýváno 

jako povinné pojistné). [8] 

Povinné pojistné musí odvádět každý zaměstnavatel za své zaměstnance. Výše 

pojistného činí celkem 34 % z hrubé mzdy, 25 % je odváděno na sociální pojištění a 9 % na 

zdravotní pojištění. Výpočet dílčího základu daně ze závislé činnosti a funkčních požitků se 

tak dá vyjádřit jednoduchým vzorcem: 

DZD = HM + SPzam+ZPzam      (2.1) 

DZD= HM · 1,34        (2.2) 

HM………..hrubá mzda 

SPzam……..sociální pojištění hrazené zaměstnavatelem 

ZPzam……..zdravotní pojištění hrazené zaměstnancem 

DZD……….dílčí základ daně ze závislé činnosti a funkčních požitků 

  

Takto vypočtený základ daně je běžně označován jako superhrubá mzda (SHM). 

Superhrubá mzda se při výpočtu měsíční zálohy na daň zaokrouhluje na stovky nahoru, ale při 

ročním zúčtováním je základ daně pak zaokrouhlován na stovky dolů.  
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V České republice je stanovena sazba daně z příjmů fyzických osob jednotná sazba 

daně 15 %. Do konce roku 2007 byla u nás uplatňována progresivní sazba daně, která byla 

závislá na výši příjmů a pohybovala se od 12 % do 32 %. 

2.5.2 Slevy na dani 

Výsledná daňová povinnost jednotlivých poplatníků je také závislá na uplatňování slev 

na dani, které jsou vymezeny v § 35ba a § 35c zákona o daních z příjmů. Důležitou 

podmínkou pro uplatňování slev na dani u zaměstnanců je podepsané prohlášení k dani 

z příjmů fyzických osob. Bez něj by totiž zaměstnanec neměl nárok na žádné slevy na dani. 

Prohlášení může podepsat pouze u jednoho zaměstnavatele.  

Slevy na dani u zaměstnanců je možné uplatňovat každý měsíc při výpočtu mzdy nebo 

také v ročním zúčtování, které provádí poslední zaměstnavatel. Jedinou výjimkou je sleva na 

manželku, která může být uplatněna pouze v rámci ročního zúčtování, a to z důvodu toho, že 

možnost uplatnění slevy závisí na výši ročního příjmů manželky (manžela).[2] 

a) Sleva na poplatníka 

Tato sleva na dani náleží všem poplatníkům, kteří podepsali prohlášení k dani bez 

výjimky. Pokud zaměstnanec nepracoval celý rok má i přesto nárok na celou výši slevy. Při 

výpočtu měsíční zálohy na daň se uplatňuje 1/12 celkové slevy na poplatníka. Na konci roku 

si může zaměstnanec zažádat o roční zúčtování daně, a pokud mu vznikl přeplatek, bude mu 

vrácen. Výše slevy pro rok 2013 je stanovena na 24 840,- Kč ročně, tedy 2 070,- Kč měsíčně. 

Je nutné uvést, že od 1. 1. 2013 tuto slevu nemohou uplatňovat poplatníci, kteří k 1. lednu 

zdaňovacího období pobírají starobní důchod z důchodového pojištění nebo ze zahraničního 

povinného pojištění stejného druhu.  

b) Sleva na manželku (manžela) 

Slevu na manželku lze uplatnit pouze v případě, že příjem manželky (manžela) 

nepřesáhl za rok 2013 částku 68 000,- Kč. Poplatník však musí žít s manželkou (manželem) 

ve společné domácnosti. Sleva pro rok 2013 je ve výši 24 840,- Kč, v případě, že by manželka 

(manžel) byla držitelkou průkazu ZTP/P zvyšuje se částka na dvojnásobek. Od 1. 1. 2013 

nemohou tuto slevu využít poplatníci, jejichž základ daně je více než z poloviny tvořen 

příjmy s použitím paušálních výdajů. Tato situaci může například nastat u zaměstnance, který 

pracuje na zkrácený úvazek (pouze pár hodin týdně) a k tomu podniká, pokud tedy využije 

paušální výdaje, nebude si moci tuto slevu uplatnit.[16] 

  



24 

 

c) Sleva na studenta 

Tato sleva je uplatňována u zaměstnanců, kteří se soustavně připravují na budoucí 

povolání studiem nebo předepsaným výcvikem. Slevu si zaměstnanec může uplatnit jen do 

doby dovršení věku 26 let a v případě doktorského studia do věku 28 let. Roční částka slevy 

na dani na studenta pro rok 2013 činí 4 020,- Kč. 

d) Sleva na poživatele invalidního důchodu 

Výše této slevy závisí na stupni invalidity. Pro první a druhý stupeň invalidního 

důchodu je částka stanovena ve výši 2 520,- Kč za rok 2013. Pobírá-li zaměstnanec invalidní 

důchod třetího stupně, může si uplatnit slevu na dani ve výši 5 040,- Kč za rok 2013. 

e) Daňové zvýhodnění na dítě 

Částka daňového zvýhodnění na dítě pro rok 2013 činí 13 404,- Kč, je umožněno toto 

zvýhodnění uplatňovat měsíčně, a to ve výši 1 117,- Kč. Daňové zvýhodnění se liší od 

ostatních slev tím, že je možné se dostat do takzvaného daňového bonusu, ke kterému dochází 

v případě, že výsledná daňová povinnost po odečtení ostatních slev je nižší než částka 

daňového zvýhodnění na dítě. Částka daňového bonusu je tedy rovna rozdílu mezi daňovým 

zvýhodněním na dítě a výsledné daňové povinnosti po odečtení ostatních slev. 

Toto zvýhodnění lze uplatnit pouze u vyživovaných dětí, definice pojmu vyživované 

dítě je uvedena v § 35c odst. 6 zákona o daních z příjmů. Zvýhodnění si může uplatňovat 

pouze jeden z rodičů, v praxi je běžné, že si zvýhodnění uplatňuje ten rodič, jehož daňová 

povinnost je větší. 

U daňového zvýhodnění na dítě platí stejné omezení jako u slevy na manželku, které 

se týká zejména podnikatelů využívajících paušální výdaje. Od 1. 1. 2013 nemohou daňové 

zvýhodnění na dítě využít poplatníci, jejichž základ daně je více než z poloviny tvořen příjmy 

s použitím paušálních výdajů.[16] 
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3 Charakteristika společnosti Lesostavby Frýdek – Místek, a.s. 

Společnost Lesostavby Frýdek-Místek, a.s. se sídlem ve Frýdku-Místku na ulici 

Slezská 2766 byla zapsána do obchodního rejstříku dne 29. června 1992. Mezi předmět 

podnikání patří například:  

 lesnictví, těžba dřeva a poskytování služeb v myslivosti,  

 projektová činnost ve výstavbě, 

 provádění staveb, jejich změn a odstraňování, 

 silniční motorová doprava nákladní vnitrostátní provozována vozidly o největší 

povolené hmotnosti nad 3,5 tuny. 

Statutárním orgánem je podle § 191 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku 

představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti každý člen samostatně. 

Dále je však stanoveno, že v případech jednání o poskytování či převzetí úvěrů a půjček, 

poskytnutí zajištění, nákupu a převodu nemovitosti a zřizování věcných práv k nemovitostem 

jednají vždy dva členové společně. V průběhu roku se představenstvo schází pravidelně každý 

měsíc, zhodnocuje zejména hospodaření akciové společnosti, naplňování dlouhodobé 

strategie a v neposlední řadě řeší provozní záležitosti. 

Základní kapitál je tvořen 49 akciemi v hodnotě 1 000 000,- Kč a 1 123 kusy akcií 

v hodnotě 1 000 Kč. Jedná se o kmenové akcie, jejichž převod je vázán na souhlas 

představenstva. Výše základního kapitálu je tedy 50 123 000,- Kč. 

3.1 Organizační struktura společnosti 

Společnost je rozdělena na několik divizí: 

 divize lesní výroby, 

 divize stavební výroby, 

 divize dopravy a mechanizace, 

 vedení společnosti. 

3.1.1 Divize lesní výroby 

Tato divize zaměstnává přibližně 76 pracovníků. Zaměřuje se na klasickou lesnickou 

činnost, těžbu dřeva, výsadbu stromků, rozvijí střediska lesních školek. Pracuje celkem na 10 

polesích a využívá moderní technologii přibližování a zpracování dřeva. Provádí také pěstební 

biologické práce, mezi které patří rekultivace území, parkové a sadové úpravy, realizace 

okrasných zahrad. 
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Mezi obhospodařovaná území patří například Hrčava, Oldřichovice, Komorní Lhotka, 

Trutnov. Těžbu dřeva zajišťují vlastní zaměstnanci popřípadě subdodavatelé. Vytěžené dříví 

je následně odkupováno od Lesů ČR, s.p. nebo od obcí a soukromých vlastníků lesa. 

Nejvýznamnějšími odběrateli kulatiny jsou:  

 Mayr – Melnhof Holz Paskov s.r.o., 

 Biocel Paskov a.s., 

 Kawulok Alois, 

 JEWA s.r.o., 

Část vytěženého dřeva však společnost zpracovává ve vlastním středisku přidružené 

dřevařské výroby. Vyrábí zde kvalitní řezivo (hranoly, desky, fošny), které je díky přesným 

rozměrům vhodné pro dřevostavby. Dále se toto středisko zaměřuje na výrobu jednorázových 

palet dle zadaných rozměrů. 

