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Abstrakt 

 

Tato bakalářská práce se zabývá optimalizací plnění zákonného povinného podílu 

zaměstnávání osob se zdravotním postižením, využitím příspěvků od Úřadu práce            

a hledáním úspor finančních prostředků zaměstnavatele s cílem přijmout nového 

zaměstnance do pracovního poměru. 

 

Abstract 

 

This bachelor thesis is concerned with optimizing the performance of statutory 

obligations, the employment of people with disabilities, the use of contributions from 

the Labour office and looking for savings companies to recruit a new employee. 
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ÚVOD 

Dříve či později se každý z nás, studentů, bude ucházet o zaměstnání. Důležitou roli při 

hledání vhodné pozice hraje především obor, který jsme vystudovali a který nás baví, 

ale neméně důležitá je pro každého z nás finanční odměna za vykonanou práci. Čím 

více znalostí a zkušeností uchazeč o zaměstnání má, tím vyšší mzdu za svoji práci 

požaduje. Z pohledu zaměstnavatele jde ale o mzdové náklady, a i přes to, že 

kvalifikovaného zaměstnance nutně potřebuje, ne vždy si jej může z finančních důvodů 

dovolit.  

Oslovila jsem společnost s ručením omezeným sídlící v Brně, která si nepřeje být 

jmenována, proto bude označována jako společnost ABC, s. r. o. Tato společnost svým 

zákazníkům nabízí komplexní řešení zakázek technologického vývoje výlisku, 

konstrukci a výrobu formy pro automobilové díly. Po konzultaci tématu bakalářské 

práce se zaměstnavatelem jsem se rozhodla zpracovat analýzu finanční stránky 

podnikatele, s cílem nalezení možné oblasti úspory finančních prostředků, které by 

zaměstnavatel mohl využít k odměňování zaměstnanců. Společnost potřebuje 

kvalifikované a zkušené nástrojáře, kterých je ovšem na trhu málo a proto je po nich 

vysoká poptávka a tedy i cena jejich práce je velmi vysoká. Dle informací podnikatele 

se odměna za práci kvalifikovaných nástrojářů pohybuje ve výši okolo 50 000 Kč 

měsíčně. Mým cílem je analyzovat situaci výše uvedené společnosti a předložit několik 

návrhů, které by napomohly řešení problému společnosti.  

Práce se skládá ze tří částí. V první části jsou vymezeny teoretické poznatky týkající se 

pracovního práva, zaměstnávání zdravotně postižených osob a finanční analýzy. 

Následně, v analytické části analyzuji současnou situaci společnosti a na závěr na 

základě analýzou zjištěných informací předložím zaměstnavateli několik návrhů řešení 

problému. 
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CÍLE PRÁCE, METODY A POSTUPY ZPRACOVÁNÍ 

Společnost ABC, s. r. o. zaměstnává k 31. 12. 2014 přibližně 170 zaměstnanců, a to na 

administrativních pozicích, na vyšších technických pozicích v nástrojárně a na nižších 

technických pozicích v lisovně. Právě do nástrojárny, kde je potřeba zaměstnance se 

vzděláním technického směru a praxí v oboru, už více než jeden rok hledají vhodného 

zaměstnance. Uchazečů o práci splňujících tyto požadavky je na trhu práce málo,          

a proto jsou náklady na jejich odměňování velmi vysoké. To ovšem pro společnost 

ABC, s. r. o. představuje velký problém, protože vzhledem k počtu zaměstnanců jsou 

celkové mzdové náklady velmi vysoké a společnost není schopna nabídnout uchazečům 

takovou odměnu za práci, jakou požadují a jakou je jim schopna nabídnout konkurence. 

Dle informací, které mi zaměstnavatel poskytl, zamýšlí v průběhu roku 2015 přijímat do 

pracovního poměru i další zaměstnance, a to takové, na které nejsou kladeny tak vysoké 

kvalifikační nároky jako na zmiňovaného nástrojáře.  

Cílem práce je proto předložit podnikateli návrhy na snížení nejen mzdových, ale           

i ostatních nákladů, tak, aby mohl případnou úsporu využít k financování pro společnost 

nepostradatelného nástrojáře a zároveň mohl přijímat do pracovního poměru i další 

zaměstnance. 

V práci porovnám zaměstnávání zaměstnanců na základě pracovní smlouvy a na 

základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr z hlediska mzdových nákladů 

a vlivu na daň z příjmů právnických osob. Zaměřím se také na možnou úsporu nákladů 

při využívání příspěvků, které poskytuje Úřad práce zaměstnavatelům zaměstnávajícím 

zdravotně postižené osoby. Vzhledem k tomu, že společnost ABC, s. r. o. zaměstnává 

více než 25 zaměstnanců, je její povinností plnit tzv. zákonný povinný podíl 

zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Mým cílem je také zjistit, jakým 

způsobem společnost tento povinný podíl plní a zda je pro ni z hlediska optimalizace 

nákladů nejvhodnější. 

Za účelem dosažení vytyčených cílů si pokládám následující výzkumné otázky              

a vyslovuji hypotézy: 

Výzkumná otázka č. 1: Kolik peněžních prostředků na odměňování zaměstnance lze 

ušetřit pomocí příspěvků od Úřadu práce? 
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Hypotéza 1: Domnívám se, že společnost nevyužívá příspěvků od Úřadu práce a nemá 

informace o tom, kolik peněžních prostředků by při jejich využití mohla ušetřit na 

odměňování zaměstnanců. 

Výzkumná otázka č. 2: Jakým způsobem plní společnost ABC, s. r. o. povinný podíl 

zaměstnávání zdravotně postižených osob? Jaký způsob je pro ni z hlediska 

optimalizace nákladů nejvýhodnější? 

Hypotéza 2: Soudím, že pro zaměstnavatele je optimální plnit povinný podíl 

zaměstnáváním zdravotně postižených osob.  

Postup zpracování práce je následující. Práce se skládá ze tří částí. Po prostudování 

odborné literatury a příslušných právních předpisů jsem vypracovala teoretickou část, 

která se věnuje poznatkům týkajícím se pracovního práva, jako jsou pojmy pracovní 

poměr, zaměstnavatel či zaměstnanec, ale také pojmům souvisejícím se zaměstnáváním 

osob se zdravotním postižením. Věnuji se způsobům plnění zákonného povinného 

podílu zaměstnávání těchto osob a dále se zabývám slevami na dani z příjmů 

právnických osob plynoucími zaměstnavateli ze zaměstnávání zdravotně postižených 

osob. V této části jsou také vyčísleny příspěvky, které dle zákona o zaměstnanosti 

poskytuje Úřad práce zaměstnavatelům zaměstnávajícím zdravotně postižené osoby      

a uchazeče o zaměstnání, kterým nelze zajistit pracovní uplatnění jiným způsobem. 

Teoretické poznatky následně využívám v analytické části práce, kde na základě 

účetních výkazů a informací, které mi společnost poskytla, analyzuji způsob plnění 

zákonného povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením a zjišťuji, 

zda je tento způsob z ekonomického hlediska pro společnost nejvýhodnější. Dále se 

věnuji výpočtu daně z příjmů právnických osob za rok 2014 a vlivu zaměstnávání 

zdravotně postižených osob na daň z příjmů právnických osob. Na závěr analyzuji 

celkovou finanční situaci společnosti pomocí ukazatelů finanční analýzy, a to ukazatelů 

aktivity, likvidity, zadluženosti a rentability za účelem zjištění, jakým způsobem 

společnost hospodaří a zda má společnost v některých z analyzovaných oblastí možnosti 

ke tvorbě úspor využitelných k odměňování zaměstnanců. 
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

V teoretické části, této práce se budu nejprve věnovat vymezení základních pojmů 

týkajících se pracovněprávních vztahů, tedy kdo je to zaměstnanec a kdo zaměstnavatel. 

Následně se budu zabývat vznikem pracovního poměru a náležitostmi pracovní 

smlouvy, dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr. Zaměřím se především 

na rozdíly mezi zaměstnáváním zaměstnanců na základě pracovní smlouvy a na základě 

dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, a to z hlediska výše odvodů na 

zdravotní a sociální pojištění, a z hlediska výše daně z příjmů fyzických osob. Další 

kapitolu věnuji zaměstnávání osob se zdravotním postižením a příspěvkům, které může 

zaměstnavatel zaměstnávající tyto osoby získat od Úřadu práce. Poslední kapitolu 

teoretické části práce věnuji finanční analýze, která je velice důležitým podkladem pro 

správné rozhodování každého podnikatele.  

1.1 Pracovněprávní vztahy  

Pracovněprávní vztahy v České republice upravuje zákon č. 262/2006 Sb., zákoník 

práce. Dle § 1 zákoníku práce jsou pracovněprávními vztahy takové vztahy, které 

vznikají pří výkonu závislé práce mezi zaměstnanci a zaměstnavateli. Cílem právní 

úpravy pracovněprávních předpisů je poskytnout zaměstnavateli nástroje k organizaci 

práce a řízení práce na straně jedné, a na straně druhé zajistit zaměstnanci standardní 

podmínky pro výkon práce (1). 

1.1.1 Zaměstnanec 

Jedním z účastníků pracovněprávního vztahu je zaměstnanec. Ustanovení § 6 zákoníku 

práce definuje zaměstnance jako fyzickou osobu, která se zavázala k výkonu závislé 

práce v základním pracovněprávním vztahu. Dle § 34 občanského zákoníku je zakázána 

závislá práce nezletilých mladších patnáct let nebo nezletilých, kteří neukončili 

povinnou školní docházku (1). 

1.1.2 Zaměstnavatel 

Zákoník práce definuje zaměstnavatele jako osobu, pro kterou se fyzická osoba zavázala 

k výkonu závislé práce v základním pracovněprávním vztahu. Zaměstnavatelem může 
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být buď osoba fyzická, např. živnostník, nebo osoba právnická (obchodní společnost, 

družstvo, aj.) (1, 4). 

1.1.3 Závislá práce 

Dalším pojmem, který souvisí s pracovněprávními vztahy, je závislá práce. Je to práce, 

která je vykonávána ve vztahu nadřízenosti zaměstnavatele a podřízenosti zaměstnance, 

jménem zaměstnavatele, podle jeho pokynů a zaměstnanec ji pro zaměstnavatele 

vykonává osobně (1). 

1.2 Pracovní poměr 

Pracovní poměr společně s pracovněprávními vztahy založenými dohodami o pracích 

konaných mimo pracovní poměr tvoří skupinu základních pracovněprávních vztahů (2). 

1.2.1 Pracovní smlouva 

Pracovní poměr se zakládá pracovní smlouvou nebo výjimečně jmenováním. Aby byla 

pracovní smlouva v souladu se zákoníkem práce, musí obsahovat zákonem stanovené 

formální a základní obsahové náležitosti. Pracovní smlouva musí být uzavřena 

v písemné formě, nejméně ve dvou vyhotoveních a podepsána oběma smluvními 

stranami. Ústně sjednaná pracovní smlouva je neplatná (1, 4). 

Povinné náležitosti pracovní smlouvy jsou: druh práce, místo výkonu práce, den 

nástupu do práce. Druh práce uvedený v pracovní smlouvě je taková práce, kterou má 

pro zaměstnavatele zaměstnanec vykonávat. Druh práce a místo výkonu práce vymezují 

rámec, v němž je zaměstnavatel oprávněn ukládat pracovní úkoly zaměstnanci. Den 

nástupu do práce, který je uveden v pracovní smlouvě, je den vzniku pracovního 

poměru (1, 3, 4). 

1.2.2 Pracovní doba  

Pracovní dobou je dle § 78 zákoníku práce „doba, v níž je zaměstnanec povinen 

vykonávat pro zaměstnavatele práci, a doba, v níž je zaměstnanec na pracovišti 

připraven k výkonu práce podle pokynů zaměstnavatele“ (1). 
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Délka stanovené týdenní pracovní doby činí 40 hodin, nesmí však, včetně práce přesčas, 

překročit 48 hodin týdně a délka jedné směny nesmí přesáhnout 12 hodin. Jedná-li se     

o zaměstnance pracující ve třísměnném nebo nepřetržitém pracovním režimu, nesmí 

pracovní doba být delší než 37, 5 hodin týdně a u zaměstnanců s dvousměnným 

pracovním režimem nesmí pracovní doba překročit 38, 75 hodin týdně (1, 4). 

1.2.3 Práce přesčas 

Práci přesčas upravuje § 93 zákoníku práce. Zaměstnavatel může zaměstnanci nařídit 

práci přesčas jen z vážných provozních důvodů, ovšem nařízená práce nesmí                 

u zaměstnance překročit 8 hodin týdně a 150 hodin v kalendářním roce. Více než 150 

přesčasových hodin ročně může zaměstnanec odpracovat pouze po vzájemné dohodě se 

zaměstnavatelem. Maximálně může zaměstnanec odpracovat 416 přesčasových hodin 

ročně (1, 4). 

Dle § 114 zákoníku práce přísluší zaměstnanci za dobu práce přesčas mzda, a to 

příplatek ve výši nejméně 25 % průměrného výdělku, pokud se zaměstnanec se 

zaměstnavatelem nedohodli na poskytnutí náhradního volna za dobu práce konané 

přesčas (1) 

1.3 Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr 

I přesto, že dle zákoníku práce by zaměstnavatel měl zajišťovat plnění svých úkolů 

především zaměstnanci v pracovním poměru, nepředepisuje tento zákon žádné 

podmínky, které musí být splněny, aby bylo možné uzavírat dohody o pracích konaných 

mimo pracovní poměr. Záleží tak jen na zaměstnavateli, zda se rozhodne výkon práce 

zajistit pracovním poměrem nebo některou z dohod. Mezi dohody o pracích konaných 

mimo pracovní poměr řadíme dohodu o provedení práce a dohodu o pracovní činnosti. 

Tyto dohody jsou upraveny v § 74 - §§ 77 zákoníku práce (4, 5). 

Stejně jako u pracovního poměru vzniklého na základě pracovní smlouvy mohou 

zaměstnanci pracující na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr 

podepsat prohlášení k dani, a tím využít slev na dani. Slevy na dani budou podrobněji 

rozebrány v kapitole 1.7. 
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1.3.1 Dohoda o provedení práce 

Rozhodne-li se zaměstnavatel uzavřít se zaměstnancem dohodu o provedení práce (dále 

jen DPP), nesmí rozsah práce přesáhnout 300 hodin u jednoho zaměstnavatele 

v kalendářním roce. DPP musí být uzavřena písemně (4).  

Nepřesáhne-li u DPP měsíční příjem částku 10 000 Kč, je tento příjem zdaněn 

konečnou srážkovou daní 15 % a nepodléhá již ročnímu zúčtování. V případě, kdy je 

příjem na základě DPP vyšší než 10 000 Kč za měsíc, podléhá tento příjem 15 % 

zálohové dani a současně musí zaměstnanec i zaměstnavatel odvést sociální a zdravotní 

pojištění (9). 

1.3.2 Dohoda o pracovní činnosti 

Zaměstnavatel se zaměstnancem může uzavřít také dohodu o pracovní činnosti (dále jen 

DPČ), a to i přesto, že rozsah práce nepřesahuje 300 hodin v kalendářním roce. 

Sjednaný rozsah pracovní doby, nesmí u DPČ překročit v průměru polovinu stanovené 

týdenní pracovní doby. Dodržování rozsahu pracovní doby se posuzuje v průměru za 

celou dobu, na kterou byla dohoda uzavřena, nejdéle za 52 týdnů. V dohodě musí být 

uvedeny sjednané práce, odměna, rozsah pracovní doby a doba, na kterou se dohoda 

uzavírá. Rozhodným příjmem pro vznik účasti na nemocenském a důchodovém 

pojištění je částka 2 500 Kč za měsíc (4, 9). 

1.4 Odměňování zaměstnanců 

Za vykonanou práci náleží zaměstnanci mzda, plat nebo odměna z dohody. Mzdové      

a platové poměry zaměstnanců v pracovním poměru, stejně jako odměňování 

zaměstnanců činných na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, jsou 

upraveny zákoníkem práce (1, 5). 

1.4.1 Plat 

Platem se rozumí peněžité plnění za práci zaměstnance, jehož zaměstnavatelem je 

organizační složka státu, územní samosprávný celek, státní fond, příspěvková 

organizace nebo školská právnická osoba (4, 5). Vzhledem k tomu, že společnost, pro 
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kterou tuto práci zpracovávám, je společností působící v podnikatelské sféře, nebudu se 

platem dále zabývat.  

