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Anotace 
 
Bakalářská práce se zaměřuje na teoretickou oblast zaměstnaneckých benefitů a 

praktické užití v konkrétní firmě. Cílem je vyhodnotit daňové zatížení firmy a 

spokojenost zaměstnanců s nabídkou zaměstnaneckých výhod. Následně pak navrhnout 

určité změny, které povedou k daňové optimalizaci systému ve firmě.  

 
 

Annotation 
 
Bachelor thesis is focused on the theoretical field of employee benefits and practical use 

in a specific company. The aim of thesis is to evaluate company tax burden and 

employee satisfaction with the offer of employee benefits. Then to propose some 

changes that will lead to optimization of the tax system in the company. 
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ÚVOD 

  

Každý podnik by měl zaměstnávat kvalitní zaměstnance. Jestliže se firma chce na trhu 

udržet a být prosperující, je potřeba zaměstnance motivovat, zajistit jejich spokojenost a 

sounáležitost s firmou. Zaměstnanci by měli cítit svou důležitost ve firmě.  

 

Významným motivačním prostředkem jsou zaměstnanecké výhody neboli benefity. 

Tento motivační nástroj je čím dál více zaměstnanci žádán a řadí se mezi konkurenční 

výhody při přijímání nových zaměstnanců. Benefity jsou zaměstnancům poskytovány 

nad rámec vyplácené mzdy. V České republice se jedná poměrně o mladý obor, který je 

ale velmi atraktivní pro zaměstnance i zaměstnavatele.  

 

Zaměstnanecké výhody jsou v systému odměňování důležitou složkou. Podnik na nich 

může ušetřit formou daňového zvýhodnění, které se na některé typy benefitů vztahuje. 

Pokud podnik potřebuje šetřit peněžní prostředky, je snadnější upravit nabídku benefitů, 

než zaměstnancům snižovat jejich platy. Je samozřejmostí, že společnost bude 

do zaměstnanců investovat i v případě nezvýhodněných benefitů. Jedná se o investice 

vložené do motivace a spokojenosti zaměstnanců. Je důležité dávat zaměstnancům 

na vědomí, kolik do nich investují, aby věděli, že firmě nejsou lhostejní.  

 

Výhody jsou vypláceny na vrub daňových výdajů nebo na vrub nedaňových výdajů, 

z fondů ze zisku, ze sociálního fondu, ze zisku po zdanění nebo z fondu kulturních a 

sociálních potřeb. Výhody mohou být poskytovány všem zaměstnancům bez rozdílu 

nebo například dle pracovní pozice zaměstnance. Nabídka benefitů bývá pevně 

ustanovena ve vnitropodnikových směrnicích, dále může být součástí kolektivní 

smlouvy či smlouvy pracovní. Záleží na společnosti jaký zvolí systém čerpání výhod, 

jestli vybere fixní, flexibilní nebo obojetnou nabídku. 

 

Cílem práce je navrhnout určité změny v nabídce zaměstnaneckých výhod u konkrétní 

firmy, kterou je společnost Global Expert, s.r.o.. Tyto změny by měly vést ke složení 

benefitů, které jsou pro zaměstnance motivující a důležité v systému nadstandardního 
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odměňování. Zároveň se pokusit o takovou nabídku benefitů, která zaměstnavateli 

přinese vyšší daňové úspory.   

 

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

zaměstnaneckých výhod. To znamená sloučit základní charakteristiky benefitů a určit 

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

s podmínkami uvedené v platné legislativě. 

 

V části druhé popíši současný systém a základní podmínky pro čerpání benefitů 

ve společnosti. Dále na základě dotazníkového šetření analyzuji odpovědi zaměstnanců 

ohledně jejich spokojenosti s nabídkou benefitů. 

 

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

z dotazníkového šetření a povede k daňového zvýhodnění zaměstnavatele 

i zaměstnance.    
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1 VYMEZENÍ PROBLÉMU 

 
Co je to zaměstnanecký benefit 

Benefit je určitá výhoda, kterou zaměstnavatelé nabízejí svým zaměstnancům jako 

nadstandardní odměnu, nad rámec vyplácené mzdy. Výhody jsou často ve firmách 

poskytovány za splnění určitých podmínek v souvislosti s pracovním výkonem. 

Je obvyklé, že ve velkých podnicích je nabízeno širší spektrum benefitů, než v malých a 

středních firmách. Ale ani v malých a středních firmách nechtějí zůstávat pozadu 

a snaží se svou nabídku rozvíjet o další výhody.  

 

Ve světě se benefity vyskytují více než osmdesát let. Na konci dvacátých let 

ve Spojených státech amerických tvořily benefity 3% z celkového příjmu zaměstnanců. 

V České republice se metoda nadstandardního odměňování začala objevovat 

od devadesátých let. Ještě v polovině 90. let se zaměstnanci zaměřovali více 

na zvyšování platu, nyní jsou však tyto výhody zaměstnanci přímo žádány. Finančním 

objemem představují v tuzemsku zhruba 8% mzdových nákladů. V mnoha situacích 

jsou daňově a odvodově zvýhodněné.1   

 

Význam benefitů 

Jeden z hlavních významů pro zaměstnavatele je získání a udržení kvalitních 

zaměstnanců. Firma se svou nabídkou odlišuje od konkurence, snaží se  o konkurenční 

výhodu, posílení firemní kultury. Poskytování výhod je účinným nástrojem 

personálního managementu.  Zaměstnanecké výhody zaměstnance motivují k lepším 

pracovním výkonům a jsou efektivním motivačním nástrojem. Cílem benefitů je ukázat 

zaměstnancům, že firmě nejsou lhostejní, chtějí, aby cítili svou důležitost ve firmě a 

byli spokojení. Dalším hlavním důvodem jsou daňové úspory jak ze strany 

zaměstnance, tak ze strany zaměstnavatele.2  

 

 

 

                                                 
1 KAJZAR, P. Jak motivovat zaměstnance ve společnostech: Motivace a stimulace. Personál.   2009,   
  ročník XV., č. leden 2009, s. 24. 
2 tamtéž. 



12 

Audit  

S motivací je spojen audit, neboli průzkum o spokojenosti, potřebách a prioritách 

zaměstnanců. Zavedení neúčinných a nežádaných benefitů, by firmě k efektivnosti a 

reálné užitnosti  nevedlo.  Audit napomůže k sestavení optimální nabídky 

zaměstnaneckých výhod.  

 

Členění benefitů 3 

Z daňového a odvodového hlediska: 

• na mimořádně výhodné – tyto benefity jsou na straně zaměstnavatele daňovým 

výdajem, na straně zaměstnance jsou osvobozeny od daně z příjmů fyzických osob a 

nejsou součástí vyměřovacích základů pro odvod zdravotního pojištění a sociálního 

zabezpečení. Do této skupiny se řadí například stravenky, penzijní připojištění, 

životní pojištění, vše s určitými omezeními.  

• na benefity s dílčí výhodností – tyto benefity jsou částečně výhodné. Např. výhoda 

není na straně zaměstnavatele daňovým výdajem a na straně zaměstnance je 

osvobozena od daně z příjmů fyzických osob (sem se řadí například příspěvky 

na kulturní pořady, sportovní akce, nápoje na pracovišti, půjčky aj.). Nebo je výhoda 

daňově neuznatelným nákladem a není osvobozena od daně z příjmů fyzických osob 

(sem patří například slevy na zboží, benzínové karty aj.)  

 

Z hlediska věcného rozlišení orientovaných benefitů: 

• na podporu vztahu mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem souvisejícího 

s pracovním zařazením, např. příspěvek na ubytování, příspěvek na dopravu 

do zaměstnání, poskytnutí služebního auta i pro osobní potřebu zaměstnance, 

• na vzdělávání zaměstnanců a zvýšení jejich kvalifikace, např. jazykové kurzy, 

školení, možnost dalšího studia – osvobozený příjem zaměstnance, na zdravotní 

aspekty života zaměstnanců, např. závodní lékařská péče, individuální zdravotní 

péče, příspěvek na dovolenou, týden (týdny) dovolené navíc, očkování, poskytnutí 

vitamínů, léčivých přípravků, zdravotní obuvi, dále služby očních specialistů, 

                                                 
3 PELC, V. Zaměstnanecké benefity v roce 2009. 2008. s. 13-18. 
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onkologický screening, ,,sick days“ neboli placené dny nemoci, ,,free day“ neboli 

volný den bez lékařského potvrzení, 

• na sociální podporu života zaměstnanců, např. podpory a půjčky v obtížných 

sociálních situacích, 

• na benefity pro volný čas, např. sport, kultura (tj. vstupy do sportovních zařízení – 

aerobic, fitness, spinning, sauna, squash; vstupy do divadla, kina apod.) 

 

Z hlediska charakteru výdajů zaměstnavatele je můžeme členit na finanční -

zaměstnavatel vydává finanční prostředky (např. příspěvek na dovolenou), a nefinanční 

– benefit je poskytován bez finančního výdaje zaměstnavatele (např. poskytování zboží 

a služeb za cenu nižší než obvyklou, poskytnutí osobního automobilu i pro soukromé 

potřeby zaměstnance). 

 

Z hlediska formy příjmu zaměstnance můžeme benefity členit na peněžní a nepeněžní. 

Peněžní benefit je v podobě finanční částky, nepeněžní nikoli. K nepeněžním výhodám 

patří převážně bezplatné či zvýhodněné služby poskytované zaměstnancům (z oblasti 

zdravotní, rekreační, sportovní, kulturní apod.), poskytnutí služebního auta i 

pro soukromé účely ad.  

 

Dle aplikace benefitů je členíme na úhrnné a volitelné. Úhrnné  benefity čerpají všichni 

zaměstnanci, za volitelné benefity se považují ty, které si zaměstnanec za dodržení 

stanovených podmínek pro čerpání sám vybírá.  