 Kromě těžebních prací provádí tato divize i pěstební a školkařskou činnost. Má vlastní 

lesní školku v Lískovci a dále se stará o školy v Komorní Lhotce, Lučině a Žermanicích. 

3.1.2 Divize stavební výroby 

Divize je dále rozdělena do 8 středisek, která jsou rozmístěna na území našeho kraje, 

což umožňuje rozšířit pole působnosti společnosti. Ve stavební výrobě pracuje okolo 85 

zaměstnanců, počet se ale odvíjí dle potřeby provozu.  

 Pracovníci provádějí stavební práce zejména v oblastech: 

 výstavba a opravy komunikací, 

 regulace vodních toků, hrazení bystřin, 

 inženýrské stavby, 

 výstavba sportovních zařízení, 

 výstavba poldrů, 

 pěší zóny, cyklostezky, chodníky. 

Středisko Kamenor se zaměřuje na zpracování Godulského pískovce, který je těžen 

v lomu Řeka. Z pískovce se vyrábějí dlažby, schody, obklady soklů domů. Kromě tohoto 

pískovce zpracovává i dováženou žulu, a to zejména pro architekturu hřbitovní. 

Důležité je také zmínit, že se divize zaměřuje na výstavbu „gabionů“, což je 

technologie zpevňování svahů pomocí opěrné zdi z drátokošů vyplněných lomovým 

kamenem. Hlavním účelem těchto staveb je zabránění sesuvů. 
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3.1.3 Divize dopravy a mechanizace 

Tato divize zajišťuje zejména zemní práce, práce speciálními stroji na výstavbu a 

opravy komunikaci. Vlastní velký vozový park terénních nákladních automobilů. Řidiči a 

strojníci mají bohaté zkušenosti s extrémními podmínkami vodních toků a lesních cest. 

Celkem je zde zaměstnáno okolo 76 pracovníků. Disponuje více jak 240 dopravními a 

strojními prostředky, v poslední době také rozšiřuje segment vozidel pro odvoz dlouhého i 

krátkého dříví. 

Pod divizí DaM působí středisko opravy hydraulických ruk, které má taktéž funkci 

autorizovaného servisního střediska pro výrobce jako je Epsilon, Loglift a další. Nabízí nejen 

opravy běžné, ale i generální. Provádí záruční prohlídky, filtraci hydraulických a eko olejů.  

3.1.4 Vedení akciové společnosti 

Zahrnuje správu budov, řízení jakosti, nákup a administrativní odbory. Vedení 

společnosti patří útvar ekonomického ředitele, kterému jsou podřízeny finanční 

účtárna,personální oddělení, mzdová účtárna, IT oddělení, řízení  managementu jakosti, 

sekretariát a archiv společnosti. Ekonomický úsek metodicky řídí ekonomické oddělení 

jednotlivých divizí. Dále zde patří kompletní agenda představenstva, do jehož přímé 

kompetence patří správa budov. 

3.2 Finanční stránka společnosti 

V následující kapitole jsou popsány základní finanční ukazatele a zhodnocena celková 

finanční situace podniku. Hlavním zdrojem informací jsou výroční zprávy za období let 2007 

až 2012.  

3.2.1 Výsledek hospodaření 

Z výročních zpráv společnosti je patrné, že se jedná o stabilizovaný podnik, který 

v průběhu posledních šesti let dosahoval zisku. Výše zisku je uvedena v tab. 3.1, ke které je 

připojen i graf, na němž je zjevný vývoj výsledku hospodaření. 
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Účetní období Výsledek hospodaření v tis. 

2007 45 519 

2008  1 456 

2009  4 449 

2010  3 959 

2011  4 003 

2012 816 

Tab. 3.1 Vývoj hospodářského výsledku v letech 2007-2012 

 Zdroj: vlastní zpracování 
 

Údaje z tab. 3.1 jsou přeneseny do grafu 3.1 a je patrné, že rok 2007 byl extrémní 

s ohledem na zisk. Toto bylo ovlivněno velkými zakázkami divize lesní výroby ze strany 

Lesů ČR, s. p. Od roku 2007 se však změnily podmínky pro výběrová řízení, kdy se kritéria 

zaměřila pouze na nabízenou cenu. 

 

Graf 3. 1 Vývoj hospodářského výsledku v letech 2007-2012 

Zdroj: vlastní zpracování 

3.2.2 Výnosy jednotlivých divizí 

Jelikož je společnost členěna na 3 divize a správu, jsou také výnosy sledovány za 

jednotlivé divize. Dlouhodobě dosahuje největších tržeb divize lesní výroby, výjimkou byl 

rok 2009, kdy největší podíl na tržbách měla divize stavební. Výnosy jednotlivých divizí 

v roce 2012 jsou shrnuty v tab. 3.2, údaje jsou uvedeny v tis. Kč. 
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Stavební výroba 227 012 

Doprava a mechanizace   21 319    

Lesnická výroba 709 492 

Správa (nájmy, prodej materiálu)     702 

Celkem 958 525 

Tab. 3.2 Výnosy jednotlivých divizí 

Zdroj: vlastní zpracování 

3.2.3 Mzdové náklady 

Mezi roky 2007 až 2012 se průměrný počet zaměstnanců snižoval z původních  

367 pracovníků na 238 v závislosti na provozních potřebách podniku. Podíl osobních nákladů 

na celkových nákladech za rok 2012 je uveden grafu 3.2.  

 

Graf 3.2 Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 Položka osobní náklady zahrnuje, jak mzdové náklady, tak také platby na 

sociální a zdravotní pojištění. Celkový podíl dosáhl 11 %, v absolutním vyjádření se jedná o 

částku 66 181 tis. Kč. Tato částka byla pak rozpočítána na průměrný přepočtený počet 

zaměstnanců a výsledkem je průměrná měsíční mzda v podniku. Mzdové náklady v tab. 3.2 

jsou uvedeny v tisících Kč. 
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Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Mzdové 

náklady 
96 014 89646 110 529 85 753 74 797 66 181 

Prům.evid.počet 

zaměstnanců 
366 358 354 323 270 238 

Průměrná mzda 21 831 20 867 26 019 22 124 23 044 23  360 

Tab. 3.2 Mzdové náklady v letech 2007-2012 

Zdroj: vlastní zpracování 
 

3.3 Metody používané v účetnictví společnosti 

Následující text je zaměřen na účetní metody, u kterých si účetní jednotky mohou 

zvolit různé varianty. Není zde kompletní výčet metod, ale pouze nejdůležitější z nich. 

3.3.1 Oceňování 

Účetní jednotka Lestostavby a. s. používá k ocenění ceny dle zákona o účetnictví tedy 

pořizovací cenu, reprodukční pořizovací cenu, vlastní náklady. U zásob vytvořených vlastní 

činností jsou vlastní náklady stanoveny na úrovni přímých nákladů a části nepřímých nákladů, 

která se vztahuje k výrobě. U hmotného majetku vytvořeného vlastní činnosti se postupuje 

shodně jako u zásob.  

Ocenění pro zařazení majetku na účty dlouhodobého hmotného majetku vychází ze 

zákona o daních z příjmů, tedy 40 000,- Kč a na účty dlouhodobého nehmotného majetku 

60 000,- Kč. Pokud je pořizovací cena u hmotného majetku nižší než 40 000,- Kč, je tato 

částka účtována přímo do nákladů na účet 501. Na účet 518 jsou pak účtovány pořizovací 

ceny nehmotného majetku nižší než 60 000,- Kč. 

3.3.2 Zásoby 

Pro účtování zásob materiálu používá účetní jednotka způsob „A“ (základem je 

používání kalkulačních účtů 111 nebo 131). Stejný druh materiálu je oceňován metodou 

průměrných cen. K syntetickému účtu jsou vytvořeny analytické účty, na kterých je účtována 

zvlášť pořizovací cena zásob a zvlášť náklady spojené s pořízením (například doprava).  

Protože účetní jednotka má ve své organizační struktuře divizi doprava a mechanizace, 

objevuje se zde často vnitropodniková přeprava, cena materiálu se v tomto případě zvýší na 

základě vnitropodnikového ceníku vlastních výkonů dopravy. Následně na konci měsíce 

dochází k aktivaci účetním zápisem MD účet 111001 - Pořízení materiálu  
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a DAL účet 622 – Aktivace vnitropodnikových služeb v celkové výši všech provedených 

vnitropodnikových přeprav za daný měsíc. Účetní jednotka dále sleduje nedokončenou 

výrobu průběžně měsíčně na divizi lesní výroby a na konci účetního období u stavebních 

zakázek. 

3.3.3 Účetní odpisy 

Účetní jednotka si sestavuje vlastní odpisový plán, ve kterém je majetek rozdělen do 

pěti odpisových skupin, a to podle § 30 a přílohy k zákonu o daních z příjmů. Pro účetní 

odpisy používá metodu časového rovnoměrného odpisování. 

Odpisová skupina Doba odpisování Roční odpisová sazba v % 

1. 4 25 

2. 8 12,5 

3. 15 6,67 

4. 30 3,33 

5. 50 2,00 

Tab. 3.3 Odpisový plán 

Zdroj: vlastní zpracování 

U nehmotného majetku zatříděného do 2. odpisové skupiny a výše dochází 

k odpisování rovnoměrnému a to po dobu pěti let. O drobném hmotném a nehmotném 

majetku (účet 018 a 028) tato účetní jednotka neúčtuje. 