1.4.2 Mzda 

Ustanovení § 109 zákoníku práce definuje mzdu jako peněžité plnění a plnění peněžité 

hodnoty (naturální mzda) poskytované zaměstnavatelem zaměstnanci za práci. Mzda 

náleží za práci zaměstnancům podnikatelských subjektů, jako jsou akciové společnosti, 

společnosti s ručením omezením a jiné právnické osoby definované jako obchodní 

korporace. Mzda musí být sjednána nebo stanovena písemně před výkonem práce, za 

kterou přísluší. Není-li mzda zaměstnance pevně stanovena kolektivní smlouvou nebo 

vnitřním mzdovým předpisem, musí být individuálně sjednána nebo zaměstnavatelem 

určena písemně mzdovým výměrem, který musí být zaměstnanci vydán v den nástupu 

do práce. Rozlišujeme různé formy mzdy, a to časovou, úkolovou, podílovou, smíšenou 

z různých forem atd. Mzda se skládá z několika složek mzdy – prémie, odměny, 

příplatky, bonusy aj. Tyto složky budou podrobněji rozebrány v následujících 

kapitolách (1, 4). 

1.4.3 Průměrný výdělek 

Při zjišťování průměrného výdělku se postupuje podle § 351 až 362 zákoníku práce. 

Průměrný výdělek je důležitý pro vyčíslení jednotlivých příplatků za práci zaměstnance 

(příplatek za práci přesčas, za práci v noci aj.). Zaměstnavatel ho vyčíslí z hrubé mzdy 

zaměstnance a zjišťuje se jako průměrný hrubý výdělek (1, 4).  

1.5 Výpočet čisté mzdy 

V této kapitole se budu zabývat postupem výpočtu čisté mzdy. Základem pro výpočet je 

hrubá mzda, která představuje pro zaměstnavatele mzdový náklad. Od hrubé mzdy 

odečteme zálohu na daň z příjmů fyzických osob a odvody na sociální a zdravotní 

pojištění. Výpočet čisté mzdy zaměstnance bude součástí analytické části práce za 

účelem vyčíslení nákladů zaměstnavatele souvisejících se zaměstnáváním zaměstnance. 
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1.5.1 Odvody na sociální pojištění 

Pojistné na sociální zabezpečení (dále jen SP) upravuje zákon č. 589/1992 Sb.               

o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Výše 

pojistného se stanoví procentní sazbou z vyměřovacího základu zjištěného za rozhodné 

období. Rozhodným obdobím je kalendářní měsíc, za který se pojistné platí. 

Vyměřovacím základem zaměstnavatele je částka odpovídající úhrnu vyměřovacích 

základů jeho zaměstnanců, jejichž příjmy podléhají odvodu pojistného na nemocenské  

a důchodové pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Vyměřovacím 

základem zaměstnance pro pojistné na důchodové pojištění je úhrn příjmů, které mu 

zaměstnavatel zúčtoval v souvislosti se zaměstnáním, které zakládá účast na 

nemocenském pojištění (4). 

Sazby pojistného na sociální zabezpečení 

 u zaměstnavatele 25 % ze součtu vyměřovacích základů zaměstnanců účastných 

na nemocenském pojištění (z toho 21, 5 % na důchodové pojištění, 2, 3 % na 

nemocenské pojištění, 1, 2 % na státní politiku zaměstnanosti) 

 u zaměstnance 6, 5 % z vyměřovacího základu 

Zaměstnavatel je povinen odvádět i pojistné, které platí zaměstnanec. Pojistné placené 

zaměstnancem mu zaměstnavatel srazí z příjmů, které mu zúčtoval. Zaměstnavatel je 

povinen sám vypočítat pojistné a odvádět jej na příslušný účet OSSZ. Zaměstnavatel 

odvádí pojistné za jednotlivé kalendářní měsíce. Pojistné za příslušný kalendářní měsíc 

je splatné od 1. do 20. dne následujícího měsíce (4). 

1.5.2 Odvody na zdravotní pojištění 

Zdravotní pojištění (dále jen ZP) v ČR upravuje zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném 

zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů a zákon č. 

592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění. Vyměřovacím základem pro 

výpočet výše odvodu zaměstnance na ZP je úhrn příjmů ze závislé činnosti, které mu 

zaměstnavatel zúčtoval v souvislosti se zaměstnáním.  

Sazby zdravotního pojištění 

 ve výši 4, 5 % z hrubé mzdy placené zaměstnancem 
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 ve výši 9 % z hrubé mzdy placené zaměstnavatelem 

Vypočtené pojistné se zaokrouhluje na celé koruny nahoru a zaměstnavatel jej odvádí 

na účet příslušné zdravotní pojišťovny. Pojistné za jednotlivé kalendářní měsíce je 

splatné od 1. do 20. dne následujícího kalendářního měsíce (4).  

1.5.3 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 

Daň z příjmů fyzických osob se závislé činnosti upravuje zákon č. 586/ 1992 Sb., o 

daních z příjmů. Příjmy ze závislé činnosti se dle § 6 zákona o daních z příjmů rozumí 

plnění v podobě příjmu ze současného nebo dřívějšího pracovněprávního, služebního 

nebo členského poměru a obdobného poměru, v nichž je poplatník povinen při výkonu 

práce pro plátce příjmu dbát příkazů plátce a také plnění v podobě funkčního požitku (4, 

8).  

Základ daně z příjmů fyzických osob 

Základ daně je úhrn všech zúčtovaných nebo vyplacených zdanitelných příjmů ze 

závislé činnosti zvýšených o částky odpovídající pojistnému na sociální zabezpečení, 

příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistnému na všeobecné zdravotní 

pojištění, které je z těchto příjmů povinen platit zaměstnavatel. Základ daně se před 

zdaněním zaokrouhlí na celé stokoruny nahoru (4). 

Základ daně = hrubá mzda + pojistné hrazené zaměstnavatelem (34 %) (4) 

Měsíční daňová povinnost 

Výše měsíční daňové povinnosti závisí na tom, zda má nebo nemá zaměstnanec 

podepsané prohlášení k dani. Prohlášení k dani může poplatník podepsat na stejné 

období kalendářního roku pouze u jednoho plátce daně.  

Měsíční záloha na daň = zaokrouhlený základ daně x 15 % sazba daně (4) 

Vypočtenou zálohu na daň si poplatník, který podepsal prohlášení k dani, může 

následně snížit o měsíční slevy na dani podle § 35ba zákona o dani z příjmů.  
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Nejčastěji využívané slevy na dani dle § 35 ba zákona o dani z příjmů: 

- na poplatníka 24 840 Kč ročně, tj. 2 070 Kč měsíčně; 

- na invaliditu 1. a. 2. stupně 2 520 Kč ročně, tj. 210 Kč měsíčně; 

- na studenta 4 020 Kč ročně, tj. 335 Kč měsíčně (4, 8). 

Záloha na daň po slevách může být upravena ještě o daňové zvýhodnění na děti, které 

činí 13 404 Kč ročně na jedno dítě, tj. 1 117 Kč měsíčně. 

1.6 Daň z příjmů právnických osob 

Daň z příjmů právnických osob představuje pro podnikatele náklad. Budou-li se 

snižovat celkové náklady zaměstnavatele, ale výnosy zůstanou na stejné výši, znamená 

to, že bude vyšší základ daně a tím i vyšší daň z příjmů právnických osob. Aby se tedy 

při snižování nákladů zaměstnavateli nezvyšovala daň z příjmů právnických osob, 

zaměřím se v této kapitole na slevy na dani a přičitatelné a odčitatelné položky základu 

daně, za účelem co nejnižší výsledné daně z příjmů právnických osob. 

Daň z příjmů právnických osob je upravena v § 17 až 21a zákona č. 586/1992 Sb., o 

daních z příjmů. „Předmětem této daně jsou příjmy z veškeré činnosti a z nakládání 

s veškerým majetkem, není-li dále stanoveno jinak“ (8).  

Sazba daně z příjmů právnických osob činí 19 % a zdaňovacím obdobím je kalendářní 

rok, hospodářský rok nebo účetní období, je-li toto období delší než nepřetržitě po sobě 

jdoucích 12 měsíců (8). 

1.6.1 Základ daně z příjmů právnických osob 

Základem daně je rozdíl mezi výnosy a náklady, tedy výsledek hospodaření (zisk, 

ztráta). Výsledek hospodaření se dále upravuje o tzv. přičitatelné a odčitatelné položky. 

Tyto položky jsou vymezeny v § 23 odst. 3a a 3b zákona o daních z příjmů. Mezi částky 

zvyšující základ daně, tj. přičitatelné položky patří například částky neoprávněně 

zkracující příjmy, částky, které nelze zahrnout do nákladů (jedná se např. o dary, 

náklady na reprezentaci), částky, které jsou zahrnuty v nesprávné výši. Částkami 



21 

 

snižujícím základ daně, tj. odčitatelnými položkami pak jsou například částky, které 

jsou v nákladech zahrnuty v nesprávné výši (8). 

Od základu daně upraveného o přičitatelné a odčitatelné položky základu daně si 

následně poplatník může odečíst daňovou ztrátu, která vznikla a byla vyměřena za 

předchozí zdaňovací období, a to nejdéle v pěti zdaňovacích obdobích následujících 

bezprostředně po období, za které se daňová ztráta vyměřuje. Dále si od základu daně 

může odečíst také dary dle § 20 odst. 8 zákona o daních z příjmů. Maximální možná 

částka, kterou si poplatník může snížit základ daně o dary je 10 % ze základu daně 

sníženého o položky dle § 34 zákona o daních z příjmů. Poté se základ daně zaokrouhlí 

na tisíce Kč dolů a vypočte se 19 % daň z příjmů právnických osob (8). Celý postup 

úpravy základu daně z příjmů právnických osob zobrazuje následující tabulka. 

Tabulka 1: Úprava základu daně z příjmů právnických osob (Zdroj: vlastní zpracování dle 

zdroje 8) 

Výnosy – náklady = výsledek hospodaření 

+ položky zvyšující základ daně 

-  položky snižující základ daně 

Základ daně upravený o +/- položky 

-  daňová ztráta 

-   dary 

Základ daně snížený o ztrátu a dary, zaokrouhlený na tisíce Kč dolů 

19 % sazba daně 

-  slevy na zdravotně postižené osoby 

Výsledná daňová povinnost 

Dle § 35 zákona o daních z příjmů může poplatník uplatnit slevu na dani, a to 

zaměstnává-li zdravotně postižené osoby (8).  Tyto slevy jsou podrobněji rozebrány 

v následující kapitole.   

1.7 Zaměstnávání osob se zdravotním postižením 

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením, může přinést užitek jak osobě zdravotně 

postižené, tak i zaměstnavateli. Důležité je, aby měl zaměstnavatel přehled o výhodách, 
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které mu ze zaměstnávání těchto osob plynou, ať už jde o slevy na daních z příjmů 

právnických osob, nebo o možnost využití příspěvků od Úřadu práce.  

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením upravuje v České republice zákon č. 

435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Na trhu práce se těmto osobám poskytuje zvýšená 

ochrana (7). 

Osobami se zdravotním postižením jsou fyzické osoby, které jsou orgánem sociálního 

zabezpečení uznány invalidními ve třetím stupni (osoby s těžším zdravotním 

postižením), v prvním nebo druhém stupni a od 1. 1. 2015 nově osoby zdravotně 

znevýhodněné. Skutečnost, že je osoba invalidní ve třetím stupni osvědčuje potvrzením 

nebo posudkem orgánu sociálního zabezpečení (jde o pokles pracovní schopnosti o 70 

%). Invalidní osoba v prvním nebo druhém stupni invalidity je ze zákona považována za 

osobu se zdravotním postižením (jde o pokles pracovní schopnosti od 35 % do 69 %) 

(4, 7). 

1.7.1 Povinný podíl zaměstnávání osob se zdravotním postižením 

Zaměstnavatel, který v pracovním poměru zaměstnává více než 25 zaměstnanců má 

povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve výši povinného podílu těchto 

osob na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele. Tento povinný podíl činí 4 %       

a zaměstnavatel jej může plnit následujícími způsoby: 

- zaměstnáváním zdravotně postižených osob v pracovním poměru, 

- odebíráním výrobků nebo služeb od zaměstnavatelů, kteří zaměstnávají více než 

50 % zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením, nebo 

odebíráním výrobků či služeb od osob se zdravotním postižením, které jsou 

osobami samostatně výdělečně činnými a nezaměstnávají žádné zaměstnance, 

nebo zadáváním zakázek těmto osobám, 

- odvodem do státního rozpočtu. 

Všechny výše uvedené varianty může zaměstnavatel vzájemně kombinovat (4, 7). 

Pro zjištění celkového počtu zaměstnanců, celkového počtu zaměstnanců, kteří jsou 

osobami se zdravotním postižením, a povinného podílu je rozhodný průměrný roční 

přepočtený počet zaměstnanců. Do průměrného ročního přepočteného počtu 
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zaměstnanců se započítávají pouze zaměstnanci v pracovním poměru na základě 

pracovních smluv, nikoliv na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr 

(4, 7). 

1.7.2 Výpočet průměrného ročního přepočteného počtu zaměstnanců 

Průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců se zjišťuje jako podíl: 

- celkového počtu skutečně odpracovaných hodin včetně práce přesčas 

zaměstnanci pracujícími na základě pracovní smlouvy (nikoli DPP či DPČ) 

v daném kalendářním roce zvýšeného o hodiny neodpracované: 

a) kvůli dočasné pracovní neschopnosti, za kterou je poskytováno nemocenské,  

b) v důsledku čerpání dovolené, 

c) z důvodu překážek v práci na straně zaměstnavatele, 

d) z důvodu překážek v práci na straně zaměstnance, pokud jde o překážky, při 

kterých má zaměstnanec nárok na náhradu mzdy, 

e) v důsledku ošetřování nemocného člena rodiny, za které náleží podpora při 

ošetřování člena rodiny.  

- a celkového fondu pracovní doby bez svátků připadajících v daném kalendářním 

roce na jednoho zaměstnance pracujícího po stanovenou týdenní pracovní dobu.  

Zjištěné průměrné přepočtené počty zaměstnanců se zaokrouhlují na 2 desetinná místa. 

Každý zaměstnanec, který je osobou s těžším zdravotním postižením, se započítává 

třikrát (4). 

1.7.3 Výpočet plnění povinného podílu 

Jak už bylo zmíněno výše, povinný podíl zaměstnávání osob se zdravotním postižením 

činí 4 % z průměrného ročního přepočteného počtu zaměstnanců.  

Pro účely náhradního plnění povinnosti zaměstnávat osoby se zdravotním postižením se 

počet osob se zdravotním postižením, které zaměstnavatel může započítat do plnění 

povinného podílu, vypočte tak, že se z celkového objemu plateb uskutečněných za 

výrobky a služby, které zaměstnavatel odebral od podnikatelů, kteří zaměstnávají více 

než 50 % zaměstnanců se zdravotním postižením ve sledovaném kalendářním roce, 
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odečte daň z přidané hodnoty a výsledná částka se vydělí 7násobkem průměrné měsíční 

mzdy v národním hospodářství za I. až III. čtvrtletí sledovaného kalendářního roku (4). 

Nesplní-li zaměstnavatel povinný podíl zaměstnáváním nebo kombinací s náhradním 

plněním, je povinen odvést do státního rozpočtu za každou osobu, o kterou nesplnil tuto 

povinnost, 2, 5násobek průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství. Odvod do 

státního rozpočtu zaměstnavatel realizuje prostřednictvím příslušné krajské pobočky 

Úřadu práce, v jehož územním obvodu má zaměstnavatel sídlo (4). 

1.7.4 Slevy na daních pro zaměstnavatele zaměstnávající osoby se zdravotním 

postižením 

Dle § 35 zákona o daních z příjmů si může zaměstnavatel zaměstnávající zdravotně 

postižené osoby odečíst slevu na dani z příjmů právnických osob ve výši: 

a) 18 000 Kč za každého zaměstnance se zdravotním postižením a poměrnou část 

z této částky, je-li výsledkem průměrného ročního přepočteného počtu těchto 

zaměstnanců desetinné číslo, 

b) 60 000 Kč za každého zaměstnance s těžším zdravotním postižením a poměrnou 

část z této částky, je-li výsledkem průměrného ročního přepočteného počtu 

těchto zaměstnanců desetinné číslo (8). 

