
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

FAKULTA PODNIKATELSKÁ
ÚSTAV FINANCÍ

FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT
INSTITUTE OF FINANCES

ANALÝZA ZAMĚSTNANECKÝCH BENEFITŮ

ANALYSIS OF EMPLOYEE BENEFITS

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE
BACHELOR'S THESIS

AUTOR PRÁCE NIKOLA VILÍMKOVÁ
AUTHOR

VEDOUCÍ PRÁCE JUDr. Ing. JAN KOPŘIVA, Ph.D.
SUPERVISOR

BRNO 2015



Vysoké učení technické v Brně Akademický rok: 2014/2015
Fakulta podnikatelská Ústav financí

ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Vilímková Nikola

Účetnictví a daně (6202R049) 

Ředitel ústavu Vám v souladu se zákonem č.111/1998 o vysokých školách, Studijním a
zkušebním řádem VUT v Brně a Směrnicí děkana pro realizaci bakalářských a magisterských
studijních programů zadává bakalářskou práci s názvem:

Analýza zaměstnaneckých benefitů

v anglickém jazyce:

Analysis of Employee Benefits

Pokyny pro vypracování:

Úvod
Cíle práce, metody a postupy zpracování
Teoretická východiska práce
Analýza současného stavu v podniku
Vlastní návrhy řešení zlepšení systému benefitů
Závěr 
Seznam použité literatury
Přílohy

 

Podle § 60 zákona č. 121/2000 Sb. (autorský zákon) v platném znění, je tato práce "Školním dílem". Využití této

práce se řídí právním režimem autorského zákona. Citace povoluje Fakulta podnikatelská Vysokého učení

technického v Brně.



Seznam odborné literatury:

ARMSTRONG, M. Odměňování pracovníků. Praha: Grada Publishing, 2009. 448 s. ISBN
978-80-247-2890-2.
JANOUŠKOVÁ, J. a H. KOLIBOVÁ. Zaměstnanecké výhody a daně. Praha: Grada Publishing,
2005. 116 s. ISBN 80-247-1364-0.
KOUBEK, J. Řízení lidských zdrojů. Základy moderní personalistiky. 4 vyd. Praha:
Management Press, 2007. 399 s. ISBN 978-80-7261-168-3.
MACHÁČEK, I. Zaměstnanecké benefity a daně. 3. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2013. 200
s. ISBN 978-80-7478-000-4.
PELC, V. Zaměstnanecké benefity v roce 2011. Daňové a pojistné režimy benefitů jak
zaměstnancům poskytovat více s menšími náklady pro zaměstnavatele i zaměstnance. Praha:
Leges, 2011. 240 s. ISBN 978-80-87212-66-0.

Vedoucí bakalářské práce: JUDr. Ing. Jan Kopřiva, Ph.D.

Termín odevzdání bakalářské práce je stanoven časovým plánem akademického roku 2014/2015.

L.S.

_______________________________ _______________________________
prof. Ing. Mária Režňáková, CSc. doc. Ing. et Ing. Stanislav Škapa, Ph.D.

Ředitel ústavu Děkan fakulty

V Brně, dne 28.2.2015



 

 

 

Abstrakt 

Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku vyuţívání zaměstnaneckých benefitů 

v praxi. Srovnává daňovou výhodnost zaměstnanců a zaměstnavatelů při pouţití daných 

výhod. Na základě dotazníkového průzkumu zjišťuje, o které benefity mají zaměstnanci 

největší zájem a navrhuje vhodné pouţití benefitů v dané společnosti.  

Abstract 

The bachelor’s thesis focuses on employee’s benefits problem in use. Compare tax 

advantageousness between employer and employees. By questioned exploration 

searches the best benefits for employees and proposes using better benefits in the 

company. 

Klíčová slova 

Zaměstnanecký benefit, motivace, daňový náklad, odvod daně, platby pojistného, 

zdanitelný příjem 

Key words 

Employee’s benefits, motivation, tax expense, tax payment, insurance payments, 

taxable income 
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Úvod  

Zaměstnanci jsou základem kaţdého podniku a tvoří jeho hodnotu. Musí být nějakým 

způsobem motivováni, aby svou práci odváděli dobře a zaměstnavatel byl spokojen 

s jejich prací.  

Oblíbeným motivačním prostředkem pro odměňování zaměstnanců zaměstnavatelem 

jsou zaměstnanecké benefity nebo také zaměstnanecké výhody. Tento motivační nástroj 

je zaměstnanci stále více vyţadován. Získat dobrého pracovníka je často náročné            

a  zaměstnavatel musí na jeho získání vynaloţit velké úsilí, pokud se chce udrţet na trhu 

a vykazovat zisk. Při přijímání nových zaměstnanců hraje nabídka zaměstnaneckých 

benefitů pro zaměstnance důleţitou roli, a řadí se mezi konkurenční výhody. 

Zaměstnanci srovnávají benefity, které dostávají, a které by mohli obdrţet od jiného 

potenciálního zaměstnavatele. Zaměstnance můţe nabídka benefitů ovlivnit pozitivně    

i negativně. V dnešní době zaměstnanecké benefity vyuţívá většina podniků. 

V systému odměňování jsou zaměstnanecké benefity důleţitou poloţkou. Společnost 

prostřednictvím benefitů můţe ušetřit formou daňového zvýhodnění. Toto zvýhodnění 

se však vztahuje pouze na vybrané typy benefitů. Do nevýhodných benefitů mohou 

zaměstnavatelé vkládat peněţní prostředky z důvodu motivace a spokojenosti 

zaměstnanců.  

Výhodou zaměstnaneckých benefitů oproti zvýšení mzdy je rychlost moţné změny. 

Pokud nastane špatná ekonomická situace, vyplatí se zaměstnavateli nejprve omezit 

zaměstnanecké benefity, neţ sníţit mzdu. Sníţení nákladů na zaměstnanecké benefity je 

snášeno mnohem lépe neţ sníţení mzdy. 

Bakalářská práce objasňuje oblast zaměstnaneckých benefitů dle české legislativy, 

poskytuje výčet nejčastějších a nejoblíbenějších zaměstnaneckých benefitů  a prezentuje 

dosaţené výsledky. 
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Cíl a metodika práce 

Cílem bakalářské práce Zaměstnanecké benefity je navrhnout určité změny v nabídce 

zaměstnaneckých výhod u konkrétní firmy, kterou je společnost Československá 

obchodní banka, a.s. vzhledem k potřebám podniku i zaměstnanců. Tyto změny by měly 

vést ke sloţení benefitů, které jsou pro zaměstnance motivující a důleţité v systému 

nadstandardního odměňování. Zároveň se pokusit o takovou nabídku benefitů, která 

zaměstnavateli přinese vyšší daňové úspory. 

V úvodní části mé bakalářské práce se zaměřím na teoretická hlediska v oblasti 

zaměstnaneckých výhod. To znamená sloučit základní charakteristiky benefitů a určit 

jejich členění. Na tuto část naváţi konkrétním vypsáním skupin a typů výhod 

s podmínkami uvedené v platné legislativě. 

V části druhé popíši současný systém poskytovaných benefitů ve společnosti a základní 

podmínky pro čerpání benefitů. Dále na základě dotazníkového šetření analyzuji 

odpovědi zaměstnanců ohledně jejich spokojenosti s nabídkou benefitů od společnosti. 

V poslední části se pokusím vymezit optimální řešení nabídky výhod, která vyplyne 

z dotazníkového šetření a povede k daňovému zvýhodnění zaměstnavatele                      

i zaměstnance. Můj návrh řešení zlepší nabídku stávajícího systému poskytovaných 

zaměstnaneckých benefitů ve vybraném podniku.  
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1 Teoretická část 

1.1 Historie a význam benefitů 

Slovo benefit má smysl nejenom aktuální, ale také historický. Benefice dříve tvořila 

divadelní představení, jehoţ výnos byl ve prospěch herce. Dnes se výraz pouţívá           

u kulturních akcí, jejichţ výnos je určen k charitativnímu či humanitním účelům. 

V lenním právu bylo beneficium statkem, který byl králem poskytnut za prokázané 

sluţby. Většinou se jednalo o právo na určitý úřad a s ním sdruţený příjem. Takto 

obdarovaný člověk byl nazýván beneficiářem či beneficientem. V církevním právu 

obročí ztělesňuje důchod spojený s provedením nějakého církevního úřadu. Aktuálně se 

slovo benefit pouţívá v různých smyslech podle tematizace.
1
 

 „Jde o výhody, které zaměstnanec získává z titulu zaměstnaneckého poměru 

k zaměstnavateli, z větší části bez souvislosti s pracovním výkonem (avšak při dodržení 

stanovených podmínek, jež se mohou pracovní činnosti týkat), zčásti pak v souvislosti 

s pracovním zařazením, popř. délkou pracovního poměru.“ 
2 

„Zaměstnanecké výhody jsou složky odměny poskytované navíc k různým formám 

peněžní odměny. Zahrnují také položky, které nejsou přímo odměnou, jako je například 

každoroční dovolená na zotavenou.“ 
3 

Benefit je v současnosti chápán jako zaměstnanecká výhoda, kterou se zaměstnavatel 

snaţí motivovat své zaměstnance k vyšším výkonům. Zaměstnanecké výhody utvářejí 

zajištění zaměstnavatele, určená pro jeho zaměstnance, která vylepšují bohatství těchto 

zaměstnanců. Vytvářejí důleţitou část celkové odměny a udělují se nad rámec 

mzdy/platu. Jsou nákladnou součástí celkového souboru odměn. V některých případech 

mohou benefity dosahovat aţ jedné třetině nákladů na základní mzdy/platy.
 4

 
 

                                                 
1
 PELC, V. Zaměstnanecké benefity v roce 2011, s. 15. 

2
 PELC, V. Zaměstnanecké benefity v roce 2011, s. 16. 

2
 PELC, V. Zaměstnanecké benefity v roce 2011, s. 16. 

3
 ARMSTRONG, M. Řízení lidských zdrojů, s. 595. 

4
 ARMSTRONG, M. Odměňování pracovníků, s. 382. 
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Zaměstnanecké benefity jsou velmi často zaměstnanci klasifikovány lépe neţ motivace 

pouze formou mzdy. U zaměstnanců, kteří mají více pracovních nabídek je balíček 

nabízených benefitů společností jedním z nejdůleţitějších rozhodovacích faktorů. Tato 

plnění jsou někdy orientována i na utuţení rovnováhy pracovního a soukromého ţivota 

zaměstnance, proto je pokládán důraz na volnočasové aktivity zaměstnance. Růst 

motivace a spokojenosti zaměstnanců je důsledkem udrţování rovnocennosti mezi 

ţivotem a prací. Je známo, ţe vyrovnaní a odpočatí zaměstnanci, kteří jsou i dobře 

motivování, jsou více tvůrčí. Tím, ţe jsou zaměstnanci oceňováni formou 

zaměstnaneckých benefitů dělají své firmě pozitivní reklamu, coţ přispívá k budování 

dobrého jména firmy.
 5

 

Benefity mají v mnoha situacích zvýhodněný daňový a odvodový reţim. Tato plnění 

jsou proto uplatňována zaměstnavateli a vyţadována zaměstnanci. Jsou součástí 

personální politiky a mají nalákat a zachovat kvalitní zaměstnance, navýšit jejich 

oddanost, motivaci a produktivitu, sníţit fluktuaci a s tím související náklady (školení). 

Jsou také efektivním vkladem investovaným do zaměstnanců a někdy se o nich mluví 

jako o součásti celkového odměňování. Prostřednictvím benefitů se zaměstnavatel můţe 

odlišovat od konkurence a získat tak konkurenční výhodu a zvyšovat hodnotu značky, 

zvyšovat image a atraktivitu zaměstnavatele. Benefitní program se můţe vyplatit 

pouţívat i za předpokladu, ţe se podnik ocitne v tísnivé situaci, kdy nastane chřipková 

epidemie, a zaměstnanci jsou očkováni. Vyšší nemocnost skýtá zaměstnavateli vyšší 

hospodářské ztráty, náklady na preventivní očkování proti chřipce jsou menší neţ 

náklady na nemoc. Poskytování benefitů by rozhodně nemělo popírat práva 

zaměstnanců. Se všemi zaměstnanci se podle zákona musí jednat stejně, jestliţe jde       

o pracovní podmínky, odměňování za práci a o poskytování jiných peněţitých plnění.
6
 

 

                                                 
5
 MACHÁČEK, I. Zaměstnanecké benefity a daně, s. 15. 

6
 PELC, V. Zaměstnanecké benefity v roce 2011, s. 16-17. 
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1.2 Cíle zaměstnaneckých výhod 

Cílem zaměstnaneckých benefitů je vybudování nadstandardních podmínek pro 

zaměstnance. Nejčastější cíle jsou:  

 poskytnout zajímavý a konkurenceschopný soubor celkových odměn, které 

usilují o to jak získat, tak i zachovat vysoce kvalitní pracovníky, 

 splňovat očekávání a potřeby pracovníků, 

 upevňovat oddanost a vědomí závazku pracovníků vůči podniku, 

 poskytovat některým lidem daňově zvýhodněný způsob odměny. 