3.3.4 Přepočet aktiv a závazku v cizích měnách 

Účetní jednotka vnitropodnikovou směrnicí stanovila, že pro přepočet položek aktiv a 

pasiv a závazků prvotně vyjádřených v cizí měně bude používat v účetnictví devizové kurzy 

České národní banky (ČNB) ke dni vzniku účetního případu.  

K rozvahovému dni hospodářského roku jsou přepočteny kurzem vyhlášeným ČNB, 

pokud vznikly v cizí měně pohledávky a závazku. Zjištěné rozdíly jsou zúčtovány do 

hospodářského výsledku na vrub účtu 563 – Kurzové ztráty nebo ve prospěch účtu 663 – 

Kurzové zisky. 

3.3.5 Inventarizace majetku a závazků 

Ve vnitropodnikové směrnici je vymezeno, jakým způsobem bude inventarizace 

prováděna. Veškerý majetek a závazky jsou inventarizovány ke dni 31. 12., inventarizace 

peněžních prostředků je však prováděna čtyřikrát ročně. Inventarizace je prováděna podle 
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středisek a zároveň podle jednotlivých účtů je vždy vyhotoven sumář inventarizačních 

soupisů za celou společnost. 

Účetní jednotka provádí dva druhy inventarizace, fyzickou u hmotného majetku a 

dokladovou v případě, že nelze provádět inventarizaci fyzickou. Skutečné stavy jsou 

zaznamenávány do inventarizačních soupisů, které musí být označeny číslem a názvem účtu. 

Nerovná-li se skutečný stav účetnímu, dochází k takzvaným inventarizačním rozdílům.  

Vnitropodnikovou směrnicí je dále stanoveno, jak se bude účetní jednotka 

vypořádávat s inventarizačními rozdíly. Pokud dochází ke schodku (manku), musí být tento 

rozdíl účtován do mimořádných nákladů na účet 582 – Manka a škody, v případě přebytku 

pak na účet 688 – Ostatní mimořádné výnosy, avšak existují výjimky, u nichž se účtuje jiným 

způsobem.  

Jedná se například o: 

 schodek pokladní hotovosti – je účtován vždy jako pohledávka vůči hmotně 

odpovědné osobě, 

 chybějící cenné papíry – úbytek se proúčtuje v oddělené analytické evidenci 

(cenné papíry v umořovacím řízení) a zahájí se umořovací řízení, 

 přebytek hmotného a nehmotného majetku – je nutné účtovat na vrub účtu 

majetku (skupina 01, 02) a ve prospěch účtu oprávek (07.,08.), 

 přebytek nakoupených zásob – pokud k rozdílu došlo chybným účtováním 

při vyskladnění, účtuje se na stranu Dal účtové skupiny 50. 

Dojde-li účetní jednotka při inventarizaci k závěru, že hodnota některého z majetku je 

dočasně nižší než hodnota v účetnictví, vytváří opravné položky. V případech, kdy by nešlo 

pouze o dočasné snížení hodnoty, účtuje o trvalém snížení hodnoty u zásob na účet 582 – 

Mimořádné manka a škody, u odpisovaného majetku na účet 551 (mimořádný odpis, o který 

musí být upraven odpisový plán), u odpisu pohledávky na základě soudního rozhodnutí o 

jejím vyrovnání podle zákona o konkurzu a vyrovnání na účet 588. Souvztažně se účtuje na 

příslušné majetkové účty. 

3.3.6 Vnitropodnikové účetnictví 

Účetní jednotka se rozhodla pro své potřeby vést také vnitropodnikové účetnictví, ne 

však v rámci dvouokruhové účetní soustavy, ale pouze v jednookruhové účetní soustavě. 

Vnitropodnikové účetnictví je organizováno pomocí analytické evidence k finančnímu 

účetnictví na účtech 599 – Vnitropodnikové náklady a 699 – Vnitropodnikové výnosy.  
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3.4 Odbory a kolektivní smlouva 

Odbory ve společnosti vznikly v roce 1992 a uzavřely první kolektivní smlouvu, aby 

byly vytvářeny a udržovány uspokojivé vztahy mezi zaměstnanci Lesostaveb Frýdek-Místek 

a.s. (jménem zaměstnanců jedná závodní výbor odborového svazu v čele s předsedou 

Rudolfem Papkořem) a vedením akciové společnosti (zastoupeným představenstvem, jehož 

předsedou je Ing. Jan Bazgier). 

3.4.1 Péče o zaměstnanost 

V případě, že společnost uvažuje o strukturálních změnách, organizačních nebo 

racionalizačních opatřeních, při kterých má dojít k propouštění zaměstnanců, musí o těchto 

změnách informovat odborovou organizaci, a to nejméně měsíc předem. S odborovou 

organizaci pak projedná opatření, které by mohly zmírnit negativní důsledky propouštění. 

Může se jednat například o možnost náhradního zaměstnání. Ve stejném termínu musí 

společnost předložit jmenný seznam pracovníků, kterých se změny týkají. 

3.4.2 Mzdová oblast 

Odměňování zaměstnanců společnosti se řídí kolektivní smlouvou, mzdovým 

předpisem a prémiovým řádem. Přičemž zaměstnancům je garantována zaručená minimální 

mzda, která je uvedena v tab. 2.6. V kolektivní smlouvě jsou také určeny základní mzdové 

příplatky, jedná se zejména o tyto: 

a) za práci ve svátek       100 % PV, 

b) za noční práci           10 % PV, 

c) za práci ve ztížených a zdraví škodlivých podmínkách      6,- Kč/hod, 

d) za práci ve výškách nad 10 m        8,- Kč/hod, 

e) při práci přesčas         25 % PV, 

f) za práci přesčas v sobotu, neděli a svátek     45 % PV, 

g) za práci konanou v sobotu a v neděli      10 % PV, 

h) příplatek za vedení         3,- Kč/hod, 

i) za údržbu referenčního vozidla      300,- Kč/měsíc. 

Příplatek za údržbu referenčního vozidla se nevyplácí v případě, že je zaměstnanec 

nepřítomen v práci delší dobu než 15 pracovních dnů v měsíci nebo při špatné a nepravidelné 

údržbě. 
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Mzda je splatná ve výplatním termínu, pokud se zaměstnanec se zaměstnavatelem 

dohodli na výplatě bezhotovostně, je mzda odesílána vždy dva dny před výplatním termínem. 

U zaměstnanců, kteří nemají účet u peněžního ústavu, dochází k výplatě mzdy formou 

složenky. 

Přírůstek tarifních mezd je projednáván na setkání zástupců ZV OS a zaměstnavatele 

nejpozději v termínu 31. 5. daného roku. Na tomto setkání se posuzuje vývoj situace ve 

společnosti a na základě tohoto posouzení je mezi stranami dohodnuto procento zvýšení 

tarifních mezd. Neumožní-li ekonomická situace zabezpečit růst mezd, společnost ustanoví 

jednání s ZV OS. 

3.4.3 Pracovní doba a dovolená 

Základní ustanovení vyplývají ze zákoníku práce. U některých 

technickohospodářských pracovníků je uplatněno pružné rozvržení pracovní doby. Začátek a 

konec volitelné pracovní doby je však stanoven v době od 6:00 do 18:00 hodin. Pevná 

pracovní doba je stanovena od 9:00 do 13:00 hodin. 

Dovolená na zotavenou je prodloužena o týden, což znamená, že každý zaměstnanec 

má nárok na 5 týdnů dovolené. Dobu čerpání dovolené určuje bezprostředně nadřízený 

vedoucí zaměstnanec, a to na základě rozvrhu čerpání dovolené. Rozvrh čerpání dovolených 

předkládá vedoucí jednotlivých středisek vedení společnosti do konce února příslušného 

kalendářního roku. 

Při nepříznivých klimatických podmínkách (zejména v období prosinec až březen) 

může být zaměstnanci nařízena dovolená i mimo plán, ale jen v délce 1/3 skutečného nároku.  

Společnost poskytuje svým zaměstnancům pracovní volno s náhradou mzdy ve výši 

průměrného výdělku při překážkách na straně zaměstnance i nad rámec zákoníku práce. Jedná 

se například o tyto skutečnosti: 

a) při vlastní svatbě zaměstnance      3 dny, 

b) při svatbě dítěte nebo rodiče zaměstnance    2 dny, 

c) při převozu manželky nebo družky do zdravotnického zařízení 

a zpět při narození dítěte       1 den. 

Dále může být zaměstnanci poskytnuto neplacené volno, pokud dochází k překážkám 

v práci na jeho straně.  
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V tomto případě je možno poskytnout neplacené volno následovně: 

a) při stěhování v délce 1 dne, jedná-li o stěhování v rámci jedné obce a při stěhování 

do jiné obce v délce 2 dnů, 

b) přítomnost otce u porodu dítěte v délce maximálně 1 dne, 

c) vyhledávání nového pracovního místa v rozsahu půldne v týdnu. 

Nad rámec zákoníku práce vyplácí společnost jednou ročně náhradu mzdy za první 3 

dny pracovní neschopnosti v tzv. karenční době (dle zákoníku práce zaměstnanci náhrada 

nenáleží), tato náhrada je stanovena paušální částkou, a to 150,- Kč na den. Náhrada mzdy se 

stává předmětem daně z příjmu a tvoří také vyměřovací základ pro pojistné. 

