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Abstrakt 

Bakalářská práce se zabývá problematickou pracovněprávních vztahů z hlediska 

optimalizace mzdových nákladů, které souvisí se zaměstnáním nových zaměstnanců. 

Teoretická část bakalářské práce se věnuje základním pojmům v pracovněprávních 

vztazích. Analytická část má za cíl analyzovat mzdové konkrétního zaměstnavatele a na 

základě toho vybrat nejvhodnější řešení pro optimalizaci mzdových nákladů při vyváření 

nových pracovních míst. 

 

Abstract 

Bachelor thesis deals with the issue of labour relations in terms of the optimization of the 

labor costs that are related to employment of new staff. The theoretical part of the thesis 

deals with the basic concepts in labor relations. Analytical part aims to analyze payroll 

costs on the basis of our chosen company and selects the most suitable solution to 

optimize payroll costs when creating new working positions. 
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ÚVOD 

Bakalářská práce se zaměřuje na pracovněprávní vztahy z hlediska zaměstnání nových 

zaměstnanců. Práce se bude zabývat mzdovými náklady a odměňováním za dobu trvání 

pracovněprávního vztahu. Bakalářská práce je rozdělena do čtyř hlavních částí. V první 

části vymezí cíle práce, metody a postupy zpracování bakalářské práce.  

 

V druhé částí jsou teoretická východiska práce, která se budou zabývat pracovněprávními 

vztahy z právního, ekonomického, daňového a účetního hlediska. Vysvětluje základní 

pojmy pracovněprávních vztahů, jejich účastníky, způsoby, jak mohou vznikat a jaká 

práva a povinnosti se k nim vztahují. Na závěr této části se bude věnovat nákladům 

spojených se zaměstnáním nových zaměstnanců a účtováním mezd.  

 

Třetí část se zabývá analýzou současného stavu mzdových nákladů u vybraného 

konkrétního zaměstnavatele. Tato kapitola se zaměřuje na současný stav z hlediska 

mzdových nákladů, na to, jaké jsou požadavky na zaměstnance, jakou mají pracovní dobu 

a jaké jsou výše odměn za práci. Konkrétního zaměstnavatele jsem si vybrala z důvodu 

výkonu odborné praxe. 

 

Poslední část je zaměřena na vlastní návrhy řešení, která se snaží snížit mzdové náklady 

na zaměstnance vykonávající druh práce technik a pokojská. Každý druh práce má své tři 

možné řešení. Z těchto možností, je vybrána nejvýhodnější varianta pro zaměstnavatele.  
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1 CÍLE PRÁCE, METODY A POSTUPY ZPRACOVÁNÍ  

Bakalářská práce se zaměří na problematiku nedostatku zaměstnanců vykonávajících 

druh práce technik a pokojská. Tento problém způsobuje nárůst práce přesčas s tím 

související zvýšení mzdových nákladů zaměstnavatele. 

 

Hlavním cílem bakalářské práce je předložit zaměstnavateli návrhy variant 

pracovněprávních vztahů a vybrat, která bude pro zaměstnavatele nejvýhodnější 

z hlediska mzdových nákladů. Dílčí cíle práce jsou zpracování teoretické části na základě 

použití odborné literatury, analyzování současného stavu mzdových nákladů u 

konkrétního zaměstnavatele a navržení nejvýhodnějšího řešení pro zaměstnavatele. 

 

Práce se zaměřuje na to, jaký pracovněprávní vztah zvolit při zaměstnání zaměstnanců, 

zda zvolit pracovněprávní vztah na základě pracovní smlouvy nebo na základě dohod o 

pracích konaných mimo pracovní poměr. Dle těchto pracovněprávních vztahů se určí 

nejvhodnější řešení, aby se optimalizovali mzdové náklady. Zohlední se rovněž náklady 

spojené s vytvořením nového pracovního místa a to zejména náklady na pracovní 

oblečení, obuv, vstupní lékařskou prohlídku a další. 

 

Teoretická část se zaměřuje na vymezení základních pojmů z ekonomického, daňového 

a právního hlediska, které budou dále použity v analytické části práce.  Analytická část 

se zaměřuje na analýzu současného stavu mzdových nákladů zaměstnavatele. Navrhnu 

vhodné řešení pro vytvoření nového pracovněprávního vztahu včetně optimalizace 

mzdových nákladů zaměstnavatele. 

 

Bakalářská práce je zpracována na základě využití informací z odborné praxe. Informace 

o zaměstnavateli byly získány prostřednictvím osobního pohovoru se zaměstnavatelem a 

především velkou část informací poskytla externí účetní zaměstnavatele.  Během této 

praxe se zjistilo, jaký problém obchodní korporace řeší. Na základě informací od 

zaměstnavatele byla zpracována analýza současného stavu mzdových nákladů a dle toho 

byly zpracována návrhy řešení. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE: 

PRACOVNĚPRÁVNÍ VZTAHY Z PRÁVNÍHO, 

DAŇOVÉHO A EKONOMICKÉHO HLEDISKA 

 

V teoretické části práce jsou rozebrány základními pojmy z oblasti pracovněprávních 

vztahů z hlediska právního, ekonomického, daňového a účetního, které jsou využity při 

zpracování analytické části a vlastních návrhů. Jedná se o například o pojmy, kdo je 

zaměstnanec, zaměstnavatel a co se rozumí závislou prací. Poté následuje teorie věnována 

pracovnímu poměru a dohodám o práci konané mimo pracovní poměr. Na závěr se zaměří 

na výpočet, zúčtování mzdy, na náklady zaměstnavatele a zdanění příjmů ze závislé 

činnosti. 

 

 

2.1 Pracovněprávní vztahy  

Zaměstnání je z právního hlediska realizováno uzavřením pracovního poměru nebo na 

základě dohod o práci konané mimo pracovní poměr. Pracovněprávní vztahy mohou 

vzniknout pouze se souhlasem fyzické osoby a zaměstnavatele (1). 

 

2.1.1 Závislá práce 

Závislá práce může být vykonána výlučně v základním pracovněprávním vztahu podle 

zákoníku práce, není-li upravena zvláštními právními předpisy (2). 

 

„ Závislou prací je práce, která je vykonávána ve vztahu nadřízenosti zaměstnavatele a 

podřízenosti zaměstnance, jménem zaměstnavatele, podle pokynů zaměstnavatele a 

zaměstnanec ji pro zaměstnavatele vykonává osobně. Závislá práce musí být vykonávána 

za mzdu, plat nebo odměnu za práci, na náklady a odpovědnost zaměstnavatele, 

v pracovní době na pracovišti zaměstnavatele, popřípadě na jiném dohodnutém místě.“ 

(3, §2) 
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Za závislou práci lze považovat: 

a) práci, kde je evidentní vztah nadřízenosti a podřízenosti mezi zaměstnavatelem a 

zaměstnancem, 

b) práce je vykonávána, dle pokynů zaměstnavatele, pokynem se rozumí, jak má být 

práce udělána, ne co má být hotovo, 

c) práce, která je vykonávána dle pokynů zaměstnavatele, 

d) výlučně osobní a jinou fyzickou osobou nezastupitelný výkon práce ve sjednaném 

místě, kterou vykonává jedna fyzická osoba pro jinou fyzickou nebo právnickou 

osobu (4). 

 

2.1.2 Zaměstnavatel 

Za zaměstnavatele se považuje právnická nebo fyzická osoba, která zaměstnává fyzickou 

osobu v pracovněprávním vztahu (5). 

 

Zaměstnavatelem může být:  

 fyzická osoba oprávněná podnikat nebo vykonávat jinou samostatnou výdělečnou 

činnosti, 

 občan, který chce přijmout druhého občana d pracovního poměru, 

 právnická osoba (obchodní korporace, státní podnik, příspěvková organice atd.), 

 obec jako veřejná korporace, 

 stát (1). 

 

„Způsobilost mít v pracovněprávních vztazích práva a povinnosti jako zaměstnavatel 

vzniká u právnických osob zápisem do obchodního rejstříku a u fyzických osob 

narozením, přičemž způsobilost fyzické osoby nabývá vlastními právními úkony nabývat 

práv a brát na sebe povinnosti v pracovněprávních vztazích jako zaměstnavatel vzniká 

dosažením 18 let věku, kdy dosahuje tzv. zletilosti.“ (1, s. 21) 
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2.1.3 Zaměstnanec 

Zaměstnanec je fyzická osoba, která se zavázala k výkonu závislé práce 

v pracovněprávním vztahu (22). Pracovněprávní způsobilosti být zaměstnancem nabývá 

fyzická osoba dnem, kdy dosáhne 15 let věku. Musí však mí ukončenou povinnou školní 

docházku. Práce fyzické osoby do 15 let je zakázána.(5).  

 

2.2 Pracovní poměr 

V této kapitole vysvětlím vznik, náležitosti pracovní smlouvy, uzavření pracovního 

poměru, změny a skončení pracovního poměru.  

 

2.2.1 Vznik pracovního poměru 

Před uzavřením pracovního smlouvy je zaměstnavatel povinen seznámit fyzickou osobu:  

 s právy a povinnostmi, které vyplynou pro fyzickou osobu z pracovní smlouvy, 

 s pracovními podmínkami, 

 s podmínkami odměňování, 

 s povinnostmi, které vyplývají ze zvláštních právních předpisů vztahující se 

ke sjednané práci, 

 v určitých případech je zaměstnavatel povinen zajistit, aby se fyzická osoba 

podrobila vstupní lékařské prohlídce před uzavřením pracovní smlouvy (1). 

 

Pracovní poměr se zakládá pracovní smlouvou nebo jmenováním. V praxi převazuje 

vznik pracovního poměru na základě pracovní smlouvy (5). Pracovní smlouva musí být 

uzavřena písemně a každá strana musí obdržet jedno vyhotovení pracovní smlouvy (1). 

 

„Pracovní poměr vzniká dnem, který byl sjednán v pracovní smlouvě jako den nástupu do 

práce, popř. dnem, který byl uveden jako den jmenování na pracovní místo vedoucího 

zaměstnance.“ (1, s. 24) 

 

V právní literatuře se zdůrazňuje, že vztah zaměstnance a zaměstnavatele vychází z norem 

jako je zákon, kolektivní smlouvy mezi stranami a jiné. Vztahy mezi zaměstnancem a 
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zaměstnavatelem se mohou lišit mezi jednotlivými zeměmi. Existuje více druhů smluv, 

které se týkají placené práce, jedná se o mzdového pracovníka, který má pracovní 

smlouva, v níž podřízenost je základní rys. (12). 

 

2.2.2 Náležitosti pracovní smlouvy 

 Pracovní smlouva je nejčastější právní skutečnost, která vede ke vzniku pracovního 

poměru. Je dvoustranným právním jednáním, kdy zaměstnavatel i zaměstnanec souhlasí 

s uzavřením pracovní smlouvy (5).  

Každý pracovní smlouva musí obsahovat 3 základní náležitosti: 

 druh práce, kterou má zaměstnanec vykonávat, 

 místa výkonu práce, kde má být práce vykonávána, 

 den nástupu do práce (1). 

 

Druh práce může být sjednán úžeji (např. mzdová účetní), nebo šířeji (účetní), nebo 

kumulace funkcí (účetní a sekretářka). Šíře sjednaného druhu práce je také závislá na 

podmínkách a velikosti zaměstnavatele (1). 

 

Místo výkonu práce by mělo být vymezeno adresou zaměstnavatele nebo jeho 

organizační složky, ale také šířeji, jako např. místem obce. Lze také dohodnou i více míst 

výkonu práce (1). 

 

Den nástupu do práce určuje zaměstnavatel po dohodě se zaměstnancem, kdy tento den 

bývá zpravidla označen kalendářním dnem (1). 

