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Abstrakt 

Tato bakalářská práce se zabývá deskripcí zaměstnaneckých benefitů, způsobem jejich 

používání ze strany zaměstnavatelů a čerpání ze strany zaměstnanců a v neposlední řadě 

charakterizuje důvody jejich používání. Práce řeší daňové a účetní aspekty 

zaměstnaneckých výhod a u vybraných druhů benefitů stanovuje jejich řešení z pohledu 

české legislativy. 

 

Abstract 

The aim of this bachelor thesis is to describe benefits of employees and the manner      

in which they are used by employers and utilized by employees; it also concerns 

arguments for their utilization. The thesis examines tax and accounting aspects of the 

benefits of employees and determines a solution to the selected types of the benefits 

from the perspective of Czech legislation. 
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ÚVOD  

Zaměstnanecké výhody jsou v dnešní době jedním z prostředků motivace 

zaměstnanců. Pro každou organizaci by mělo být stěžejní udržet si kvalifikovanou 

pracovní sílu. Tohoto cíle lze dosáhnout poskytováním správně zvoleného spektra 

zaměstnaneckých výhod. Organizace se proto snaží sestavovat portfolio 

zaměstnaneckých benefitů tak, aby dosáhly optimálních daňových zvýhodnění 

a na druhé straně spokojenosti zaměstnanců.  

Tato bakalářská práce se zabývá zaměstnaneckými benefity a popisuje 

je z účetního a daňového hlediska. 

První část je zaměřena na deskripci zaměstnaneckých výhod. Definuje jejich 

znaky, význam pro danou organizaci, způsob poskytování a v neposlední řadě úpravu 

dle legislativních předpisů. 

Kapitola druhá se zabývá účetními aspekty benefitů, zejména tvorbou 

a hospodařením s fondy, ze kterých jsou poskytovány. Následně jsou provedeny 

způsoby zaúčtování u vybraných zaměstnaneckých výhod. 

Další kapitola pohlíží na daňové aspekty výhod. Jsou v ní popsány způsoby 

daňového řešení u zaměstnance i zaměstnavatele. V rámci této kapitoly jsou uvedeny 

příklady daňového řešení u vybraných zaměstnaneckých benefitů. 

Kapitola čtvrtá je zaměřena na zaměstnanecké výhody na základě výzkumu ING 

pojišťovny a Svazu průmyslu a dopravy ČR, který proběhl v červenci roku 2013            

a zabývá se benefity, které poskytují firmy svým zaměstnancům. Následně je nastíněna 

problematika zaměstnaneckých benefitů v Polsku. 

Pátá kapitola obsahuje popis vybrané organizace, rozsah její činnosti a strukturu 

zaměstnaneckých výhod, které zaměstnancům poskytuje. 

Poslední kapitola se zabývá dotazníkovým šetřením a analyzuje zaměstnanecké 

benefity, jak je vnímají zaměstnanci v dané organizaci. Součástí této části je návrh 

řešení ke zlepšení situace. 
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CÍL BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

Hlavním cílem bakalářské práce je kritické zhodnocení dostupných teoretických 

zdrojů a analýza současné situace v oblasti poskytování zaměstnaneckých benefitů 

ve vybrané společnosti, rovněž zpracování návrhu na zlepšení poskytování benefitů 

včetně účetních a daňových aspektů pro zaměstnavatele. 

Dílčím cílem je provést analýzu zaměstnaneckých výhod, které zaměstnavatel 

zaměstnancům nabízí. Následně na základě dotazníku zaslaného zaměstnancům 

zhodnotit situaci z jejich pohledu. 

Hlavní nástrojem pro dosažení stanoveného cíle je analýza poskytovaných 

zaměstnaneckých benefitů vyplývající z kolektivní smlouvy. Na tomto základě bude 

sestaven dotazník obsahující 13 otázek. Cílem dotazníku je získat od zaměstnanců 

informace o tom, jaké zaměstnanecké benefity využívají, a jejich postřehy 

k nedostatkům a přání ke zlepšení situace. 

Po vyhodnocení získaných dat je možné navrhnout či upravit příslušná opatření 

a přizpůsobit některé druhy zaměstnanecký výhod k dosažení stanového cíle. 
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1 VYMEZENÍ ZAMĚSTNANECKÝCH BENEFITŮ 

Prostředkem pro získání a udržení motivace zaměstnanců je poskytování 

zaměstnaneckých benefitů. Výhody zahrnují obsáhlé portfolio různorodých požitků, 

služeb, zboží a sociální péče, které by musel zaměstnanec zaplatit. Jsou poskytovány 

zaměstnavatelem ke mzdě za vykonanou práci. Mohou mít formu nepeněžitého              

i peněžitého plnění (Dvořáková a kol., 2012, s. 325). 

 

1.1 Definice pojmu „zaměstnanecký benefit“ 

Obecně se jako benefit označuje výhoda nebo prospěch plynoucí z účasti 

v nějakém systému. Personalistika na daném tématu sleduje efekty, které optimalizují 

pracovní sílu v podniku. V mnoha situacích mají zaměstnanecké benefity daňová 

zvýhodnění, proto jsou zaměstnanci požadovány a zaměstnavateli poskytovány (Pelc, 

2011, s. 15).  

Dle Krbečkové a Plesníkové (2012, s. 29) lze za zaměstnanecké výhody 

považovat vše, co zaměstnavatelé dávají zaměstnancům nad rámec sjednané mzdy nebo 

platu, a to bez ohledu na to, zdali je to stanoveno právními předpisy. 

Dvořáková a kol. (2012, s. 325) definuje zaměstnanecký benefit jako jakýkoliv 

druh příjmu ze závislé činnosti, který není mzdou za vykonanou práci. 

 

1.2 Znaky zaměstnaneckých výhod 

Pro zaměstnanecké výhody jsou charakteristické následující znaky: 

- nebývají závislé na zásluhách; struktura a rozsah výhod závisí na postavení 

zaměstnance ve společnosti a na délce trvání pracovního poměru, 

- obvykle podněcují k dlouhodobému pracovnímu výkonu, 

- nejsou vnímány všemi zaměstnanci jako výhoda; příkladem může být vnímání 

penzijního připojištění mladým zaměstnancem,  

- zavádějící se proto, že kopírují trend nebo morální závazky nepodložené 

racionální analýzou, 

- velké organizace nabízejí obsáhlé portfolio benefitů oproti malým organizacím, 

které je nabízejí v omezeném počtu, 

- po zavedení jsou zaměstnanci vnímány jako běžná součást pracovního vztahu, 

proto je obtížné je zrušit, 
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- odrazují zaměstnance od ukončení pracovního poměru, 

- příznivě působí na spokojenost zaměstnanců, avšak vždy vyvolávají 

nespokojenost, jestliže jsou přiznávány nesystémově a ledabyle, 

- poskytují se na základě kolektivní smlouvy, pracovní smlouvy či jiné smlouvy 

nebo vnitřního přepisu (Dvořáková a kol., 2012, s. 325). 

 

1.3 Význam benefitů 

Poskytování zaměstnaneckých výhod ať v peněžní, či nepeněžní formě 

zaměstnancům nad rámec sjednané mzdy vede pracovníky k posílení pozitivního vztahu 

k zaměstnavateli a přispívá k jejich motivaci. Řádně zvolené spektrum 

zaměstnaneckých benefitů spolu s vhodně zvoleným systémem odměňování přispívá 

ke zvýšení konkurenceschopnosti zaměstnavatele na trhu práce při získávání a udržení 

kvalifikovaných zaměstnanců. Zaměstnanecké výhody jsou často pracovníky 

hodnoceny lépe než motivace pouze formou sjednané mzdy. Portfolio zaměstnaneckých 

výhod je jedním z významných činitelů při rozhodování zaměstnance, který zvažuje 

více pracovních nabídek (Macháček, 2013, s. 15). 

Armstrong (2009, s. 382) říká, že strategické poskytování zaměstnaneckých 

výhod se týká směrů, kterými se chce organizace ubírat, jaké spektrum benefitů bude 

poskytovat a jaké náklady je schopna v tomto případě vynaložit. 

Benefitní program je způsobem, jenž odlišuje zaměstnavatele od konkurence. 

Je snahou pro získání konkurenční výhody, podporuje podnikovou kulturu, je ochranou 

a budováním reputace a zvyšuje hodnotu značky. Z ekonomického pohledu lze benefitů 

využít jako varianty úspor mzdových nákladů s ohledem na daňová zvýhodnění. 

Používají se tedy kvůli daňové optimalizaci Zaměstnanecké výhody jsou efektivní 

investicí do zaměstnanců, zvyšují produktivitu, motivaci, snižují fluktuaci a s tím 

související náklady, proto jsou účinným nástrojem personálního managementu (Pelc, 

2011, s. 16). 

V dnešní době by poskytované benefity měly nabízet atraktivní paletu služeb 

a volnočasových aktivit, současně by měly být soudobým produktem, který skýtá 

zaměstnancům svobodnou volbu výběru. Postupně lze v České republice přepokládat, 

že se směr poskytování zaměstnaneckých výhod posune od krátkodobých benefitů, mezi 

které patří např. mobil, notebook apod., k benefitům, které mají dlouhodobý charakter, 
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jako je např. penzijní pojištění, zdravotní pojištěné atd., jako je tomu ve vyspělých 

zemích EU (Macháček, 2013, s. 16). 

 

1.4 Způsoby poskytování benefitů 

Zaměstnanecké výhody může zaměstnavatel poskytovat dvěma možnými 

způsoby. Jedná se o fixní nebo flexibilní způsob. Každý ze systémů má svá specifika. 

 

Fixní způsob 

Tímto systémem jsou zaměstnavatelem stanoveny základní zaměstnanecké 

benefity v kolektivní smlouvě, nebo ve vnitřním předpisu. Zaměstnanecké výhody jsou 

určeny pro všechny zaměstnance a je na zaměstnancích, zda těchto výhod využijí 

či nikoliv. Do této kategorie můžeme zařadit např. stravenky, mobilní telefony, 

dovolenou nad rámec zákona, úhradu kulturních a sportovních aktivit, příspěvky 

na rekreaci či na vzdělání nebo možnost slev na výrobky (Macháček, 2013, s. 15). 

 

Flexibilní způsob 

Zavedení flexibilního způsobu poskytování benefitů sleduje dva cíle – zvýšení 

spokojenosti zaměstnanců s výhodami a snížení nákladů na ně. Z prvního cíle vyplývá, 

že většina zaměstnavatelů vychází z předpokladu, že spokojený zaměstnanec 

je kreativnější, oddanější a produktivnější. V případě druhého cíle se zaměstnavatel 

snaží udržet náklady v přiměřené výši. Proto nabízí namísto konkrétního benefitu 

příspěvek v rámci limitu, ze kterého zaměstnanec čerpá. Předpokladem je, 

že si zaměstnanec uvědomí, jaké náklady jsou na benefity vynaloženy, a zajistí se, 

že dostane výhodu, kterou chce. Poté se očekává, že se u zaměstnance zvýší vnímaná 

hodnota této části příjmů (Dvořáková a kol., 2012, s. 326). 

Zaměstnavatel stanoví roční limit pro čerpání toho druhu výhod pro jednotlivé 

zaměstnance (např. podle pozice, počtu let odpracovaných ve firmě apod.). Každý 

zaměstnanec si vybere pro něho přijatelné benefity a v rámci limitu čerpá výhody dle 

svých preferencí (Macháček, 2013, s. 15). 