 

Systém kafeteria 

Tento systém vznikl ve Spojených státech amerických. Jedná se o takové benefity, které 

si zaměstnanec vybírá z určité nabídky výhod. Každý zaměstnanec má přidělený 

bodový nebo finanční příděl na určité časové období a do té výše si může z nabídky 

výhod volit. Body se zaměstnancům načítají na začátku kalendářního roku a mohou je 

využívat buď postupně nebo všechny najednou.4  

 

                                                 
4 JANOUŠKOVÁ, J. a KOLIBOVÁ, H. Zaměstnanecké výhody a daně. 2005. s.  38-39. 
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Obecné souvislosti systému: 

Tyto výhody si zaměstnanci vybírají podle svých aktuálních potřeb, více si těchto výhod 

cení a sami si s nimi nakládají a hospodaří. Zaměstnavatelé výhody poskytují za obecně 

známou cenu, která je pevně daná. Efektivita tohoto systému je průměrně dva až třikrát 

vyšší než u systému fixních benefitů.5 

 

Výhody a přínosy pro zaměstnavatele: 

• efektivní využití finančních prostředků s ohledem na daňové zatížení benefitů, 

• zviditelnění finančních prostředků investovaných do zaměstnanců, u kterých je navíc 

hodnota aktuálně posuzována, neboť zaměstnanec se často musí některých benefitů 

vzdát ve prospěch jiných, a tak si uvědomuje lépe přínos a hodnotu, kterou mu 

zaměstnavatel jejich prostřednictvím poskytuje, 

• transparentní a průhledný systém nefinančního odměňování, 

• široká konkurenceschopná nabídka, 

• možnost navázat na systém odměňování,  

• možnost navázat na retenční programy zaměstnavatele, 

• zvýšení motivace a spokojenosti zaměstnanců, 

• pomocí IT nástroje snadná administrace benefitů, 

• pomocí IT nástroje získávat přehledné reporty a statistiky.6 

 

Výhody a přínosy pro zaměstnance: 

• svobodný výběr benefitů z nabídky dle individuálních potřeb zaměstnance, vnější 

motivace se mění na motivaci vnitřní, jinými slovy zaměstnanec se svým výběrem 

motivuje sám a pro zaměstnavatele existuje větší šance na její trvání a převahu 

motivátorů, 

• výběr z ucelené a přehledné a často i elektronické nabídky benefitů, při opakování 

výběru, kdy si zaměstnanec může navolit jiné výhody na základě změny svých 

preferencí, dochází k opětovnému zvýšení motivačního efektu, 

• snadné plánování benefitů někdy i v uživatelském prostředí internetu/intranetu, 

                                                 
5 JANOUŠKOVÁ, J. a KOLIBOVÁ, H. Zaměstnanecké výhody a daně. 2005. s.  38-39. 
6 JANOUŠKOVÁ, J. a KOLIBOVÁ, H. Zaměstnanecké výhody a daně. 2005. s.  39-40. 
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• průběžná informace o čerpání a zůstatku přídělu bodů nebo korun, 

• přehled o finančním objemu celkového balíčku odměňování.7 

 

Nevýhody systému kafeteria: 

Udržování tohoto systému je drahé a zbytečně složité. Samotná pružnost volby může 

zakládat problém jak pro zaměstnance, tak i pro zaměstnavatele.8 

 

Trendy v poskytování 

V současné době již není žádnou velkou výjimkou poskytnutí služebního automobilu, 

mobilního telefonu či týdnu dovolené navíc. Trendem je poskytovat takové benefity, 

které jsou zaměřeny na spotřebu a požitky. Populárními jsou různé poukázky na péči 

o zdraví a krásu. Je zřejmé, že se v dalších letech bude poptávka zaměstnanců po 

benefitech více rozlišovat, dle jejich profese a zájmů. Zajímavými jsou také netradiční 

benefity, které jsou nabízeny zatím pouze v zahraničí, jako  např. výlety na utajená 

místa, placení odborné péče o domácí mazlíčky, využití kněze na pracovišti, jeden 

měsíční plat navíc pro ženy odcházející na mateřskou dovolenou ad.  

 

Do budoucna bude velkým trendem sladění soukromého a pracovního života 

zaměstnance. Firemní školky, práce z domova jsou hlavním příkladem. V případě 

firemní školky se v České republice zatím mnohokrát nesetkáme.   

 

Nejčastěji používané benefity 

Podle průzkumů se nabídkou zaměstnaneckých výhod zviditelňuje již 93% velkých 

tuzemských firem. V českých firmách patří mezi nejvíce nabízené benefity stravenky. 

Dalšími poskytovanými benefity jsou příspěvky na penzijní připojištění, školení a 

kurzy, příspěvky na sportovní vyžití, kulturu a rekreaci, poskytnutí služebního vozidla 

ad. (viz. tab. č. 1).9 

 

                                                 
7 JANOUŠKOVÁ, J. a KOLIBOVÁ, H. Zaměstnanecké výhody a daně. 2005. s.  39-40. 
8 tamtéž. 
9 ING, Deloitte. Ušetřete na daních pomocí zaměstnaneckých benefitů [online].                                                                                      
  2007 [Cit. 2009-10-12]. Dostupné z  
  <http://www.finance.cz/zpravy/finance/132524-usetrete-na-  danich-pomoci-zamestnaneckych- 
  benefitu/>. 
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Tab. č. 1: Poskytování zaměstnaneckých benefitů velkými českými firmami dle průzkumu                            

ING 

Benefit Procento firem 

Stravenky, příspěvek na stravování 97% 

Penzijní připojištění 86% 

Školení a kurzy 86% 

Sport, kultura a rekreace 78% 

Služební vozidlo 75% 

Zvýhodněné půjčky 50% 

Pracovní volno 47% 

Životní pojištění 42% 

Pramen:  
http://www.finance.cz/zpravy/finance/132524-usetrete-na-danich-pomoci-zamestnaneckych-benefitu/ 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE  

 
V této části se zaměřím na popsání nejčastěji používaných druhů benefitů, na jejich 

daňovou uznatelnost, neuznatelnost či osvobozenost od daně z příjmů. 

 
 
 
2.1 Finanční služby 

 

Příspěvky na penzijní připojištění a soukromé životní pojištění10  

Tyto příspěvky jsou vymezeny v zákonech o pojistném na sociální zabezpečení, 

o zdravotním pojištění a v zákoně o daních z příjmů. Forma těchto benefitů je velmi 

využívána, jelikož je pro zaměstnavatele velmi výhodná. Aby firma tyto benefity mohla 

nabízet, musí zaměstnanec mít u pojišťovny sjednán penzijní fond a stejně tak účet 

na životní pojištění. Zaměstnanec si měsíčně zasílá částku na tento typ účtů, na základě 

předem dohodnutých podmínkách smlouvy mezi pojišťovnou a zaměstnancem (neboli 

fyzickou osobou). V obou případech musí fyzická osoba splňovat podmínky plnoletosti 

a trvalého pobytu v České republice. Ve formě benefitu zaměstnavatel také zasílá 

měsíčně částku na soukromý účet svého zaměstnance u příslušné pojišťovny. Některé 

firmy mají sjednané zvýhodněné podmínky s konkrétní finanční institucí. 

 

Při poskytnutí těchto benefitů je třeba dbát na omezení v daňovém zákoně. Každý 

zaměstnanec má jiný příjem, a tak zaměstnanec s vysokým příjmem by mohl být 

nadměrně zvýhodněn, proto jsou zákonem stanovené limity. 

 

Velké plus v těchto typech benefitů je zvýhodnění jak ze strany zaměstnavatele, 

tak ze strany zaměstnance. Ze strany zaměstnavatele se jedná o daňový výdaj 

při zákonem stanovených podmínek a ze strany zaměstnance se jedná o osvobozený 

příjem. 

 

 

 

                                                 
10 JANOUŠKOVÁ, J. a KOLIBOVÁ, H. Zaměstnanecké výhody a daně. 2005. s. 102. 
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Příspěvky na penzijní připojištění 

Z hlediska zaměstnance jsou tyto příspěvky  odčitatelné od základu daně za podmínky, 

kdy naspořená částka bude vyšší než 6 000 Kč za zdaňovací období (tj. kalendářní rok). 

Avšak maximální částku, která se může ze základu daně odečíst, je 12 000 Kč. 

Z následující tabulky č. 2 je patrné, že by daný účastník musel na své spořící konto 

přispívat více než pět set korun měsíčně, aby tuto výhodu mohl využít.11  

  

Tab. č. 2: Ukázka spoření zaměstnance 

Měsíční příspěvek 
účastníka 

Roční souhrn příspěvků 
účastníka 

Snížení daňového 
základu 

500 Kč 6 000 Kč 0 Kč 

750 Kč 9 000 Kč 3 000 Kč 

1 000 Kč 12 000 Kč 6 000 Kč 

1 500 Kč 18 000 Kč 12 000 Kč 

2 000 Kč 24 000 Kč 12 000 Kč 

Pramen: https://www.penzijnipripojisteni.cz/penzijni-pripojisteni/vyhody/#vyhody-zamestnanec  

 

Pro účastníka je nejvýhodnější si naspořit za rok 18 000 Kč, kdy si od základu daně 

může odečíst maximálních 12 000 Kč.   

 

Zaměstnavatel si tyto výdaje může uplatnit do daňových nákladů. Je však stanoven 

limit v maximální možné částce 24 000 Kč. Tento příspěvek je od daně z příjmu 

zaměstnance osvobozen, pokud je zaslán přímo na účet penzijního připojištění 

se státním příspěvkem. Tuto částku může zaměstnavatel v libovolném poměru rozdělit 

mezi penzijní připojištění a životní pojištění zaměstnance.12  

Podle zákona o daních z příjmů může zaměstnavatel uplatnit tyto výdaje (příspěvek 

na penzijní připojištění a pojistné na soukromé zdravotní pojištění) do daňových 

nákladů, za podmínky že tuto daňovou uznatelnost zaměstnavatel musí doložit 

                                                 
11 ABSOLUT IN. Výhody penzijního připojištění [online]. [Cit. 2009-10-19]. Dostupné z  
   < https://www.penzijnipripojisteni.cz/penzijni-pripojisteni/vyhody/#vyhody-zamestnanec >. 
12 tamtéž. 
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smluvním nárokem zaměstnance (kolektivní smlouvou, vnitřním předpisem, pracovní 

nebo jinou smlouvou).  

K tomuto druhu připojištění jsou poskytovány státní příspěvky. Ze státního rozpočtu 

jsou měsíčně připisovány příspěvky, dle měsíčního vkladu majitele fondu. Jestliže 

účastník platí za delší období než kalendářní měsíc, je výše příspěvku stanovena 

z průměrné měsíční částky. Výše příspěvku závisí na vkladu dle tabulky č.  3. 

Tab. č. 3: Státní příspěvky 

Měsíční platba Státní příspěvek 

100 – 199 50 Kč + 40 % z částky nad 100 Kč 

200 – 299 90 Kč + 30 % z částky nad 200 Kč 

300 – 399 120 Kč + 20 % z částky nad 300 Kč 

400 – 499 140 Kč + 10 % z částky nad 400 Kč 

500 a více 150 Kč 

Zdroj: http://www.finance.cz/duchody-a-penze/informace/penzijni-pripojisteni/statni-prispevek/  

 
Soukromé životní pojištění13 

Ze strany zaměstnance jsou částky pojistného, které hradí zaměstnavatel pojišťovně 

na soukromé životní pojištění, jako příjem zaměstnance osvobozeny dle zákona 

o daních z příjmů. Maximální částka, kterou lze od příjmů osvobodit, činí 12 000 Kč 

ročně od téhož zaměstnavatele.  

 

Ze strany zaměstnavatele se jedná o daňově uznatelný náklad, jestliže hradí částky 

pojistného pojišťovně za zaměstnance na jeho pojištění. Celkovou částku, kterou 

si zaměstnavatel může vložit do nákladů, je suma 24 000 Kč za oba druhy pojištění 

(příspěvek na penzijní připojištění a soukromé životní pojištění). 

Podmínky: 

• uzavřená smlouva mezi pojistníkem (zaměstnancem) a pojišťovnou, která 

je oprávněna k pojišťovací činnosti na území České republiky, 

                                                 
13 MACHÁČEK, I. Zaměstnanecké benefity a daně. 2008. s. 58-59. 
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• vyplacení pojistného nejdříve po 60 kalendářních měsících, 

• a současně pro vyplacení musí zaměstnanec dosáhnout věku 60 let. 

 

Soukromým životním pojištěním rozumíme pojištění: 

• pro případ dožití (pojištěný se dožije určitého věku nebo určitého dne jako konec 

pojištění), 

• pro případ smrti nebo dožití (pojištění končí smrtí, nebo dožitím dne, který 

je stanoven ve smlouvě jako konec pojištění), 

• na důchodové pojištění (pojištěný se dožije dne uvedeného ve smlouvě jako počátek 

výplaty důchodu). 