 

Kromě těchto náležitostí může pracovní smlouva obsahovat další náležitosti, které musí 

být v souladu se zákoníkem práce a s jinými právními předpisy, jako např.: 

 zkušební doba, 

 pracovní poměr na dobu určitou, 

 kratší pracovní poměr (1). 
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„Zkušební doba nesmí být delší než 3 měsíce po sobě jdoucí ode dne vzniku pracovního 

poměru nebo 6 měsíců po sobě jdoucích ode dne vzniku pracovního poměru u vedoucího 

zaměstnance.“ (1, s. 26) 

 

2.2.3 Uzavření pracovního poměru 

Pracovní poměr na dobu určitou je, když platnost smlouvy je omezena, již při jejím 

sjednání (4). Doba trvání pracovního poměru na dobu určitou mezi stejnými smluvními 

stranami nesmí přesáhnout 3 roky a ode dne vzniku prvního pracovního poměru na dobu 

určitou může být opakována nejvýše dvakrát. Za opakování pracovního poměru na dobu 

určitou se považuje také i jeho prodloužení. O pracovní poměr na dobu neurčitou se 

jedná, pokud není výslovně sjednána doba jeho trvání (3). 

 

2.3 Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr 

Při zaměstnávání lze také využít dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, tj. 

dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti. U těchto dohod není zaměstnavatel 

povinen rozvrhnout zaměstnanci pracovní dobu (1). 

 

2.3.1 Dohoda o provedení práce  

U dohody o provedení práce lze konat práci, jejíž časový rozsah nepřesáhne u jednoho 

zaměstnavatele více než 300 hodin v kalendářním roce (1). Není rozhodující, jde-li o 

charakter zaměstnání, která má povahu jednorázového úkolu, nebo jde o opakující 

činnost. Do rozsahu práce se započítává i doba práce, která je konána pro stejného 

zaměstnavatele na základě jiné dohody o provedení práce. Dohodu o provedení práce 

musí zaměstnavatel se zaměstnancem uzavřít písemně a zároveň v ní uvést dobu, na jakou 

se tato dohoda uzavírá (4). 

 

Přesáhne-li konkrétní měsíční zúčtovaná odměna z dohody částku 10 000 Kč, podléhá 

celá její měsíční výše odvodům jak za zaměstnance, tak za zaměstnavatele na sociální a 

zdravotní pojištění. Tento finanční limit zahrnuje všechny dohody o provedení práce, 

které byly v daném měsíci zaměstnanci vyúčtovány. To znamená, že pokud celkové 
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zúčtované odměny nepřesáhnout 10 000 Kč v jednom měsíci, podléhají tyto odměny jen 

zdanění příslušnou sazbou daně z příjmů, která činí 15 %. Neodvádí se sociální a 

zdravotní pojištění (4). 

 

2.3.2 Dohoda o pracovní činnosti  

Dohodu o pracovní činnosti může zaměstnavatel uzavřít s fyzickou osobou, i když rozsah 

práce nebude přesahovat ve stejném kalendářním roce 300 hodin. U této dohody však 

není možné vykonávat práci v rozsahu překračujícím v průměru polovinu stanovené 

týdenní doby. Dohodu o pracovní činnosti je zaměstnavatel povinen uzavřít písemně. 

Obsahem dohody o pracovní činnosti jsou sjednané práce, rozsah pracovní doby a doba, 

na kterou se dohody uzavírá. Zaměstnanci je vždy odvedena záloha na daň z příjmů (4). 

 

2.3.3 Způsoby zrušení dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr 

Pokud není sjednán způsob zrušení právního vztahu založeného dohodou o provedení 

práce nebo dohodou o pracovní činnosti, je pak možné ho zrušit:  

 dohodou smluvních stran ke sjednanému dni, 

 výpovědí danou z jakéhokoli důvodu nebo bez uvedení důvodu s 15denní 

výpovědní dobou, která začíná dnem, v němž byla výpověď doručena druhé 

smluvní straně,  

 okamžitým zrušením, jen pro případy kdy je možné okamžitě zrušit pracovní 

poměr (1). 

 

2.4 Pracovní doba 

Pracovní doba, je doba, kdy zaměstnanec je povinen vykonávat pro zaměstnavatele práci 

(1). 

 

2.4.1 Délka a rozvržení pracovní doby 

Délka týdenní pracovní doby může činit nejvýše 40 hodin týdně (4). Zákoník práce délku 

pracovní doby upravuje jako týdenní (5).  
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Pracovní doba může být i zkrácená na základě individuální dohody zaměstnance a 

zaměstnavatele, avšak při současném zkrácení mzdy nebo platu. Tato zkrácená pracovní 

doba bývá označována jako „zkrácený úvazek“ (4). 

 

2.4.2 Přestávky v práci 

Přestávky je povinen zaměstnavatel poskytnou po určité odpracované době. Přestávka se 

však nezapočítává do pracovní doby (3). 

„Zaměstnavatel je povinen poskytnou zaměstnanci nejdéle po 6 hodinách nepřetržité 

práce přestávku v práci na jídlo a oddech v trvání nejméně 30 minut. Byla-li přestávka 

v práci na jídlo a oddech rozdělena, musí alespoň jedna její část činit nejméně 15 minut. 

Přestávky v práci na jídlo a oddech se neposkytují na začátku a konci pracovní doby.“ 

(3, § 88) 

 

2.4.3 Rozvržení pracovní doby 

Rozvržení pracovní doby zahrnuje rozhodnutí zaměstnavatele, zda pracovní doba bude 

rozvržena rovnoměrně nebo nerovnoměrně, jak dlouhý bude pracovní týden, jaký bude 

pracovní režim, od kdy do kdy bude stanoven počátek a konec pracovních směn, jaký 

bude nepřetržitý odpočinek mezi směnami a kdy a v jakém rozsahu budou stanoveny 

přestávky v práci na jídlo a oddech (5). 

 

2.5 Dovolená 

Zaměstnanci, který pracuje v pracovním poměru na základě pracovní smlouvy, vzniká 

nárok na dovolenou (4). 

 

Zákoník práce vymezuje 3 druhy dovolené. Jedná se o dovolenou za kalendářní rok, 

dovolenou za odpracované dny a dodatkovou dovolenou (4). 

 



20 

 

2.5.1 Dovolená za kalendářní rok 

„ Zaměstnanci, který za nepřetržitého trvání pracovního poměru k témuž zaměstnavateli 

konal u něho práci alespoň 60 dnů v kalendářním roce, přísluší dovolená za kalendářní 

rok, popřípadě její poměrná část, jestliže pracovní poměr netrval nepřetržitě po dobu 

celého kalendářního roku. Za odpracovaný se považuje den, v němž zaměstnanec 

odpracoval převážnou část své směny. Části směn odpracované v různých dnech se 

nesčítají.“ (3, § 212) 

 

„Základní výměra dovolené činí 4 týdny. Týdnem dovolené se rozumí 7 po sobě jdoucích 

kalendářních dnů.“ (1, s. 53-54) 

 

2.5.2 Dovolená za odpracované dny  

Nárok na dovolenou za odpracované dny přísluší zaměstnanci i v případě, kdy mu 

nevzniká právo na dovolenou za kalendářní rok, ani na její poměrnou část. Neodpracoval-

li zaměstnanec v kalendářním roce u jednoho zaměstnavatele minimálně 60 dnů, má 

nárok na dovolenou v poměrné výši jedné dvanáctiny roční výměry za každých 21 

odpracovaných dnů (4). 

 

2.5.3 Čerpání dovolené 

Nástup na dovolenou je povinen určit zaměstnavatel, kdy konkrétnímu zaměstnanci 

stanoví, že dovolenou čerpá v určitém termínu (5). 

 

Při určení nástupu na dovolenou musí zaměstnavatel dodržovat tyto zásady: 

 povinnost oznámit zaměstnanci určenou dobu čerpání dovolené písemně alespoň 

14 dnů předem, pokud se nedohodne zaměstnancem na kratší době, 

 poskytuje-li se zaměstnanci dovolená v několika částech, musí alespoň jedna část 

činit nejméně dva týdny, pokud se zaměstnavatel se zaměstnancem nedohodne 

jinak, 

 dovolená nesmí být určena na dobu, kdy zaměstnanec vykonává vojenské 

cvičením, kdy je uznán dočasně práce neschopným ani na dobu, po kterou je 
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zaměstnankyně na mateřské dovolené nebo rodičovské dovolené a zaměstnanec 

na rodičovské dovolené (5). 

 

2.5.4 Náhrada mzdy za dovolenou 

Zaměstnanci přísluší za dobu čerpání dovolené náhrada mzdy nebo platu ve výši 

průměrného výdělku (3). 

 

2.6 Odměňování zaměstnanců 

Za vykonanou práci přísluší zaměstnanci mzda, plat nebo odměna z dohody za podmínek 

stanovených zákoníkem práce (3). 

 

2.6.1 Mzda, plat a odměny z dohod 

Mzda je spojena s výkonem závislé práce (6). Mzda je peněžité plnění, ale také nepeněžní 

plnění ve formě naturální mzdu (4). Musí být vždy sjednána před začátkem výkonu práce, 

za kterou zaměstnanci přísluší mzda (23). 

 

Plat je peněžité plnění poskytované za práci zaměstnanci zaměstnavatelem, kterým je 

stát, územní samosprávný celek, státní fond, příspěvková organizace nebo školská 

právnická osoba (1). 

 

Odměna z dohod je peněžité plnění poskytované za práci vykonanou na základě dohody 

konané mimo pracovní poměr (1). 

 

2.6.2 Minimální mzda 

„Minimální mzda je nejnižší přípustná výše odměny za práci v základním 

pracovněprávním vztahu. Mzda, plat nebo odměna z dohody nesmí být nižší než minimální 

mzda. Do mzdy se nezahrnuje mzda ani plat za práci přesčas, příplatek za práci ve svátek, 

příplatek za noční práci, příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí, příplatek za 

práci v sobotu a v neděli.“ (1, s. 89) 
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Základní sazba minimální mzdy v roce 2017 činila 11 000 Kč/měsíc nebo 66 Kč/hodinu 

(1). V roce 2018 činí 12 200 Kč/měsíc nebo 73,20 Kč /hodinu (24). 

 

2.6.3 Zaručená mzda 

Zaručenou mzdou je mzda nebo plat, na kterou vzniklo právo např. podle pracovní 

smlouvy či mzdového výměru. Zaručenou mzdou je mzda (plat) zaměstnance, které 

dosáhl výkonem práce. Zaručená mzda však nesmí ve stanovených případech poklesnout 

pod úroveň stanovenou nařízením vlády jako nejméně přípustnou (4). 

 

2.6.4 Složky mzdy 

Z hlediska způsobu vyjádření práva na určité plnění v právních normách či smluvních 

dokumentech nebo ve vnitřních normách zaměstnavatele můžeme rozlišovat tři případy:  

1. Plnění bezpodmínečně nárokové – plnění, na které vzniká nárok prostým 

splněním běžných a obvykle hromadně a objektivně daných náležitostí ze strany 

zaměstnance (odpracováním pracovní doby, odevzdání stanoveného množství 

práce). Aby mohla být příslušná práva zaměstnanců vynutitelná jako nároky, musí 

být formulována v příslušných právních normách či smluvních dokumentech 

kategoricky – tj., že příslušná plnění zaměstnanců přísluší nebo že je 

zaměstnavatel poskytne apod. (26). 

2. Plnění podmíněné nárokové, kdy pro vznik práva nepostačuje splnění běžných 

podmínek, ale ten je vázán na splnění subjektivně stanovených podmínek 

uložených jednotlivému zaměstnanci, nebo je přiznání plnění podmíněno 

podmínkami objektivními (26). 