Uvedené cíle neuvádějí motivování pracovníků. Běţné výhody poskytované podnikem 

mají málokdy přímý nebo bezprostřední vliv na výkon. Vytvářejí ovšem pozitivnější 

postoje pracovníků k podniku, které dlouhodobě zdokonalují jejich oddanost, 

angaţovanost a výkon organizace.
7
 

1.3 Hlavní typy zaměstnaneckých výhod 

Zaměstnanecké výhody můţeme rozdělit do těchto kategorií: 

 Penzijní systémy – jsou obecně brány za nejdůleţitější zaměstnaneckou 

výhodu. 

 Osobní jistoty – jde o výhody, které upevňují osobní jistoty pracovníka ale také 

jeho rodiny. Toto upevňování je prováděno formou nemocenského, zdravotního, 

úrazového nebo ţivotního pojištění. 

 Finanční výpomoc – jedná se o půjčky, slevy na zboţí a sluţby vyráběné nebo 

poskytované podnikem ale také výpomoci při koupi domu a pomoci při 

stěhování. 

 Osobní potřeby – nároky, která jsou uznáním vzájemného vztahu mezi prací     

a domácími potřebami nebo povinnostmi. Je to například dovolená a její formy, 

                                                 
7
 ARMSTRONG, M. Řízení lidských zdrojů, s. 595. 



 

15 

 

péče o děti, přerušení kariérního růstu (období, kdy je kariéra přerušena 

z důvodu studia nebo mateřství a později se navrátí ke stejné práci), finanční      

a osobní poradenství v období krizí, posilovny a rekreační zařízení. 

 Podnikové automobily a pohonné hmoty – přestoţe jsou nyní automobily 

mnohem více podrobovány dani tak je to stále velmi uznávaná výhoda. 

 Jiné výhody – mezi tyto výhody patří stravování, příplatky na ošacení, telefonní 

výlohy a kreditní karty. Všechny jmenované výhody navyšují ţivotní úroveň 

pracovníků.
8
 

„Zaměstnanecké benefity poskytované zaměstnavatelem mohou být: 

 u zaměstnance: 

- osvobozený od daně z příjmů ze závislé činnosti, 

- nezahrnovány nebo zahrnovány do vyměřovacího základu zaměstnance pro 

stanovení odvodu pojistného na sociální a na zdravotní pojištění, 

- zdaňovány daní z příjmů ze závislé činnosti z tzv. superhrubé mzdy; 

 u zaměstnavatele: 

 poskytovány na vrub daňově uznatelných výdajů (nákladů), 

 poskytovány na vrub daňově neuznatelných výdajů (nákladů), 

 poskytovány z FKSP, ze sociálního nebo obdobného fondu tvořeného ze zisku 

po jeho zdanění.“
9
 

Zaměstnavatel můţe poskytovat zaměstnanecké benefity všem zaměstnancům firmy. 

Mezi tyto benefity spadají např. příspěvky na penzijní připojištění se státním 

příspěvkem, na penzijní spoření a na ţivotní pojištění. Prodej vlastních výrobků            

či sluţeb zaměstnancům za niţší cenu neţ je cena trţní, občerstvení na pracovišti. 

Zaměstnavatel můţe také poskytovat zaměstnanecké benefity pouze vybrané skupině 

zaměstnanců. Těmito benefity jsou např. uţívání manaţerského auta, poskytování 

                                                 
8
 ARMSTRONG, M. Řízení lidských zdrojů, s. 595-596. 

9
 MACHÁČEK, I. Zaměstnanecké benefity a daně, s. 16. 
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zaměstnaneckých akcií a bezplatného ubytování. Někdy se poskytují i individuálně, 

pokud nastane v rodině nepříznivá finanční situace nebo při ţivelné pohromě.
10

 

1.4 Způsoby poskytování benefitů 

1.4.1 Fixní způsob poskytování benefitů 

Základní zaměstnanecké benefity jsou předepsány ve vnitřních směrnicích nebo 

v kolektivní smlouvě, které vymezí zaměstnavatel. Jsou stanoveny pro všechny 

zaměstnance a je pouze na zaměstnanci, zda tyto benefity zuţitkuje. Jedná se o určitý 

poukázkový systém. Do této skupiny můţeme obsáhnout např. stravenky, mobilní 

telefon, manaţerské vozidlo, poskytnutí občerstvení, zdravotní péče, dovolená nad 

rámec zákona, úhrada kulturních a sportovních aktivit, příspěvky na rekreaci nebo 

vzdělání, příspěvky na ţivotní pojištění nebo penzijní připojištění a moţnost slev na 

výrobky.
11

 

1.4.2 Flexibilní způsob poskytování benefitů 

Systémy pruţných zaměstnaneckých výhod umoţňují pracovníkům moţnost si v rámci 

určitého limitu vybrat typ nebo rozsah zaměstnaneckých výhod, které jim jejich 

zaměstnavatelé navrhují. Systém začal být oblíbený z důvodu, ţe pracovníci, kteří je 

obdrţí, o některé výhody nemají zájem nebo si neváţí všech zaměstnaneckých výhod 

stejně a z hlediska zaměstnavatele nemusí být některé výhody uţitečné.  

Důvody zavádění flexibilních zaměstnaneckých výhod: 

 pro uspokojení různorodých potřeb pracovníků a vylepšit jejich názor na 

hodnotu celého souboru. Pracovníci se v určitých mezích mohou sami 

rozhodnout, jakou výhodu by chtěli, a jaké rozpětí jednotlivých výhod se bude 

                                                 
10

 MACHÁČEK, I. Zaměstnanecké benefity a daně, s. 16-17. 
11

 MACHÁČEK, I. Zaměstnanecké benefity a daně, s. 15-16. 
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hodit k jejich vlastnímu ţivotnímu stylu, neţ aby byli nuceni přijmout to, co si 

jejich zaměstnavatel myslí, ţe je pro ně nejlepší, 

 pro podpoření pracovníků získat lepší hodnotu za peníze vynaloţené na jejich 

zaměstnanecké výhody, jelikoţ tento způsob mnohem více uspokojí poţadavky 

a tuţby pracovníků, 

 pro umoţnění lepší revize nákladů poskytováním fondu, který mohou pracovníci 

utratit na své zaměstnanecké výhody, neţ slibováním nějaké konkrétní úrovně 

výhod, 

 pro  přispění k získávání a zachování stejných pracovníků,  

 pro podporování harmonizace pracovní podmínky při nějakém sloučení.
12

 

Tabulka 1: Nejčastější flexibilní zaměstnanecké výhody 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování dle prostudované literatury
13

.  

                                                 
12

 ARMSTRONG, M. Odměňování pracovníků, s. 390- 393. 
13

 ARMSTRONG, M. Odměňování pracovníků, s. 393 

Nejčastější flexibilní zaměstnanecké výhody % z programů 

Úhrada/pojištění soukromé zdravotní péče 80 

Dovolená 85 

Pojištění zubní péče 74 

Podnikový automobil 70 

Preventivní zdravotní prohlídky 59 

Pojištění závažných onemocnění 59 
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1.5 Cafeteria systém 

Základem systému je, ţe kaţdá výhoda má vymezenou hodnotu. Její hodnota je 

formulována cenami v Kč nebo je oceněna bodovým základem. Na časové období 

(obvykle rok nebo měsíc) je kaţdému zaměstnanci určen bodový nebo finanční příděl. 

Do výše tohoto přídělu si můţe z nabídky výhod vybírat a čerpat. Tyto výhody si 

zaměstnanci volí podle svých aktuálních potřeb. Vybírají si dle svého vlastního uváţení, 

s ohledem na své zájmy a potřeby. Více si těchto výhod cení a sami si s nimi hospodaří. 

Výhody jsou poskytovány za obecně známou cenu od zaměstnavatelů, která je pevně 

daná. Oproti systému fixních benefitů je účinnost tohoto systému průměrně dva aţ tři 

krát vyšší neţ u systému fixních benefitů. Zaměstnancům je předána moţnost 

účastnictví, jelikoţ si mohou volit z uvedené nabídky a kontrolovat vyuţívání výhod, 

pro sebe a své rodinné příslušníky, na které je v systému obvykle pamatováno.
14

 

Výhody a přínosy pro zaměstnavatele: 

 eficientní  vyuţití finančních prostředků s ohledem na daňové zatíţení benefitů, 

 zviditelnění finančních prostředků investovaných do zaměstnanců, neboť 

zaměstnanci si lépe uvědomují hodnotu benefitů, kdyţ se musí vzdát jednoho 

benefitu na úkor jiného, 

 průhledný a snadno pochopitelný systém nefinančního odměňování, 

 široká konkurenceschopná nabídka, 

 potenciálnost navázat na systém odměňování, 

 potenciálnost navázat na zadrţovací programy zaměstnavatele, 

 zvýšení motivace zaměstnanců a jejich spokojenosti, 

 prostřednictvím IT nástrojů snadná administrace benefitů, 

 s pouţitím IT nástroje získávat přehledné reporty a statistiky.
15

  

Výhody a přínosy pro zaměstnance: 

 nezávislý výběr benefitů z nabídky dle osobitých potřeb zaměstnance, jinak by 

se dalo říci, ţe se zaměstnanec svým výběrem stimuluje sám a pro 

                                                 
14

 JANOUŠKOVÁ, J. a H. KOLIBOVÁ. Zaměstnanecké výhody a daně, s. 38-39. 
15

 JANOUŠKOVÁ, J. a H. KOLIBOVÁ. Zaměstnanecké výhody a daně, s. 40. 
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zaměstnavatele existuje mnohem větší šance na jeho trvání a převaze 

stimulátorů, 

 volba z celistvé a přehledné nabídky benefitů (velmi často i z elektronické 

nabídky), při opakování výběru, kdy si zaměstnanec můţe zvolit jiné výhody na 

základě upřednostnění jiných benefitů, dochází k opětovnému zvýšení 

stimulačního efektu, 

 jednoduché plánování benefitů (i v prostředí vnitřního systému – intranetu), 

 průběţná informace o čerpání a zůstatku přídělu bodů nebo korun, 

 přehled o finančním obsahu celkového balíčku odměňování.
16

  

Systém Cafeteria má však také některé nevýhody. Ze zjištění z praxe jde o to, ţe 

udrţování systému je drahé a zbytečně sloţité. Flexibilita volby můţe vytvářet problém 

jak pro zaměstnance, tak i pro zaměstnavatele.
17

  

1.6 Členění benefitů 

Benefity můţeme členit z mnoha různých hledisek.
18

 

1.6.1 Členění benefitů podle daňové výhodnosti a odvodové výhodnosti 

V této části se zabýváme členěním benefitů z aspektu jejich daňové a odvodové 

výhodnosti. Můţeme je rozdělit na mimořádně výhodné benefity a na benefity s dílčí 

výhodností (částečně výhodné). 

Mimořádně výhodné benefity  

Na straně zaměstnavatele jsou plně daňovým výdajem a u zaměstnance jsou 

osvobozeny od daně z příjmů fyzických osob, a proto nejsou součástí vyměřovacího 

základu pro odvedení pojistného na sociální zabezpečení a zdravotního pojištění. Pro 

zaměstnance i zaměstnavatele jsou nejvýhodnější. 