Podle Armstronga (2009, s. 390) zájem o tento způsob vznikl z toho důvodu, 

že někteří pracovníci některé výhody nechtějí nebo si jich necení, proto se z  pohledu 

zaměstnavatele některé výhody nemusejí vyplácet. 
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1.5 Poskytování benefitů podle právních přepisů 

Poskytování zaměstnaneckých benefitů se řídi následující právními předpisy: 

- zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění (dále zákoník práce), 

- zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění (dále zákon o daních 

z příjmů), 

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

na státní politiku zaměstnanosti, v platném znění (dále zákon o pojistném 

na sociálním zabezpečení), 

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

v platném znění (dále zákon o pojistném na všeobecném zdravotní pojištění). 

  

Mezi další předpisy patří vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních 

potřeb a vyhláška č. 310/1995 Sb., vztahující se na státní podniky. Vyhlášky stanoví 

tvorbu a způsoby čerpání fondu. 

 

Zákoník práce 

Zákoník práce, který funguje na principu: „co není zakázáno, je dovoleno“, 

umožňuje zaměstnavateli poskytnout zaměstnanci nadlimitní plnění, nebo jiné plnění 

ve formě zaměstnaneckých výhod. Tato plnění nemusí být součástí kolektivní smlouvy 

nebo vnitřního přepisu, ale je možné je zakotvit do pracovní smlouvy (Macháček, 2013, 

s. 22). Důležitými částmi v zákoníku práce jsou: část šestá, která se zaobírá 

odměňováním, část sedmá, ve které jsou upraveny náhrady výdajů v souvislosti 

s výkonem práce, část devátá, jež se věnuje poskytování dovolené a část desátá, která 

řeší problematiku péče o zaměstnance. 

 

Zákon o daních z příjmů 

V případě zákona o daních z příjmů je z pohledu zaměstnance důležitý § 6, 

ve kterém se nacházejí příjmy ze závislé činnosti. Příjmy, které nejsou považovány 

za příjmy ze závislé činnosti a nejsou předmětem daně, jsou obsaženy v odst. 7 

a v odst. 9 jsou selektovány příjmy od daně osvobozené. U zaměstnavatele z pohledu 

tohoto zákona je podstatný § 24, ve kterém jsou definovány výdaje (náklady) 

vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů, a § 25, ve kterém jsou stanoveny 
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výdaje (náklady) vynaložené na dosažení a udržení příjmů, které nelze z pohledu 

zákona o daních z příjmů uznat jako daňově účinné.  

 

Zákon o pojistném na sociálním zabezpečení a zákon o pojistném na všeobecném 

zdravotním pojištění 

Z pohledu zákona o pojistném na sociálním zabezpečení se vyměřovacím 

základem zaměstnance rozumí úhrn příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků, 

které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob a nejsou od této daně osvobozeny 

a které jsou zaměstnavatelem zúčtovány v souvislosti s pracovním poměrem 

(Macháček, 2013, s. 26). Zákon o pojistném na sociálním zabezpečení stanovuje      

v § 5 vyměřovací základ pro pojistné na důchodovém pojištění, v odst. 2 jsou 

definovány příjmy, které se do vyměřovacího základu nezahrnují. Vyměřovací základ 

zaměstnavatele je stanoven v § 5a.  

Obdobným způsobem je určen vyměřovací základ pojistného na všeobecném 

zdravotním pojištění. V § 3 odst. 1 tohoto zákona je stanoven vyměřovací základ 

a v odst. 2 jsou definovány příjmy nezahrnované do tohoto základu. 

Výpočet výše daně z příjmů ze závislé činnosti vyplývá z tzv. superhrubé mzdy, 

která obsahuje i pojistné hrazené zaměstnavatelem za sebe sama. Základ daně 

u zaměstnance je složen z: 

- výše hrubé mzdy, která podléhá zdanění, 

- nepeněžité nebo peněžité plnění zaměstnavatele, poskytnuté formou 

zaměstnaneckého benefitu, 

- navýšení o 34 % výše hrubé mzdy (tedy sociální pojištění zaměstnavatele     

25 % + zdravotní pojištění zaměstnavatele 9 %) (Macháček, 2013, s. 27). 

Pokud je nepeněžní nebo peněžní plnění zaměstnance, které je poskytnuto 

zaměstnavatelem formou zaměstnaneckého benefitu, zahrnuto do vyměřovacího 

základu daně, dle zákona o pojistném na sociálním zabezpečení a zákona o pojistném 

na všeobecném zdravotním pojištění bude základ daně pro výpočet daně z příjmů 

sazbou 15 % zvýšen o výši (peněžního) nepeněžního příjmu, ale i o částku v procentní 

výši 34 %, tedy o sociální a zdravotní pojištění zaměstnavatele hrazené za sebe sama 

(Macháček, 2013, s. 28). 
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2 ÚČETNÍ ASPEKTY VÝHOD PRO ZAMĚSTNANCE 

Tato kapitola se zabývá účetními souvislostmi týkajícími se zaměstnaneckých 

benefitů, zejména legislativní úpravou. Dále se zaobírá tvorbou fondu kulturních 

a sociálních potřeb a sociálního fondu, hospodařením s nimi a příklady účtování 

u vybraných zaměstnaneckých benefitů. 

 

2.1 Legislativní úprava 

Zaměstnanecké benefity mohou být na straně zaměstnavatele uplatněny jako 

daňové výdaje, účtování těchto benefitů upravuje: 

- zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v aktuálním znění (dále zákon o účetnictví), 

- zákon o daních z příjmů, 

- pokyn GFŘ č. D-6, uplatňování zákona o daních z příjmů (Lukášková, 2012). 

 

Dalšími legislativními předpisy, které upravují poskytování zaměstnaneckých 

benefitů jsou:  

- vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona 

č. 563/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů pro účetní jednotky, které jsou 

územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy 

a organizačními složkami státu, 

- české účetní standardy pro některé vybrané účetní jednotky č. 704, 

- české účetní standardy pro některé vybrané účetní jednotky č. 701. 

 

2.2 Fond kulturních a sociálních potřeb 

Fond kulturních a sociálních potřeb (dále FKSP) je upraven vyhláškou 

č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb (dále vyhláška č. 114/2002 Sb.), 

která je určena pro: 

- organizační složky státu (např. soudy, ministerstva), 

- státní příspěvkové organizace (organizace zřízeny např. ministerstvy), 

- příspěvkové organizace, které byly zřízeny územními samosprávními celky. 

Dále se fond tvoří dle vyhlášky č. 310/1995 Sb., která zůstala v platnosti na základě 

§ 16 vyhlášky č. 114/2002 Sb., pro potřeby státních podniků (Krbečková a Plesníková, 

2012, s. 8). 
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2.2.1 Tvorba fondu 

Fond se tvoří dle § 2 vyhlášky č. 114/2002 Sb., v první řadě je tvořen základním 

přídělem, kterým je 1 % z ročního objemu nákladů zúčtovaných na platy, náhrady platů, 

mzdy a náhradami mzdy, ale i odměnami za pracovní pohotovost a dalšími plněními 

za práci vykonanou při odborném výcviku na produktivních činnostech žáků učilišť. 

 

Mezi další příjmy FKSP patří: 

- splátky půjček na bytové účely, které byly poskytnuty do konce roku 1992,  

- náhrady škod a pojistných plnění od pojišťoven vztahující se na majetek 

pořízený z fondu,  

- peněžní a jiné dary určené do fondu. 

 

U příspěvkových organizací jsou příjmem také příjmy z pronájmu rekreačních 

a sportovních zařízení, na jejichž provoz organizace přispívá z FKSP (Vyhláška 

č. 114/2002 Sb.). 

FKSP státní podniky tvoří a užívají v souladu s vyhláškou č. 310/1995 Sb., 

a je tvořen ze zisku, popřípadě rezervního fondu. Základním přídělem jsou                

2 % z ročního objemu nákladů zúčtovaných na platy a náhrady platů, odměny za 

pracovní pohotovost, za plat jsou považovány i refundace platu, odměny vyplacené při 

životních a pracovních jubileích. 

 

2.2.2 Hospodaření s fondem 

Zákoník práce stanovuje, aby odborová organizace spolu se zaměstnavatelem 

rozhodovala o sestavení rozpočtu tvorby a použití fondu. Vyhlášky č. 114/2002 Sb., 

a č. 310/1995 Sb., neupravují rozsah a způsob spolurozhodování, proto je nezbytné toto 

zohlednit v kolektivní smlouvě. Je důležité vypracovat Zásady používání fondu, 

na které navazuje Rozpočet. Obě písemnosti musí být schváleny odborovou organizací, 

pokud v podniku působí. V těchto dokumentech se stanoví za jakých okolností, v jaké 

výši a jak často, bude plnění z fondu poskytováno. Tato skutečnost se zohledňuje při 

sestavování rozpočtu (Krbečková a Plesníková, 2012, s. 10). 

Prostředky fondu jsou ukládány na samostatný bankovní účet. Příděl se účtuje 

zálohově do konce měsíce následujícího po tvorbě fondu. Nevylučuje se samostatná 
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pokladna pro sledování hotovostních toků plnění z fondu. Ve vnitřní směrnici 

organizace je uvedena výše příspěvku podle jednotlivých druhů plnění a osoby 

oprávněné čerpat z fondu. Výše příspěvku nemůže překročit limit, který je stanoven 

vyhláškou u dílčích plnění, například u poskytovaných věcných a finančních darů. 

Jestliže jsou finanční zdroje fondu nedostatečné, je možné poskytovat pouze příspěvky, 

na které je finanční krytí (Hanzlová, 2012, s. 4). 

 

Fond je určen: 

- pro zaměstnance v pracovním poměru uzavřeném dle zákoníku práce, 

pro zaměstnance, jejichž pracovní poměr vznikl volbou nebo jmenováním, 

ale také pro zaměstnance na mateřské nebo rodičovské dovolené, 

- příslušníkům ve služebním poměru, 

- soudcům, 

- rodinným příslušníkům (např. manželům, registrovaným partnerům, druhům 

nebo nezaopatřeným dětem dle § 11 až § 16 zákona č. 117/1995 Sb., o státní 

sociální podpoře), 

- důchodcům a jejich rodinným příslušníkům, 

- jiné právnické nebo fyzické osobě v souladu s vyhláškou, kdy se jedná o dary 

dle § 14 vyhlášky 114/2002 Sb., a § 10 vyhlášky č. 310/1995 Sb., případně 

pro odborovou organizaci dle § 13 vyhlášky č 114/2002 Sb. a § 9b vyhlášky 

č. 310/1995 Sb. (Krbečková a Plesníková, 2012, 12 - 13).  

 

Fond však není určen pro zaměstnance, kteří jsou zaměstnáni na základě dohody 

o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti, a učně s ohledem na to, 

že dle školského zákona je střední odborné učiliště klasifikováno jako střední škola 

(Krbečková a Plesníková, 2012 s. 13). 