Pro výpočet výše uvedených slev je rozhodný průměrný roční přepočtený počet 

zaměstnanců se zdravotním postižením, který je odlišný od průměrného ročního 

přepočteného počtu zaměstnanců dle zákona o zaměstnanosti. Průměrný přepočtený 

počet zaměstnanců (dle ZDP) se vypočítá jako podíl celkového počtu hodin, který 

zaměstnancům se zdravotním postižením vyplývá z rozvržení pracovní doby po dobu 

trvání pracovního poměru v daném období a celkového ročního fondu pracovní doby 

připadajícího na jednoho zaměstnance pracujícího na plnou pracovní dobu (8). 

1.8 Aktivní politika zaměstnanosti 

Aktivní politikou zaměstnanosti rozumíme opatření, která směřují k zajištění maximální 

možné úrovně zaměstnanosti a je upravena zákonem č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. 

Tato politika se v Jihomoravském kraji, kde se nachází sídlo zaměstnavatele, zaměřuje 
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především na podporu uchazečů o zaměstnání znevýhodněných na trhu práce. Finanční 

prostředky na aktivní politiku zaměstnanosti jsou poskytovány ze státního rozpočtu       

a Evropského sociálního fondu (4, 17). 

Přednostně jsou do nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti zařazování tito uchazeči       

o zaměstnání: uchazeči o zaměstnání evidováni déle než 5 měsíců, uchazeči do 30 let 

včetně absolventů škol bez praxe, uchazeči pečující o dítě do 15 let, uchazeči starší 50 

let, zdravotně postižené osoby, ženy po mateřské nebo rodičovské dovolené (17). 

Uzavře-li zaměstnavatel písemnou dohodu s Úřadem práce, má dle zákona o 

zaměstnanosti nárok na získání příspěvků na podporu zaměstnávání osob se zdravotním 

postižením. Příspěvky jsou poskytovány na základě žádosti (viz. Příloha č. 1) příslušnou 

krajskou pobočkou Úřadu práce, v jejímž obvodu má zaměstnavatel sídlo. V případě 

společnosti ABC, s. r. o. je tedy příslušnou krajskou pobočkou Úřad práce v Brně. 

Příspěvek je zaměstnavateli poskytnut na žádost, nemá-li v evidenci daní daňově 

nedoplatky, nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na 

státní politiku zaměstnanosti a na pojistném na veřejné zdravotní pojištění. 

V následujících kapitolách jsou uvedeny příspěvky Úřadu práce, na které by společnost 

ABC, s. r. o. mohla mít nárok při zaměstnávání zdravotně postižených osob nebo při 

zaměstnávání uchazečů na společensky účelná pracovní místa (7). 

Přehled příspěvků, které v roce 2015 poskytuje krajská pobočka ÚP v Brně: 

- veřejně prospěšné práce,  

- překlenovací příspěvek,  

- příspěvek na zapracování, 

- práce na zkoušku, 

- příspěvek na vymezení chráněného pracovního místa,  

- příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů CHPM, 

- příspěvek na podporu zaměstnávání OZP (17). 

1.8.1 Chráněné pracovní místo 

„Chráněné pracovní místo je pracovní místo vytvořené zaměstnavatelem pro osobu se 

zdravotním postižením na základě dohody s Úřadem práce. Na zřízení tohoto 
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chráněného pracovního místa poskytuje Úřad práce zaměstnavateli příspěvek.“ 

Chráněné pracovní místo musí být obsazeno po dobu 3 let (4, 7). 

Výše příspěvku na zřízení chráněného pracovního místa 

Příspěvek na zřízení chráněného pracovního místa dle § 75 zákona o zaměstnanosti 

může pro osobu se zdravotním postižením činit maximálně osminásobek a pro osobu 

s těžším zdravotním postižením maximálně dvanáctinásobek průměrné mzdy 

v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí předchozího kalendářního roku. 

Pokud zaměstnavatel zřizuje na základě jedné dohody s Úřadem práce 10 a více 

chráněných pracovních míst, může příspěvek na zřízení jednoho chráněného místa pro 

osobu se zdravotním postižením činit maximálně desetinásobek a pro osobu s těžším 

zdravotním postiženým maximálně čtrnáctinásobek průměrné mzdy (7). 

Tabulka 2: Výše příspěvku na zřízení chráněného pracovního místa (Zdroj: vlastní 

zpracování dle zdroje 7, 13) 

  Max. výše příspěvku 
Průměrná mzda za 1. 

až 3. čtvrtletí 2014 

Max. výše 

příspěvku 

pro rok 
2015 

 Zdravotně postižená 

osoba 
8 násobek průměrné mzdy 25 179 Kč 201 432 Kč 

 Osoba s těžším 

zdravotním postižením 
12 násobek průměrné mzdy 25 179 Kč 302 148 Kč 

 

1.8.2 Příspěvek na provoz chráněného pracovního místa 

Na základě písemné dohody zaměstnavatele s Úřadem práce, může Úřad práce 

poskytnout příspěvek určený k částečné úhradě provozních nákladů na provoz 

chráněného pracovního místa. Maximální výše příspěvku může činit 48 000 Kč za rok 

na jedno chráněné pracovní místo obsazené osobou se zdravotním postižením (4).  

1.8.3 Společensky účelná pracovní místa  

V rámci aktivní politiky zaměstnanosti může po dohodě s Úřadem práce zaměstnavatel 

vytvořit tzv. společensky účelná pracovní místa (dále jen SÚPM), která upravuje § 113 

zákona o zaměstnanosti. „Společensky účelnými pracovními místy se rozumí pracovní 

místa, která zaměstnavatel zřizuje nebo vyhrazuje na základě dohody s Úřadem práce    

a obsazuje je uchazeči o zaměstnání, kterým nelze zajistit pracovní uplatnění jiným 
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způsobem.“ Výše příspěvku na zřízení jednoho společensky účelného pracovního místa 

se odvozuje od míry nezaměstnanosti. Je-li nezaměstnanost v okrese, kde se nachází 

sídlo podnikatele, nižší než průměrná míra nezaměstnanosti v ČR, může příspěvek činit 

maximálně čtyřnásobek průměrné mzdy v národním hospodářství vypočtené za 1. až 3. 

čtvrtletí předchozího kalendářního roku. Pokud je uzavřena dohoda na více než 10 

pracovních míst, může příspěvek na zřízení činit maximálně šestinásobek průměrné 

mzdy za 1. až 3. čtvrtletí předchozího kalendářního roku. V případě, že je míra 

nezaměstnanosti v daném okrese průměrná nebo vyšší, může příspěvek na jedno 

pracovní místo činit až šestinásobek průměrné mzdy v národním hospodářství a u 

vytvoření více než 10 pracovních míst až osminásobek průměrné mzdy v národním 

hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí minulého roku. Průměrnou mzdu vyhlašuje Český 

statistický úřad (4, 7). 

1.8.4 Příspěvek na zapracování 

Dalším příspěvkem, který zaměstnavatel může na základě dohody s Úřadem práce 

získat, příjme-li do pracovního poměru uchazeče o zaměstnání, kterému krajská 

pobočka Úřadu práce věnuje zvýšenou péči dle § 33 zákona o zaměstnanosti, je 

příspěvek na zapracování. Příspěvek lze poskytovat maximálně po dobu 3 měsíců a na 

jednu fyzickou osobu může činit maximálně polovinu minimální mzdy (2). 

1.9 Finanční analýza 

Aby bylo možné určit oblasti, ve kterých má společnost ABC, s. r. o. příležitosti ke 

snižování nákladů, je třeba podrobit účetní výkazy společnosti finanční analýze. 

Finanční analýza slouží ke komplexnímu zhodnocení finanční situace podnikatele - 

napomáhá odhalit, zda je dostatečně ziskový, zda má vhodnou kapitálovou strukturu, 

zda využívá efektivně svých aktiv, zda je schopen včas splácet své závazky. Znalosti 

finanční situace podnikatele umožňuje správné rozhodování manažerů (10).  

1.9.1 Účetní výkazy 

Základním zdrojem informací pro finanční analýzu jsou účetní výkazy – rozvaha, výkaz 

zisku a ztráty, výkaz cash flow a příloha k účetní závěrce. Rozsah a způsob sestavování 

účetních výkazů upravuje zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví (10, 14).  
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Rozvaha 

Základním účetním výkazem je rozvaha. Poskytuje informace o majetkové a finanční 

struktuře společnosti. Skládá se z aktiv, kde najdeme přehled o výši a struktuře majetku 

a z pasiv, kde se dozvíme, jakým způsobem je tento majetek financován. Rozvaha se 

sestavuje k určitému dni, tzv. rozvahovému dni a vždy musí platit, že aktiva se rovnají 

pasivům (10).  

Výkaz zisku a ztráty 

Výkaz zisku a ztráty tvoří výnosy, náklady a výsledek hospodaření. Výnosy se rozumí 

peněžní částky, které podnikatel získal za veškeré své činnosti v daném účetním období. 

Náklady pak představují peněžní částky, které byly v  daném období účelně vynaloženy 

na získání výnosů. Rozdíl mezi výnosy a náklady tvoří výsledek hospodaření. 

Podnikateli může vzniknout zisk nebo ztráta (10).  

1.9.2 Metody finanční analýzy 

Ve finanční analýze existuje celá řada ukazatelů. Pro účely této práce využiji ukazatele 

aktivity, likvidity, zadluženosti a rentability. 

Ukazatele aktivity 

Pomocí ukazatelů aktivity lze zjistit, zda je velikost jednotlivých druhů aktiv v rozvaze 

v poměru k současným nebo budoucím hospodářským aktivitám podnikatele přiměřená. 

Mezi ukazatele aktivity patří doba obratu zásob, doba obratu krátkodobých pohledávek 

a doba obratu závazků (10).  

a) doba obratu zásob 

Doba obratu zásob udává průměrný počet dnů, po který jsou zásoby vázány ve 

společnosti do doby jejich spotřeby nebo jejich prodeje (10, 11). 

doba obratu zásob =  [dní] (11) 

b) doba obratu krátkodobých pohledávek 
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Doba obratu pohledávek vyjadřuje počet dní, po které čeká podnikatel na úhradu svých 

pohledávek z obchodních vztahů. Pro podnikatele je nejvýhodnější co nejnižší hodnota 

tohoto ukazatele (12).  

doba obratu pohledávek =  [dní] (11) 

c) doba obratu závazků 

Tento ukazatel vyjadřuje dobu ve dnech, za kterou je podnikatel schopný uhradit své 

závazky vůči dodavatelům. Čím vyšší hodnota tohoto ukazatele, tím lépe. Obecně by 

doba obratu závazků měla být delší, než doba obratu pohledávek (10, 12). 

doba obratu závazků =  [dní] (11) 

Ukazatele likvidity 

Likvidita vyjadřuje schopnost podnikatele hradit své závazky. Tyto ukazatele poměřují 

to, čím je možné platit, s tím, co je nutné zaplatit. Mezi ukazatele likvidity se řadí 

ukazatel běžné, pohotové a okamžité likvidity (10).  

a) běžná likvidita 

Pomocí ukazatele běžné likvidity zjišťujeme, kolikrát pokrývají oběžná aktiva 

krátkodobé závazky. Čím vyšší hodnota ukazatele, tím pravděpodobnější zachování 

platební schopnosti podnikatele. Za optimální je považována hodnota ukazatele 

v rozmezí 1,5 až 2,5 (10, 12). 

běžná likvidita =  (11) 

b) pohotová likvidita 

Pohotová likvidita vyjadřuje, kolikrát pokrývají pohledávky a finanční majetek 

krátkodobé závazky. Tento ukazatel je měřítkem okamžité solventnosti. Pohotovou 

likviditu lze považovat za dobrou, pokrývá-li finanční majetek spolu s pohledávkami 

krátkodobé závazky více než 1x. Za ideální vývoj v čase považujeme růst hodnot 

ukazatele (11, 12). 

pohotová likvidita =  (11) 

c) okamžitá likvidita 
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Posledním ukazatelem likvidity je likvidita okamžitá, tzv. hotovostní. Vyjadřuje, 

kolikrát finanční majetek pokrývá krátkodobé závazky. Výsledek tohoto ukazatele by se 

měl pohybovat v rozmezí 0,2 až 0,5 a hodnota tohoto ukazatele by měla růst (11, 12). 

okamžitá likvidita =  (11) 

Ukazatele zadluženosti 

Ukazatele zadluženosti slouží jako indikátory výše rizika, které podnikatel nese při dané 

struktuře vlastních a cizích zdrojů. Čím více je podnikatel zadlužený, tím vyšší riziko 

nese, protože musí být schopný své závazky splácet bez ohledu na to, jak se mu právě 

daří. Určitá výše zadlužení je obvykle užitečná a to proto, že cizí kapitál je levnější než 

vlastní. Je-li zadlužení na úrovni přibližně 50 %, svědčí to o stabilitě společnosti (10, 

11). 

a) celkové zadlužení 

celkové zadlužení =  x 100 [%] (11) 

b) finanční nezávislost 

Ukazatel finanční nezávislosti vyjadřuje proporci, v níž jsou aktiva financována             

z vlastních zdrojů. Používá se pro hodnocení finanční stability podnikatele a je 

považován za jeden z nejvýznamnějších ukazatelů pro hodnocení finanční situace. 

Pohybuje-li se výsledek, stejně jako u ukazatele celkového zadlužení, okolo 50 %, 

hovoříme o stabilní společnosti (11, 12). 

finanční nezávislost =  (11) 

Ukazatele rentability 

Rentabilita vloženého kapitálu slouží jako měřítko schopnosti podnikatele dosahovat 

zisku investováním kapitálu. Tyto ukazatele jsou považovány za vrcholové ukazatele 

efektivnosti podnikání (12). 

a) rentabilita celkového kapitálu 

Rentabilita celkového kapitálu (dále jen ROA) měří celkovou efektivnost podniku, tzv. 

produkční sílu. ROA vyjadřuje, kolik korun provozního zisku (EBIT) připadá na jednu 
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korunu celkového kapitálu. Výsledek tohoto ukazatele by měl být alespoň 10 %, ovšem 

platí, že čím vyšší hodnota ukazatele, tím lépe pro podnikatele (11, 12). 

 x 100 [%] (11) 

b) rentabilita tržeb 

Rentabilita tržeb (dále jen ROS) měří tzv. ziskovou marži, tedy to, jak podnikatel 

dokáže zhodnotit svoji práci na trhu. Ideální hodnota tohoto ukazatele je více než 6 % 

(11). 

ROS =  [%] (11) 

1.10 Shrnutí teoretické části 

V teoretické části jsou vymezeny základní pojmy týkající se pracovněprávních vztahů. 

Poté jsou v kapitole 1.2 uvedeny náležitosti pracovní smlouvy a kapitola 1.3 se věnuje 

prácím konaným mimo pracovní poměr. Dále se zabývám postupem při výpočtu čisté 

mzdy, výše odvodů sociálního a zdravotního pojištění placeného zaměstnancem             

i zaměstnavatelem. V kapitole 1.6 jsou vymezeny pojmy týkající se daně z příjmů 

právnických osob a je uveden postup při výpočtu této daně. Dále se zabývám 

zaměstnáváním osob se zdravotním postižením. V této kapitole je uvedeno, jakým 

způsobem může zaměstnavatel plnit zákonný povinný podíl zaměstnávání osob se 

zdravotním postižením, jak se vypočte průměrný roční přepočtený stav zaměstnanců      

a také to, jaké slevy na dani z příjmů si může zaměstnavatel zaměstnávající zdravotně 

postižené osoby odečíst. V kapitole 1.8 jsou uvedeny jednotlivé příspěvky od Úřadu 

práce, které si dle zákona o zaměstnanosti mohou zaměstnavatelé, kteří zaměstnávají 

zdravotně postižené osoby, nárokovat. Poslední kapitola se týká finanční analýzy, kde 

jsou charakterizovány účetní výkazy, na základě kterých se finanční analýza provádí, 

dále jsou popsány jednotlivé ukazatele finanční analýzy. Teoretické poznatky z této 

části práce budou využity v následujících kapitolách. 
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2 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

V analytické části této práce se věnuji analýze současné finanční situace společnosti 

ABC, s. r. o. Nejprve společnost krátce představím, a poté propočtu předpokládané 

mzdové náklady, které zaměstnavateli vzniknou s přijetím nástrojáře do pracovního 

poměru. Dále vyčíslím výši daně z příjmů právnických osob společnosti, vypočtu 

průměrný přepočtený počet zaměstnanců se zdravotním postižením a zjistím způsob 

plnění zákonného povinného podílu zaměstnávání těchto osob. Dále se zaměřím na výše 

příspěvků, které by mohl zaměstnavatel získat od Úřadu práce, a na závěr provedu 

finanční analýzu společnosti na základě účetních výkazů za účelem zjištění, jak 

společnost hospodaří.  