 
Příspěvky na stravování  

Příspěvky na stravování patří mezi nejčastější benefit. V České republice se jednalo 

o první a zároveň téměř jediný benefit v 90. letech minulého století. Dnes je tento 

benefit veřejností vnímán jako samozřejmost. V této kapitole je nutné se zmínit o firmě 

Sodexo Pass ČR. Tato firma je první společností, která nabízí služby pro firemní 

stravování. Řadíme sem provozování vlastního stravovacího zařízení, nákup stravenek 

s jejich odprodejem zaměstnancům s příspěvkem zaměstnavatele a poskytnutí příspěvku 

na stravování, které je zajišťováno prostřednictvím jiných subjektů. 

 

Tímto benefitem vzniká zaměstnanci nepeněžní příjem ve výši příspěvku poskytnutého 

zaměstnavatelem, který je předmětem daně z příjmů. Hodnota, kterou zaměstnavatel 

zaměstnanci na stravování přispívá ke spotřebě na pracovišti a v rámci závodního 

stravování prostřednictvím jiného subjektu, je od daně z příjmů ze závislé činnosti 

zaměstnance osvobozena.  

 

Jestliže zaměstnavatel poskytuje svým zaměstnancům stravenky za úplatu, která je nižší 

než nominální hodnota stravenky, nebo poskytuje stravenky bezplatně, poté celá 

nominální hodnota stravenky je na straně zaměstnance osvobozena od daně z příjmů 

ze závislé činnosti.  
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� Provoz vlastního stravovacího zařízení14 

Do provozu vlastního stravovacího zařízení se řadí provoz vlastní kuchyně s jídelnou 

nebo příprava a výdej jídel ve vlastním zařízení zaměstnavatele, zajišťovaná jako službu 

od jiného subjektu.  

 

Zaměstnavatel si v tomto případě může uvést daňově uznatelné výdaje, kterými jsou 

výdaje na provoz vlastního stravovacího zařízení kromě hodnoty potravin. Výdaje 

na potraviny spotřebované na zajištění stravování jsou daňově neuznatelným nákladem. 

Hodnota potravin se hradí z výnosů ze závodního stravování – úhrady od strávníků. 

Příkladem daňově uznatelných nákladů jsou spotřeba energií, opravy a udržování, 

odpisy, vytištění a prodej stravenek a další.  

 

� Příspěvky na stravování zajištěné jinými subjekty 

V tomto případě se jedná o smluvně najaté stravování mezi zaměstnavatelem a třetím 

subjektem v jiném než vlastním zařízení nebo ve vlastním zařízení, které je pronajaté 

na základě smlouvy o pronájmu.  

 

Do této kategorie patří:  

• stravování v jiné než vlastní provozovně, zajištěné smluvně zaměstnavatelem s jiným 

provozovatelem stravování, 

• dovážená strava jiným provozovatelem a její výdej ve vlastní výdejně 

zaměstnavatele, 

• stravování v restauračním zařízení, 

• stravování na základě nakoupených stravenek ve veřejných provozovnách, 

• stravování ve vlastním zařízení pronajatém na základě smlouvy o pronájmu cizí 

organizaci.15  

 

Dle zákoníku práce je zaměstnavatel povinen umožnit všem zaměstnancům ve všech 

směnách stravování. Tuto povinnost nemá při vyslání zaměstnance na pracovní cestu, 

avšak je rozhodná doba pracovní cesty.  

                                                 
14 MACHÁČEK, I. Zaměstnanecké benefity a daně. 2008. s. 42-44. 
15 tamtéž. 
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Ze strany zaměstnavatele lze zařadit mezi daňové náklady výdaje na provoz vlastního 

stravovacího zařízení kromě hodnoty potravin nebo příspěvky na stravování, které jsou 

zajištěné prostřednictvím jiných subjektů a jsou zároveň poskytované do výše 55 % 

ceny z jednoho jídla za jednu směnu, tato částka činí maximálně 51,10 Kč, zároveň 

maximálně do výše 70 % stravného vymezeného pro zaměstnance při trvání pracovní 

cesty 5 až 12 hodin s maximální hranicí 72 Kč za kalendářní den. Další podmínkou je, 

že zaměstnanec musí v práci setrvat déle než tři hodiny. Pokud zaměstnanec vykonává 

pracovní činnost déle než 11 hodin v jedné směně, je pro zaměstnavatele daňově 

účinným výdajem další jedno jídlo.16  

 

Nejčastější formou příspěvku je poskytování stravenek, a to za cenu sníženou 

o příspěvek zaměstnavatele nebo poskytování bezplatných stravenek. Výše hodnoty 

stravenky není nijak omezena, záleží na rozhodnutí zaměstnavatele. Nejvíce vhodná je 

hodnota stravenky v částce 92 Kč (viz. tab. č. 5). Na zaměstnanci náleží rozhodnutí, kde 

stravenku uplatní, lze ji použít nejen na zakoupení jídla ve stravovacích provozovnách 

ale i při nákupu v prodejnách potravin apod.  

 

Půjčky zaměstnancům 

Tyto půjčky může zaměstnavatel poskytovat bezúročně nebo s nižším úrokem než je 

u místních finančních institucích. Pro zaměstnance je to velmi lukrativní půjčka, jelikož 

nezahrnuje tolik obtížnosti jako při sjednávání úvěru u finančních institucí. Jedná se 

o návratné půjčky z fondu kulturních a sociálních potřeb (dále FKSP) nebo sociálního 

fondu se stanovenou dobou splatnosti. Tyto peněžní zvýhodnění se nezahrnují 

do vyměřovacích základů pro odvod pojistného na sociální zabezpečení a pojistného 

na všeobecné zdravotní pojištění.17 

 

a) Půjčky na bytové účely 

Tyto půjčky jsou od daně z příjmů zaměstnance osvobozeny do výše 100 000 Kč 

na bytové účely a do výše 1 000 000 Kč u zaměstnance postiženého živelní pohromou 

na bytové účely. Částky nad limit se zahrnují do zdanitelných příjmů fyzických osob a 
                                                 
16 § 24 odst. 2 písm. j) bod 4) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. 
17 PELC, V. Zaměstnanecké benefity v roce 2009. 2008. s. 100. 
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částka úroku nad tento limit se vypočítává nejméně jednou za zdaňovací období výší 

úroku, který je v daném čase poskytován peněžními institucemi. Půjčka může být 

poskytnuta jako nepeněžní plnění nebo v hotovosti.18 

 

b) Půjčky k překlenutí tíživé finanční situace  

Pojem tíživá situace není v žádném zákoně vymezen. Představuje obtížnou životní 

situaci, ve které se zaměstnanec ocitl bez jeho zavinění. Například se může jednat 

o odcizení majetku, případy požáru, živelní pohromy apod. Zaměstnavatel tento výdaj 

platí ze sociálního fondu v hotovosti. Pro zaměstnance je tato bezúročná půjčka do výše 

20 000 Kč, popř. do výše 200 000 Kč zaměstnanci postiženého živelní pohromou, 

osvobozena od daně z příjmů fyzických osob. Částka nad limit je součástí základu daně 

z příjmů fyzických osob.19 

 
 
 

2.2 Odborný rozvoj zaměstnanců 

 

Do odborného rozvoje zaměstnanců se řadí především zaškolení a zaučení, odborná 

praxe absolventů škol, prohlubování kvalifikace a zvýšení kvalifikace i kvalifikační 

dohoda související se zvyšováním kvalifikace.  

 

Z hlediska zaměstnavatele  se jedná o daňové výdaje za podmínek uvedených v § 24 

odst. 2 písm. j) v ZDP. A to jedná-li se o provoz vlastních vzdělávacích zařízení nebo 

o výdaje spojené s odborným rozvojem zaměstnanců podle jiného právního předpisu 

a rekvalifikací zaměstnanců podle jiného právního předpisu upravujícího 

zaměstnanost, pokud souvisejí s předmětem činnosti zaměstnavatele.20  

 

Z hlediska zaměstnance jsou částky vynaložené zaměstnavatelem na úhradu výdajů 

spojených s odborným rozvojem zaměstnanců osvobozeny od daně z příjmů dle 

§ 6 odst. 9 písm. a). A těmi jsou nepeněžní plnění vynaložená zaměstnavatelem 

                                                 
18 PELC, V. Zaměstnanecké benefity v roce 2009. 2008. s. 105. 
19 tamtéž, s. 106-107. 
20 § 24 odst. 2 písm. j) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. 
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na odborný rozvoj zaměstnanců související s předmětem činnosti zaměstnavatele 

nebo nepeněžní plnění vynaložená zaměstnavatelem na rekvalifikaci zaměstnanců 

podle jiného právního předpisu upravujícího zaměstnanost. Toto osvobození se 

nevztahuje na příjmy plynoucí zaměstnancům v této souvislosti jako mzda, plat, 

odměna nebo jako náhrada za ušlý příjem, jakož i na další peněžní plnění poskytovaná 

v této souvislosti zaměstnancům. Částky vynaložené na zvýšení kvalifikace jsou 

osvobozeny od daně z příjmů pouze za podmínek uvedených v ZDP v § 6 odst. 9 písm. 

d), jestliže se bude jednat o nepeněžní plnění poskytovaná zaměstnavatelem 

zaměstnancům z fondu kulturních a sociálních potřeb, ze sociálního fondu, ze zisku 

po jeho zdanění anebo na vrub výdajů, které nejsou výdaji na dosažení, zajištění a 

udržení příjmů, je u zaměstnance z hodnoty nepeněžního plnění od daně osvobozena. 

Jako plnění zaměstnavatele zaměstnanci se posuzuje i plnění poskytnuté pro rodinné 

příslušníky zaměstnance.21 

 

Pojem prohloubení kvalifikace vyjadřuje její průběžné doplňování, kterým se nemění 

její podstata a které umožňuje zaměstnanci výkon sjednané práce. Jedná se například 

o absolvování kursů v oboru, školení, certifikace, jazykové kurzy apod.  

 

Pod pojmem zvyšování kvalifikace je myšleno získávání či rozšiřování kvalifikace. 

Například ve formě dalšího studia zaměstnance a získání vyššího stupně vzdělání.  

 
 

 
2.3 Zdravotní péče 

 

V zaměstnavatelově zájmu by mělo být zdraví jeho zaměstnanců. Proto je tento benefit 

čím dál častěji do firem zaváděn. Do zdravotních výhod lze zařadit příspěvky 

na vitamínové balíčky, očkování (např. proti chřipce, klíšťové encefalitidě, žloutence 

ad.), preventivní prohlídky, nadstandardní zdravotní péči, příspěvky na využití saun, 

masáží, rehabilitací apod. Tyto benefity mohou být zaměstnancům poskytovány 

v peněžním nebo nepeněžním plnění.  

  

                                                 
21 § 6 odst.9 písm. a) a d) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. 
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Nákup vitamínů a očkování ve formě nepeněžního plnění 

Tyto nepeněžní výdaje, které nejsou zaměstnanci hrazeny pojišťovnou, si zaměstnavatel 

od 1. ledna 2008 nemůže uznat jako daňově uznatelné. Tyto náklady hradí pouze 

ze sociálního fondu, či z fondu ze zisku nebo na vrub nedaňových výdajů. 