3. Plnění nenárokové, o jehož přiznání zaměstnanci rozhoduje někdo jiný, zpravidla 

příslušný vedoucí zaměstnanec. Avšak rozhodnutím zaměstnavatele o přiznání 

takové složky, či platu na ni vzniká právo. Nenárokové plnění v příslušných 

dokumentech vyjadřuje slovy, že určité plnění musí být poskytován, nebo že jej 

zaměstnavatel podle možnosti poskytuje (26). 
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2.7 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 

Poplatníkem daně z příjmů ze závislé činnosti jsou zaměstnanci, plátcem je zaměstnavatel 

(1). 

 

 „Příjmy ze závislé činnosti dle §6 zákona o dani z příjmu jsou: 

a) plnění v podobě 

 příjmu ze současného nebo dřívějšího pracovněprávního, služebního nebo 

členského poměru a obdobného poměru, v nichž poplatník při výkonu 

práce pro plátce příjmu je povinen dbát příkazů plátce, 

 funkčního požitku, 

b) příjmy za práci 

 člena družstva, 

 společníka společnosti s ručením omezeným, 

 komanditista komanditní společnosti, 

c) odměny 

 člena orgánu právnické osoby, 

 likvidátora.“ (7, §6) 

 

2.7.1 Dílčí základ daně z příjmů ze závislé činnosti 

„Dílčím základem daně jsou příjmy ze závislé činnost nebo funkčních požitků, kromě 

příjmů do 10 000 Kč zdaňovaných srážkovou daní ze samostatného základu daně, zvýšené 

o částku (příjem x koeficient 1,34) odpovídající pojistnému na sociální zabezpečení a 

příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistnému na veřejné zdravotní pojištění, 

které je z těchto příjmů podle zvláštních právních předpisů povinen platit zaměstnavatel. 

Částka odpovídající povinnému pojistnému se při výpočtu základu daně připočte příjem 

ze závislé činnosti i u zaměstnance, u kterého povinnosti platit pojistné zaměstnavatel 

nemá.“ (1, s. 286) 

 

Příjem podléhající srážce sociálního a zdravotního pojištění se zvyšuje koeficientem 1,34 

(v praxi je tento příjem označován jako „superhrubá mzda“). Jedná se např. o příjem na 

základě pracovního poměru, služebního poměru, dohody o pracovní činnosti, případně i 
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dohody o provedení práce. Příjem na základě dohody o provedení práce se však nezvyšuje 

o 34 %, do částky hrubého příjmu 10 000 Kč včetně. V případě hrubého příjmu (dohoda 

o provedení práce) přesahujících částku 10 000 Kč se poplatníkovi sráží zdravotní a 

důchodové pojištění a záloha na daň se stanoví ze superhrubého příjmu (1). 

 

2.7.2 Zdanění příjmů ze závislé činnosti 

Při výpočtech záloh na daň ze závislé činnosti přihlíží plátce, zda poplatník podepsal 

prohlášení na zdaňovací období (1, s. 287) 

 

Poplatník, který podepsal prohlášení k dani u plátce daně (zaměstnavatele), tomu 

plátce daně provede výpočet daně, roční zúčtování záloh a daňové zvýhodnění a přihlédne 

k nezdanitelným částkám ze základu daně a ke slevě na dani za bezprostředně uplynulé 

zdaňovací období (1). 

 

Poplatníkovi, který nepodepsal u plátce daně prohlášení k dani, nelze uplatnit odečet 

nezdanitelných částí základu daně ani slev na dani (1). 

 

Při zdaňování příjmů ze závislé činnosti jsou uplatňovány dva režimy zdanění: 

 výběr daně zvláštní sazbou daně 

 výběr daně na základě záloh na daň (1). 

 

2.7.3 Daň vybíraná zvláštní sazbou daně 

Základ daně se zaokrouhlí na celé Kč dolů a vypočtená daň ve výši 15 % se zaokrouhlí 

na celé Kč dolů. Odvod srážkové daně provádí plátce  za své zaměstnance z dohod 

o provedení práce (1). 

 

2.7.4 Záloha na daň 

Plátce daně srazí zálohu na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních 

požitků snížených o částky, které jsou osvobozeny od daně a zvýšených o částku 

odpovídající povinnému pojistnému (1). 
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„Záloha ze základu pro výpočet zálohy, zaokrouhleného do 100 Kč na celé koruny 

nahoru, nad 100 Kč na celé stokoruny nahoru, za kalendářní měsíc činí 15 %.“ (7, § 38h) 

 

„Plátce daně je povinen vést pro poplatníky mzdové listy a rekapitulaci o sražených 

zálohách a o dani, srážené podle zvláštní sazby za každý kalendářní měsíc i za celé 

zdaňovací období.“ (7, §38j) 

 

2.7.5 Slevy na dani a daňové zvýhodnění 

Vypočtená daň (záloha na daň), se sníží o poplatníkem uplatněné slevy na dani. Nárok na 

uplatnění slev na dani prokazuje u plátce daně podpisem prohlášení k dani a předložením 

předepsaných dokladů (1). 

 

Sleva na poplatníka je stanovena ve výši 24 840 Kč za rok, 2 070 Kč měsíčně. Sleva na 

studenta činí 4 020 Kč ročně, 335 Kč měsíčně u poplatníka po dobu, po kterou se 

soustavně připravuje na budoucí povolání (7). Další slevy jsou uvedeny v zákoně o dani 

z příjmu v §35ba. 

 

2.8 Zdravotní pojištění  

Zdravotní pojištění upravuje zákon č. 592/1992 Sb., zákon o pojistném na všeobecném 

zdravotním pojištění. Slouží k financování zdravotní péče. Pojistné činí 13,5 % 

z vyměřovacího základu a zaokrouhluje se na celé Kč nahoru (1). Vyměřovacím 

základem zaměstnance se rozumí úhrn příjmů ze závislé činnosti, které jsou předmětem 

daně z příjmu fyzických osob podle zákona o daních z příjmu (25). Zaměstnavatel odvádí 

za zaměstnance část pojistného (9%), které je povinen za ně hradit. Odvádí i část 

pojistného, které je povinen hradit zaměstnanec (4,5%), a to srážkou z jeho platu nebo 

mzdy, a to i bez souhlasu zaměstnance (1). Zdravotní pojištění upravuje zákon č. 

592/1992 Sb., zákon o pojistném na všeobecném zdravotním pojištění. 
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Pojistné se odvádí na účet zdravotní pojišťovny, u které je pojištěnec – zaměstnanec 

pojištěn. Splatnost pojistného při odvodu pojistného zaměstnavatelem se platí od 1. do 

20. dne následujícího kalendářního měsíce a platí se za jednotlivé kalendářní měsíce (1). 

 

2.9 Pojistné na sociální zabezpečení  

Sociální zabezpečení upravuje zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním 

zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Sociální zabezpečení má za 

úkol poskytovat občanům jistotu, že v případě vzniku tzv. sociální události mu z tohoto 

pojistného systému bude poskytnuta jistá finanční kompenzace, například při vzniku 

dočasné pracovní neschopnosti, péče o člena domácnosti a jiné (25). Pojistné na sociální 

zabezpečení, zahrnuje částky odvodu pojistného na důchodové pojištění, nemocenské 

pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanost (1).   

 

Výše pojistného činí: 

 u zaměstnavatele 25 %, z toho připadá na: 

o důchodové pojištění    21,5 %, 

o nemocenské pojištění   2,3 %, 

o státní politiku zaměstnanosti  1,2 %, 

 u zaměstnanců     6,5 % (1). 

 

Pojistné vypočtené procentními sazbami se zaokrouhluje u každého poplatníka na celé 

Kč nahoru. Rozhodným obdobím, z něhož se zjišťuje vyměřovací základ zaměstnance a 

zaměstnavatele, je kalendářní měsíc, za který se pojistné platí (1). 

 

„Všechny osoby, které jsou účastny nemocenského a důchodového pojištění a mají příjem 

započitatelný do vyměřovacího základu pro odvod pojistného, jsou podle zákona povinny 

platit pojistné.“ (1, s. 168) 

 

Splatnost pojistného při odvodu pojistného zaměstnavatelem se platí od 1. do 20. dne 

následujícího kalendářního měsíce a platí se za jednotlivé kalendářní měsíce (1). 
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2.10 Nemocenské pojištění 

Nemocenské pojištění je určeno pro výdělečně činné osoby, které při ztrátě přijmu 

v případech, jako jsou např. dočasná pracovní neschopnost z důvodu nemoci nebo úrazu, 

ošetřování člena rodiny, těhotenství, mateřství, péče o dítě, zabezpečuje peněžitými 

dávkami nemocenského pojištění (8). 

 

2.10.1 Účast na nemocenském pojištění 

Účastníci nemocenského pojištění jsou zaměstnanci a osoby samostatně výdělečně činné 

(dále jen „OSVČ“). Účast na nemocenském pojištění je povinná nebo dobrovolná. 

Zaměstnanci jsou povinně účastni na nemocenském pojištění, kdežto OSVČ jsou 

dobrovolně účastny na nemocenském pojištění (8). 

 

2.10.2 Podmínky účasti na nemocenském pojištění 

Povinná účast na nemocenské pojištění vzniká zaměstnanci, pokud splňuje následující 

podmínky: 

 

 místo výkonu práce je trvale na území České republiky (dále jen „ČR“), kdy 

zaměstnání je vykonáváno v pracovněprávním či pracovním vztahu, který může 

účast na nemocenském pojištěn založit, 

 výše sjednaného příjmu musí činit od 1. 1. 2012 minimálně částku 2500 Kč (8). 

 

U zaměstnance činného na základě dohody o provedení práce vzniká povinná účast na 

nemocenském pojištění, pokud splnil následující dvě podmínky, a to: 

 

 místo výkonu práce je na území ČR, 

 v kalendářním měsíci, v němž dohoda o provedení práce trvá, dosáhl 

započitatelného příjmu v částce vyšší než 10 000 Kč (8). 
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2.11 Důchodové pojištění 

„Z důchodového pojištění se poskytují 2 skupiny důchodů, a to:  

 

 přímé důchody, tj. důchod: 

o starobní, 

o invalidní, 

 nepřímé (odvozené) důchody, tj. důchod: 

o vdovský, 

o vdovecký, 

o sirotčí.“ (1, str. 210) 

 

Důchod se skládá ze dvou složek, a to: 

 ze základní výměry (stanoveny pevnou sazbou, kdy pro všechny druhy důchodů 

jsou stejná)  

 z procentní výměry (9). 

 

2.11.1 Základní povinnosti zaměstnavatelů v důchodovém pojištění 

Mezi základní povinnosti zaměstnavatelů v důchodovém pojištění patří vedení záznamů 

o skutečnostech rozhodných pro nárok na dávky důchodového pojištění, zejména pak: 

 

 evidence údajů o zaměstnancích pro účely důchodového pojištění, 

 vedení evidenčních listů důchodového pojištění, 

 poskytování informací orgánům sociálního zabezpečení pro potřeby provádění 

sociálního zabezpečení, 

 plnění ohlašovací povinnosti o zaměstnaných důchodcích, 

 povinnost zaměstnavatele v oblasti poskytování součinnosti při kontrole (1). 

 

2.11.2 Žádost o dávky důchodového pojištění 

„Žádost o dávku důchodového pojištění lze podat nejdříve 4 měsíce přede dnem, od 

kterého občan žádá dávku důchodového pojištění přiznat.“ (1, str. 207) 
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„Řízení o změně poskytování nebo výše již přiznané dávky důchodového pojištění se 

zahajuje na základě písemné žádosti z moci úřední orgánem, který je příslušný 

k rozhodnutí o této změně.“ (1, str. 210) 

 

Zahájení řízení o dávce důchodového pojištění brání tomu, aby ve stejné věci probíhalo 

jiné řízení. Jde o zásadní rozhodnutí občana, od kdy si o dávku požádá a o jakou dávku si 

požádat chce (1). 