Hanzlová (2012, s. 4) dodává, že příspěvky se mohou poskytovat pouze ve formě 

nepeněžního plnění. Peněžní plnění z fondu zaměstnanec může získat jen v případě 

finančního daru. Není možné, aby si zaměstnanec zakoupil vstupenku např. do divadla 

a zpětně požadoval finanční plnění z fondu. 
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2.2.3 Příklady účtování 

Fond má vždy svůj vlastní účet 243 – Běžný účet FKSP, na který jsou finanční 

prostředky převáděny a zároveň se z něho hradí všechny plnění dle vyhlášky 

č 114/2002 Sb. Čerpání fondu se neúčtuje přes náklady a výnosy, ale přes účet 412, 

proto je nutné účet členit analyticky, podle druhu plnění 412AU – 412 analytický účet 

(Krbečková a Plesníková, 2012, s. 110). Na základě předlohy Krbečkové a Plesníkové 

(2012, s. 110–116) jsou níže uvedené příklady účtování zaměstnaneckých výhod. 

 

Použité účty: 

Ceniny – 213 

Běžný účet v bance – 241  

Peníze na cestě – 262 

Zaměstnanci – 331 

Pohledávky za zaměstnance – 335 

Ostatní krátkodobé závazky – 378 

 

Půjčka na bytové účely MD DAL 

a) Půjčka na pořízení domu zaměstnancem, 335 243 

b) splátka půjčky. 243 335 

 

Příspěvek na stravování 

 

MD DAL 

a) Nákup stravenek, 213 241 

b) poskytnutí stravenek,  213 

- příspěvek z FKSP, 412AU  

- podíl zaměstnance, 335  

c) hrazený podíl z FKSP, 262 243 

d) připsání prostředků FKSP na účet zaměstnavatele. 241 262 

 

Dary 

 

MD DAL 

a) Mimořádná aktivita ve prospěch zaměstnavatele, 412AU 243 

b) pracovní výročí, 412AU 243 
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 MD DAL 

c) životní výročí, 412AU 243 

d) první odchod do důchodu. 412AU 243 

 

Penzijní připojištění 

 

MD DAL 

a) Příspěvek zaměstnance na penzijním připojištění (sraženo 

ze mzdy), 

 

 

331 378 

b) příspěvek zaměstnavatele z FKSP, 412AU 378 

c) poukázání příspěvku penzijnímu fondu,   

- celková částka, 378  

- část hrazená zaměstnancem,  241 

- z prostředků FKSP.  243 

 

2.3 Sociální fond 

Sociální fond se tvoří tam, kde se zaměstnavatel neřídí vyhláškou č. 114/2002 Sb., 

a vyhláškou č. 310/1995 Sb. Týká se obchodních společností, podnikatelů a obcí, 

na které se nevztahuje vyhláška č. 114/2002 Sb. 

 

2.3.1 Tvorba fondu 

U sociálního fondu nejsou stanovena žádná pravidla. Tvoří se pouze 

v podnikatelské sféře ze zisku po zdanění, netvoří se tedy na vrub daňově uznatelných 

výdajů (nákladů). Na rozdíl od FKSP nestanovuje zákoník práce rozhodování odborové 

organizace o tvorbě a hospodaření s ním. Pokud odborová organizace u zaměstnavatele 

působí, zahrne se toto ustanovení do kolektivní smlouvy. Pokud se tak neučiní, o tvorbě 

sociálního fondu a využití jeho prostředků rozhoduje zaměstnavatel (Krbečková 

a Plesníková, 2012, s. 26). 

Je nezbytné, aby tvorba sociálního fondu byla zahrnuta v zakladatelských 

listinách nebo stanovách obchodní společnosti, anebo aby o jeho tvorbě rozhodovala 

valná hromada nebo jiný orgán společnosti k tomu účelu určený (Krbečková 

a Plesníková, 2012, tamtéž). 
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2.3.2 Příklady účtování 

Lukášková (2012) na níže uvedených příkladech demonstruje vzorové účtování 

zaměstnaneckých benefitů u sociálního fondu. 

 

Použité účty: 

Bankovní účet - 221 

Ostatní závazky – 325 

Účet sociálního fondu – 427 

 

Příspěvek na kulturu a sport: MD DAL 

faktura za nákup poukazů na plavání ze sociálního fondu, 427 325 

úhrada faktury. 325 221 

   
 

Nadstandardní zdravotní péče: MD DAL 

faktura za rehabilitační poukázky ze sociálního fondu, 427 325 

úhrada faktury. 325 221 

   

2.4 Účtování na vrub nákladů 

Pokud zaměstnavatelé nemohou poskytnout příspěvky z FKSP nebo sociálních 

fondů, mohou některé benefity, které poskytnou zaměstnancům, uplatnit v daňových 

výdajích (nákladech). Způsob zaúčtování vybraných druhů výhod uvádí Lukášková 

(2012) na níže uvedených příkladech u nedaňových a daňových výdajů. 

 

Použité účty: 

Hotovostní pokladna – 211 

Bankovní účet – 221 

Ostatní závazky – 325 

Zákonné sociální náklady – 527 

Jiné sociální náklady – 528 
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2.4.1 Nedaňové výdaje 

Některé druhy benefitů je možné z pohledu zaměstnavatele poskytnout jako 

výdaje (náklady) nedaňové. Tedy jako výdaje, které zvyšují základ daně. Tyto výdaje 

jsou upraveny v § 25 zákona o daních z příjmů. 

 

Nadstandardní zdravotní péče: MD DAL 

nákup vitamínů za hotové. 528 211 

   

Příspěvek na kulturu: MD DAL 

faktura za vstupenky na divadelní festival, 528 325 

úhrada faktury. 325 221 

 

2.4.2 Daňové výdaje 

Zaměstnavatel může uplatnit ty druhy benefitů, které přímo souvisejí s činností 

zaměstnavatele. Tyto benefity naopak snižují základ daně a jsou upraveny 

v § 24 zákona o daních z příjmů. 

 

Odborný rozvoj zaměstnanců: MD DAL 

odborný seminář k účetní závěrce, 527 325 

úhrada semináře v hotovosti. 325 211 
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3 DAŇOVÉ ASPEKTY ZAMĚSTNANECKÝCH VÝHOD 

V této části práce je nastíněna problematika zaměstnaneckých benefitů z pohledu 

daňové legislativy, a to zejména zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, platného 

k 31. 12. 2013. V této kapitole je rozebrána daňová účinnost jak u zaměstnance, tak 

i u zaměstnavatele. Dále jsou uvedeny příklady daňového řešení a novinky platné pro 

aktuální rok 2014 jsou uvedeny v komentářích, pokud nějaká změna proběhla.  

 

3.1 Daňové řešení z pohledu zaměstnance 

Z hlediska daňového řešení u zaměstnance je nutné vždy věnovat pozornost tomu, 

zda se jedná o příjem, který je předmětem daně z příjmů ze závislé činnosti. Pokud 

je tomu tak, pak je nutné zaměřit se na to, zda podléhá dani z příjmů ze závislé činnosti, 

či je od této daně osvobozen podle § 6 zákona o dani z příjmů. V mnoha případech dle 

§ 6 odst. 9 zákona o dani z příjmů se osvobození od daně váže na poskytnutí 

zaměstnaneckých výhod z fondu kulturních a sociálních potřeb a u zaměstnavatelů, 

kteří tento fond netvoří, ze sociálního fondu, ze zisku (příjmu) po jeho zdanění, anebo 

z výdajů (nákladů), které nejsou u zaměstnavatele výdaji (náklady) na dosažení, 

zajištění a udržení příjmů (Macháček, 2013, s. 23). 

V § 6 zákona o dani z příjmů jsou pro zaměstnavatele stanovena plnění, do jejichž 

výše se plnění nepovažuje za předmět daně (§ 6 odst. 7) a do výše kterých 

je poskytovaný zaměstnanecký benefit na straně zaměstnance osvobozen od daně 

z příjmů závislé činnosti (§ 6 odst. 9). 

 

3.2 Daňová hlediska z pohledu zaměstnavatele 

Daňově uznatelné výdaje (náklady) zaměstnaneckých výhod vychází ze znění 

§ 24 odst. 2 písm. j) bodu 2 zákona o daních z příjmů. Daňově uznatelnými na straně 

zaměstnavatele jsou výdaje (náklady) vynaložené: 

- na pracovní a sociální podmínky, 

- na péči o zdraví a 

- na zvýšený rozsah doby odpočinku zaměstnanců; 

 

pokud práva zaměstnanců vyplývají:  

- z kolektivní smlouvy, 
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- z vnitřního předpisu zaměstnavatele, 

- z pracovní smlouvy uzavřené mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, 

- z jiné smlouvy uzavřené mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem; 

pokud zákon o daních z příjmů nebo jiný zvláštní zákon nestanoví jinak (Macháček, 

2013, s. 24–25). 

Zákon o dani z příjmů v několika ustanoveních stanovuje daňové řešení jinak, 

jedná se o případy, ve kterých je daňová uznatelnost vynaložených výdajů (nákladů) 

daňově omezena.  

 

3.3 Příklady daňového řešení 

Tato část se zabývá vybranými druhy zaměstnaneckých benefitů a jejich daňovým 

řešením jak s pohledu zaměstnance, tak zaměstnavatele. 

 

Odborný rozvoj zaměstnanců 

Pokud jsou zaměstnavatelem vyloženy nepeněžní plnění na odborný rozvoj 

zaměstnanců přímo související s předmětem činnosti zaměstnavatelem je tento příjem 

ze strany zaměstnance osvobozen. Osvobození se nevztahuje na mzdu, plat nebo 

odměnu jako náhradu za ušlý příjem, ale i další peněžní plnění. U zaměstnavatele 

se jedná o výdaj daňový (Vybíhal a kol., 2013, s. 281). 

 

Příspěvek na penzijní pojištění 

Zaměstnavatel může poskytnout zaměstnanci příspěvek na penzijní pojištění 

se stáním příspěvkem. Celkový úhrn nesmí překročit částku 30 000 Kč ročně. 

Pro zaměstnavatele se jedná o výdaj daňový do stanovené výše. Z pohledu zaměstnance 

jde o plnění, které není předmětem daně. Do daňového základu by příspěvek vstupoval 

tehdy, pokud by zaměstnavatel přispíval částkou, v tomto případě by byl předmětem 

daně z příjmů rozdíl přesahující úhrn 30 000 Kč ročně (Vybíhal a kol. 2013, s. 283). 

 

Poukázky na rekreaci 

Pokud zaměstnavatel poskytne zaměstnanci poukázky na rekreaci, jedná se 

o nepeněžní plnění. Osvobození od daně se vztahuje do částky 20 000 Kč za kalendářní 
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rok. Pokud je tato částka překročena jde o zdanitelný příjem zaměstnance (Vybíhal 

a kol. 2013, s. 285). U zaměstnavatele se jedná o výdaj nedaňový. 

V aktuálním znění zákona o daních z příjmů se osvobození vztahuje pouze 

na nepeněžní plnění do částky 10 000 Kč. 

 

Stravování zaměstnanců 

Častou zaměstnaneckou výhodou je příspěvek na stravování. Poskytne-li 

zaměstnavatel zaměstnanci příspěvek na stravování, jedná se o nepeněžní plnění 

a je od daně osvobozen (Zákon. č. 586/1992 Sb.). Pokud by byl příspěvek poskytnut 

jako peněžní plnění, které je součástí mzdy, jde o příjem, který podléhá zdanění 

ze superhrubé mzdy a odvede se z něj zdravotní a i sociální pojištění. 