2.1  Informace o společnosti 

Společnost ABC, je společnost s ručením omezeným a byla založena 25. 5. 1992. 

V roce 2012 se sídlo přesunulo z centra Brna do městské části Černovice, kde se 

nachází nová výrobní hala vybavena skladovými prostory, lisovnou, nástrojárnou, 

kontrolou kvality a kancelářemi. Mezi stěžejní činnosti patří kovoobráběčství, 

nástrojařství, výroba plastových a pryžových výrobků, zámečnictví, výroba, instalace    

a opravy elektrických strojů a přístrojů atd. Společnost se zabývá výrobou vstřikovacích 

forem pro automobilový průmysl, sériovou výrobou vstřikovacích dílců a logistickým 

procesem. Mezi zákazníky této společnosti patří nadnárodní společnosti působící 

v automobilovém průmyslu, např. společnost ŠKODA AUTO Česká republika, Toyota 

Tsusho, Bosch a mnoho dalších (15).  

Společnost ABC, s. r. o. k 31. 12. 2014 zaměstnává 170 zaměstnanců, a to na 

administrativních pozicích, v nástrojárně a v lisovně. Následující tabulka zobrazuje růst 

počtu zaměstnanců společnosti od roku 2008 a růst ročních mzdových nákladů (15, 20).  
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Tabulka 3: Počet zaměstnanců společnosti v letech 2008 až 2014 a růst ročních mzdových 

nákladů (Zdroj: vlastní zpracování dle zdrojů 15 a 20) 

Rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Počet zaměstnanců 40 45 65 80 100 120 170 

Mzdové náklady (v tis. 

Kč) 

19 723 23 872 25 627 30 246 35 909 40 632 51 262 

Údaje jsou uváděny od roku 2008, kdy se společnost začala výrazně rozrůstat. Z tabulky 

je patrné, že společnost každoročně přijímá nové zaměstnance do pracovního poměru. 

Od roku 2008 vzrostl jejich počet více než čtyřikrát. Mzdové náklady se od roku 2008 

zvýšily více než dva a půl krát. Z toho plyne, že čím více zaměstnanců podnikatel 

zaměstnává, tím méně prostředků na jejich odměňování může poskytnout. Finanční 

prostředky na odměňování zaměstnanců jsou omezené, a proto se v této části práce 

budu věnovat hledání možných úspor. Na základě informací získaných od podnikatele   

a na základě účetních výkazů zjistím, zda podnikatel efektivně využívá možností ke 

snižování nákladů, zda využívá příspěvků od Úřadu práce a zda zaměstnává osoby se 

zdravotním postižením. 

2.2 Mzdové náklady  

Jak už bylo zmíněno, společnost má problém s obsazením pozice nástrojáře, a to 

především proto, že těchto kvalifikovaných uchazečů je na trhu práce málo a náklady na 

jejich odměňování jsou vysoké. Dle informací, které mi společnost poskytla, se 

požadovaná hrubá mzda pro kvalifikovaného nástrojáře s požadovanou praxí pohybuje 

ve výši 50 000 Kč měsíčně. V této kapitole vyčíslím náklady zaměstnavatele, které by 

mu každý měsíc vznikly, pokud by zaměstnanci mzdu v této výši mohl nabídnout (16). 

Následující tabulka zobrazuje postup při výpočtu čisté mzdy zaměstnance, vyčíslení 

výše odvodů na zdravotní pojištění a pojištění sociálního zabezpečení placené 

zaměstnancem i zaměstnavatelem. Předpokládejme, že zaměstnanec podepsal 

prohlášení k dani, takže si může uplatnit slevu na poplatníka, žádné jiné slevy 

neuplatňuje. 



34 

 

Tabulka 4: Výpočet čisté mzdy zaměstnance (Zdroj: vlastní zpracování dle zdroje 4, 16) 

Položka Částka 
Účtování 

MD D 

Hrubá mzda 50 000,- 52100 33100 

ZP zaměstnanec 4,5 % 2 250,- 33100 33601 

SP zaměstnanec 6,5 % 3 250,- 33100 33602 

Základ daně  67 000,- / / 

Daň 15 % 10 050,- / / 

Slevy na dani: 
 

/ / 

- na poplatníka 2 070,- / / 

- na dítě 0,- / / 

Záloha na daň po slevách 7 980,- 33100 34200 

Čistá mzda 36 520,- / / 

    ZP zaměstnavatel 9 % 4 500,- 52400 33601 

SP zaměstnavatel 25 % 12 500,- 52400 33602 

Zaměstnanci za jeho práci přísluší měsíční odměna 36 520 Kč čistého a zaměstnavateli 

vznikne náklad ve výši 67 000 Kč, tedy 50 000 Kč hrubá mzda zaměstnance a 4 500 Kč 

na zdravotní pojištění a 12 500 Kč na pojištění sociálního zabezpečení. Ročně by to pro 

zaměstnavatele činilo náklad ve výši 804 000 Kč. 

Mimo nástrojáře podnikatel zamýšlí v roce 2015 přijímat do pracovního poměru            

i zaměstnance na jiné pozice, a to především obsluhu obráběcích strojů, výrobní 

dělníky, elektrikáře. Měsíční hrubá mzda těchto zaměstnanců se pohybuje okolo 25 000 

Kč. Celkového mzdové náklady zaměstnavatele včetně SP a ZP tedy činí přibližně 

33 500 Kč, tj. 402 000 Kč ročně (16).  

2.2.1 Výdaje na zřízení pracovního místa 

Při přijímání nového zaměstnance do pracovního poměru vznikají zaměstnavateli nejen 

mzdové náklady, ale i náklady související se zřízením pracovního místa. Jsou to 

především výdaje na vstupní lékařskou prohlídku, které činí přibližně 400 Kč, dále 

výdaje na pracovní pomůcky (ochranné brýle, bezpečnostní obuv, kalhoty, trička, 

mikina) přibližně 2 300 Kč. Další výdaj, který zaměstnavateli vznikne, může být výdaj 
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na zaškolení. Pokud jde o zaměstnance, který je vyučený v oboru, vzniknou 

zaměstnavateli náklady na zaškolení minimální. Pokud jde např. o uchazeče  z evidence 

ÚP (viz. dále), který není vyučen v oboru nebo nemá praxi, podstoupí kurz pro 

nástrojáře, případně kurz pro obsluhu obráběcích strojů, který se pohybuje v ceně okolo 

8 000 Kč za jednoho zaměstnance (22). 

2.2.2 Práce přesčas 

Dle informací podnikatele zaměstnanci společnosti ABC, s.r.o. jsou často pověřováni 

prací přesčas, zejména při uzavření smluv o dílo s významnými zahraničními 

zákazníky. Důvodem je především to, že při nedodržení termínu plnění je společnost 

povinna uhradit smluvní pokutu. V následující tabulce jsou vyčísleny náklady, které 

zaměstnavateli vznikly v souvislosti s prací přesčas v letech 2012 až 2014. Průměrný 

výdělek (viz. 1.4.3) je pro zjednodušení výpočtu brán jako průměr jednotlivých výdělků 

všech zaměstnanců (21). 

Tabulka 5: Výpočet výše příplatků za práci přesčas v letech 2012 – 2014 (Zdroj: vlastní 

zpracování dle zdroje 21) 

Rok 2012 2013 2014 

Počet zaměstnanců 100 120 170 

Průměrný počet přesčasových hodin 

na 1 zaměstnance 
132 138 141 

Průměrný hodinový výdělek na 1 

zaměstnance 
169, 28 Kč 184, 52 Kč 204, 20 Kč 

Odměny za práci přesčas na 1 

zaměstnance (mzda + příplatek 25 % 
z průměrného výdělku) za rok 

22 387 Kč 25 510 Kč 28 843 Kč 

Celkové odměny za práci přesčas za 
rok  

2 238 700 Kč 3 061 200 Kč 4 903 310 Kč 

Z tabulky je patrné, že náklady na odměňování za práci přesčas každoročně vzrůstají. 

V roce 2014 zaměstnavatel vyplatil příspěvky za práci přesčas v hodnotě 4 903 310 Kč. 

Tyto příplatky ovšem podléhají SP a ZP, protože se přičítají k hrubé mzdě. Celkový 

náklad včetně pojištění, které za zaměstnance zaměstnavatel odvádí, tak činí 6 570 435 

Kč. Proto zaměstnavatel zvažuje přijetí zaměstnanců na některou z dohod o pracích 

konaných mimo pracovní poměr. Tito zaměstnanci by měli pomáhat stálým 
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zaměstnancům při zvýšené potřebě práce v důsledku velkého objemu zakázek a snížit 

počet přesčasových hodin. Zaměstnavatel hodlá zaměstnancům pracujícím na DPP nebo 

DPČ nabídnout hodinovou mzdu 120 Kč (16, 21). 

2.3 Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr 

Jak bylo uvedeno v kapitole 1.3.1, rozsah práce konané na dohodu o provedení práce 

nesmí překročit 300 hodin za rok a nepřesáhne-li odměna 10 000 Kč měsíčně, nemusí 

zaměstnanec ani zaměstnavatel odvádět sociální a zdravotní pojištění. Při hodinové 

mzdě 120 Kč může tedy zaměstnanec odpracovat maximálně 83 hodin měsíčně, aby 

mzda nepodléhala sociálnímu a zdravotnímu pojištění. Podepíše-li zaměstnanec 

prohlášení k dani, bude jeho měsíční odměna a náklady zaměstnavatele následující: 

Tabulka 6: Výpočet odměny u zaměstnance pracujícího na základě dohody o provedení 

práce (Zdroj: vlastní zpracování dle zdroje 4, 16) 

Položka Výpočet Částka 

Hrubá mzda 83 hod. x 120 Kč 9 960,- 

Srážková daň  15% z 9960 1 494,- 

Slevy na dani sleva na poplatníka -2 070,- 

Daň    0,- 

Čistá mzda   9 960,- 

Z tabulky č. 6 vyplývá, že přijme-li zaměstnavatel zaměstnance na dohodu o provedení 

práce, a rozsah jeho práce nepřesáhne 83 hod. měsíčně, vznikne zaměstnavateli náklad 

pouze ve výši 9 960 Kč. Ušetří tak 25 % z hrubé mzdy na sociálním pojištění a 9 % 

z hrubé mzdy na zdravotním pojištění. 

Odpracuje-li zaměstnanec na základě dohody o provedení práce 83 hodin měsíčně, 

znamená to, že za necelé čtyři měsíce vyčerpá 300 hodinový rozsah práce. Pokud bude 

zaměstnavatel s prací zaměstnance spokojen, může mu nabídnout uzavření dohody        

o pracovní činnosti. Rozsah této práce nesmí přesáhnout polovinu týdenní pracovní 

doby. Pro výpočet odměny zaměstnance pracujícího na základě DPČ uvažujme, že 

měsíc má 21 pracovních dní. Pokud by zaměstnanec pracoval čtyři hodiny denně při 



37 

 

hodinové mzdě 120 Kč, měsíčně by odpracoval 84 hodin. Výpočet odměny za práci      

a mzdových nákladů zaměstnavatele zobrazuje následující tabulka: 

Tabulka 7: Výpočet odměny z dohody zaměstnance pracujícího na základě DPČ (Zdroj: 

vlastní zpracování dle 4 a 16) 

 

ZP zaměstnavatel 9 % 908,- 

SP zaměstnavatel 25 % 2 520,- 

Z tabulky vyplývá, že u DPČ zaměstnavateli vzniknou oproti DPP vyšší náklady, 

protože musí odvádět SP a ZP. 

2.4 Daň z příjmů právnických osob za rok 2014 

V této kapitole se budu věnovat výpočtu daně z příjmů právnických osob za rok 2014, 

za účelem vyčíslení výše nákladu podnikatele. Dle údajů, které mi společnost poskytla, 

jsou celkové výnosy roku 2014 ve výši 176 775 tis. Kč a celkové náklady ve výši 

160 476 tis. Kč. Odečteme-li náklady od výnosů, získáme výsledek hospodaření, který 

činí 16 299 tis. Kč. V následující tabulce je znázorněn postup při výpočtu daně z příjmů 

právnických osob za rok 2014.  

Položka Částka 

Hrubá odměna 10 080,- 

ZP zaměstnanec 4,5 % 486,- 

SP zaměstnanec 6,5 % 656,- 

Základ daně 13 600,- 

Daň 15 % 2 040,- 

Slevy na dani: 
 

-          na poplatníka 2 070,- 

-          na dítě 0,- 

Záloha na daň po slevách 0,- 

Čistá mzda 10 080,- 
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Tabulka 8: Postup při výpočtu daně z příjmů právnických osob za rok 2014 (Zdroj: vlastní 

zpracování dle kapitoly 1.6 a výkazu zisku a ztráty společnosti ABC, s. r. o.) 

Položka 

 

V tis. Kč 

Výnosy – Náklady 176 775 – 160 476 16 299,- 

přičitatelné položky   2 240,- 

odčitatelné položky   0,- 

ZD upravený o +/- položky   18 539,- 

Ztráta minulých let:   10 592,- 

ztráta 2013   3 703,- 

ztráta 2012   6 889,- 

ZD zaokrouhlený na tis. Kč dolů   7 947,- 

19 % sazba daně   1 510,- 

slevy na dani    67,- 

Daň z příjmů právnických osob 2014 

 

1 443,- 

Mezi přičitatelné položky základu daně jsou započítány daňově neuznatelné náklady, 

konkrétně náklady na reprezentaci (učet 513), dále rozdíl mezi účetními a daňovými 

odpisy a pokuty a penále (účet 545). Odčitatelné položky základu daně společnost 

v roce 2014 neeviduje žádné. Od základu daně lze dle §34 zákona o daních z příjmů 

odečíst daňovou ztrátu za předchozí zdaňovací období. Společnosti vznikla ztráta jak za 

zdaňovací období 2012, tak i za období 2013, to znamená, že si v roce 2013 nemohla 

ztrátu od základu daně odečíst, proto si v roce 2014 může společnost odečíst ztrátu za 

obě předchozí zdaňovací období.  

Jak bylo zmíněno v kapitole 1.7.4, může si zaměstnavatel uplatnit slevu na dani 

z příjmů právnických osob, zaměstnává-li zdravotně postižené osoby. Pro výpočet výše 

slevy na dani za zdravotně postižené zaměstnance je důležité vypočítat průměrný 

přepočtený počet těchto zaměstnanců (viz. 1.7.4). Zaměstnanci pracují při 7,5 

hodinových směnách denně, tzn. 37,5 hod. týdně. Při 252 pracovních dnech je fond 

pracovní doby 2016 hod. (4). Společnost zaměstnává 4 zdravotně postižené osoby, které 

za zdaňovací období odpracovali celkem 7 450 hod. (16). Výpočet je následující: 

7 450 / 2016 = 3, 70 zaměstnance 
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Zaměstnavatel si může za každého zaměstnance se zdravotním postižením odečíst od 

daně z příjmů právnických osob částku 18 000 Kč. Je-li tedy průměrný přepočtený 

počet těchto zaměstnanců v roce 2014 3,70, pak si od daně z příjmů PO může odečíst 

částku ve výši 3,70 x 18 000 Kč, tj. 66 600 Kč. 

Z tabulky vyplývá, že daň z příjmů právnických osob společnosti za rok činí částku 

„jen“ 1 443 tis. Kč, a to proto, že si společnost mohla od základu daně odečíst ztrátu 

z předchozích let. V případě, že by společnost ztrátu v předchozím období neměla, 

musela by odvést daň ve výši až 3 522 tis. Kč. 

