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Abstrakt  

Bakalářská práce se věnuje problematice pracovněprávních vztahů. Zaměřuje se na 

optimalizaci mzdových nákladů zaměstnanců, které zaměstnavateli vznikají v důsledku 

častých odpracovaných hodin práce přesčas související s růstem poptávky. Specifikuje 

základní pojmy související s touto problematikou. Obsahuje seznámení s Jednotou, 

spotřebním družstvem v Hodoníně, především s průběhem vzniku pracovněprávního 

vztahu a srovnává poskytované benefity s konkurencí.  

 

Abstract 

The bachelor thesis deals with labor-law relations. It focuses on optimizing the wage 

costs of employees that are created by employers as a result of frequent hours worked 

overtime linked to the growth in demand. Specifies basic concepts related to this issue. 

It includes an introduction to Jednota, a consumer cooperative in Hodonín, especially 

with the course of the creation of a labor-law relationship, and compares the benefits 

provided with the competition. 
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ÚVOD 

Bakalářská práce se věnuje problematice pracovněprávních vztahů, v rámci nichž se 

zaměří na optimalizaci mzdových nákladů. Výběr tématu byl zvolen s ohledem na to, že 

znalost pracovního práva je důležitá jak pro zaměstnance, tak pro zaměstnavatele.  

K vypracování bakalářské práce byla vybrána Jednota, spotřební družstvo v Hodoníně 

z důvodu znalosti zaměstnavatele díky osobnímu dřívějšímu výkonu pracovní činnosti 

na základě dohody o provedení práce.  

Zaměstnavatel se snaží mít dobré vztahy se svými zaměstnanci. Chce vytvářet kvalitní 

pracovní podmínky pro své zaměstnance. Pokud jsou spokojeni, odráží se jejich 

pozitivní přístup na odvedené práci. Jsou situace, kdy zaměstnavatel nemůže najít 

vhodné nové zaměstnance. Z toho plyne vyšší počet odpracovaných přesčasových 

hodin. V důsledku nedostatku zaměstnanců by zaměstnavatel přicházel o tržby. 

Bakalářská práce nejprve charakterizuje základní pojmy pracovněprávních vztahů, které 

jsou nedílnou součástí všech následujících částí. Jsou vysvětleny pomocí odborné 

literatury a právních předpisů. Další část analyzuje současnou situaci zaměstnavatele, 

zejména průběh vzniku pracovního poměru, odměňování zaměstnanců a poskytované 

benefity. Tato část čerpá zejména z vnitřních předpisů a osobních sděleních 

zaměstnavatele. V závěru práce jsou navrženy možné řešení optimalizace mzdových 

nákladů v důsledku vyplácení příplatků za práci přesčas. Všechny části se vzájemně 

prolínají a obsahují rovněž ekonomické, účetní a daňové hledisko. 

Vypracování bakalářské práce pro mě bylo velkým přínosem. Získala jsem díky ní větší 

znalosti a zkušenosti v oblasti pracovněprávních vztahů. Také doufám, že navrhovaná 

řešení budou přínosem pro zaměstnavatele. 
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1 CÍLE PRÁCE, METODY A POSTUPY ZPRACOVÁNÍ 

Hlavním cílem bakalářské práce je optimalizace mzdových nákladů, které 

zaměstnavateli vznikají vyplácením příplatků za práci přesčas. Příčinou je nedostatek 

zaměstnanců v prodejnách zaměstnavatele.  

Pokud nemá zaměstnavatel k dispozici vhodné zaměstnance, odráží se to na 

ekonomické situaci. Pokud má nedostatek zaměstnanců, vznikají mu nižší tržby a 

dosahuje nižšího obratu. Musí upravit otevírací dobu prodejen. Aby prodejna fungovala 

a dodržela se stanovená otevírací doba, musel by přijmout i méně kvalifikovaného 

zaměstnance, což by se odráželo na produktivitě práce. Nebo naopak stávající 

zaměstnanci by museli pracovat přesčas. A tímto momentálně zaměstnavatel řeší 

nedostatek zaměstnanců. Musí ale navíc vyplácet příplatky za přesčas. Vše se 

samozřejmě odráží ve vyšších mzdových nákladech. Zaměstnanci ovšem chtějí být za 

svou vykonanou práci náležitě odměněni. Proto požadují vyšší mzdu, popřípadě 

výhodné zaměstnanecké benefity.  

Dílčí cíle bakalářské práce jsou: 

• na základě odborné literatury a právních předpisů zpracovat teoretická 

východiska pro problematiku pracovněprávních vztahů, 

• analyzovat současnou situaci zaměstnavatele, 

• analyzovat problematiku pracovněprávních vztahů u zaměstnavatele a 

optimalizovat mzdové náklady na jednoho zaměstnance,  

• navrhnout nové zaměstnanecké benefity pomocí srovnání s konkurencí 

v Hodoníně, 

• na základě analýzy situace zaměstnavatele navrhnout vhodné řešení. 

Po volbě vhodného zaměstnavatele jsem nejprve oslovila vedoucího personálního a 

mzdového oddělení a požádala jsem o souhlas se psaním bakalářské práce. Pak jsem 

zjišťovala ekonomickou situaci, díky které jsem si zvolila zajímavé téma. Následně 

jsem oslovila vedoucí bakalářské práce. Poté jsem hledala odbornou literaturu a právní 

předpisy spojené s tímto tématem a také potřebné informace o zaměstnavateli. Na závěr 
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jsem vše konzultovala s vedoucím bakalářské práce a vedoucím personálního a 

mzdového oddělení. 

Bakalářská práce má několik části. Teoretická východiska práce se týkající vzniku 

pracovního poměru a dohod o pracích konaných mimo pracovních poměr. Dále 

vymezuji dobu odpočinku a přestávku v práci, odměňování, účtování mezd a 

zaměstnanecké benefity. Analytická část zpracovává získané informace od 

zaměstnavatele. V závěrečné části navrhuju nejvýhodnější varianty optimalizace 

mzdových nákladů. 

Z účetního hlediska uvedu kompletní účtování mezd. Z daňového hlediska rozeberu 

daňovou uznatelnost nákladů a benefitů pro zaměstnance. V ekonomické části 

vypočítám mzdové náklady na jednoho zaměstnance, vyčíslím mzdové náklady a 

zobrazím finanční situaci. 

Pro zpracování bakalářské práce použiji základní výzkumné metody a nástroje. Hlavní 

metodou je analýza vnitřního a vnějšího prostředí. Informace budu získávat přímo 

z osobních sdělení nebo z jiných interních předpisů. Metodou analýzy navážu na 

metodu syntézy, abych ze získaných informací správně určila souvislost podstatných 

jevů. Další použitou metodou je průzkum konkurence, který probíhal pomocí 

vyplňování dotazníků zaslaných zaměstnanců těchto společností (1, s. 176).   
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE: 

PRACOVNĚPRÁVNÍ VZTAHY Z PRÁVNÍHO, 

DAŇOVÉHO A EKONOMICKÉHO HLEDISKA 

Teoretická část charakterizuje obecně pracovněprávní vztahy. Zaměřuje se na vznik 

pracovního poměru a vznik dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. Věnuje se 

pracovní době a době odpočinku, dovolené, odměňování zaměstnanců a rozebírá 

zaměstnanecké benefity. 

2.1 Pracovněprávní vztahy  

Pracovně právní vztahy jsou vymezeny v zákoně č. 262/2006 Sb., zákoník práce. 

Vznikají při výkonu závislé práce mezi zaměstnanci a zaměstnavateli. Zákoník práce 

také upravuje pracovněprávní vztahy, které vznikají mezi kolektivem zaměstnanců a 

zaměstnavatelem (2, s. 30). 

2.1.1 Závislá práce 

Závislou prací rozumíme práci, která je vykonávaná v určitém vztahu, a to ve vztahu 

nadřízenosti zaměstnavatele a podřízenosti zaměstnance, jménem zaměstnavatele a 

podle pokynů zaměstnavatele. Zaměstnanec musí práci vykonávat osobně (3, § 2). Tyto 

znaky závislé práce musí být všechny splněny (2, s. 30).  

Závislá práce musí být vykonávaná za mzdu, plat nebo odměnu za práci. Také musí být 

vykonávaná na náklady a odpovědnost zaměstnavatele, v pracovní době a na pracovišti 

zaměstnavatele, popř. na jiném dohodnutém místě (3, § 2). 

2.1.2 Základní zásady pracovněprávních vztahů 

Zákoník práce vymezuje 5 základních zásad pracovněprávních vztahů. Patří mezi ně 

zvláštní zákonná ochrana postavení zaměstnance, uspokojivé a bezpečné podmínky pro 

výkon práce, spravedlivé odměňování zaměstnance, řádný výkon práce zaměstnancem 

v souladu s oprávněnými zájmy zaměstnavatele a rovné zacházení se zaměstnanci a 

zákaz jejich diskriminace (3, § 1a). 
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Zvláštní zákonná ochrana postavení zaměstnance 

Zvláštní zákonná ochrana postavení zaměstnance vyplývá z toho, že zaměstnanec má 

slabší postavení v rámci pracovněprávních vztahů. Přestože jsou smluvní strany 

rovnocennými partnery v rámci uzavírání pracovněprávních vztahů, zaměstnanec pak 

koná závislou práci jako podřízený (4, s. 20). 

Uspokojivé a bezpečné podmínky pro výkon práce 

Účastníci pracovněprávních vztahů podle zásady uspokojivé a bezpečné podmínky pro 

výkon práce dbají na to, aby zajišťovali a dodržovali příslušné bezpečnostní předpisy (4, 

s. 20). 

Zásada spravedlivého odměňování 

Zásada spravedlivého odměňování zaměstnance se snaží dosáhnout toho, aby za stejnou 

práci byla stejná mzda. Tato zásada se snaží docílit toho, aby nenastala diskriminace 

v odměňování dle § 16 zákoníku práce (4, s. 20). 

Zásada řádného výkonu práce zaměstnancem v souladu s oprávněnými zájmy 

zaměstnavatele 

Zásada řádného výkonu práce zaměstnance v souladu s oprávněnými zájmy 

zaměstnavatele apeluje na to, že každý účastník pracovněprávních vztahů si musí být 

vědom svým práv, ale i povinností. Přitom by si měl být vědom dobrých mravů (4, s. 

20). 

Zásada rovného zacházení se zaměstnanci 

Zásada rovného zacházení se zaměstnanci a zákaz jejich diskriminace by měla zajistit 

rovné příležitosti a stejně tak dodržovat zákaz jakéhokoliv diskriminačního chování, 

pokud jde o jejich pracovní podmínky a odměňování za práci (4, s. 20). 

2.2 Účastníci pracovněprávních vztahů 

Mezi účastníky pracovněprávních vztahů řadíme zaměstnance a zaměstnavatele (4, § 6 a 

7). 
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2.2.1 Zaměstnanec 

Zaměstnancem je vždy konkrétní fyzická osoba. Musí mít způsobilost k právnímu 

jednání (5, s. 49). Zaměstnanec pro zaměstnavatele vykonává závislou práci na 

základně sjednané pracovní smlouvy – vznik pracovního poměru, nebo na základě 

sjednané dohody o pracích konané mimo pracovní poměr, tj. dohody o pracovní 

činnosti a dohody o provedení práce. Za tuto práci obdrží od zaměstnavatele odměnu (5, 

s. 49).  

V některých případech vzniká pracovní poměr jmenováním. Jedná se o vyjmenovaná 

vedoucí pracovní místa v případech stanovených zvláštním předpisem a u 

vyjmenovaných vedoucích pracovních míst v zákoníku práce § 33, odstavec 3 (6, s. 42). 

2.2.2 Zaměstnavatel 

Zaměstnavatelem může být fyzická osoba anebo právnická osoba. Pro zaměstnavatele 

se zaměstnanec zavázal k výkonu závislé práce v základním pracovněprávním vztahu. 

Zaměstnavatelem, který je fyzickou osobou, může být např. živnostník. Za právnickou 

osobu považujeme obchodní společnosti, družstva, státní podniky, stát reprezentovaný 

organizační složkou státu, územní samosprávný celek, příspěvkové organizace, 

občanské sdružení atd. (5, s. 50). 

2.3 Pracovní poměr 

Pracovní poměr nejčastěji vzniká sepsáním pracovní smlouvy. V současné době již 

nevzniká volbou (2, s. 44)  

2.3.1 Pracovní smlouva 

Jedná se o dvoustranné právní jednání mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Každá 

pracovní smlouva musí být uzavřena písemně. Oba účastníci pracovněprávních vztahů 

musí obdržet jedno podepsané vyhotovení (2, s. 44). Musí být podepsána nejpozději 

v den nástupu do práce (7, s. 11). Aby byla platná, musí splňovat určité obsahové a 

formální náležitosti dané zákoníkem práce (7, s. 9).  

Pracovní smlouva musí obsahovat druh práce, který má zaměstnanec pro 

zaměstnavatele vykonávat, dále místo nebo místa výkonu práce, ve kterých má být 
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práce vykonávána a v neposlední řadě zde musí být uveden den nástupu do práce (3, § 

34).  

Druh práce a místo výkonu práce vymezuje rámec, v němž je zaměstnavatel oprávněn 

ukládat pracovní úkoly. Musí být jasně formulován, jinak by smlouva podle občanského 

zákoníku byla neplatná. Druhem práce může být i více pracovních činností a místem 

výkonu práce může být i více lokalit (2, s. 45).  

Pracovní poměr vzniká sjednaným dnem nástupu do práce, a to i přesto, že zaměstnanec 

do práce nenastoupí. V tomto případě má zaměstnavatel právo od smlouvy odstoupit, 

jestliže zaměstnanci nebránila žádná překážka v nástupu do práce, nebo se 

zaměstnavatel do týdne o této překážce nedozví. Odstoupení od smlouvy musí být 

taktéž provedeno písemně (2, s. 45).  

Pracovní smlouva může obsahovat i další ujednání. Lze sjednat např. kratší týdenní 

pracovní dobu, týden dovolené navíc, odměňování, splatnost mzdy nebo platu a další (7, 

s. 9).  

Důležitou součástí pracovní smlouvy je zkušební doba, která může i nemusí být 

sjednána. Opět vyžaduje písemnou formu, jinak by bylo toto ujednání neplatné. Nelze ji 

dohodnout dodatečně, ani nelze dodatečně prodlužovat její délku. Musí se sjednat před 

nástupem do práce nebo nejpozději v den nástupu do práce. Zákonná délka zkušební 

doby je uvedena v zákoníku práce § 35, odstavec 1, tj. maximálně 3 měsíce, u 

vedoucího zaměstnance může trvat maximálně 6 měsíců. Zkušební doba běží ode dne 

vzniku pracovního poměru (2, s. 48, 49).  

Pokud se jedná o pracovní poměr sjednaný na dobu určitou, délka zkušební doby 

nemůže přesáhnout dle § 35, odstavec 5 zákoníku práce polovinu sjednané doby trvání 

pracovního poměru. Maximální délku zkušební doby 3 měsíce a 6 měsíců u vedoucího 

zaměstnance musíme dodržet i v tomto případě. Například při sjednání pracovního 

poměru u běžného zaměstnance na dobu určitou v délce trvání 2 měsíců lze sjednat 

zkušební dobu maximálně 1 měsíc, tzn. že musíme dodržet maximální délku zkušební 

doby 3 měsíce dle § 35, odst. 1 a současně nesmíme přesáhnout polovinu sjednané doby 

trvání pracovního poměru dle § 35, odst. 5 (3, § 35). 
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2.3.2 Pracovní poměr na dobu určitou a neurčitou 

Pokud v pracovní smlouvě nebyla sjednána doba trvání pracovního poměru, jedná se o 

pracovní poměr na dobu neurčitou (3, § 39). 

V roce 2012 byl novelizován zákoník práce, který zásadně změnila sjednávání 

pracovního poměru na dobu určitou. Nyní lze tedy sjednat pracovní poměr na dobu 

určitou nejdéle na 3 roky a ode dne vzniku prvního pracovního poměru a může být 

zopakována nebo prodloužena maximálně dvakrát. Pracovní poměr na dobu určitou by 

tedy mohl trvat až 9 let. Ale záleží na tom, na jak dlouhou dobu se pracovní poměr 

sjednává či prodlužuje. Pokud zaměstnavatel tento limit vyčerpal, může se stejným 

zaměstnancem sjednat pracovní poměr na dobu určitou po uplynutí doby alespoň 3 let 

od skončení předchozího pracovního poměru. Po skončení pracovního poměru na dobu 

určitou může zaměstnavatel dále zaměstnávat zaměstnance na dobu neurčitou (2, s. 48, 

49).  

2.3.3 Vznik pracovního poměru 

Pracovní poměr vzniká uzavřením pracovní smlouvy nebo výjimečně jmenováním (3, § 

33). V následující tabulce jsou uvedeny činnosti, které přecházejí vzniku 

pracovněprávního vztahu. Tyto činnosti musí být splněny v daných termínech. 