3.4.4 Péče o zaměstnance 

Na základě kolektivní smlouvy je tvořen sociální fond, jehož základ je tvořen zůstatek 

sociální fondu z minulých let, z kterého jsou hrazeny náklady na sociální oblast. Příspěvek 

každého zaměstnance činí 2 250,- Kč ročně. Ze sociálního fondu zaměstnavatel přispívá 

zaměstnancům na zájezdy a rekreace, tělovýchovu, sport a kulturní akce. 

Společnost také poskytuje svým zaměstnancům zapůjčení strojního zařízení, 

mechanizmů a dopravních prostředků. Ze sociálního fondu je možno čerpat půjčky na 

bytovou výstavbu, sociální výpomoci podle zásad stanovených přílohou ke kolektivní 

smlouvě. 

Zaměstnancům, kteří vykonávají pracovní činnost v oblastech označených jako oblasti 

s nebezpečím nákazy klíšťové encefalitidy, je zajišťováno preventivní očkování na náklady 

společnosti. V oblasti stravování je zaměstnancům poskytován příspěvek 10,-Kč na oběd 

denně při ceně obědu 62,- Kč, stejná částka je poskytována na stravenky. Tyto částky jsou 

samozřejmě doplňovány o částky, které společnost hradí v souladu s platným předpisem (55% 

z hodnoty stravenky). Navíc má společnost k dispozici rekreační chaty v Tyře a Žermanicích, 

které mohou zaměstnanci využít pro vlastní rekreaci. 

3.4.5 Půjčky a příspěvky ze sociálního fondu 

Již bylo zmíněno, že společnost poskytuje půjčky a příspěvky ze sociálního fondu. 

Půjčky mají vymezen účel, na který mohou být poskytnuty: 

a) pořízení domku nebo bytu do vlastnictví nebo spoluvlastnictví, 

b) na provedení stavebních úprav vlastního domku nebo bytu, 

c) na koupi bytového zařízení, 

d) na složení členského podílu na byt. 
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Půjčky jsou poskytovány na základě písemné smlouvy, minimální měsíční splátka je 

stanovena ve výši 500,- Kč. Splatnost půjčky se odvíjí od její výše, pokud se jedná o půjčku 

nad 20 000,- Kč je splatnost maximálně 4 roky a v případě půjčky do 20 000,- Kč 2 roky. 

Dříve než bude půjčka zaměstnanci poskytnuta, zaměstnanec podává žádost, která 

musí obsahovat tři podstatné náležitosti, a to konkrétní účel použití, výši, důvody. O tom, zda 

bude půjčka poskytnuta, rozhoduje společnost ve spolupráci s ZV OS. Posuzuje různá 

kritéria, například zda byla půjčka již v minulosti poskytnuta, jaké jsou bytové poměry 

žadatele nebo jaká je celková doba zaměstnání ve společnosti. Může nastat situace, kdy 

zaměstnanec během doby splácení půjčky ukončí pracovní poměr ve společnosti, pak se 

z bezúročné půjčky stává půjčka úročná, přičemž je úrok stanoven ve výši běžné u peněžních 

ústavů 

Zaměstnanec dále může využít sociální jednorázovou výpomoc v mimořádně 

závažných případech ve výši 5 000,- Kč nebo půjčku k překlenutí tíživé finanční situace 

(splatnou do 3 let) ve výši 10 000,- Kč. 

Mezi příspěvky poskytované ze sociálního fondu patří zejména: 

a) příspěvek na léčebné pobyty a letni tábory dětí do 15ti let, 

b) příspěvky na rekreace a zájezdy, organizované zaměstnavatelem za jeho 

spoluúčasti, 

c) příspěvek na kolekce pro děti zaměstnanců. 

3.4.6 Dary ze sociálního fondu 

Poslední položkou, která je hrazena ze sociálního fondu jsou dary zaměstnancům, 

které jsou rozděleny do 4 skupin. První skupinu tvoří dary za mimořádnou společenskou 

angažovanost, které jsou udělovány například zaměstnancům oceněným plaketou  

MUDr. Janského za dárcovství krve. Výše daru je odstupňována v závislosti na hodnotě 

plakety od 900,- Kč do 2 500,- Kč. 

Dary při životním výročí 50, 55 a 60 let jsou odstupňovány dle doby, po kterou 

zaměstnanec pracuje u společnosti. Částky se pohybují od 2 500,- Kč do 7 500,- Kč. 

Třetí skupinou darů jsou dary při pracovním výročí 20 let a každých dalších 5 let práce 

u společnosti. Výše daru je stanoven na 2 500,- Kč. Poslední skupinou jsou dary při ukončení 

pracovního poměru z důvodu odchodu do důchodu. V tab. 3.4 je vyčíslena výše daru, která je 

odstupňována na základě odpracované doby u společnosti. 
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Počet let ve společnosti Výše daru 

1-4  1 700,-Kč 

4-9  4 000,-Kč 

10-14  8 000,-Kč 

15-19 12 150,-Kč 

20-24 16 300,-Kč 

25-29 20 400,-Kč 

30 a více 23 250,-Kč 

Tab. 3.4 Výše daru při odchodu do důchodu 

Zdroj: vlastní zpracování 
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4 Analýza mzdového systému 

4.1 Mzdová a personální agenda 

Zpracování veškeré mzdové a personální agendy probíhá v a.s. na personálním a 

mzdovém oddělení. Tuto práci vykonávají dvě pracovnice. Zpracování mezd se provádí ve 

speciálním modulu informačního systému INFOPOWER od společnosti RTS Brno. 

INFOPOWER klade důraz na kalkulaci zakázky, plánování kapacit a zdrojů, realizaci a 

následné vyhodnocení. 

Modul pro zpracování mezd je plně propojen s účetními moduly tohoto informačního 

systému, dále je propojen na modul finanční, který je využíván zejména pro elektronické 

zadávání převodu jednotlivých částek na účty pracovníků, účty orgánů státní správy (finanční 

úřad, Stání správa sociální zabezpečení, jednotlivé zdravotní pojišťovny). Modul pro 

sledování personalistiky a mezd je tvořen několika samostatnými moduly.  

Modul osobní evidence zachycuje základní údaje o zaměstnancích, mezi které patří 

jméno, bydliště, datum narození, údaje o rodinných příslušnících, bankovní účty zaměstnance.  

Do modulu pracovněprávních vztahů se přenáší část údajů z osobní evidence a jsou 

zde zadány veškeré údaje potřebné pro výpočet měsíční mzdy zaměstnance. Jedná se 

především to tyto údaje: 

 platový výměr,  

 způsob výplaty,  

 nárok a čerpání dovolené,  

 přehled závazků zaměstnance (pojištění, spoření),  

 stálé složky mzdy (příplatky za údržbu vozidel, stravné, vstupní cena 

motorového vozidla v případě používání pro soukromé účely),  

 druh pracovního poměru.  

Modul evidence docházky poskytuje veškeré informace o pracovní době zaměstnance. 

Je zde evidován příchod a odchod z pracoviště, podává přehled o dodržování bezpečnostních 

přestávek a v neposlední řadě poskytuje evidenci přesčasů, čerpání náhradního volna a 

dovolené.  

Do modulu pracovních výkazů jsou přetaženy základní údaje o pracovní době 

z evidence docházky: Konkrétní položky mzdy jsou upraveny a směrovány na jednotlivá 

hospodářská střediska a zakázky. Doplňují se zde další složky mzdy jako například 
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nemocenská a ostatní složky mzdy mimo evidenci docházky například práce na dohodu o 

provedení práce. Výstupem z tohoto modulu je podklad pro zpracování hrubých mezd.  

Modul výpočet mzdy je zaměřen na finální zpracování veškerých mezd zaměstnanců, 

tvoří se zde výstupy do účetnictví, podklady pro zaúčtování jednotlivých složek mezd na účty 

hlavní knihy. Tento modul také slouží pro vystavení tiskových sestav pro odvody státním 

orgánům, tisk mzdových lístků a rekapitulaci mezd dle jednotlivých divizí, středisek a 

zakázek. Výstupem jsou dále i podklady pro statistické zjišťování (přehledy průměrných 

mezd, odvodů, přehledy o nemocenské, přehledy o dovolené)  

Pro zpracování personální agendy využívají personalistky modulu uchazečů o 

zaměstnání, dále evidence požadavků a pracovních pomůcek pracovníků.  

Nad všemi moduly jsou v systému vytvořeny uživatelské sestavy pro zpracování 

různých přehledů a výstupů pro vedení akciové společnosti. Výplatní termín je stanoven vždy 

na 10. den následujícího měsíce. Do té doby musí být veškeré mzdy zpracovány a podklady 

odeslány na orgány státní správy, na finanční účtárnu pro zadání příkazů k úhradě, převod 

mezd na účty zaměstnanců. Dále také vstupují veškeré údaje do účetnictví na účty hlavní 

knihy, kde slouží vedení k přehledu a řízení chodu a. s. 

4.2 Popis systému zpracování mezd 

V akciové společnosti se používají dva systémy zadávání a zpracování podkladů pro 

výpočet mezd. U dělnických profesí se využívá modul informačního softwaru INFOPOWER 

nazvaný docházka. Do tohoto modulu zadávají prvotní údaje technici svým dělníkům na 

střediscích, odpracované hodiny, přesčasy, náhradní volna, dovolené. Následně zpracovává 

evidenci docházky mzdová účetní, tzn. připravuje podklady pro výpočet mezd a odvodů, 

kontroluje docházku a hlídá pravidla podle zákoníků práce, doplňuje jednorázové položky ke 

mzdám (např. srážky ze mzdy, odměny, obědy, životní pojištění). 