2.5  Povinný podíl zaměstnávání zdravotně postižených osob 

Podnikatel v roce 2014 zaměstnával 170 zaměstnanců. Průměrný roční přepočtený 

počet zaměstnanců, jehož výpočet je podrobněji popsán v kapitole 1.7.2, činí 121,25 

zaměstnance a povinný 4 % podíl zaměstnávání zdravotně postižených osob se vypočte 

jako: 

4 % z 121,25 = 4,85 zaměstnance 

Z výpočtu vyplývá, že zaměstnavatel by měl zaměstnávat 4,85 zaměstnanců, kteří jsou 

zdravotně postiženými osobami. Společnost v roce 2014 zaměstnávala pouze čtyři 

zdravotně postižené osoby a neodebírala výrobky nebo služby od zaměstnavatelů, kteří 

zaměstnávají více než 50 % zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením. 

To znamená, že zaměstnavatel musí za 0,85 zaměstnance odvést platbu do státního 

rozpočtu, a to ve výši 2,5 násobku průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za 

I. až III. čtvrtletí roku 2014, tj. částku 62 947,5 Kč.  

0,85 x 62 947,5 Kč = 53 506 Kč 

Z předchozího výpočtu vyplývá, že zaměstnavatel musí za rok 2014 odvést do státního 

rozpočtu částku 53 506 Kč. Tuto platbu zaměstnavatel odvedl do státního rozpočtu ve 

stanoveném termínu, tj. do 15. 2. 2015 (21). 
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2.6 Příspěvky poskytované úřadem práce v Jihomoravském kraji 

Společnost ABC, s. r. o. spadá do evidence krajské pobočky Úřadu práce v Brně. 

Zaměstnavatel dosud nevyužíval možnost zaměstnávat uchazeče o zaměstnání 

z evidence ÚP, proto jsou v následujících podkapitolách vyčísleny jednotlivé příspěvky, 

které v roce 2015 poskytuje krajská pobočka ÚP v Brně (16, 18).  

2.6.1 Příspěvky na SÚPM 

Následující tabulka zobrazuje výše příspěvků na společensky účelná pracovní místa 

(viz. 1.8.3), které poskytuje krajská pobočka Úřadu práce v Brně a dobu, po kterou jsou 

poskytovány. 

Tabulka 9: Příspěvky poskytované Úřadem práce v Brně na společensky účelná pracovní 

místa v roce 2015 (Zdroj: vlastní zpracování dle zdroje 17 a 18) 

Skupina uchazečů o zaměstnání Výše příspěvku 
Doba poskytování 

příspěvku 

Celková výše 

příspěvku 

S evidencí delší než 5 měsíců 

13 000 Kč max. 6 měsíců 78 000 Kč 
Po individuálním posouzení 
umístitelnosti na trhu práce 

S evidencí delší než 12 měsíců 

15 000 Kč max. 9 měsíců 135 000 Kč 

Uchazeči starší 50 let 

Rodiče po mateřské a rodičovské 

dovolené 

Osoby zdravotně postižené 

Uchazeči do 25 let s max. SŠ 

vzděláním 

S evidencí delší než 24 měsíců 
20 000 Kč max. 12 měsíců 240 000 Kč 

Uchazeči starší 55 let 

Absolventi VŠ do 30 let s praxí 

kratší než 2 roky 
22 000 Kč max. 12 měsíců 264 000 Kč 

Z tabulky je patrné, že nejvyšší možný příspěvek může zaměstnavatel získat, rozhodne-

li se zaměstnat absolventa vysoké školy do 30 let věku s praxí kratší než 2 roky, a to 

v celkové výši 264 000 Kč za 12 měsíců. Druhý nejvyšší příspěvek by zaměstnavateli 

plynul při zaměstnání uchazeče staršího 55 let věku nebo uchazeče, který je v evidenci 
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příslušného úřadu práce déle než 24 měsíců. V takovém případě by zaměstnavatel získal 

příspěvek v celkové výši 240 000 Kč za 12 měsíců (17). 

2.6.2 Příspěvek na zapracování 

Příspěvek na zapracování (viz. 1.8.4) se poskytuje po dobu max. 3 měsíců ve výši 

poloviny minimální mzdy, která od 1. 1. 2015 činí 9 200 Kč. Příjme-li zaměstnavatel do 

pracovního poměru uchazeče, kterému je dle § 33 zákona o zaměstnanosti věnována 

zvýšená péče, může od Úřadu práce získat příspěvek ve výši 13 800 Kč (17). 

Tabulka 10: Výše příspěvku na zapracování od Úřadu práce Brno v roce 2015 (Zdroj: 

vlastní zpracování dle zdroje 17) 

Uchazeči 

Výše příspěvku 

(1/2 minimální 

mzdy) 

Doba 

poskytování 

příspěvku 

Celková výše 
příspěvku 

Uchazeči o zaměstnání se 

zvýšenou péčí úřadu práce dle §33 
zákona o zaměstnanosti 

4 600 Kč max. 3 měsíce 13 800 Kč 

2.6.3 Příspěvek na zřízení chráněného pracovního místa 

Příspěvek na zřízení chráněného pracovního místa slouží k pokrytí veškerých nákladů 

ke zřízení pracovního místa pro zdravotně postižené osoby. Rozsah použití finančních 

prostředků musí být přesně vymezen v dohodě. Podrobněji o chráněném pracovním 

místě a maximální výši příspěvku v kapitole 1.8.2. (17). Jelikož se výše příspěvku na 

chráněné pracovní místo odvíjí od předloženého podnikatelského plánu podnikatele, 

ekonomické situace a předmětu činnosti, nebudu s touto variantou počítat, protože by 

nejdříve muselo být v místě výkonu práce provedeno šetření zaměstnanci ÚP. 

2.7 Finanční analýza 

V této kapitole provedu pomocí účetních výkazů, které mi společnost poskytla, finanční 

analýzu společnosti, a to za roky 2012 až 2014, aby byl patrné, jak se jednotlivé 

ukazatele v čase mění – zda je jejich vývoj pro podnikatele pozitivní či negativní. 
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2.7.1 Ukazatele rentability 

Jako první jsem provedla analýzu rentability společnosti, a to pomocí výpočtu 

rentability celkového kapitálu a rentability tržeb. Výpočet těchto ukazatelů zobrazuje 

následující tabulka. 

Tabulka 11: Vývoj ukazatelů ROA a ROS v letech 2012 - 2014 (Zdroj: Vlastní zpracování 

dle kapitoly 1.9 a rozvahy a výkazu zisku a ztráty společnosti ABC, s. r. o.) 

Rok 

Rentabilita celkového kapitálu:                         

EBIT                                                  

/ aktiva                                            

(v tis. Kč) 

ROA 

(v %) 

Rentabilita tržeb: 

EBIT                                            

/ Tržby 

ROS            

(v %) 

2012 -6 274/ 53 731 -11,67 -6 274/ 94 206 - 6,66 

2013 -2 678/ 79 557 -15,04 -2 678/ 102 858 -2,60 

2014 18 173/ 101 033 17,99 18 173/ 178 834 10,16 

V letech 2012 a 2013 byla společnost ve ztrátě, proto jsou ukazatele ROA i ROS 

záporné. V roce 2014 společnost začala vykazovat zisk a z tabulky můžeme vidět 

výrazné zlepšení u obou ukazatelů. Hodnota ukazatele ROA je 17,99 %, to ukazuje, že 

společnost efektivně využívá svůj majetek k tvorbě zisku. Také ukazatel ROS se v roce 

2014 dostává do kladných čísel. Jak bylo uvedeno v kapitole 1.9.2, zisková marže by 

měla být vyšší než 6 %, takže zisková marže společnosti, která činí 10,16 %, je 

vyhovující. 

2.7.2 Ukazatele likvidity 

Následující tabulka zobrazuje výpočet běžné likvidity společnosti. Cílem je zjistit, zda 

je společnost schopna hradit své závazky, tedy jestli je platebně schopná. 
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Tabulka 12: Výpočet běžné likvidity 2012 až 2014 (Zdroj: vlastní zpracování dle kapitoly 1.9 

a rozvahy společnosti ABC, s. r. o.) 

Rok 

 

Běžná likvidita:                                        

Oběžná aktiva / krátkodobé závazky               

(v tis. Kč) 

Běžná likvidita 

2012 47 111 / 27 498 1,7133 

2013 72 404 / 51 686 1,4008 

2014 81 016 / 38 793 2,0884 

Jak bylo zmíněno v kapitole 1.9.2, za optimální hodnotu ukazatele běžné likvidity se 

považují hodnoty v rozmezí 1,5 až 2,5. Společnost tyto hodnoty splňuje, pouze v roce 

2013 je mírně pod spodní hranicí. V roce 2014 hodnota ukazatele vzrostla, což značí, že 

by společnost neměla mít problém s platební schopností. Hodnota ukazatele by měla      

i nadále růst, protože čím vyšší je hodnota ukazatele běžné likvidity, tím větší má 

podnikatel jistotu, že bude schopný plnit své závazky. 

Pohotová a okamžitá likvidita 

Tabulka 13: Výpočet pohotové a okamžité likvidity 2012 až 2014 (Zdroj: vlastní zpracování 

dle kapitoly 1.9 a rozvahy společnosti ABC, s. r. o.) 

Rok 

Pohotová likvidita:       

(Oběžná aktiva - zásoby)                              

/ krátkodobé závazky                                   

(v tis. Kč) 

Pohotová 

likvidita 

Okamžitá likvidita:  

Finanční majetek                                        

/ krátkodobé závazky                                   

(v tis. Kč) 

Okamžitá 

likvidita 

2012 (47 111 - 28 419) / 27 498 0,6798 2 480 / 27 498 0,0902 

2013 (72 404 - 49 274) / 51 686 0,4475 2 466 / 51 686 0,0477 

2014 (81 016 – 45 378) / 38 793 0,9187 4 106 / 38 793 0,1058 

Tabulka zobrazuje výpočet pohotové a okamžité likvidity za tři roky. Jak bylo uvedeno 

v kapitole 1.9.2, je pro ukazatele pohotové likvidity ideální, pokud pohledávky              

a finanční majetek pokrývají krátkodobé závazky alespoň jednou. To ovšem společnost 

nesplňuje ani v jednom ze sledovaných období. 
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Za optimální hodnoty okamžité likvidity se považují hodnoty v rozmezí 0,2 až 0,5. 

Z tabulky je patrné, že společnost tohoto rozmezí ani v jednom z analyzovaných období 

nedosahuje, i když v roce 2014 lze vidět nárůst oproti předchozím dvěma letům. 

Z výsledků ukazatelů pohotové a okamžité likvidity vyplývá, že společnost má nízkou 

úroveň finančního majetku. Je to způsobeno především tím, že společnost se neustále 

rozrůstá, nakupuje nové výrobní stroje a v roce 2012 společnost pořizovala nové 

výrobní a obchodní prostory (11, 20). 

2.7.3 Ukazatele aktivity 

Z ukazatelů aktivity jsem pro analýzu zvolila ukazatel doby obratu pohledávek a doby 

obratu závazků. Následující tabulka zobrazuje výpočet těchto ukazatelů. 

Tabulka 14: Výpočet doby obratu pohledávek a závazků 2012 až 2014 (Zdroj: vlastní 

zpracování dle kapitoly 1.9 a rozvahy a výkazu zisku a ztráty společnosti ABC, s. r. o.) 

Rok 

Doba obratu 

pohledávek:  

(pohledávky x 360)                                               

/ tržby 

Doba 

obratu 

pohledávek    

(počet dní) 

Doba obratu závazků:  

(závazky x 360)                                               

/ tržby 

Doba obratu 

závazků      

(počet dní) 

2012 (15 480 x 360)/ 94 206 59,16 (15 595 x 360)/ 94 206 59,59 

2013 (15 056 x 360)/ 102 858 52,70 (15 290 x 360)/ 102 858 53,51 

2014 (30 967 x 360)/ 178 834 62,34 (12 538 x 360)/ 178 834 25,24 

Ukazatel doby obratu pohledávek (blíže 1.9.2) udává, kolik dní trvá úhrada pohledávek 

od odběratelů. Žádoucí je co nejnižší hodnota ukazatele. Z tabulky je ovšem patrné, že 

v roce 2014 hodnota tohoto ukazatele vzrostla oproti předchozímu roku téměř o 10 dní, 

tzn., že společnost čeká v průměru o 10 dní déle, než kupující splní závazky ze smluv. 

Naopak u doby obratu závazků upřednostňujeme hodnotu co nejvyšší. Čím vyšší 

hodnota ukazatele, tím déle podnikatel odkládá úhradu závazků prodávajícímu. Doba 

obratu závazků by měla být delší, než doba obratu pohledávek. Lhůta splatnosti závazků 

se ovšem v roce 2014 výrazně snížila (průměrně o 28 dní) a z tabulky č. 14 je patrné, že 

doba obratu pohledávek je v roce 2014 výrazně vyšší než doba obratu závazků (20).  
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2.7.4 Ukazatele zadluženosti 

V následující tabulce je proveden výpočet ukazatelů zadluženosti - ukazatele celkového 

zadlužení a finanční nezávislosti za roky 2012 – 2014. 

Tabulka 15: Výpočet celkového zadlužení a finanční nezávislosti společnosti 2012 až 2014 

(Zdroj: vlastní zpracování dle kapitoly 1.9 a výkazu zisku a ztráty společnosti ABC, s. r. o.) 

Rok 

Celkové zadlužení:  

Cizí zdroje                                                  

/ pasiva                                   

(v tis. Kč) 

Celkové 

zadlužení            

(v %) 

Finanční nezávislost:     

Vlastní kapitál                                               

/ pasiva                                   

(v tis. Kč) 

Finanční 

nezávislost          

(v %) 

2012 40 509 / 53 731 75,39 13 223 / 53 731 24,61 

2013 70 238 / 79 557 88,29 9 319 / 79 557 11,71 

2014 76 854 / 101 033 76,07 24 179 / 101 033 23,93 

Z tabulky č. 15 vyplývá, že ve společnosti převažují cizí zdroje financování. Důvodem 

je investice do dlouhodobého majetku – v roce 2012 nová výrobní hala a skladové 

prostory, v roce 2013 a 2014 nové výrobní stroje. Tyto investice vedly společnost 

k čerpání úvěrů. 

2.8 Shrnutí analýzy problému 

V analytické části této práce jsem se věnovala nejprve představení společnosti ABC,     

s. r.o. a následně jsem se zabývala kalkulací mzdových nákladů, které by společnosti 

vznikly při přijetí zaměstnance na pozici nástrojáře. Dále jsem provedla výpočet 

nákladů na odměňování zaměstnanců pracujících na základě DPP a DPČ a vyčíslila 

jsem, kolik zaměstnavatel ročně zaplatí na příplatcích za práci přesčas. Zabývala jsem 

se také výpočtem daně z příjmů právnických osob za rok 2014. Společnost musí na této 

dani odvést částku 1 443 000 Kč. Věnovala jsem se také způsobu plnění povinného 

podílu zaměstnávání zdravotně postižených osob. Společnost zaměstnává 4 zdravotně 

postižené osoby, ale povinný podíl zaměstnávání těchto osob je 4,85 zaměstnance. 

Znamená to, že společnost musí za 0,85 zaměstnance odvést platbu do státního 

rozpočtu, a to ve výši 53 506 Kč. To částečně potvrzuje moji hypotézu, že by podnikatel 

měl zaměstnat ještě alespoň jednoho zdravotně postiženého zaměstnance.  



46 

 

Z finanční analýzy je patrné, že společnost v roce 2014 hospodařila se svým majetkem 

dobře, a dosahovala zisku. Z ukazatelů likvidity vyplynulo, že zaměstnavatel má nízký 

stav finančního majetku. To je z velké části způsobeno investicemi do nových 

výrobních prostor a výrobních strojů, ale úzce to souvisí také s výsledky ukazatelů 

aktivity. Doba obratu pohledávek je v roce 2014 výrazně vyšší než doba obratu 

závazků, což může v budoucnu vést podnikatele až k platební neschopnosti. 
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3 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 

Z analýzy problému vyplývá, že náklady na odměňování zaměstnance, kterého 

společnost hledá, ročně vyšplhají až na 804 000 Kč. Mimo mzdové náklady vzniknou 

zaměstnavateli ještě další náklady související s přijetím nového zaměstnance do 

pracovního poměru, a to přibližně ve výši 11 000 Kč. Společnost by mohla alespoň 

částečné úspory nákladu dosáhnout využitím příspěvků od krajské pobočky Úřadu práce 

v Brně, které jsou vyčísleny v kapitole 2.6. Společnost pravděpodobně mezi uchazeči    

o zaměstnání evidovanými na Úřadu práce nenalezne kvalifikovaného zaměstnance, 

kterého nyní potřebuje, ale dle informací od podnikatele a jak vyplývá z tabulky č. 3  

v úvodu kapitoly 2.1, počet zaměstnanců společnosti každoročně roste a společnost se    

i nadále chce rozvíjet jako doposud, a proto by využíváním těchto příspěvků dosáhla 

alespoň částečné úspory na odměňování zaměstnanců a mohla si tak dovolit přijmout do 

pracovního poměru kvalitního a zkušeného nástrojáře. 