Tabulka 1 Činnosti předcházející vzniku pracovněprávního vztahu (Zdroj 8, s.  9) 

Činnost Termín 

Výběr nového zaměstnance podle 

požadavků zaměstnavatele 

Podle rozhodnutí zaměstnavatele před 

vznikem pracovněprávního vztahu 

Zajistit, aby se budoucí zaměstnanec 

podrobil vstupní lékařské prohlídce 

Před uzavřením pracovněprávního 

vztahu 

Seznámit nového zaměstnance s právy a 

povinnostmi 
Před vznikem pracovněprávního vztahu 

Shromáždit osobní údaje nového 

zaměstnance a souhlas s předáním 

osobních údajů 

Před vznikem pracovněprávního vztahu 

Uzavřít pracovní smlouvu nebo dohodu 

konanou mimo pracovní poměr 

Nejpozději v den vzniku 

pracovněprávního vztahu 
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Provést školení o BOZP Před začátkem výkonu práce 

V následující tabulce jsou uvedeny činnosti ode dne vzniku pracovněprávního vztahu. 

Pokud je zaměstnavatel povinen dané činnosti provést, musí je splnit také v určitém 

termínu. Rozlišuje se však zda se jedná o pracovní poměr nebo o dohody o pracích 

konaných mimo pracovní poměr.  

Tabulka 2 Činnosti ode dne vzniku pracovněprávního vztahu (zdroj 8, s. 9, 10) 

Činnost Termín 

Založit osobní spis V den vzniku pracovněprávního vztahu 

Předat zaměstnanci písemnou informaci o 

jeho právech a povinnostech (neobsahuje-li 

tyto údaje pracovní smlouva) 

Do jednoho měsíce po vzniku 

pracovněprávního vztahu 

Založit mzdový list 
V den vzniku pracovněprávního vztahu, 

nejpozději do první mzdové závěrky 

Zjistit z údajů na zápočtovém listu a 

z osobního dotazníku, jaké srážky ze mzdy 

musí být prováděny 

V den vzniku pracovněprávního vztahu, 

nejpozději do první mzdové závěrky 

Zjistit z Insolvenčního rejstříku, zda bylo 

vůči zaměstnanci zahájeno insolvenční 

řízení (popř. v jaké fázi je insolvenční 

proces) 

V den vzniku pracovněprávního vztahu 

Oznámit soudu nebo jinému správnímu 

orgánu, který vydal nařízení o výkonu 

rozhodnutí srážkami ze mzdy, že 

k zaměstnavateli nastoupil dlužník jako 

nový zaměstnanec do zaměstnání 

Do 7 dnů po nástupu zaměstnance do 

zaměstnání (bez odkladu) 

Ověřit údaje uvedené v Prohlášení 

poplatníka daně z příjmů fyzických osob 

ze závislé činnosti a ověřit doklady 

prokazující nárok na slevy na dani a 

daňové zvýhodnění 

Podepisuje zaměstnanec nejpozději do 

30 dnů ode dne nástupu do zaměstnání 

a dokládá zaměstnavateli doklady pro 

uplatnění slev na dani a daňové 

zvýhodnění 

Při převodu mzdy bezhotovostně uzavřít 

dohodu o převodu mzdy na účet uvedený 

zaměstnancem 

V den vzniku pracovněprávního vztahu, 

nejpozději však do první mzdové 

závěrky. Lze i později po dohodě se 

zaměstnancem. 

Založit do osobního spisu prohlášení V den vzniku pracovněprávního vztahu 
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zaměstnance o příslušnosti ke ZP 

Splnit ohlašovací povinnost vůči ZP, u 

které je zaměstnanec registrován 

Do 8 dnů ode dne nástupu do 

zaměstnání 

Oznámit nástup zaměstnance do 

zaměstnání u OSSZ 

Do 8 dnů ode dne nástupu do 

zaměstnání. 

Uzavřít dohodu o odpovědnosti dle potřeby 

V den nástupu do zaměstnání nebo 

v den, kdy přebírá hodnoty k 

vyúčtování 

Zajistit, aby na pracovišti zaměstnance 

byla kopie dokladu o vzniku 

pracovněprávního vztahu, pokud nebyl 

zaměstnanec přihlášen k nemocenskému 

pojištění 

Ode dne vzniku pracovněprávního 

vztahu 

Pokud je zaměstnanec poživatelem důchodu, musí při vstupu do zaměstnání předložit 

rozhodnutí o přiznání důchodu a doklad o pobírání důchodu. U poživatele předčasného 

starobního důchodu, který ještě nedosáhl stanoveného důchodového věku, se musí 

oznámit OSSZ nástup do zaměstnání nejpozději do 8 dnů ode dne vzniku pracovního 

poměru. V případě výkonu činnosti, která podléhá pojistnému na sociální pojištění, 

nesplňuje tento zaměstnanec podmínky pro výplatu předčasného starobního důchodu 

v měsíci, ve kterém vykonává pojištěnou činnost (8, s. 10). 

Pokud vše shrneme, před vyhotovením pracovní smlouvy je nutné shromáždit příslušné 

osobní doklady nového zaměstnance. Mezi tyto doklady patří zápočtový list, osobní 

dotazník, souhlas s předáním osobních údajů, prohlášení o příslušnosti ke ZP, vstupní 

lékařskou prohlídku, doklady o ukončení vzdělání a další doklady nutné k výkonu 

sjednané práce, např. řidičský průkaz nebo výpis z rejstříku trestů (8, s. 10). 

2.4 Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr  

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr členíme podle zákoníku práce na 

dohodu o provedení práce a dohodu o pracovní činnosti (3, § 75 a 76). 

2.4.1 Dohoda o provedení práce 

 Jedná se o nejjednodušší základní formu pracovněprávního vztahu. Základním 

omezením je rozsah práce, který je podle zákoníku práce sjednán na maximálně 300 
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hodin za kalendářní rok. Do rozsahu práce se také započítává doba práce konaná 

zaměstnancem pro stejného zaměstnavatele ve stejném kalendářních roce na základě 

jiné dohody o provedení práce (9, s. 106).  

Dohoda o provedení práce musí být uzavřena písemně. Musí zde být uvedena doba, na 

jakou se dohoda o provedení práce sjednává. Pro stejného zaměstnavatele může být 

uzavřena vícekrát (9, s. 106).  

V dohodě si účastníci pracovněprávního vztahů můžou sjednat podmínky. Dohoda musí 

obsahovat popis práce, rozsah práce a dobu, na kterou se dohoda uzavírá. Dále si mohou 

účastníci dohodnout místo výkonu práce, výši odměny, nárok na cestovní náhrady nebo 

způsob ukončení dohody (10, s. 144). 

Mezi výhodu dohody o provedení práce patří zejména to, že do částky 10 000 Kč se 

nemusí odvádět pojistné na zdravotní a sociální pojištění. V případě více dohod u 

jednoho zaměstnavatele se odměny sčítají (10, s. 145). 

2.4.2 Dohoda o pracovní činnosti  

Při uzavření dohody o pracovní činnosti účastníci pracovněprávních vztahů musí 

dodržovat více podmínek daných zákonem (10, s. 146).  

Na základě dohody o pracovní činnosti je možné vykonávat sjednanou práci pouze 

v rozsahu v průměru poloviny týdenní pracovní doby. Pokud zákon nestanoví kratší 

týdenní pracovní dobu, je tato doba stanovena na 20 hodin za týden. Délka pracovní 

doby se posuzuje podle konkrétní práce a pracoviště. Dodržování rozsahu pracovní 

doby se posuzuje v průměru za celou dobu, na kterou byla dohoda uzavřena, nejdéle za 

52 týdnů (10, s. 146).  

Dohoda musí obsahovat popis práce, sjednaný rozsah pracovní doby a dobu, na kterou 

se uzavírá. Musí být sepsána písemně. Vnitřním předpisem si mohou účastníci sjednat 

dovolenou nebo jiné osobní překážky v práci (3, § 76). 

2.5. Pracovní doba a doba odpočinku 

Každý zaměstnanec musí mít rozvrženou pracovní dobu, a přitom dodržovat dobu 

odpočinku podle zákoníku práce. 
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2.5.1 Rozvržení pracovní doby 

Pracovní dobou se rozumí doba, v níž zaměstnanec vykonává povinně práci pro svého 

zaměstnavatele, a doba při níž je zaměstnanec na pracovišti připraven k výkonu práce 

podle pokynů zaměstnavatele (3, § 78). 

Podle zákoníku práce je základní délka pracovní doby stanovena na 40 hodin za týden. 

Najdeme však výjimky, kde je týdenní pracovní doba kratší. Jedná se o zaměstnance 

pracující v podzemí při těžbě uhlí, rud a nerudných surovin a zaměstnance pracující 

v třísměnném a nepřetržitém pracovním režimu. Zde je týdenní pracovní doba 

stanovena na 37,5 hodin za týden. Při dvousměnném pracovním režimu je pracovní 

doba stanovena na 38,5 hodin týdně (2, s. 67). 

Pokud je zaměstnanec mladší 18 let, délka jeho pracovní doby nesmí přesáhnout více 

než 8 hodin denně a délka týdenní pracovní doby nemůže překročit 40 hodin týdně (3, § 

79a). 

Zaměstnavatel určí začátek a konec směny. Délka směny nesmí být delší než 12 hodin. 

Zpravidla se pracovní doba rozvrhuje na 5 pracovních dní. Při rozvržení musí 

zaměstnavatel dávat pozor, aby rozvržení nebylo v rozporu s hledisky bezpečné a zdraví 

neohrožující práce a byla dodržena nepřetržitá doba odpočinku mezi směnami a v rámci 

týdne dle Zákoníku práce (3, § 81). 

Zaměstnavatel je povinen vést evidenci odpracovaných směn, práce přesčas, pracovní 

pohotovosti i odpracované doby v rámci pracovní pohotovosti a nočních prací u všech 

zaměstnanců. Vykázanou pracovní dobu nelze zaokrouhlovat (2, s. 73).  

Evidence odpracovaných směn má dva účely. V první řadě se tím prokazuje dodržení 

zákonem stanových pravidel pracovní doby a za druhé evidence slouží jako podklad pro 

výpočet mzdy či platu. V evidenci se musí projevit také, zda nastala překážka v práci a 

její důvody, dovolená, náhradní volno za práci přesčas a za práci ve svátek, popřípadě i 

neomluvené absence (2, s. 73). 

Pracovní dobu lze rozvrhnout čtyřmi způsoby, a to rovnoměrně či nerovnoměrně. Dále 

lze využít pružnou pracovní dobu nebo konto pracovní doby (2, s. 68).  
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Rovnoměrná pracovní doba  

Rovnoměrně rozvržená pracovní doba, je taková doba, kdy je ve všech kalendářních 

týdnech stejně dlouhá, např. 40 hodin týdně. Ovšem i v tomto případě může být délka 

směn v jednotlivých dnech rozdílná (2, s. 69). 

Nerovnoměrná pracovní doba  

Nerovnoměrně rozvržená pracovní doba je rozvržena nerovnoměrně na jednotlivé týdny 

tak, že v některých týdnech je delší a v jiných kratší, než je stanovená týdenní délka 

pracovní doby. Průměrná týdenní pracovní doba nesmí přesáhnout stanovenou týdenní 

pracovní dobu. Vyrovnávací období dle zákoníku práce je 26 týdnů po sobě jdoucích, 

ale může být až 52 týdnů, pokud je sjednána kolektivní smlouva. To znamená, že se 

musí pracovní doba v průměru na týden vyrovnat (2, s. 69). 

Zaměstnavatel vypracovává týdenní pracovní rozvrh, se kterým musí zaměstnance 

seznámit zpravidla 2 týdny před začátkem období, na něž je pracovní doba rozvržena. 

Stejná pravidla platí i u změny v pracovním rozvrhu zaměstnance (3, § 84).    

Pružná pracovní doba  

Pružná pracovní doba se skládá ze základní a volitelné pracovní doby. Zaměstnavatel 

určuje začátek a konec pracovní doby zaměstnance v základní době. Zaměstnanec je 

povinen být v této době na pracovišti, ale je v jeho kompetenci určit si volitelnou 

pracovní dobu. Přitom celková délka směny nesmí přesáhnout 12 hodin (3, § 85). 

Konto pracovní doby 

Smyslem konta pracovní doby je umožnit vyrovnávat období, v nichž má zaměstnavatel 

větší potřebu práce s obdobím, kdy je tato potřeba podprůměrná. Podmínky pro práci 

v kontu musí být sjednány v kolektivní smlouvě. Ve vnitřním předpise zaměstnavatele 

lze stanovit jen v případě, jestliže u zaměstnavatele nepůsobí odborová organizace (1, s. 

70). Vyrovnávací období nemůže přesáhnout 26 týdnů po sobě jdoucích. V kolektivní 

smlouvě lze vymezit vyrovnávací období nejvýše na 52 týdnů po sobě jdoucích (3, § 

86). 

V kolektivní smlouvě lze sjednat, že vykázaná práce přesčas po uzavření vyrovnávacího 

období, může být v rozsahu nejvýše 120 hodin započtena do pracovní doby jen 

v bezprostředně následujícím vyrovnávacím období (2, s. 71).  
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1.5.2 Přestávka v práci a bezpečnostní přestávka 

Každému zaměstnanci náleží v pracovní době přestávka na jídlo a oddech. 

Zaměstnavatel přestávku musí poskytnout nejdéle po 6 hodinách nepřetržité práce. 

Zaměstnanec má nárok nejméně na 30 minut (3, § 88).  

Pokud zaměstnavatel zaměstnává zaměstnance mladšího 18 let, musí mu poskytnout 

přestávku už po 4,5 hodinách nepřetržité práce. Ta se nezapočítává do pracovní doby, 

takže není placena. Zaměstnanec nemůže využít přestávku na oddech a jídlo na začátku 

ani na konci pracovní doby (3, §90 a 90a). Výjimkou jsou práce, kde je nepřetržitý 

provoz. I těmto zaměstnancům musí být poskytnuta přiměřená doba na jídlo a oddech. 

V tomto případě se přestávka započítává do pracovní doby, neboť zaměstnanec i při 

oddechu a jídle pracuje (2, s. 67). Přestávka v práci může být podle zákoníku práce i 

rozdělena. Podmínkou ovšem je, že alespoň jedna její část musí trvat nejméně 15 minut 

(3, § 88).  

Zaměstnavatel musí svým zaměstnancům poskytnout také bezpečnostní přestávku. 

Jedná se o práci, kde působí rizikové faktory pracovních podmínek. Bezpečnostní 

přestávky jsou považovány za výkon práce a na rozdíl od přestávky na oddech a jídlo se 

započítávají do pracovní doby (2, s. 68). 

2.5.2 Doba odpočinku 

Doba odpočinku se nezahrnuje do pracovní doby. Podle zákoníku práce se musí 

dodržovat nepřetržitý odpočinek mezi směnami a nepřetržitý odpočinek v týdnu (11, s. 

151). 

Nepřetržitý odpočinek mezi směnami 

Odpočinek mezi dvěma směnami musí činit alespoň 11 hodin. Pokud jde o zaměstnance 

mladšího 18 let, musí činit alespoň 12 hodin během 24 hodin po sobě jdoucích (3, § 90). 

V některých případech daných zákoníkem práce lze odpočinek mezi dvěma směnami 

zkrátit až na 8 hodin běhen 24 hodin po sobě jdoucích. Podmínkou je, že se musí jednat 

o zaměstnance staršího 18 let a následný odpočinek mu bude prodloužen o dobu 

zkrácení tohoto odpočinku (12, s. 259). 
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Nepřetržitý odpočinek v týdnu 

Zaměstnavatel musí zaměstnanci poskytnout nepřetržitý odpočinek v týdnu alespoň 35 

hodin, a to tak, aby do něj, pokud možno, spadala neděle. Mladistvému zaměstnanci 

musí zaměstnavatel poskytnout odpočinek v týdnu nejméně 48 hodin. I tady existuje 

výjimka podle zákoníku práce, aby byla tato doba zkrácena maximálně na 24 hodin. 

Následující nepřetržitý odpočinek v týdnu musí být opět o dobu tohoto zkrácení 

prodloužen (13, s. 259). 

2.6 Dovolená 

Každý zaměstnanec, který vykonává práci v pracovním poměru, má za podmínek 

daných zákoníkem práce nárok na dovolenou (3, § 211). Budu se jí nadále věnovat 

v návrzích a řešeních bakalářské práce, kde zaměstnavateli doporučím 5 dní dovolené 

navíc. 

Počítá se z průměrného výdělku za předcházející kalendářní čtvrtletí. Myslí se tím hrubá 

mzda zaměstnance za 3 měsíce vydělená počtem odpravovaných hodin (2, s. 81). 

2.6.1 Dovolená za kalendářní rok 

Dovolená za kalendářní rok přísluší zaměstnanci, který za nepřetržitého trvání 

pracovního poměru konal práci u téhož zaměstnavatele alespoň 60 dnů v kalendářním 

roce. Pokud pracovní poměr netrval celý kalendářní rok, zaměstnanec má nárok na 

poměrnou část dovolené. Za každý celý kalendářní měsíc trvání pracovního poměru má 

nárok na dovolenou ve výši jedné dvanáctiny za kalendářní rok (2, s. 74 a 75). 