V případě poskytování stravování zajištěném ve vlastním zařízení se rozumí 

výdaje (náklady), které jsou spojeny s provozem kuchyně s jídelnou nebo kantýnou, 

a to i v případě, že je výdej a příprava jídel zabezpečována jiným subjektem. Všechny 

výdaje lze zahrnout do daňově uznatelných výdajů (nákladů), a to kromě hodnoty 

potravin (Macháček, 2012, s. 45).  

 

Stravenky poskytnuté zaměstnanci 

V současné době je nejvíce využíváno poskytování stravenek. Nominální hodnota 

stravenky není žádným zákonným předpisem omezena, vždy záleží na rozhodnutí 

zaměstnavatele. Poskytování stravenek je považováno za stravování zajišťované 

prostřednictvím jiných subjektů (Macháček, 2013, s. 43). 

Pokud jde u zaměstnance o nepeněžní plnění, je toto plnění plně osvobozeno 

od daně. V případě, že tomu tak není, vstupuje peněžní plnění do superhrubé mzdy 

zaměstnance. Daňově uznatelné jsou pro zaměstnavatele příspěvky, do výše 55 % ceny 

jednoho jídla za jednu směnu, maximálně však do výše 70 % stravného vymezeného 

v § 6 odst. 7 písm. a) zákona o daních z příjmů při pracovní cestě dlouhé pět až dvanáct 

hodin (Zákon č. 586/1992 Sb.).  
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4 ZAMĚSTNANECKÉ BENEFITY V ROCE 2013 

Hlavním tématem této kapitoly jsou zaměstnanecké benefity poskytované v roce 

2013. První část vychází z výzkumu ING Pojišťovny a Svazu průmyslu a dopravy ČR, 

který se zabývá poskytováním zaměstnaneckých výhod firmami. Další část je zaměřena 

na zaměstnanecké benefity v Polsku. 

 

4.1 Zaměstnanecké benefity v České republice 

V červenci 2013 provedla společnost ING Pojišťovna společně se Svazem 

průmyslu a dopravy ČR již po sedmé výzkum týkající se zaměstnaneckých benefitů. 

Průzkumu se zúčastnilo 155 společností ze všech krajů České republiky, byly 

zastoupeny organizace ze všech hlavních odvětví klasifikace OKEČ. Procentuální podíl 

zastoupení v rámci ČR a klasifikace dle počtu zaměstnanců jsou zobrazeny na níže 

uvedených grafech. Dotazování probíhalo formou on-line dotazníku na internetu 

(Štěrbová, 2013). 

 

 

Graf č. 1: Zastoupení společností v rámci územního členění 

(Zdroj: vlastní tvorba dle Štěrbová, 2013) 

 

I když ekonomická situace valné části tuzemských společností nevykazuje v roce 

2013 známky zlepšení, i tak se nabídka zaměstnaneckých výhod oproti předchozímu 

roku zvýšila (Bubák, 2013). Zaměstnanecké výhody poskytuje 99 % oslovených 

společností. Jedná se v průměru o 10 benefitů. Organizace s větším počtem 
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zaměstnanců nabízejí více benefitů. Do 50 zaměstnanců se jedná v průměru o 8 benefitů 

a firmy s 250 a více zaměstnanci v průměru 11 benefitů (Štěrbová, 2013). 

 

 

Graf č. 2: Rozdělení společností dle počtu zaměstnanců 

(Zdroj: vlastní tvorba dle Štěrbová, 2013 ) 

 

Nabídka výhod pro zaměstnance reaguje na aktuální potřeby firem. Mobilní 

telefony začínají své postavení ztrácet, protože se v důsledku rušení pevný linek stávají 

standardním pracovním nástrojem zaměstnanců. U služebního vozidla lze vypozorovat 

zajímavou změnu. V minulosti bylo služební auto běžným vybavením středního 

a vyššího managementu, dnes se poskytuje pouze těm, kdo ho bezprostředně potřebují 

k výkonu práce. Služební vůz poskytuje tři čtvrtiny společností, ale jeho oblíbenost 

předčily stravenky a pitný režim (Bubák, 2013). 

Mezi nejoblíbenější benefity patří mobilní telefon, vzdělání, pitný režim 

a stravenky. Zmíněné výhody používá více než 80 % respondentů. Z nejčastěji 

nabízených benefitů roste nabídka mobilních telefonů, pitného režimu a příspěvku 

na životní pojištění. Na následujícím grafu můžeme vidět další využívané benefity 

a jejich procentuální zastoupení (Štěrbová, 2013). 
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Graf č. 3: TOP benefity 2013 

(Zdroj: Štěrbová, 2013) 

Do nabídky se nově dostávají netradiční výhody, jako jsou například sickdays 

nebo lékařské prohlídky. Oproti loňskému roku nabízí o 12 % více firem Flexi 

poukázky, které se mezi zaměstnanci těší vysoké oblibě. V nabídce se ale také objevují 

příspěvek na kulturu a sport a 13. plat, ten je nejčastěji poskytován organizacemi 

se zlepšujícími se ekonomickými poměry. Zájem o vzdělání, příspěvek na sport, 

příspěvek na životní pojištění a příspěvek na zdraví bude dle předpokladů růst. Naopak 

se očekává mírný pokles u příspěvku na dovolenou a u finančních benefitů, mezi než 

patří 13. plat nebo zaměstnanecké půjčky. Pokles zaznamenal příspěvek na spoření 

na penzi. Zájem klesá v důsledku nejistoty okolo penzijní reformy (Štěrbová, 2013). 

 

4.2 Zaměstnanecké benefity v Polsku 

V oblasti zaměstnaneckých benefitů dochází v posledních letech k velkým 

změnám. V přímo sousedících státech České republiky probíhá vývoj rozdílně, proto 

bylo autorem vybráno Polsko.  

Zaměstnanecké výhody v Polsku jsou důležitým nástrojem tam, kde nejde zvedat 

základní mzdy, a staly se běžnou součástí pracovních nabídek. Oproti České republice 

Polsko od roku 2009 neprošlo recesí, proto není nutné přehodnocovat náklady 

na benefity a nedochází k restrukturalizacím. Mezi nejpopulárnější výhody, které 

zaměstnancům v Polsku zaměstnavatelé přiznávají, patří soukromá lékařská péče, 
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sportovní vyžití, služební telefon a školení a podnikové kurzy (Jaroňová a Babiel, 

2013).  

Na níže uvedeném grafu č. 4 jsou v procentuálním zastoupení znázorněny čtyři 

nejrozšířenější benefity v Polsku. 

 

 

Graf č. 4: Nejrozšířenější benefity v Polsku v roce 2013 

(Zdroj: vlastní tvorba dle Jaroňová a Babiel, 2013) 

Podle polského měsíčníku Benefit se na trhu objevují nabídky práce, ve kterých 

kromě mzdy zaměstnanci dostanou výhody, jako je například pružná pracovní doba, 

možnost využívat zařízení zaměstnavatele pro soukromé účely, zdravotní balíček nebo 

Cafeteria systém, ze kterého si zaměstnanci mohou vybrat výhody dle svých zájmů 

a potřeb. Dále zaměstnavatel nabízí poukazy, jež lze směnit za zboží v obchodech nebo 

slevové karty, karty pro vstup do klubů a kin. Velmi oblíbené jsou karty Multisport, 

které umožní zaměstnanci vstup do více než 4 000 sportovních center v celém Polsku 

(Jaroňová a Babiel, 2013). 

Stále více zaměstnavatelů připojuje ke mzdám zaměstnanecké výhody, které mají 

zvýšit motivaci zaměstnanců, ale hlavně udržet si je ve firmě a svázat je s ní. Výhody 

se vztahují i na rodinné příslušníky zaměstnanců. To proto, aby byly zaměstnancům 

a jejich rodinám zajištěny podmínky pro rozvoj společných zájmů při trávení volného 

času (Jaroňová a Babiel, 2013). 
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4.3 Rozdíly v poskytování benefitů v České republice a Polsku 

Vývoj zaměstnaneckých výhod v Polsku a České republice je z hlediska 

poskytovaných benefitů firmami zaměstnancům odlišný. 

Ze získaných informací lze vypozorovat, že v České republice je rozšířenější 

poskytování mobilního telefonu a příspěvku na vzdělání, kdežto v Polsku tyto druhy 

benefitů používá asi 40 % zaměstnavatelů. 

V oblasti sportu je způsob poskytování výhod v obou státech téměř totožný. 

V Polsku nabízí zaměstnavatel zaměstnanci karty Multisport umožňující vstup 

do sportovních zařízení v celém Polsku. U nás zaměstnanec dostane od zaměstnavatele 

poukázku, kterou může využít na kulturní, sportovní akce nebo na použití sportovního 

zařízení. 

Nejposkytovanějším benefitem je u našich sousedů lékařská péče, která je stejnou 

prioritou pro zaměstnavatele v České republice. Firmy v obou zemích dobře vědí, 

že zdraví a spokojení zaměstnanci jsou výkonnější. Peněžní prostředky společností jdou 

většinou do benefitů týkající se zdraví, jako jsou například vitamíny nebo masáže 

(Jaroňová a Babiel, 2013). 
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5 ZAMĚSTNANECKÉ BENEFITY V MĚSTSKÉM 

DIVADLE BRNO 

Tato část se zabývá nabídkou zaměstnaneckých benefitů u vybrané společnosti, 

kterou je příspěvková organizace Městské divadlo Brno. Nejprve jsou poskytnuty 

základní informace o divadle a jeho aktivitách. Následně jsou popsány zaměstnanecké 

benefity a jejich úprava a poskytování na základě kolektivní smlouvy. 

 

5.1 Základní informace o organizaci 

Městské divadlo Brno (dále MDB) je příspěvková organizace se sídlem na ulici 

Lidická 16, Brno. Ředitelem divadla je Stanislav Moša, který je současně jednatelem 

a divadlo zastupuje. Hlavní činností organizace je vytváření činoherních a hudebně 

dramatických divadelních inscenací, která se prezentují formou veřejných představení. 

Divadlo hospodaří s několika nemovitostmi, jež na základě živnostenského oprávnění 

pronajímá nebo využívá pro potřeby divadla. Další předměty činnosti a podnikání jsou 

uvedeny v příloze č. 1: Výpis z obchodního rejstříku. Organizace zaměstnává 

389 zaměstnanců, které lze zařadit do pěti skupin: herec, hudebník, technický 

a administrativní pracovník, management. V níže uvedené tabulce č. 1 můžete vidět 

jejich členění. 

 

Tabulka č. 1: Rozdělení zaměstnanců 

Funkce Počet zaměstnanců 

herec/herečka 97 

hudebník/hudebnice 51 

administrativní pracovník 66 

technický pracovník 164 

management 11 
(Zdroj: vlastní tvorba) 

 

Na níže uvedeném grafu je znázorněno procentuální zastoupení zaměstnanců 

v MDB. Graf byl vytvořen pro účely srovnání účasti na dotazníku pro analýzu 

zaměstnaneckých benefitů a návrhy jejich řešení uvedené v kapitole 6.  
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Graf č. 5: Procentuální zastoupení zaměstnanců MDB 

(Zdroj: vlastní tvorba) 

Divadlo je jedno z nejznámějších a nejnavštěvovanějších divadel v moravské 

metropoli a je ojedinělým uskupením, a to nejenom v rámci České republiky. Od roku 

1995 jsou představení permanentně vyprodaná, a navíc v každém roce odehraje asi 150 

představení v zahraniční. Divadlo má jedinečný repertoár, který uvádí převážně 

originální a původní díla (Městské divadlo Brno, 2013). 