Tato část obsahuje několik návrhů, ve kterých zaměstnavatel pomocí příspěvků od 

Úřadu práce, zaměstnávání zdravotně postižených osob a kombinací obou možností 

alespoň částečně sníží náklady na odměňování zaměstnanců a sníží odvod daně z příjmů 

právnických osob. 

I přesto, že zaměstnavateli vzniknou náklady na odměňování při přijetí nového 

zaměstnance z ÚP nebo zdravotně postižené osoby ve výši až 402 000 Kč ročně            

+ jedenáct tisíc Kč na zaškolení a pracovní oděvy, nebudu s těmito náklady 

v následujících návrzích počítat, protože přijetí dalšího zaměstnance do pracovního 

poměru znamená pro podnikatele to, že bude mít více zaměstnanců k plnění zakázek, 

zakázky budou plněny v čas nebo je nebude muset odmítat z důvodu nedostatku 

pracovních sil, jako tomu bylo doposud a každý nový zaměstnanec přijatý do 

pracovního poměru napomůže zaměstnavateli k snižování počtu hodin práce přesčas 

stávajících zaměstnanců a k získávání nových smluv a tím zvyšování tržeb z prodeje 

služeb a výrobků. 
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3.1 Úspora nákladů při přijetí jednoho zdravotně postiženého 

zaměstnance 

Z analýzy současné situace společnosti vyplynulo, že společnost zaměstnává pouze       

4 zdravotně postižené osoby, i přesto, že zákonný povinný podíl zaměstnávání těchto 

osob je 4,85 zaměstnance. Zaměstnavatel tedy za 0,85 zaměstnance odvádí částku ve 

výši 53 503 Kč. Zaměstnavatel by měl do pracovního poměru přijmout dalšího 

zaměstnance se zdravotním postižením. Zdravotně postižený zaměstnanec by byl 

vhodný k obsluze obráběcích strojů, případně jako výrobní dělník, dovolí-li to jeho 

zdravotní stav.  Úspora s přijetím další zdravotně postižené osoby do pracovního 

poměru by byla ve výši 53 503 Kč na odvodu do státního rozpočtu a sleva 18 000 Kč na 

dani z příjmů právnických osob. Celkem tedy 71 503 Kč.  

Následující tabulka zobrazuje, jaká by společnosti plynula úspora k financování nového 

nástrojáře při přijetí jednoho zdravotně postiženého zaměstnance do pracovního 

poměru. Nástrojář musí mít vzdělání v oboru a praxi, tudíž náklady na jeho zaškolení 

budou minimální a náklady spojené s jeho přijetím do pracovního poměru budou pouze 

ve výši přibližně 3 000 Kč.  

Tabulka 16: Roční náklady na odměňování nástrojáře při přijetí jednoho zdravotně 

postiženého zaměstnance (Zdroj: vlastní zpracování) 

Náklady na odměňování nástrojáře 804 000 Kč 

Výdaje na zřízení nového prac. místa (zaškolení, oděvy) 3 000 Kč 

Odvod do státního rozpočtu - 53 506 Kč 

Sleva na dani z příjmů právnických osob - 18 000 Kč 

Snížené náklady na odměňování nástrojáře 735 494 Kč 

Jak vyplývá z tabulky, náklady na odměňování by se při přijetí jednoho zdravotně 

postiženého zaměstnance snížily na 735 494 Kč ročně, resp. 61 291 Kč měsíčně (včetně 

SP a ZP).  
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3.2 Úspora nákladů při přijetí zaměstnance na SÚPM 1 

Tento návrh vychází z předpokladu, že zaměstnavatel přijme na společensky účelné 

pracovní místo zaměstnance, který je v evidenci krajské pobočky Úřadu práce v Brně 

déle než 5 měsíců. Dle informací z ÚP Brno bude zaměstnavateli v tomto případě 

poskytován příspěvek ve výši 13 000 Kč po dobu 6 měsíců, celkem tedy 78 000 Kč (17, 

18). 

Tabulka 17: Snížení ročních nákladů na odměňování nástrojáře při přijetí zaměstnance 

na SÚPM 1 (Zdroj: vlastní zpracování) 

Náklady na odměňování nástrojáře 804 000 Kč 

Výdaje na zřízení nového prac. místa (zaškolení, oděvy,..) 3 000 Kč 

Příspěvek od Úřadu práce při zaměstnání uchazeče, který je v 

evidenci déle než 5 měsíců - 78 000 Kč 

Snížené náklady na odměňování nástrojáře 729 000 Kč 

Z tabulky vyplývá, že zaměstnavateli plyne ze zaměstnání uchazeče, který je v evidenci 

Úřadu práce déle než 5 měsíců, 78 000 Kč za 6 měsíců. Celkové náklady na 

odměňování nástrojáře jsou po odečtení příspěvku od Úřadu práce 729 000 Kč za rok, 

resp. 60 750 Kč měsíčně.  

3.3 Úspora nákladů při přijetí zaměstnance na SÚPM 2 

Další možností pro zaměstnavatele je přijmout do pracovního poměru na společensky 

účelné pracovní místo uchazeče, který bude v evidenci úřadu práce déle než 12 měsíců, 

bude starší 50 let, půjde o osobu zdravotně postiženou nebo o osobu do 25 let věku 

s max. SŠ vzděláním. Zaměstnavatel může získat od Úřadu práce příspěvek ve výši 

15 000 Kč po dobu 9 měsíců, celkem 135 000 Kč. Navíc by si zaměstnavatel v případě, 

že přijme osobu se zdravotním postižením, mohl odečíst slevu na dani z příjmů 

právnických osob ve výši 18 000 Kč a ušetřil na odvodu do státního rozpočtu za 

zákonný povinný podíl zaměstnávání zdravotně postižených osob (17, 18). 
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Tabulka 18: Snížení ročních nákladu na odměňování nástrojáře při přijetí zaměstnance 

na SÚPM 2 (Zdroj: vlastní zpracování dle zdroje 17) 

Náklady na odměňování nástrojáře  804 000 Kč 

Výdaje na zřízení nového prac. místa (zaškolení, oděvy,..) 3 000 Kč 

Příspěvek od Úřadu práce – V evidenci déle než 12 měsíců, 

starší 50 let, zdravotně postižená osoba, osoba do 25 let věku 

s max. SŠ vzděláním - 135 000 Kč 

Sleva na dani z příjmů právnických osob při zaměstnání 

zdravotně postižené osoby - 18 000 Kč 

Odvod do státního rozpočtu - 53 506 Kč 

Snížené náklady na odměňování nástrojáře 600 494 Kč 

Tabulka zobrazuje, jak by se snížily náklady na odměňování zaměstnance v případě, že 

by zaměstnavatel přijal do pracovního poměru na společensky účelné pracovní místo 

uchazeče z Úřadu práce, který je zdravotně postiženou osobou. Celkové náklady na 

odměňování tak po odečtení příspěvku, slevy na dani a částky, kterou by zaměstnavatel 

nemusel odvádět do státního rozpočtu, činí 600 494 Kč ročně, resp. 50 041 Kč měsíčně. 

Pokud by na toto SÚPM zaměstnavatel přijal uchazeče, který je v evidenci déle než 12 

měsíců, je starší 50 let nebo jde o osobu do 25 let věku s max. SŠ vzděláním, náklady 

by se snížily pouze o 135 000 Kč, tedy na 672 000 Kč ročně, resp. 56 000 Kč měsíčně. 

3.4 Úspora nákladů při přijetí zaměstnance na SÚPM 3 

Zaměstnavatel by na společensky účelné pracovní místo mohl přijmout uchazeče 

z evidence úřadu práce, který je starší 55 let nebo je v jeho evidenci déle než 24 měsíců. 

U zaměstnance staršího 55 let je samozřejmě důležité zvážit jeho zdravotní stav pro 

vykonávání manuální práce. V tomto případě by zaměstnavateli náležel příspěvek ve 

výši 20 000 Kč po dobu 12 měsíců. Celková výše příspěvku činí 240 000 Kč na jednoho 

zaměstnance (17, 18). 
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Tabulka 19: Snížení ročních nákladů na odměňování nástrojáře při přijetí zaměstnance 

na SÚPM 3 (Zdroj: vlastní zpracování) 

Náklady na odměňování nástrojáře 804 000 Kč 

Výdaje na zřízení nového prac. místa (zaškolení, oděvy,..) 3 000 Kč 

příspěvek od Úřadu práce při zaměstnání uchazeče, který je v 

evidenci déle než 24 měsíců nebo je starší 55 let - 240 000 Kč 

Snížené náklady na odměňování nástrojáře 567 000 Kč 

Z tabulky vyplývá, že při zaměstnání uchazeče staršího 55 let nebo uchazeče, který je 

v evidenci Úřadu práce déle, než 24 měsíců klesnou náklady na odměňování na 567 000 

Kč ročně, resp. 47 250 Kč měsíčně (včetně SP a ZP). 

3.5 Úspora nákladů při přijetí zaměstnance na SÚPM 4 

Zaměstnavatel přijme na společensky účelné pracovní místo uchazeče z evidence Úřadu 

práce, který je absolventem vysoké školy ve věku do 30 let s praxí kratší než 2 roky. 

Výše příspěvku na takové společensky účelné pracovní místo činí 22 000 Kč měsíčně 

po dobu 12 měsíců. Celková výše příspěvku je 264 000 Kč (17, 18).  

Tabulka 20: Snížení ročních nákladů na odměňování nástrojáře při přijetí zaměstnance 

na SÚPM 4 (Zdroj: vlastní zpracování) 

Náklady na odměňování nástrojáře 804 000 Kč 

Výdaje na zřízení nového prac. místa (zaškolení, oděvy,..) 3 000 Kč 

Příspěvek od Úřadu práce na zaměstnání absolventa vysoké 
školy do 30 let s praxí kratší než 2 roky - 264 000 Kč 

Snížené náklady na odměňování nástrojáře 543 000 Kč 

Z tabulky vyplývá, že při zaměstnání uchazeče z evidence Úřadu práce, který je 

absolventem vysoké školy do 30 let s praxí kratší než 2 roky, se náklady na odměňování 

sníží o 264 000 Kč a klesnou na 543 000 Kč ročně, resp. 45 250 Kč měsíčně. 

3.6 Úspora nákladů při využití příspěvku na zapracování 

Zaměstnavatel přijme do pracovního poměru uchazeče, kterému je dle § 33 zákona       

o zaměstnanosti věnována zvýšená péče. V takovém případě může získat příspěvek na 

zapracování v celkové výši max. 13 800 Kč (17, 18).  
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Tabulka 21: Snížení nákladů na odměňování při využití příspěvku na zapracování (Zdroj: 

vlastní zpracování) 

Náklady na odměňování nástrojáře 804 000 Kč 

Výdaje na zřízení nového prac. místa (zaškolení, oděvy,..)  3 000 Kč 

Příspěvek na zapracování od Úřadu práce - 13 800 Kč 

Snížené náklady na odměňování nástrojáře 793 200 Kč 

Při využití příspěvku na zapracování se sníží náklady na odměňování nástrojáře na 

793 200 Kč ročně, resp. 66 100 Kč měsíčně. 

3.7 Úspora nákladů při přijetí zaměstnance s těžším zdravotním 

postižením 

Zaměstnavatel zváží přijetí zaměstnance s těžším zdravotním postižením, pokud mu 

jeho zdravotní stav umožní vykonávat práci, kterou zaměstnavatel požaduje (obsluha 

obráběcích strojů, výrobní dělník nebo elektrikář). V tomto případě by si zaměstnavatel 

mohl odečíst slevu na dani z příjmů právnických osob ve výši 60 000 Kč a navíc se 

takový zaměstnanec započítává 3 x do výpočtu zákonného povinného podílu 

zaměstnávání zdravotně postižených osob.  

Tabulka 22: Snížení nákladů zaměstnavatele při přijetí zaměstnance s těžším zdravotním 

postižením (Zdroj: vlastní zpracování) 

Náklady na odměňování nástrojáře 804 000 Kč 

Výdaje na zřízení nového prac. místa (zaškolení, oděvy,..) 3 000 Kč  

Odvod do SR - 53 506 Kč 

Sleva na dani z příjmů právnických osob - 60 000 Kč 

Snížené náklady na odměňování nástrojáře 693 494 Kč 

Z tabulky vyplývá, že pokud zaměstnavatel přijme do pracovního poměru osobu 

s těžším zdravotním postižením, nebude muset odvádět do státního rozpočtu a navíc si 

může odečíst slevu na dani z příjmů ve výši 60 000 Kč. Úspora pro zaměstnavatele činí 

113 506 Kč. Náklady na odměňování nástrojáře by se tak snížily na 693 494 Kč ročně, 

resp. 57 791 Kč měsíčně. 
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3.8 Snížení výdajů zaměstnavatele za práci přesčas 

Společnost by měla přijmout na DPP zaměstnance, kteří by při zvýšené potřebě práce 

v důsledku přijetí nových zakázek pomáhali stávajícím zaměstnancům. Zaměstnavatel 

by nemusel vyplácet zaměstnancům příplatky za práci přesčas, které v roce 2014 činily 

4 903 820 Kč (viz. 2.2.2). Za rok 2014 připadá na jednoho zaměstnance v průměru 141 

hodin práce přesčas. Zaměstnavatel z částky, kterou platí za práci přesčas, musí navíc 

odvádět SP a ZP. Pokud by odměna za práci zaměstnance pracujícího na základě DPP 

nepřesáhla 10 000 Kč měsíčně, zaměstnavatel za zaměstnance nemusí platit SP ani ZP. 

Z výpočtů v kapitole 2.3 vyplývá, že odpracuje-li zaměstnanec pracující na základě 

DPP 83 hodin měsíčně, pak 300 hodinový rozsah práce vyčerpá za 3,6 měsíce. Poté, 

podepíše-li s ním zaměstnavatel DPČ, může zaměstnanec pracovat přibližně 84 hodin 

měsíčně. Výpočet ročních nákladů, které vzniknou zaměstnavateli při přijetí 

zaměstnance na základě DPP a DPČ, zobrazuje následující tabulka. 

Tabulka 23: Celkové roční náklady zaměstnavatele při zaměstnávání zaměstnance na 

základě DPP a DPČ (Zdroj: vlastní zpracování dle 2.3 a zdroje 16) 

 

Měsíční 

náklad 

Počet 

měsíců 

Počet 

odpracovaných 
hodin 

Roční náklady 

DPP 9 960 Kč 3,6 300 35 856 Kč 

DPČ 13 508 Kč 8,4 706 113 467 Kč 

Výdaje na zřízení nového 

prac. místa (zaškolení, 

oděvy,..) 

/ / / 11 000 Kč 

Celkem / 12 1 006 160 323 Kč 

Z uvedeného vyplývá, že zaměstnanec přijatý na základě některé z dohod o pracích 

konaných mimo pracovní poměr může ročně odpracovat přibližně 1 006 hodin. Tím by 

se průměrný počet přesčasových hodin snížil ze 141 na 135 hodin na jednoho 

zaměstnance. Přijme-li zaměstnavatel na DPP zaměstnance dva, průměrný počet 

přesčasových hodin se sníží na 129 hodin na zaměstnance ročně. 