2.6.2 Dovolená za odpracované dny 

Na dovolenou za odpracované dny má nárok zaměstnanec, kterému nevznikl nárok za 

kalendářní rok ani za její část. Tomuto zaměstnanci přísluší za každých 21 

odpracovaných dní jedna dvanáctina dovolené (2, s. 77).  

2.6.3 Dodatková dovolená 

Dodatková dovolená přísluší zaměstnanci, který u téhož zaměstnavatele po celý 

kalendářní rok vykonával práci pod zemí při těžbě nerostů nebo při ražení tunelů a štol, 
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a zaměstnanci, který po celý kalendářní rok koná práce zvlášť obtížné. Dodatková 

dovolená je v délce 1 týdne (3, § 215). 

2.7 Odměňování za práci 

Každý zaměstnanec má za vykonanou práci nárok na mzdu, plat nebo odměnu z dohody 

za podmínek stanovených zákoníkem práce (3, § 109). V téhle kapitole se budu věnovat 

především vymezení pojmu mzdy a odměny. Plat přiblížím pouze okrajově, jelikož 

zaměstnavatel jej nevyplácí. 

2.7.1 Mzda, plat 

Zákoník práce rozlišuje pojem mzda a plat. Hlavním rozdílem mezi těmito pojmy je, že 

mzda se používá v tzv. podnikatelské sféře a plat naopak ve státní sféře. Oba se ale 

poskytují zaměstnanci za práci, a to zejména podle její složitosti, odpovědnosti a 

namáhavosti, podle obtížnosti pracovních podmínek, podle pracovní výkonnosti a 

dosahovaných pracovních výsledků (2, s. 94 a 95). Zaměstnavatel se musí ke všem 

zaměstnancům chovat rovně. Každému zaměstnanci za vykonanou práci stejné hodnoty 

musí přidělit stejnou mzdu či plat (3, § 110). 

Mzda ani plat nesmí být nižší, než je hranice minimální mzdy. Od 1.1.2018 je základní 

sazba minimální mzdy stanovena MPSV na 12 200 Kč za měsíc nebo 73,20 Kč na 

hodinu (13).    

Zaměstnanec má také právo na tzv. zaručenou mzdu. Jedná se o mzdu nebo plat, na 

kterou má každý zaměstnanec právo. Zaručená mzda může být sjednána ve smlouvě, 

vnitřním předpisu a ve mzdovém a platovém výměru. Nejnižší úroveň zaručené mzdy 

nesmí být nižší než základní sazba minimální mzdy, ale vykonávané práce se stanoví 

podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti do skupin. Pokud nebyla zaručená mzda 

sjednaná v kolektivní smlouvě, stanoví vláda nejnižší úrovně zaručené mzdy 

každoročně vyhláškou (3, § 112). 

Mzda 

Mzda má povahu peněžního plnění, ale může se poskytovat i v naturální formě. To 

ovšem pouze v případě, že minimální mzda bude mít formu peněžitého plnění a zbytek 

mzdy se může se souhlasem zaměstnance vyplatit jako naturální mzda (3, § 109). 
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Před začátkem výkonu práce zaměstnavatel se zaměstnancem sjednají mzdu ve 

smlouvě, vnitřním předpise nebo se určuje mzdovým výměrem. Písemný mzdový 

výměr musí zaměstnavatel vydat zaměstnanci nejpozději v den nástupu do práce. 

V tomto výměru jsou kromě výše mzdy ujednány také údaje o způsobu odměňování, o 

termínu a místě výplaty mzdy, pokud tyto údaje neobsahuje smlouva nebo vnitřní 

předpis (3, § 113). 

Pokud má zaměstnavatel v úmyslu měnit výši mzdy a mzda je stanovena mzdovým 

výměrem, musí o tom uvědomit zaměstnance nejpozději v den, kdy změna nabývá 

účinnosti. V případě, že je mzda sjednána přímo v pracovní smlouvě, lze její výši 

změnit pouze změnou pracovní smlouvy se souhlasem zaměstnance. Jedná se o dohodu 

mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem (3, § 113). 

Zaměstnanci, který vykonal práci přesčas, náleží dosažená mzda a příplatek nejméně ve 

výši 25 % průměrného výdělku, pokud se zaměstnanec se zaměstnavatelem nedohodli 

na čerpání náhradního volna místo příplatku (2, s. 98). 

Za dobu práce ve svátek přísluší zaměstnanci dosažená mzda a náhradní volno 

v rozsahu práce konané v tento den. Při čerpání náhradního volna má zaměstnanec 

právo na náhradu mzdy ve výši průměrného výdělku. Pokud zaměstnavatel se 

zaměstnancem domluví místo náhradního volna na poskytnutí příplatku k dosažené 

mzdě, zaměstnanec má právo na dosaženou mzdu a na příplatek ve výši průměrného 

výdělku namísto náhradního volna (2, s. 98). 

Zaměstnanci přísluší příplatek také za dobu noční práce, a to ve výši nejméně 10 % 

průměrného výdělku (2, s. 98). Podobně je tomu u příplatku za práci v sobotu a 

v neděli. Zaměstnanci náleží také příspěvek ve výši nejméně 10 %, ale lze ho 

v kolektivní smlouvě dohodnout jinak (2, s. 99).     

Plat 

V tomto případě je zaměstnavatelem stát, organizační složka státu, územní samosprávný 

celek, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba (3, § 109). 

Zaměstnanci přísluší platový tarif stanovený pro platovou třídu a platový stupeň, do 

kterých je zařazen. Zaměstnavatel zařadí zaměstnance do platové třídy podle druhu 
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práce sjednané v pracovní smlouvě. Platový stupeň je určen podle délky započítané 

praxe (3, s. 100). 

2.7.2 Odměny z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr 

V dohodě o provedení práce nebo v dohodě o pracovní činnosti je uvedena výše 

odměny, kterou musí zaměstnavatel zaměstnanci poskytnout za vykonanou práci (4, s. 

31). 

V odměňování z dohod má zaměstnavatel větší svobodu. Nemusí poskytnout příplatky 

za výkon práce přesčas, za práci ve svátek, za práci v noci, v sobotu a neděli a další. 

Není stanovena ani žádná maximální výše odměny, ale zaměstnavatel nesmí vyplatit 

menší odměnu, než je minimální mzda (2, s. 114 a 115). 

2.8 Výpočet mezd 

Pro výpočet mezd je stanovený určitý postup, který se liší například v tom, v jaké výši 

je jeho hrubá mzda, zda zaměstnanec podepsal Prohlášení poplatníka daně z příjmů 

nebo jestli má nárok na uplatnění slev na dani z příjmů (8, s. 17).  

2.8.1 Postup výpočtu čisté mzdy zaměstnance 

Pro lepší znázornění výpočtu čisté mzdy zaměstnance použijeme příklad v tabulce. 

Budeme předpokládat, že zaměstnanec dosáhl hrubé mzdy ve výši 18 000 Kč, podepsal 

Prohlášení poplatníka daně z příjmů a má nárok na uplatnění daňového zvýhodnění na 

jedno dítě. Jedná se o běžný případ, který použiju i v analytické části při výpočtu mezd. 

Tabulka 3 Postup výpočtu čisté mzdy zaměstnance (zpracováno dle 8, s. 17) 

Název operace Částka Postup výpočtu 

Hrubá mzda 18 000 Kč - 

Sociální pojištění hrazené 

zaměstnavatelem 25 % 
4 500 Kč 25 % z 18 000 Kč 

Zdravotní pojištění 

hrazené zaměstnavatelem 

9 % 

1 620 Kč 9 % z 18 000 Kč 

Sociální pojištění hrazené 1 170 Kč 6,5 % z 18 000 Kč 
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zaměstnancem 6,5 % 

Zdravotní pojištění 

hrazené zaměstnancem 

4,5 % 

810 Kč 4,5 % z 18 000 Kč 

Superhrubá mzda 24 120 Kč 
18 000 + 

4 500 + 1 620 Kč 

Superhrubá mzda 

zaokrouhlená 
24 200 Kč 

24 120 Kč zaokrouhleno na 

stokoruny nahoru 

Záloha na daň z příjmů 

15 % 
3 630 Kč 15 % z 24 200 Kč 

Sleva na poplatníka 2 070 Kč 
§ 35ba zákona o daních z 

příjmů 

Záloha na daň z příjmů 

po slevě 
1 560 Kč 3 630 – 2 070 Kč 

Daňové zvýhodnění na 

dítě 
1 267 Kč 

§ 35c zákona o daních z 

příjmů 

Záloha na daň z příjmů 

po daňovém zvýhodnění 
293 Kč 1 560 – 1 267 Kč 

Čistá mzda 15 727 Kč 
18 000 – 1 170 – 810–293 

Kč 

2.8.2 Slevy na dani z příjmů fyzických osob a daňové zvýhodnění 

Slevy na dani z příjmů fyzických osob jsou upraveny v zákoně č. 586/1992 Sb., o 

daních z příjmů. Většina slev na dani se uplatňuje měsíčně při výpočtu mezd a ročně při 

ročním zúčtování záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a daňového 

zvýhodnění. O roční zúčtování může požádat každý poplatník, který nemá povinnost 

podat daňové přiznání a měl příjmy ze závislé činnosti podle § 6 zákona o daních 

z příjmů. Současně poplatník neměl zdanitelné příjmy podle § 7 až § 10 o daních 

z příjmů vyšší než 6 000 Kč (2, s. 236 a 258).   

Sleva na dani pro poplatníky daně z příjmů fyzických osob  

Základní sleva na poplatníka daně z příjmů fyzických osob je měsíčně 2 070 Kč a ročně 

24 840 Kč. Nárok mají všichni poplatníci, kteří měli alespoň v části roku zdanitelné 
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příjmy. Roční sleva se uplatňuje vždy v plné výši, i když poplatník nepracoval celý 

kalendářní rok (2, s. 236 a 237). 

Sleva na manžela (manželku) žijící ve společné hospodařící domácnosti 

Základní sleva na manžela (manželku) je ročně 24 840 Kč, měsíční se neuplatňuje. 

Uplatní se pouze za podmínky, že druhý z manželů neměl vlastní příjem přesahující za 

zdaňovací období 68 000 Kč. Jestliže je druhý z manželů držitelem průkazu ZTP/P, 

zvyšuje se částka na dvojnásobek (14, § 35ba). 

Sleva na invaliditu 

Základní sleva na invaliditu je 210 Kč měsíčně a 2 520 Kč ročně. Pobírá ji poplatník, 

který má přiznaný invalidní důchod prvního a druhého stupně. Rozšířená sleva na 

invaliditu pro poplatníka, který má přiznaný důchod třetího stupně, je měsíčně 420 Kč a 

ročně 5 040 Kč (14, § 35ba).  

Sleva na držitele průkazu ZTP/P 

Pokud je poplatník držitelem průkazu ZTP/P, má nárok na uplatnění slevy ve výši 1 345 

Kč měsíčně nebo 16 140 Kč ročně (14, § 35ba).  

Sleva na studenta  

Sleva na studenta je ve výši 335 Kč měsíčně nebo 4 020 Kč ročně. Nárok má student, 

který se soustavně připravuje na budoucí povolání studiem, nebo předepsaným 

výcvikem. Slevu si může uplatňovat do dovršení věku 26 let, popřípadě do dovršení 

věku 28 let v doktorském studijním programu (14, § 35ba). 

Sleva za umístění dítěte 

Sleva za umístění dítěte se uplatňuje pouze ročně ve výši prokazatelně vynaložených 

výdajů za umístění vyživovaného dítěte poplatníka v předškolním zařízení. Poplatník 

musí doložit potvrzení z předškolního zařízení. Vyživované dítě musí žít s poplatníkem 

ve společné domácnosti. Sleva za každé vyživované dítě se uplatňuje pouze do výše 

minimální mzdy (14, § 35bb). 

Daňové zvýhodnění na dítě 

Výše daňového zvýhodnění je 1 267 Kč měsíčně a 15 204 Kč ročně na jedno dítě, na 

druhé dítě 19 404 Kč ročně (měsíčně 1 617 Kč) a na třetí a další dítě 24 204 Kč ročně 
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(měsíčně 2 017 Kč). Daňové zvýhodnění se uplatňuje na vyživované dítě žijící ve 

společné domácnosti, včetně měsíce, kdy dovrší 18 let (14, § 35c).  

2.9 Účtování mezd  

Následující kapitola charakterizuje účtování mezd. Jednotlivé účetní případy je 

zaměstnavatel povinen správně zobrazit ve svém účetnictví. Konkrétní účty týkající se 

mezd jsou vymezeny v Českých účetních standardech, ale musíme brát v potaz i ostatní 

zákony, které se jimi zabývají. 

2.9.1 Způsob účtování mezd  

V tabulce je zobrazeno účtování mezd. Zaměstnavatel může podle svého uvážení 

libovolně použít analytickou evidenci daných účtů. 

Tabulka 4 Účtování mezd (zdroj 15, s. 103) 

Název operace Má dáti Dal 

Hrubá mzda 521 331 

Sociální pojištění hrazené 

zaměstnavatelem 25 % 
524 336 

Zdravotní pojištění 

hrazené zaměstnavatelem 

9 % 

524 336 

Záloha na daň z příjmů 

15 % 
331 342 

Sociální pojištění hrazené 

zaměstnancem 6,5 % 
331 336 

Zdravotní pojištění 

hrazené zaměstnancem 

4,5 % 

331 336 

Srážky ze mzdy 331 379 

Výplata mzdy z BÚ 331 221 

Odvod sociálního 

pojištění OSSZ 
336 221 
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Odvod zdravotního 

pojištění ZP 
336 221 

Odvod daně z příjmů FÚ 342 221 

Odvod ostatních srážek 379 331 

2.9.2 Charakteristika jednotlivých účtů a daňová uznatelnost účtů 

V této kapitole jsou vysvětleny účty použité v přechozí tabulce č. 4 Účtování mezd. 

Nákladové účty vstupují spolu s výnosy do výsledku hospodaření za účetní období. 

Zaznamenávají se do Výkazu zisku a ztrát. Musíme rozlišovat, zda se jedná o daňově 

uznatelné nebo daňově neuznatelné náklady. Aktivní a pasivní účty se nazývají 

rozvahové. Již podle názvu je patrné, že se zobrazují v Rozvaze. Přírůstek aktiv se 

zaznamenává na straně Má dáti, oproti tomu úbytek na straně Dal. Přírůstek pasiv se 

zaznamenává opačně než u aktiv, tudíž na straně Dal a úbytek na straně Má dáti (15, s. 

23). 

221 – Peněžní prostředky na účtech 

Na tomto účtu se zaznamenávají pohyby na bankovním účtu nebo úvěrovém účtu. Jedná 

se o aktivní rozvahový účet. Zpravidla by měl mít ke konci rozvahového dne kladný 

zůstatek. Pokud tomu tak není, vykáže se jako poskytnutý krátkodobý bankovní úvěr 

(15, s. 81). 

331 – Zaměstnanci  

Jedná se o pasivní rozvahový účet, na kterém vzniká zaměstnavateli závazek vyplatit 

mzdu zaměstnanci. Zaznamená se zde také srážka pojistného na sociálním 

zabezpečením a zdravotním pojištěním, které hradí zaměstnanec (15, s. 103). 

336 – Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 

Na tomto pasivním rozvahovém účtu se zaznamenávají na straně Dal závazky ze 

sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění k příslušným institucím. Na straně Má 

dáti se zachycují odvody příslušným institucím (15, s. 105).  

Sazba sociálního pojištění hrazené zaměstnavatelem je 25 % z vyměřovacího základu 

(úhrn příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků zaměstnance), z toho 21,5 % jde na 

důchodové pojištění, 3,3 % na nemocenské pojištění a 1,2 % na státní politiku 
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zaměstnanosti. Pro sociální pojištění hrazené zaměstnancem platí sazba 6,5 % 

z vyměřovacího základu (2, s. 410). Sazba zdravotního pojištění hrazeného 

zaměstnavatelem je 13,5 % z vyměřovacího základu. Pro zdravotní pojištění hrazeného 

zaměstnancem platí sazba 4,5 % z vyměřovacího základu (2, s. 349). 

342 – Ostatní přímé daně 

Opět se jedná o pasivní rozvahový účet. Účtují se zde zálohy na daň z příjmů fyzických 

osob ze závislé činnosti a funkčních požitků v průběhu zdaňovacího období. Tato daň je 

ve výši 15 %, která je vypočtena ze superhrubé mzdy. Od této daně se odečítá vždy 

sleva na poplatníka, která je ročně 24 840 Kč a měsíčně 2 070 Kč. Pokud má 

zaměstnanec nárok na další slevy, odečítají se opět od této daně (15, s. 107).  

379 – Jiné dluhy 

Na tomto pasivním rozvahovém účtu se účtují srážky ze mzdy, které mohou být 

provedeny pouze v případech stanoveným zákonem. Srazit se mohou např. výživné, 

srážky z půjček, exekuční srážky a další (15, s. 125).  