U THP pracovníků se používá systém evidence docházky v tabulkách Excel, kde je 

zaznamenána doba, po kterou zaměstnanec pracoval. Z evidence docházky vyplývá celkový 

počet odpracovaných hodin, dovolených, přesčasové hodiny a čerpání náhradního volna. 

Následně tyto tabulky kontroluje osobní oddělení a ručně zadává všechny údaje do evidence 

docházky v programu INFOPOWER. Následně se v modulu pracovní výkaz doplňují 

motivační složky mzdy (odměny, prémie, osobní ohodnocení). Dále se přidávají stejně jako u 

dělnických profesí srážky z mezd, obědy, životní a penzijní pojištění, popřípadě exekuce.  

V situaci, kdy je zaměstnanec dočasně pracovně neschopný využívá mzdová 

účetní modulu pracovní neschopnosti, kde zadává u konkrétních zaměstnanců jednotlivé dny 
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dočasné pracovní neschopnosti. Výpočet náhrady mzdy je automatický a to na základě počtu 

pracovních dnů dočasné pracovní neschopnosti za dané období uvedených v modulu pracovní 

neschopnosti a také na základě údajů z modulu pracovně právní vztahy. Po 21. dni dočasné 

pracovní neschopnosti se automatické výpočtu v softwaru INFOPOWER neprovádí, už 

dochází pouze k evidenci počtu pracovních dnů této dočasné pracovní neschopnosti. 

Evidují se také mimořádné zálohy, které se ručně zadávají do modulu zálohy 

zaměstnancům, při výpočtu výsledné částky k vyplacení se tyto zálohy jednotlivým 

zaměstnancům odčítají od čisté mzdy. Mimořádné zálohy může poskytnout pouze nadřízený 

zaměstnance (nejčastěji vedoucí střediska) individuálně na základě jeho žádosti.  

Po zadání všech údajů nutných k výpočtu se provede v modulu výpočet mezd samotný 

výpočet, opět se kontrolují veškeré údaje po jednotlivých zaměstnancích a taktéž souhrny 

mezd za celou akciovou společnost. U souhrnu se zejména o odvody na zdravotní a sociální 

pojištění, daní, případně zákonné pojištění.  

Výstupem z tohoto modulu je podklad pro finanční účetnictví v podobě příkazů 

k úhradě do banky, který je zpracován finanční účtárnou a odeslán k proplacení na účty 

zaměstnanců a příslušných institucí.  

V akciové společnosti je 99 % mezd vyplaceno prostřednictvím převodu na bankovní 

účet, hotově se výplaty proplácejí pouze v mimořádných případech, kdy se jedná o 

krátkodobý pracovní poměr (např. brigáda v období letních prázdnin) a zaměstnanec nemá 

zřízen bankovní účet. 

Na závěr zpracování mezd jsou tištěny výstupy, a to výplatní lístky zaměstnancům, 

celková rekapitulace mezd pro kontrolu na hlavní účetní knihu, sestavy odvodů sociální, 

zdravotního pojištění a daní, účetní doklad o zaúčtování mezd, platební příkaz do banky. Tyto 

doklady jsou uchovávány v tištěné podobě po dobu stanovenou zákonem. V příloze č. 2 je 

přiložen vzor docházky u THP pracovníků. 

4.3 Popis systému odměňování zaměstnanců v akciové společnosti 

Mzda pracovníků v dělnických profesích je dvousložková, skládá se ze základní 

hodinové mzdy a prémií, které jsou stanoveny do výše 50 % základního tarifu hodinové 

sazby. Tam, kde to technologie výroby umožňuje, se používá úkolová mzda. Příplatky za 

práci přesčas, za ztížené pracovní podmínky se řídí ustanoveními zákoníku práce a kolektivní 

smlouvou. 

Mzda THP je tvořena základním měsíčním platem, ke kterému jsou připočítávány 

měsíční ohodnocení (dle délky praxe, specializace – autorizovaný inženýr, autorizovaný 
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technik). K této základní složce mzdy je stanovena prémie ve výši 25 % za dodržování obecně 

závazných předpisů (BOZP, dodržování docházky) a dále je stanovena prémie za dodržení 

předepsaných hospodářských výsledků daného střediska. U administrativních pracovníků je 

mzda dvousložková, a to základní plat a 25 % prémií. 

Vedoucí příslušného střediska, ředitelé divizí mají pravomoc k zajištění mimořádných 

úkolů, poskytnout mimořádné odměny v dělnických profesích, například na odstranění a 

zmírnění vlivu povětrnostních podmínek na stavbách pro splnění termínu ukončení stavby.  

Tab. 4.1 uvádí základní mzdové tarify pro dělnické profese v akciové společnosti. 

Pracovníci dělnických profesí jsou rozdělení do pěti základních skupin. Výsledná výše tarifu 

pro určitého pracovníka je ovlivňována více faktory, které jsou pro různé skupiny profesí 

odlišné. 

Profese Výše mzdového tarifu na hodinu 

Stavební dělník 50-70,- Kč 

Dělník v pěstební činnosti 50-60,- Kč 

Dělník v těžební činnosti 50-100,- Kč 

Lamač kamene 50-65,- Kč 

Řidič strojník 50-90,- Kč 

Tab. 4.1 Přehled mzdových tarifů u dělnických profesí 

Zdroj: vlastní zpracování 

Rozpětí mzdového tarifu u stavebního dělníka je dáno kvalifikací zaměstnance, spodní 

hranice tarifu je určena pro pomocné stavební dělníky a brigádníky. Horní hranice se používá 

u kvalifikovaných zedníků, kameníků, „parťáků“ na stavbách. Mezi dělníky v pěstební 

činnosti se řadí především pracovníci v lesních školkách, tarif je většinou ovlivněn 

zkušenostmi a praxí daného zaměstnance 

Spodní hranice mzdového tarifu dělníka v těžební činnosti je určena pro brigádníky a 

nekvalifikované pracovníky, provádějící pomocné práce v lese (například úklid klestu). 

Vysoká horní hranice je v tomto případě dána vysoce kvalitními pracovníky, kteří obsluhují 

speciální těžební stroje (například harvestory).  

Lamači kamene jsou zaměstnanci pracující v kamenolomech při dobývání a těžbě 

kamene, spodní hranice se opět používá u nekvalifikovaných pracovníků, provádějících 

pomocné práce. Horní hranice dosahují nejčastěji vedoucí jednotlivých čet.  

Mzdové zařazení u strojníků je ovlivněno náročnosti na dovednosti a složitost obsluhy 

jednotlivých stavebních strojů. U řidičů je mzda diferencována rovněž náročností na 

jednotlivé typy přepravy případně stavebních prací.  
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Na horní hranici tarifu jsou odměňováni pracovníci, kteří jsou schopni provádět 

specializované práce (např. navážení kameniva na komunikace). 

4.4 Přehled vedlejších nákladů souvisejících se zaměstnanci 

Kromě mzdových nákladů a z toho vyplývajících odvodů na zdravotní a sociální 

pojištění je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnancům ochranné pracovní pomůcky, 

zajistit povinná školení a zdravotní prohlídky, souvisejících s výkonem povolání. 

Zaměstnavatel rovněž poskytuje zaměstnancům, kteří pracují mimo své pravidelné pracoviště, 

stravné. 

Část výše zmíněných nákladů spojených se zaměstnáváním pracovníků shrnuje 

tabulka v příloze č. 1., ve které je k dělnickým profesím z tab. 4.1 doplněna skupina THP 

pracovníků. 

Hodinová sazba je stanovena průměrně z jednotlivých mzdových tarifů, taktéž údaj o 

počtu odpracovaných hodin je stanoven průměrem, a to jako roční průměr odpracovaných 

hodin za měsíc. Hrubá mzda není stanovena pouhým násobením počtu odpracovaných hodin 

a mzdové sazby, ale obsahuje také různé příplatky, prémie a odměny. 

Hodnoty ve sloupci odvody znamenají částky, které akciová společnost hradí 

jednotlivých zdravotním pojišťovnám a také státní správě sociálního zabezpečení, jedná se 

tedy o výši 34 % z hrubých mezd (25 % činí sociální pojištění a 9 % činí zdravotní pojištění). 

Sloupec celkové mzdové náklady obsahuje součet hrubých mezd a odvodů. Hodnoty 

do sloupce zdravotní prohlídky byly doplněny na základě propočtu z celkových nákladů, které 

akciová společnost vynakládá každoročně na povinné zdravotní prohlídky.  

Tyto prohlídky jsou nutné při nástupu pracovníků do zaměstnání, ale důležité jsou také 

prohlídky periodické dle zařazení pracovníka na konkrétní pracoviště (např. u strojníků a 

řidičů se jedná prohlídky pravidelně jedenkrát za rok, u technickohospodářských pracovníků 

jsou pravidelné prohlídky jednou za pět let. Četnost prohlídek u jednotlivých skupin 

pracovníků je také vidět v tabulce v příloze č. 1. Zdravotní prohlídky jsou zabezpečovány 

pomocí smluvních lékařů, se kterými má společnost uzavřenou smlouvu o poskytování 

zdravotní závodní péče.  