 

 



54 

 

Tabulka 24: Propočet snižování přesčasových hodin zaměstnanců při přijímání nových 

zaměstnanců (Zdroj: vlastní zpracování dle 2.2.2, zdroje 16 a 21) 

 

Příplatky za 
práci přesčas 

včetně SP a ZP 
(v Kč) 

Průměrný počet 
hodin práce 
přesčas na 

zaměstnance 

Celkový 
počet hodin 
přesčas za 

rok 

Výdaje na 
DPP a DPČ 

(v Kč) 

Celková 
úspora  
(v Kč) 

Příplatky za práci 
přesčas 2014 

6 570 435 141 23 970 / / 

Při přijetí jednoho 
zaměstnance na 
DPP, následně 
DPČ 

6 294 671 135 22 964 160 323  115 441 

Při přijetí dvou 
zaměstnanců na 
DPP, následně 
DPČ 

6 018 916 129 21 958 320 646 230 873 

Při uzavření DPP s jedním zaměstnancem sníží zaměstnavatel náklady za vyplacené 

příplatky za práci přesčas včetně SP a ZP o 275 764 Kč. Zároveň mu ale vznikne náklad 

související s přijetím zaměstnance na DPP, a to ve výši 160 323 Kč za rok. Celková 

úspora plynoucí z přijetí nového zaměstnance na základě DPP a následně DPČ, za 

účelem snížení počtu hodin práce přesčas činí 115 441 Kč při přijetí jednoho 

zaměstnance a 230 873 Kč při přijetí dvou zaměstnanců. Proto navrhuji, aby 

zaměstnavatel přijal na DPP studenta SŠ technického oboru, kterého společnost zaškolí, 

zaměstnanec bude mít praxi, a pokud budou zaměstnanec i zaměstnavatel spokojeni, 

mohl by zaměstnanec po dokončení studia nastoupit do pracovního poměru. Tím by už 

zaměstnavateli nevznikly žádné další náklady na zaškolení zaměstnance. Pozitivní vliv 

to bude mít také určitě na zaměstnance, kteří díky snížení přesčasových hodin nebudou 

trávit tolik hodin prací navíc, budou mít více volného času a budou spokojenější. 

3.9 Úprava lhůty splatnosti v kupní smlouvě 

V rámci analytické části práce byla provedena finanční analýza za účelem zhodnocení 

ekonomické situace společnosti. Ukazatele rentability, které slouží jako měřítko 

schopnosti podnikatele dosahovat zisku, potvrdili, že společnost hospodaří dobře, 

výsledky ukazatelů se pohybují v rozmezí doporučených hodnot. U ukazatele doby 

obratu pohledávek a doby obratu závazků jsem zjistila, že v roce 2014 je doba obratu 

závazků výrazně nižší než doba obratu pohledávek. Následkem toho může být, že 
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společnost nebude mít dostatek peněžních prostředků na úhradu svých závazků, protože 

od svých dlužníků dostanou zaplaceno později. Z tabulky č. 14 vyplývá, že v roce 2014 

byla doba obratu pohledávek 62 dní, zatímco doba obratu závazků pouze 25 dní. 

Zaměstnavatel by se měl pokusit dohodnout s kupujícími na snížení doby splatnosti 

alespoň na 45 dní. Doba splatnosti závazků by se měla naopak prodloužit, nejlépe na 

přibližně 60 dní, jako tomu bylo v předchozích dvou letech. Proto doporučuji 

zaměstnavateli, aby si ve smlouvách s odběrateli stanovil dobu splatnosti kratší, než je 

doba splatnosti jeho závazků. Vyhne se tak do budoucna problémům s platební 

schopností, protože jak vyplývá z ukazatelů likvidity, společnost má nízký stav 

finančního majetku. 

3.10 Shrnutí vlastních návrhů řešení 

Zaměstnavateli bylo předloženo 9 návrhů řešení, která by mu pomohla řešit stávající 

situaci, a která přinášejí alespoň částečnou úsporu peněžních prostředků. Ekonomicky 

nejvýhodnější je návrh v kapitole 3.5. Zaměstnavateli by přijetím zaměstnance na 

SÚPM na pozici výrobního dělníka nebo obsluhy strojů, který je absolventem VŠ ve 

věku do 30 let s praxí kratší než 2 roky, vznikla úspora ve výši 264 000 Kč a náklady na 

odměňování nástrojáře by tak z 67 000 Kč měsíčně klesly na 45 250 Kč měsíčně. 

Ovšem je důležité brát v úvahu, že uchazeč by měl mít vzdělání technického směru       

a být manuálně zručný. 

Druhou nejvýhodnější variantou je návrh 3. 4, kde by při zaměstnání osoby starší 55 let 

nebo osoby, která je v evidenci Úřadu práce déle než 24 měsíců, došlo k úspoře 240 000 

Kč a měsíční mzda by klesla z 67 000 Kč na 47 250 Kč měsíčně. 

Přehled návrhů, při kterých jsou uvažovány příspěvky od ÚP a jejich pořadí tak, jak 

jsou pro zaměstnavatele nejvýhodnější, zobrazuje následující tabulka: 

 

 

 

 



56 

 

Tabulka 25: Srovnání jednotlivých návrhů řešení (Zdroj: vlastní zpracování) 

Kapitola 
Náklady na odměňování po odečtení slev a příspěvku od ÚP 

Pořadí 
Ročně Měsíčně 

3. 5 543 000 Kč 45 250 Kč 1. 

3. 4 567 000 Kč 47 250 Kč 2. 

3. 3 600 494 Kč 50 041 Kč 3. 

3. 7 693 494 Kč 57 791 Kč 4. 

3. 2 729 000 Kč 60 750 Kč 5. 

3. 1 735 494 Kč 61 291 Kč 6. 

3. 6 793 200 Kč 66 100 Kč 7. 

Ovšem je důležité zmínit, že přijetí uchazečů na SÚPM je podmíněno jejich vzděláním, 

praxí a zdravotním stavem. Dále je také nutné brát v úvahu to, že příspěvky jsou 

vypláceny jen po určitou dobu a výše příspěvků se každoročně mění, proto uvedená 

řešení připadají v úvahu jen z krátkodobého hlediska, tedy po dobu vyplácení 

jednotlivých příspěvků, nebude-li zaměstnavatel na SÚPM přijímat zaměstnance 

pravidelně. 

Z dlouhodobějšího hlediska (jeden rok a více) a z hlediska výše odvodu daně z příjmů 

právnických osob je pro zaměstnavatele nejvýhodnější přijímat do pracovního poměru 

osoby se zdravotním postižením, tedy využít návrhy 3.1, 3.3 a 3.7. Podmínkou ovšem 

je, že těmto uchazečům zdravotní stav umožní vykonávání požadované práce. Nejen, že 

si při zaměstnávání zdravotně postižených osob může zaměstnavatel uplatnit již 

zmiňovanou slevu na dani, ale také nebude muset odvádět platbu do státního rozpočtu. 

Za rok 2014 byl odvod do státního rozpočtu jako náhradní plnění povinnosti 

zaměstnávat osoby se zdravotním postižením „pouze“ 53 506 Kč, ale při 

předpokládaném růstu počtu zaměstnanců poroste i povinný podíl zaměstnávání 

zdravotně postižených osob a tím i výše odvodu do státního rozpočtu při jeho nesplnění.  

Zaměstnavatele nejvíce oslovily návrhy týkající se přijetí do pracovního poměru 

zdravotně postiženého zaměstnance, ať už s lehčím nebo těžším zdravotním postižením, 

samozřejmě pokud takovému zaměstnanci jeho zdravotní stav umožní výkon práce. 

Pracovní prostředí i povaha vykonávané práce (obsluha strojů, elektrikářství, manuální 

práce) umožňuje, aby byla vykonávána zdravotně postiženými osobami, proto 

zaměstnavatel tyto návrhy zvažuje. Nejenže tím zaměstná novou pracovní sílu, díky 

které bude moci získat příspěvky na její zaměstnávání a odečítat si slevu na dani, ale 
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také tím zaměstná osobu, která je v obtížné životní situaci a o to více si bude pracovní 

příležitosti vážit (22). 

Zaměstnavatele taktéž zaujala varianta přijetí zaměstnance na základě dohod konaných 

mimo pracovní poměr. Úspora plynoucí ze zaměstnání „brigádníků“ a tím související 

snižování odměn za práci přesčas je velká (při přijetí dvou zaměstnanců téměř 231 000 

Kč). Nejen, že zaměstnavatel v zaměstnání studentů SŠ technického oboru vidí 

perspektivu do budoucnosti, ale zaměstnancům se tak sníží počet hodin práce přesčas    

a budou spokojenější, což je pro zaměstnavatele důležité. Nejprve ale zaměstnavatel 

chce obsadit pozici nástrojáře a poté teprve přijímat zaměstnance na dohody o pracích 

konaných mimo pracovní poměr (22). 

Naopak zaměstnavatele nezaujal návrh, ve kterém se uvažuje přijetí na SÚPM 

zaměstnance z evidence ÚP, který je starší 55 let, a to i přesto, že příspěvek na 

zaměstnání těchto osob je vysoký, činí 240 000 Kč ročně. Kolektiv zaměstnanců je 

tvořen mladými perspektivními lidmi a zaměstnavatel by to tak rád zachoval i do 

budoucna (22). 
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ZÁVĚR 

Cílem této práce bylo předložit zaměstnavateli několik návrhů, které by pomohly snížit 

mzdové náklady tak, aby případnou úsporu mohl zaměstnavatel využít k odměňování 

nástrojáře, jehož odměňování je velice nákladné, z důvodu malého počtu těchto 

zaměstnanců na trhu práce a vysoké konkurence. 

Práce se skládá ze tří částí. První z nich je věnována problematice pracovního poměru, 

zaměstnávání zdravotně postižených osob, mzdových nákladů, příspěvků od úřadu 

práce a finanční analýzy z teoretického hlediska. Analytická část práce je zaměřena na 

zjištění současné finanční situace společnosti. Nejprve jsem provedla výpočet výše 

nákladů na odměňování zaměstnance na pozici nástrojáře. Dále jsem zjišťovala, jakým 

způsobem společnost plní povinný podíl zaměstnávání zdravotně postižených osob. 

Ačkoli společnost zaměstnává čtyři osoby se zdravotním postižením, nestačí to na 

splnění povinného podílu zaměstnávání těchto osob a musí ještě navíc odvádět částku 

do státního rozpočtu. To potvrdilo moji hypotézu, že pro zaměstnavatele je výhodné 

přijmout do pracovního poměru ještě alespoň jednoho zdravotně postiženého 

zaměstnance. Tím by zaměstnavateli vznikla úspora na odvodu peněžních prostředků do 

státního rozpočtu a navíc by na tohoto zaměstnance mohl uplatnit slevu na dani z příjmů 

právnických osob. 

V analytické části práce jsou také vyčísleny příspěvky, které může poskytnout krajská 

pobočka Úřadu práce v Brně na základě smlouvy se zaměstnavateli, kteří zaměstnávají 

uchazeče o zaměstnání z evidence Úřadu práce. V poslední kapitole této části byla 

provedena finanční analýza společnosti, za účelem zjištění její současné finanční 

situace. 

Třetí část práce obsahuje návrhy řešení, pomocí kterých by společnost ušetřila náklady 

na odměňování zaměstnanců, a úsporu mohla využít k odměňování nástrojáře, který je 

pro chod společnosti potřebný. Potvrdilo se, že zaměstnavatel nevyužívá zaměstnávání 

uchazečů evidovaných na Úřadu práce a s tím spojené příspěvky od ÚP a dosud neměl 

informace o tom, jaké výhody z toho pro něj plynou. Odpověď na moji první 

výzkumnou otázku, tedy kolik peněžních prostředků lze ušetřit při využití příspěvků od 

ÚP je, že při přijetí uchazeče z ÚP, který je absolventem VŠ ve věku do 30 let, může 
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zaměstnavatel získat až 264 000 Kč za rok. Navíc, rozhodne-li se zaměstnavatel 

zaměstnat zdravotně postiženou osobu, která je v evidenci příslušné pobočky úřadu 

práce, a zdravotní stav této osoby umožní výkon manuální práce, zaměstnavatel získá 

nejen příspěvek od Úřadu práce, ale díky tomuto zaměstnanci splní povinný podíl 

zaměstnávání zdravotně postižených osob a navíc si může uplatnit slevu na dani z 

příjmů právnických osob.  

Zaměstnavatele předložené návrhy zaujaly a zamýšlí přijmout na SÚPM uchazeče z ÚP, 

který je zdravotně postiženou osobou a požádat krajskou pobočku ÚP v Brně                 

o příspěvek, který v roce 2015 činí 135 000 Kč.  

Dle reakce podnikatele soudím, že ho překvapilo, kolik peněžních prostředků lze ušetřit 

využíváním příspěvků od ÚP a předpokládám, že je bude využívat i v budoucnu. Cíl 

práce považuji za splněný. 
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Registrační číslo Úřadu práce ČR: 

 

 

  

SÚPM vyhrazené 

 

 S 15 

 

  Pracoviště Úřadu práce ČR: 
 

 

         

 

 

Žádost o příspěvek na vyhrazení společensky 
účelného pracovního místa 
pro uchazeče o zaměstnání 

 

§ 113 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, 
 § 26 vyhlášky č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., 

o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů 

A. Identifikační údaje žadatele, právní forma a předmět podnikání nebo činnosti: 

Název žadatele
1)

:       

 

IČ:       Rodné číslo
2)

:       

Právní forma žadatele
3)

:       

Předmět podnikání nebo činnosti
4)

:       

Adresa sídla: 

Obec:       Část obce:       

Ulice:       Č. p.:       Č. orient.:       PSČ:       

Telefon:       ID datové schránky*:       

E-mail:       

* je-li zřízena 

B. Adresa pro doručování
5)

: 

Obec:       Část obce:       

Ulice:       Č. p.:       Č. orient.:       PSČ:       

                                                      
1) 

Vyplňte název žadatele uvedený např. ve veřejném rejstříku nebo zřizovací listině, popř. jméno a příjmení; je-li žadatelem 

fyzická osoba podnikající pod svým jménem a příjmením.  
2)

 Vyplňte jen v případě, je-li žadatelem fyzická osoba.
 

3)
 Vyplňte právní formu žadatele, například akciová společnost, církevní organizace, družstvo, fyzická osoba, podnikající 

fyzická osoba, komanditní společnost, kraj, nadace, obec, obecně prospěšná společnost, příspěvková organizace, spolek, 
společnost s ručením omezeným, veřejná obchodní společnost. 

4)
 Uveďte předmět podnikání nebo činnosti vztahující se k druhu práce (profesi) vyhrazeného pracovního místa. 

5)
 Nevyplňujte, je-li shodná s adresou sídla.  
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C. Oprávněný zástupce žadatele: 

Příjmení:       Jméno:       Titul:       

Telefon:       E-mail:       

D. Kontaktní osoba pro jednání s Úřadem práce ČR: 

Příjmení:       Jméno:       Titul:       

Telefon:       E-mail:       

E. Bankovní spojení žadatele (účet u peněžního ústavu v ČR vedený v CZK): 

Číslo účtu:       Kód banky:       Var. symbol*:       

*nepovinný údaj 

Celkový počet vyhrazených pracovních míst, na která je žádost podávána:       

F. Další údaje potřebné k posouzení žádosti: 

Žadatel  je   není v likvidaci nebo v konkurzním řízení. 

Žadateli  byla   nebyla v období 3 let přede dnem podání této žádosti uložena 

pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle § 5 písm. e) 
bodu 3 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění 
pozdějších předpisů. 

G. Prohlášení žadatele: 

1. Žadatel čestně prohlašuje, že u zdravotních pojišťoven, které nejsou uvedeny v části J, nejsou 
pojištěni žádní zaměstnanci žadatele (ani žadatel-fyzická osoba) a rovněž u nich žadatel nemá 
nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění.  

2. Žadatel v případě poskytnutí příspěvku souhlasí se zveřejněním identifikačních údajů: 
u právnické osoby název, IČ, sídlo, u fyzické osoby jméno, příjmení, IČ, sídlo a údaje o výši 
příspěvku na Integrovaném portálu MPSV. 

3. V případě poskytnutí příspěvku nebude žadatel na stejný účel, tj. na tu část mzdových nákladů, 
která bude ve výši poskytnutého příspěvku Úřadu práce ČR, nárokovat krytí z peněžních 
prostředků poskytovaných ze státního rozpočtu, rozpočtu územních samosprávných celků, 
vyšších územních samosprávných celků, Strukturálních fondů EU, popř. z jiných programů 
a projektů EU ani jiných veřejných zdrojů. 

4. Žadatel prohlašuje, že uvedené údaje jsou pravdivé a odpovídají skutečnosti ke dni podání této 
žádosti. Pokud žadatel prokazuje splnění podmínky bezdlužnosti sám, čestně prohlašuje, že 
údaje uvedené v předložených potvrzeních o bezdlužnosti jsou pravdivé a odpovídající 
skutečnosti. 