521 – Mzdové náklady 

Účtují se zde veškeré pracovněprávní nároky zaměstnanců z pracovního poměru a 

z dohod konaných mimo pracovní poměr. Účtuje se zde zásadně hrubá mzda, do které 

musí být zahrnuta také naturální mzda, pokud je součástí mzdy. Tento nákladový účet je 

daňově uznatelný v plné výši (15, s. 164).  

524 – Zákonné sociální pojištění 

Účtuje se zde zdravotní pojištění a sociální zabezpečení hrazené zaměstnavatelem. Toto 

pojištění je zaměstnavatel povinen platit za své zaměstnance. Sociální pojištění se hradí 

ve výši 25 % z hrubých mezd a zdravotní pojištění 9 % z hrubých mezd. Tento 

nákladový účet je také daňově uznatelný v plné výši (15, s. 165).   

2.10 Benefity poskytované zaměstnancům 

Benefity poskytované zaměstnancům slouží zejména k jejich motivaci. V dnešní dob už 

jsou téměř všude běžnou záležitostí. Pokud zaměstnavatel poskytuje lákavé benefity 

svým zaměstnancům, stává se pro ně více atraktivní (16). Zaměstnanecké benefity 
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rozeberu i v další části bakalářské práce. Porovnám poskytované benefity s konkurencí 

na základě vlastního výzkumu. 

2.10.1 Formy benefitů z daňového hlediska 

Benefity členíme podle daňového hlediska do čtyř kategorií (17). 

 

 

 

Daňově maximálně výhodné benefity 

Daňově maximálně výhodně benefity jsou pro zaměstnavatele daňově uznatelným 

nákladem a pro zaměstnance osvobozeným příjmem (17).  

Mezi tyto benefity řadíme závodní stravování (i formou stravenek) do limitu, příspěvky 

na životní a penzijní pojištění až do výše 50 000 Kč za rok, vzdělávací kurzy a školení a 

úhrada na přechodné bydlení zaměstnanců do výše 3 500 Kč za měsíc (17). 
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Obrázek 1 Benefity poskytované zaměstnancům (vlastní zpracování dle 17) 
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Daňově výhodné benefity 

Daňově výhodné benefity jsou pro zaměstnavatele daňově neuznatelným nákladem, ale 

neodvádí se z nich sociální ani zdravotní pojištění. Pro zaměstnance jsou tyto benefity 

opět daňově osvobozeným příjmem (17).  

Mezi tyto benefity řadíme příspěvky na kulturu, sport, zdraví a vzdělávání, které 

většinou zaměstnavatel poskytuje formou poukázek nebo voucherů. Dále úhrada za 

nadstandartní zdravotní péči, poskytnutí příspěvku na rekreaci zaměstnance až do výše 

20 000 Kč ročně, poskytnutí nealkoholických nápojů na pracovišti, závodní stravování 

nad limit stanovený zákonem, bezplatné využití firemní mateřské školky a dárky 

zaměstnancům do výše 2 000 Kč splňující účel stanovený vyhláškou o FKSP (17).  

Daňově neutrální benefity 

Daňově neutrální benefity jsou pro zaměstnavatele daňově uznatelným nákladem, ale 

pro zaměstnancem jsou příjmem, který podléhá zdanění a odvádí se z něj sociální a 

zdravotní pojištění (17).   

Mezi tyto benefity řadíme poskytnutí vozidla pro pracovní i soukromé účely, kdy se 

základ daně zvýší o 1 % z pořizovací ceny vozidla. Dále placené pohonné hmoty pro 

soukromé účely, týden dovolené navíc, příspěvek na dopravu do zaměstnání nebo 

úhrada za přechodné ubytování zaměstnance nad limit. Dále sem řadíme také placené 

zdravotní volno, kdy není zaměstnanec povinen dokládat potvrzení od lékaře (tzv. sick 

day) a v poslední řadě výrobky a služby, které zaměstnavatel poskytl zaměstnanci za 

cenu nižší než obvyklou, kde se základ daně zvýší o rozdíl cen (17). 

Daňově nevýhodné benefity 

Daňově nevýhodné benefity jsou pro zaměstnavatele daňově nevýhodným nákladem a 

pro zaměstnance podléhají zdaněním a odvodům sociálního a zdravotního pojištění 

(16).  

Mezi tyto benefity řadíme příspěvky zaměstnancům na rekreaci nad limit 20 000 Kč za 

rok a dárky, které nesplňují účel podle vyhlášky o FKSP (17). 
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2.11 Náklady 

Každý zaměstnavatel by měl věnovat zvýšenou pozornost nákladům, které mu vznikají. 

Je důležité si uvědomit, z jakých složek se náklady skládají a jak reagují na změny nebo 

jaký je jejich vztah k prováděným výkonům (18, s. 27). Zaměřím se především na 

osobní náklady, které se řešené problematiky nejvíce týkají. 

„Náklad je v nejobecnějším vyjádření účelné a účelové vynaložení prostředků a práce 

ve vztahu k určitým výkonům. Náklad tedy znamená účelový úbytek prostředků s cílem 

získání ekonomického prospěchu. Náklady mají vždy svůj konkrétní objekt, se kterým se 

příčinně spojují“ (15, s. 252). 

2.11.1 Členění nákladů podle závislosti na změnách objemu výroby 

Náklady se podrobně člení z mnoha hledisek. My se budeme věnovat pouze členění 

nákladů v závislosti na objemu výroby. Náklady týkající se účetnictví, které jsou 

podstatné pro účtování mezd, jsou vymezeny v kapitole 2.9.2. 

Fixní náklady 

Fixní náklady jsou relativně stálé, jsou na změnách objemu výroby nezávislé. Po 

většinu období se nemění. Mezi tyto náklady členíme například odpisy dlouhodobého 

majetku, nájemné, leasingové splátky a další (18, s. 120). 

Variabilní náklady 

Variabilní náklady se mění v závislosti na objemu výroby. Rozlišujeme 3 druhy, a to 

proporcionální, nadproporcionální a podprocionální náklady. Proporcionální náklady se 

mění přímo úměrně s objemem výroby, řadíme mezi ně například spotřebu materiálu. 

Nadproporcionální náklady rostou rychleji než objem výroby. Jedná se například o růst 

mzdových nákladů v případě vyššího objemu výkonů práce přesčas. Podproporcionální 

náklady rostou pomaleji než objem výroby, řadíme mezi ně například náklady na 

úpravu a údržbu stroje (18, s. 128). 
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2.11.2 Osobní náklady 

Osobní náklady jsou náklady vynakládané na pracovní sílu. Rozlišujeme přímé a 

nepřímé osobní náklady, které mají odlišný vztah k výkonům a k jejich ziskovosti (18, 

s. 21).  

Mezi přímé osobní náklady zahrnujeme náklady na mzdy zaměstnanců, kteří se přímo 

podílí na výrobě nebo na realizaci výkonů zaměstnavatele. Mezi nepřímé naopak 

zahrnujeme mzdové náklady na administrativní a technicko-hospodářské zaměstnance, 

kteří se na realizaci výkonů přímo nepodílejí, ale zajišťují chod zaměstnavatele jako 

celku (18, s. 22).  

Osobní náklady řadíme do účtové skupiny 52 v účtové osnově. Zahrnujeme do nich 

mzdové náklady, příjmy společníků obchodní korporace ze závislé činnosti, odměny 

členům orgánů obchodní korporace, zákonné a ostatní sociální pojištění, sociální 

náklady individuálního podnikatele a zákonné a ostatní sociální náklady. Ostatní 

sociální pojištění, ostatní sociální náklady a náklady individuálního podnikatele jsou 

daňově neuznatelné náklady, všechny zbylé výše jmenované náklady jsou daňově 

uznatelné (15, s. 258).  

2.12 Finanční situace  

V dnešní době je velmi důležité, aby byl zaměstnavatel schopen porozumět své finanční 

a ekonomické situaci. Pro další část bakalářské práce je pro nás podstatná rentabilita 

nákladů a podíl vlastního kapitálu. Hodnota ukazatelů rentability je vždy závislá na 

hodnotě hospodářského výsledku (18, s. 17). 

Rentabilita nákladů vyjadřuje, kolik korun nákladů musíme vynaložit, abychom dosáhli 

ziku (18, s. 17).  Vypočítá se podle vzorce: 

Rentabilita nákladů = Zisk (ztráta) / celkové náklady (18, s. 17) 

Podíl vlastního kapitálu nám udává, kolik celkových aktiv je financováno z vlastních 

zdrojů (18, s. 17). Vypočítá se podle vzorce: 

Podíl vlastního kapitálu = Vlastní kapitál / aktiva (18, s. 17). 
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2.13 Shrnutí teoretických východisek práce 

Teoretický východiska práce pojednávají, na základě odborné literatury, o problematice 

pracovněprávních vztahů. Jedná se o základní pojmy, které se prolínají v dalších částech 

bakalářské práce. Jsou zde mimo jiné vymezeny pracovněprávní vztahy a její účastníci, 

pracovní poměr a dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, pracovní doba, 

dovolená, odměňování a zaměstnanecké benefity. Tato část zahrnuje ekonomickou, 

účetní i daňovou oblast.   

Ekonomická část informuje o výpočtu mezd zaměstnanců, vymezuje osobní náklady a 

náklady členěné podle závislosti na změnách objemu výroby. Z pohledu finanční 

situace se věnuje výpočtu rentability nákladů a podílu vlastního kapitálu. Účetní část 

vymezuje způsob účtování mezd a charakterizuje jednotlivé účty, které se mezd týkají. 

Daňová část vymezuje daňovou uznatelnost nákladů týkajících se mezd, daňově 

uznatelné a neuznatelné zaměstnanecké benefity a dále slevy na dani z příjmů fyzických 

osob a daňové zvýhodnění.  
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3 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU Z PRÁVNÍHO, 

DAŇOVÉHO A EKONOMICKÉHO HLEDISKA 

V této části představím Jednotu, spotřebních družstvo v Hodoníně. Rozeberu získané 

informace. Vymezím současnou ekonomickou situaci, průběh přijímání nových 

zaměstnanců a provedu výpočet průměrných mzdových nákladů. 

3.1 Jednota, spotřební družstvo v Hodoníně 

Obchodní název:  Jednota, spotřební družstvo v Hodoníně 

Datum vzniku:  27. října 1956 

Zapsaná: v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem 

v Brně, oddíl Dr. XXXVIII, vložka 391 

Sídlo:    Národní třída 384/13, 695 01 Hodonín 

Identifikační číslo:  00032263 

Právní forma:   Družstvo 

Předsedkyně představenstva: JUDr. Milena Kadlecová (19) 

3.1.1 Předmět činnosti 

Jednota, spotřební družstvo v Hodoníně je právnickou osobou. Za porušení závazků 

zodpovídá celým svým majetkem. Členové družstva za závazky družstva neručí. 

Základní kapitál tvoří souhrn základních členských vkladů a nyní je v hodnotě 

2 697 734 Kč. Povinností družstva je mít schválenou účetní závěrku auditorem (20). 

Předmětem činnosti je: 

• Koupě zboží za účelem jeho prodeje a prodej, 

• Pronájem nemovitostí, bytových a nebytových prostor a nájem movitostí, 

• Hostinská činnost, 

• Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízeních sloužících 

k regeneraci a rekondici, 
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• Nákup, skladování a prodej zdravotnických prostředků, které mohou být 

prodávány prodejci zdravotnických subjektů (19).  

3.1.1 Současná situace zaměstnavatele 

Jednota, spotřební družstvo v Hodoníně se řadí mezi maloobchodní sítě prodejen 

potravin v České republice. Dne 1.1.2014 došlo k vnitrostátní fúzi sloučením 

s Jednotou, spotřebním družstvem v Novém Jičíně s nástupnickým družstvem Jednota, 

spotřební družstvo v Hodoníně (19). Zaměstnavatel provozuje 120 maloobchodních 

prodejen, z toho 77 v okresu Hodonín a 43 v okresu Nový Jičín. Zabývá se 

maloobchodním prodejem širokého sortimentu potravin, nápojů, průmyslového a 

drogistického zboží denní spotřeby. Snaží se poskytovat kvalitní a cenově dostupné 

zboží a služby. Prodejny jsou členěny podle velikosti prodejní plochy a šíře sortimentu 

do 5 základních kategorií A, B, C, D a dále supermarkety MARINA (20). Členění 

prodejen je zobrazeno v následující tabulce. 

Tabulka 5 Rozdělení prodejen (upraveno dle 22) 

Typ prodejen Maloobchodní obrat Velikost prodejen Počet prodejen 

Supermarkety nad 3. mil. Kč nad 700 m2 3 

A 950 tis. – 3 mil. Kč nad 200 m2 39 

B 600 tis. – 949 tis. Kč od 100 m2 45 

C, D 100 tis. – 599 tis. méně než 100 m2 33 

V následující tabulce je zobrazen vývoj počtu zaměstnanců v letech 2015 až 2017. 

Počet zaměstnanců zahrnuje zaměstnance prodejen v okrese Hodonín i Nový Jičín. 

V okrese Hodonín je však více zaměstnanců, jelikož je zde více větších otevřených 

prodejen. 

Tabulka 6 Vývoj počtu zaměstnanců (upraveno dle 20, 22) 

 

Zaměstnanci celkem 

k 31.12.2015 k 31.12.2016 k 31.12.2017 k 30.4.2018 
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Počet zaměstnanců 725 728 775 786 

Přepočtený stav 

zaměstnanců 
618 629,5 682,24 617,10 

Mzdové náklady 
125 269 tisíc 

Kč 

131 930 tisíc 

Kč 

149 770 tisíc 

Kč 

52 649 tisíc 

Kč 

Počet zaměstnanců se každým rokem zvyšuje. Přispívá k tomu rozvoj družstva, zejména 

otevírání nových prodejen. Zaměstnavatel stanoví přepočtený stav poměrem na celý 

rozsah týdenní pracovní doby.  

Tabulka 7 Evidenční stav zaměstnanců k 30.4.2018 (upraveno dle 23) 

 muži ženy důchodci ZPS 

Počet 

zaměstnanců 
25 761 71 49 

U zaměstnavatele pracují převážně ženy, které tvoří až 97 % z celkového počtu 

zaměstnanců. Další velkou skupinou jsou důchodci, kteří tvoří 9 % z celkového počtu 

zaměstnanců. Zaměstnanci se změněnou pracovní schopností tvoří necelých 6 %. 

Nejmenší skupinu zaměstnanců tvoří muži, a to ve výši 3 % z celkového stavu 

zaměstnanců. 

Hlavní ekonomické ukazatele zaměstnavatele 

Hlavní ekonomické ukazatele zaměstnavatele jsou v tabulce vyčísleny za rok 2015 až 

2017. Hodnoty v roce 2017 jsou získány z průběžných výsledků. Je tedy možné, že se 

při sestavování závěrkových operací budou trochu lišit. Zaměstnavatel daňové přiznání 

z příjmů právnických osob podává až do konce června 2018. 

Tabulka 8 Hlavní ekonomické ukazatele zaměstnavatele (upraveno dle 20, 22) 

Hlavní ekonomické 

ukazatele 
2015 2016 2017 

Maloobchodní 

obrat v tisících Kč 
1 307 172 Kč 1 314 432 Kč 1 403 051 Kč 
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Hospodářský 

výsledek po 

zdanění v tisících 

Kč 

+ 3 490 Kč + 15 373 Kč + 13 873 Kč 

Rentabilita 

nákladů v % 
0,29 % 1,24 % 1,11 % 

Podíl vlastního 

kapitálu 
66,51 68,80 69,03 

Zaměstnavatel prosperuje velmi dobře. Nevykazuje ztrátu a hospodářský výsledek po 

zdanění a maloobchodní obrat se každým rokem zvyšuje. Ukazatel rentability nákladů 

roste, což značí, že efektivně hospodaří. Podíl vlastního kapitálu se také zvýšil, 

zaměstnavatel je tedy schopen hradit financování aktiv. Hodnoty rentability nákladů a 

podílu vlastního kapitálu jsou vypočítány v následující tabulce podle vzorců v kapitole 

2.12 Finanční situace. 

Tabulka 9 Výpočet rentability nákladů a podílu vlastního kapitálu v tisících Kč (upraveno dle 20, 22) 

Ekonomické 

ukazatele 
2015 2016 2017 

Zisk 3 490 Kč 15 373 Kč 13 837 Kč 

Celkové náklady 

v tisících Kč 
1 199 353 Kč 1 239 225 Kč 1 241 520 Kč 

Rentabilita nákladů 

v % 
0,29 % 1,24 % 1,11 % 

Vlastní kapitál 354 338 Kč 369 377 Kč 375 037 Kč 

Celková aktiva 532 769 Kč 536 856 Kč 543 301 Kč 

Podíl vlastního 

kapitálu 
66,51 68,80 69,03 

3.2 Průběh vzniku pracovního poměru   

V závěrové části jsou mimo optimalizace mzdových nákladů navrhnuty také řešení, 

díky kterým by se stal zaměstnavatel více atraktivní pro své potencionální nové 

zaměstnance. Důsledkem toho by vznikl nový pracovní poměr. Tato kapitola nastíní 

průběh vzniku pracovního poměru u zaměstnavatele.  
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Po výběru vhodného zaměstnance vzniká pracovní poměr na základě sepsání pracovní 

smlouvy nebo dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. Nový zaměstnanec se 

musí dostavit na personální a mzdové oddělení. Referentka mzdového a personálního 

oddělení ověřuje totožnost zaměstnance na základě předloženého platného občanského 

průkazu. Nový zaměstnanec má povinnost předložit doklady, které jsou podstatné pro 

výkon pracovní činnosti (23).  