U zaměstnance jsou tyto příjmy osvobozeny od daně z příjmů a ani se nezahrnují 

do vyměřovacího základu pro odvod pojistného. Dále jsou osvobozeny příjmy hrazené 

z FKSP, ze sociálního fondu, ze zisku po jeho zdanění nebo na vrub nedaňových 

výdajů.22  

  

Nákup vitamínů a očkování ve formě peněžního plnění 

Toto plnění může zaměstnavatel podle ZDP §24 odst. 2 písm. j) bod 5 zahrnout 

do daňových výdajů na základě dohodnutých podmínek vyplývajících z kolektivní 

smlouvy, vnitřního předpisu zaměstnavatele, pracovní nebo jiné smlouvy. Tato plnění 

nesmí být hrazena pojišťovnou. 

 

Ze strany zaměstnance se tento peněžní příjem zahrnuje do vyměřovacího pro odvod 

pojistného.23  

 

Nadstandardní zdravotní péče a rehabilitace24 

Nepeněžní plnění rehabilitačních procedur a financování nadstandardní zdravotní péče 

se nepovažuje za daňově uznatelný výdaj. Tyto výdaje zaměstnavatel hradí pouze 

ze sociálního fondu, či z fondu ze zisku nebo na vrub nedaňových výdajů. Avšak 

peněžní příspěvky na tuto formu benefitů si zaměstnavatel může uvést do daňových 

výdajů.  

 

U zaměstnance jsou osvobozena pouze nepeněžní plnění ve formě možnosti používání 

sportovních, tělovýchovných a zdravotnických zařízení poskytovaných z FKSP, 

ze sociálního fondu, ze zisku po jeho zdanění nebo na vrub nedaňových výdajů. Peněžní 

                                                 
22 d´AMBROSOVÁ, H. Abeceda personalisty 2008. 2008. s. 144 -145. 
23 §24 odst. 2 písm. j) bod 5 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. 
24 d´AMBROSOVÁ, H. Abeceda personalisty 2008. 2008. s. 144-145. 
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příspěvky jsou u zaměstnance zahrnuty do zdanitelného příjmu. Do těchto plnění se 

zahrnuje i plnění pro rodinné příslušníky.  

 
 
 
2.4 Sociální mix 

 

Poskytnutí nealkoholických a ochranných nápojů na pracovišti 

Daňovým nákladem není hodnota nealkoholických nápojů poskytovaných 

zaměstnavatelem jako nepeněžní příjem zaměstnancům ke spotřebě na pracovišti nad 

rámec ochranných nápojů a pitné vody (tj. káva, džusy, šťávy, čaje apod.) . Pokud tyto 

nápoje budou poskytovány jako peněžní příjem zaměstnancům a budou sjednány 

v kolektivní smlouvě, vnitřním předpisu zaměstnavatele, v pracovní nebo jiné smlouvě 

uzavřené se zaměstnancem, bude se jednat o daňově uznatelný výdaj. Daňovým 

nákladem jsou také výdaje na pořízení ochranných nápojů dle zvláštních právních 

předpisů. Jedná se o bezpečnost a ochranu zdraví při práci, činnosti nebo poskytování 

služeb mimo pracovněprávní vztahy. ,,Rovněž tak jsou daňovým výdajem (nákladem) 

výdaje na pitnou vodu vynaložené zaměstnavatelem podle znění ustanovení § 53 

nařízení vlády č. 361/2007 Sb., ve kterém jsou povinnosti zaměstnavatele v souvislosti 

se zásobováním pitnou vodou a vodou pro zajištění osobní hygieny zaměstnanců.“ 

(MACHÁČEK, I. s.148) 

 

Pro zaměstnance je tento nepeněžní příjem osvobozen od daně z příjmů ze závislé 

činnosti za podmínek uvedených v § 6 odst. 9 písm. c) v ZDP, a to že jsou tyto 

nealkoholické nápoje nepeněžním plněním, jsou poskytovány ze sociálního fondu, 

ze zisku po jeho zdanění anebo na vrub výdajů, které nejsou výdaji na dosažení, 

zajištění a udržení příjmů a tyto nealkoholické nápoje jsou poskytovány zaměstnancům 

ke spotřebě na pracovišti.  

 

Poskytnutí pracovního oblečení 

Podle zákoníku práce má zaměstnavatel povinnost zajistit bezpečnost a ochranu zdraví 

zaměstnanců při práci. Do této kategorie se řadí poskytnutí pracovního oblečení, 

ochranných pracovních prostředků a ošatné.   



27 

a) Pracovní oblečení 

Jestliže je zaměstnanci poskytnuto pracovní oblečení, nesmí být zaměnitelné s jeho 

běžným společenským oděvem a musí být nošeno pouze na pracovišti. Pracovní 

oblečení často slouží k reprezentaci podniku. Pro zaměstnance poskytnutí pracovního 

oděvu včetně příspěvku na jeho udržování není předmětem daně z příjmu a 

pro zaměstnavatele je tento výdaj daňově účinným.25 

 

b) Ochranné pracovní prostředky 

Při práci v znečištěném prostředí nebo v mimořádném opotřebení oděvu a obuvi, je 

zaměstnavatel povinen poskytnout ochranné pracovní prostředky s příspěvky na jeho 

udržování. U zaměstnance se nejedná o předmět daně a pro zaměstnavatele je výdaj 

na ochranné pracovní prostředky daňově uznatelným nákladem.26 

 

c) Ošatné 

Tento příspěvek je spojen s poskytováním pracovních oděvů a je uveden ve směrnici či 

v kolektivní smlouvě. Ošatné podléhá zdanění a je zahrnováno i do vyměřovacích 

základů pro odvod sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění.27 

 

Bezplatné poskytnutí služebního automobilu i pro soukromé účely 

Služební automobil je poskytován zaměstnancům na řídících profesích. Z hlediska 

počtu zaměstnanců, není možnost poskytovat tento benefit všem zaměstnancům. Tento 

benefit je u firem již standardem.  

 

Zákon o daních z příjmů tuto výhodu upravuje v tomto znění:28 

• automobil musí být bezplatně poskytován  zaměstnanci pro služební i soukromé 

účely, 

• příjmem zaměstnance je částka ve výši 1% ze vstupní ceny vozidla za každý 

i započatý kalendářní měsíc, 

                                                 
25 JANOUŠKOVÁ, J. a KOLIBOVÁ, H. Zaměstnanecké výhody a daně. 2005. s. 71. 
26 d´AMBROSOVÁ, H. Abeceda personalisty 2008. 2008. s. 144-145. 
27 JANOUŠKOVÁ, J. a KOLIBOVÁ, H. Zaměstnanecké výhody a daně. 2005. s. 72. 
28 §6 odst. 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. 
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• jedná-li se o najaté vozidlo, vstupní cenou je vstupní cena u původního vlastníka 

i v případě následné koupě, 

• není-li v částce zahrnuto DPH, tak se o tuto daň zvýší vstupní cena, 

• jestliže částka zvyšující příjem zaměstnance je menší než 1 000 Kč, zvyšuje 

se příjem o 1 000 Kč, 

• pokud zaměstnanec měl po část jednoho měsíce jedno vozidlo a v další části jiné, 

vstupuje do příjmů 1% vstupní ceny s vyšší cenou, 

• a pokud zaměstnanec měl v jednom měsíci k dispozici dvě a více vozidel, vstupuje 

do zdanitelných příjmů 1% vstupní ceny všech vozidel. 

 

Tento nepeněžní příjem zaměstnance ve výši 1% ze vstupní ceny služebního automobilu 

i pro soukromé účely se zahrnuje do vyměřovacího základu i pro výpočet pojistného 

na sociální zabezpečení a pro výpočet na zdravotní pojištění.  

 

Používání majetku zaměstnavatele zaměstnancem pro soukromé účely 

Do této kategorie spadá použití například mobilního telefonu či notebooku 

i pro soukromé účely zaměstnance. Tento benefit je obtížně daňově spravovatelný. 

 

Jestliže zaměstnavatel platí zaměstnanci i soukromé hovory a jsou sjednány 

v individuální smlouvě jako pracovněprávní nárok, jsou pro zaměstnavatele náklady 

na tyto hovory daňově uznatelným výdajem. Hodnota těchto soukromých hovorů 

vstupuje do daňového základu zaměstnance a vstupuje také do vyměřovacích základů 

pro odvod pojistného.29  

 

Prodloužená dovolená, zdravotní dny volna30 

Zaměstnavatelé mohou poskytnout zaměstnancům týden dovolené navíc (popř. i více), 

než je zákonem stanovená dovolená nebo placené zdravotní dny volna. Základní 

výměra dovolené je nyní 4 týdny. 

 

                                                 
29 PELC, V. Zaměstnanecké benefity v roce 2009. 2008. s. 72. 
30 tamtéž, s. 61-62. 
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Výdaje na tento druh benefitů jsou daňově uznatelným výdajem zaměstnavatele pouze 

za dohodnutých plnění pracovněprávním nárokem v kolektivní smlouvě 

mezi zaměstnavatelem a odborovou organizací, nebo je tak rozhodnuto 

zaměstnavatelem formou vnitřního předpisu.  

 

Pro zaměstnance je tento peněžní příjem zdaňován a vstupuje do vyměřovacích základů 

pro odvod pojistného. 

 

Rekreace, sport, kultura 

Do této skupiny benefitů se řadí příspěvky na tuzemské i zahraniční rekrace, zájezdy, 

relaxační a ozdravné víkendy, vstupy na kulturní a sportovní akce, firemní plesy, celo-

firemní setkání zaměstnanců, využití sportovních zařízení apod.  

 

Zaměstnavatel může tyto benefity realizovat formou peněžního či nepeněžního plnění 

nebo kombinací obou forem financování. Toto zvýhodnění platí i pro rodinné 

příslušníky. 

 

a) Rekreace 

Jestliže jde o nepeněžní výdaje na poskytnutí rekreace a je tento výdaj hrazen 

ze sociálního fondu, z fondu kulturních a sociálních potřeb, ze zisku po jeho zdanění 

nebo na vrub výdajů, které nejsou výdaji na dosažení, zajištění a udržení příjmů, jde 

u zaměstnance o osvobozený příjem, avšak u poskytnutí příspěvku na rekreaci včetně 

zájezdů, je osvobozena částka maximálně 20 000 Kč za kalendářní rok. Všechny 

peněžní příspěvky, či nepeněžní nad zákonem stanovený limit, jsou u zaměstnance 

zdanitelným příjmem.31 

  

b) Kulturní a sportovní akce 

Výdaje na pořádání kulturních a sportovních akcí pro zaměstnance a jejich rodinné 

příslušníky může zaměstnavatel hradit pouze ze FKSP, ze sociálního fondu, ze zisku 

po zdanění nebo na vrub nedaňových výdajů. Tyto náklady nejsou tedy daňovým 

                                                 
31 PELC, V. Zaměstnanecké benefity v roce 2009. 2008. s. 82. 
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výdajem. Zaměstnanec má tyto příjmy osvobozeny od daně pouze v nepeněžním plnění, 

které jsou poskytovány z fondů. Peněžní příspěvky jsou zdanitelným příjmem.32  

 

Ubytování zaměstnance 

Tato možnost nastává například při špatné dostupnosti zaměstnance do zaměstnání 

(velká vzdálenost od trvalého bydliště zaměstnance), potřeba zahraničního pracovníka 

nebo vyslání svého zaměstnance do jiného pracovního místa, než je sjednáno v pracovní 

smlouvě.  