                                                 
16

 JANOUŠKOVÁ, J. a H. KOLIBOVÁ. Zaměstnanecké výhody a daně, s. 40. 
17

 tamtéţ, s. 40. 
18

 PELC, V. Zaměstnanecké benefity v roce 2011, s. 17-35. 
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Benefity s dílčí výhodností  

Jsou částečně výhodné. Mohou být při splnění zákonných podmínek na straně 

zaměstnavatele daňovým výdajem, z důvodu dohodnutého nebo sjednaného 

pracovněprávního nároku. (Jedná se o benefitní plnění, které je daňovým výdajem 

zaměstnavatele, protoţe je dohodnuto v kolektivní smlouvě mezi zaměstnavatelem a 

odborovou organizací.) Na straně zaměstnance jsou brány jako daňový příjem ze závislé 

činnosti, ale třeba nepatří do vyměřovacího základu pro odvod zdravotního pojištění a 

výpočet sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění. Nebo naopak u zaměstnavatele 

nemohou být povaţovány za daňové výdaje, to znamená, ţe nejsou daňově účinné a u 

zaměstnance jsou naopak od daně z příjmu fyzických osob osvobozeny, tudíţ nejsou 

součástí vyměřovacích základů a neplatí se z nich pojistné. 

1.6.2 Členění z hlediska věcného 

Můţeme je dělit na benefity orientované na: 

 bezprostřední podporu zaměstnaneckého vztahu související s pracovním 

zařazením - např. příspěvek na dopravu do zaměstnání a na ubytování. Benefit je 

nezbytný v místech s horší dopravní obsluţností nebo nedostatkem zaměstnanců 

s příslušnou profesí, poskytnutí sluţebního auta i pro osobní potřebu 

zaměstnance, 

 osobní kvalifikační rozvoj a vzdělávání zaměstnanců - např. jazykové kurzy, 

firemní vzdělávání. Pro zaměstnavatele je tento typ benefitu důleţitý pro jeho 

konkurenceschopnost, 

 zdravotní aspekty ţivota zaměstnanců - např. lékařská závodní péče, příspěvek 

na dovolenou nebo týden dovolené nad rámec, poskytnutí vitaminů, prevence 

proti chřipce, očkování, lékařské sluţby, sick days (zaměstnanec má volný den  

a nemusí dávat lékařské potvrzení, jelikoţ se ukazuje, ţe kratší doba léčení 

chřipky je účinnější a prospěšnější neţ kdyţ stoná dlouhodobě), pobyty 

v lázních, příspěvky na léčivé přípravky, poradenství v krizi (týká se poradenství 

manţelského i poradenství ohledně správného fungování metabolismu), 
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 sociální aspekty ţivota zaměstnanců - např. podpory a půjčky v obtíţných 

situacích ale také v sociálních situacích (podpora při pořízení bydlení a zaloţení 

firemní školky), 

 pro volný čas - např. se týkají sportu (vstupy na aerobic, fitness, spinnig, 

plávání, sauna, tenis, squash ad), kultury (volné vstupenky do divadla nebo 

kina). 

1.6.3 Členění z hlediska charakteru výdajů zaměstnavatele 

Benefity můţeme členit také na: 

 finanční – zaměstnavatel vynakládá finanční prostředky na benefit, který byl 

poskytnut (příspěvek na dovolenou), 

 nefinanční – benefit je poskytován bez finančního výdaje zaměstnavatele (např. 

vyuţívání referentského vozidla i k soukromým účelům, mít moţnost pouţívat 

sluţební notebook, případně vyuţívat sluţební obilní telefon i pro soukromé 

účely. 
19

 

1.6.4 Členění z hlediska charakteru příjmu zaměstnance 

Členění příjmu zaměstnance můţeme členit podle hmotné povahy a rozlišovat benefity: 

 peněţní – zaměstnanec dostane finanční částku 

 nepeněţní – nedá se definovat jejich hodnota. Jsou často pojmenovány jako 

nepřímé odměny. Nepeněţní plnění je poskytované zaměstnavatelem 

zaměstnanci a celkové náklady na činnost/akci jsou zaplaceny zaměstnavatelem 

a zaměstnanci poskytnuty v plné hodnotě. Obvykle jde o nepeněţní plnění 

vydaná na odborný rozvoj zaměstnanců související s předmětem činnosti 

zaměstnavatele, hodnota stravování poskytované jako nepeněţní plnění 

zaměstnavatelem zaměstnancům ke spotřebě na pracovišti nebo v rámci 

závodního stravování zajištěné jiným subjektem, nealkoholické nápoje 

                                                 
19

 MÍKA, J. Nefinanční benefit a motivace. Personalista.com [online]. 
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poskytované zaměstnavatelem zaměstnancům jako nepeněţní plnění ze 

sociálního fondu na pracovišti a nepeněţní plnění poskytované zaměstnavatelem 

zaměstnanci nebo jeho rodinným příslušníkům z fondu kulturních a sociálních 

potřeb (pouţití zdravotnických, vzdělávacích nebo rekreačních zařízení, 

předškolní zařízení, sportovní zařízení nebo jde o příspěvky na kulturní              

a sportovní akce).
20

 

1.7 Nejčastěji používané benefity 

Zaměstnanecké benefity jsou stále oblíbenější. Průzkum ukázal, ţe je v České republice 

vyuţíváno více neţ třicet různých druhů benefitů. Mezi nejvíce pouţívané patří: 

 příspěvek na stravování (zpravidla to jsou stravenky), 

 příspěvek na odborný rozvoj zaměstnanců – zvyšování kvalifikace                      

a prohlubování znalostí, 

 příspěvek na tuzemskou a zahraniční rekreaci zaměstnanců a jejich rodinných 

příslušníků, 

 příspěvek na sportovní a kulturní vyţití zaměstnance, 

 příspěvek na penzijní připojištění se státní příspěvkem, 

 příspěvek na soukromé ţivotní pojištění, 

 příspěvek na masáţe, rehabilitace a posilovací sluţby, 

 nákup vitaminových přípravků, 

 očkování proti chřipce 

 zvýhodněné půjčky zaměstnancům 

 dary k ţivotnímu jubileu a jiným výročím 

 podpora při neštěstí v rodině, při ţivelné pohromě, při dlouhodobé nemoci, při 

nepříznivé finanční či sociální situaci zaměstnance, 

 prodej výrobků firmy za cenu, která je niţší neţ cena trţní 

 poskytování nealkoholických nápojů a občerstvení na pracovišti 

 bezplatně umoţnit pouţívání sluţebního auta i pro soukromé účely 

                                                 
20

 PELC, V. Zaměstnanecké benefity v roce 2011, s. 19 – 21. 
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 hrazení dopravy do zaměstnání a ze zaměstnání a také její obstarání 

 opční akciové programy pro manaţery, poskytování zaměstnaneckých akcií, 

 zakládání firemních školek 

 odsouhlasení práce z domova, pracovní doba přizpůsobena zaměstnanci 

 delší dovolená nad rámec doby vyměřené zákonem 

 příspěvek na hlídání dětí 

 nadstandardní lékařská péče atd.
21

 

1.8 Mimořádně výhodné benefity 

Zaměstnanecké benefity jsou členěny z hlediska daňové a odvodové výhodnosti. 

V následující tabulce jsou uvedeny tyto mimořádně výhodné benefity: 

 příspěvky na penzijní připojištění a soukromé ţivotní pojištění 

 příspěvky na stravování a nápoje 

 poskytnutí pracovního oblečení a ochranných prostředků 

 odborný rozvoj zaměstnanců  

                                                 
21

 MACHÁČEK, I. Zaměstnanecké benefity a daně, s. 17-19. 
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Souhrnný přehled daňových a odvodových režimů u vybraných mimořádně 

výhodných benefitů 

Tabulka 2: Daňové a odvodové režimy u mimořádných benefitů 

Zaměstnanecký benefit 
Daň z příjmu 

Pojistné 
Zaměstnavatel Zaměstnanec 

Příspěvky na penzijní 

připojištění a soukromé 

životní pojištění 

Daňový výdaj bez 

limitu, pokud je 

jako 

pracovněprávní 

nárok 

Nepeněţní 

příjem je 

osvobozen od 

daně do 

společného 

limitu 30 000 

Kč za rok  

Není součástí 

vyměřovacích 

základů pro 

pojistné 

Příspěvky na 

stravování a 

nápoje 

ve vlastním 

stravovacím 

zařízení 

Daňový výdaj bez 

limitu 

Nepeněţní 

příjem 

osvobozen od 

daně bez limitu 

Není součástí 

vyměřovacích 

základů pro 

pojistné 

zajišťované 

prostřednictvím 

jiných subjektů 

Daňový výdaj do 

limitu 55% ceny 

jednoho jídla, max. 

do výše 

70%stravného pro 

zaměstnance při 

trvání pracovní 

cesty 5 aţ 12 hod. 

Nepeněţní 

příjem 

osvobozen od 

daně bez limitu 

Není součástí 

vyměřovacích 

základů pro 

pojistné 

poskytnutí 

nealk. nápojů na 

pracovišti 

Plnění ze 

sociálního fondu 

Nepeněţní 

příjem je 

osvobozen od 

daně 

Není součástí 

vyměřovacích 

základů pro 

pojistné 

Odborný 

rozvoj 

zaměstnanců 

ve vlastním 

zařízení 

zaměstnavatele 

Daňový výdaj bez 

limitu 

Nepeněţní 

příjem je 

osvobozen od 

daně   

Není součástí 

vyměřovacích 

základů pro 

pojistné 

zabezpečovaný 

jinými subjekty 

Daňový výdaj bez 

limitu 

Nepeněţní 

příjem je 

osvobozen od 

daně 

Není součástí 

vyměřovacích 

základů pro 

pojistné 
Zdroj: vlastní zpracování dle prostudované literatury 

22
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 PELC, V. Zaměstnanecké benefity v roce 2011, s. 115 - 130. 
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1.8.1 Příspěvky na penzijní připojištění a soukromé životní pojištění 

Příspěvky zaměstnancům na penzijní připojištění a na soukromé ţivotní pojištění jeho 

zaměstnanců patří mezi nejhojnější zaměstnanecké výhody. Tato forma odměňování je 

velmi často pouţívána a navrhována, kvůli její výhodnosti. Penzijní připojištění je 

upraveno legislativou a nachází se v zákoně č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se 

státním příspěvkem, ve znění pozdějších předpisů. 
23

 

Podle novely zákona můţe zaměstnavatel uplatnit tyto výdaje do daňových nákladů jen 

podle § 24 odst. 2 písm. j) bod 5 ZDP. Daňovou uznatelnost musí doloţit smluvním 

nárokem zaměstnance, který vyplývá z kolektivní smlouvy, vnitřního předpisu, 

pracovní nebo jiné smlouvy. Můţe přispět zaměstnanci maximálně částkou 30 000 Kč 

na penzijní připojištění nebo ji můţe rozdělit, jak sám uzná za vhodné mezi ţivotní 

pojištění a penzijní připojištění. Není podstatné, jaký podíl má kaţdý příspěvek. Pokud 

přispěje více jak 30 000 Kč, pak příspěvky, které jsou nad povolený limit, nejsou pro 

zaměstnance osvobozeny od daně z příjmu a pro zaměstnavatele nejsou daňovým 

nákladem.  

V § 6 odst. 9 písm. p) ZDP zjistíme, zda je od daně osvobozena platba zaměstnavatele 

v celkovém úhrnu nejvýše 30 000 Kč ročně jako: 

 příspěvek na penzijní připojištění se státním příspěvkem poukázaný na účet jeho 

zaměstnance u penzijní společnosti. 

 příspěvek na penzijní pojištění – ve smlouvě musí být sjednána výplata plnění 

z penzijního pojištění aţ po 60 kalendářních měsících a současně nejdříve v roce 

dosaţení věku 60 let 

 příspěvek na pojistné, které hradí zaměstnavatel pojišťovně za zaměstnance na 

jeho pojištění pro případ doţití nebo pro případ smrti nebo na důchodové 

pojištění.
24

 

S tímto pojištěním jsou spojené státní příspěvky. Účastník posílá příspěvky na účet 

penzijního fondu a po celou dobu spoření získává nárok na státní příspěvek aţ do výše 
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230 Kč za měsíc. Výše příspěvku na kalendářní měsíc se stanoví podle měsíční výše 

příspěvku účastníka placeného penze stanovené podle příspěvkového penzijního plánu. 