Náklady na školení jsou také rozpočteny z celkových nákladů na různá školení, která 

společnost musí zabezpečovat svým zaměstnancům (např. profesní školení řidičů, jeřábnická 

školení). Dalším typem školení jsou takzvané proškolení opakovací, na které mají nárok 

například vazači nebo strojníci. Hodnoty v tomto sloupci jsou vypočteny stejným způsobem 

jako u nákladů na školení.  
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Kromě profesních školení musí být zabezpečena také bezpečnost a ochrana zdraví při 

práci a požární ochrana, na které společnost vynakládá nemalé částky. Hodnoty ve sloupci 

BOZP a požární ochrana v tabulce v příloze č. 1 jsou u všech zaměstnanců stejné, jelikož 

tímto školením musí projít všichni pracovníci. Tudíž je celková částka na BOZP a požární 

ochranu rozpočtena na jednoho zaměstnance a jeden měsíc. 

Výše stravného je stejná u dělnických profesí, protože pracují mimo své obvyklé 

pracoviště, zatímco THP pracovníci mají stravné podstatně nižší. Celkové náklady na jednoho 

zaměstnance za měsíc jsou dány součtem celkových mzdových nákladů, nákladů na zdravotní 

prohlídky, školení, proškolení opakovací, BOZP a požární ochranu a výši stravného.  

Hodnoty posledního sloupce tabulky v příloze č. 1 vyjadřují náklady na jednoho 

zaměstnance za jednu hodinu práce. Tento údaj bude následně navýšen o náklady na ochranné 

pomůcky a porovnán s náklady na hodinu práce při uzavření smlouvy se subdodavatelem. 

4.5  Přehled nákladů souvisejících s osobními ochrannými pracovními 

prostředky 

U některých profesí není možné rizika při práci odstranit nebo alespoň zmírnit 

technickými nebo organizačními opatřeními, proto je podle § 104 zákoníku práce 

zaměstnavatel povinen poskytovat osobní ochranné pracovní prostředky (zkráceně OOPP). 

V tomto paragrafu je také přesně definován pojem OOPP, a to následovně: „Osobní 

ochranné prostředky jsou ochranné prostředky, které musí chránit zaměstnance před riziky, 

nesmí ohrožovat jejich zdraví, nesmí bránit při výkonu práce a musí splňovat požadavky 

stanovené zvláštním předpisem“ Za zvláštní předpis je pak považováno nařízení vlády 

č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky. 

Aby bylo jasné, které OOPP náleží konkrétním pracovníkům, je velmi důležité sestavit 

přesný interní předpis společnosti, ve kterém je řešena tato problematika. Interní předpis také 

slouží pro daňové účely, jelikož na základě seznamu OOPP je rozhodováno, které náklady na 

OOPP budou daňově uznatelné, a které naopak budou pro společnost daňově neuznatelné.  

Před samotným sestavením interního předpisu v oblasti OOPP je nutné provést 

analýzu rizik a vyhodnotit konkrétní podmínky práce. Při sestavování tohoto předpisu dochází 

často ke spolupráci se samotnými pracovníky, kteří budou konkrétní OOPP používat. 

V interním předpise bývá také stanovena životnost jednotlivých osobních ochranných 

pracovních prostředků, a tedy i nárok zaměstnance na nové OOPP po určité době. 

I ve společnosti Lesostavby a. s. je sestaven interní předpis, který je nazván jako 

„Seznam pracovních činností a prací pro poskytování osobních ochranných pracovních 
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prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků“. V seznamu jsou pracovníci 

rozděleni do několika základních skupin, kterým jsou pak přiřazeny základní OOPP, a je 

stanovena lhůta pro výměnu opotřebovaných OOPP za nové. V situacích, kdy OOPP 

přestanou být funkční před uplynutím lhůty stanovené životnosti, je možné uskutečnit 

předčasný výdej, o kterém však rozhoduje příslušný vedoucí zaměstnanec.  

V následující části jsou vyčísleny náklady na jednotlivé OOPP pro skupiny dělnických 

profesí, které byly uvedeny v tab. 4.1 a popsány základní charakteristiky jednotlivých profesí. 

1) Stavební dělník 

Stavební dělníky, kteří jsou zaměstnání u akciové společnosti lze rozdělit do tří 

skupin: 

a) pomocný stavební dělník 

Tato profese zahrnuje veškeré pomocné práce na stavbách jako například přeprava 

stavebních materiálů, bourací práce, rekultivační práce, úprava terénu, přesuny materiálů na 

staveništích. Práce nevyžaduje vysoké kvalifikační předpoklady, pracovníky lze najímat 

sezonně, může se jednat například o osoby registrované na úřadu práce nebo jsou získávání 

prostřednictvím personálních agentur. 

b) stavební dělník  

Pracovníci vykonávají středně náročné práce na stavbách, tato profese vyžaduje 

zaškolení a vyučení v oboru, jedná se o práce zednické, práce na komunikacích na úpravách 

vodních toků. 

c) kvalifikovaní stavební dělníci 

Do této kategorie jsou řazeni nejlepší pracovníci akciové společnosti. Je zde  

požadavek na vyučení v oboru, případně středoškolské vzdělání. Jedná se o řízení staveb na 

úrovní vedoucích pracovních čet, tito pracovníci musí kromě odborných manuálních 

dovedností, mít schopnost řídit menší kolektiv lidí, organizovat práci na stavbě. Jejich úkolem 

je také koordinace pracovních strojů, dodávek materiálu. Komunikují přímo se 

stavbyvedoucím. 

V tab. 4.2 jsou vyčísleny náklady na nejdůležitější osobní ochranné pracovní 

pomůcky, jejichž životnost je stanovena interní směrnicí. Částka ve sloupci náklady na jeden 

měsíc je podílem ceny OOPP a počtem měsíců životnosti dané ochranné pomůcky. Cena 

jednotlivých OOPP byla určena na základě skladové evidence akciové společnosti. 
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Název OOPP Cena Životnost Náklady na jeden měsíc 

Ochranný oděv proti dešti    149,00 Kč 36 měsíců 4,14 Kč 

Ochranný pracovní oděv 

dvoudílný 
   611,00 Kč 12 měsíců 50,92 Kč 

Prošívaný oblek    632,00 Kč 36 měsíců 17,56 Kč 

Obuv kožená 

s protiskluznou podešví 
1 287,00 Kč 12 měsíců 107,25 Kč 

Gumové holinky    281,00 Kč 24 měsíců 11,71 Kč 

Gumofilcové holinky    383,00 Kč 36 měsíců 10,64 Kč 

Ušanka (zimní čepice)      69,00 Kč 36 měsíců 1,92 Kč 

Čepice keprová nebo šátek      59,00 Kč 12 měsíců 4,92 Kč 

Ochranné rukavice      30,00 Kč   1 měsíc 30,00 Kč 

Ochranná přilba    104,00 Kč 36 měsíců 2,89 Kč 

Kukla pod ochrannou 

přilbu 
     73,00 Kč 24 měsíců 3,04 Kč 

Ochranné brýle      41,00 Kč 24 měsíců 1,71 Kč 

Chrániče kolen      74,00 Kč   6 měsíců 12,33 Kč 

Ledvinový pás      66,00 Kč 36 měsíců 1,83 Kč 

Celkové náklady na jeden 

měsíc 
X X 260,86 Kč 

Tab. 4.2 Náklady na OOPP u stavebního dělníka 

Zdroj: vlastní zpracování 

2) Dělník v pěstební činnosti  

Jedná se převážně o nekvalifikované pracovní síly, které zajišťují pěstební práce 

v lese. Hlavní náplní jejich práce je zejména vysazování stromků, ošetřování mladých 

stromků, úklid klestů po těžbě. 

V tab. 4.3 jsou vyčísleny náklady na OOPP u dělníka v pěstební činnosti. Tyto údaje 

byly zjištěny stejným způsobem jako v tab. 4.2. 

 

 Název OOPP Cena Životnost 
Náklady na jeden 

měsíc 

Ochranný oděv proti dešti    149,00 Kč 36 měsíců 4,14 Kč 

Ochranný pracovní oděv 

dvoudílný 
   611,00 Kč 12 měsíců 50,92 Kč 

Prošívaný oblek    632,00 Kč 36 měsíců 17,56 Kč 

Obuv kožená 

s protiskluznou podešví 
1 287,00 Kč 12 měsíců 107,25 Kč 

Gumové holinky    281,00 Kč 24 měsíců 11,71 Kč 

Gumofilcové holinky    383,00 Kč 24 měsíců 15,96 Kč 

Ušanka (zimní čepice)      69,00 Kč 36 měsíců 1,92 Kč 

Čepice keprová nebo šátek      59,00 Kč 12 měsíců 4,92 Kč 

Ochranné rukavice      30,00 Kč   1 měsíc 30,00 Kč 

Celkové náklady na 

jeden měsíc 
X X 244,36 Kč 

Tab. 4.3 Náklady na OOPP u dělníka v pěstební činnosti 

Zdroj: vlastní zpracování 
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3) Řidič strojník 

Tito pracovníci musí mít kvalifikační předpoklady pro řízení vozidel a stavebních 

strojů, procházejí pravidelným školením řidiče z povolání. Při těchto školeních absolvují 

mimo jiné psychotesty, aby splnili podmínky vyhlášky o řízení silničního provozu. Jedná se o 

riziková pracoviště, zaměstnanci se pohybují v těžkých podmínkách například při úpravě 

vodních toků v lesích, při výstavbě komunikací na lesních cestách. Zejména v zimní sezóně 

jsou vystaveni nepříjemným klimatickým podmínkám. 