 

V       

 

dne       
 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jméno, příjmení, funkce a podpis oprávněné osoby 
 (otisk razítka) 
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Žadatel (název žadatele):       

IČ:       

RČ (u FO):       

 

H.1   NEŽÁDÁ  ŽÁDÁ, aby Úřad práce ČR podle § 147b zákona o zaměstnanosti sám 

zjistil, zda nemá žadatel zachyceny v evidenci daní daňové nedoplatky u finančního úřadu 
a zprošťuje ho za tímto účelem povinnosti mlčenlivosti. 

 H.2  NEŽÁDÁ  ŽÁDÁ, aby Úřad práce ČR podle § 147b zákona o zaměstnanosti sám 

zjistil, zda nemá žadatel zachyceny v evidenci daní daňové nedoplatky u celního úřadu 
a zprošťuje ho za tímto účelem povinnosti mlčenlivosti. 

 

I.  NEŽÁDÁ  ŽÁDÁ, aby Úřad práce ČR podle § 147b zákona o zaměstnanosti sám 

zjistil, zda nemá zachyceny nedoplatky na pojistném a na penále na sociálním zabezpečení 
a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a zprošťuje ho za tímto účelem povinnosti mlčenlivosti.  

 

J.  NEŽÁDÁ  ŽÁDÁ, aby Úřad práce ČR podle § 147b zákona o zaměstnanosti sám 

zjistil, zda nemá zachyceny nedoplatky na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění 
a zprošťuje ho za tímto účelem povinnosti mlčenlivosti. 

 
Seznam zdravotních pojišťoven (název, kód, obec), u kterých jsou pojištěni zaměstnanci žadatele: 
(žadatel-fyzická osoba uvede i zdravotní pojišťovnu, u které je sám pojištěn) 

 

      

 

 

 

 

 

 

V       

 

 

 

 

 

 

dne       

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

Jméno, příjmení, funkce a podpis oprávněné osoby 
 (otisk razítka) 
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K. Doložte prosím k žádosti následující přílohy: 

1. Potvrzení o bezdlužnosti. Údaje v potvrzení musí odpovídat skutečnému stavu ke dni jeho 
vydání. V případě, že instituce, vystavující potvrzení o bezdlužnosti, není schopna 
potvrdit skutečnosti obsažené v tomto potvrzení ke dni jeho vydání, potvrzení budou 
Úřadem práce ČR akceptována, pokud datum, ke kterému bezdlužnost příslušná 
instituce zjistila, nebude starší než 30 dnů přede dnem podání žádosti. Dnem podání 
žádosti se rozumí den jejího doručení Úřadu práce ČR. 

2. U žadatele, který není veden ve veřejném rejstříku, doklad prokazující právní formu žadatele 
a doklad prokazující osobu statutárního zástupce a způsob zastupování, pokud toto není 
v rejstříku nebo jiném dokladu o právní formě uvedeno. 

3. Doklad o zřízení účtu u peněžního ústavu uvedeného v části E (smlouvu o zřízení účtu 
nebo potvrzení vystavené bankou). 

4. Charakteristiku pracovního místa (formulář je přílohou této žádosti). 

Úřad práce ČR může požadovat předložení i jiných dokladů, pokud jsou nezbytné 
k posouzení žádosti.  

 

Potvrzení o bezdlužnosti – viz bod K.1. 

V případě, že žadatel nevyužije možnosti uvedené v části H, I a J, dokládá Úřadu práce ČR, že  

a) nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky u finančního a celního úřadu. Je-li 
žadatel právnickou osobou, dokládá bezdlužnost potvrzením, které je vystaveno 
na „identifikační číslo“, případně na „číslo plátce“. Je-li žadatel podnikající fyzickou osobou, 
dokládá bezdlužnost potvrzením, které je vystaveno na „jméno s uvedením rodného čísla, popř. 
data narození“

6)
 i na „identifikační číslo“, případně na „číslo plátce“.  

b) nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění. Je-li žadatel 
právnickou osobou, dokládá bezdlužnost potvrzením, které je vystaveno  
na „identifikační číslo“, případně na „číslo plátce“. Je-li žadatel podnikající fyzickou osobou, 
dokládá bezdlužnost potvrzením od zdravotní pojišťovny, u které je sám pojištěn, vystavené na 
„jméno s uvedením rodného čísla, popř. data narození“

6)
 i na „identifikační číslo“; má-li 

zaměstnance, předkládá potvrzení i od zdravotních pojišťoven, u kterých jsou pojištěni jeho 
zaměstnanci, vystavená na „identifikační číslo“, případně na „číslo plátce“. 

c) nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní 
politiku zaměstnanosti. Je-li žadatel právnickou osobou, dokládá bezdlužnost potvrzením, 
které je vystaveno na „identifikační číslo“, případně na „číslo plátce“. Je-li žadatel podnikající 
fyzickou osobou, dokládá bezdlužnost potvrzením příslušné správy sociálního zabezpečení, 
které je vystaveno na „jméno s uvedením rodného čísla, popř. data narození“

6)
 i na 

„identifikační číslo“, případně na „číslo plátce“. 

Má-li žadatel některý z výše uvedených nedoplatků a bylo mu povoleno splácení  
ve splátkách, lze příspěvek poskytnout, není-li v prodlení se splácením splátek. Příspěvek lze 
poskytnout žadateli i v případě, bylo-li mu povoleno posečkání daně. Tyto skutečnosti je žadatel 
rovněž povinen doložit. 

 

V případě potřeby bližších informací se žadatel může obrátit na Úřad práce ČR.  

 

Počet příloh:        

 
 

 

 

                                                      
6)

 Je-li žadatelem cizinec bez přiděleného rodného čísla, dokládá potvrzení uvedená v bodě K.1. a), b), c) 
vystavená na vlastní číslo plátce, pod kterým je u příslušné instituce veden. 



Platnost tiskopisu od 12.3.2015  OSÚ 

Příloha č.:       

 

Charakteristika pracovního místa 

 
V případě vyhrazení pracovních míst současně pro více uchazečů o zaměstnání vyplňte charakteristiku 
pracovního místa pro každého zvlášť.* 

Druh práce, který bude sjednán v pracovní smlouvě (profese): 

      

 
CZ – ISCO

1)
:        

 
  

Pracovní místo   je   není vhodné pro osobu se zdravotním postižením. 

Popis pracovní činnosti: 

      

Místo výkonu práce (uveďte místo výkonu práce, které bude sjednáno v pracovní smlouvě): 

Obec:       Část obce:       

Ulice:       Č. p.:       Č. orient.:       PSČ:       

 

Předpokládané datum obsazení pracovního místa:        
Týdenní pracovní doba v hod.  

(úvazek):  
      

 
Pracovní poměr bude sjednán na dobu:  neurčitou                  určitou do:        

dr 
Předpokládaná hrubá mzda (Kč/měsíc):       Směnnost:        

 
Pracovní doba od:               do:        Délka požadované praxe:        

 
Požadované vzdělání: Stupeň:       Obor studia:       

 

Další požadavky: 

      

 

Pracovní místo je vyhrazeno pro uchazeče o zaměstnání: 

Příjmení:       Jméno:        Datum narození:       

 

Žadatel bere na vědomí, že pracovní smlouva s uchazečem o zaměstnání, který nastoupí na SÚPM 
vyhrazené, může být uzavřena až po podpisu dohody o poskytnutí příspěvku s Úřadem práce ČR. 

 

V       

 

dne       
 

      

 

 

 

 

 

 

 

Jméno, příjmení, funkce a podpis oprávněné osoby  
(otisk razítka) 

   

*tisk samostatné stránky - po umístění kurzoru na této stránce zadat tisk aktuální stránky 

                                                      
1)

 (http://www.czso.cz/csu/klasifik.nsf/i/klasifikace_zamestnani_(cz_isco), systematická část) 

http://www.czso.cz/csu/klasifik.nsf/i/klasifikace_zamestnani_(cz_isco)


ÚŘAD PRÁCE ČR

Oznámení o plnění povinného podílu osob se zdravotním
postižením na celkovém počtu zaměstnanců

1) Místně příslušná krajská pobočka Úřadu práce ČR určená sídlem zaměstnavatele.
2) Výpočet se provádí na dvě platná desetinná místa tak, že se vypustí všechny číslice za poslední platnou číslicí zaokrouhlovaného čísla a tato číslice se

dále upraví podle číslic, které následují po poslední platné číslici zaokrouhlovaného čísla
a) zaokrouhlovaná číslice, po které následuje číslice menší než 5, zůstává beze změny,
b) zaokrouhlovaná číslice, po které následuje číslice 5 nebo číslice větší než 5, se zvětšuje o jednu.

3) Peněžité plnění se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.
4) Jméno a kontaktní údaje osoby, která údaje zpracovala a odpoví na případné otázky.
Platnost tiskopisu od 15.12.2014 15 01 01 820

zaměstnavatele podle § 83 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, (dále jen „zákon“)

A. Oznámení:

Za rok: 2014 Krajská pobočka Úřadu práce1):

B. Zaměstnavatel:

Název: IČ:

Sídlo:

C. Průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců:
§ 81 odst.5 zákona, § 15, 16 a 20 vyhl. č. 518/2004 Sb.

1. Zaměstnanců celkem2): osob

2. Z toho povinný podíl 4 %2): osob

D. Plnění povinnosti podle § 81 odst. 2 písm. a) a b) zákona:

1. Zaměstnáním u zaměstnavatele2): osob

2. Odběrem výrobků a služeb nebo zadáním zakázek2): osob

3. Součet výše uvedených osob v sekci (položka 1 + položka
2 této části):

osob

E. Odvod do státního rozpočtu podle § 81 odst. 2 písm. c) zákona:
Nevyplňuje se, pokud je povinný podíl splněn podle části D bod 1. a 2.

1. Odvod do státního rozpočtu za2): osob

2. Vypočtená výše odvodu (62 947,50 Kč x ř. 1)3): Kč

F. Prohlášení:
Zaměstnavatel prohlašuje, že uvedené údaje odpovídají skutečnosti a souhlasí s jeho personální a účetní evidencí vedenou v souladu
s platnými předpisy.
Doklady prokazující plnění povinnosti podle § 81 zákona musí být u zaměstnavatele k dispozici pro účely kontroly ze strany úřadu práce.

Zpracoval4):

Příjmení: Jméno:

Telefon: E-mail:

dne                                                                    

Podpis oprávněné osoby:

Razítko zaměstnavatele:



Platnost tiskopisu od 15.12.2014 15 01 01 820

G. Poučení k vyplnění oznámení:

K části C:

Zaměstnavatelům zaměstnávajícím více než 25 zaměstnanců v pracovním poměru je v § 83 zákona uložena povinnost do 15. února oznámit
místně příslušné krajské pobočce Úřadu práce ČR plnění povinného podílu za uplynulý kalendářní rok a způsob jeho plnění. Při zjišťování
počtu zaměstnanců zaměstnavatele je pro tyto účely rozhodný průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců. Zaměstnavatelé zjišťují
průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců podle § 15 vyhl. č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.

Do počtu odpracovaných hodin se započítávají všechny skutečně odpracované hodiny, tzn. i hodiny odpracované přesčas, zaměstnanci
v pracovním poměru, včetně zaměstnanců pracujících na místech obsazovaných volbou nebo jmenováním.

Do počtu odpracovaných hodin se nezapočítávají hodiny
 odpracované zaměstnanci, na jejichž zaměstnávání se povinnost uvedená v § 81 zákona nevztahuje (§ 147 zákona - příslušníci a vojáci

z povolání ve služebním poměru, zaměstnanci obce zařazení do obecní policie a báňští inspektoři),
 odpracované na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr.

Počet odpracovaných hodin se zvyšuje o neodpracované hodiny:
1. v důsledku čerpání dovolené na zotavenou
2. v důsledku dočasné pracovní neschopnosti, za kterou je poskytováno nemocenské
3. z důvodu překážek v práci na straně zaměstnavatele
4. z důvodu překážek v práci na straně zaměstnance, pokud se jedná o překážky, při kterých má zaměstnanec nárok na náhradu mzdy

nebo platu nebo mu podle § 192 odst. 1 část věty druhé za středníkem zákoníku práce náhrada mzdy nebo platu nepřísluší za první
tři dny dočasné pracovní neschopnosti

5. v důsledku ošetřování nemocného člena rodiny, za které náleží ošetřovné.

Do počtu neodpracovaných hodin se započítávají pouze hodiny, které by zaměstnanec odpracoval v rámci rozvržení své pracovní doby.

Do počtu neodpracovaných hodin, o které se zvyšují odpracované hodiny, se nezapočítávají
 doby pracovní neschopnosti, za které nejsou poskytovány dávky nemocenského pojištění
 doby, za které jsou poskytovány dávky nemocenského pojištění, ale které nejsou pracovní neschopností (mateřská dovolená).

Celkovou stanovenou týdenní pracovní dobou bez svátků se rozumí fond pracovní doby bez svátků, stanovený u zaměstnavatele nebo
vyplývající z obecně závazných právních předpisů. Jestliže zaměstnavatel zaměstnává zaměstnance v různých pracovních režimech (např.
jednosměnný a směnný provoz), zjišťuje se průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců v každém pracovním režimu samostatně a součet
průměrných přepočtených počtů z jednotlivých pracovních režimů, který se provádí na dvě platná desetinná místa, tvoří celkový roční
přepočtený počet zaměstnanců zaměstnavatele. K individuálním úpravám pracovní doby se nepřihlíží, použije se při nich celkový roční
fond pracovní doby, odpovídající fondu pracovní doby zaměstnance pracujícího na plnou pracovní dobu v příslušném pracovním režimu.
Při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby a u domáckých zaměstnanců se vychází z nominálního fondu pracovní doby. Průměrný roční
přepočtený počet zaměstnanců se provádí na dvě platná desetinná místa.

Ze zjištěného průměrného ročního přepočteného počtu zaměstnanců se stanoví povinný podíl 4 %, rovněž s přesností na dvě platná
desetinná místa.

K části D:

Bod 1:

Průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením, se zjišťuje stejným způsobem jako
celkový průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců (viz K části C). Trojnásobek průměrného ročního přepočteného počtu zaměstnanců,
kteří jsou osobami s těžším zdravotním postižením, se sečte s průměrným ročním přepočteným počtem ostatních zaměstnanců, kteří jsou
osobami se zdravotním postižením, a výsledkem je počet zaměstnanců se zdravotním postižením, které zaměstnavatel ve sledovaném roce
zaměstnával. Výpočet se provede na dvě platná desetinná místa.

Bod 2:

Přepočet odebraných výrobků nebo služeb nebo zadaných zakázek se provede podle § 18 vyhl. č. 518/2004 Sb. tak, že se cena
všech skutečně zaplacených výrobků nebo služeb nebo zadaných zakázek (vše bez DPH) vydělí sedminásobkem průměrné měsíční mzdy
v národním hospodářství za 1. - 3. čtvrtletí roku 2014, tj. částkou 176 253,- Kč. Cenu nezaplacených výrobků nebo služeb nebo zadaných
zakázek lze započítat pouze tehdy, pokud byly odebrány ve sledovaném roce, ale datum jejich splatnosti spadá mimo sledované období a
byly zaplaceny nejdéle do 15. 2. V případě placení ve splátkách se započítají částky skutečně zaplacené v každém kalendářním roce.

Výsledkem je počet zaměstnanců se zdravotním postižením (provedený na dvě platná desetinná místa), které si zaměstnavatel započítá
do povinného podílu na základě odebírání výrobků nebo služeb nebo zadávání zakázek.

Bod 3:

Počet zaměstnanců se zdravotním postižením zjištěný podle bodu 1 se sečte s počtem zaměstnanců se zdravotním postižením zjištěným
podle bodu 2.

K části E:

Výše průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. - 3. čtvrtletí roku 2014 činí 25 179,- Kč. Odvod do státního rozpočtu za jednoho
přepočteného zaměstnance činí ročně 2,5 násobek této částky, tj. 62 947,50 Kč.

Zaměstnavatel uvede počet zaměstnanců, za které bude odvod provádět, tento počet vynásobí částkou 62 947,50 Kč a uvede výslednou
sumu zaokrouhlenou na celé koruny nahoru.