 

Řadí se sem: 

a) Přechodné ubytování  

Je poskytováno zaměstnanci, který má bydliště v jiné obci než je místo zaměstnání. 

Toto plnění musí splňovat nepeněžní formu benefitu a je tak dáno pracovněprávním 

nárokem. Zaměstnavatel má tento nepeněžní výdaj zahrnut do daňových výdajů 

bez limitu. Zaměstnanec má tento příjem osvobozen od daně z příjmů do částky 

3 500 Kč měsíčně. Hodnota nad tento limit je součástí základu daně a vstupuje 

do vyměřovacích základů pro odvod pojistného.33 

 

b) Prodej bytu zaměstnanci  

Koupě bytu za cenu nižší, než za cenu zjištěnou podle zákona o oceňování majetku 

nebo cena, která je účtována jiným osobám, je nepeněžním příjmem zaměstnance. 

S podmínkou, že zaměstnanec v daném bytě měl po dobu předchozích dvou let před 

koupí bydliště a byt patří zaměstnavateli, pak je tato sleva zaměstnance vyjmuta 

z daňových příjmů a u zaměstnavatele tento prodej nemá žádný vliv na daňový základ.34 

 

Nepeněžní dary 
Do této kategorie darů se řadí například dárkové poukázky, poukázky na nákup služeb 

apod. Na tyto dary se vztahuje vyhláška o fondu kulturních a sociálních potřeb a tyto 

dary jsou vyjmenované v následující tabulce č. 4 na další straně.  

 

                                                 
32 d´AMBROSOVÁ, H. Abeceda personalisty 2008. 2008. s. 146-148. 
33 PELC, V. Zaměstnanecké benefity v roce 2009. 2008. s. 59-60. 
34 tamtéž, s. 54-55. 
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U zaměstnance jsou osvobozeny od daně z příjmů pouze tyto uvedené dary do částky 

2 000 Kč za kalendářní rok. Částka nad tento limit vstupuje do zdanitelných příjmů a 

do vyměřovacích základů pro odvod pojistného. Zaměstnavatel tyto nepeněžní dary 

hradí  ze sociálního fondu nebo na vrub výdajů, které nejsou výdaji na dosažení, 

zajištění a udržení příjmů. Nezahrnují se do daňových výdajů.35 

 

Tab. č. 4: Nepeněžní dary 

DARY 

• ZA MIMOŘÁDNOU AKTIVITU VE PROSPĚCH ZAMĚSTNAVATELE  
       (osobní pomoc při požáru, živelní události apod.). 
• ZA AKTIVITU HUMANITÁRNÍ, SOCIÁLNÍ. 

• ZA PÉČI O ZAMĚSTNANCE A JEJICH RODINNÉ PŘÍSLUŠNÍKY (např. zabezpečování 
rozličných akcí pro zaměstnance a jejich rodinné příslušníky). 

 
Aktivitou humanitárního charakteru může být např. bezpříspěvkové dárcovství krve, aktivitou sociálního 
charakteru třeba pomoc starším spoluobčanům, péčí o zaměstnance a jejich rodinné příslušníky je 
organizování různých kulturních, sportovních aj. akcí, dětských táborů atp. Vždy jde o aktivity nad 
rámec běžných povinností vyplývajících z pracovněprávního vztahu. 
• PŘI PRACOVNÍCH VÝROČÍCH 20 LET (a každých dalších 5 let) VÝKONU PRÁCE U 

ZAMĚSTNAVATELE. 
• PŘI ŽIVOTNÍCH VÝROČÍCH50 LET (a každých dalších 5 let) VĚKU. 

• PŘI PRVÉM ODCHODU DO STAROBNÍHO/PLNÉHO INVALIDNÍHO DŮCHODU. 
Zdroj: PELC, V. Zaměstnanecké benefity v roce 2009. 2008, s. 98.  

                                                 
35 PELC, V. Zaměstnanecké benefity v roce 2009. 2008. s. 97-99. 
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3 ANALÝZA BENEFIT Ů VE SPOLEČNOSTI 

 

V této části práce se zaměřím na rozbor nabízených zaměstnaneckých výhod 

v konkrétní společnosti Global Expert, s.r.o.. Uvedu za jakých podmínek, v jaké výši 

nebo podobě a jakou formou jsou benefity zaměstnancům vypláceny. Tuto společnost 

jsem si vybrala na základě její široké nabídky benefitů.  

 
 
 
3.1 Charakteristika společnosti 

 

Společnost Global Expert, s.r.o. se sídlem v Pardubicích, byla zapsána do obchodního 

rejstříku ke dni 1. dubna 2005 se základním jměním 200 000 Kč. Společnost Global 

Expert (dále jen GExp) nebyla založena za účelem dosažení zisku. Stoprocentním 

vlastníkem společnosti je Kooperativa, pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group (dále 

jen Kooperativa). Kooperativa je univerzální pojišťovnou, která zajišťuje všechny druhy 

životního i neživotního pojištění. Společnost GExp je takzvanou dceřinou společností 

Kooperativy. Pojišťovna je jejím hlavním obchodním partnerem. Kooperativa je dále 

od 1. července 2005 jediným akcionářem České podnikatelské pojišťovny, a.s. (dále jen 

ČPP), která je také univerzální pojišťovnou. GExp vykonává pro ČPP a Kooperativu 

likvidace pojistných událostí na motorových vozidlech, což je zároveň její hlavní 

podnikatelskou činností.36   

 

Po celé České republice má společnost pobočky v různých regionech. Celkem 

je u společnosti Global Expert zaměstnáno kolem 170 zaměstnanců. V pardubické 

centrále nyní pracuje 40 zaměstnanců. 

                                                 
36 Justice.cz. Úplný výpis z obchodního rejstříku [online]. [Cit. 2010-1-19]. 
    Dostupné z  
    <http://www.justice.cz/xqw/xervlet/insl/report?sysinf.vypis.CEK=600002859&sysinf.vypis.rozs    ah= 
    uplny&sysinf.@typ=transformace&sysinf.@strana=report&sysinf.vypis.typ=XHTML&sysi     nf.vypis
   .klic=42fb00b7fd7d3a06836073bed829a2b9&sysinf.spis.@oddil=C&sysinf.spis.@vloz     ka=21073&s
    ysinf.spis.@soud=Krajsk%FDm%20soudem%20v%20Hradci%20Kr%E1lov%E9      &sysinf.platnost  
   =07.05.2010 >. 
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Mezi zásadní cíle společnosti se řadí především zajištění vysokého komfortu 

pro klienty, vyčlenění a centralizace řízení prvního stupně likvidace pojistných událostí 

na motorových vozidlech, optimalizace vytíženosti techniků a snížení nákladové 

náročnosti celého procesu. K dalším cílům patří snížení rizika a předcházení pojistných 

podvodů a také rozšíření spolupráce se smluvními servisy.  

Hlavními činnostmi společnosti jsou prohlídky poškozených vozidel, movitých 

a nemovitých majetků po celé České republice, fotodokumentace poškozeného majetku, 

výpočty obecných cen vozidla a nákladů na opravu, výpočet ceny zbytků u totálních 

škod a skutečné škody na majetku. Dále zajištění spolupráce se smluvními servisy, 

prohlídky vozidel před vstupem do pojištění a v neposlední řadě také likvidace 

pojistných událostí pro irskou společnost Euro Insurances Limited, s.r.o.. S touto irskou 

společností začala spolupracovat v roce 2008, aby si zajistila svou menší závislost 

na Kooperativě. 37 

 
 
 
3.2 Péče o zaměstnance 

 

Firma GExp se snaží o své pracovníky pečovat, protože na každém z nich závisí 

úspěšnost a stabilita společnosti. Vede pracovníky k motivaci především v oblasti 

vzdělávání a profesního růstu. 

 

Vzdělávání zaměstnanců 

Každý nově nastoupený zaměstnanec je v tzv. tříměsíční zkušební době. V tomto 

období je zaměstnanec povinen  podstoupit jednotlivá tematická školení, která 

ho seznámí s chodem společnosti a její hlavní činností. Před uplynutím zkušební doby 

je se zaměstnancem proveden zkušební pohovor ze základních znalostí z těchto školení.  

 

Všichni zaměstnanci jsou povinni složit odbornou zkoušku dle zákona 38/2004 Sb. 

o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí 

                                                 
37 Global Expert. Hlavní činnosti [online]. 2007 [Cit. 2010-1-19]. 
    Dostupné z < http://www.globalexpert.cz/cs/o-spolecnosti/hlavni-cinnosti.shtml >. 
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před skončením zkušební doby. Zaměstnanci ucházející se o pozici technika, musí navíc 

absolvovat odbornou zkoušku techniků likvidace pojistných událostí.  

 

Hodnocení zaměstnanců 

Hodnocení každého zaměstnance se uskutečňuje před ukončením zkušební doby, každé 

čtvrtletí při stanovování výkonnostních odměn, jednou ročně při tzv. motivačním 

pohovoru, v případě návrhu na mimořádné odměny nebo na zvýšení mzdy a 

před uplynutím doby určité.  

 

Odměňování zaměstnanců 

Zaměstnanci jsou odměňováni dle platného mzdového řádu, který je v souladu 

se zákoníkem práce. Mezi nárokové mzdové složky ve společnosti se řadí základní 

mzda a náhrady mezd. Mimořádné odměny a výkonnostní odměny jsou nenárokové, 

tudíž je zaměstnanci mohou obstát pouze za splnění určitých podmínek stanovených 

mzdovým řádem společnosti a musí být schváleny jednateli GExp.  

 

Program zaměstnaneckých výhod 

Všechny zaměstnanecké výhody jsou nabízené plošně všem zaměstnancům, kteří mají 

právo je čerpat či nikoli. V interní směrnici jsou stanoveny podmínky pro čerpání, které 

níže u jednotlivých benefitů uvádím. 

  

Zaměstnanecké benefity jsou ve firmě rozděleny do pěti základních skupin: 

• finanční služby,  

• zdravotní péče, 

• sociální mix a volný čas, 

• profesní zázemí, rozvoj a vzdělávání, 

• zaměstnanecké výhody poskytované Finanční skupinou České spořitelny. 

 

FINANČNÍ SLUŽBY  

 

Tyto služby zahrnují finanční příspěvky a sazby na stravování, na životní pojištění, 

penzijní připojištění a sazby ve finančních službách.  
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� Příspěvek na stravování 

Distributorem stravenek je centrální dodavatel, společnost SodexhoPass ČR, a.s.. Nákup 

a prodej stravenek je zajišťován ekonomickým oddělením.  

 

Výše na nákup jedné stravenky, kterou zaměstnavatel poskytuje zaměstnanci na jedno 

hlavní jídlo denně je 85 Kč. Výše příspěvku z nákladů organizace činí 46,75 Kč a 

ze sociálního fondu 19,25 Kč. Zaměstnanec hradí srážkou ze mzdy doplatek do hodnoty 

stravenky ve výši 19 Kč.  