V tab. 4.4 jsou vyčísleny náklady na OOPP u řidiče strojníka, údaje jsou vypočteny 

stejným způsobem jako v tab. 4.2. 

Název OOPP Cena Životnost 
Náklady na jeden 

měsíc 

Ochranný oděv proti dešti    149,00 Kč 36 měsíců 4,14 Kč 

Ochranný pracovní oděv 

dvoudílný 
   611,00 Kč 12 měsíců 50,92 Kč 

Prošívaný oblek    632,00 Kč 36 měsíců 17,56 Kč 

Obuv kožená 

s protiskluznou podešví 
1 287,00 Kč 12 měsíců 107,25 Kč 

Gumové holinky    281,00 Kč 24 měsíců 11,71 Kč 

Gumofilcové holinky    383,00 Kč 36 měsíců 10,64 Kč 

Ušanka (zimní čepice)      69,00 Kč 36 měsíců 1,92 Kč 

Čepice keprová nebo šátek      59,00 Kč 12 měsíců 4,92 Kč 

Ochranné rukavice      30,00 Kč   1 měsíc 30,00 Kč 

Ochranná přilba    104,00 Kč 36 měsíců 2,89 Kč 

Kukla pod ochrannou 

přilbu 
     73,00 Kč 24 měsíců 3,04 Kč 

Ochranné brýle      41,00 Kč 24 měsíců 1,71 Kč 

Ledvinový pás      66,00 Kč 36 měsíců 1,83 Kč 

Vesta výstražná      66,00 Kč 12 měsíců 5,50 Kč 

Celkové náklady na 

jeden měsíc 
X X 260,86 Kč 

Tab. 4.4 Náklady na OOPP u řidiče strojníka 

Zdroj: vlastní zpracování 

4) Lamač kamene 

Tyto pracovníky můžeme porovnat s bodem a) a b) stavebního dělníka, jedná se o 

práce při dobývání kamene v kamenolomu. Provádějí těžbu a následné opracování vytěženého 

kamene. V tab. 4.5 jsou vyčísleny náklady na OOPP u lamače kamene, které byly vypočteny 

stejným způsobem jako v tab. 4.2. 
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Název OOPP Cena Životnost 
Náklady na jeden 

měsíc 

Ochranný oděv proti dešti    149,00 Kč 12 měsíců 12,42 Kč 

Ochranný pracovní oděv 

dvoudílný 
   611,00 Kč   6 měsíců 101,83 Kč 

Prošívaný oblek    632,00 Kč 36 měsíců 17,56 Kč 

Obuv kožená 

s protiskluznou podešví 
1 287,00 Kč 12 měsíců 107,25 Kč 

Gumové holinky    281,00 Kč 12 měsíců 23,42  Kč 

Holinky zimní    702,00 Kč 24 měsíců 29,25 Kč 

Ušanka (zimní čepice)      69,00 Kč 36 měsíců 1,92 Kč 

Ochranné rukavice      30,00 Kč   1 měsíc 30,00 Kč 

Ochranná přilba    104,00 Kč 36 měsíců 2,89 Kč 

Ochranné brýle    323,00 Kč 12 měsíců 26,92 Kč 

Ledvinový pás      66,00 Kč 24 měsíců 2,75 Kč 

Ochrana sluchu – 

sluchátka 
   301,00 Kč 12 měsíců 25,08 Kč 

Respirátor      14,00 Kč   1 měsíc 14,00 Kč 

Celkové náklady na 

jeden měsíc 
X X 395,28 Kč 

Tab. 4.5 Náklady na OOPP u lamače kamene 

Zdroj: vlastní zpracování 

5) Dělník v těžební činnosti 

Jedná se o kvalifikované a proškolené pracovníky, kteří pracují na rizikových 

pracovištích. Je zde požadavek na proškolení práce s pilou a lesní technikou (lanovky, 

lesnické traktory se speciálními nástavbami). Provádějí těžbu dřeva, následnou sortimentaci 

kulatiny a přibližování dřevní hmoty na odvozní místa v lese. 

 Údaje v tab. 4.6 vyčíslují náklady na OOPP u dělníků v těžební činnosti, které byly 

vypočteny stejným způsobem jako údaje v tab. 4.3. 

Název OOPP Cena Životnost 
Náklady na jeden 

měsíc 

Ochranný oděv proti dešti    149,00 Kč 36 měsíců 4,14 Kč 

Ochranný pracovní oděv 

dvoudílný 
   611,00 Kč 12 měsíců 50,92  Kč 

Prošívaný oblek    632,00 Kč 36 měsíců 17,56 Kč 

Obuv kožená 

s protiskluznou podešví 
1 287,00 Kč 12 měsíců 107,25 Kč 

Gumové holinky    281,00 Kč 24 měsíců 11,71  Kč 

Gumofilcové holinky    383,00 Kč 24 měsíců 15,96 Kč 

Ušanka (zimní čepice)      69,00 Kč 36 měsíců 1,92 Kč 

Ochranné rukavice      30,00 Kč   1 měsíc 30,00 Kč 

Ochranná přilba    104,00 Kč 36 měsíců 2,89 Kč 

Čepice keprová      59,00 Kč 12 měsíců 4,92 Kč 

Celkové náklady na 

jeden měsíc 
X X 247,25 Kč 

Tab. 4.6 Náklady na OOPP u dělníka v těžební činnosti 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Kromě uvedených nákladů na OOPP má zaměstnanec ještě nárok na mycí, čistící a 

desinfekční prostředky, které však ve srovnání s výše uvedenými náklady nejsou zásadní 

položkou a akciová společnost toto nesleduje.  

Tab. 4.7 je shrnutím celkových nákladů na hodinu práce pro jednotlivé skupiny 

dělnických profesí. Shrnuje tabulku v příloze č. 1, která vyčísluje náklady na hodinu práce  

a také tab. 4.2 až 4.6, které vyčíslují náklady na OOPP.  

Profese 

Náklady na 

hodinu práce 

dle tabulky 

v příloze č. 1 

Měsíční 

náklady 

na OOPP 

Průměrný 

počet hodin 

za měsíc 

Náklady na 

OOPP na 

hodinu práce 

Celkové 

náklady na 

hodinu práce 

Stavební dělník 138,73 Kč 260,86 Kč 173,92 1,50 Kč 140,23 Kč 

Dělník v těžební 

činnosti 
124,49 Kč 244,36 Kč 173,92 1,41 Kč 125,90 Kč 

Dělník 

v pěstební 

činnosti 

84,24 Kč 244,36 Kč 173,92 1,41 Kč 85,65 Kč 

Lamač kamene 133,91 Kč 395,28 Kč 173,92 2,27 Kč 136,18 Kč 

Řidič strojník 166,47 Kč 260,86 Kč 173,92 1,5 Kč 167,97 Kč 

Tab. 4.7 Rozbor celkových nákladů na hodinu práce 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Měsíční náklady na OOPP v tab. 4.6 odpovídají nákladům vypočteným v předchozích 

pěti tabulkách (tab. 4.2 až tab. 4.5). Průměrný počet hodin je stanoven podílem celkových 

odpracovaných hodin za kalendářní rok a počtem měsíců v daném roce. Údaje ve sloupci 

Náklady na OOPP na hodinu práce jsou vypočteny podílem měsíčních nákladů na OOPP a 

průměrným počtem hodin za měsíc.  

Hodnoty ve sloupci Celkové náklady na hodinu práce jsou prostým součtem sloupce 

Náklady na hodinu práce dle tabulky v příloze č. 1 a sloupce Náklady na OOPP na hodinu 

práce. Výsledné údaje poslední sloupce tab. 4.7 budou následně porovnány s náklady, které 

by společnost vynaložila, pokud by na stejnou práci najala menší subdodavatele. 

4.6 Vyčíslení nákladů na subdodavatele zaměstnávané na stavebních 

zakázkách a v lesnické činnosti na smlouvu o dílo 

V kapitole číslo 2.1.2 je popsán způsob zaměstnávání menších řemeslníků a firem na 

smlouvy o dílo, tzv. švarcsystém. Výhodou pro firmy, které tento způsob využívají, je 

především úspora nákladů na odvody na zdravotní a sociální pojištění, dále odpadají veškeré 

náklady na vybavení a školení zaměstnanců. Oproti tomu stojí cena za provedení jednotlivých 

druhů prací, která je vždy výsledkem dohody mezi firmou a tzv. ičařem.  
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V současné době se firmy čistému švarcsytému vyhýbají, neboť jsou kontrolovány a 

postihovány inspektorátem práce. Zaměstnávají tedy pouze firmy, které jsou plně vybaveny 

vlastními technickými prostředky a vlastními zaměstnanci na provedení konkrétního 

uceleného díla. Například v lesnictví se jedná o firmy, které provádějí kompletní práce při 

těžbě dřeva, jsou vybaveny vlastními motorovými pilami, technikou pro přiblížení dřeva, ve 

stavebnictví tyto firmy používají své mechanizační prostředky. V tab. 4.8 je výběr těchto 

firem a vyčíslení nákladů na hodinovou práci.  