Zaměstnanec předkládá maturitní vysvědčení nebo výuční list, případně doklad o 

vysokoškolském vzdělání. Dále předloží potravinářský průkaz, který musí mít podle 

zákona vyřízený. Také před vznikem pracovního poměru podstoupí vstupní lékařkou 

prohlídku. Potravinářský průkaz a lékařskou prohlídku si zaměstnanec sám zajišťuje u 

svého obvodního lékaře, v případě zařazení do rizikové kategorie 2 (v Jednotě, 

spotřebním družstvu v Hodoníně je do této kategorie zařazen výkon práce pokladní) je 

nutné vstupní lékařskou prohlídku absolvovat u závodního lékaře (23).  

Nový zaměstnanec dále předkládá zápočtový list od předešlého zaměstnavatele. 

Zápočtový list vystavuje zaměstnavatel po ukončení pracovního poměru. Pokud byl 

zaměstnanec evidován na úřadu práce, předkládá potvrzení o evidenci na úřadu práce. 

Dalším dokladem, který má zaměstnanec povinnost doložit je výpis z rejstříku trestů. 

Jestliže má zaměstnanec soudně stanovené srážky ze mzdy, exekuce, insolvenci, je 

povinen tyto údaje nahlásit zaměstnavateli a doložit příslušné doklady k těmto srážkám. 

Studující zaměstnanec dodá platné potvrzení o studiu, které vydává střední škola, 

střední odborné učiliště nebo vysoká škola. Zaměstnanec, který je 

poživatelem starobního nebo invalidního důchodu, předkládá rozhodnutí o přiznání 

důchodu a potvrzení o pobírání důchodu. Pokud je zaměstnanec na rodičovské 

dovolené, přikládá také čestné prohlášení o pobírání rodičovského příspěvku (23). 

Všechny potřebné doklady předá referentce personálního a mzdového oddělení ke 

zpracování. Následuje školení BOZP, kterého se musí podle zákoníku práce zúčastnit. 

Zaměstnanec musí mít u sebe na pracovišti potravinářský průkaz, který musí na 

požádání kdykoliv předložit orgánu ochrany veřejného zdraví. Zároveň musí mít 

znalosti nutné k ochraně veřejného zdraví (23). 

Po proškolení BOZP jde nový zaměstnanec k vedoucímu personálního a mzdového 

oddělení. Ten seznámí nového zaměstnance s podmínkami odměňování a s benefity, 
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které mu budou poskytnuty. Následně podá návrh na přijetí do pracovního poměru a 

seznámí zaměstnance s jeho právy a povinnostmi. V návrhu na přijetí zaměstnance do 

pracovní poměru je vymezena činnost, kterou bude zaměstnanec vykonávat, plný nebo 

zkrácený úvazek, místa výkonu práce, den nástupu do práce, doba určitá a neurčitá a 

další ujednání (23).  

Zaměstnanec se vrátí referentce personálního a mzdového oddělení a sepíšou pracovní 

smlouvu nebo dohodu o pracovní činnosti, případně dohodu o provedení práce. Pokud 

bude mít zaměstnanec zájem, sepíšou Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických 

osob ze závislé činnosti. Zaměstnanec musí předložit potřebné doklady, pokud má 

nárok na slevy na dani a daňové zvýhodnění a chce je uplatnit. Jestliže má zaměstnanec 

zájem o zasílání mzdy na jeho bankovní účet, sepíšou dohodu o zasílání mzdy na 

sjednaný účet (23).  

Protože se u zaměstnavatele jedná převážně o zaměstnance, kteří manipulují s penězi, 

uzavře s nimi dohodu o hmotné odpovědnosti. Referentka zaměstnance následně přidá 

do programu docházky, do mzdového programu, do programu plánování směn a přidělí 

mu docházkový čip (23).  

Po přijetí nového zaměstnance do pracovního poměru referentka založí osobní spis 

zaměstnance. V něm se nachází důležité osobní údaje. Dále založí také mzdový list, ve 

kterém jsou uvedeny podstatné informace o jeho pracovněprávním vztahu. Následně 

zajistí všechny ohlašovací povinnosti u příslušné ZP a OSSZ, popřípadě u jiných 

správních orgánů (23).  

Výplatní termín je stanoven nejpozději na 15. den v měsíci podle kolektivní smlouvy, 

ve které jsou stanoveny přesné termíny. Zpravidla 12. den v měsíci, pouze v případech, 

kdy do období zpracování mezd spadají např. státní svátky, je výplatní termín stanoven 

kolektivní smlouvou na 13., případně 14. den v měsíci (24).  

3.2.1 Plánování směn 

Referentka personálního a mzdového oddělení zajistí, aby vedoucí zaměstnanec 

příslušené prodejny naplánoval rozpis směn, podle kterého se bude nový zaměstnanec 

následující měsíc řídit. Při plánování rozpisu směn je nutné dodržet především 
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ustanovení §90 a §92 Zákoníku práce, jedná se o dodržení nepřetržitého odpočinku 

mezi směnami a v rámci týdně (23, 24).  

Délka směny nesmí přesáhnout 12 hodin. Zaměstnavatel v rozpisu směn stanoví začátek 

a konec pracovní doby každé jednotlivé směny. Podle kolektivní smlouvy má každý 

zaměstnanec právo na přestávku v práci na jídlo a oddech nejpozději po odpracování 

4,5 hodiny (25).  

V pracovní smlouvě nebo v dohodě o pracích konaných mimo pracovní poměr 

zaměstnance je sjednaná týdenní pracovní doba zaměstnance, kterou je nutné v rozpisu 

směn dodržet. Zaměstnanci mají týdenní pracovní dobu převážně 40 hodin týdně nebo 

30 hodin týdně, dále se vyskytují sjednané rozsahy pracovní doby na 20 hodin týdně, 

případně i 15 nebo 10 hodin týdně apod. (24). Při pracovní době 40 hodin týdně a 30 

hodin týdně se převážně jedná o pracovněprávní vztah sjednaný pracovní smlouvou na 

dobu určitou nebo neurčitou. Při pracovní době 20 hodin týdně a méně se jedná pouze o 

dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr (23). 

S pracovní dobou 40 hodin týdně se setkáváme převážně u vedoucích zaměstnanců 

prodejen a u zástupců vedoucích prodejen. U větších prodejen pak i u běžných 

zaměstnanců, jako například u prodavaček nebo pokladních. Pracovní dobu 30 hodin 

týdně mají převážně prodavačky (23). 

Příklad: 

Zaměstnanec má sjednanou pracovní dobou 30 hodin týdně. Zaměstnavatel mu 

naplánoval v týdnu 6 směn po 5 hodinách, přičemž v sobotu má ranní směnu. Tato 

směna končí ve 12 hodin, neděle je volná. Nepřetržitý odpočinek v týdnu činí 24 hodin 

neděle + 12 hodin sobota = 36 hodin celkem.  

Zaměstnanci náleží příplatek za noční práci ve výši 10 % podle Zákoníku práce. Dále 

mu náleží příplatek v sobotu a v neděli ve výši 20 % podle kolektivní smlouvy. 

Příplatek za práci přesčas, příplatek za práci ve svátek, příplatek za práci ve ztíženém 

pracovním prostředí je stanoven podle Zákoníku práce. Příplatek za ztížené pracovní 

prostředí v Jednotě, spotřebním družstvu v Hodoníně náleží za dělené směny, kdy 

přerušení v rámci této směny činí nejméně 90 minut.  
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3.3 Odměňování zaměstnanců 

Zaměstnancům náleží stanovená mzda dle mzdového výměru. Zaměstnanci prodejen 

jsou odměňování měsíční základní mzdou, která tvoří část hrubé mzdy. K ní náleží 

podílová složka ve výši 38 % ze základní mzdy a pohyblivá složka ve výši 15 % ze 

základní mzdy. Na podílovou složku má každý zaměstnanec nárok, ovšem pohyblivá 

složka je nenároková (24). 

Pohyblivou složku přiznává zaměstnanci nadřízený zaměstnanec dle kvality odvedené 

práce. Podílová složka se krátí, případně navyšuje úměrně tomu, zda byla splněna 

stanovená produktivita práce (stanovené % tržeb na přepočteného zaměstnance) či 

nikoli (24).  

Zaměstnanci centrály a skladníci jsou odměňováni měsíční mzdou s pohyblivou 

složkou, jejichž výši určuje ředitelka družstva. Pohyblivá složka je opět nenároková a 

lze ji krátit při nesplnění pracovních povinností a úkolů. Vedoucím úseků a vedoucím 

oddělení, náměstkům jednotlivých útvarů a ředitelce družstva náleží ke mzdě také 

čtvrtletní prémie, jejichž procento stanoví statutární orgán po schválení 

představenstvem. Pomocné síly a uklízečky jsou odměňovány hodinovou sazbou 

s možností přiznání výkonnostní odměny ve výši maximálně 30 % z hodinové sazby 

(23, 24).  

Tabulka 10 Průměrné hrubé mzdy včetně pohyblivých a podílových složek zaměstnanců v letech 2015 až 

2017 (upraveno dle 23) 

Činnost 2015 2016 2017 

Prodejny 15 213 Kč 15 840 Kč 18 010 Kč 

Výroba potravin 21 000 Kč 0 Kč 0 Kč 

Centrála 28 460 Kč 30 145 Kč 32 214 Kč 

MTZ 18 318 Kč 18 524 Kč 20 173 Kč 

CELKEM 16 489 Kč 17 139 Kč 19 244 Kč 

Výrobna potravin byla v roce 2016 zrušena. Mzdy se každoročně zvyšují v závislosti na 

růstu minimální a zaručené mzdy. Zaměstnavatel dodržuje nejnižší úrovně zaručené 

mzdy dle vládního nařízení. V případě, že mzda poklesne pod její úroveň, je 
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zaměstnanci tento rozdíl ve mzdě ihned dorovnán na úroveň zaručené mzdy dle zařazení 

do skupiny pro stanovení zaručené mzdy dle složitosti a namáhavosti vykonávané 

práce, viz. například tabulka č. 11 Přehled měsíčních základních mezd na prodejnách 

dle rozsahu pracovní doby zaměstnanců 2017 (23). V přehledu je uvedena pouze 

základní mzda, to znamená bez podílové a pohyblivé složky. 

Tabulka 11 Přehled měsíčních základních mezd na prodejnách dle rozsahu pracovní doby zaměstnanců 

2017 (upraveno dle 24) 

Druh vykonávané práce Tarifní 

stupeň 

Rozsah týdenní pracovní doby v hodinách 

40 30  25  20 15 

Pomocná síla, uklízečka 1/1 76 Kč/h         

       

Topič 2/1 88 Kč/h         

             

Prodavačka 3/1 10180 Kč 7635 Kč 6363 Kč 5090 Kč 3818 Kč 

Skladník na prodejně 3/2 10120 Kč 7590 Kč 6325 Kč 5060 Kč 3795 Kč 

Pokladní 3/3 10760 Kč 8070 Kč 6725 Kč 5380 Kč 4035 Kč 

Referent poštovní přepážky 3/4 101 Kč/h         

             

Zástupce vedoucího C, D 4/1 11140 Kč 8355 Kč 6963 Kč 5570 Kč 4178 Kč 

Vedoucí úseku SM 4/6 11540 Kč 8655 Kč 7213 Kč 5770 Kč 4328 Kč 

Zástupce vedoucího B 4/3 11380 Kč 8535 Kč 7113 Kč 5690 Kč 4268 Kč 

Zástupce vedoucího A 4/4 12120 Kč 9090 Kč 7575 Kč 6060 Kč 4545 Kč 

Zástupce vedoucího SM 4/5 14000 Kč 10500 Kč 8750 Kč 7000 Kč 5250 Kč 

             

Vedoucí prodejny C, D 5/1 13180 Kč 9885 Kč 8238 Kč 6590 Kč 4943 Kč 

Vedoucí prodejny B 5/2 13820 Kč 10365 Kč 8638 Kč 6910 Kč 5183 Kč 

Vedoucí prodejny A 5/3 14960 Kč 11220 Kč 9350 Kč 7480 Kč 5610 Kč 
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Vedoucí prodejny SM 5/4 17800 Kč 13350 Kč 11125 Kč 8900 Kč 6675 Kč  

Příklad 

Pro výpočet čisté mzdy budeme předpokládat, že zaměstnanec vykonává druh práce 

prodavač/ka. V pracovní smlouvě má stanovený rozsah pracovní doby na 30 hodin 

týdně. Zaměstnanec podepsal Prohlášení poplatníka daně z příjmů. Příklad je sestaven 

na základě 30 hodinové pracovní doby, jelikož je u zaměstnavatele nejvíce sjednávaná. 

Také je zde vypočítaná čistá mzda zaměstnance s rozsahem pracovní doby 15 hodin za 

týden, jelikož tuto informaci zmíním v kapitole 4.1.3. Údaje o základní mzdě jsou 

použity z tabulky 11. 

Tabulka 12 Příklad výpočtu mzdy při odpracované pracovní době 30 a 15 hodin za týden (vlastní 

zpracování dle 24) 

 Částka 

Výpočet pro 

rozsah 

pracovní 

doby 30 

hodin 

Částka 

Výpočet 

rozsah 

pracovní 

doby 15 

hodin 

Má 

dáti 
Dal 

Základní mzda 7 635 Kč - 3 818 Kč - - - 

Podílová složka 2 902 Kč 
38 % z 7 635 

Kč 
1 451 Kč 

38 % 

z 3 818 Kč 
- - 

Pohyblivá složka 1 145 Kč 
15 % z 7 635 

Kč 
573 Kč 

15 % 

z 3 818 Kč 
- - 

Hrubá mzda celkem 11 682 Kč 
7 635 + 2902 

+ 1 145 Kč 
5 842 Kč 

3 818 + 

1 451 + 573 

Kč 

521 521 

ZP hrazené 

zaměstnancem 
526 Kč 

4,5 % 

z 11 682 Kč 
263 Kč 

4,5 % z 5 

842 Kč 
331 

336.

1 

SP hrazené 

zaměstnancem 
759 Kč 

6,5 % 

z 11 682 Kč 
380 Kč 

6,5 % z 5 

842 Kč 
331 

336.

2 

Doplatek ZP do 

minimální mzdy 
70 Kč 

12 200 – 

11 682 Kč = 

518 Kč 

518 Kč * 

13,5 % 

858 Kč 

12 200 – 5 

842 Kč = 6 

358 Kč 

6 358 * 

13,5 % 

331 
336.

1 

ZP hrazené 1 051 Kč 9 % z 11 682 526 Kč 9 % z 5 842 524 336.
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zaměstnavatelem Kč Kč 1 

SP hrazené 

zaměstnavatelem 
2 921 Kč 

25 % 

z 11 682 Kč 
1 461 Kč 

25 % z 5 

842 Kč 
524 

336.

2 

Záloha na daň ze 

mzdy 
2 355 Kč 

SHM = 

11 682 * 1,34 

= 15 653 

Zaokrouhlen

o 15 700 Kč 

* 15 % 

1 185 Kč 

SHM= 

5 842 * 

1,34 = 

7 828 Kč 

Zaokrouhle

no 7 900 

Kč * 15 %  

331 342 

Sleva na dani na 

poplatníka 
2 070 Kč 

dle Zákoníku 

práce 
2 070 Kč 

dle 

Zákoníku 

práce 

- - 

Záloha na daň po 

slevách 
285 Kč 

2 355 – 2070 

Kč 
0 

1 185 – 

2 070 Kč 
- - 

Čistá mzda 10 042 Kč 

11 682 – 526 

- 759 – 70 – 

285 Kč 

4 341 Kč 

5 842 – 263 

– 380 – 858 

Kč 

- - 

Celkové náklady 

zaměstnavatele 
15 654 Kč 

11 682 + 

1 051+ 2 921 
7 829 Kč 

5 842 + 526 

+ 1 461 
- - 

Zaměstnanec je zařazen do tarifové skupiny 3, podle níž má základní mzdu ve výši 

7 635 Kč při odpracování 30 hodin týdně. Má nárok na podílovou složku ve výši 38 %. 

Kvůli správně odvedené práci mu byla přiznána pohyblivá složka v plné výši 15 %. 