Pokud přispěje účastník 300 aţ 999 Kč, činí výše měsíčního státního příspěvku částku 

90 Kč a 20 % z částky přesahující 300 Kč, pokud přispěje 1000 a více Kč, činí výše 

měsíčního státního příspěvku částku 230 Kč.
25

  

Tabulka 3: Výše státního příspěvku 

Výše příspěvku účastníka v Kč Výše státního příspěvku v Kč 

300 Kč 90 Kč 

400 Kč 110 Kč 

500 Kč 130 Kč 

600 Kč 150 Kč 

700 Kč 170 Kč 

800 Kč 190 Kč 

900 Kč 210 Kč 

1 000 Kč a více 230 Kč 
Zdroj: vlastní zpracování  

Penzijní fond nabízí svým klientům vyšší zhodnocení finančních prostředků neţ na 

termínovaných vkladech či běţných účtech banky. Do fondu můţe přispívat                   

i zaměstnavatel. Mezi fyzickou osobou a příslušným penzijním fondem musí být 

sepsána smlouva. Podmínkou sepsání smlouvy je, ţe kaţdý občan musí mít trvalý pobyt 

na území České republiky.
26

 

1.8.2 Příspěvky na stravování a nápoje 

Poskytování stravování zaměstnancům se věnuje ustanovení §236 ZP. K nejčastějším 

poskytovaným zaměstnaneckým benefitům patří příspěvky na stravování zaměstnanců. 

Všem zaměstnancům musí být sjednáno ve všech směnách stravování (přestávka na 

oddech a stravování). To znamená, ţe zaměstnavatel nemá povinnost zaopatřit 

stravování svých zaměstnanců ale má povinnost umoţnit zaměstnancům stravování. 

Zaměstnanců, kteří se mají vypravit na pracovní cestu, se tato povinnost netýká. 

Zaměstnavatel můţe dávat příspěvek na stravování i svým bývalým zaměstnancům 
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poté, co odešli do důchodu, nebo zaměstnancům po dobu čerpání dovolené nebo během 

jejich nemoci.
27

 

 

Příspěvky na stravování se dělí na dvě základní formy stravování: 
28

 

 

 ve vlastním stravovacím zařízení 

Na fungování vlastního stravovacího zařízení se za daňové výdaje povaţují náklady 

spojené s provozem kuchyně s jídelnou, pokud je příprava a výdej jídel zajišťována 

jiným subjektem v tomto vlastním zařízení. 

Výdaje na stravování vynaloţené zaměstnavatelem jsou výdaje daňově uznatelnými, 

s výjimkou hodnoty potravin. Výdaje vydané zaměstnavatelem na potraviny 

spotřebované na zajištění stravování jsou daňově neuznatelné. Daňově uznatelný výdaj 

je např. spotřeba energií, údrţba a oprava zařízení, zakoupení drobného hmotného 

majetku, vytištění a prodej stravenek a mzdy včetně pojistného hrazeného 

zaměstnavatelem. 

 zajištěné jinými subjekty 

Za zajištění stravování zaměstnanců prostřednictvím jiných subjektů se povaţuje 

poskytování stravenek. 

 

Příspěvky zaměstnavatele jsou poskytované aţ do výše 55% ceny jednoho jídla za jednu 

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

v § 6 odst. 7 písm. a) ZDP při trvání pracovní cesty 5 aţ 12 hodin. Příspěvek na 

stravování lze vyuţít jako daňový výdaj, pokud je zaměstnanec v práci během jedné 

směny alespoň tři hodiny. Příspěvek nemůţe vyuţít na stravování zaměstnance, kterému 

při směně vznikl nárok na stravné v souvislosti s pracovní cestou zaměstnance podle 

zákoníku práce. Pokud délka směny bude delší neţ jedenáct hodin (i s povinnou 

přestávkou) pak lze příspěvek uplatnit jako výdaj na další jedno jídlo. 
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Optimální hodnota stravenky pro rok 2015 je částka 104 Kč, kdy: 

 45 % je částka, kterou si zaměstnanec hradí sám, coţ je 46,8,- Kč a 

 55 % je částka, kterou hradí zaměstnavatel a následně si ji pak odečte 

jako daňově uznatelný náklad (57,2,- Kč)
29

 

 

 poskytování nealkoholických nápojů 

Nealkoholické nápoje jsou poskytovány formou nepeněţního plnění od zaměstnavatele 

zaměstnanci. Jsou určené k okamţité spotřebě na pracovišti. Plnění zaplatí ze svých 

prostředků při nákupu zboţí nebo poskytovateli těchto sluţeb. Mezi nealkoholické 

nápoje patří např. káva, čaj, limonády, dţusy a minerální vody. 

U zaměstnavatele není daňovým výdajem hodnota nealkoholických nápojů 

poskytovaných jako nepeněţní plnění zaměstnavatelem zaměstnancům ke spotřebě na 

pracovišti podle ustanovení §25 odst. 1 písm. zn) ZDP. Ustanovení platí také, pokud je 

poskytované plnění sjednané v kolektivní smlouvě, vnitřním předpisu a pracovní 

smlouvě. 

Hodnota nealkoholických nápojů poskytovaných zaměstnanci je dle §6 odst. 9 písm. c) 

ZDP osvobozena od daně z příjmu ze závislé činnosti. Jestliţe jsou nealkoholické 

nápoje poskytovány jako nepeněţní plnění ze sociálního fondu, ze zisku po jeho 

zdanění nebo na vrub výdajů, které nejsou výdaji na dosaţení zajištění a udrţení příjmů. 

Nealkoholické nápoje jsou určené ke spotřebě na pracovišti. 

1.8.3 Odborný rozvoj zaměstnanců    

V současnosti k velmi důleţitým motivačním prvkům zaměstnanců, patří mezi 

nejoblíbenější účast zaměstnavatele na odborném rozvoji zaměstnanců. Tyto výhody 

jsou poskytované zaměstnavatelem buď vybraným zaměstnancům, nebo všem 

zaměstnancům.
30
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Odborný rozvoj zaměstnanců zahrnuje dle §227 aţ 235 ZP zejména:
 31

 

 zaškolení a zaučení – povinnost zaměstnavatele zaškolit zaměstnance, který 

vstupuje do zaměstnání. Zaškolení je pokládáno za výkon práce, za který by měl 

zaměstnanec dostat plat, 

 odbornou praxi absolventů škol – povinnost zaměstnavatele zajistit odbornou 

praxi pro absolventy středních škol, vyšších odborných škol a vysokých škol. 

Absolventem je zaměstnanec, který začne pracovat na pozici, která odpovídá 

jeho kvalifikaci do doby, kdy celková doba odborné praxe nedospěla po 

ukončení studia 2 let, 

 prohlubování kvalifikace – zaměstnanec by měl pravidelně svoji kvalifikaci 

obnovovat a doplňovat. Měl by se účastnit školení. Pokud se účastní školení pak 

je mu tato doba proplacena,  

 zvyšování kvalifikace – za zvyšování kvalifikace se povaţuje změna hodnoty 

kvalifikace (získat nový stupeň kvalifikace např. pro pozici, kde nesplňoval 

danou kvalifikaci). 

 

Daňovými výdaji zaměstnavatele jsou podle znění § 24 odst. 2 písm. j) bodu 3 ZDP 

výdaje na provoz vlastních vzdělávacích zařízení nebo výdaje sjednocené s odborným 

rozvojem zaměstnanců podle zákoníku práce a výdaje sjednocené s rekvalifikací 

zaměstnanců podle zákona o zaměstnanosti, pokud souvisejí s předmětem činnosti 

zaměstnavatele. Daňovými výdaji zaměstnavatele nejsou nepeněţní plnění poskytované 

zaměstnavatelem na moţnosti pouţívat vzdělávací zařízení podle § 25 odst. 1 písm. h) 

bodu 2 ZDP, s výjimkou zařízení uvedených v § 24 odst. 2 písm. j) bodech 1 aţ 3 ZDP. 

U zaměstnance musíme rozeznat, jestli jde o peněţní či nepeněţní plnění. V případě 

nepeněţního plnění se vychází s ustanovení §6 odst. 9 písm. a) ZDP, kdy je                   

u zaměstnance osvobozeno od daně z příjmů ze závislé činnosti.  
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1.9 Benefity s dílčí výhodností 

Souhrnný přehled daňových a odvodových režimů u vybraných benefitů s dílčí 

výhodností 

Tabulka 4: Daňové a odvodové režimy benefitů s dílčí výhodností 

Zaměstnanecký benefit 
Daň z příjmu 

Pojistné 
Zaměstnavatel Zaměstnanec 

Příspěvky zaměstnanců 

na dopravu do 

zaměstnání 

Daňový výdaj bez 

limitu, pokud jde 

o pracovněprávní 

nárok 

Příjem je dílčím 

základem daně z 

příjmu fyzických 

osob 

Příjem je součástí 

vyměřovacích 

základů pro 

pojistné 

Přechodné ubytování 

pro zaměstnance 

Daňový výdaj bez 

limitu, pokud jde 

o pracovněprávní 

nárok 

Nepeněţní příjem 

osvobozen do 

limitu 3 500 Kč 

měsíčně 

Nepeněţní příjem 

není do limitu 3 

500 Kč měsíčně 

součástí 

vyměřovacích 

základů pro 

pojistné 

Prodloužená dovolená, 

zdravotní dny volna 

Daňový výdaj bez 

limitu, pokud jde 

o pracovněprávní 

nárok 

Příjem je součástí 

základu daně z 

příjmů fyzických 

osob 

Příjem je součástí 

vyměřovacích 

základů pro 

pojistné 

Odběr zboží a služeb 

zaměstnavatele za nižší 

cenu 

Nemá vliv na 

základ daně 

Nepeněţní příjem 

je dílčím základem 

daně z příjmu 

fyzických osob 

Příjem je součástí 

vyměřovacích 

základů pro 

pojistné 

Služební vozidlo k 

použití pro soukromé 

účely 

Nemá vliv na 

základ daně 

Nepeněţní příjem 

je dílčím základem 

daně z příjmu, ve 

výši 1% měsíčně ze 

vstupní ceny 

vozidla (min. 1 000 

Kč) 

Nepeněţní příjem 

není do limitu 3 

500 Kč měsíčně 

součástí 

vyměřovacích 

základů pro 

pojistné 

Zdroj: vlastní zpracování dle prostudované literatury
32
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1.9.1 Příspěvky zaměstnanců na dopravu do zaměstnání 

Zaměstnavatelé někdy obstarávají svým zaměstnancům dopravu do a ze zaměstnání. 

Příspěvek bývá poskytován jako nepeněţní plnění ale i peněţní plnění. Jedná se            

o poskytování zlevněných nebo bezplatných jízdenek zaměstnancům nebo                     

o poskytování dopravy obstarávané zaměstnavatelem. 

Na dopravu zaměstnanců do a ze zaměstnání zajišťovanou zaměstnavatelem jsou výdaje 

daňovým výdajem v případě, ţe toto plnění vyplývá z kolektivní smlouvy, vnitřního 

předpisu zaměstnavatele, pracovní nebo jiné smlouvy dle § 24 odst. 2 písm. j) bod 5 

ZDP. Zaměstnavatel tak můţe uplatnit jako daňový výdaj jízdné proplacené 

zaměstnancům za cesty do zaměstnání ale také dopravu osobním automobilem do 

zaměstnání. 

Na straně zaměstnance je plnění zaměstnavatele formou zajištění dopravy zaměstnanců 

do a ze zaměstnání zdanitelným příjmem ze závislé činnosti. Při zajišťování dopravy 

vlastním dopravním prostředkem nebo smluvně zabezpečeným, ve výši ceny obvyklého 

jízdného. 
33

 

1.9.2 Přechodné ubytování pro zaměstnance 

Pokud jsou zaměstnanci ze vzdálenějších lokalit jejich trvalého bydliště tak 

zaměstnavatelé poskytují přechodné ubytování v místě výkonu práce.  

Náklady vydané na příspěvky na bydlení zaměstnance (v rodinném domě, vlastním 

bytě, druţstevním či pronajatém bytě) můţe zaměstnavatel zahrnout do daňových 

výdajů dle § 24 odst. 2 písm. j) bod 5 ZDP, pokud právo zaměstnance na tento 

příspěvek vyplývá z kolektivní smlouvy, vnitřního předpisu zaměstnavatele, z pracovní 

nebo jiné smlouvy. 