 

Nárok na tento příspěvek má zaměstnanec, jehož pracovní doba je v rozmezí  

6-8 hodin denně.   

 

Naopak příspěvek zaměstnanci nepřísluší, pokud: 

• čerpá dovolenou,  

•  čerpá placené či neplacené volno, 

• je v pracovní neschopnosti, 

• je na služební cestě (tuzemské i zahraniční) a účtuje nebo mu je poskytnuto stravné, 

• účastní se vzdělávací akce a je mu poskytnuta strava,  

• odpracoval méně než 4 hodiny denně, 

• vykonává práce nad stanovenou týdenní pracovní dobu.  

 

� Příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění 

Zaměstnancům, kteří mají uzavřenou smlouvu o penzijním připojištění s penzijním 

fondem, náleží měsíční příspěvek zaměstnavatele ve stejné výši příspěvku zaměstnance, 

maximálně ve výši 1 000 Kč.  

 

Příspěvek je zaměstnanci poskytnut pokud: 

• mu uplynula zkušební doba, 

• uzavřel pracovní poměr na dobu neurčitou nebo na dobu určitou, nejméně však 

na období jednoho roku, 

• má pracovní úvazek 6-8 hodin denně, 

• ukládá měsíčně částku nejméně 500 Kč formou srážky ze mzdy, 
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• není na rodičovské dovolené. 

 

� Příspěvek zaměstnavatele na soukromé životní pojištění 

Tento druh příspěvku je hrazen k jedné pojistné smlouvě a je hrazen ze sociálního 

fondu.  

 

Zaměstnanci mohou  tento příspěvek získat výběrem ze dvou variant:  

• 1. varianta – zaměstnanci, kteří již mají uzavřeny maximálně dvě smlouvy životního 

nebo důchodového pojištění u Kooperativy s možností příspěvku zaměstnavatele 

na tento druh pojištění, pokud je daňově účinné, může zaměstnavatel přispívat výši 

pojistného, které hradí zaměstnanec, maximálně však do výše 1 000 Kč za měsíc a 

zároveň výše měsíčního příspěvku zaměstnance nesmí být nižší než 330 Kč na jednu 

smlouvu. 

• 2. varianta – zaměstnanci, kteří nemají uzavřenou žádnou smlouvu na soukromé 

životní pojištění u Kooperativy ani u Pojišťovny České spořitelny, mohou získat 

měsíční příspěvek na nově sjednanou smlouvu ve výši 500 Kč. Zaměstnanec si 

na takovýto druh smlouvy nemusí přispívat.  

 

Aby zaměstnanec mohl čerpat tuto výhodu, musí splňovat následující podmínky: 

• uplynutí zkušební doby, 

• v GExp musí mít zaměstnanec podepsanou smlouvu  na dobu neurčitou a jeho 

pracovní denní úvazek se pohybuje v rozmezí 6-8 hodin, 

• ke dni uzavření soukromého životního pojištění musí pracovní poměr zaměstnance 

trvat alespoň jeden rok, 

• uzavření nové smlouvy soukromého životního nebo důchodového pojištění 

s měsíčním způsobem placení pojistného, případně při provedení změny stávajícího 

pojištění,  

• zaměstnancova platba pojištění probíhá formou srážky ze mzdy, 

• smlouva vyhovuje definici soukromého životního pojištění dle zákona o daních 

z příjmů, 

• zaměstnanec není na rodičovské dovolené. 
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Zaměstnanci, kteří měli smlouvu o soukromém životním pojištění sepsanou 

u Pojišťovny České spořitelny, je příspěvek vyplácen pouze za splnění následujících 

podmínek:  

• smlouva, která je daňově účinná a byla uzavřená u Pojišťovny České spořitelny 

nejpozději k datu 1.1. 2004,  

• pojistné je hrazeno zaměstnancovým trvalým příkazem k úhradě, 

• byla zaměstnancem předložena kopie akceptační smlouvy, která prokazuje uzavření 

pojištění u Pojišťovny České spořitelny, 

• zaměstnanec předloží žádost o poskytnutí tohoto příspěvku, 

• zaměstnanec vloží mimořádné pojistné do 24.11. běžného roku a 

• zaměstnanec má zřízený účet u České spořitelny pro výplatu mzdy.  

 

� Životní pojišt ění s úrazovým připojištěním 

Touto smlouvou jsou automaticky pojištěni všichni zaměstnanci v evidenčním stavu, 

kteří mají po zkušební době a byl s nimi uzavřen pracovní poměr na dobu neurčitou 

nebo určitou, nejméně na dobu jednoho roku s pracovním úvazkem v rozmezí 6-8 

hodin.  

 

Výše ročního pojistného za jednoho zaměstnance činí 750 Kč. Pojistné je hrazeno 

ze sociálního fondu zaměstnavatele a je základem součástí základu pro výpočet daně. 

Jako nepeněžní příjem zaměstnance podléhá dani z příjmů fyzických osob, včetně 

odvodů za zdravotní a sociální pojištění v měsíci, ve kterém bylo pojistné 

zaměstnavatelem za zaměstnance uhrazeno.  

 

Při individuálním pojištění, s výjimkou částečně invalidních osob, se zaměstnanec může 

pojistit na dvojnásobek pojistných částek za výše uvedená rizika. Výše ročního 

pojistného je taktéž 750 Kč.  

 

� Pojištění léčebných výloh v zahraničí a cestovní pojištění 

Při služebních i soukromých cestách do zahraničí a pobytu v zahraničí jsou pojištěni 

všichni zaměstnanci v evidenčním stavu, kteří mají po zkušební době a jsou 

v pracovním poměru na dobu určitou či neurčitou a jejich pracovní úvazek činí 6-8 
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hodin. Další podmínkou je maximální tříměsíční pracovní neschopnost. V případě 

tohoto pojištění, si každý zaměstnanec musí vyžádat o asistenční kartu, aby pojištění 

bylo účinné.  

 

Zaměstnanci, kteří mají po zkušební době, jsou na základě vydané asistenční karty 

automaticky pojištěni nejdéle na dobu 90 kalendářních dnů po sobě jdoucích. Toto 

pojištění se sjednává pro území celého světa. Pojištění podle této smlouvy zahrnuje 

pojištění léčebných výloh v zahraničí.  

 

Pojistné je hrazeno ze sociálního fondu zaměstnavatele za zaměstnance a je součástí 

základu pro výpočet daně. Tento nepeněžní příjem zaměstnance podléhá dani z příjmu 

fyzických osob, včetně odvodů zdravotního a sociálního pojištění v měsíci, ve kterém 

bylo pojistné uhrazeno. Měsíční pojistné za jednoho zaměstnance činí 25 Kč.  

 

V případě vzniku pojistné události je zaměstnanec tuto skutečnost povinen nahlásit 

na personálním oddělení společnosti GExp.  Společnost zjistí uplatnění nároku 

u společnosti Kooperativa.  

 

� Odměna k životnímu jubileu 

Za splnění následujících podmínek, může být zaměstnanci vyplacena odměna 

k životnímu jubileu ve formě dárkových poukázek. Tyto odměny mohou být 

zaměstnancům poskytnuty jestliže jsou v pracovním poměru na dobu neurčitou a jejichž 

pracovní úvazek je minimálně 30 hodin týdně, v případě:  

• významného životního jubilea věku 50, 55 a 60 let,  

•  ukončení pracovního poměru po přiznání nároku na starobní nebo invalidní důchod, 

• nepřetržitého trvání pracovního poměru v GExp po dobu nejméně dvou let ke dni 

jubilea, 

• dlouhodobého vykazování dobrých pracovních výsledků a plnění pracovních 

povinností v plném rozsahu.  
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Výše jubilejní odměny může činit:  

• 50 let věku až 10 000 Kč, 

• 55 let věku až 11 000 Kč, 

• 60 let věku až 12 000 Kč, 

• při ukončení pracovního poměru po přiznání starobního nebo invalidního důchodu až 

12 000 Kč. 

 

Při stanovení výše této odměny se přihlíží k pracovním výsledkům za celé období, kdy 

zaměstnanec ve společnosti působil. O této výši rozhoduje ředitel společnosti 

na základě návrhu příslušného nadřízeného zaměstnance. Tento benefit je poskytován 

ve formě dárkových poukázek.  

 

� Individuáln ě poskytované výhody 

Vzhledem k uzavřené dohodě s Kooperativou mají zaměstnanci GExp možnost 

individuálně čerpat zvýhodněné pojistné produkty. Jedná se o tyto druhy pojištění: 

• Pojištění domácnosti 

• Pojištění rodinného domu 

• OPTIMUM – pojištění rodinného domu a domácnosti 

• Pojištění rekreační budovy a rekreační domácnosti 

• Pojištění motorových vozidel 

 

Zaměstnanec musí mít po uplynutí zkušební doby a mít uzavřen pracovní poměr 

na dobu určitou v minimální délce jednoho roku či neurčitou s pracovním úvazkem 6-8 

hodin denně.  

Tyto pojištění se sjednávají za použití specifických koeficientů prostřednictvím 

testovacích pojistných produktů. V případě, že zaměstnanec ukončí pracovní poměr, 

se stávající pojistná smlouva přepracuje do standardního režimu.  
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ZDRAVOTNÍ PÉ ČE 

 

Do této skupiny benefitů se řadí veškerá péče zaměstnavatelů o zdraví zaměstnanců, 

která je zjišťována společností Santé s.r.o. a sítí jejích smluvních lékařů. Pro přiznání 

tohoto benefitu při čerpání zdravotní péče přes jinou instituci, je třeba doložit fakturu.  

 

Mezi základní oblasti poskytované zdravotní péče patří:  

• zdravotní prohlídky (vstupní, preventivní, mimořádné a výstupní prohlídky), 

• zajištění očkování (např. proti chřipce, žloutence, klíšťové encefalitidě), 

• vyšetření srdce, 

• vyšetření přístrojem Mamograf, 

• školení první pomoci, 

• hygienická kontrola pracovišť. 

 

SOCIÁLNÍ MIX A VOLNÝ ČAS 

 

Jedná se o výhody, které jsou poskytovány všem zaměstnancům nebo skupinám 

zaměstnanců. Usnadňují soulad soukromého a pracovního života.  

 

� Pracovní volno poskytované osamělým zaměstnancům  

Osamělým zaměstnancem se rozumí osoba, která pečuje o dítě ve věku do 15 let 

(u invalidních dětí ve vlastní péči do věku 26 let). Nárok je ve formě jednoho dne 

pracovního volna s náhradou mzdy jednou za kalendářní čtvrtletí u zaměstnanců, kteří 

mají uzavřen pracovní poměr na dobu určitou nebo neurčitou s pracovním úvazkem 6-8 

hodin denně, nejméně na období 1 roku. Nárok nenáleží osamělému zaměstnanci, 

pokud je celé kalendářní čtvrtletí v pracovní neschopnosti.  

 

� Pracovní volno poskytované těhotným ženám  

Těhotným ženám se poskytuje nárok v podobě jednoho dne pracovního volna 

za kalendářní čtvrtletí s náhradou mzdy, počínaje čtvrtým měsícem těhotenství do dne 

nástupu na mateřskou dovolenou. Nárok mají ty těhotné ženy, které mají se společností 

uzavřenou pracovní smlouvu na dobu určitou nebo neurčitou s pracovním úvazkem 6-8 
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hodin denně, nejméně na období 1 roku. Nárok nenáleží těhotným ženám, pokud jsou 

celé kalendářní čtvrtletí v pracovní neschopnosti.  