Ve dvou divadelních domech, na hudební a činoherní scéně, působí celkem 

3 soubory, které spolupracují ve všech divadelních žánrech. Činoherní scéna nabízí 

340 míst pro diváky a byla zrekonstruována v roce 1995. Větší, hudební scéna, která 

pojme až 680 diváků, byla slavnostně otevřena v roce 2004. Obě scény odpovídají všem 

současným i technickým nároků pro moderní divadlo. Každou sezónu divadlo uvede 

10 nových inscenací – 5 činoherních a 5 hudebních. U většiny z nich se jedná o novinky 

uváděné v České republice (Městské divadlo Brno, 2013). 

Divadlo nabízí výběr současných a zajímavých inscenací jak pro dospělé, tak i pro 

dětské diváky, mezi něž můžeme zařadit muzikálovou komedii Čarodějky z Eastwicku, 

na motivy slavného filmu s Jackem Nicholsonem nebo muzikál podle amerického 

hudebního filmu o dívce, která přes den pracuje jako svářečka a v noci se věnuje tomu, 

co ji opravdu naplňuje, tedy tanci, Flashdance. Na své si přijdou i milovníci klasiky 

například Antona Pavloviče Čechova s hořkou komedií Strýček Váňa, kterou má 

Městské divadlo na repertoáru od února 2014. Pro děti divadlo nabízí například 

autorskou bláznivou hudební pohádku Sněhurka a sedm trpaslíků.  
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Oblibu divadla u diváků dokazují i různá ocenění jak členů, tak i divadla 

samotného. Podle 10. ročníku ankety, která proběhla na portálu i-divadlo.cz, se Městské 

divadlo Brno umístilo na první příčce v kategorii - Nejoblíbenější divadlo roku 2013. 

Mezi největší herecké úspěchy se řadí cena Thálie, kterou v roce 2012 obdržela 

za titulní roli v muzikálu Papežka Hana Holišová.  

 

5.2 Popis zaměstnaneckých benefitů 

Městské divadlo Brno nabízí svým zaměstnancům řadu výhod. Tyto výhody 

vycházejí z Kolektivní smlouvy pro rok 2014 (dále kolektivní smlouva, některá její 

vybraná ustanovení jsou uvedena v příloze č. 2). Následující výčet zaměstnaneckých 

benefitů je seřazen dle jejich povahy.  

 

5.2.1 Benefity poskytované v rámci výkonu práce 

 

Příspěvek na stravování   

Zaměstnanec má právo na příspěvek na jedno teplé jídlo denně v průběhu směny 

a to formou příspěvku na stravenku. Zaměstnavatel hradí 40 % ceny stravenky. 

Zaměstnanec dostane stravenku Ticket Restaurant v hodnotě 50 Kč. 

 

Pružná pracovní doba  

Zaměstnanci musí v rámci jednoho pracovního týdne odpracovat v součtu 

40 hodin. Pružná pracovní doba se skládá ze základní pracovní doby, která je v rozmezí 

9,00 – 14,30 hod., a z volitelné pracovní doby, která je stanovena před a po základní 

pracovní době od 7,00 do 17,00 hodin. 

 

Dary při životním výročí a při první odchodu do důchodu  

Při dovršení 50, 55 a 60 let je možné z FKSP poskytnou zaměstnanci věcný dar 

v hodnotě stanovené dle kolektivní smlouvy a doby zaměstnání u MDB. Při odchodu 

do důchodu lze z FKSP poskytnou zaměstnanci věcný dar do výše 2 500 Kč.  
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Předkupní právo při prodeji majetku a zakázková výroba v dílnách 

Zaměstnanci mají předkupní právo v případě prodeje majetku, materiálu nebo 

předmětů postupné spotřeby. Dále si mohou nechat v dílnách MDB například ušít šaty 

na míru za režijních podmínek. 

 

5.2.2 Sociální benefity 

 

Půjčka na bytové účely 

Zaměstnanci, kteří jsou u MDB zaměstnáni déle než 1 rok, mají možnost zažádat 

si o bezúročnou půjčku. Maximální výše půjčky je stanovena v kolektivní smlouvě. 

Půjčku lze využít na pořízení rodinného domu nebo bytu do vlastnictví či 

spoluvlastnictví, nebo na koupi bytového zařízení. Zaměstnanec je při žádosti o půjčku 

povinen uvést účel půjčky a zajistit si dva věřitele, kteří se zavazují ke splacení 

závazku, jestliže ho nesplatí žadatel. O výši půjčky rozhoduje na doporučení Odborové 

rady ředitel divadla. 

 

5.2.3 Benefity pro volný čas 

 

Příspěvek na rekreaci, rehabilitaci, zájezdy, kulturu, tělovýchovu a sport                

a penzijní připojištění 

Z FKSP lze poskytnou zaměstnanci příspěvek do výše 1000 Kč na rok 

na rekreaci, rehabilitaci, zájezdy, kulturu, tělovýchovu, sport a náklady na vzdělávací 

kurzy zaměstnance nebo jeho dítěte do 15 let věku nebo penzijní připojištění. 

Zaměstnanec si může zvolit jednu z variant. Jeho výše se odvíjí od délky zaměstnání 

upravené v kolektivní smlouvě. Příspěvek na rekreaci jde vždy poskytován v podobě 

poukázky. 

 

Relaxační centrum 

Zaměstnanci mají možnost bezplatně využívat relaxačního centra. Výjimku tvoří 

sauna, jejíž provoz je energeticky náročný.  
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Vstupenka na představení MDB 

Zaměstnanec může uplatnit režijní vstupenku na jakékoliv představení MDB 

včetně premiér, nejvýše však 1 vstupenku na jeden herní titul v průběhu divadelní 

sezóny. Vstupenky je možné poskytovat maximálně jeden den před představením. Ceny 

vstupenek jsou stanoveny příkazem ředitele.  
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6 ANALÝZA ZAMĚSTNANECKÝCH BENEFITŮ          

A NÁVRHY ŘEŠENÍ 

Tato kapitola se zabývá dotazníkovým šetřením a jsou v ní shrnuty výsledky 

výzkumu v oblasti zaměstnaneckých benefitů poskytované v organizací tak, jak 

je vnímají zaměstnanci. Na základě získaných dat a podnětů dotazovaných jsou 

navržena řešení pro úpravu benefitního systému v Městském divadle Brno. 

 

6.1 Dotazníkové šetření 

Pro průzkum zaměstnaneckým benefitů v MDB byl zaměstnancům poskytnut 

elektronický dotazník, který byl po domluvě s vedoucím ekonomického oddělení zaslán 

na pracovní e-maily zaměstnanců. Pokud by tento způsob vyplnění někomu 

nevyhovoval, byla možnost dotazník vyplnit papírově v kanceláři vedoucího 

ekonomického oddělení, tato možnost byla uvedena v e-mailu. Výzkum probíhal 

od 17. 2. – 14. 3. 2014. Průzkum se zabýval poskytovanými benefity v MDB zejména 

z FKSP a dalšími způsoby upravenými v kolektivní smlouvě. Dotazník se skládá 

z 13 otázek a naleznete ho v příloze č. 3: Dotazník pro zaměstnanec MDB. Jeho 

zkrácenou verzi můžete vidět níže. V příloze č. 4 a č. 5 jsou vyplněny 2 dotazníky 

od zaměstnanců MDB. 

 

Zkrácená verze dotazníku pro zaměstnance MDB 

1. Vaše pohlaví. 

2. Jakou pozici zastáváte? 

3. Jaké druhy zaměstnaneckých benefitů jste již využil/a nebo využíváte? 

4. Jakého ze zaměstnaneckých benefitů si ceníte nejvíce? 

5. Jaký zaměstnanecký benefit považujete za zbytečný? 

6. Jak hodnotíte příspěvek na stravování poskytnutý zaměstnavatelem? 

7. Jak hodnotíte částku, kterou hradíte za stravenku Vy jako zaměstnanec? 

8. Pokud využíváte příspěvek na rekreaci, rehabilitaci nebo vzdělávací kurzy, 

je příspěvek dostatečný? 

9. Pokud využíváte příspěvek na penzijní připojištění, je příspěvek dostatečný? 

10. Jak často využíváte relaxačního centra? 
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11. Jste spokojeni s poskytováním zaměstnaneckých benefitů, které Vám nabízí 

zaměstnavatel? 

12. Zdá se Vám nabídka poskytovaných zaměstnaneckých benefitů dostatečná? 

13. Jaké další zaměstnanecké benefity byste ocenil/a? 

 

Průzkumu se zúčastnilo 83 zaměstnanců a asi z ¾ ženy. Dotazník byl vyplněn 

osobami všech pozic, které v něm byly zařazeny. Na níže uvedeném grafu můžete vidět 

procentuální zastoupení dotazovaných..  

 

 

Graf č. 6: Účastníci průzkumu 

(Zdroj: vlastní tvorba) 

 

Nejvíce užívaným benefitem se staly stravenky, které označili všichni 

respondenti, lze tedy předpokládat, že tento benefit dostávají všichni zaměstnanci. Další 

v pořadí se umístila režijní vstupenka na představení divadla, kterou využívá 95 % 

dotázaných.  

Zaměstnanci mají z FKSP možnost volby mezi příspěvkem na rekreaci, 

rehabilitaci a vzdělávací kurzy a penzijním připojištěním. Vede jednoznačně příspěvek 

na rekreaci a rehabilitaci, který využívá 68 % respondentů. Již zmíněné a další 

využívané benefity můžete nalézt v níže uvedeném grafu, benefity s nulovou hodnotou 

byly z grafu pro lepší přehlednost odstraněny. 
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Graf č. 7: Využívané zaměstnanecké benefity 

(Zdroj: vlastní tvorba) 

 

Benefitem, kterého si zaměstnanci nejvíce cení je vstupenka na představení MDB, 

kterou takto ohodnotilo 36 % zaměstnanců, v těsném závěsu jsou stravenky, kterých si 

cení 31 % zaměstnanců a 18 % respondentů dává přednost pružné pracovní době. 

Z nabízených možností získali shodně po 5 % příspěvek na rekreaci a rehabilitaci, 

příspěvek na penzijní připojištění a půjčka na bytové účely. 

Za zbytečnou ohodnotilo 36 % respondentů možnost předkupního práva v případě 

prodeje hmotného majetku a dalších 19 % dotazovaných označilo za nadbytečný 

příspěvek na rekreaci a rehabilitaci. Výhody v podobně využití relaxačního centra, 

zajištění zakázkové výroby v dílnách za režijních podmínek jsou nepotřebné pro 14 % 

zaměstnanců. Procentuální zastoupení dalších benefitů je znázorněno na následujícím 

grafu. Z grafu jsou odstraněny benefity z nulovou hodnotou. 
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Graf č. 8: Nadbytečné benefity 

(Zdroj: vlastní tvorba) 

 

S příspěvkem na stravování poskytnutým zaměstnavatelem je dle průzkumu 

nadpoloviční většina zaměstnanců spokojena, jedná se o 55 % dotázaných. V této 

souvislosti byla zaměstnancům položena otázka, jak hodnotí částku, kterou se podílí 

na úhradě stravenky. Pro 45 % respondentů je částka adekvátní, dalších 32 % hodnotí 

částku jako příliš vysokou, zbylých 23 % zaměstnanců je ochotno si za stravenku 

připlatit. 