 

2.12 Výpočet měsíční mzdy a její účtování 

Mzda se vyplácí zaměstnanci v penězích, a to buď v hotovosti, nebo převodem mzdy na 

bankovní účet zaměstnance. Zaměstnavatel je také povinen dát zaměstnanci písemné 

vyúčtování mzdy, kde je zřejmá výše a druh jednotlivých složek a srážek ze mzdy (10). 
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2.12.1 Výpočet měsíční mzdy 

Tab. 1:Výpočet měsíční mzdy v roce 2087 (Zdroj: Vlastní zpracování dle 6) 

Výpočet měsíční mzdy v roce 2018 

ř. 1  Základní mzda  

ř. 2 + Příplatky  

ř. 3 + Prémie a osobní ohodnocení  

ř. 4  Hrubá mzda ř. 1 + ř. 2 + ř. 3 

ř. 5 - Pojistné na sociální zabezpečení 6,5 % z ř. 4 

ř. 6 - Pojistné na veřejné zdravotní pojištění 4,5 % z ř. 4 

ř. 7  Základ daně = superhrubá mzda 1,34 x ř.4 

ř. 8  

Zaokrouhlení daně (měsíčně na sta 

nahoru, při ročním zúčtování na sta dolů) zaokr. ř. 7 

ř. 9  Daň (záloha na daň) 15 % 15 % z ř. 8 

ř. 10  

Je-li kladný rozdíl mezi hrubou mzdou a 

4násobem průměrné mzdy ř. 4 - 112 902 

ř. 11  Solidární zvýšení daně u zálohy 7 % 7 % z ř.10 

ř. 12  

Daň (záloha na daň) po příp. zvýšení o 

solidární zvýšen daně u zálohy 

(zaokrouhlená na celé koruny nahoru) ř. 9 + ř. 11 

ř.13 - Slevy na dani §35ab, §35d ZDP 

ř. 14 = 

Daň po slevách a příp. daňového 

zvýhodnění na děti ř. 12 - ř. 13 

ř. 15 + Daňový bonus  §35d ZDP 

ř. 16  Částka k výplatě 

ř. 4 - ř. 5 - ř. 6 - ř. 14 

+ ř. 15 

 

2.12.2 Účtování mezd 

Zúčtovací vztahy k zaměstnancům se týkají hlavně mzdové problematiky, a sní  

také souvisejí otázky spojené se zaúčtováním zálohy na daň z příjmu fyzických osob ze 

závislé činnosti, z penzijního pojištění, ze sociálního a zdravotního pojištění a z dalších 

srážek z mezd (1). 
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Mzda musí být vždy zúčtována v tom období, ve kterém byla práce vykonána nebo za 

které přísluší zaměstnancům odměna (10).  

 

Tab. 2:Účtování mzdy (Zdroj: Vlastní zpracování dle 6) 

Účtování mezd 

Účetní operace MD D 

Nárok zaměstnanců na mzdu dle zúčtovací a výplatní listiny 521 331 

Zúčtování zálohy na daň případně daně vybrané srážkou 

podle zvláštní sazby 331 342 

Zúčtování odvodu sociálního zabezpečení hrazeného 

zaměstnancem 331 336 

Zúčtování odvodu zdravotního pojištění hrazeného 

zaměstnancem 331 336 

Zúčtování srážek ze mzdy zaměstnance 331 379 

Úhrada mzdy zaměstnanci:   

a) v hotovosti 331 211 

b) na bankovní účet 331 221 

Zúčtování odvodu sociálního zabezpečení hrazeného 

zaměstnavatelem 524 336 

Zúčtování odvodu zdravotního pojištění hrazeného 

zaměstnavatelem 524 336 

Úhrada sociálního pojištění z bankovního účtu 336 221 

Úhrada zdravotního pojištění z bankovního účtu 336 221 

Úhrada daně vybrané srážkou z bankovního účtu 342 221 
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2.13 Náklady zaměstnavatele 

„Základem jakýchkoliv aktivit, jejichž cílem je zvyšování výkonnosti podniku založené na 

optimalizaci nákladu, je poznání toho, z jakých složek se náklady podniku skládají, jak 

reagují na změny v podnikové aktivitě nebo jaký je jejich vztah k podnikovým výkonům. “ 

(11, s. 27) 

 

Obr. 1:Vztah mezi podnikovými náklady, činnostmi a výkony (Zdroj: Vlastní zpracování dle 11) 

 

Klasifikace nákladů ve vztahu k objemu prováděných výkonů patří mezi nejvýznamnější 

nástroje řízení nákladů. Cílem členění nákladů je zkoumání chování nákladů za 

předpokladu různých variant objemu budoucích výkonů. Objem výkonů může být měřen 

různými ukazateli, jako je počet prodaných nebo vyrobených kusů, odpracovaných hodin, 

ujetých kilometrů nebo jakýchkoliv jiných měřítek výkonu aktivity organizace (11). 

V rámci toho členění rozlišujeme náklady fixní a variabilní.  

 

2.13.1 Fixní náklady  

Fixní náklady jsou takové náklady, které zůstávají neměnné při různých úrovních aktivity 

organizace, v průběhu časového období. Jedná se například o odpisy budovy, leasing 

automobilů nebo mzdy manažerů podniku (11). 

 

2.13.2 Variabilní náklady 

Variabilní náklady jsou náklady, jejichž výše se při změně objemu výkonů změní. 

Nejdůležitější složkou variabilních nákladů jsou proporcionální náklady, výše těchto 
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nákladů se mění přímo úměrně s úrovní aktivity. Příkladem proporcionálních nákladů 

můžou být úkolová mzda dělníků, spotřeba přímého materiálu nebo energie spotřebovaná 

k provozu strojů. Celkové proporcionální náklady mají lineární charakter, zatímco 

jednotlivé náklady mají konstantní charakter (11). 

 

2.14 Shrnutí teoretické části 

Teoretická část práce se zabývala základními pojmy z oblasti pracovněprávních vztahů 

z hlediska z právního, ekonomického, daňového a účetního hlediska. Zaměřila se také na 

vznik a uzavření pracovního poměru. Dále objasnila dohody o pracích konaných mimo 

pracovní poměr. Definovala jednotlivé složky mezd a také se věnovala výpočtu a 

zaúčtování mzdy Z daňového hlediska se zaměřila na daň příjmu ze závislé činnosti, 

zálohy na dani, slevy na dani.  V závěru teoretické části jsou vymezeny mzdové nálady 

z ekonomického hlediska. 
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3 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU Z PRÁVNÍHO, 

DAŇOVÉHO A EKONOMICKÉHO HLEDISKA 

Bakalářské práce se věnuje analýze současného stavu z právního, ekonomického a 

daňového hlediska u konkrétního zaměstnavatele. Jsou uvedeny základní informace 

vybraného zaměstnavatele, předmět podnikání a charakteristika druhů práce a jejich 

odměňování.  Na základě analýzy současného stavu jsou navrženy vhodná řešení 

optimalizace mzdových nákladů zaměstnanců. Na závěr informuje o tom, jak společnost 

účtuje náklady. 

 

Při výpočtech není počítáno s příplatkem za práci přesčas, za práci v sobotu a neděli, 

náhradou mzdy za dovolenou, pracovní neschopností zaměstnanců, jelikož že se tyto 

náklady budou každý rok lišit.  

 

Zaměstnavatel si přeje být anonymizován, na základě toho bude skutečný název 

společnosti nahrazeno názvem „XYZ“ a v bakalářské  práci nebude uvedeno IČ ani DIČ 

zaměstnavatele.  

 

3.1 Přestavení společnosti 

Společnost „XYZ“ spol. s.r.o. byla založena společenskou smlouvou. Vznikla v březnu 

2008 zapsáním do Obchodního rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně.  

 

Předmět podnikání:  

 montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení, 

 výroba obchod a služby neuvedené v přílohách v 1 až 3 živnostenského zákona, 

 hostinská činnost, 

 prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin (13). 

 

Obchodní společnost má dva jednatele. Právní a obchodní jednání za společnost činní 

jednatelé, pomocí plné moci udělené jednateli společnosti. Oba dva jednatelé mají 
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padesáti procentní obchodní podíl, kdy každý z nich vložil do základního kapitálu 

100 000 Kč (13). 

 

3.2 Organizační schéma  

Organizační struktura zaměstnavatele není složitá. Jedná se o menší obchodní společnost, 

kdy všechna pracovní místa jsou obsazena na základě pracovního poměru. Nevyšším 

orgánem společnosti je valná hromada a za společnost jednají jednatelé. Společnost 

podniká ve dvou odvětví, mezi které patří kontrola odběrů elektřiny a hostinská činnost. 

Kontrolu odběrů elektřiny provádějí technici. V odvětví hostinské činnosti je zaměstnána 

provozní, která vede penzion a je nadřízenou pokojské. Vedení účetnictví zajišťuje 

externí společnost zabývající se vedením a zpracováním účetnictví (14). 

 

 

 

Obr. 2: Organizační schéma zaměstnavatele (Vlastní zpracování dle interních zdrojů zaměstnavatele) 
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3.3 Analýza stávajících pracovněprávních vztahů 

Jak už je dle schématu patrné v čele společnosti stojí dva jednatelé, kteří odpovídají za 

fungování společnosti a zároveň jsou zaměstnaní jako technici. Jejich náplní práce je 

komunikace s klienty, zaměstnanci a s externí účetní. Dohlíží na provoz společnosti, 

dodržování zásad společnosti a organizování výběrových řízení nových zaměstnanců 

(15). 

 

Prvním oborem podnikání je kontrola odběrů elektřiny, společnost zaměstnává dva 

techniky, kteří provádí montáže, revize a opravy elektrických zařízení v domácnostech a 

u podnikatelů (15). 

 

Druhým oborem, ve kterém zaměstnavatel podniká, je hostinská činnost. Společnost 

vlastní penzion, kde zaměstnává provozní a jednu pokojskou. Náplní práce provozní je 

zajišťování provozu. Pokojská provádí úklid pokojů po hostech včetně úklidu 

společenských prostorů (15). 

 

Zaměstnavatel má se současnými zaměstnanci uzavřený pracovní poměr na základě 

pracovní smlouvy, která je uzavřena na dobu neurčitou. Všichni zaměstnanci mají 

podepsané prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti. 

Zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům dovolenou, která činí 5 týdnů v kalendářním 

roce (15). 

 

Zaměstnavatel uzavírá pracovní poměr s novými zaměstnanci na základě pracovní 

smlouvy, která je uzavřena na dobu určitou, která činí 2 roky. V pracovní smlouvě je dále 

sjednána zkušební doba, která je v délce 3 měsíců. Dohody o pracích konaných mimo 

pracovní poměr v současné době nevyužívá (15). 
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Graf 1: Změna počtu zaměstnanců od roku 2008 (Zdroj: Vlastní zpracování dle interních zdrojů 

zaměstnavatele) 

 

Na grafu jsou zobrazeny změny počtu zaměstnanců od roku 2008, kdy společnost začala 

podnikat. Na začátku svého podnikání měla dva zaměstnance. V dalších roce zaměstnala 

dalšího zaměstnance a od roku 2010 do roku 2013 měla neměnný počet zaměstnanců. 