Podle § 6 odst. 9 písm. i) ZDP je přechodné ubytování poskytnuté zaměstnavatelem 

zaměstnanci osvobozeno od daně z příjmu ze závislé činnosti do maximální výše    
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3 500 Kč za měsíc. Osvobození platí bez ohledu na to, zda je zaměstnanec ubytován 

v ubytovně, v hotelu, pronajatém bytu či rodinném domku. 
34

 

1.9.3 Prodloužená dovolená, zdravotní dny volna 

Zaměstnavatel poskytne zaměstnancům placené zdravotní dny volna nebo prodlouţenou 

dovolenou o týden.  

Zaměstnavatel si můţe výdaje dát do daňových nákladů, pokud právo zaměstnance na 

tento příspěvek vyplývá z kolektivní smlouvy, vnitřního předpisu zaměstnavatele, 

z pracovní nebo jiné smlouvy. Pokud benefit není plněním pracovněprávního nároku, 

potom výdaj není výdajem daňovým. 

U zaměstnance je peněţní příjem (dle § 6 odst. 1 písm. d) zákona o dani z příjmu) 

příjmem ze závislé činnosti, je dílčím základem daně zaměstnance a součástí jeho 

obecného základu daně. 

1.9.4 Odběr zboží a služeb zaměstnavatele za nižší cenu 

Zaměstnavatel můţe svým zaměstnancům rovněţ poskytovat část mzdy ve formě 

zaměstnaneckých slev a umoţnit jim odběr zboţí, výrobků nebo sluţeb se slevou za 

niţší cenu, neţ je cena, za kterou zaměstnavatel tyto produkty nabízí jiným zákazníkům.  

Do této zaměstnanecké výhody spadá:  

 nakoupené zboţí od dodavatelů a jeho následné prodání zaměstnancům se 

slevou,  

 vyrobené výrobky prodávané zaměstnancům se slevou neţ je cena pro 

odběratele,  

 poskytnutí sluţeb zaměstnancům se slevou nebo odprodej pouţitého majetku 

zahrnutého do obchodního majetku společnosti za příznivější ceny.  
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Pro zaměstnavatele budou daňově uznatelnými výdaji takové, které jsou vynaloţeny na 

výrobní náklady na zhotovení výrobků prodaných za niţší cenu zaměstnancům, 

náklady, které jsou propojené s poskytnutím sluţeb zaměstnancům, zboţí v nákupních 

cenách poskytnuté zaměstnancům se slevou nebo daňová zůstatková cena hmotného 

majetku, který je prodán zaměstnancům se slevou. 

Poskytnutá sleva znázorňuje u zaměstnance zdanitelný příjem, který je příjmem ze 

závislé činnosti podle § 6 odst. 3 ZDP, a to ve výši rozdílu mezi cenou trţní a cenou, 

kterou platí zaměstnanec a není osvobozena od daně z příjmů. Částka, která je 

zdanitelným příjmem se rovněţ počítá do vyměřovacího základu pro pojistné na 

sociální a zdravotní pojištění.
35

 

1.9.5 Služební vozidlo k použití pro soukromé účely 

Vyuţívat sluţební motorové vozidlo pro soukromé účely mohou zaměstnanci, kterým 

plyne příjem ze závislé činnosti a z funkčních poţitků. Vozidlo můţe zaměstnanci 

poskytnout kaţdý zaměstnavatel. Nezáleţí, zda je zaměstnavatel podnikatel či právnická 

osoba. Za motorové vozidlo se povaţuje osobní automobil, dodávkový automobil, 

nákladní automobil a motocykl. Pouţít sluţební vozidlo pro soukromé účely můţe 

zaměstnanec na základě smluvního vztahu uzavřeného mezi zaměstnavatelem                

a zaměstnancem. 
36

 

U zaměstnavatele při pouţívání motorového vozidla pro sluţební i soukromé účely 

zaměstnanců se neuplatňuje reţim poměrné výše nákladů. Daňově uznatelnými výdaji 

jsou pro zaměstnavatele odpisy, náklady na opravy a udrţování vozidla, silniční daň, 

pojištění odpovědnosti a havarijní pojištění, náklady na garáţování vozidla a nedochází 

k jejich daňovému krácení v poměrné výši k celkově najetým kilometrům (včetně 

soukromých jízd).
 37
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Poskytnutí sluţebního vozidla i pro soukromé účely zaměstnanci upravuje                     

§ 6 odst. 6 ZDP. Poskytne-li zaměstnavatel zaměstnanci bezplatně motorové vozidlo 

k pouţívání pro sluţební i soukromé účely, pokládá se za nepeněţní příjem zaměstnance 

částka ve výši 1% vstupní ceny vozidla za kaţdý i započatý kalendářní měsíc poskytnutí 

vozidla. Pokud je částka, která se povaţuje za nepeněţní příjem zaměstnance za 

poskytnutí vozidla niţší neţ 1 000 Kč, povaţuje se za příjem zaměstnance částka ve 

výši 1 000 Kč. 

 

 

  



 

35 

 

2 Analytická část 

V  této části bakalářské práce se budeme zabývat zaměstnaneckými výhodami 

v konkrétní společností Československá obchodní banka, a.s.. Jako první představíme 

společnost, naváţeme uvedením nabízených zaměstnaneckých benefitů  zaměstnancům 

(zásady jejich poskytování, v jaké formě a výši jsou poskytovány). Nakonec uvedeme 

výsledky dotazníkového šetření, prostřednictvím kterého jsme zjistily názory 

zaměstnanců na poskytované benefity.  

2.1 Základní údaje 

Obchodní firma:  Československá obchodní banka, a.s. 

Sídlo:    Radlická 333/150, 150 57 Praha 5 

Právní forma:   akciová společnost 

Základní kapitál:  5 855 000 020 Kč (splaceno 100 %) 

Předmět podnikání:  banka 

IČ:    00001350 

Web:    www.csob.cz 

Telefonické spojení:  +420 224 111 111 

        

                          Obrázek 1: Logo společnosti
38

 

                                                 
38

 ČESKOSLOVENSKÁ OBCHODNÍ BANKA. O společnosti ČSOB. Csob.cz [online]. 



 

36 

 

2.2 Charakteristika společnosti 

Československá obchodní banka, a.s. (dále jen ČSOB) vykonává svou činnost jako 

univerzální banka na českém trhu. Byla zaloţena státem v roce 1964 jako banka pro 

poskytování sluţeb. Sluţby se týkaly zejména financování zahraničního obchodu. Patří 

do mezinárodní bankopojišťovací skupiny KBC, která je obzvláště na svých domácích 

trzích v Belgii, České republice, na Slovensku, v Bulharsku a Maďarsku).  

ČSOB poskytuje své sluţby všem klientům, tj. fyzickým osobám, malým a středním 

podnikům, korporátním a institucionálním klientům. Banka svojí činnost provozuje pod 

obchodními značkami – ČSOB (pobočky), Era (finanční centra) a Poštovní spořitelna 

(obchodní místa České pošty). ČSOB je předním poskytovatelem v České republice      

a dává svým zákazníkům velký výběr bankovních produktů a sluţeb. Nabídka těchto 

sluţeb obsahuje i pojistné a penzijní produkty, financování bydlení, kolektivní 

investování a správu majetku, poskytování dalších sluţeb jako např. leasing ale také 

sluţby spojené s obchodováním a s akciemi na finančních trzích.
39

 

2.3 Poskytované benefity ze zaměstnaneckého fondu a jejich 

podmínky poskytování 

Zaměstnanecké benefity jsou ve společnosti hrazené převáţně ze zaměstnaneckého 

fondu. Zaměstnavatel se zavazuje, ţe vyčlení na financování zaměstnaneckých výhod 

předem dohodnutou finanční částku. Tato částka bude dále navýšena o splátky 

sociálních výpomocí. Dále tato částka bude navýšena o zůstatek nevyčerpaných 

finančních prostředků z roku předchozího. Příspěvek ze zaměstnaneckého fondu je 

povaţován za příjem zaměstnance. Pokud není tento příspěvek osvobozen od daně 

z příjmu ze závislé činnosti a odvodů na sociální a zdravotní pojištění, provede se 

zúčtování tohoto příjmu společně se mzdou v příslušném měsíci. 
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Zaměstnanecký fond se vyuţívá na příspěvky při akcích kolektivů a týmů, na příspěvky 

při konání sportovních akcí, na Cafeterii, na příspěvek na stravování, na sociální 

výpomoci a na příspěvek při dlouhodobé nemoci.
40

 

2.3.1 Příspěvek na akce kolektivů a týmů 

Příspěvek můţe být poskytnut zaměstnanci v rámci stanoveného rozpočtu 

zaměstnaneckého fondu na krytí nákladů na setkání pracovních týmů se společenským, 

kulturním nebo sportovním programem za účelem posílení týmových vztahů.  

Mezi tyto setkání se řadí vánoční večírek, na který je příspěvek 1500,-/os. 

2.3.2 Příspěvek na sportovní akce 

Příspěvek můţe být poskytnut zaměstnanci v rámci stanoveného rozpočtu 

zaměstnaneckého fondu při účasti na sportovních hrách zaměstnavatele, na sportovních 

akcích ostatních peněţních ústavů, případně jiných organizací, a to na krytí nákladů 

zejména na náklady na organizační a technické zajištění akce pořádající agenturou – 

startovné za reprezentaci ČSOB (pokud se jedná o účast na akcích pořádaných jiným 

subjektem). 

Účastník sportovních akce pořádané ČSOB hradí zaměstnavateli částku ve výši    

1.000,- Kč jako startovné. 

2.3.3 Systém Cafeterie 

Účelem systému Cafeterie je motivace a stabilizace zaměstnanců ČSOB formou 

poskytování volnočasových benefitů. Systém je dostupný prostřednictvím aplikace 

Cafeterie, kde si zaměstnanci mohou za přidělené body čerpat benefity podle vlastní 

volby.  
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Získání a ukončení přístupu 

Cafeterie je dostupná na webové adrese csob.mojebenefity.cz. Přístup zaměstnanec 

získá vţdy po uplynutí prvních 3 měsíců pracovního poměru. Přístup je zaměstnanci 

ukončen 3 měsíce po skončení pracovního poměru. V případě výpovědi bude přístup 

ukončen následující kalendářní měsíc po měsíci, ve kterém pracovní poměr skončil. 

Frekvence připisování bodů 

Kaţdý zaměstnanec v pracovním poměru vůči zaměstnavateli disponuje svým účtem, na 

který jsou zaměstnavatelem za kaţdé kalendářní čtvrtletí (dále jen čtvrtletí) připisovány 

body. Připisování bodů probíhá nejpozději do 15. dne v měsíci následujícím po 

skončení čtvrtletí, tj. v měsíci dubnu, červenci a říjnu příslušného kalendářního roku      

a v lednu následujícího kalendářního roku. 

Nárok na připisování bodů 

Výše nároku na připsané body se řídí počtem kalendářních měsíců, kdy byl 

zaměstnanec v evidenčním stavu. Podmínkou připsání bodů je, aby byl zaměstnanec 

alespoň jeden kalendářní měsíc daného čtvrtletí v evidenčním stavu. 

V případě vzniku nebo ukončení pracovního poměru v průběhu kalendářního měsíce se 

pro účely Systému má za to, ţe zaměstnanec odpracoval celý kalendářní měsíc. 

V případě částečného pracovního úvazku (zkrácená pracovní doba) se výše nároku 

úměrně krátí. Pro zaměstnance je stanoven závazný limit prostředků na kalendářní rok – 

pro rok 2013 byl tento limit stanoven ve výši 8.100,- Kč, který odpovídá 8.100 bodům 

ročně, respektive 675 bodů za kaţdý odpracovaný měsíc. Výsledná hodnota bodů, na 

které má zaměstnanec za dané čtvrtletí nárok, se zaokrouhluje na 5 celých bodů. 

Platnost připsaných bodů 

Body připsané za příslušný kalendářní rok jsou platné vţdy do 31. března následujícího 

kalendářního roku. Zůstatek bodů na účtu zaměstnance k tomuto datu je následně 

převeden do extra bodů s platností 9. měsíců. Zaměstnanec je před vypršením platnosti 

bodů upozorněn emailem. 
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Vznik a zánik nároku na připsání bodů 

Nárok na připsání bodů mají zaměstnanci v pracovním poměru, kteří jsou v evidenčním 

stavu zaměstnavatele, tedy i zaměstnanci zařazení a pracující v Programu pro maminky 

a tatínky. Nárok nemají fyzické osoby vykonávající práci na základě dohody                 

o provedení práce či dohody o pracovní činnosti.   