Hrubá mzda tedy činí součet základní mzdy, podílové a pohyblivé složky. Nejnižší 

úroveň zaručené mzdy podle předpisu č. 567/2006 Sb. je 14 900 Kč ve 3. tarifové 

skupině na rozsah pracovní doby 40 hodin týdně. Po přepočtu na 30 hodin týdně 

vychází zaručená mzda na 11 175 Kč, tudíž je podmínka zaručené mzdy splněna. 

Z hrubé mzdy bylo vypočítáno zdravotní a sociální pojištění za zaměstnance a 

zaměstnavatele. Vznikl doplatek na ZP, a to z důvodu nižší hrubé mzdy než je 

minimální vyměřovací základ pro zdravotní pojištění, který se rovná minimální mzdě 

(pro rok 2018 činí minimální mzda 12 200 Kč). Jelikož zaměstnanec podepsal 

Prohlášení poplatníka daně z příjmů, má nárok na odpočet slevy ve výši 2 070 Kč ze 

zálohy na daň ze mzdy.  

Čistou mzdu zaměstnance vypočítáme odečtením zdravotního a sociálního pojištění 

hrazeného zaměstnancem, doplatkem na zdravotním pojištění a zálohy na dani po 
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slevách od hrubé mzdy zaměstnance. Celkové mzdové náklady na jednoho zaměstnance 

vyčíslíme součtem hrubé mzdy a zdravotního a sociálního pojištění hrazené 

zaměstnavatelem.  

3.4 Poskytované zaměstnanecké benefity 

Jednota, spotřební družstvo v Hodoníně poskytuje svým zaměstnancům různé druhy 

benefitů. 

Příspěvek na stravování: 

Zaměstnavatel poskytuje příspěvek na stravování zajišťované prostřednictvím jiných 

subjektů ve formě stravenek v hodnotě 65 Kč/ks. Zaměstnavatel nepřispívá částkou nad 

limit daným zákonem, tzn. nad 55 % z hodnoty stravenky. Přispívá 35 Kč/ks, což je 55 

% z hodnoty stravenky. Tato část je pro zaměstnavatele daňově uznatelným nákladem a 

je zaznamenána na účtu 527 – Ostatní sociální náklady. Zaměstnanec hradí zbylou část 

30 Kč z hodnoty stravenky, což činí 45 %. Tato část se zaznamenává na účet 355 – 

Ostatní pohledávky vůči zaměstnancům (24).  

Nárok na stravenku zaměstnanci vzniká, pokud v daný den odpracuje nejméně 3 hodiny 

za směnu. Stravenky se poskytují po odpracování doby dvou měsíců. Nárok 

zaměstnanci nevzniká, pokud je zaměstnán na dohodu o pracích konaných mimo 

pracovní poměr nebo pokud neodpracoval žádnou směnu. Pokud je zaměstnanec na 

pracovní cestě a je povinen vyúčtovat zaměstnavateli náhradu cestovních výdajů, nárok 

na stravenku taktéž nevzniká (24). 

Tabulka 13 Vzorový příklad účtování stravenek (vlastního zpracování dle 24) 

Účetní případ Cena za 1 ks 
Cena za 

1000 ks 
Má dáti Dal 

Nákup stravenek 65 Kč 65 000 Kč 213 321 

Úhrada faktury za 

stravenky 
65 Kč 

65 000 Kč 
321 221 

Výdej stravenek 

zaměstnancům 

35 Kč 35 000 Kč 527 
213 

30 Kč 30 000 Kč 335 
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Zvýhodněné tarify od mobilních operátorů: 

Zaměstnavatel má uzavřenou smlouvu ve společností T-Mobile s. r. o. o poskytování 

zvýhodněných tarifů. Zaměstnanci si můžou libovolně zvolit tarif ze 4 nabízených 

možností. Navíc jej můžou poskytnout jednomu libovolnému členovi své rodiny. 

Zaměstnanec provádí měsíční platbu sjednaného tarifu ze svého vlastního účtu (23).   

Vzdělávací kurzy a školení: 

Zaměstnancům jsou poskytovány speciální vzdělávací kurzy a školení, které souvisí 

s jejich činností. Mnohdy je provádí samotní zaměstnanci, kteří se dané problematice 

věnují a je jejich pracovní náplní. Jedná se například o školení v družstevním programu 

Account, které provádí zaměstnanec oddělení informatiky (23). 

Některé vzdělávací kurzy, které jsou vedeny externím odborníkem, hradí zaměstnavatel 

v plné výši. Jedná se například o kurz anglického jazyka, který je vyučován soukromým 

učitelem anglického jazyka.  Dále také přijímá dotace z Evropské unie na vzdělávání 

svých zaměstnanců (23).  

Služební automobil: 

Služební automobil je k dispozici pouze zaměstnancům z centrály družstva. Stále 

k dispozici je služební automobil zaměstnanci, který má v náplni práce kontrolu všech 

prodejen. Jedná se zejména o zaměstnance útvaru obchodního a útvaru informatiky. 

Dalším zaměstnancům je služební automobil poskytnut podle potřeby (23). 

Příspěvek na penzijní připojištění: 

Zaměstnavatel svým zaměstnancům, kteří jsou zaměstnání na pracovní poměr na dobu 

určitou i neurčitou déle než 3 měsíce, poskytuje příspěvek na penzijní připojištění. 

Příspěvek poskytuje ve výši 5 % z vyměřovacího základu na sociální pojištění, 

maximálně však 300 Kč (24).  

Zaměstnanec musí mít sjednanou smlouvu o penzijním připojištění s vlastním 

příspěvkem minimálně 300 Kč a sjednaným příspěvkem zaměstnavatele. Zaměstnanec 

je povinen doložit kopii smlouvy o penzijním připojištění. V případě, že je vlastní 

příspěvek zaměstnance nižší než 300 Kč, činí příspěvek zaměstnavatele taktéž 5 % 

z vyměřovacího základu na sociálním pojištění, maximálně však 200 Kč (24).   
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Příspěvek na přechodné ubytování zaměstnance: 

Zaměstnavatel poskytuje příspěvek na přechodné ubytování zaměstnance ve výši 300 

Kč za noc. Jedná se však o ojedinělé případy, které souvisejí s fúzi s Novým Jičínem, 

kdy jako hlavní centrálou družstva byl zvolen Hodonín. Tento příspěvek tedy využívají 

pouze 2 zaměstnanci, kteří dojíždějí z Nového Jičína do Hodonína (23). 

Příspěvek na vzdělávání: 

Studujícím zaměstnancům, kteří studují obor související s jejich druhem práce, 

poskytuje zaměstnavatel příspěvek na vzdělávání. Jedná se zejména o příspěvek na 

úhradu školného. Zaměstnavatel se písemně dohodne se zaměstnancem, zda poskytne 

příspěvek na úhradu školného v plné výši nebo pouze částečně. Podmínkou je, že 

zaměstnanec musí být po určitou dobu po ukončení studia zaměstnancem družstva (23). 

Odměny při významných životních a pracovních výročích: 

Zaměstnavatel může nadále poskytnout finanční odměny svým zaměstnancům při 

významných životních a pracovních výročích. Při tomto odměňování je v kolektivní 

smlouvě stanovena dolní i horní hranici finanční odměny (24).  

Tabulka 14 Odměny při životním jubileu podle odpracovaných let (upraveno dle 24) 

Roky 50 let 55 let 60 a 65 let 

1–5 700 Kč 1 000 Kč 1 000 Kč 

6–10 1 300 Kč 1 500 Kč 1 800 Kč 

11–15 1 800 Kč 2 200 Kč 2 600 Kč 

16–20 2 500 Kč 3 000 Kč 3 500 Kč 

20 a více 3 000 Kč 3 500 Kč 4 000 Kč 

Zaměstnavatel odměňuje své zaměstnance při dovršení věku 50, 55, 60 a 65 let. 

Finanční odměna se odvíjí od počtu let, které v družstvu odpracovali (24).  

Tabulka 15 Odměny při odchodu do důchodu (upraveno dle 24) 

Roky Odměna 

1-5 1 000 Kč 
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6-12 2 000 Kč 

13-20 4 000 Kč 

21-30 6 000 Kč 

30-40 8 000 Kč 

40 a více 10 000 Kč 

Při odchodu zaměstnance do starobního nebo plného invalidního důchodu náleží 

zaměstnanci odměna až do výše 10 000 Kč odvíjející se od odpracovaných let 

v družstvu. Odměna se vyplácí až při odchodu zaměstnance do důchodu (24).  

Tabulka 16 Odměny při pracovních výročích (upraveno dle 24) 

Počet odpracovaných let v družstvu Odměna 

45 5 000 Kč 

40 4 500 Kč 

35 4 000 Kč 

30 3 500 Kč 

25 3 000 Kč 

Zaměstnavatel poskytuje také odměny svým dlouholetým zaměstnancům. Výše odměny 

se odvíjí od počtu odpracovaných let v družstvu, tak jako u předchozích finančních 

odměn (24).  

3.5 Shrnutí analýzy současného stavu 

V této části bakalářské práce byly analyzovány informace získané od zaměstnavatele. 

Nejprve jsem stručně charakterizovala Jednotu, spotřební družstvo v Hodoníně. Dále 

jsem vysvětlila průběh vzniku pracovněprávního vztahu, analyzovala odměňování 

zaměstnanců a vypočítala čistou mzdu. Nakonec jsem vymezila benefity, které 

zaměstnavatel poskytuje.  

Z analýzy vyplývá, že zaměstnavatel poskytuje svým zaměstnancům poměrně nižší 

mzdy pohybující se kolem minimální mzdy. Proto budu v další části také uvažovat o 

jejím navýšení. Dále jsem zjistila, že zaměstnavatel poskytuje více druhů benefitů. Ale i 
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přesto jsem se rozhodla, navrhnout další možný benefit, na základě posouzení 

s konkurencí.  
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4 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ VČETNĚ JEJICH 

EKONOMICKÉHO ZHODNOCENÍ 

Další část bakalářské práce obsahuje navrhovaná řešení, podle kterých může 

zaměstnavatel optimalizoval své mzdové náklady. Nejpodstatnější část tvoří návrhy na 

přijetí nových zaměstnanců, díky kterým by zaměstnavatel nemusel vyplácet odměny za 

práci vykonávanou přesčas. Jsou zde srovnány výhody a nevýhody výkonu pracovní 

činnosti sjednaný pracovní smlouvou nebo dohodami konaných mimo pracovní poměr.  

Vlivem toho, že zaměstnavatel poskytuje nižší mzdy, jsem se rozhodla navrhnout jejich 

zvýšení. V návaznosti na doporučení je sestavena tabulka srovnávající zaměstnanecké 

benefity konkrétních prodejních společností v Hodoníně. Oba dva návrhy by 

dopomohly ke stabilitě současných zaměstnanců. 

4.1 Návrhy řešení pro přijetí nového zaměstnance 

V části návrhů řešení se budu zabývat problematikou práce přesčas. Zaměstnanci v roce 

2017 odpracovali 49 839,75 přesčasových hodin. Zaměstnavatel za ně vyplatil 

2 431 426 Kč (23). V tomto roce zaměstnával 775 zaměstnanců. Nedostatek 

zaměstnanců řešil prodlužováním pracovní doby, v některých případech až na 40 hodin 

týdně. V prodejnách je totiž zaměstnávána převážná část zaměstnanců na pracovní dobu 

v rozsahu 30 hodin týdně. Otevírací doba prodejen je převážně od 6:00 hodin do 18:00 

hodin a o víkendech od 6:00 do 11:00 hodin.  

4.1.1 Návrh na zvýšení počtu zaměstnanců na základě pracovní smlouvy 

Zaměstnavatel z důvodů větší efektivity práce plánuje na jednotlivé prodejny nižší stav 

zaměstnanců. Z důvodu nemoci nebo nepřítomnosti zaměstnanců je však potom nutné, 

aby zaměstnanci se zkrácenou pracovní dobou odpracovali vyšší počet hodin, případně i 

přesčasové hodiny. Proto navrhuji zaměstnat 32 nových zaměstnanců, kteří pokryjí 

práci přesčas z roku 2017. Novým zaměstnancům by bylo nabídnuto pracovní místo 

v prodejnách, ve kterých to situace vyžaduje.  
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Tabulka 17 Návrh na zvýšení počtu zaměstnanců (vlastní zpracování dle 23) 

 Zjištěná hodnota Výpočet 

32 nových zaměstnanců 

na zkrácenou pracovní 

dobu 30 hodin týdně 

4 174,08 hodin měsíčně 

32 zaměstnanců * 30 hodin 

týdně * 4,348 průměrný 

počet týdnů na jeden měsíc 

32 nových zaměstnanců 

při přepočtu 

odpracovaných hodin za 

rok 

50 088,96 hodin za rok 
4 174, 08 hodin * 12 

měsíců 

Úspora 607 857 Kč 25 % z 2 431 426 Kč 

Zaměstnavatel potřebuje zaměstnat 32 nových zaměstnanců, kteří by pracovali 30 hodin 

týdně. Zaměstnavatel má zjištěné, že pracovní doba 30 hodin týdně je při dané otevírací 

době nejvíce efektivní. Těchto 32 nových zaměstnanců by pokrylo odpracované práci 

přesčas za rok 2017, tedy 49 839,75 hodin. Pro zaměstnavatele je výhodou to, že by 

nevyplácel příplatky za přesčas ve výši 25 % z průměrného výdělku, ale vyplatil by 

pouze mzdu.  

4.1.2 Návrh na přijetí nového zaměstnance na základě dohody o provedení práce  

Tento návrh pojednává především o situacích, kdy je nejvíce práce, ale zároveň málo 

zaměstnanců. Může se jednat například o období prázdnin, kdy stávající zaměstnanci 

plánují své dovolené nebo také období Vánoc, kdy lidé nejvíce nakupují zásoby 

potravin na Vánoční svátky. Jedná se o krátkodobé časové období. 

Cílem následujících dvou návrhů v kapitole 4.1.2 a 4.1.3 je ukázat zaměstnavateli, jaký 

nový pracovněprávní vztah je pro něj nejvýhodnější. Výhodou pro zaměstnavatele je, že 

z dosažené měsíční odměny zaměstnance nepřevyšující 10 000 Kč, neodvádí sociální a 

zdravotní pojištění. Podmínkou ovšem je, že zaměstnanec na sjednanou dohodu o 

provedení práce nesmí přesáhnout více jak 300 hodin za kalendářní rok.  

V následující tabulce nastíním celkové mzdové náklady zaměstnavatele. Proto, 

abychom dohodu o provedení práce mohli srovnat s pracovním poměrem, budeme 

předpokládat, že zaměstnanec odpracoval také 30 hodin za týden (tabulka 11 Způsob 

výpočtu mzdy zaměstnance). Odměnu má zaměstnavatel stanoven na 80 Kč za hodinu 

(23). 
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Tabulka 18 Výpočet měsíční odměny při zaměstnání nového zaměstnance na základě dohody o provedení 

práce (vlastní zpracování 23) 

 Částka Výpočet 

Měsíční odměna 9 600 Kč 
80 Kč * 30 hodin * 4 

týdny 

Zdravotní pojištění hrazené 

zaměstnavatelem 
0 Kč neodvádí se 

Sociální pojištění hrazené 

zaměstnavatelem 
0 Kč neodvádí se 

Celkové měsíční náklady 

zaměstnavatele za 1 

zaměstnance 

9 600 Kč - 

Celkové měsíční náklady 

zaměstnavatele při přijetí 32 

nových zaměstnanců 

307 200 Kč 
9 600 Kč * 32 

zaměstnanců 

Úspora celkových měsíčních 

nákladů zaměstnavatele za 

32 zaměstnanců mezi 

pracovním poměrem a DPP 

193 728 Kč 32* (15 654 – 9 600 Kč) 

Úspora v % 39 % 
100 % - 61 % pomocí 

trojčlenky 

Jestliže zaměstnavatel bude uvažovat o zaměstnání nových zaměstnanců na základě 

pracovní smlouvy, čistá měsíční mzda za odpracovanou pracovní dobu 30 hodin týdně 

bude 9 725 Kč za jednoho zaměstnance. Celkové náklady za zaměstnavatele by činily 

15 654 Kč (kapitola 3.3. Odměňování zaměstnanců, tabulka 12 Způsob výpočtu mzdy 

zaměstnance). 

V případě, že by se zaměstnavatel rozhodl pro zaměstnání pouze na základě dohody o 

provedení práce, ušetřil by celkové mzdové náklady a překlenul by nesoulad mezi 

obdobím, kdy je práce více a méně. Celkové náklady zaměstnavatele by byly oproti 

pracovnímu poměru nižší. 
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4.1.3 Návrh na přijetí nového zaměstnance na základě dohody o pracovní činnosti  

Návrh taktéž pojednává o krátkém časovém období, kdy se zaměstnavatel setkává 

s nedostatkem zaměstnanců. Odměna na základě dohody o pracovní činnosti už počítá 

se zdravotním a sociálním pojištěním. Zaměstnanec nesmí odpracovat více než polovinu 

sjednané pracovní doby zaměstnavatele.  