V roce 2014 si společnost otevřela penzion, do kterého přijala tři nové zaměstnance. Do 

roku 2016 zůstal počet zaměstnanců stejný. V roce 2017 jeden zaměstnanec ukončil 

pracovní poměr na druhu práce pokojská. Z toho důvodu společnost hledá vhodného 

zaměstnance na tento druh práce (16). 

 

Počet zaměstnanců se nijak výrazně nemění. Z důvodu přibývajících zakázek chce 

zaměstnavatel zaměstnat také zaměstnance na druh práce technik, z důvodu nedostatku 

zaměstnanců a velké množství zakázek. Společnost také uvažuje o zaměstnání na dohody 

o pracích konaných mimo pracovní poměr nebo na pracovní poměr se zkrácenou pracovní 

dobou (16).  
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V následujícím grafu je zobrazeno, kolik společnost zaměstnává zaměstnanců na 

jednotlivé druhy práce.  

 

 

Graf 2: Počet zaměstnanců na jednotlivé druhy práce (Zdroj: Vlastní zpracování dle interních zdrojů 

zaměstnavatele) 

 

3.3.1 Požadavky na zaměstnance 

Zaměstnavatel klade následující požadavky na zaměstnance s druhem práce technik, 

mezi které patří spolehlivost, manuální zručnost. Hlavním požadavkem na tento druh 

práce je, že uchazeč musí být vyučený elektrikář a musí mít školení na vyhlášku č. 

50/1978 Sb. Vyhláška o odborné způsobilosti k elektrotechnice a také mít alespoň dva 

roky praxe v oboru elektrikář. Na druh práce technik by chtěl zaměstnavatel 

dlouhodobější spolupráci se zaměstnancem, nejméně však dva roky (17). 

 

Zaměstnavatel požaduje na zaměstnance s druhem práce pokojská, základní vzdělání, 

pečlivost a zodpovědný přístup, flexibilitu a chuť učit se novým věcem. Po nastoupení do 

zaměstnání provozní penzionu zaměstnance zaučí a vysvětlí náplň práce (17). 
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3.3.2 Rozvržení týdenní pracovní doby 

V této části je rozvržena týdenní pracovní doba pro pozici technik a pokojská, na které se 

tato bakalářská práce zaměřuje z důvodu nedostatku zaměstnanců (17). 

 

Technik 

Pracovní pozice technik má pracovní dobu od pondělí do pátku, kdy začátek pracovní 

doby je v 7:00 hodin, přestávka je půl hodiny, která je od 11:00 do 11:30 hodin. Konec 

osmihodinové pracovní doby je v 15:30 hodin. V sobotu technici pracují přesčas, jelikož 

společnost nemá dostatek zaměstnanců. Pracovní doba v sobotu je zkrácená. Začíná 

v 8:00 a končí 11:00 hodin, jelikož je tato pracovní doba zkrácená, zaměstnanci nemají 

nárok na přestávku. Zaměstnanci tak dostávají příplatky za práci přesčas a za práci o 

víkendu (18). 

 

Tab. 3: Rozvržení týdenní pracovní doby pro zaměstnance na druh práce Technik (Zdroj: Vlastní 

zpracování dle interních dat zaměstnavatele) 

Technik 

Pracovní doba Začátek Přestávka Konec 

Pondělí - Pátek 7:00 11:00 – 11:30 15:30 

Sobota  8:00 / 11:00 

 

Pokojská 

Pracovní pozice pokojská má pracovní dobu od pondělí do pátku od 6:00 do 14:30 hodin. 

Od 11:00 do 11:30 má povinnou přestávku, která činí 30 minut. Jelikož i na této pozici je 

více práce než zaměstnanců, tak pokojská chodí na práci přesčas (18). Nejedná se však o 

každý týden, pouze je-li zapotřebí. Pracovní doba o víkendu je zkrácená, trvá většinou od 

7:00 do 11:00 hodin. Zaměstnanec tak dostává přípatky za práci přesčas a za práci o 

víkendu. V každém měsíci se přibližně jedná o 15 hodin práce přesčas (18). 
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Tab. 4:Rozvržení týdenní pracovní doby na druh práce Pokojská (Zdroj: Vlastní zpracování dle interních 

dat zaměstnavatele) 

Pokojská 

Pracovní doba Začátek Přestávka Konec 

Pondělí - Pátek 6:00  11-11:30 14:30 

Sobota – Neděle 7:00 / 11:00 

 

3.4 Proces přijímání zaměstnanců 

Společnost přijme do pracovního procesu uchazeče o zaměstnání, který splňuje 

kvalifikační požadavky pro činnost, kterou má vykonávat. Zaměstnavatel inzeruje volná 

pracovní místa na svých webových stránkách a v místním regionálním tisku. Každý 

uchazeč je požádán o zaslání životopisu (15). 

 

Vybraní uchazeči jsou pozváni na osobní pohovor. Pokud je uchazeč vybrán k uzavření 

pracovního poměru, zaměstnavatel připraví potřebné dokumenty. Uchazeč absolvuje 

lékařskou prohlídku, podepíše pracovní smlouvy, je seznámen s interními předpisy 

společnosti a pravidly bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zaměstnavatel následně 

provede zaškolení nového zaměstnance na daném pracovním místě (15). 

 

Nový zaměstnanec před nástupem do zaměstnání dostane pracovní oděv s logem 

společnosti, ochranné pomůcky a mycí prostředky (15). 

 

3.5 Náklady spojené s pracovním místem 

V této části vypočtu náklady na přijetí nového zaměstnance na druh práce technik a 

pokojská. 
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Před nástupem zaměstnanec na základě pracovní smlouvy se musí podrobit vstupní 

lékařské prohlídce u závodního lékaře. Lékařská prohlídka a výpis z karty vyžádaný u 

obvodního lékaře představuje celkový náklad zaměstnavatele ve výši 500 Kč (19). 

 

V následující tabulce jsou rozepsány náklady spojené s pracovním místem. Zaměstnanci 

dostanou před nástupem do zaměstnání pracovní pomůcky. Oblečení a obuv zaměstnanci 

dostávají každý rok nové. Rukavice jsou k dispozici stále. Do nákladů nejsou zahrnuty 

mycí prostředky z důvodu špatného určení částky na jednotlivé zaměstnance (19). 

 

Tabulka 5: Náklady spojené s pracovním místem (Zdroj: vlastní zpracování dle 20) 

Náklad Množství Cena Druh práce: 

Technik 

Druh práce: 

Pokojská 

Pracovní obuv 1 699 Kč/ 

168Kč 

699 Kč 168 Kč 

Montérky  2 300 Kč 600 Kč / 

Pracovní bunda 1 378 Kč 378 Kč / 

Trička 3 65 Kč 195 Kč 195 Kč 

Rukavice 4 29 Kč 116 Kč 116 Kč 

Náklady celkem / / 1 988 Kč 479 Kč 

 

Náklady jsou vypočítány i včetně ceny potisku loga společnosti. Celkové náklady na druh 

práce technik činí 2 488 Kč, na druh práce pokojská je celková částka nákladů 979 Kč.  

 

U dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr se nemusí zaměstnanci podrobit 

lékařské prohlídce, z toho důvodu celkové náklady na durh práce technik činí 1 988 Kč a 

na druh práce pokojská činí 479 Kč. 
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3.6 Analýza mzdových nákladů 

Tato část bakalářské práce se věnuje analýze mzdových nákladů. Mezi mzdové náklady 

patří hrubá mzda, náklady na pojistné na veřejné zdravotní pojištění a pojistné na sociální 

zabezpečení. Dále do mzdových nákladů patří práce přesčas, přípatky za práci o víkendu. 

Do výpočtů mzdových nákladů nejsou započítávány náhrady mzdy za dovolenou nebo 

pracovní neschopnost zaměstnanců. Mzdové náklady vypočítává externí účetní, kdy jsou 

této společnosti každý měsíc předány informace o skutečně odpracovaných hodinách a 

případně čerpané dovolené. Tato externí společnost eviduje veškeré odpracované hodiny 

v účetním programu Pohoda. Mzda je sjednána dle směrnic společnosti, které schvalují 

jednatelé (21).  

 

V následující tabulce jsou uvedeny příplatky za práci v sobotu a neděli, příplatky za práci 

přesčas. Oba dva příplatky činí 25 % z průměrného výdělku zaměstnance. Osobní 

ohodnocení činí 500 – 1200 Kč dle směrnic společnosti, které schvaluje jednatel. Záleží 

především na tom, jak je zaměstnavatel spokojen s prací zaměstnance (21). 

 

Tab. 6:Mzda za práci v sobotu a neděli, práci přesčas a osobní ohodnocení (Zdroj: Vlastní zpracování dle 

interních dat zaměstnavatele) 

Sobota a neděle 25 % z průměrného výdělku zaměstnance 

Práce přesčas 25 % z průměrného výdělku zaměstnance 

Osobní ohodnocení 500-1200 Kč 

 

V následující tabulce je uvedena průměrná měsíční hrubá mzda na druh práce technik. 

V tabulce jsou rozepsány průměrné měsíční hrubé mzdy dle pracovní doby za týden. 

Zaměstnavatel však zvažuje uzavřít pracovní smlouvy s kratší pracovní dobou než je 40 

hodin týdně. Zvažovali by se také o dohodách o pracích konaných mimo pracovní poměr 

(21). 
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Tab. 7: Mzdové náklady na druh práce technik (Zdroj: Vlastní zpracování dle interních zdrojů 

zaměstnavatele) 

Technik 

Pracovní doba za týden Průměrná měsíční hrubá mzda 

40 hodin 22 400 Kč 

25 hodin 9 600 Kč 

20 hodin 3 000 Kč 

 

V tabulce číslo 8 je uvedena průměrná měsíční hrubá mzda na druh práce pokojská. Jsou 

zde také rozepsány průměrné měsíční hrubé mzdy pro různou pracovní dobu. 

Zaměstnavatel i u druhu práce pokojská uvažoval o zaměstnání zaměstnance na kratší 

pracovní dobu než 40 hodin týdně nebo i na dohody o pracích konaných mimo pracovní 

poměr (21). 

 

Tab. 8: Mzdové náklady na druh práce pokojská (Zdroj: Vlastní zpracování dle interních zdrojů 

zaměstnavatele) 

Pokojská 

Pracovní doba za týden Průměrná měsíční hrubá mzda 

40 hodin 15 000 Kč 

25 hodin 7 200 Kč 

20 hodin 2 250 Kč 

 

 

V následující tabulce jsou uvedeny hodinové hrubé odměny na základě dohod o pracích 

konaných mimo pracovní poměr.  
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Tab. 9: Hrubé mzdy z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (Zdroj: Vlastní zpracování dle 

interních zdrojů zaměstnavatele) 

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr 

 Technik Pokojská 

DPP/DPČ 120 Kč 90 Kč 

 

 

3.7 Účtování nákladů a odepisování 

Účetnictví je vedeno v souladu se zákonem o účetnictví č. 563/1991 Sb., vyhláškou č. 

500/2002 Sb. a českými účetními standardy prostřednictvím výpočetní techniky. 

Účetnictví je prováděno v programu POHODA (19). 

 

Mzdové náklady účtuje na účet 521 – mzdové náklady, pojistné na sociální a zdravotní 

pojištění účtuje na účet 524 – pojistné na sociální a zdravotní pojištění, které hradí za 

zaměstnance. Na účet 527 – zákonné sociální náklady patří například úhrada lékařské 

prohlídky nebo nové pracovní oblečení přidělené zaměstnancům (19). 

 

 

3.8 Shrnutí analytické části 

Analytická část se věnovala analýze současného stavu u konkrétního zaměstnavatele. 