Benefity v systému Cafeterie 

 péče o zdraví (očkování proti chřipce, klíšťové encefalitidě, hepatitidě typu A + B, 

meningitidě, preventivní prohlídka, péče o zrak) 

 benefit na přání (dětské tábory) 

 cestování/rekreace (firemní zařízení, hotelový resort) 

 rodiče a děti (zábavní park) 

 sport (fitness, vodní sporty, bowling, golf a tanec) 

 záţitky (záţitkové balíčky, netradiční vaření, outdoorové aktivity) 

2.3.4 Příspěvek na stravování 

Zaměstnavatel umoţní stravování zaměstnancům v pracovním poměru, a to 

poskytnutím jednoho hlavního jídla během jedné pracovní směny formou 

zvýhodněného stravování ve vlastním stravovacím zařízení, nebo ve stravovacím 

zařízení jiných smluvních subjektů, případně formou stravenek.  

Podmínkou pro umoţnění tohoto stravování je, ţe zaměstnanec odpracuje v příslušném 

pracovním dnu nepřetrţitě pracovní směnu v rozsahu minimálně tři hodiny. Další jedno 

hlavní jídlo formou zvýhodněného stravování lez zaměstnanci poskytnout po 

odpracování 11 hodin v jedné nepřetrţité pracovní směně, pokud se nejedná o směnu 

v rámci pruţného rozvrţení pracovní doby. Zvýhodněné stravování se neposkytuje 

zaměstnanci vyslanému na pracovní cestu. 

Ve vlastním stravovacím zařízení uhradí zaměstnavatel všechny náklady na jeho provoz 

kromě hodnoty potravin jídla. Na hodnotu potravin jednoho hlavního jídla dále 

poskytne příspěvek ze zaměstnaneckého fondu ve výši 19,-Kč. Na cenu jednoho 
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hlavního jídla poskytovaného ve stravovacím zařízení jiného smluvního subjektu nebo 

na jednu stravenku poskytne zaměstnavatel příspěvek ze svých nákladů do výše 55%, 

maximálně však do výše 70% stravného vypláceného podle zvláštního předpisu při 

trvání pracovní cesty 5 aţ 12 hodin a ze zaměstnaneckého fondu částku ve výši 19,-Kč a 

zaměstnanec bude přispívat na kaţdou stravovací poukázku v hodnotě 80,-Kč částku 

23,-Kč. 

2.3.5 Sociální výpomoci 

V rámci stanoveného rozpočtu zaměstnaneckého fondu z důvodů náhlého, 

neočekávaného a nezaviněného nedostatku finančních prostředků můţe být poskytnuta 

na úhradu potřeb příjemce návratná bezúročná sociální výpomoc, v mimořádně 

závaţných případech jednorázová nenávratná sociální výpomoc 

Návratná bezúročná sociální výpomoc  

Můţe být poskytnuta zaměstnanci v pracovním poměru k zaměstnavateli aţ do výše 

20.000,-Kč za předpokladu, ţe byla jiţ dříve poskytnutá návratná bezúročná sociální 

výpomoc splacena. O poskytnutí návratné bezúročné sociální výpomoci sepisují 

zaměstnavatel a zaměstnanec smlouvu. 

Jednorázová nenávratná sociální výpomoc 

Můţe být poskytnuta: 

 zaměstnanci v pracovním poměru k zaměstnavateli aţ do výše 8.000,-Kč            

a v případech přímé souvislosti k překlenutí mimořádně obtíţných poměrů 

zaměstnance vzniklých v důsledku ţivelné pohromy aţ do výše 15.000,- Kč 

 bývalému zaměstnanci, který ukončil pracovní poměr k zaměstnavateli               

a současně odešel do prvního starobního nebo invalidního důchodu třetího 

stupně, a to po dobu 3 let od ukončení tohoto pracovního poměru jako peněţitý 

dar aţ do výše 5.000,-Kč 

 v případě úmrtí zaměstnance jeho nevýdělečně činnému dítěti (maximálně do 

dosaţení věku 26 let) jako peněţitý dar aţ do výše 15.000,-Kč 
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 ve zcela výjimečných a mimořádných případech zaměstnanci v pracovním 

poměru, který se bez vlastního zavinění dostal do dlouhodobé mimořádně 

obtíţné ţivotní situace. V takovém případě o přiznání a výši výpomoci 

rozhoduje vedoucí útvaru Řízení lidských zdrojů se souhlasem odborové 

organizace. 

2.3.6 Příspěvek při dlouhodobé nemoci  

Tento příspěvek je vyplácen ze zaměstnaneckého fondu zaměstnanci v pracovním 

poměru na základě jeho ţádosti jako sociální příspěvek k zabránění výraznému poklesu 

ţivotní úrovně v době pracovní neschopnosti. Příspěvek se poskytuje zaměstnanci při 

souvislé pracovní neschopnosti v délce 43 a více kalendářních dnů od 43. dne jeho 

pracovní neschopnosti tak, aby jeho výše společně s nemocenskými dávkami dosáhla 

80% základní mzdy přiznané poslední pracovní den před vznikem nároku na 

nemocenské dávky. Celková výše příspěvku a nemocenských dávek nesmí překročit 

částku 800,-Kč na jeden kalendářní den.  

2.4 Ostatní poskytované benefity 

2.4.1 Zvýhodněné úročení korunových účtů 

Zaměstnavatel poskytne zaměstnancům zvýhodněnou úrokovou sazbu stanovenou ve 

výši určené sazbou mezibankovního trhu 7D PRIBID + 0,2 % p.a. s jednodenní 

frekvencí změny. Zvýhodněná úroková sazba je přiznána zaměstnancům v pracovním 

poměru a bývalým zaměstnancům, kteří ukončili pracovní poměr k zaměstnavateli        

a současně odešli do starobního důchodu nebo invalidního důchodu třetího stupně, a to 

po dobu 3 let od ukončení tohoto pracovního poměru u jednoho běţného účtu v české 

měně. 

Zvýhodněná úroková sazba pude poskytnuta zaměstnancům do výše vkladu 300 000 Kč 

a bývalým zaměstnancům do objemu výše vkladu 200 000 Kč. 
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2.4.2 Příspěvek na penzijní připojištění a soukromé životní pojištění 

Zaměstnavatel poskytne měsíčně příspěvek zaměstnanci, který je v pracovním poměru 

(minimálně 3 měsíce) uzavřel smlouvu o penzijním připojištění se státním příspěvkem 

nebo uzavřel smlouvu o soukromém ţivotním pojištění s ČSOB Pojišťovnou a sám si 

spoří na daný produkt. Zaměstnanci tyto příspěvky budou sráţeny z jeho příjmů 

plynoucích z pracovního poměru.  

Soukromým ţivotním pojištěním pro poskytování příspěvku zaměstnavatele se rozumí 

smlouvy uzavřené na ţivotní pojištění (SPEKTRUM*, SPEKTRUM D* a VARIACE 

D*) na MAXIMAL Profit Z, Optimal 60 nebo Maximal 60. 

Zaměstnavatel poskytne příspěvek na penzijní připojištění se státním příspěvkem ve 

výši: 

- 2 % z vyměřovacího základu při příspěvku zaměstnance ve výši 1-1,99 % 

z vyměřovacího základu, 

 3 % z vyměřovacího základu při příspěvku zaměstnance ve výši 2% a více 

z vyměřovacího základu. 

 

Zaměstnavatel poskytne příspěvek na soukromé ţivotní pojištění zaměstnanci: 

 400 Kč při měsíčním příspěvku zaměstnance ve výši 400 aţ 499 Kč, 

 500 Kč při měsíčním příspěvku zaměstnance ve výši 500 aţ 599 Kč, 

 600 Kč při měsíčním příspěvku zaměstnance ve výši 600 a více Kč. 

2.4.3 Dovolená 

Zaměstnancům je základní výměra dovolené prodlouţená o jeden týden nad zákonný 

nárok, tj. na 5 týdnů. Pokud má zaměstnanec k zaměstnavateli více neţ jeden pracovní 

poměr, prodluţuje se mu dovolená o jeden týden i v tomto dalším pracovním poměru. 
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2.4.4 Sick days 

Zaměstnanci mohou být poskytnuty ze zdravotních důvodů (bez povinnosti předloţit 

doklad o pracovní neschopnosti, a pokud tomu nebudou bránit provozní důvody) 

v průběhu kalendářního roku tři dny pracovního volna s náhradou mzdy ve výši 

poměrné části základní měsíční mzdy. Poskytnutí tohoto pracovního volna je 

v pravomoci přímého nadřízeného zaměstnance. 

2.4.5 Pracovní volno poskytované osamělým zaměstnancům 

Osamělým zaměstnancům pečujícím o dítě do 15 let věku (u invalidních dětí do 26 let 

věku s podmínkou, ţe dítě není umístěno v zařízení sociální péče) se poskytuje 

jedenkrát za kalendářní čtvrtletí jeden den pracovního volna s náhradou mzdy ve výši 

poměrné části základní měsíční mzdy. Péčí o dítě se rozumí skutečnost, ţe zaměstnanec 

trvale pečuje o dítě ve společné domácnosti. Nárok se při péči o více dětí nezvyšuje. 

2.4.6 Pracovní volno poskytované těhotným ženám 

Těhotným ţenám se poskytuje nárok počínaje čtvrtým těhotenství do dne nástupu na 

mateřskou dovolenou. Jedenkrát za kalendářní čtvrtletí se poskytuje jeden den 

pracovního volna s náhradou mzdy ve výši poměrné části základní měsíční mzdy. 

2.5 Dotazníkový průzkum 

V této kapitole jsou uvedeny výsledky dotazníkového průzkumu. Tento průzkum jsem 

si vybrala, abych získala co nejvíce postřehů přímo od zaměstnanců společnosti             

a výsledky nebyly nijak zkreslené.   

V dotazníkovém šetření byly poloţeny otázky, které se zaměřovaly nejdříve na to, jaké 

pohlaví převládá ve firmě, abychom posléze zjistili jak četnost jednoho či druhého 

pohlaví ovlivňuje volbu benefitu. Mezi další otázky patřilo např. určení, do jaké věkové 
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kategorie spadají respondenti a zda jsou motivováni poskytovanými benefity. Otázky 

byly poloţeny na současně nabízené benefity, abych mohla z jejich odpovědí vyčíst, 

jaké benefity jim vyhovují a které by chtěli zavést. Celkem bylo poloţeno 9 otázek, 

které se skládaly z uzavřených odpovědí a jedné otevřené odpovědi, kde měli 

respondenti napsat jaký benefit postrádají. Průzkum probíhal na pobočce ČSOB            

v Pardubicích, kde jsem byla dva týdny na praxi. Se zúčastněním na průzkumu 

souhlasilo 86 respondentů, coţ je 100 %. Nejednalo se o ţádnou specifickou skupinu 

pracovníků. 

Otázka č. 1: Jaké je Vaše pohlaví? 

Následující graf představuje procentuální vyjádření ţen a muţů mezi respondenty. 

Z dotazníku se ukazuje, ţe z celkového počtu zaměstnanců společnosti, coţ je             

86 zaměstnanců, je 64 ţen (74%) a 22 muţů (26%). 

 

Graf 1: Pohlaví respondentů v % (Zdroj: vlastní zpracování) 

Otázka č. 2: Do jaké věkové kategorie patříte? 

Graf číslo 2 člení respondenty mezi věkové hranice, do kterých se dotazovaní mohli 

přiřadit. Otázka byla poloţena z důvodu, aby mohla být zjišťována závislost na věku 

26% 
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respondentů. Do věkové kategorie méně neţ 25 let patří 10 respondentů (12%), téměř 

stejný počet respondentů je v kategorii 46 – 55 let, kde je přesně 11 respondentů (13%). 

26 respondentů (30%) odpovědělo, ţe patří do věkové hranice 26 – 35 let, nejvíce 

respondentu patří do kategorie 36-45 let, coţ je 33 zaměstnanců (38%) a nejmenší 

skupinu zastává poslední věková kategorie, v které jsou zaměstnanci nad 56 let. 

 

Graf 2: Věkové skupiny respondentů (Zdroj: vlastní zpracování) 

Otázka č. 3: Jste spokojeni se svým zaměstnáním? 