Tato forma dohody je už méně. Mohla by být však vhodná pro zaměstnance na 

doplňování zboží do regálů. Jelikož dohoda připouští odpracovat týdně pouze polovinu 

sjednané pracovní doby, budeme předpokládat, že zaměstnanec odpracuje 15 hodin 

týdně za odměnu 80 Kč za hodinu.  

Tabulka 19 Výpočet měsíční odměny při zaměstnání nového zaměstnance na základě dohody o pracovní 

činnosti (vlastní zpracování dle 23) 

 Částka Výpočet 

Měsíční odměna 4 800 Kč 
80 Kč * 15 hodin * 4 

týdny 

Zdravotní pojištění hrazené 

zaměstnavatelem 
432 Kč 9 % z 4 800 Kč 

Sociální pojištění hrazené 

zaměstnavatelem 
1 200 Kč 25 % z 4 800 Kč 

Celkové měsíční náklady 

zaměstnavatele na 1 

zaměstnance 

6 432 Kč 4 800 + 432 + 1 200 Kč 

Celkové měsíční náklady 

zaměstnavatele při přijetí 32 

nových zaměstnanců 

205 824 Kč 
6 432 Kč * 32 

zaměstnanci 

Úspora celkových měsíčních 

nákladů zaměstnavatele za 

32 zaměstnanců mezi 

pracovním poměrem a DPČ 

44 704 Kč 32 * (7 829 – 6 432 Kč) 

Úspora v % 18 % 100 % - 82 % 

Pokud zaměstnavatel přijme zaměstnance na základě dohody o pracovní činnosti, 

celkové náklady zaměstnavatele už budou vyšší než u dohody o provedení práce. 
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Ovšem mzdové náklady zaměstnavatele jsou stále nižší než výkonu práce na základě 

pracovního poměru.  

Dodatek ke kapitolám 4.1.2 a 4.1.3: 

V případě, že zaměstnavatel zaměstná zaměstnance na některou z dohod z prací 

konaných mimo pracovní poměr, je pro zaměstnavatele výhodnější sjednat druh práce 

pouze doplňování zboží a pomocné práce na prodejně. Potom platí výše uvedený model 

a srovnání. Pokud by sjednal druh práce prodavač/ka stejně jako u pracovního poměru, 

musel by zaměstnance odměňovat stejným způsobem. Možná úspora by v tomto 

případě byla pouze u dohody o provedení práce, jednalo by se o pojistné za předpokladu 

nepřevýšení měsíční odměny 10 000 Kč a dodržení zákonného limitu 300 hodin ročně.  

4.2 Návrh na zvýšení hrubé mzdy 

Hrubé mzdy zaměstnanců bez příplatků odpovídají tarifům zaručené mzdy pro 

jednotlivé pracovní pozice. Aby byli zaměstnanci zejména prodejen lépe motivováni a 

nabízená práce by pro ně byla více atraktivní, bylo by vhodné zvednout základní složku 

mzdy alespoň o 20 %. Každý zaměstnanec při hledání nové práce zohledňuje výši 

mzdy, na kterou by měl nárok. Také si myslím že stávající zaměstnanci by měli být za 

svou práci náležitě odměněni, aby si je zaměstnavatel udržel. 

V následující tabulce propočítám mzdu zaměstnance s rozsahem pracovní doby 30 

hodin týdně s druhem vykonávané práce – prodavač/ka, která jsou u zaměstnavatele 

nejvíce časté. Budeme předpokládat, že zaměstnanec podepsal Prohlášení poplatníka 

daně z příjmů. Údaje o základní mzdě jsou použity z tabulky 11 Přehled měsíčních 

základních mezd dle rozsahu pracovní doby. Při výpočtu nezohledňuji výši náhrady 

mzdy za dovolenou a za nemoc. 

Tabulka 20 Návrh na zvýšení hrubé mzdy (vlastní zpracování dle 23) 

 
Pracovní doba 30 hodin 

týdně 
Výpočet 

Základní mzda 7 635 Kč - 

Základní mzda navýšená o 

20 % 
9 162 Kč 7 635 Kč + 20 % 
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Podílová složka 1 374,30 Kč 15 % z 9 162 Kč 

Pohyblivá složka 3 481,56 Kč 38 % z 9 162 Kč 

Hrubá mzda celkem 14 018 Kč 
9 162 + 1 374,30 + 

3 481,56 Kč 

ZP hrazené zaměstnancem 631 Kč 4,5 % z 14 018 Kč 

SP hrazené zaměstnancem 912 Kč 6,5 % z 14 018 Kč 

ZP hrazené zaměstnavatelem 1 262 Kč 9 % z 14 018 Kč 

SP hrazené zaměstnavatelem 3 505 Kč 25 % z 14 018 Kč 

Superhrubá mzda 18 800 Kč 

14 018 * 1,34 = 18 785 Kč 

zaokrouhleno na 18 800 

Kč 

Záloha na daň 2 820 Kč 15 % z 18 800 Kč 

Záloha na daň po slevách 750 Kč 2 820 – 2 070 Kč 

Čistá mzda 11 725 Kč 14 018 – 631–912–750 Kč 

Celkové měsíční náklady 

zaměstnavatele po zvýšení 

mezd 

18 785 Kč 
14 018 + 1 262 + 3 505 

Kč 

Celkové roční náklady 

zaměstnavatele při 

zvýšených mzdách 

225 420 Kč 18 785 Kč * 12 měsíců 

Celkové měsíční náklady 

zaměstnavatele před 

zvýšením mezd 

15 654 Kč Tabulka 11 

Rozdíl celkových měsíčních 

mzdových nákladů 

zaměstnavatele 

3 131 Kč 18 785 – 15 654 Kč 

% rozdíl rozdílu celkových 

nákladů 
17 % 100 % - 83 % 

Po zvýšení základní složky mzdy o 20 % se zaměstnanci pracujícímu 30 hodin týdně se 

zvýší čistá mzda na 11 725 Kč. Tohle zvýšení by pomohlo zvýšit zájem potenciálních 

nových zaměstnanců. Podle mého názoru patří mzda k nejvíce motivujícím složkám.  
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4.3 Benefity poskytované konkurencí 

Na základě výzkumu pomocí vlastního vytvořeného dotazníku, který byl rozeslán 

zaměstnancům konkurenčních obchodních řetězců v Hodoníně, porovnám poskytované 

zaměstnanecké benefity. Konkurenci v Hodoníně jsem si vybrala cíleně, abych mohla 

srovnat benefity ve stejném okrese, kde se nachází i zaměstnavatel, kterému se 

v bakalářské práci věnuji. Pomocí výzkumu chci navrhnout nové benefity, které 

zaměstnavatel doposud neposkytuje. Vypočítám náklady, které by s sebou tato změna 

nesla. Návrh jsem zde zakomponovala proto, aby mohl zaměstnavatel snadněji získat 

nové zaměstnance. Pokud by poskytoval další benefit navíc, mohla by se tato nabízená 

práce lépe dostat do povědomí potencionálně novým zaměstnancům. Zaměstnavatel by 

měl poté větší možnost výběru nových zaměstnanců.  

4.3.1 Zjištěné benefity poskytované konkurencí  

Nyní stručně charakterizuji oslovené konkurenční řetězce. Zjištěné potřebné informace 

jsou popsány níže a jsou shrnuty v tabulce číslo 21 Srovnání poskytovaných 

zaměstnaneckých benefitů. O vyplnění dotazníků, týkajících se zaměstnaneckých 

benefitů, jsem požádala přímo zaměstnance konkurenčních obchodních řetězců 

pracujících zde na základě sepsané pracovní smlouvy.  

Oslovené konkurenční řetězce jsou Maloobchodní síť Hruška, spol. s r.o., Lidl Česká 

republika v.o.s., AHOLD Czech republic a.s., Kaufland Česká republika v.o.s. a Penny 

Market s.r.o. Další oslovenou konkurencí byla společnost Enapo obchodní a.s., ale 

v tomto případě se mi bohužel nepodařilo zjistit potřebné informace 

Maloobchodní síť Hruška, spol. s r.o. 

Maloobchodní síť Hruška patří k největším prodejním společnostem v České republice. 

Realizuje maloobchodní i velkoobchodní prodej především na Moravě a ve východních 

Čechách. Zaměstnává přes 3 000 zaměstnanců (26).  

Společnost svým zaměstnancům nabízí stravenky v hodnotě 60 Kč na den a vánoční 

vouchery na potraviny v hodnotě 500 Kč (27).  
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Lidl Česká republika v.o.s. 

Lidl Česká republika provozuje 234 prodejen a zaměstnává přes 9 000 zaměstnanců. 

Jedná se o velkoobchodní prodej po celé České republice. Její působnost je rozšířena ve 

30 zemích Evropy (28).  

Společnost svým zaměstnancům poskytuje stravenky v hodnotě 80 Kč za den a 5 dní 

dovolené navíc. Po nástupu do zaměstnání ihned sjedná pracovní poměr na dobu 

neurčitou. Za sjednaných podmínek v kolektivní smlouvě poskytuje i příspěvek na 

vzdělávání (29).  

AHOLD Czech republic, a.s. 

Akciová společnost AHOLD Czech republic provozuje prodejny Albert po celé České 

republice. Zaměstnává více než 17 500 zaměstnanců. Provozuje maloobchodní síť 

supermarketů a hypermarketů (30).  

Stravenky neposkytuje svým zaměstnancům na den, ale měsíčním příspěvkem na 

stravování v hodnotě 1 000 Kč. Také mají nárok na příspěvek na dopravu až do výše 

650 Kč za měsíc. Podmínky příspěvku na stravování a příspěvku na dopravu jsou 

upraveny ve vnitřní směrnici společnosti.  Pro dlouhodobé zaměstnance poskytuje 5 dní 

dovolené navíc. Dále můžou využít mobilní zvýhodněné tarify a dárky k významné 

příležitosti (31).  

Kaufland Česká republika v.o.s. 

Společnost Kaufland Česká republika se řadí také mezi mezinárodní společnosti. Svou 

činnosti provozuje v 7 státech Evropy. Zaměstnává více než 18 000 zaměstnanců po 

celé České republice (32).  

Společnost svým zaměstnancům poskytuje stravenky v hodnotě 80 Kč za den. Po 

odpracování jednoho roku má zaměstnanec nárok na 5 dní dovolené navíc. Ve svých 

interních předpisech má vymezen také příspěvek na ubytování. Poskytuje různé dárky 

ve formě vánočních balíčků nebo slev. Přispívá na sportovní aktivity, na svatební kytici, 

narození dítěte, ale také jich finančně odmění po odpracování 10 let nebo 50 let jubilea 

(33).  
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Penny Market s.r.o. 

Společnost Penny Market zaměstnává po celé České republice více než 7 000 

zaměstnanců a provozuje více než 350 prodejen. Je dceřinou společností mezinárodního 

obchodního řetězce REWE (34).   

Stravenky také neposkytuje svým zaměstnancům na den, ale měsíčním příspěvkem na 

stravování v hodnotě 1 300 Kč. Podmínky příspěvku na stravování jsou vymezeny ve 

vnitřní směrnici společnosti. Zaměstnanec má nárok na 5 dní dovolené navíc. 

Zaměstnavatel přispívá měsíční částkou 500 Kč na penzijní pojištění (35).  

Zaměstnanec může využít výhodné mobilní tarify od mobilního operátora a příspěvky 

na vzdělávání, kulturu a sport.   Dále dostává slevy na nákup zájezdu u cestovní 

kanceláře Exim Tours, slevy na vitamíny a farmaceutické produkty a vánoční poukazy 

na nákup v hodnotě 1 800 Kč v Penny prodejnách (35).  

4.3.2 Srovnání benefitů konkurence se zaměstnavatelem 

Podle následující tabulky srovnám výše uvedené nabízené benefity s Jednotou, 

spotřebním družstvem v Hodoníně. V tomto případě budu brát v úvahu pouze benefity, 

které náleží zaměstnancům prodejen. Zjištěné výsledky v konkurenčních obchodních 

řetězců se týkají taktéž zaměstnanců prodejen. V tabulce jsou názvy obchodních 

společností a družstva pouze ve zkrácené formě.  

Tabulka 21 Srovnání poskytovaných zaměstnaneckých benefitů (vlastní zpracování dle 27, 29, 31, 33, 35) 

Název benefitů 

Zkrácený název zkoumaných subjektů 

Jednota Hruška Lidl Ahold Kaufland Penny 

Stravenky/příspěvek 

na stravování 

65 

Kč/den 

60 

Kč/den 

80 

Kč/den 

1 000 

Kč/měsíc 

80 

Kč/den 

1 300 

Kč/měsíc 

Dovolená navíc - - 5 dní 

5 dní pro 

dlouhodobé 

zaměstnance 

5 dní 5 dní 

Mobilní tarify ANO - - ANO - ANO 

Příspěvek na 

penzijní pojištění 
300 Kč - - - - 500 Kč 
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Příspěvek na 

dopravu 
- - - až 650 Kč - - 

Příspěvek na 

ubytování 
- - - - ANO - 

Příspěvky na 

kulturu, sport, 

vzdělávání 

ANO - ANO - ANO ANO 

Dárky, slevy, 

vouchery 
- ANO - ANO ANO ANO 

Jubilejní finanční 

ohodnocení 
ANO - - - ANO - 

Nejméně benefitů poskytuje Maloobchodní síť Hruška spol. s r.o., naopak nejvíce 

Kaufland Česká republika v.o.s. a Penny Market s.r.o. Záleží individuálně na každém 

zaměstnanci, které jsou pro ně více atraktivní. Tím pádem nelze jednoznačně říci, která 

konkurence poskytuje nejvýhodnější benefity.  

Jak můžeme usoudit podle výzkumu, konkurence často poskytuje dovolenou navíc, 

kterou naopak zaměstnavatel svým zaměstnancům nenabízí. Pokud by týden dovolené 

navíc poskytl, znamenalo by to pro něj proplacení 5 dní navíc. Z náhrady mzdy za 

dovolenou by odvedl zdravotní a sociální pojištění. Ale jelikož se jedná o žádaný 

benefit pro zaměstnance, mohl by zaměstnavatel na něj přistoupit.  

4.3.3 Návrh rozšíření nabídky zaměstnaneckých benefitů 

Návrh řeší poskytnutí 5 dní dovolené zaměstnancům navíc. Jak je zmíněno v kapitole 

2.6, dovolená se počítá z průměrného výdělku za předcházející kalendářní čtvrtletí. 

Týden dovolené navíc budu propočítávat proto, že pro mě osobně je nejvíce zajímavým 

benefitem, který zaměstnavatel doposud neposkytuje. K výpočtům beru v úvahu částky 

z tabulky s přehledem základních mezd 2017 č. 11 a stav zaměstnanců k 30.4. 2018 

z tabulky č. 6 Vývoj počtu zaměstnanců.   

Zaměstnanec s druhem práce prodavač/ka, který má stanovenou pracovní dobu na 30 

hodin za týden, měl hrubou mzdu za předchozí kalendářní čtvrtletí (leden až březen) 11 

682 Kč. Byla mu přidělena pohyblivá složka mzdy v plné výši. Předpokládejme, že 



 
65 

odpracoval všechny pracovní dny. Údaje o výpočtu hrubé měsíční mzdě jsou použity 

z tabulky 11. 

Tabulka 22 Výpočet náhrady mzdy za dovolenou 5 dnů s druhem práce prodavač/ka (vlastní zpracování 

dle 23) 

 Částka Výpočet 

Hrubá měsíční mzda 11 682 Kč 7 635 Kč + 38 % + 15 % 

Průměrný výdělek 35 046 Kč 11 682 Kč * 3 měsíce 

Odpracované dny za 

čtvrtletí 
63 dní 

22 dní v lednu, 20 dní 

v únoru a 21 dní v březnu 

Odpracované hodiny za 

čtvrtletí 
504 hodin 63 dní * 8 hodin 

Náhrada mzdy za 

dovolenou 
69,54 Kč na hodinu 35 046 Kč / 504 hodin 

Náhrada mzdy za 

dovolenou na 1 den 
556,32 Kč 69,54 Kč * 8 hodin 

Náhrada mzdy za 

dovolenou za 5 dní  
2 782 Kč 556,32 Kč * 5 dní 

Náhrada mzdy za 

dovolenou zvýšená o 

pojistné za 

zaměstnavatele 

3 728 Kč 2 782 Kč * 1,34 

Celkové náklady za 

náhradu mzdy za 5 dní 

dovolené (celkový stav 

zaměstnanců) 

2 930 208 Kč 
3 728 Kč * 786 

zaměstnanců 

Celkové náklady za 

náhradu mzdy za 5 dní 

dovolené (přepočtený 

stav zaměstnanců) 

2 300 549 Kč 
3 728 Kč * 617,10 

zaměstnanců 

Celkové náklady za náhradu mzdy za 5 dní dovolené činí 2 930 208 Kč za rok. Částka 

se bude lišit, protože ne všichni zaměstnanci mají stanovenou pracovní dobu 30 hodin 

týdně. V příkladu jsem tedy vyčíslila maximální celkové náklady pro zaměstnavatele. 
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Pro přesnější výsledek použijeme přepočtený stav zaměstnanců. Celkové náklady na 

náhradu mzdy za 5 dní dovolené tedy činí 2 300 549 Kč za rok. 