V této části byly uvedeny základní informace vybrané společnosti, předmět podnikání a 

charakteristika pracovněprávních vztahů. Popisuje náplň jednotlivých druhů práce a také 

pracovní dobu u druhu práce technik a pokojská. Zaměřuje se na proces přijímání nových 

zaměstnanců a na požadavky zaměstnavatele. Na závěr se tato část bakalářské práce 

zabývala účtováním nákladů. Dle těchto informací budou dále navržena vhodná řešení 

k optimalizaci mzdových nákladů zaměstnavatele.  
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4 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ VČETNĚ JEJICH 

EKONOMICKÉHO ZHODNOCENÍ 

Vlastní návrhy řešení práce včetně jejich ekonomického zhodnocení se zabývají 

optimalizací mzdových nákladů zaměstnavatele. V této části se řeší jednotlivé možnosti 

přijetí nového zaměstnance na druh práce technik a pokojská. 

 

Nejprve předkládám tři návrhy týkající se pracovněprávního vztahu zaměstnance s 

druhem práce technik. Návrhy se týkají pracovněprávního vztahu se zaměstnáním na 

základě pracovní smlouvu, dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce. 

Nejdůležitějším kritériem zaměstnavatele u toho druhu práce je, že zaměstnanec musí být 

vyučen v oboru elektrikář a mít alespoň dvou letou praxi. U tohoto druhu práce by chtěl 

zaměstnavatel dlouhodobější spolupráci. U každé z variant jsou vypočítány mzdové 

náklady, ke kterým jsou připočteny náklady spojené s pracovním místem. Na závěr je 

shrnutí všech tří návrhů pracovněprávního vztahu s druh práce technik, kde je 

zhodnoceno, která varianta je nejlepší a proč.  

 

Druhý druh práce je pokojská, kde jsou tři návrhy týkající se pracovněprávního vztahu 

zaměstnance s druhem pokojská. Na druh práce pokojská nemá zaměstnavatel žádné 

požadavky. Zde jsou také vypočítány mzdové náklady, ke kterým jsou připočteny 

náklady spojené s pracovním místem. Na závěr je shrnutí i s výhodami a nevýhodami u 

konkrétních variant.  

 

Při výpočtech není počítáno s příplatkem za práci přesčas, za práci v sobotu a neděli, 

náhradou mzdy za dovolenou, pracovní neschopností zaměstnanců, jelikož že se tyto 

náklady budou každý rok lišit.  

 

4.1 Pracovněprávní vztahy s druh práce technik 

První návrhy týkající se pracovněprávního vztahu zaměstnance s druhem práce technik. 

V této části zjistíme, jaké by měl zaměstnavatel náklady na zaměstnání zaměstnanců na 

základě pracovní smlouvu, dohodu o pracovní činnosti a provedení práce a dohodu.  
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4.1.1 Pracovní smlouva na druh práce technik  

První návrh se týká zaměstnání zaměstnance s druhem práce technik na základě pracovní 

smlouvy s pracovní dobou 40 hodin týdně. V tomto případě společnost zaměstná 

zaměstnance na pracovní smlouvu, kdy zaměstnanec podepsal prohlášení k dani a 

uplatňuje slevu na poplatníka, která činí 2070 Kč za měsíc, v druhém případě počítáme 

mzdové náklady u zaměstnance, který nepodepsal prohlášení k dani. Nemůže tedy využít 

slev na dani.  

 

Tab. 10: Mzdové náklady na zaměstnance na základě pracovní smlouvy (Zdroj: Vlastní zpracování dle 

interních dat zaměstnavatele) 

Pracovní smlouva na druh práce technik   

(40 hodin týdně) 

Podepsal 

prohlášení 

Nepodepsal 

prohlášení 

Hrubá mzda 22 400 Kč 22 400 Kč 

Sociální pojištění za zaměstnavatele (25 %) 5 600 Kč 5 600 Kč 

Zdravotní pojištění za zaměstnavatele (9 %) 2 016 2 016 

Superhrubá mzda 30 016 Kč 30 016 Kč 

Superhrubá mzda po zaokrouhlení (na 100 Kč 

nahoru) 

30 100 Kč 30 100 Kč 

Záloha na daň (15 %) 4 515 Kč 4 515 Kč 

Slevy na dani (sleva na poplatníka) 2 070 Kč / 

Záloha na daň po slevě 2 445 Kč 4 515 Kč 

Sociální pojištění za zaměstnance (6,5 %) 1 456 Kč 1 456 Kč 

Zdravotní pojištění za zaměstnance (4,5 %) 1 008 Kč 1 008 Kč 

Čistá mzda 17 491 Kč 15 421 Kč 

Celkové náklady na zaměstnance 30 016 Kč 30 016 Kč 
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Z tabulky vyplývá, že při zaměstnání zaměstnance na základě pracovní smlouvu s druhem 

práce technik při hrubé mzdě 22 400 Kč za měsíc činí náklady zaměstnavatele za měsíc 

30 016 Kč. To jestli zaměstnanec podepsal prohlášení nebo nepodepsal, má pouze vliv 

na jeho čistou mzdu, jelikož neuplatní slevy. Z tohoto důvodu bude u zaměstnance, který 

nepodepsal prohlášení k dani čistá mzda nižší. V prvním měsíci musíme přičíst také 

náklady spojené s pracovním místem, které jsou uvedeny v kapitole 3.5 v tabulce číslo 5, 

které vychází na 2 488 Kč i včetně lékařské prohlídky. Celkové náklady činí za první 

měsíc 32 504 Kč, za následující měsíce činí 30 016 Kč a za jeden rok činí 362 680 Kč.  

 

4.1.2 Dohoda o pracovní činnosti 

U dohody o provedení práce bude proveden výpočet, jaké by měl zaměstnavatel náklady. 

Budou zhodnoceny obě varianty, jestli zaměstnanec podepsal nebo nepodepsal prohlášení 

k dani. Hodinová sazba u dohody o pracovní činnosti činí 120 Kč za hodinu. U dohody o 

pracovní činnosti může zaměstnanec pracovat 20 hodin týdně.  V tomto případě by musel 

zaměstnavatel zaměstnat 2 zaměstnance k pokrytí týdenní pracovní doby.  
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Tab. 11: Mzdové náklady na zaměstnance na základě dohody o pracovní činnosti (Zdroj: Vlastní 

zpracování dle interních dat zaměstnavatele) 

Dohoda o pracovní činnosti na druh práce 

technik (20 hodin týdně) 

Podepsal 

prohlášení 

Nepodepsal 

prohlášení 

Odměna 9 600 Kč 9600 Kč 

Sociální pojištění za zaměstnavatele (25 %) 2 400 Kč 2 400 Kč 

Zdravotní pojištění za zaměstnavatele (9 %) 864 Kč 864 Kč 

Superhrubá mzda 12 864 Kč 12 864 Kč 

Superhrubá mzda po zaokrouhlení (na 100 Kč 

nahoru) 

12 900 Kč 12 900 Kč 

Záloha na daň (15 %) 1 935 Kč 1 935 Kč 

Slevy na dani (sleva na poplatníka) 2 070 Kč / 

Záloha na daň po slevě 0 Kč 1 935 Kč 

Sociální pojištění za zaměstnance (6,5 %) 624 Kč 624 Kč 

Zdravotní pojištění za zaměstnance (4,5 %) 432 Kč 432 Kč 

Čistá mzda 8 544 Kč 6 609 Kč 

Celkové náklady na zaměstnance 12 854 Kč 12 864 Kč 

 

U dohody o pracovní činnosti činí náklady na jednoho zaměstnance 12 854 Kč za měsíc. 

Zaměstnavatel by musel zaměstnat dva zaměstnance na dohody o pracovní činnosti 

z důvodu pokrytí týdenní pracovní doby. V prvním měsíci se započítají i náklady spojené 

s pracovním místem, které činí 1988 Kč na jednoho zaměstnance, viz kapitola 3.5 tabulka 

5. Náklady spojené s pracovním místem pro dva zaměstnance činí 3 976 Kč. Celkové 

náklady za první měsíc činí 29 684 Kč za oba zaměstnance za první měsíc, za další měsíce 

činí 25 708 Kč a za jeden rok činí 312 472 Kč. 
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4.1.3 Dohoda o provedení práce 

U dohod o provedení práce bude proveden výpočet celkových nákladů zaměstnavatele. 

Hodinová sazba u dohody o provedení práce činí 120 Kč za hodinu. U dohod o provedení 

práce může zaměstnanec pracovat 300 hodin za rok a musí se pokrýt týdenní pracovní 

doba.  Zaměstnavatel by zaměstnat šest zaměstnanců na dohodu o provedení práce, kdy 

každý zaměstnanec by pracoval průměrně 25 hodin za měsíc a jednoho zaměstnance, 

který by odpracoval 10 hodin za měsíc.  

 

Tab. 12: Mzdové nálady na zaměstnance na základě dohody o provedení práce (Zdroj: Vlastní zpracování 

dle interních dat zaměstnavatele) 

Dohoda o provedení práce na druh práce 

technik (25 hodin měsíčně) 

 

Podepsal 

prohlášení 

Nepodepsal 

prohlášení 

Odměna 3 000 Kč 3000 Kč 

Sociální pojištění za zaměstnavatele (25 %) / / 

Zdravotní pojištění za zaměstnavatele (9 %) / / 

Superhrubá mzda 3 000 Kč 3000 Kč 

Superhrubá mzda po zaokrouhlení (na 100 Kč 

nahoru) 

3 000 Kč 3000 Kč 

Záloha na daň (15 %) 450 Kč 450 Kč 

Slevy na dani (sleva na poplatníka) 2 080 Kč / 

Záloha na daň po slevě 0 Kč 450 Kč 

Sociální pojištění za zaměstnance (6,5 %) / / 

Zdravotní pojištění za zaměstnance (4,5 %) / / 

Čistá mzda 3 000 Kč 2 550 Kč 

Celkové náklady na zaměstnance 3 000 Kč 3 000 Kč 
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V následující tabulce je proveden výpočet celkových nákladů na zaměstnance, který je 

zaměstnán na dohodu o provedení práce s měsíční pracovní dobou 10 hodin.  

 

Tab. 13:Mzdové nálady na zaměstnance na základě dohody o provedení práce (Zdroj: Vlastní zpracování 

dle interních dat zaměstnavatele) 

 

Dohoda o provedení práce na druh práce 

technik (10 hodin měsíčně) 

 

Podepsal 

prohlášení 

Nepodepsal 

prohlášení 

Odměna 1 200Kč 1 200Kč 

Sociální pojištění za zaměstnavatele (25 %) / / 

Zdravotní pojištění za zaměstnavatele (9 %) / / 

Superhrubá mzda 1 200Kč 1 200Kč 

Superhrubá mzda po zaokrouhlení (na 100 Kč 

nahoru) 

1 200Kč 1 200Kč 

Záloha na daň (15 %) 180 Kč 180 Kč 

Slevy na dani (sleva na poplatníka) 2 080 Kč / 

Záloha na daň po slevě 0 Kč 180 Kč 

Sociální pojištění za zaměstnance (6,5 %) / / 

Zdravotní pojištění za zaměstnance (4,5 %) / / 

Čistá mzda 1 200 Kč 1 020Kč 

Celkové náklady na zaměstnance 1 200 Kč 1 200Kč 
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U dohod o provedení práce je navrženo přijetí sedmi zaměstnanců, z důvodu pokrytí 

pracovní doby za celý rok a za všechny měsíce. Mzdové náklady na jednoho zaměstnance 

s pracovní dobou 25 hodin za měsíc jsou ve výši 3 000 Kč, za šest zaměstnanců mzdové 

náklady činí 18 000 Kč za měsíc. U zaměstnance s pracovní dobou 10 hodin za měsíc 

jsou mzdové náklady 1 200Kč. Ke mzdovým nákladům za zaměstnance v prvním měsíci 

musíme připočítat náklady spojené s pracovním místem bez lékařské prohlídky, které činí 

1 988 Kč za jednoho zaměstnance, za 7 zaměstnanců činí 13 916 Kč. Celkové náklady 

v prvním měsíci činí 33 116 Kč. Další měsíce celkové náklady činí 19 200 Kč a za rok 

činí 263 516 Kč. U dohod o provedení práce by rozvržená pracovní doba byla podle 

dohody mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci. Musela by však být dodržena týdenní 

pracovní doba 40 hodin a zaměstnanci by museli odpracovat 25 hodin za měsíc a jeden 

zaměstnanec 10 hodin za měsíc.  