Pokud se jedná o příspěvek na rekreaci, rehabilitaci nebo vzdělávací kurzy 

je tento příspěvek pro polovinu dotazovaných, kteří tuto možnost využívají, příliš nízký, 

pro 23 % zaměstnanců je dostatečný a zbylých 27 % tento příspěvek nevyužívá. 

Pracovníkům, kteří využívají příspěvek na penzijní připojištění se zdá příliš nízký, 87 % 

respondentů tento druh příspěvku nepoužívá, 14 % z dotázaných nevyužívá ani jeden 

z těchto příspěvků.  

Relaxační centrum, které je v prostorách MDB, užívá 41 % dotázaných, z toho 

27 % navštěvuje toto centrum 1x až 2x měsíčně a 17 % respondentů chodí do centra 

pouze 1x až 2x ročně. Zbylých 59 % centrum nevyužívá vůbec.  

Polovina dotazovaných má výhrady k poskytování zaměstnaneckých benefitů. 

Pouze 9 % respondentů je velmi spojeno s jejich používáním. Nikdo ze zaměstnanců 

není nespokojený. Nabízené portfolio benefitů je pro 68 % dotazovaných dostatečné. 

Poslední otázka se týkala toho, jaké benefity by zaměstnanci ocenili,                 

13 % z celkového počtu je se stávajícími výhodami plně spokojeno. Příspěvek na 
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životní pojištění by ocenilo 39 % zaměstnanců a o pitný režim na pracovišti projevilo 

zájem 30 % zaměstnanců. Zbylých 18 % by mělo zájem o jiný druh benefitu, ve většině 

případů se jednalo o navýšení částek na výhody stávající. Nejčastější skloňovaným 

požadavkem, který by zaměstnanci ocenili, je zvýšení příspěvku na stravenku ze strany 

organizace. 

 

6.2 Návrhy řešení 

Tato podkapitola se zabývá návrhy řešení u vybraných zaměstnaneckých benefitů 

a klade si za cíl poupravit nebo přidat některé druhy zaměstnaneckých benefitů. 

Při aplikaci návrhů do praxe je důležité, aby si vedení dané společnosti udělalo 

průzkum, či vynutilo vyjádření většiny, v nejlepším případě všech zaměstnanců, 

zda s navrhovaným řešením souhlasí. Vzorek respondentů, kteří se zúčastnili průzkumu, 

je 83 osob z celkového počtu zaměstnaných v Městském divadlo Brno. Na základě toho 

počtu byly vyhotoveny návrhy na zlepšení situace. Není vyloučeno, že kdyby 

se průzkumu zúčastnili všichni zaměstnanci, závěry by se značně lišily. 

 

6.2.1 Příspěvek na stravování 

Příspěvek na stravování je zaměstnanci poskytován v podobě stravenky v hodnotě 

50 Kč. Příspěvek organizace je v současné době 40 % z ceny stravenky. V případě 

daňového řešení na straně organizace lze jako daňově účinné dle § 24 (2) odst. 4 zákona 

o daních z příjmů poskytnou příspěvek do výše až 55 % ceny jednoho jídla za den, 

navrhovaná výše příspěvku současně splňuje i podmínku maximálně 70 % stravného 

vymezeného pro zaměstnance v § 6 odst. 7 písm. a) stejného zákona, při trvání pracovní 

cesty pět až dvanáct hodin. Na základě dotazníku by zaměstnanci zvýšení příspěvku 

uvítali a zaměstnavatel si tento výdaj může odečíst od základu daně. Srovnání 

současného stavu a navrhované řešení můžete nalézt v tabulce č. 2: Srovnání daňového 

řešení příspěvku na stravování. V tabulce je při návrhu řešení z důvodu zaokrouhlování 

zvýšen příspěvek zaměstnance. 
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Tabulka č. 2: Srovnání daňového řešení příspěvku na stravování 

Příspěvek 
Současný stav Navrhované řešení 

v % v Kč v % v Kč 

zaměstnavatel 40 20 55 27 

zaměstnanec 60 30 45 23 

cena stravenky   50   50 
(Zdroj: vlastní tvorba) 

 

V důsledku změny daňového řešení by se zaměstnancům nepatrně zvýšila mzda    

k výplatě a současně při vyšším příspěvku zaměstnavatele ušetří pracovníci na 

stravence. Příklad zvýšení mzdy je uveden v tabulce č. 3. Rozdíl zvýšení mzdy je oproti 

současnému stavu a návrhu 150 Kč. Pro modelový příklad byla použita průměrná hrubá 

mzda zaměstnanců MDB v obou případech, je od čisté mzdy odečtena hodnota 

stravenky. Bereme v úvahu 20 pracovních dní v měsíci a skutečnost, že zaměstnanec 

uplatňuje pouze slevu na poplatníka. Poskytnutá stravenka jako nepeněžní plnění je        

z pohledu zaměstnance od daně osvobozena a nemusí se odvádět zdravotní a sociální 

pojištění. 

 

Tabulka č. 3 Srovnání mezd před a po snížení příspěvku na stravování ze strany zaměstnance 

Položka Současný stav v Kč Navrhované řešení v Kč 

Hrubá mzda 20 000 20 000 

ZP zaměstnanec    900    900 

SP zaměstnanec  1 800  1 800 

ZP zaměstnavatel  1 300  1 300 

SP zaměstnavatel  5 000  5 000 

SHM 26 300 26 300 

SHM zaokrouhleno 26 300 26 300 

Daň  3 945  3 945 

Slevy na dani  2 070  2 070 

Záloha na daň po slevách  1 875  1 875 

Čistá mzda 15 425 15 425 

hodnota stravenky (zaměstnanec)    600    450 

K výplatě 14 825 14 975 

 (Zdroj: vlastní tvorba) 
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6.2.2 Příspěvek na rekreaci a vzdělávací kurzy 

Dalším možným řešením je změna poskytování příspěvku na rekreaci, rehabilitaci 

a vzdělávací kurzy. Současným příspěvek, který činí 1 000 Kč na rok, jak vyplynulo 

z dotazníkového šetření, je zaměstnanci vnímán jako příliš nízký a z daňového hlediska, 

v případě, že je poskytnut v peněžním plnění, se jedná u pracovníků o příjem 

zahrnovaný do základu daně. V případě MDB se jedná o příspěvek v nepeněžním 

plnění. 

Možným řešením je barterový obchod, při kterém divadlo může nabídnout 

reklamu v prostorách svých scén. V případě rekreačních zařízení se může jednat 

o reklamu na návštěvu například penzionu v českých horách, kterého lze využít během 

zimních i letních měsíců, anebo může jít o vzdělávací zařízení, jako je autoškola nebo 

jazyková škola. Výměnou za tuto službu a při prokázání skutečnosti, že se jedná 

o zaměstnance MDB, by byla poskytnuta daným zařízením sleva do určité výše.  

Tabulka č. 4: Srovnání současného a navrhovaného řešení příspěvku na rekreaci 

obsahuje modelový příklad při sedmidenní dovolené v penzionu v Jeseníkách 

pro čtyřčlennou rodinu. Cena polopenze pro 1 osobu je průměrem ceny pro dítě 

a dospělého člověka. Ceny pro dospělého a dítě jsou vypočteny jako průměry cen 

penzionů v Jeseníkách. Sleva 15 % je poskytována za celoroční reklamu pro penzion 

umístěnou ve foyeru divadelních scén. Při současném stavu bereme v úvahu 100% výši 

příspěvku v podobě poukázky do konkrétního zařízení. 

 

Tabulka č. 4: Srovnání současného a navrhovaného řešení příspěvku na rekreaci 

Položka Současný stav Návrh 

počet osob      4      4 

cena polopenze na 1 osobu    380 Kč    380 Kč 

doba trvání dovolené      6 nocí      6 nocí 

max. výše příspěvku z FKSP  1 000 Kč ---  

poskytnutá sleva  ---     15% 

výsledná cena pro zaměstnance 8 120 Kč 7 752 Kč 

(Zdroj: vlastní tvorba) 

 

Toto řešení je pro zaměstnavatele nákladově přijatelné. Úskalím tohoto návrhu je najít 

rekreační zařízení, kterému by tyto podmínky vyhovovali, ale pokud se to podaří, tak 
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plakát nebo roll-up umístěný v předsálí divadla není pro zaměstnavatele nákladnou 

záležitostí. 

 

6.2.3 Příspěvek na penzijní připojištění nebo životní pojištění 

Jak již bylo zmíněno v kapitole 4. 1, z důvodu nejistoty kolem penzijní reformy 

zájem o příspěvek na penzijní připojištění opadá. Proto se nabízí jako varianta zahrnout 

do kolektivní smlouvy možnost příspěvku na soukromé životní pojištění. Většina 

zaměstnanců MDB by tento druh příspěvku ocenila. 

Výše příspěvku z fondu může činit nejvýše 50 % částky pojistného, které 

se zaměstnanec zavázal hradit, za podmínky, že ve smlouvě je sjednána výplata plnění 

až po 60 kalendářních měsících a současně nejdříve v roce dosažení 60 let věku 

(Vyhláška č. 114/2002 Sb.). 

 V návaznosti na předchozí variantu s příspěvkem na rekreaci, rehabilitaci 

a vzdělávací kurzy by se zaměstnanec mohl rozhodnout, zda bude využívat příspěvek 

na penzijní připojištění nebo soukromé životní pojištění. 

 

6.2.4 Pitný režim na pracovišti 

Na základě dotazníkového šetření by asi 2/5 zaměstnanců ocenily možnost 

pitného režimu na pracovišti ve formě barelu s vodou. 

Z pohledu organizace se tato eventualita jeví jako výhodná v případě, že jde 

o pitnou vodu. Pokud se jedná o jiný druh tekutin jako je například minerálka, 

tak z daňového hlediska se na základě § 25 (1) písm. zm) zákona o daních z příjmů 

jedná o výdaj daňově neuznatelný. Z pohledu zaměstnance vždy jde o příjem, který není 

předmětem daně z příjmů podle § 6 odst. 7 písm. b), a tím pádem nevstupuje 

do pojistných vyměřovacích základů. 

Výjimku tvoří poskytování ochranných nápojů podle § 8 a přílohy č. 1 nařízení 

vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve dnech, 

kdy teplota na pracovišti vystoupí nad 34 ºC. Z pohledu zaměstnavatele dle § 24 (1) 

písm. 1) odst. 1 se nápoje stávají daňovým výdajem.  

 V případě nákupu automatu na teplou a studenou vodu (aquamatu), který slouží 

sociálním potřebám zaměstnancům, ho lze pořídit z FKSP. Výhodou zásobníku je, 

že nezabírá mnoho místa, horká a vychlazená voda je stále k dispozici a dodávku 

i odvoz prázdných barelů zajišťuje dodavatel. Provozní náklady, které zahrnují 
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pravidelnou údržbu, spotřebu energie a nákup barelů však nelze z FKSP hradit, proto 

je nutné použít jiné zdroje. V tomto případě by se zaměstnavatel musel domluvit se 

zaměstnanci, kteří by na náklady spojené údržbou aquamatu přispívali adekvátní částku 

ze své výplaty.  Jak již ale bylo zmíněno, jedná se o daňově uznatelný náklad, pokud jde 

o pitnou vodu.  