 

� Sickness days 

Novým benefitem ve společnosti jsou tzv. sickness days neboli pracovní volno 

poskytované na překlenutí nemoci. Tuto výhodu může čerpat každý zaměstnanec 

od 1.března 2010, kdy zaměstnancům náleží až 3 placené dny pracovního volna v době 

nemoci, bez nutnosti potvrzení od lékaře. Díky tomuto benefitu se tak zaměstnanci 

vyhnou výraznému snížení mzdy v prvních dnech nemoci. 

 

Nárok mají ti zaměstnanci, kteří mají po zkušební době a uzavřeli pracovní smlouvu 

na dobu neurčitou nebo určitou, nejméně však na období jednoho roku a jejich denní 

úvazek nesmí být menší než 6 hodin. Tito zaměstnanci dále nesmějí být ve výpovědní 

lhůtě.  

 

Tento benefit nelze čerpat, jestliže zaměstnanec nemá vyčerpanou dovolenou 

za předchozí rok. Nevyčerpané dny nelze převádět do následujícího kalendářního roku a 

jejich platnost nastává po schválení přímého nadřízeného pracovníka, který tuto 

náležitost musí projednat s ředitelem společnosti.  

  

� Dovolená 

Každému zaměstnanci náleží nárok na jeden týden dovolené navíc nad rámec stanovený 

příslušným ustanovením v zákoníku práce.  

 

� Pružná pracovní doba 

Zaměstnanec si volí sám začátek a popřípadě i konec své pracovní doby v jednotlivých 

dnech, za podmínky, že začátek pracovní doby bude v rozmezí od 6:30 do 8:30 hodin a 

konec nejdříve od 14:30 a nejpozději do 19 hodin. Tento benefit zaměstnavatele nic 

nestojí, zaměstnanec je povinen odpracovat 40 hodin týdně.  
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� Letní a zimní dětská rekreace 

Do této rekreace se zahrnují letní dětské tábory pořádané Kooperativou a letní i zimní 

dětské rekreace sjednávané individuálně.  

 

Do dětských táborů pořádaných personálním oddělením společnosti Kooperativa 

ve školícím středisku Hrůzův Mlýn pro děti ve věku od 7 do 15 let během období 

letních prázdnin, zaměstnanec hradí 1 500 Kč na dítě za pobyt a zbylé výdaje jsou 

hrazeny ze sociální fondu společnosti GExp. 

 

Nárok na úhradu nákladů náleží zaměstnanci, který má uzavřenou pracovní smlouvu 

na dobu určitou či neurčitou, nejméně na období jednoho roku, s pracovním úvazkem    

6-8 hodin. Příspěvek bude poskytnut maximálně jednou za období kalendářního roku.  

 

Do dětských rekreací sjednávaných individuálně (tj. pobyt dítěte mimo školící středisko 

Hrůzův Mlýn) může zaměstnavatel přispět na tento pobyt ve výši 50% výdajů, 

maximálně však 2 000 Kč na každé vyslané dítě. Tento pobyt musí být doložen 

fakturou. Příspěvek bude poskytnut maximálně jedenkrát za kalendářní rok.  

  

� Pitný režim 

Na pracovišti mají všichni zaměstnanci k dispozici zásobu pitné vody z přístrojů (tzv. 

aquamatů), kterou pro firmu zajišťuje společnost FONTÁNA 

WATERCOOLERS, s.r.o.. Podmínkou pro nainstalování přístroje je minimálně 

5 zaměstnanců na jednom pracovišti.   

 

PROFESNÍ ZÁZEMÍ, ROZVOJ A VZD ĚLÁVÁNÍ  

 

Profesním zázemím se rozumí zajištění technického vybavení a vybavení pro snazší 

vykonávání pracovních úkolů. Rozvoj a vzdělávání ve formě zvyšování a prohlubování 

klasifikace zaměstnance.  
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� Profesní vzdělávání zvyšující kvalifikaci 

Zaměstnavatel umožňuje zaměstnanci získat další stupeň jejich vzdělání na vybraných 

školách, a to dle priorit a potřeb zaměstnavatele. Studium je hrazeno zaměstnavatelem a 

pracovní úlevy jsou poskytovány pouze vybraným zaměstnancům. Zaměstnavatel je 

povinen nést jen ty náklady na zvýšení kvalifikace zaměstnance, které musí hradit dle 

právního předpisu. Další náklady, zejména úhradu školného, což jsou daňově 

neuznatelné náklady, může zaměstnavatel hradit na základě uzavřené kvalifikační 

dohody se zaměstnancem.  

 

� Profesní vzdělávání prohlubující kvalifikaci 

Do této skupiny se řadí různá školení či studium k prohloubení kvalifikace, kde za účast 

náleží zaměstnanci příslušná mzda. Veškeré náklady nese zaměstnavatel. 

 

� Mobilní telefony 

Zaměstnanec, který využívá služebního mobilního telefonu, má uzavřenou dohodu 

o užívání mobilního telefonu a dohodu o srážkách ze mzdy. Dohoda o srážkách ze mzdy 

obsahuje ujednání, ve kterém je paušální úhrada nákladů spojených se soukromými 

hovory z přiděleného mobilního telefonu zaměstnancem ve výši 150 Kč a úhrada 

vykázaných nákladů nad stanovený limit.  

 

� Služební automobily s možností využití pro soukromé účely 

Pravidla pro pořizování, správu a provoz motorových vozidel při výkonu práce 

pro zaměstnavatele jsou dány vnitřním předpisem pro vybrané kategorie zaměstnanců. 

Služební vozidla mají k dispozici zaměstnanci v manažerských pozicích, řídících 

pozicích nebo zaměstnanci určené vedením využívat i pro soukromé účely. Zaměstnanci 

v referentském režimu nikoli.  

 

ZAM ĚSTNANECKÉ VÝHODY POSKYTOVANÉ FINAN ČNÍ SKUPINOU 

ČESKÉ SPOŘITELNY  

 

Česká spořitelna, a.s. je bankou působící na českém trhu, která nabízí velké množství 

finančních produktů. Na základě spolupráce se společností GExp jsou v nabídce 
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benefitů nabízeny nějaké druhy finančních produktů za zvýhodněných podmínek. 

V případě zájmu zaměstnanců je třeba předložit služební průkaz.  

 

Finanční produkty nabízené jako benefity ve společnosti: 

 

� Osobní účet 

Osobní účet je novou alternativou sporožirového účtu. Klient spořitelny si může volit 

jeho parametry dle svých představ. K základnímu účtu je možno připojit vybranou 

kombinaci z 30 navazujících produktů a služeb (např. debetní karta, neomezený počet 

výběrů z bankomatů České spořitelny zdarma, kontokorent atd.) Výše úročení 

na osobním účtu se může pohybovat až na 2% p.a.. Skladbu doplňků si klient může 

v průběhu času měnit.  

 

Zaměstnanecká sleva je poskytována ve výši 30% z měsíční ceny za produkty a služby. 

Doba uplatňování slevy je omezená na 12 měsíců od založení osobního účtu. 

 

� Hotovostní a spotřebitelský úvěr 

Zaměstnanci jsou rozděleni do dvou skupin pro získání zvýhodněného hotovostního 

úvěru: 

Skupina 1. – zaměstnanci GExp, Kooperativy, Kapitolu a Benefity s čistým měsíčním 

příjmem vyšším než 40 000 Kč – mohou získat hotovostní úvěr s úrokovou sazbou  

prime rate dle Oznámení České spořitelny, a.s., o úrokových sazbách pro daný produkt.

      

Skupina 2. – ostatní zaměstnanci GExp, Kooperativy, Kapitolu a Benefity – mohou 

získat úvěr s roční úrokovou sazbou 11% p.a. dle Oznámení České spořitelny, a.s., 

o úrokových sazbách pro daný produkt.  

 

Spotřebitelský úvěr je zaměstnancům nabízen s úrokovou sazbou 9% p.a. dle Oznámení 

České spořitelny, a.s., o úrokových sazbách pro daný produkt. 
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� Hypoteční úvěr 

Hypoteční úvěr je pro zaměstnance nabízen s individuální klientskou úrokovou sazbou 

sníženou v rozmezí od 0,1% - 0,3% p.a., dle daných podmínek. Minimálně je úročen 

sazbou prime rate dle Oznámení České spořitelny, a.s., o úrokových sazbách pro daný 

produkt. 

 

Mezi výhody se řadí: 

• okamžitý nákup nemovitosti v současných cenách, 

• dlouhá doba splatnosti, která snižuje zatížení rodinného rozpočtu, 

• komplexní finanční zajištění s využitím služeb Stavební spořitelny České 

spořitelny, 

• zajištění realitních služeb prostřednictvím Realitní společnosti České spořitelny, 

• zprostředkování státních podpor bydlení s následnou úsporou finančních 

prostředků.  

 

� Brokerjet České spořitelny, a.s. 

Brokerjet je službou nabízející obchodování s akciemi, waranty a certifikáty. 

Zaměstnancům GExp náleží 10% sleva na poplatky za realizaci jednotlivých obchodů 

od data podepsání Komisionářské smlouvy.  

 

� Stavební spoření 

Tento benefit spočívá v nulových poplatcích za uzavření smlouvy na stavební spoření.  

 

� Leasing České spořitelny, a.s. 

Výhodné podmínky jsou nabízeny ve spojení nákupu osobního motorového vozidla, a 

to pouze pro zaměstnance se smlouvou na dobu neurčitou. 

 
 
 
3.3 Dotazníkové šetření 

 

Pro zjištění spokojenosti zaměstnanců s nabídkou zaměstnaneckých výhod ve firmě a 

dalších názorů spojených se systémem nadměrného odměňování, jsem provedla 
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průzkum pomocí mnou vytvořeného dotazníku38. Otázky jsou formulovány tak, aby 

vyplňující respondent měl možnost výběru z několika variant odpovědí, popřípadě 

doplněním vlastního názoru respondenta. Odpovědi označené zaměstnanci jsou zcela 

anonymní. Dotazník byl rozeslán všem čtyřiceti zaměstnancům pardubické pobočky. 

Vyplněných tiskopisů se mi zpět vrátilo v počtu 25, dle kterých analyzuji odpovědi. 

Procentuelně se jedná o 63 % zodpovězených dotazníků.   

 

Samotný dotazník je rozdělen do dvou částí. V první části dotazníku jsem se zaměřila 

na hlavní body – zda jsou zaměstnanci spokojení a jaké další benefity či návrhy na 

změnu by uvítali. V části druhé jsou položeny otázky osobního charakteru.  

 
 
 

3.4 Analýza odpovědí 

 

První část dotazníku pokrývá hlavní část mého šetření. Tuto část jsem si rozdělila 

na dvě menší skupiny. Skupina první zahrnuje spokojenost a informovanost 

zaměstnanců o nadměrném ohodnocování v podobě benefitů. Do druhé skupiny jsem 

zařadila konkrétnější otázky ohledně zaměstnaneckých výhod.  