 

U tohoto návrhu by byla možná i druhá varianta návrhu, kdy by zaměstnavatel uzavíral 

postupně dohody s několika zaměstnanci, vždy po vyčerpání 300 hodin. Tímto návrhem 

jsem se nezabývala a zaměřila jsem se na přijetí sedmi zaměstnanců zároveň. Mzdové 

náklady by se nezměnily, jen by se rozložili do celého roku a mzdová účetní by neměla 

tolik práce najednou. 

 

4.1.4 Zhodnocení návrhů zaměstnání zaměstnance s druhem práce technik 

V tabulce jsou zhodnoceny náklady na zaměstnance s druhem práce technik. Ekonomicky 

nejvýhodnější variantou je zaměstnání zaměstnanců na dohody o provedení práce, kdy 

by zaměstnavatel zaměstnal sedm zaměstnance. Výhodou tohoto návrhu je, že 

zaměstnavatel nemusí vyplácet příplatky za práci přesčas, za práci v sobotu a neděli, ve 

svátek atd. Zaměstnavatel by měl nižší náklady, protože by nemusel vyplácet náhrady 

mzdy za dovolenou, jelikož zaměstnanec nemá nárok na dovolenou. Mezi nevýhody patří, 

že zaměstnavatel požaduje, aby zaměstnanec byl vyučen v oboru elektrikář a měl dva 

roky praxe. Dále požaduje dlouhodobější spolupráci, což by byl problém při hledání 

tolika zaměstnanců. Mezi další nevýhody patří, že by byly velké náklady spojené 

s pracovním místem a časová náročnost při zaškolování nových zaměstnanců. 
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Druhou ekonomicky výhodnou je dohodo o pracovní činnosti, kdy zaměstnavatel 

zaměstná dva zaměstnance. Každý z zaměstnanec by odpracoval v každém měsíci 80 

hodin, čímž by nahradili jednoho zaměstnance zaměstnaného na základě pracovní 

smlouvy. Výhodou tohoto návrhu je, že zaměstnavatel nemusí vyplácet příplatky za práci 

přesčas, za práci v sobotu a neděli, ve svátek atd. Zaměstnavatel by měl nižší náklady, 

protože by nemusel vyplácet náhrady mzdy za dovolenou, jelikož zaměstnanec nemá 

nárok na dovolenou. Nevýhodou je, že se musí odvádět sociální a zdravotní pojištění, 

přesáhne-li měsíční odměna 2 500 Kč, čímž se zvyšují mzdové náklady.  

 

Nejméně ekonomickou variantou je zaměstnání jednoho zaměstnance na základě 

pracovní smlouvy, který odpracuje 40 hodin týdně. Výhodou je, že zaměstnavatel by 

hledal jen jednoho zaměstnance. Další výhodou je stálost zaměstnance, kdy zaměstnanec 

musí po uplynutí zkušební doby dodržet dvouměsíční výpovědní lhůtu a zaměstnavatel 

by si v tomto čase mohl hledat náhradu za zaměstnance. Nevýhodou zaměstnání 

zaměstnance na základě pracovní smlouvy je, že zaměstnavatel musí vyplácet příplatky 

za práci přesčas, za svátky atd. Musel by vyplácet náhradu mzdy za dovolenou.  

 

Z návrhů vychází jako nejvýhodnější varianta zaměstnání dvou zaměstnanců na základě 

dohod o pracovní činnosti. Zaměstnavatel by si vyhledal zaměstnance, kteří by byli 

vyučení v oboru a měli zájem o dlouhodobější spolupráci, čímž by nahradili jednoho 

zaměstnance zaměstnaného na základě pracovní smlouvy a tím by ušetřil na celkových 

nákladech na zaměstnance. U dohod o provedení práce by byl největší problém najít sedm 

zaměstnanců, kteří by byli vyučeni v oboru a měli zájem o dlouhodobější spolupráci.   
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Tab. 14: Shrnutí vlastních návrhů řešení na druh práce technik (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

4.2 Pracovněprávní vztahy na druh práce pokojská 

V druhé části se kapitola zabývá druhem práce pokojská. I v této části si vypočítáme 

mzdové náklady na pracovní smlouvu a na dohody o pracích konané mimo pracovní 

poměr, poté zhodnotíme jaká varianta je nejvýhodnější pro zaměstnavatele. 

 

4.2.1 Pracovněprávní vztahy zaměstnance s druhem práce pokojská 

První návrh se týká zaměstnání zaměstnance s druhem práce pokojská na základě 

pracovní smlouvy s pracovní dobou 40 hodin týdně. V tomto případě společnost zaměstná 

zaměstnance na pracovní smlouvu, kdy zaměstnanec podepsal prohlášení k dani a 

uplatňuje slevu na poplatníka, která činí 2070 Kč za měsíc, v druhém případě počítáme 

mzdové náklady u zaměstnance, který nepodepsal prohlášení k dani. Nemůže tedy využít 

slev na dani.  

 

 

 

Návrhy 

 

 

Mzdové náklady 

 

Náklady 

spojené 

s pracovním 

místem 

 

 

Celkové náklady na 

zaměstnance 

Měsíční Roční 1. měsíc Roční 

Pracovní smlouva 

(1 zaměstnanec) 
30 016 Kč 360 192 Kč 2 488 Kč 32 504 Kč 362 680 Kč 

Dohoda o 

pracovní činnosti 

(2 zaměstnanci) 

25 708 Kč 308 496 Kč 3 976 Kč 29 684 Kč 312 472 Kč 

Dohoda o 

provedení práce 

(7 zaměstnanců) 

19 200 Kč 230 400 Kč 13 916 Kč 33 116 Kč 263 516 Kč 
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Tab. 15Mzdové náklady na zaměstnance na základě pracovní smlouvy (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Pracovní smlouva na druh práce pokojská 

(40 hodin týdně) 

Podepsal 

prohlášení 

Nepodepsal 

prohlášení 

Hrubá mzda 15 000 Kč 15 000 Kč 

Sociální pojištění za zaměstnavatele (25 %) 3 750 Kč 3 750 Kč 

Zdravotní pojištění za zaměstnavatele (9 %) 1 350 Kč 1 350 Kč 

Superhrubá mzda 20 100 Kč 20 100 Kč 

Superhrubá mzda po zaokrouhlení (na 100 Kč 

nahoru) 

20 100 Kč 20 100 Kč 

Záloha na daň (15 %) 3 015 Kč 3 015 Kč 

Slevy na dani (sleva na poplatníka) 2 070 Kč / 

Záloha na daň po slevě 945 Kč 3015 Kč 

Sociální pojištění za zaměstnance (6,5 %) 975 Kč 975 Kč 

Zdravotní pojištění za zaměstnance (4,5 %) 675 Kč 675 Kč 

Čistá mzda 12 405 Kč 10 335 Kč 

Celkové náklady na zaměstnance 20 100 Kč 20 100 Kč 

 

Z tabulky vyplývá, že při zaměstnání zaměstnance na základě pracovní smlouvu na druh 

práce pokojská při hrubé mzdě 15 000 Kč za měsíc činí náklady zaměstnavatele za měsíc 

20 100 Kč. To jestli zaměstnanec podepsal prohlášení nebo nepodepsal, má pouze vliv 

na jeho čistou mzdu, jelikož neuplatní slevy. Z tohoto důvodu bude u zaměstnance, který 

nepodepsal prohlášení k dani jeho čistá mzda nižší. V prvním měsíci musíme přičíst také 

náklady spojené s pracovním místem, které vychází na 979 Kč i včetně lékařské 

prohlídky, viz v kapitole 3.5 v tabulce číslo 5. Celkové náklady v prvním měsíci činí 

21 079 Kč, v dalších měsících 20 100 Kč a za rok činí 242 179 Kč. 
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4.2.2 Dohoda o pracovní činnosti 

U dohody o provedení práce na druh práce pokojská bude proveden výpočet, jaké by měl 

zaměstnavatel náklady. Zde budou zhodnoceny obě varianty, jestli zaměstnanec podepsal 

prohlášení k dani nebo nepodepsal. Hodinová sazba u dohody o pracovní činnosti činí  

90 Kč za hodinu. U dohody o pracovní činnosti může zaměstnanec pracovat 20 hodin 

týdně.  V tomto případě by musel zaměstnavatel zaměstnat 2 zaměstnance k pokrytí 

týdenní pracovní doby.  

 

Tab. 16:Mzdové náklady na zaměstnance na základě dohody o pracovní činnosti (Zdroj: Vlastní 

zpracování) 

Dohoda o pracovní činnosti na druh práce 

pokojská (20 hodin týdně) 

Podepsal 

prohlášení 

Nepodepsal 

prohlášení 

Odměna 7 200 Kč 7 200 Kč 

Sociální pojištění za zaměstnavatele (25 %) 1 800 Kč 1 800 Kč 

Zdravotní pojištění za zaměstnavatele (9 %) 648 Kč 648 Kč 

Superhrubá mzda 9 648 Kč 9 648 Kč 

Superhrubá mzda po zaokrouhlení (na 100 Kč 

nahoru) 

9 700 Kč 9 700 Kč 

Záloha na daň (15 %) 1 455 Kč 1 455 Kč 

Slevy na dani (sleva na poplatníka) 2 070 Kč / 

Záloha na daň po slevě 0 Kč 1 455 Kč 

Sociální pojištění za zaměstnance (6,5 %) 468 Kč 468 Kč 

Zdravotní pojištění za zaměstnance (4,5 %) 324 Kč 324 Kč 

Čistá mzda 6 400 Kč 4 953 Kč 

Celkové náklady na zaměstnance 9 648 Kč 9 648 Kč 
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U dohody o pracovní činnosti činí náklady na jednoho zaměstnance 9 648 Kč za měsíc. 

Zaměstnavatel by musel zaměstnat dva zaměstnance na dohodu o pracovní činnosti, 

z důvodu pokrytí týdenní pracovní doby. V prvním měsíci se započítají i náklady spojené 

s pracovním místem, které činí za jednoho zaměstnance 479 Kč a za dva zaměstnance 

činí 958 Kč, viz kapitola 3.5 tabulka 5. Celkové náklady za první měsíc činí 20 254 Kč, 

za další měsíce činí 19 296 Kč a za rok 232 510 Kč. 

 

4.2.3 Dohoda o provedení práce 

Posledním druhem uzavření pracovního poměru je dohoda o provedení práce, u které si 

budou vypočítány náklady zaměstnavatele a čistou mzdu zaměstnance. Hodinová sazba 

u dohody o provedení práce činí 90 Kč za hodinu. U dohod o provedení práce může 

zaměstnanec pracovat 300 hodin za rok a musí se pokrýt týdenní pracovní doba.  