Další otázka byla, zda jsou zaměstnanci spokojeni se svým zaměstnáním. Otázka byla 

poloţena, jelikoţ celková spokojenost se zaměstnáním souvisí se spokojeností 

s benefity. Na otázku se vyjádřilo 42 respondentů (49%), kteří jsou se svou prací velmi 

spokojeni, 30 respondentů (35%) je spokojeno ale jistě by uvítali změnu                         

a 14 respondentů je se svým zaměstnáním nespokojeno. 
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Graf 3: Spokojenost se současným zaměstnáním (Zdroj: vlastní zpracování) 

Otázka č. 4: Jakou možnost odměňování byste zvolil/a? 

Pro zvýšení mzdy je pouze 17 respondentů (20%) pokud by si mohli vybrat, jinak       

69 respondentů (80%) upřednostňuje poskytování zaměstnaneckých benefitů. 

 

Graf 4: Upřednostnění výběru odměňování (Zdroj: vlastní zpracování) 
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Otázka č. 5: Myslíte, že je systém zaměstnaneckých benefitů dobře vypracovaný? 

Tento graf slouţí k znázornění názoru zaměstnanců, zda si myslí, ţe je systém benefitů 

dobře zpracovaný. Okolo dvou třetin zaměstnanců odpovědělo, ţe má dobře 

vypracovaný systém, přesně 57 respondentů (66%). 22 respondentů (26%) odpovědělo, 

ţe není dobře vypracovaný. 7 respondentů (8%) si nebylo jistých svojí odpovědí            

a zaškrtli moţnost nevím. 

 

Graf 5: Vypracovanost benefitů (Zdroj: vlastní zpracování) 

Otázka č. 6: Považujete současnou nabídku  benefitů za motivující? 

Na otázku, kde se měli respondenti vyjádřit, zda poskytované benefity jsou motivující   

a ovlivňují je k lepším pracovním výkonům, odpovědělo pouze 20 respondentů (23%), 

ţe jsou více motivováni a benefity mají vliv na jejich výkon. O něco méně respondentů, 

konkrétně 13 (15%) si nebylo jistých a odpověděli nevím. Nejčastěji byla vybrána 

odpověď ne, kterou zvolilo 53 respondentů (62%). 
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Graf 6: Motivace zaměstnanců poskytovanými benefity (Zdroj: vlastní zpracování) 

Otázka č. 7: Jaké zaměstnanecké benefity od společnosti využíváte?  

Následující graf nám ukazuje oblíbenost kaţdého poskytovaného benefitu. Dotazovaní 

mohli označit kolik benefitů chtěli, minimálně však jeden. Z tohoto průzkumu je vidno, 

ţe nejoblíbenějším benefitem je příspěvek na penzijní připojištění a ţivotní pojištění, 

které vybralo 72 respondentů. U ostatních benefitů jsou výsledky takovéto: příspěvek na 

stravování vyuţívá 64 respondentů, zvýhodněné úročení korunových účtů vyuţívá      

45 respondentů, benefity ze systému Cafeterie vyuţívá 46 respondentů, příspěvek na 

akce kolektivů a týmu vyuţívá 26 respondentů a příspěvek na sportovní akce vyuţívá 

12 respondentů. Nejméně vyuţívanými jsou příspěvky při dlouhodobé nemoci, které 

vyuţívají 3 respondenti a sociální výpomoci, které vyuţívá pouze 1 respondent. 
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Graf 7: Nejvyužívanější benefity (Zdroj: vlastní zpracování) 

Otázka č. 8: Pokud využíváte benefity ze systému Cafeterie, jaké to jsou? 

Na uvedenou otázku odpovídali respondenti, kteří v předchozí otázce zaškrtli, ţe 

vyuţívají benefity ze systému Cafeterie. Nejčastěji vyuţívané benefity jsou v oblasti 

sportu, vyuţívá je 19 respondentů, hned po nich je zájem o benefity péče o zdraví, které 

vyuţívá 13 respondentů. Zbytek respondentů vyuţívá benefity na rodiče a děti, záţitky 

cestování nebo rekreaci. Ţádný z respondentů nevyuţívá benefit na přání, příčina můţe 

být v tom, ţe je tento benefit poskytován velmi krátce a není zaběhnutý mezi 

zaměstnanci. 
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Graf 8: Využívané benefity v systému Cafeterie (Zdroj: vlastní zpracování) 

Otázka č. 9: Jaké benefity Vám chybí v nabídce společnosti? 

Tato otázka byla otevřená. Zaměstnanci se mohli vyjádřit jaký zaměstnanecký benefit 

postrádají. Největší zájem byl o odborný rozvoj, dopravu do a ze zaměstnání, mateřskou 

školku a poskytnutí osobního automobilu k soukromým účelům, coţ se týká 

zaměstnanců na vyšších manaţerských pozicích. 

 

Graf 9: Postrádané benefity (Zdroj: vlastní zpracování)  
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3 Návrh na změnu 

Cílem této kapitoly je navrhnout optimální řešení nabídky výhod, která vyplynula 

z dotazníkového šetření a povede k daňovému zvýhodnění zaměstnavatele                      

i zaměstnance.   

3.1 Navrhované benefity 

Nabídka benefitů ve společnosti je velmi rozmanitá. Z dotazníkového šetření jsem 

zjistila, ţe jsou zaměstnanci s nabídkou převáţně spokojeni, ale uvítali by benefity 

navíc. S ohledem na výsledky dotazníkového šetření jsem si dovolila navrhnout 

benefity, které zaměstnanci ve společnosti postrádají a které budou splňovat jejich 

poţadavky. 

Navrhované benefity: 

 Odborný rozvoj zaměstnanců 

 Příspěvky na dopravu do zaměstnání 

 Poskytnutí automobilu k soukromým účelům 

 Náklady na provoz mateřské školky (firemní školka) 

 

 

 Odborný rozvoj zaměstnanců 

O tento benefit se zajímalo přes polovinu zaměstnanců. Chtěla bych ho ve společnosti 

pouţít na prohlubování a zvyšování kvalifikace a dále k rekvalifikaci zaměstnanců. 

Společnost by měla umoţnit navštěvovat např. jazykové kurzy, které by mohli 

navštěvovat především zaměstnanci, kteří jsou ve vedení společnosti a kteří jsou 

v kontaktu s pobočkami na území České republiky a s pobočkami v ostatních státech, 

ale kurzy by byly umoţněné navštěvovat i ostatním zaměstnancům. Dále by měl být 

kladen důraz zvláště na pravidelné zajišťování odborných školení pro účetní, aby 
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v průběhu celého roku měly informace o aktuálních změnách legislativy v oblasti 

účetnictví a daní. Zaměstnanci však musí mít souhlas nadřízeného k návštěvě kurzů. 

Výuka probíhá mimo pevnou pracovní dobu. Povinnost účastníků kurzu je svědomitá 

příprava plnění všech úkolů, daných vyučujícím lektorem a plné vyuţití dosaţených 

vědomostí ve společnosti. Náklady na kurz uhradí společnost, ovšem kromě nákladů 

např. za daňové zákoníky a ostatní studijní materiály. 

Zajištění odborného rozvoje zaměstnanců je benefit, který je velmi výhodný. Jeho 

výhoda spočívá v tom, ţe si ho můţe společnost, při splnění legislativou stanovených 

podmínek uplatnit. Výdaje na odborný rozvoj jsou daňově účinným výdajem 

zaměstnavatele. Nepeněţní plnění je pro zaměstnance příjmem od daně z příjmu 

osvobozeným v případě, ţe plnění na odborný rozvoj zaměstnanců souvisí s předmětem 

činnosti zaměstnavatele nebo je vyuţité na rekvalifikaci zaměstnanců.  

V případě tohoto benefitu jsou náklady na jednoho účastníka při počtu 61 zaměstnanců, 

kteří projevili zájem o odborný rozvoj odhadované v průměru na 10 000 Kč. Náklady se 

mohou měnit podle vybraného kurzu. 

Tabulka 5: Celkové náklady na odborný rozvoj 

Odborný 

rozvoj 

Počet zaměstnanců 
Náklady na jednoho 

pracovníka 

Celkové 

náklady  

61 10 000 Kč 610 000 Kč 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Příklad: 

Zaměstnavatel uspořádá účetní a daňový rekvalifikační kurz pro své zaměstnance. Kurz 

se koná v místě firmy a účastní se ho zaměstnanci mzdové účtárny a personálního 

oddělení. Kurz se koná v sídle firmy, kdy lektor fakturoval za odučené hodiny odměnu 

majiteli firmy. Tato částka byla dohodnuta bez ohledu na počet účastníků kurzu.  
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Řešení:  

Jedná se prohloubení kvalifikace zaměstnanců, které souvisí s předmětem činnosti 

zaměstnavatele. U zaměstnance se bude jednat o příjem osvobozený od daně z příjmů 

ze závislé činnosti a u zaměstnavatele půjde o daňově uznatelné náklady vynaloţené na 

úhradu tohoto vzdělávání zaměstnance.  

 Příspěvek na dopravu 

Ve společnosti by příspěvek na dopravu chtěla vyuţívat bezmála polovina zaměstnanců. 

Tento benefit si mohou zaměstnanci proplatit, pokud předloţí jízdenky autobusových    

a vlakových spojů nebo dojíţdějí do zaměstnání vlastním vozidlem.  

Můţe být poskytován jako nepeněţní plnění formou zlevněných nebo bezplatných 

jízdenek nebo formou peněţního plnění poskytované dopravy obstarávané 

zaměstnavatelem. Výše vypláceného příspěvku je pro zaměstnavatele daňovým 

výdajem. Pro zaměstnance je nevýhodou, ţe je celý příspěvek zdanitelným příjmem ze 

závislé činnosti a musí odvést zdravotní a sociální pojištění. Příspěvek musí být uveden 

v kolektivní smlouvě, vnitřním předpisu zaměstnavatele, v pracovní či jiné smlouvě aby 

byl pro zaměstnavatele daňově uznatelným 

V případě tohoto benefitu budeme předpokládat průměrné útraty za pohonné hmoty     

či jízdenky 1 500 Kč. Příspěvek je vymezen na kalendářní měsíc. V následující tabulce 

jsou uvedené celkové náklady na počet zaměstnanců, kteří by měli o tento benefit 

zájem. Celkové náklady jsou jen orientační. 

Tabulka 6: Celkové náklady na dopravu do zaměstnání  

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Příspěvek na dopravu 

do zaměstnání 

Počet zaměstnanců 
Náklady na jednoho 

pracovníka za měsíc 

Celkové náklady 

za měsíc 

47 1 500 Kč 70 500 Kč 
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Příklad: 

Zaměstnavatel se ve smlouvě dohodne se svým zaměstnancem, ţe mu uhradí výdaje na 

dopravu do zaměstnání a ze zaměstnání vlastním vozidlem zaměstnance. Za měsíc 

březen uhradí zaměstnanci na základě předloţených dokladů o spotřebě pohonných 

hmot částku 2 400 Kč. 

Řešení:  

U zaměstnance se jedná o zdanitelný příjem ze závislé činnosti, který vchází do 

vyměřovacího základu zaměstnance pro odvod pojistného na sociální a zdravotní 

pojištění. Při stanovení superhrubé mzdy bude připočten příjem 2 400 Kč k hrubé mzdě 

zaměstnance a bude připočtena částka pojistného hrazeného zaměstnavatelem ze 

zdanitelného příjmu (34% z 2 400 Kč = 816 Kč). Pro výpočet měsíční zálohy na daň tak 

bude za měsíc březen superhrubá mzda navýšena o částku 2 400 Kč + 816 Kč =      

3 216 Kč. Zaměstnavatel se zavázal v pracovní smlouvě k zajištění tohoto benefitu pro 

zaměstnance a tudíţ budou náklady vynaloţené na dopravu zaměstnanců daňově 

uznatelné. 

 Poskytnutí osobního automobilu k soukromým účelům 

O tento benefit se zajímal menší počet zaměstnanců, přesto si myslím, ţe je důleţitý. 

Sluţební vůz poskytuje společnost zaměstnancům na pracovních pozicích, které jsou 

obvykle vyšší manaţerské. Zaměstnanci ve vedení na vysokých pozicích nemají 

problém s uhrazením procenta za pouţívání vypůjčeného automobilu. 