Další variantou je pronájem aquamatu, nájemné je v tomto případě dle 

§ 24 (1) písm. h) odst. 1 výdajem vynaloženým na dosažení a udržení příjmů. Výhodou 

je, že firma dodá přístroj a zajišťuje údržbu a dodání barelů s vodou.  
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ZÁVĚR 

Bakalářská práce se zabývá kritickým zhodnocením dostupných teoretických 

zdrojů a analýzou současné situace v oblasti poskytování zaměstnaneckých benefitů 

ve vybrané společnosti. Dále se práce zaobírá zpracováním návrhu na zlepšení situace 

poskytování benefitů, včetně účetních a daňových aspektů z pohledu zaměstnavatele. 

První část práce se věnuje teoretickým poznatkům z oblasti zaměstnaneckých 

benefitů. Především determinuje základní pojmy, jejich význam, způsob poskytování 

a legislativní předpisy, kterými jsou upraveny. Dále řeší jejich daňovou a účetní 

problematiku. Hlavními zdroji pro zpracování účetní části byla publikace, kterou 

sepsaly Ing. Marie Krbečková a Jindřiška Plesníková. Důležitým zdrojem pro daňovou 

část byla literatura sepsaná Ing. Ivanem Macháčkem.  

V další části dle průzkumu ING Pojišťovny a Svazu průmyslu a dopravy ČR jsou 

prezentovány výsledky toho výzkumu v poskytování zaměstnaneckých výhod 

na základě dotazníku, který byl zaslán firmám a organizacím v České republice. 

Následně jsou popsány zaměstnanecké benefity v Polsku. I když je Polsko sousední 

zemí, vývoj v oblasti zaměstnaneckých výhod probíhá odlišně než v České republice. 

V praktické části je představeno Městské divadlo Brno, příspěvková organizace, 

jeho obor působnosti a na základě kolektivní smlouvy shrnutí všech zaměstnaneckých 

benefitů, které organizace nabízí. 

Dále je vyhodnocen dotazník, jenž byl zaslán zaměstnancům. Dotazník se zaobíral 

poskytováním zaměstnaneckých benefitů v Městském divadle Brno. Jeho hlavním 

úkolem bylo zjistit, jaké benefity jsou ve skutečnosti zaměstnancům poskytovány, jak 

je využívají, a jejich návrhy na zlepšení a jejich postřehy k nedostatkům a přání 

ke zlepšení situace. Dotazníkového šetření se zúčastnila asi 1/5 zaměstnanců. 

V poslední části jsou navrženy úpravy ke stávajícím zaměstnaneckým výhodám, 

které byly navrženy na základě již zmíněného dotazníku. Při aplikaci návrhů do praxe 

je důležité, aby si vedení dané společnosti udělalo průzkum, či vynutilo vyjádření 

většiny, v nejlepším případě všech zaměstnanců, zda s navrhovaným řešením souhlasí, 

aby navržená řešení byla účelná.  
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Příloha č. 2: Vybraná ustanovení z kolektivní smlouvy 2014 

K o l e k t i  v n í   s  m l o u v a 

p ro  ro k  2014  

 

uzavřená ve smyslu zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, 

ve znění pozdějších předpisů 

 

čl. 1 

Předmět kolektivní smlouvy 

 

Kolektivní smlouva upravuje individuální a kolektivní vztahy v oblasti pracovněprávních, 
mzdových 
 a sociálních nároků, které je třeba dodržovat v zájmu práv, potřeb a oprávněných zájmů 
zaměstnanců. 
 

čl. 2 

Působnost kolektivní smlouvy 

 

Tato kolektivní smlouva se vztahuje na všechny zaměstnance MdB, kteří jsou v pracovním poměru. 

 

čl. 7 

Pracovní doba 

 

1. Pracovní doba v MdB je upravena v souladu s ustanoveními § 83 a násl. zákoníku práce v platném 
znění.  
 

2. Rovnoměrně rozvržená pracovní doba – v divadle se v souladu s § 85 ZP realizuje týdenní 
pružná pracovní doba, v jejímž průběhu je zaměstnanec povinen v rámci jednoho týdne 
odpracovat v součtu 40 hodin. Pružná pracovní doba se skládá ze základní pracovní doby, 
která je stanovena v rozmezí 9,00-14,30 hod., a z volitelné pracovní doby, která je před a po 
základní pracovní době od 7,00 do 17,00 hodin. Při pružném rozvržení pracovní doby musí 
být průměrná týdenní pracovní doba naplněna nejdéle ve čtyřtýdenním vyrovnávacím období. 
Další pravidla obsahuje Pracovní řád MdB a zákoník práce. 
-  

 

čl. 27 

Poskytování příspěvků na stravování 

 

1. Zaměstnancům náleží příspěvek na jedno teplé jídlo denně v průběhu jedné směny, a to formou 
příspěvku na stravenku. 
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2. Předpokladem pro poskytnutí příspěvku na stravování je, že zaměstnanec v daný den odpracuje 
alespoň 3 hodiny pracovní směny. 

 

3. Příspěvek na stravování se neposkytuje: 
 za dobu na pracovní cestě, pokud je poskytováno stravné; 
 za dobu nemoci či jiných překážek na straně zaměstnance; 
 za dobu dovolené; 
 pracovníkům činným u Městského divadla Brno na základě dohod o pracích konaných mimo 

pracovní poměr, ostatním externím spolupracovníkům. 
 

 

čl. 28 

Ostatní sociální služby - různé 

 

1. Zaměstnavatel svým zaměstnancům poskytne: 

a) možnost odprodeje materiálu a zajištění zakázkové výroby v dílnách za režijních podmínek, 

b) ostatní služby zaměstnancům za režijní náklady, 

c) předkupní právo v případě prodeje movitého majetku a nebo předmětů postupné spotřeby, 

d) režijní vstupenky na jakékoliv představení MDB včetně premiér, maximálně však 1 vstupenku 
na jednotlivý herní titul v průběhu sezony. Režijní vstupenky lze poskytnout nejvýše jeden den 
před představením. Ceny vstupenek a slevy jsou stanoveny aktuálním příkazem ředitele.  

 

 

čl. 29 

Fond kulturních a sociálních potřeb 

 

1. Fond kulturních a sociálních potřeb (dále jen „FKSP“) je peněžním fondem, který Městské divadlo Brno 
(příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem – statutárním městem Brnem) 
vytváří v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 
znění pozdějších předpisů. 
Hospodaření s tímto fondem se řídí: 

 zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů; 

 vyhláškou Ministerstva financí č. 114/2002 o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve 
znění pozdějších předpisů; 

 rozpočtem FKSP na příslušný kalendářní rok; 
 pravidly použití finančních prostředků z FKSP, které v souladu s citovanou vyhláškou 

stanovují, k jakému účelu a jakým způsobem lze čerpat finanční prostředky z FKSP 
v podmínkách Městského divadla Brno. 

 

2. Tvorba 
FKSP je tvořen přídělem ve výši 1 % z ročního objemu nákladů zúčtovaných na hrubé platy, na 

náhrady platů a na odměny za pracovní pohotovost. Převody základního přídělu do FKSP během roku 

se budou provádět zálohově měsíčně, dle zúčtovaných platů. Vyúčtování skutečného základního 

přídělu se provede v souladu s předpisy v rámci roční účetní uzávěrky. 

 

3. Použití 
Finanční prostředky FKSP lze využívat v souladu s Pravidly použití finančních prostředků FKSP a 

v souladu s rozpočtem FKSP na příslušný kalendářní rok. 
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O dalším použití finančních prostředků FKSP v daném období včetně zapojení rezervy spolurozhoduje 

Odborová rada MdB s ředitelem divadla. 

Použití rezervy se považuje za mimořádné opatření v rámci hospodaření s FKSP. 

 

 

4. Pravidla použití finančních prostředků FKSP 
Z FKSP Městského divadla Brno lze zaměstnancům poskytovat: 

 příspěvek na závodní stravování; 
 příspěvky na:  

o rekreaci, zdrav. rehabilitaci – předepsanou lékařem!, zájezd, kulturu, tělovýchovu, 
sport zaměstnance nebo jeho dítěte do 15 let nebo 

o penzijní připojištění;   
 dary při životním výročí 50, 55 a 60 let a při prvním odchodu do starobního nebo invalidního 

důchodu Za odchod do důchodu se považuje den, ke kterému byl zaměstnanci důchod 
přiznán. 

 půjčky na bytové účely; 
 příspěvek odborovému orgánu; 
 pořízení hmotného majetku; 
 provoz relaxačního centra. 

čl. 30 

Zásady pro používání prostředků FKSP 

 

 Příspěvek na závodní stravování 
 

Zaměstnancům lze přiznat z FKSP příspěvek na jedno teplé jídlo denně v průběhu jedné směny, a to 

formou příspěvku na stravenku. Podrobnosti čerpání příspěvku na stravování zaměstnanci MDB jsou 

uvedeny v článku 27 této smlouvy. 

 

 

 Příspěvky na rekreaci, rehabilitaci, zájezdy, kulturu, tělovýchovu a sport a penzijní 
připojištění 

 

1. Z FKSP Městského divadla Brno lze zaměstnancům poskytnout příspěvek do výše 1 000,- Kč na:   
a) rekreaci, rehabilitaci, zájezdy, kulturu, tělovýchovu, sport, náklady na vzdělávací kurzy 

zaměstnance nebo jeho dítěte do 15 let věku.  
nebo: 

b) penzijní připojištění; 
Tyto možnosti jsou alternativní, tzn. že zaměstnanec si zvolí jen jednu z výše uvedených možností 

čerpání tohoto příspěvku, tzn. buď aktivity dle písm. a), nebo penzijní připojištění dle písm. b). 

 

2. Podmínky čerpání příspěvku na alternativy dle bodu 1., písm. a) : 
 

- výše příspěvku pro zaměstnance (včetně všech jeho dětí) na rok 2013 na aktivity dle bodu 1. 
písm. a) může činit v závislosti na délce zaměstnání ke dni poskytnutí příspěvku částku: 
- od 3 do 6 měsíců do  500,- Kč;  
- od 6 - 12 měsíců do 1 000,- Kč. 

- zaměstnanec musí být ke dni výplaty příspěvku v pracovní poměru k MDB déle než 3 měsíce. 
Podmínka délky pracovního poměru nemusí být splněna u zaměstnanců, kteří měli pracovní 
poměr na dobu určitou a uzavřeli novou pracovní smlouvu, která navazuje na smlouvu předchozí; 
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- zaměstnancům, kterým byla dána výpověď z pracovního poměru nebo v jejichž případě došlo 
k okamžitému zrušení pracovního poměru se příspěvek neposkytne. Zaměstnanci, kteří v době 
žádosti o příspěvek z FKSP dali výpověď nebo končí pracovní poměr dohodou mohou obdržet 
z celkové výše stanoveného příspěvku alikvotní část odpovídající délce jejich pracovního poměru 
v daném kalendářním roce. 

- účetní doklad (faktura) na úhradu nákladů musí být vystaven na zaměstnavatele; 
- náklady budou z FKSP uhrazeny až poté, co zaměstnanec uhradí na účet FKSP rozdíl mezi 

cenou uvedenou na faktuře a výší  příspěvku. Rozdíl lze uhradit prostřednictvím poklady MDB, 
případně složit na účet FKSP. 

- příspěvek nemusí být čerpán najednou, vždy však musí jít o čerpání částky minimálně ve výši 
500,- Kč; 

- o příspěvek se žádá na předepsaném formuláři; 
- příspěvek  je možno čerpat do 31.12. běžného kalendářního roku. 