Název firmy IČO Počet hodin Sazba na 

hodinu 

Celkem 

Stavební práce – 

Karel Červenka 

47645032 442 145,- Kč    64 090,- Kč 

Peter Chovanec 43645011 130 150,- Kč    19 500,- Kč 

Ján Tichý 34757660 2592 160,- Kč  414 720,- Kč 

Rostislav Cmiel 73966703 234 160,- Kč    37 440,- Kč 

Tab. 4.8 Živnostníci pracující na divizi stavební výroby 

 Zdroj: vlastní zpracování 

Vybraný vzorek faktur představuje práce kvalifikovaných a pomocných stavebních 

dělníků, jako příklad lze uvést soupis provedených prácí u firmy Karel červenka, kde byly 

provedeny pomocné práce, terénní úpravy, osetí staveniště, ruční odkopy zdí, bednění a 

betonáže zdí, odbedňování, čistění příkop. Veškeré tyto práce jsou účtované v sazbě 145,- Kč 

na hodinu a jedná se o práce pomocných stavebních dělníků. 

U faktury od Jana Tichého se jedná o fakturu za montáž gabionových konstrukcí na 

šesti stavbách firmy Lesostavby Frýdek-Místek. Tato práce je hodnocena jako práce 

kvalifikovaných stavebních dělníků, neboť se jedná o zhotovení kompletní opěrné zdi při 

regulaci vodních toků a to z tzv. gabionových konstrukcí (drátěné konstrukce vyplněné 

kamenem, které tvoří samostatný ucelený stavební prvek). Za tuto práce je účtováno firmou 

160,- Kč za hodinu.  

Totéž se týká faktury od firmy Rostislav Čmiel, kde byly provedené stavební práce 

včetně gabionových konstrukcí na zakázce Tyra Oldřichovice – protipovodňová opatření. 

Faktura firmy Petr Chovanec je za práce provedené na stejné stavbě jako výše uvedený 

Čmiel, jedná se však o pomocné práce při přesunu stavebních hmot (kamen) do konstrukcí, 

jedná se o pomocné práce, za které je účtováno 150,- Kč za hodinu.  

U živnostníků pracujících na divizi lesní výroby nelze podobné srovnání provést, 

protože zhruba 98 % prací prováděných živnostníky je zadáváno v úkolových sazbách, nelze 
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přepočítat na sazby hodinové. Výjimku tvoří několik málo vybraných typů prací v pěstební 

činnosti jako například ochrana chemickými prostředky, speciální práce, které nelze 

normovat. Zde je hodinová sazba ve výši 85,- Kč za hodinu. Při těžbě dřeva se v případech, 

kde nelze stanovit normu, účtuje sazba ve výši 150,- Kč za hodinu.  

Jelikož akciová společnost využívá zaměstnávání tzv. ičařů hlavně v divizi stavební 

výroby, je srovnání systému klasického zaměstnávání a švarcsystému provedeno pouze u 

profese stavební dělník. 

4.7 Závěr analýzy mzdových nákladů 

Hlavní smyslem analýzy mzdových nákladů bylo posouzení výhodnosti zaměstnávání 

vlastních zaměstnanců v porovnání se zaměstnáváním drobných živnostníků. Při 

zpracovávání analýzy bylo zjištěno, že nelze provést srovnání ve všech divizích, protože jen 

v divizi stavební výroby si tzv. ičaři účtují za každou hodinu práce, v ostatních divizích si 

živnostníci účtují částky za jednotlivé provedené úkony. 

Pomineme-li obecně kritizované výhody a nevýhody tzv. švarcsystému a zaměříme se 

pouze na finanční porovnání těchto dvou způsobu provádění prací, dojdeme k závěru, že u 

stavebních dělníků jsou oba způsoby zaměstnávání srovnatelné.  

Výhoda zaměstnávání živnostníků spočívá zejména v tom, že pracovníci jsou najímaní 

pouze v období, kdy to technologické procesy vyžadují. Jsou zaměstnávání hlavně na sezónní 

práce v obdobích od jara do podzimu, kdy vyplňují nedostatek vlastních zaměstnanců. Pro 

akciovou společnost to přináší také další výhody, především nemusí zajišťovat jejich dopravu 

na pracoviště, vybavení pracovními a ochrannými pomůckami. Na druhou stranu to však 

vyžaduje větší nároky na koordinaci prací a kontrolu zadaných úkolů, protože většinou jsou 

živnostníkům zadávány větší ucelené části stavebního díla. Tento způsob je ale podstatně 

méně administrativně náročný, jelikož není potřeba uzavírat nový pracovní poměr, registrovat 

nového zaměstnance na Okresní správě sociálního zabezpečení, u zdravotní pojišťovny. 

Živnostník pouze zpracuje soupis provedených prací, který přiloží k vystavené faktuře. 

Odpadá taktéž zpracování mezd, agenda kolem školení a vybavení pracovníka ochrannými 

pomůckami. 

U vlastních zaměstnanců je výhodou především skutečnost, že znají pracovní 

prostředí, jsou zaškoleni a seznámeni s technologickými postupy, specifickými pro stavební 

práce akciové společnosti. Hlavní nevýhodou je především to, že v době nepříznivých 

klimatických podmínek a mimo sezonu stavebních prací, musí a.s. tyto zaměstnance 
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zaměstnávat, i když pro ně nemá plné pracovní využití. V tomto období jsou využívání 

k různým opravám areálu, pomocným prácím v rámci divizí navzájem.  

Na základě výsledku analýzy nelze tedy jednoznačně říci, který způsob zaměstnávání 

pracovníků je výhodnější. Hodnoty nákladů na hodinu práce u stavebního dělníka uvedené 

v tab. 4.7 a tab. 4.8, která vyčísluje náklady na subdodávky v divizi stavební výroby, jsou 

totiž srovnatelné. Náklady na hodinu práce stavebního dělníka činí přibližně 140,- Kč a 

hodina práce u živnostníka, najatého na stejné práce, stoji v průměru 150,- Kč. 

U společnosti typu Lesostavby F-M a.s., tedy společnosti, které zpracovávají velké 

zakázky, na nichž se dá pracovat pouze za příznivých klimatických podmínek, se vždy bude 

jednat o kombinaci obou způsobů, budou tak využívat vlastní zaměstnance, ale i menší 

živnostníky na smlouvu o dílo.  
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5 Závěr 

Hospodářská a finanční krize měla velký dopad na mzdovou problematiku většiny 

společností, docházelo zejména ke zpomalení růstu mezd a často i k jejich snížení. 

Společnosti se i nadále snaží snižovat své mzdové náklady například snížením počtu 

pracovních míst se smlouvou na dobu určitou, zkrácením pracovní doby, snížením odměn a 

prémií, v neposlední řadě omezují poskytování benefitů a vzdělávacích programů pro své 

zaměstnance. Některé společnosti se snaží využívat švarcsystém, který taktéž vede ke snížení 

mzdových nákladů, což bylo uvedeno v druhé kapitole této práce. 

Jak již bylo zmíněno v úvodu, cílem práce bylo popsat základní právní aspekty mezd, 

představit vybranou společnost, zanalyzovat mzdové náklady společnosti a především 

zhodnotit, zda je pro akciovou společnost Lesostavby Frýdek-Místek výhodnější využívání 

vlastních zaměstnanců nebo najímání menších živnostníků. Ve druhé kapitole byly nastíněny 

základní pojmy týkající se mzdové problematiky. Nejdříve byl popsán pojem závislá činnost 

v porovnání s pojmem švarcsystém. Na tuto část pak navazoval stručný příklad, který 

popisuje výhody a nevýhody švarcsystému pro jednotlivé subjekty. V této kapitole byly také 

zmíněny základní informace o sociálním a zdravotním pojištění z pohledu zaměstnavatele a 

zaměstnance. V závěru kapitoly byl popsán daňový pohled na mzdu. 

V třetí kapitole byly popsány základní údaje o společnosti Leostavby 

Frýdek-Místek a. s. V kapitole Analýza mzdového systému byl analyzován a popsán systém, 

který společnost používá při odměňování svých zaměstnanců. V rámci analýzy byli 

pracovníci rozděleni do pěti dělnických profesí. Pro každou tuto skupinu dělníků byly pak 

zjišťovány celkové mzdové náklady, které obsahují jak hrubé mzdy, sociální, zdravotní 

pojištění tak i náklady na osobní ochranné prostředky, zdravotní prohlídky, školení a stravné. 

Výsledný údaj mzdové náklady na hodinu práce měl být porovnán s náklady na hodinu práce 

tzv. ičaře. Bohužel v průběhu analýzy bylo zjištěno, že v některých divizích není možné 

stanovit náklady na hodinu práce ičaře, jelikož si tito živnostníci účtují částky za provedené 

úkoly, nikoliv však za počet odpracovaných hodin.  

Jedinou divizí, ve které bylo možné provést srovnání švarcsystému a vlastních 

zaměstnanců, byla divize stavební výroby. Proto byly porovnány náklady na jednu hodinu 

práce stavebního dělníka s částkou, kterou si účtuje běžný živnostník za stejnou práci. Tyto 

částky byly srovnatelné, a tudíž se dá říct, že ve stavební divizi musí společnost využívat jak 

vlastní zaměstnance tak menší živnostníky, a to zejména z důvodu sezónnosti zpracovávaných 

zakázek, kdy v letním období menší živnostníci pokrývají nedostatek vlastních zaměstnanců. 
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Závěrem se tedy dá konstatovat, že společnosti, které zpracovávají větší zakázky, na 

kterých se dá pracovat zejména za vhodných klimatických podmínek, budou vždy využívat 

kombinaci obou způsobů. 
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