Zaměstnanec by zaměstnat sedm zaměstnanců na dohodu o provedení práce, kdy šest 

zaměstnanců by pracoval průměrně 25 hodin za měsíc a jeden zaměstnanec 10 hodin za 

měsíc. 
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Tab. 17: Mzdové náklady na zaměstnance na základě dohody o provedení práce (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Dohoda o provedení práce na druh práce 

pokojská (25 hodin měsíčně) 

Podepsal 

prohlášení 

Nepodepsal 

prohlášení 

Odměna 2 250 Kč 2 250 Kč 

Sociální pojištění za zaměstnavatele (25 %) / / 

Zdravotní pojištění za zaměstnavatele (9 %) / / 

Superhrubá mzda / / 

Superhrubá mzda po zaokrouhlení (na 100 Kč 

nahoru) 

2 300 Kč 2 300 Kč 

Záloha na daň (15 %) 345 Kč 345 Kč 

Slevy na dani (sleva na poplatníka) 2 070 Kč / 

Záloha na daň po slevě 0 Kč 345 Kč 

Sociální pojištění za zaměstnance (6,5 %) / / 

Zdravotní pojištění za zaměstnance (4,5 %) / / 

Čistá mzda 2 250 Kč 1 905 Kč 

Celkové náklady na zaměstnance 2 250 Kč 2 250 Kč 

 

V následující tabulce je proveden výpočet celkových nákladů na zaměstnance, který je 

zaměstnán na dohodu o provedení práce s měsíční pracovní dobou 10 hodin.  
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Tab. 18: Mzdové náklady na zaměstnance na základě dohody o provedení práce (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

 

 

 

Dohoda o provedení práce na druh práce 

pokojská (10 hodin měsíčně) 

 

Podepsal 

prohlášení 

Nepodepsal 

prohlášení 

Odměna 900 Kč 900 Kč 

Sociální pojištění za zaměstnavatele (25 %) / / 

Zdravotní pojištění za zaměstnavatele (9 %) / / 

Superhrubá mzda 900 Kč 900 Kč 

Superhrubá mzda po zaokrouhlení (na 100 Kč 

nahoru) 

900 Kč 900 Kč 

Záloha na daň (15 %) 135 Kč 135 Kč 

Slevy na dani (sleva na poplatníka) 2 080 Kč / 

Záloha na daň po slevě 0 Kč 135 Kč 

Sociální pojištění za zaměstnance (6,5 %) / / 

Zdravotní pojištění za zaměstnance (4,5 %) / / 

Čistá mzda 900 Kč 765 Kč 

Celkové náklady na zaměstnance 900Kč 900Kč 
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U dohod o provedení práce je navrženo přijetí sedmi zaměstnanců, z důvodu pokrytí 

pracovní doby za celý rok a za všechny měsíce. Mzdové náklady na jednoho zaměstnance 

s pracovní dobou 25 hodin za měsíc jsou ve výši 3 000 Kč, za šest zaměstnanců mzdové 

náklady činí 15 750 Kč za měsíc. U zaměstnance s pracovní dobou 10 hodin za měsíc 

jsou mzdové náklady 900 Kč. Ke mzdovým nákladům za zaměstnance v prvním měsíci 

musíme připočítat náklady spojené s pracovním místem bez lékařské prohlídky, které činí 

479 Kč za jednoho zaměstnance, za 7 zaměstnanců činí 3 353Kč. Celkové náklady 

v prvním měsíci činí 20 003 Kč. Další měsíce celkové náklady činí 16 650 Kč a za rok 

činí 203 153 Kč. U dohod o provedení práce by rozvržená pracovní doba byla podle 

dohody mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci. Musela by však být dodržena týdenní 

pracovní doba 40 hodin a zaměstnanci by museli odpracovat 25 hodin za měsíc a jeden 

zaměstnanec 10 hodin za měsíc.  

 

U tohoto návrhu by byla možná i druhá varianta návrhu, kdy by zaměstnavatel uzavíral 

postupně dohody s několika zaměstnanci, vždy po vyčerpání 300 hodin. Tímto návrhem 

jsem se nezabývala a zaměřila jsem se na přijetí sedmi zaměstnanců zároveň. Mzdové 

náklady by se nezměnily, jen by se rozložili do celého roku a mzdová účetní by neměla 

tolik práce najednou. 

 

 

4.2.4 Hodnocení návrhu na druh práce pokojská  

V tabulce číslo 19 jsou zhodnoceny náklady na zaměstnance s druhem práce pokojská. 

Ekonomicky nejvýhodnější variantou je zaměstnání zaměstnanců na dohody o provedení 

práce, kdy by zaměstnavatel zaměstnal sedm zaměstnance. Výhodou tohoto návrhu je, že 

zaměstnavatel nemusí vyplácet příplatky za práci přesčas, za práci v sobotu a neděli, ve 

svátek atd. Zaměstnavatel by měl nižší náklady, protože by nemusel vyplácet náhrady 

mzdy za dovolenou, jelikož zaměstnanec nemá nárok na dovolenou. Nevýhodou je, že by 

byly větší náklady spojené s pracovním místem a časová náročnost při zaškolování 

nových zaměstnanců. 
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Druhou ekonomicky výhodnou je dohodo o pracovní činnosti, kdy zaměstnavatel 

zaměstná dva zaměstnance. Každý z zaměstnanec by odpracoval v každém měsíci 80 

hodin, čímž by nahradili jednoho zaměstnance zaměstnaného na základě pracovní 

smlouvy. Výhodou tohoto návrhu je, že zaměstnavatel nemusí vyplácet příplatky za práci 

přesčas, za práci v sobotu a neděli, ve svátek atd. Zaměstnavatel by měl nižší náklady, 

protože by nemusel vyplácet náhrady mzdy za dovolenou, jelikož zaměstnanec nemá 

nárok na dovolenou. Nevýhodou je, že se musí odvádět sociální a zdravotní pojištění, 

přesáhne-li měsíční odměna 2 500 Kč, čímž se zvyšují mzdové náklady.  

 

Nejméně ekonomickou variantou je zaměstnání jednoho zaměstnance na základě 

pracovní smlouvy, který odpracuje 40 hodin týdně. Výhodou je, že zaměstnavatel by 

hledal jen jednoho zaměstnance. Další výhodou je stálost zaměstnance, kdy zaměstnanec 

musí po uplynutí zkušební doby dodržet dvouměsíční výpovědní lhůtu a zaměstnavatel 

by si v tomto čase mohl hledat náhradu za zaměstnance. Nevýhodou zaměstnání 

zaměstnance na základě pracovní smlouvy je, že zaměstnavatel musí vyplácet příplatky 

za práci přesčas, za svátky atd. Dále musí vyplácet náhradu mzdy za dovolenou.  

 

Z návrhů vychází jako nejvýhodnější varianta zaměstnání sedmi zaměstnanců na základě 

dohod o provedení práce. Zaměstnavatel nemá žádné požadavky na nového zaměstnance, 

to znamená, že by bylo snazší hledání nových zaměstnanců. Je to i ekonomicky 

nejvýhodnější návrh, kdy by zaměstnavatel ušetřil na mzdových nákladech. Při 

zaměstnání sedmi zaměstnanců by si zaměstnavatel se zaměstnanci vždy dohodl pracovní 

dobu, aby byla dodržena pracovní doba 25 hodin týdně u šesti zaměstnanců a u jednoho 

zaměstnance 10 hodin týdně a zároveň dodržena pracovní doba 40 hodin týdně.  

 

 

 

 

 

Tab. 19:Shrnutí jednotlivých nákladů na druh práce pokojská (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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4.3 Shrnutí vlastních návrhů řešení 

Vlastní návrhy řešení se zabývaly optimalizací mzdových nákladů zaměstnanců. Nejprve 

byly předloženy tři návrhy týkající se pracovněprávního vztahu se zaměstnáním s druhem 

práce technik. Dále byly předloženy návrhy týkající se pracovněprávního vztahu 

s druhem práce pokojská. Mezi tyto varianty patřily pracovněprávního vztahu se 

zaměstnáním na základě pracovní smlouvy, dohody o pracovní činnosti a dohody o 

provedení práce. U všech možností byly vypočítány mzdové náklady, ke kterým se 

připočítaly náklady spojené s pracovním místem. Na závěr u každého druhu práce bylo 

shrnutí jednotlivých návrhů a rozhodnutí, která varianta návrhu je nejvýhodnější a proč.  

 

 

Návrhy 

 

 

Mzdové náklady 

 

Náklady 

spojené 

s pracovním 

místem 

 

 

Celkové náklady na 

zaměstnance 

Měsíční Roční 1. měsíc Roční 

Pracovní 

smlouva 

20 100 

Kč 

241 200 Kč 979 Kč 21 079 Kč 242 179 

Kč 

Dohoda o 

pracovní činnosti 

19 296 

Kč 

232 510 Kč 958 Kč 20 254 Kč 232 510 

Kč 

Dohoda o 

provedení práce 

16 650 

Kč 

199 800 Kč 3 353 Kč 20 003 Kč 203 153 

Kč 
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ZÁVĚR 

Bakalářská práce se zabývala optimalizací mzdových nákladů při zaměstnávání nových 

zaměstnanců, což bylo hlavním cílem práce. Věnovala se možností snížení mzdových 

nákladů, kdy byly navrženy tři varianty týkající se pracovněprávního vztahu zaměstnance 

s druhem práce technik a pokojská. 

 

Teoretická část se zpracovala na pracovněprávní vztahy z hlediska právního, 

ekonomického, daňového a účetního, které byly využity při zpracování analytické části a 

vlastních návrhů řešení. 

 

Analýza současného stavu se zabývala představením zaměstnavatele. Tato kapitola 

rozebrala současný stav zaměstnanců z hlediska mzdových nákladů, kde byly rozebrány 

požadavky na zaměstnance. V této kapitole bylo především čerpáno z vnitropodnikových 

dokumentů a osobních rozhovorů s jednateli a externí účetní.  

 

V poslední části byly předloženy vlastní návrhy řešení, kde jsou rozebrány tři varianty 

týkající se pracovněprávního vztahu zaměstnance s druhem práce technik a pokojská. Pro 

každý druh práce byl vybrán návrh, který je pro zaměstnavatele nejvýhodnější z hlediska 

celkových mzdových nákladů a požadavků zaměstnavatele. Zde jsou uvedeny i výhody a 

nevýhody daných návrhů. Na závěr byly návrhy předloženy zaměstnavateli, který se 

k nim vyjádřil. 

 

Návrhy byly prezentovány jednatelům společnosti. První jsem předložila návrhy týkající 

se pracovněprávního vztahu zaměstnance s druhem práce technik. Zde zaměstnavatel 

požadoval praxi a dlouhodobou spolupráci. Dle těchto požadavků byla zvolena nejlepší 

varianta, zaměstnání dvou zaměstnanců na základě dohody o pracovní činnosti. 

Zaměstnavatel by vyhledal dva zaměstnance, kteří jsou vyučeni v oboru a měli by zájem 

o dlouhodobější spolupráci, čímž by ušetřil na celkových mzdových nákladech na 

zaměstnance oproti zaměstnání zaměstnance na základě pracovní smlouvy. 

Zaměstnavatele tento návrh zaujal z důvodu značné úspory na mzdových nákladech.  
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Druhé návrhy se týkali pracovněprávního vztahu zaměstnance s druhem práce pokojská. 

Zde zaměstnavatel nepožadoval praxi, ani dlouhodobou spolupráci. U druhu práce 

pokojská je nejvýhodnější zaměstnat sedm zaměstnanců na základě dohody o provedení 

práce. Tento návrh zaměstnavatele moc nezaujal z důvodu časové náročnosti při školení 

a většího počtu hledání zaměstnanců.  

 

Cílem práce byl návrh úspory mzdových nákladů zaměstnavatele, které jsem dle mého 

názoru splnila. Každý návrh pro druh práce technik a pokojská byl sestaven, aby náklady 

na odměňování byly co nejnižší.  
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