Za nepeněţní příjem zaměstnance se povaţuje částka ve výši 1% vstupní ceny vozidla 

za kaţdý i započatý kalendářní měsíc poskytnutí vozidla, minimálně však jeto částka ve 

výši 1000 Kč. Nepřihlíţí se k míře vyuţití sluţebního auta pro soukromé účely. Vstupní 

cena se zahrnuje do vyměřovacího základu. Z hlediska zaměstnavatele nemá vliv na 

daňový základ.  

Pokud by však zaměstnavatel povaţoval úhradu pohonných hmot za benefit vycházející 

z §24 odst. 2 písm. j) bodu 5 ZDP, jednalo by se o daňový náklad jen v případě, ţe by 
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byla výhoda sjednána v kolektivní smlouvě, ve vnitřním předpisu, v pracovní nebo jiné 

smlouvě. 

Příklad: 

Top manaţer společnosti má bezplatně poskytnuto sluţební vozidlo o vstupní ceně 1,2 

mil. Kč k pouţívání pro sluţební i soukromé účely. Společnost hradí manaţerovi 

veškeré výdaje na pohonné hmoty, tedy i na soukromé cesty. 

Řešení:  

Nepeněţním příjmem zaměstnance je částka 16 000 Kč měsíčně, která vstupuje do 

vyměřovacího základu pro odvod pojistného na sociální a zdravotní pojištění. 

Nepeněţním příjmem zaměstnance bude také částka za spotřebované pohonné hmoty na 

soukromé cesty (vstupuje do vyměřovacího základu). Zaměstnavatel pak musí               

o hodnotu spotřebovaných pohonných hmot na cesty vozidlem poskytnutým pro 

soukromé účely zaměstnance sníţit daňově uznatelné náklady. V případě, ţe úhrada 

výdajů za pohonné hmoty zaměstnavatelem při pouţití poskytnutého vozidla 

zaměstnancem pro soukromé účely je sjednána buď v kolektivní smlouvě, vnitřním 

předpisu, pracovní smlouvě nebo jiné smlouvě podle §24 odst. 2 písm. j) bodu 5 ZDP 

pak se tyto výdaje uznají jako daňově uznatelný výdaj.   

 Poskytnutí předškolního zařízení 

Za toto zařízení se povaţuje i mateřská škola. Z dotazníkového šetření vyplynulo, ţe je 

ve společnosti zaměstnáno poměrně hodně ţen, které samy mají dítě v předškolním 

věku, dítě plánují nebo znají tuto problematiku a ocenili by, kdyby se do nabídky 

benefitů přidala mateřská škola. 

Jestliţe zaměstnanec dostane nepeněţní příspěvek na pobyt dítěte v mateřské škole 

provozované cizím provozovatelem, bude se vycházet z ustanovení                              

§6 odst. 9 písm. d) ZDP a příspěvek bude osvobozen od daně z příjmu ze závislé 

činnosti. Musí být splněna podmínka uvedená v tomto ustanovení zákona, ţe                 

u zaměstnavatele se jedná o nedaňový výdaj. 
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Zřízení firemní školky je jedním z nejdraţších programů na zkoordinování pracovního   

a rodinného ţivota zaměstnanců a zaměstnankyň a proto je velmi těţké vyčíslit náklady 

společnosti vynaloţené na tento benefit. 

Hlavní je mít jasno v tom, jak staré budou děti v plánované firemní školce a jestli v ní 

budou umístěny v tzv. denním reţimu péče či nikoliv. Hlavními důvody, proč firmy 

zvaţují zaloţení vlastního zařízení péče o děti je:  

 boj o talent na pracovním trhu  

 babyboom a odchod velkého počtu zaměstnankyň na mateřskou a rodičovskou 

dovolenou související se snahou motivovat tyto zaměstnankyně k dřívějšímu 

návratu do práce, případně k jejich setrvání ve firmě 

 uvědomění si konkurenční výhody a image „ţádaného zaměstnavatele“ 

3.2 Zhodnocení navrhovaných benefitů 

V následující tabulce uvádím souhrn daňového řešení u vybraných benefitů, které 

vyplynuly z dotazníkového šetření. 

Tabulka 7: Souhrnný přehled navrhovaných benefitů  

Typ benefitu 
Daňový náklad 
zaměstnavatele 

Osvobození příjmu 
zaměstnance 

Poznámky 

Odborný rozvoj ANO ANO 
  

Příspěvek na dopravu do 
zaměstnání 

ANO NE 

  

Poskytnutí osobního 
automobilu k soukromým 

účelům 
ANO NE 

 nepeněžní příjem 
ve výši 1% vstupní 

ceny 

Poskytnutí předškolního 
zařízení 

NE ANO 

  
Zdroj: vlastní zpracování 
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První navrhovaný benefit odborný rozvoj, který se týká prohlubování a zvyšování 

kvalifikace a dále rekvalifikace zaměstnanců bych určitě doporučila oběma stranám. Je 

výhodný pro zaměstnavatele, který si ho můţe uplatnit jako daňový náklad a také je 

prospěšný i pro zaměstnance, který si příjem osvobodí od daně.  

Jako druhý jsem navrhla příspěvek na dopravu do zaměstnání. Tento benefit bych 

schválila také, jelikoţ zaměstnavatelé si benefit dají do daňových výdajů. Zaměstnanci 

si mohou sami zvolit, zda budou daný benefit vyuţívat či ne a zda se poté promítne do 

jejich superhrubé mzdy.  

Další navrhovaný benefit byl poskytnutí osobního auta k soukromým účelům. U 

zaměstnavatele nezasahuje do daňových výdajů a zaměstnanec musí 1% ze vstupní ceny 

uznat jako nepeněţní příjem a zahrnout do základu daně. Nejvyšší ale často i střední 

management s ním počítá většinou uţ jako se samozřejmostí. S ohledem na výši jejich 

platu jsou ochotni 1% ze vstupní ceny zaplatit, pokud mohou auto pouţívat i pro 

soukromé účely. Pouţívání firemního auta je i reprezentací společnosti a známkou 

jakési prestiţe, tudíţ jsem také pro zavedení tohoto benefitu. 

Jako poslednímu benefitu jsem se věnovala poskytnutí předškolního zařízení. 

Zaměstnavatel si ho bohuţel nemůţe dát do daňových výdajů, pokud chce poskytovat 

vlastní předškolní zařízení. Nepeněţní plnění u zaměstnance je osvobozeno od daně 

z příjmu ze závislé činnosti. Tento benefit je velice nákladný. Zaměstnavatelé ale 

zřízení školek bedlivě zvaţují. Jednak to není levná záleţitost a jednak to znamená 

potýkat se s náročnou legislativou, kdy je nutné jednat s ministerstvem školství, 

mládeţe a tělovýchovy, do jehoţ kompetence školky spadají. I přes tato všechna rizika 

bych benefit společnosti doporučila, jelikoţ jsou zde výhody, které mají také velkou 

váhu. Mezi výhody firemních mateřských školek patří například dřívější návrat 

kvalifikovaných zaměstnanců z rodičovské dovolené, sníţení nákladů na přijímání         

a školení nových zaměstnanců, zvýšení prestiţe firmy a vyšší loajalita zaměstnanců.  
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Závěr 

Odměňování zaměstnanců je důleţité pro jejich motivaci a nevztahuje se pouze na 

mzdu za odvedenou práci. V současnosti se zaměstnanci stále více zajímají                    

o zaměstnanecké výhody, které jsou nepovinným prvkem ze strany zaměstnavatele, coţ 

znamená, ţe na ně není právní nárok. Ve většině podniků je náročné vytvořit celistvý 

systém odměňování, aby uspokojoval obě strany, jak zaměstnavatele, tak zaměstnance. 

Je důleţité, aby zaměstnavatel bral na vědomí, ţe kaţdá pracovní pozice je jinak 

oceněná a kaţdému zaměstnanci přísluší jiná mzda (např. hlavní účetní ve společnosti 

dostane jinou mzdu neţ hlídač) a systém benefitů byl navrţen tak aby byl zajímavý pro 

všechny zaměstnance a současně aby i zaměstnavatel vyuţíval daňových výhod. 

Bakalářská práce byla rozdělena do tří hlavních částí. V první teoretické části byly 

definovány pojmy daného tématu a pojmy s ním související. Dále byly definovány cíle 

zaměstnaneckých výhod, hlavní typy výhod na jaké se rozdělují, způsoby fixního          

a flexibilního poskytování a jejich důvody zavádění. Členění benefitů se rozdělilo podle 

různých hledisek např. podle daňové a odvodové výhodnosti. Velká část byla věnována 

objasňování daňových hledisek nejznámějších zaměstnaneckých benefitů, jak z pohledu 

zaměstnavatele, tak i zaměstnance.  

V analytické části se nejprve představuje společnost Československá obchodní banka, 

a.s., jsou uvedeny základní údaje o bance a její charakteristika včetně historie. V dalším 

kroku se uvádějí současné poskytované benefity a jejich podmínky poskytování. Po 

uvedení benefitů následuje vyhodnocení dotazníkového šetření, které bylo uskutečněno 

v této společnosti. V dotazníkovém šetření jsou otázky uzpůsobeny tak aby byly 

zjištěny preference zaměstnanců a jejich spokojenost se současným systémem 

zaměstnaneckých výhod. Výsledky, které vyplynuly z dotazníkového průzkumu, jsou 

shrnuty v grafech. 

Poslední část je zaměřena na výsledky dotazníkového průzkumu a jejich následnému 

navrhnutí ve společnosti. Je doporučeno zavést zaměstnanecké benefity, konkrétně 
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příspěvek na odborný rozvoj, příspěvek na dopravu do zaměstnání, poskytnutí osobního 

automobilu k soukromým účelům a poskytnutí předškolního zařízení.  

Cílem bakalářské práce bylo navrhnout nové benefity poskytované zaměstnancům podle 

jejich preferencí ve společnosti Československá obchodní banka, a.s. prostřednictvím 

dotazníkového průzkumu. Cíl byl podle mého názoru splněn. Navrhované benefity jsou 

uzpůsobeny potřebám zaměstnanců a mají vést k jejich větší spokojenosti. Návrh 

nových zaměstnaneckých benefitů byl podán k posouzení personální manaţerce Janě 

Zemanové. 
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Příloha I: Dotazník pro zaměstnance  

Průzkum spokojenosti pracovníků se zaměstnaneckými 

výhodami společnosti Československá obchodní banka, a.s. 

 

V otázce č. 1 aţ 6 označte jednu odpověď. V otázce č. 7 a 8 označte libovolný počet 

odpovědí. 

Otázka č. 1: Jaké je Vaše pohlaví?  

☐ muţ 

☐ ţena 

 

Otázka č. 2: Do jaké věkové kategorie patříte? 

☐ méně neţ 25 let 

☐ 26 – 35 let 

☐ 36 – 45 let 

☐ 46 – 55 let 

☐ více neţ 56 let 

 

Otázka č. 3: Jste spokojeni se svým zaměstnáním? 

☐ velmi spokojen/a 

☐ spíše spokojen/a 

☐ nejsem spokojen/a 

 

Otázka č. 4: Jakou možnost odměňování byste zvolil/a? 

☐ zvýšení mzdy 

☐ zaměstnanecké benefity 

 

Otázka č. 5: Myslíte, že je systém zaměstnaneckých benefitů dobře vypracovaný? 

☐ ano 

☐ ne 

☐ nevím 

 

 

 



 

 

 

Otázka č. 6: Považujete současnou nabídku  benefitů za motivující? 

☐ ano 

☐ ne 

☐ nevím 

 

Otázka č. 7: Jaké zaměstnanecké benefity od společnosti využíváte?  

☐ příspěvek na penzijní připojištění a ţivotní pojištění 

☐ zvýhodněné úročení korunových účtů 

☐ příspěvek při dlouhodobé nemoci 

☐ sick days 

☐ sociální výpomoci 

☐ týden dovolené navíc 

☐ příspěvek na stravování 

☐ Cafeterie 

☐ příspěvek na sportovní akce 

☐ příspěvek na akce kolektivů a týmů 

 

Otázka č. 8: Pokud využíváte benefity ze systému Cafeterie, jaké to jsou? 

☐ záţitky 

☐ sport 

☐ rodiče a děti 

☐ cestování/rekreace 

☐ benefit na přání 

☐ péče o zdraví 

 

Otázka č. 9: Jaké benefity Vám chybí v nabídce společnosti? 

…………………………………………….... 