 

 

3. Podmínky čerpání příspěvku na penzijní připojištění: 

- zaměstnanci, který již má uzavřenou nebo v průběhu kalendářního roku uzavře smlouvu 
o penzijním pojištění a předloží tuto smlouvu s kopií spolu se žádostí k registraci platové 
účtárně MDB, lze od 1. dne měsíce následujícího po této registraci na uvedenýúčet 
příslušné pojišťovny poukazovat měsíčně alikvotníčást roční výše příspěvku určené na 
toto připojištění pro příslušný rok.  

- o poskytnutí příspěvku lze požádat po uplynutí 3 měsíců od uzavření pracovního 
poměru. Podmínka délky pracovního poměru nemusí být splněna u zaměstnanců, kteří 
měli pracovní poměr na dobu určitou a uzavřeli novou pracovní smlouvu, která navazuje 
na smlouvu předchozí. V případě, že stanovená doba 3 měsíců uplyne v kalendářním 
roce, ve kterém je zaměstnanec oprávněn požádat o poskytnutí příspěvku na penzijní 
připojištění, lze příspěvek vyplatit za celou dobu trvání pracovního poměru zaměstnance 
v příslušném kalendářním roce; 

- o příspěvek se žádá na předepsaném formuláři. 
 

 

 Dary při životním výročí a při prvním odchodu do důchodu; 
 

1. Při dovršení věku 50, 55 a 60 let lze zaměstnanci z FKSP poskytnout věcný dar v hodnotě stanovené 
dle doby zaměstnání u MDB (k datu jeho výročí) 

- od 3 do 6 měsíců do 500,- Kč,  
- od 6 - 12 měsíců do 1 000,- Kč,  
- od 12 měsíců do 2 000,- Kč. 

Podmínka délky pracovního poměru nemusí být splněna u zaměstnanců, kteří měli pracovní poměr na 

dobu určitou a uzavřeli novou pracovní smlouvu, která navazuje na smlouvu předchozí. 

2. Při prvním odchodu do starobního nebo invalidního důchodu Za odchod do důchodu se považuje den, 
ke kterému byl zaměstnanci důchod přiznán. Při prvním skončení pracovního poměru po přiznání 
plného invalidního nebo starobního důchodu lze zaměstnanci poskytnout věcný dar do výše 2 500 
Kč. 

3. Při souběhu podmínek pro přiznání darů dle bodu 1. a 2. se poskytnou oba dary.  
4. Dar se poskytuje pouze v roce, ve kterém dojde k dovršení jubilea nebo k odchodu do důchodu. 

V případě, že dovršení jubilea nebo ochod do důchodu připadne na 2. polovinu měsíce prosince 
příslušného kalendářního roku, lze dar poskytnout do konce měsíce ledna následujícího kalendářního 
roku. 

5. Proúčtování dokladů o pořízení věcného daru musí být provedeno do 30 kalendářních dnů po 
rozhodnutí o jeho poskytnutí.   
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6. Věcné dary z částky přesahující 2000,- Kč a peněžní dary se zdaňují daní z příjmu. 
7. Zaměstnanec podává žádost o dar na předepsaném formuláři. 
8. Podmínky poskytování odměn zaměstnavatelem ve smyslu ust. § 224 odst. 2 zákoníku práce jsou 

uvedeny v článku 18 této smlouvy. 
 

 Relaxační centrum  
Zaměstnanci mohou bezplatně využívat relaxačního centra. Výjimku představuje využití sauny, jejíž 

provoz je energeticky náročný. Poplatek za využití sauny je 50 Kč/osobu/hodinu, maximálně však do 

výše 150 Kč/hodinu. Originál dokladu o zaplacení předloží objednatel sauny při vstupu správci 

relaxačního centra. 

 

 

 Půjčky na bytové účely 
 

1. Zaměstnanci, který je zaměstnán u MDB nejméně 1 rok, lze poskytnout bezúročnou půjčku:  
- do výše 50 000,- Kč na pořízení rodinného domu nebo bytu do vlastnictví nebo spoluvlastnictví, 

složení členského podílu na družstevní byt pro vlastní bydlení a na provedení změny stavby 
domu nebo bytu, který zaměstnanec užívá pro vlastní bydlení; 

- do výše 50 000,- Kč na koupi bytového zařízení. 
Z finančních prostředků určených pro půjčky na koupi bytového zařízení lze hradit též obnovu 

vnitřních částí bytu či domu, který zaměstnanec užívá pro vlastní bydlení. 

Podmínka délky pracovního poměru nemusí být splněna u zaměstnanců, kteří měli pracovní poměr na 

dobu určitou a uzavřeli novou pracovní smlouvu, která navazuje na smlouvu předchozí. 

2. Zaměstnanec prostřednictvím aktuálního formuláře podává návrh smlouvy o poskytnutí půjčky na 
bytové účely, ve kterém je povinen uvést konkrétní účel půjčky. Každý žadatel je povinen zajistit dva 
ručitele, kteří se zavazují, že přejmou společně a nerozdílně závazek uspokojit pohledávku divadla 
vůči žadateli, jestliže ji neuspokojí sám žadatel.  Ručitelé, kteří nejsou zaměstnanci divadla, prokazují 
před podpisem smlouvy svou totožnost předložením občanského průkazu. O výši půjčky rozhodne na 
návrh Odborové rady MDB ředitel divadla, v závislosti na konkrétní výši čerpání FKSP.  Půjčka 
nemůže být poskytnuta žadateli, který má exekuci, nebo je v insolvenčním řízení. Ze stejného důvodu 
může být odmítnuta i osoba ručitele. 

3. Půjčky se poskytují na základě písemné smlouvy se lhůtou splatnosti do 5 let od uzavření smlouvy o 
půjčce. V případě skončení pracovního poměru je půjčka splatná ke dni jeho skončení, pokud se 
smluvní strany smlouvy o půjčce nedohodnou jinak. 

4. Výše půjčky uvedená ve smlouvě musí být vyčerpána nejpozději do 3 měsíců od uzavření smlouvy. 
Nevyčerpané prostředky k tomuto datu se vrací zpět do rozpočtu fondu k využití dalšími zaměstnanci.  

5. Půjčku lze použít pouze k přímé úhradě účelu, který byl dohodnut ve smlouvě o půjčce. Hotovostní 
platbou se rozumí i předložení faktury, ve které bude uvedeno plnění související s poskytnutou 
půjčkou. Tato faktura bude uhrazena finanční účtárnou přímo z FKSP. 

6. Půjčky budou sledovány na účtu 335-Pohledávky za zaměstnanci, kde budou promítnuty i jejich 
splátky. Jednotlivé půjčky budou samostatně vedeny na podrozvahových účtech. 

7. Další půjčku na bytové účely lze zaměstnanci poskytnout nejdříve za 3 měsíce po splacení předchozí 
půjčky. 
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Příloha č. 3: Dotazník pro zaměstnance MDB - prázdný 

Zaměstnanecké benefity v MDB 

 

Dobrý den, moje bakalářská práce se zabývá průzkumem zaměstnaneckých benefitů ve 

Vaší organizaci. Proto Vás prosím, abyste věnovali asi 5 minut svého času vyplnění 

dotazníku, který se týká zaměstnaneckých výhod. Pokud není uvedeno jinak je u každé 

otázky 1 možná odpověď. Dotazník je 100% anonymní a získaná data budou použita 

pouze pro účely bakalářské práce. Dotazování probíhá od 17. 2. – 14. 3. 2014. Prosím o 

věrohodné zaznamenávání informací. 

 

1. Vaše pohlaví: 

 muž  žena 

 

2. Jakou pozici zastáváte?  

(vyberte 1 možnost, která je Vaší pozici nejbližší) 

 herec/herečka  

 hudebník/hudebnice  

 administrativní pracovník 

 technický pracovník  

 management 

 

3. Jaké druhy zaměstnaneckých benefitů jste již využil/a nebo využíváte? 

(vyberte 1 nebo více možností) 

 stravenky       vstupenka na představení MDB 

 příspěvek na rekreaci nebo rehabilitaci   příspěvek na vzdělávací kurzy 

 příspěvek na penzijní připojištění   využití relaxačního centra 

 dar při životním výročí (50, 55 a 60 let)   půjčka na bytové účely 

 předkupní právo v případě prodeje majetku  pružná pracovní doba  

 zakázková výroba za režijních podmínek  

 

4. Jakých zaměstnaneckých benefitů si ceníte nejvíce? 

(vyberte 1 nebo více možností) 

 stravenky       vstupenka na představení MDB 

 příspěvek na rekreaci nebo rehabilitaci   příspěvek na vzdělávací kurzy 

 příspěvek na penzijní připojištění   využití relaxačního centra 

 dar při životním výročí (50, 55 a 60 let)   půjčka na bytové účely 

 předkupní právo v případě prodeje majetku  pružná pracovní doba  

 zakázková výroba za režijních podmínek  
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5. Jaký zaměstnanecký benefit považujete za zbytečný? 

 stravenky       vstupenka na představení MDB 

 příspěvek na rekreaci nebo rehabilitaci   příspěvek na vzdělávací kurzy 

 příspěvek na penzijní připojištění   využití relaxačního centra 

 dar při životním výročí (50, 55 a 60 let)   půjčka na bytové účely 

 předkupní právo v případě prodeje majetku  pružná pracovní doba  

 zakázková výroba za režijních podmínek  

 

6. Jak hodnotíte příspěvek na stravování poskytnutý zaměstnavatelem?  

 jsem spokojen  jsem nespokojen 

 

7. Jak hodnotíte částku, kterou hradíte za stravenku Vy jako zaměstnanec? 

 částka je příliš nízká (rád/a si připlatím) 

 částka je adekvátní 

 částka je příliš vysoká (ocenil/a bych vyšší příspěvek zaměstnavatele) 

 

8. Pokud využíváte příspěvek na rekreaci, rehabilitaci nebo vzdělávací kurzy je 

příspěvek dostatečný? 

 je příliš nízký 

 je dostatečný 

 je příliš vysoký 

 tento druh příspěvku nevyužívám 

 

9. Pokud využíváte příspěvek na penzijní připojištění je příspěvek dostatečný? 

 je příliš nízký 

 je dostatečný 

 je příliš vysoký 

 tento druh příspěvku nevyužívám 

 

10. Jak často využíváte relaxačního centra? 

 1x – 2x ročně 

 1x – 2x měsíčně 

 1x – 2x týdně 

 tento druh příspěvku nevyužívám 
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11. Jste spokojen/a s poskytováním zaměstnaneckých benefitů, které Vám nabízí 

zaměstnavatel? 

 velmi spokojen 

 spokojen 

 mám výhrady 

 nespokojen 

 velmi nespokojen 

 

12. Zdá se Vám nabídka poskytovaných zaměstnaneckých benefitů dostatečná? 

 ano 

 ne 

 

13. Jaké další zaměstnanecké benefity by, jste ocenil/a? 

 příspěvek na životní pojištění 

 pitný režim na pracoviště (barel s vodou na chodbě) 

 se stávajícími výhodami jsem plně spokojen/a 

 jiný: _______________________________________ 

 

 

Děkuji Vám za čas strávený při vyplnění tohoto dotazníku. 
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Příloha č. 4: Dotazník pro zaměstnanec MDB – vyplněný 1 
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Příloha č. 5: Dotazník pro zaměstnance MDB – vyplněný 2 
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