4.4 Shrnutí návrhů a řešení 

V této části jsem vytvořila návrhy, které by mohly pomoci k získání nových 

zaměstnanců. Nejprve jsem navrhla zvýšení počtu zaměstnanců, jelikož zaměstnavatel 

v minulém roce vyplatila přes 2 miliony Kč za práci přesčas. S tím souvisí také návrh na 

přijetí nových zaměstnanců na základě dohody o provedení práce a dohody o pracovní 

činnosti, kde by zaměstnavatel také pokryl práci přesčas z roku 2017. Dále jsem navrhla 

zvýšení hrubé mzdy, které je důležitou motivující složkou pro každého zaměstnance. 

Nakonec jsem vypočetla celkové náklady zaměstnavatele, kterých by dosáhl při 

zavedení nového benefitu 5 dní dovolené navíc. 

Zaměstnavatel byl s návrhy seznámen. K návrhu týkajícího se přijetí nových 

zaměstnanců se vyjádřil následovně: „O tomto opatření má smysl v následujícím roce 

uvažovat a plánovaného počtu navýšení zaměstnanců z důvodu vyššího maloobchodního 

obratu doplnit o tuto navrhovanou variantu (36)“. K návrhu, který pojednává o zvýšení 

mezd zaměstnancům řekl: „Vzhledem k zásadnímu navýšení mezd v závěru roku 2017 

s vedením družstva o navýšení mezd v roce 2018 neuvažujeme. V každém případě však 

bude družstvo reagovat na aktuální změny v personální oblasti a oblasti odměňování, 

zejména u konkurenčních řetězců a podle hospodářské situace družstva. Další mzdové 

úpravy zatím družstvo plánuje na začátek roku 2019 (36)“. K poslednímu návrhu 

zaměstnavatel dodal: „Na základě prováděného průzkumu a porovnání benefitů mezi 

obchodními řetězci můžeme v následujícím období uvažovat o možnosti využití benefitu 

navýšení řádné dovolené pro zaměstnance (36)“. 
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ZÁVĚR 

Hlavním cílem bakalářské práce bylo optimalizovat mzdové náklady. Zaměstnanci 

v roce 2017 odpracovali 49 839,75 hodin prací přesčas, z nichž musel zaměstnavatel 

vyplatit příspěvek ve výši 25 % z průměrného výdělku. 

Teoretická východiska práce pojednávají o problematice vzniku pracovněprávního 

vztahu, vymezují dobu odpočinku a přestávku v práci, odměňování, účtování mezd a 

zaměstnanecké benefity. Analýza současného stavu zpracovává informace získané od 

zaměstnavatele, na základě nichž navrhuji zaměstnavateli nové možné návrhy řešení, 

které by optimalizovaly mzdové náklady.  

První až třetí návrh bere v úvahu práci přesčas. Navrhla jsem, kolik zaměstnanců by 

bylo optimální získat, aby pokryli vyplacené příplatky za přesčas. V těchto návrzích 

jsem pracovala s pracovněprávními vztahy sjednaných na základě pracovní smlouvy a 

dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. Další návrh doporučuje zvýšení mezd 

zaměstnanců, aby stávající zaměstnanci byli spokojeni se svým finančním 

ohodnocením. Poslední část navrhuje o možnosti dát svým zaměstnancům 5 dní 

dovolené navíc. Vychází ze srovnání s konkurencí. 

Domnívám se, že jsem cíle splnila a navrhla jsem zaměstnavateli optimalizaci 

mzdových nákladů.  
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Příloha I. Vzor pracovní smlouvy 

 

PRACOVNÍ SMLOUVA 

   
 

                 uzavřená mezi    

   Jednota, spotřební družstvo v Hodoníně Národní třída 13, 695 34 Hodonín, 
IČ:00032263  

   
      
   zapsanou v obchodním rejstříku při Kr. soudu v Brně odd. Dr.XXXVIII, vl. 391    
         

   

Zastoupena:   

 
      

   jako zaměstnavatelem       
   

a 
      

         
   panem(í)   rodné jméno      
   datum narození   místo narození     
   rodné číslo         
   trvale bytem        
   jako zaměstnancem       

            

      Den nástupu do práce, druh práce, místo výkonu práce, mzda    
            
   1. Pracovní poměr na základě této pracovní smlouvy vzniká dnem ………    
      který byl sjednán jako den nástupu do práce    
            
   2. Druh práce: Prodavač(ka)    
      (funkce)    
            
   3. Místem výkonu práce je obec:     
      V souladu s tímto ujednáním zaměstnanec nastoupí poprvé v práci (číslo a místo 

střediska):   
   

         
   4. Pracovní poměr podle této smlouvy je sjednán na dobu:     
      od                do    
            
   5. Zaměstnanec bude pracovat …. hodin týdně. Do pracovní doby se nezapočítává 

přestávka na jídlo a oddech, poskytovaná nejdéle po 4,5 hodinách výkonu práce. 
   

         
            
            
   6. Pracovní smlouva se uzavírá za mzdových podmínek stanovených mzdovým výměrem.    
         
            
      II.    
            
      Zaměstnavatel se zavazuje:    
            
   1. Vytvořit zaměstnanci odpovídající podmínky pro plnění uložených pracovních úkolů 

a přidělovat mu práci, která odpovídá této pracovní smlouvě. Náplň a rozsah práce 
je určen organizačním řádem, pracovním řádem, pracovní náplní (popisem 
pracovní činnosti) a příkazy vedoucích zaměstnanců.  
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      III.    
            
      Zaměstnanec se zavazuje:    
            
   1. Vykonávat osobně řádně a svědomitě uloženou práci, plně využívat pracovní dobu 

a prohlubovat si kvalifikaci.  
   

         
            
   2. Řídit se pokyny zaměstnavatele.     
            
   3. Dodržovat platné právní předpisy, včetně vnitrodružstevních norem. Současně s 

tím prohlašuje, že byl seznámen s předpisy, které upravují práva a povinnosti, 
vyplývající ze sjednaného pracovního poměru, a to včetně předpisů o bezpečnosti 
a ochraně zdraví při práci.  

   
         

         

            
   4. Kde to povaha práce vyžaduje, podrobovat se zdravotním prohlídkám a nosit 

jednotné pracovní oblečení 
   

         
            
   5. Zachovávat mlčenlivost o výrobních, organizačních a jiných skutečnostech, o 

kterých se při výkonu práce dozví a které musí zůstat utajeny. Tato povinnost trvá i 
po skončení pracovního poměru 

   
         
         
            
   6. Nepřijímat žádné dary v souvislosti s výkonem práce. Porušení tohoto ustanovení 

bude považováno ve smyslu platných § ZP za porušení povinností a bude zakládat 
právo zaměstnavatele rozvázat se zaměstnancem pracovní poměr. 

   
         
         
            
   7. Řádně hospodařit se svěřeným majetkem zaměstnavatele a chránit jej. S 

hodnotami svěřenými k vyúčtování hospodařit tak, aby na nich nedocházelo ke 
schodkům. Současně bere na vědomí, že vyšší schodek, nebo opakované schodky 
může zaměstnavatel považovat za nezpůsobilost zaměstnance plnit povinnosti 
vyplývající z jeho pracovního poměru s důsledky podle platných § ZP. 

   
         
         

         

            
   8. Hlásit neprodleně zaměstnavateli veškeré změny v osobních údajích – zejména 

změnu jména, bydliště, stavu, narození dítěte, přiznání vdovského důchodu, nebo 
jiných nároků ze sociálního zabezpečení, zvýšení kvalifikace apod. 

   
         
         
   9. Plnit všechny své povinnosti uvedené v popisu pracovní činnosti.     

      IV.    
            
      Informace pro zaměstnance    
            
   1. Zaměstnanec prohlašuje, že byl seznámen s právy a povinnostmi, vyplývajícími z 

pracovního poměru a bere na vědomí, že tato práva a povinnosti jsou uvedena 
zejména v zákoníku práce (dále jen ZP), v pracovním řádu zaměstnavatele, v 
kolektivní smlouvě (dále jen KS).  

   
         

         

   2. Zaměstnanec bere na vědomí, že:    
      - ZP je uložen u vedoucích zaměstnanců ve funkci: náměstek, ředitel, předseda 

představenstva, na oddělení kanceláře ředitele a právním a na oddělení 
personálním a mzdovém v sídle zaměstnavatele  

   

            

      - pracovní řád je uložen u vedoucího každé provozovny, na oddělení kanceláře 
ředitele a právním a na oddělení personálním a mzdovém v sídle zaměstnavatele 

   
            
      - kolektivní smlouva je uložena u ředitele družstva a u předsedy přísl. odborového 

orgánu 
   

            
   3. Zaměstnanec bere na vědomí, že:    
      - základní výměra dovolené činí 4 týdny – při splnění podmínek daných ZP    
      - výpověď a výpovědní doby jsou upraveny podle platných § ZP    
      - mzda je uvedena v samostatném mzdovém výměru    
      - způsob odměňování je uveden v KS     
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      - splatnost mzdy a termín výplaty mzdy je uveden v pracovním řádu 
zaměstnavatele a v kolektivní smlouvě 

   
            
      - týdenní pracovní doba činí 40 hod.    
      - rozvržení pracovní doby je upraveno v KS    

   4. Zaměstnanec souhlasí s vysíláním na pracovní cesty na dobu nezbytné potřeby 
zaměstnavatele. Pracovní cestou se rozumí časově omezené vyslání zaměstnance 
zaměstnavatelem mimo sjednané místo výkonu práce. 

   
         
         
   5. Mzda je splatná pozadu za měsíční období v následujícím kalendářním měsíci. 

Výplatní termín je nejpozději 15. kalendářní den v měsíci. Výplatní termíny v 
jednotlivých měsících jsou uvedeny v kolektivní smlouvě, uzavřené mezi 
zaměstnavatelem a ZO OSPO. Mzda je zaměstnanci vyplácena ve výplatním 
termínu v prac. době na pracovišti a na žádost zaměstnance zasíláním ve 
výplatním termínu na účet zaměstnance. Zaměstnanec je oprávněn č. účtu kdykoliv 
změnit, je však povinen prokazatelným způsobem oznámit tuto změnu 
zaměstnavateli.  

   
         
         
         

         

   6. Dohodou je stanoveno, že zaměstnavatel může po zaměstnanci požadovat 
pracovní pohotovost mimo jeho pracoviště 

   
         
   7. Zaměstnanec je povinen účastnit se školení, souvisejícího s výkonem práce.    
            
   8. Popis pracovní činnosti zaměstnance je nedílnou součástí pracovní smlouvy.    
            

      V.    
            
      Závěrečná ustanovení    
            
   1. V této pracovní smlouvě je sjednávána zkušební doba na dobu 3 měsíců, během 

které může být zrušen sjednaný pracovní poměr kteroukoliv stranou kdykoliv bez 
udání důvodů  

   

         

   2. U zaměstnanců odpovědných za svěřené hodnoty tvoří nedílnou součást této 
pracovní smlouvy dohoda o hmotné odpovědnosti za svěřené hodnoty.  
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   3. Zaměstnavatel a zaměstnanec se dohodli, že poplatek za úhradu vstupní lékařské 

prohlídky bude zaměstnanci uhrazen po předložení dokladu o zaplacení této 
prohlídky. 

   

      

   4. Zaměstnanec souhlasí s uvedením svého rodného čísla v pracovně právní 
dokumentaci a dále s tím, aby zaměstnavatel směl nakládat po dobu trvání 
pracovního poměru s jeho údaji osobního charakteru i pro účely sledování životních 
jubileí, pracovních výročí a poskytování s tím souvisejících odměn dle kolektivní 
smlouvy a vnitrodružstevních norem.  

   
         

         

   5. 
Tuto pracovní smlouvu lze měnit pouze písemně za souhlasného projevu vůle obou 
účastníků 

   

            

   6. 
Zaměstnanec prohlašuje, že ke dni podpisu pracovní smlouvy je evidován u 
zdravotní 

   

      pojišťovny:     
            

   7. 
V podrobnostech nesjednaných touto pracovní smlouvou platí Zákoník práce a jeho 
prováděcí předpisy. 

   

            
         

 
   8. Jiná ujednání:     
            
            
            
   9. Zaměstnanec potvrzuje převzetí osobního identifikačního čipu, který slouží k 

evidenci odpracované doby i k evidenci případné nepřítomnosti zaměstnance na 
pracovišti v elektronickém docházkovém systému zaměstnavatele. Vedení 
evidence docházky, způsob používání osobního identifikačního čipu i postup 
zaměstnavatele v případě jeho ztráty je stanoven vnitrodružstevní směrnicí. 

   
         

         

            

   V Hodoníně dne        
            
            
   Vyjádření zákonného zástupce u mladistvých do 18 let:    
      souhlasím – nesouhlasím     
            
        .........................................................................     
      podpis    
            
            
   Zaměstnanec: Za Jednotu, spotřební družstvo v Hodoníně:    
            
            
            
   ................................................................................. .................................................................................    
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Příloha II. Vzor dohody o provedení práce 

DOHODA O PROVEDENÍ PRÁCE 

 Jednota, spotřební družstvo v Hodoníně      

    Zaměstnavatel   ………………………………………………………………….…………………………………. 

            a                       

    Zaměstnanec     ……………………………………………………….……………………………………………. 

                                               

    Narozen            …………………………………. rodinný stav………………………………………….…………. 

                    

    číslo OP            ……………..……………………rodné číslo………………………………………….………….. 

               

    trvalé bydliště   ……………………………………………………………………………………………………... 

    Prohlášení zaměstnance:  Jsem   /   nejsem    poživatelem částečného nebo plného invalidního důchodu   1) 

 

                   DOHODU O PROVEDENÍ  PRÁCE 

          
Zaměstnanec se zavazuje, že na základě této dohody vykoná od ………………………..…….………..…  

       tuto práci:  ………………………………………………………………………………………..…………     

      …………………………………………………………………………………………………………… 

Práce bude vykonána do: …………………………………..………………………………………………..   

Rozsah dohodnuté práce (pracovního úkolu) v hodinách maximálně celkem: …………....………………..  

Zaměstnanec vykoná práci 1)  

osobně                            - za pomoci těchto rodinných příslušníků 

……………………………………………………………………………………………………… 

      Práci vykoná svědomitě, řádně a hospodárně podle sjednaných podmínek a v souladu s předpisy 

      vztahujícími se na její výkon, zvláště s předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Práce 

      musí být vykonána ve sjednané lhůtě, jinak zaměstnavatel může od dohody odstoupit. 

Zaměstnavatel se zavazuje vytvořit zaměstnanci přiměřené pracovní podmínky, zvláště 2) ………….. 

……………………………………………………………………………………………………….….. 

seznámí jej s předpisy vztahujícími se na výkon práce, zejména s předpisy o bezpečnosti 

a ochraně zdraví při práci. Zaměstnanec může od dohody odstoupit, pokud práci nemůže vykonat 

proto, že mu zaměstnavatel nevytvořil sjednané podmínky 

Za zaměstnavatele práci převezme: …………………………………………..………………… 

 

5.   Za řádně vykonanou a odevzdanou práci, odpovídající dohodnutým podmínkám, vyplatí zaměst- 

            

       navatel zaměstnanci odměnu ………………………………………………………………….………. 

Zaměstnanec odpovídá zaměstnavateli za škodu stejně jako zaměstnanec v pracovním poměru 

a to i tehdy, když škodu způsobily další osoby, které mu při práci pomáhaly. Zaměstnavatel 

odpovídá zaměstnanci za škodu stejně jako zaměstnanci v pracovním poměru; ostatním  

osobám odpovídá za úraz jen podle občanského zákoníku. 

Další ujednání: Odměna (po odpočtu daně z příjmů, soc. a zdr. Poj.) je splatná po dokončení a odevzdání práce. Bude 

vyplacena ve výplatním termínu zaměstnavatele určeném pro výplatu mzdy, tj. nejpozději 15. kalendářní den 

následujícího měsíce v hotovosti. 

Zaměstnavatel a zaměstnanec se dohodli, že vyjma případů uvedených v §77 Zákoníku práce skončí tato dohoda o 

provedení práce uplynutím sjednané doby. Dále se dohodli, že tuto dohodu o provedení práce je možno vypovědět 

kteroukoliv ze smluvních stran písemnou výpovědí z jakéhokoliv důvodu nebo bez udání důvodu, doručenou druhé 

smluvní straně, výpovědní doba činí 5 dnů a počíná dnem doručení výpovědi. 

Ostatní práva a povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele vyplývající z této dohody jsou upraveny zákoníkem práce 

              

V …………………….………  dne   …………………….….. 

 

    ……………………………………                           ……………………………………………. 

                Podpis zaměstnance                                                                       Razítko a podpis zaměstnavatele  

1) Nehodící se škrtněte           2) Uvést konkrétní podmínky, když si to povaha práce vyžaduje   

 

 