1. skupina 

Na otázku ohledně informovanosti ohledně nabídky benefitů ve firmě se všichni 

respondenti shodli na jednoznačně kladné odpovědi. Obdobně dopadla i druhá otázka, a 

to že pro zaměstnance je nabídka výhod v systému odměňování důležitá, pouze 

pro jednoho respondenta toto důležité není. Spokojeno s nabídkou je 99% 

respondentů. Jedno procento podle názoru spočívá v úzkém výběru 

ze zaměstnaneckých výhod. V následujícím grafu č. 1 jsou vyjádřeny odpovědi ohledně 

dostatečnosti nabídky benefitů.  

                                                 
38 Viz. Příloha č. 1 
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Graf č. 1:  Dostate čnost nabídky

 
Zdroj: výsledky dotazníkového šetření 

 

V druhém grafu je zobrazeno, kolik respondentů by si přálo namísto benefitů navýšení 

mzdy a kolik respondentů je se stávající situací spokojeno.  

Graf č. 2: Návrh zam ěstnanc ů na zvýšení platu
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Zdroj: výsledky dotazníkového šetření 

 

Z grafu č. 2 lze tedy vyhodnotit, že 40% respondentů by uvítalo namísto benefitů, 

navýšení platu. Většinových 60% je spokojeno se stávajícím systémem.  

 

Většina respondentů hodnotí situaci ve společnosti kladně. První skupinu bych 

ohodnotila jako uspokojivou. 
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2. skupina 

V této skupině mohli respondenti volně volit odpovědi a vyjádřit také své názory 

formou doplňující odpovědi.  

 

Pozastavím se u polootevřené otázky (tj. kombinace otevřené39 a uzavřené40), kdy 

zaměstnanci vyjadřují svůj názor ohledně doplnění dalších benefitů, o které mají zájem 

(viz. graf č. 3). Osa x značí, kolikrát byla zvolená příslušná odpověď označená na ose y. 

V libovolné odpovědi se objevuje navíc pronájem ledové plochy zimního stadionu, 

pronájem tenisových kurtů a příspěvek na dovolenou.  

Graf č. 3: Dopl ňující benefity
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Zdroj: výsledky dotazníkového šetření 

 

Z grafu je patrné, že nejvíce žádané jsou peníze navíc ve formě 13. a 14. platů. 

Procentuelně vyjádřeno jde o 60% odpovědí. Tento benefit se však dá očekávat u 

velkých nadnárodních firem. Avšak vliv nynější ekonomické krize nutí zaměstnavatele 

více spořit, tudíž tento druh benefitu, který vyplývá ze zisků samotné firmy, se dere do 

ústraní.  

 

Dalšími většinovými odpověďmi jsou dovolená navíc (44% odpovědí) a poskytování 

poukázek pro volný čas (40% odpovědí). Typ zaměstnanecké výhody poskytované 

                                                 
39 Pozn.: Otevřená otázka – volné vyjádření odpovědi 
40 Pozn.: Uzavřená otázka – výběr z několika variant odpovědí 
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dovolené nad rámec přidělený zákonem je ve firmě již zaveden, avšak zaměstnanci by 

si přáli volna více. Velmi lukrativními kandidáty v systému odměňování jsou poukázky 

pro volný čas. Těmito je myšleno motivování pracovníků formou podpory jejich volno-

časových aktivit (př. Holiday Pass, Relax Pass, Vital Pass, Smart Pass, Flexi Pass, 

Fokus Pass41). Některé benefity, které zahrnují tyto poukázky, jsou ve společnosti již 

zavedeny, avšak jinou formou než poukázkovou.  

 

Za zmínku stojí i méně označované odpovědi. Příspěvek na dopravu by rádo uvítalo 

28% pracovníků, automat na bagety 16% pracovníků a 12% pracovníků by potěšily 

dárkové poukazy.  

 

Další otázkou patřící do této skupiny je vyjádření zaměstnanců, jaké tři benefity 

nejčastěji z fixní nabídky firmy využívají.  

 

Z následujícího grafu číslo 4 je možno vyhodnotit, že nejvíce využívaným benefitem 

ve firmě je čerpání stravenek, vyjádřeno v procentech se jedná o 84% zaměstnanců 

užívajících tuto výhodu. Šedesát procent zaměstnanců si vybírá týden dovolené navíc. 

Na třetím místě je příspěvek na penzijní připojištění, který má sjednáno 56% 

zaměstnanců. V nedalekém závěsu za penzijním připojištěním je příspěvek na životní 

pojištění, které využívá 48% zaměstnanců. Méně časté odpovědi se týkají cestovního 

pojištění, užívání služebního mobilního telefonu a pružné pracovní doby, kdy takovéto 

výhody označilo 12% respondentů. 0sm procent využívá dalšího vzdělávání a 

služebního automobilu.  

                                                 
41 Sodexo. Poukázky pro volný čas – váš nástroj pro motivaci pracovníků [online].  

[Cit.: 2010-03-04]. Dostupné z  
<http://www.sodexo.cz/czcz/nase-sluzby/zamestnanecke-vyhody-darky/zamestnanecke-benefity/volny-
cas/volny-cas.asp>. 
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Graf č. 4: Nejvíce využívané benefity
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Zdroj: výsledky dotazníkového šetření 

 

Na závěr první části dotazníku byla položena otázka ohledně způsobu čerpání 

zaměstnaneckých výhod. Její odpovědi jsou znázorněny v grafu č. 5. 

Graf č. 5: Systém čerpání benefit ů
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Zdroj: výsledky dotazníkového šetření 

 

S nynějším systémem, tedy s fixní nabídkou benefitů, kdy zaměstnanci mají na výběr 

ze zaměstnavatelem vybraných výhod, je spokojeno 12% respondentů. Na druhou 

stranu by flexibilní nabídku uvítalo 88% respondentů. Jedná se o balíček různých druhů 
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benefitů a přiděleného bodového systému každému zaměstnanci, kdy si zaměstnanec 

sám vybírá dle svého uvážení zvolený benefit.  

 

Z druhé části dotazníku vyplývají odpovědi osobního charakteru, kterými byla 

zjišťována zaměstnanecká struktura ve firmě. Ve společnosti jsem cílové skupiny 

rozdělila do třech menších kategorií dle pohlaví, věku a dosaženého vzdělání. 

Z výsledků tiskopisů je patrné, že všichni respondenti dosáhli minimálně 

středoškolského vzdělání  a věkové složení zaměstnanců je nad 25 let. Z hlediska 

pohlaví je zaměstnáno ve firmě více mužů. Toto složení se dalo očekávat, vzhledem 

k předmětu podnikání a složením pracovních pozic – především technické zaměření.  

 

Z výsledků dotazníkového šetření si myslím, že situace ve firmě s nabídkou benefitů je 

uspokojivá. Zaměstnanci jsou relativně s nynějším systémem spokojeni, avšak navrhují 

různé doplňky a změny.  
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4 NÁVRHY NA ZLEPŠENÍ PROGRAMU BENEFIT Ů  

 

Ve společnosti je nabídka nadstandardního odměňování pestrá a pro zaměstnance 

zajímavá. Z hlediska daňového zvýhodnění je velmi dobře nastavená. U benefitů, které 

je možné daňově zvýhodnit, má společnost maximální možné nastavení daňové úlevy. 

Z výsledků dotazníkového šetření vyplývá, že zaměstnanci jsou s nabídkou spokojen, 

nehledají žádné velké změny, ale ocenili by širší nabídku zaměstnaneckých výhod či 

změnu jejich čerpání.   

 
 
 
4.1 Zhodnocení návrhů zaměstnanců na doplnění benefitů 

 
Platy navíc 

V odpovědích z dotazníku by si 60% zaměstnanců přálo dostávat třinácté a čtrnácté 

platy navíc. Za tyto peníze by si zaměstnanci mohli pořídit, co opravdu potřebují, nebo 

chtějí. Tento benefit je celý zdaňován stejně jako každý měsíční plat. Pro zaměstnance 

ani zaměstnavatele z tohoto vyplácení navíc neplyne žádná daňová výhoda. Tyto platy 

jsou vesměs vypláceny zaměstnancům státní sféry nebo zahraničních firem. Platí čím 

větší firma, tím vyšší plat. Při poskytnutí tohoto benefitu záleží na pracovní pozici i na 

vzdělání zaměstnance. V České republice tento benefit odeznívá, jelikož dle průzkumů 

zaměstnance nemotivuje a je nahrazován jinými benefity. Mnohem častěji jsou 

zaměstnancům vypláceny odměny, které se odvíjejí od jejich mimořádných výkonů a 

mohou se vyplácet během celého roku.42  

 

Tento benefit bych do společnosti nezaváděla. Tyto peněžní prostředky může vložit do 

výhodnějších a žádanějších benefitů. Navíc zaměstnanci jsou čtvrtletně ohodnocováni 

odměnami, tzv. částkou vyplácenou nad rámec jejich hrubé mzdy za dobře vykonanou 

práci.  

 

 

                                                 
42 Hospodářské noviny. Třináctý plat na ústupu [online]. 2008 [Cit.: 2010-05-08].  
 Dostupné z < http://hn.ihned.cz/c1-22841190-trinacty-plat-na-ustupu >. 
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Příspěvek na dopravu 

Téměř jedna třetina zaměstnanců by uvítala příspěvek na dopravu. Avšak tento benefit 

je obtížně daňově spravovatelný. Jeho výše jak v peněžní či nepeněžní formě vyplácení 

je sice pro zaměstnavatele daňovým výdajem, ale zaměstnanci je celá výše příspěvku 

zdanitelným příjmem, který podléhá zdanění a spadá do vyměřovacích základů. Dále 

musí být benefit upraven v pracovní smlouvě, kolektivní  smlouvě a ve vnitřním 

předpisu zaměstnavatele.43  

 

Tento benefit bych také do stávajícího programu nezaváděla, vzhledem k jeho menšímu 

zájmu zaměstnanců a daňové spravovatelnosti.  

 
Automat na bagety 

Na základě malého zájmu zaměstnanců, bych tento benefit také nezaváděla. 

Pro zaměstnavatele provoz tohoto automatu není daňově zvýhodněn.  

 

Dárkové poukazy 

Tyto poukazy zahrnují například darování zážitků, relaxačních procedur, gurmánských 

požitků či výběru dárku dle svých představ.44  

 

Tento druh poukázky je zaměstnancům vyplácen při dosažení životního jubilea. 

 

Zaměstnavateli do hodnoty 2 000 Kč ročně nespadá do vyměřovacího základu 

zaměstnance a zaměstnanec má tento nepeněžní příjem do této výše osvobozen.45  

 
Dárkové poukazy bych pro malý zájem do nabídky výhod pro všechny zaměstnance 
nezahrnovala. Nemá smysl nabízet takové benefity, o které není zájem.  
 
 
 
 
                                                 
43 FinExpert.cz. Doprava do práce na náklady zaměstnavatele [online]. 2008 [Cit.: 2010-05-08].  

Dostupné z  
< http://www.finexpert.cz/Autori/Doprava-do-prace-na-naklady-zamestnavatele/sc-  48-sr-1-a-
22614/default.aspx >. 

44 Sodexo. Dárky, kterými se trefíte [online]. [Cit.: 2010-05-10]. Dostupné z  
< http://www.sodexo.cz/czcz/nase-sluzby/zamestnanecke-vyhody-darky/darky/darky.asp >. 

45 §6 odst. 9 písm. g) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. 
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4.2 Návrh na zlepšení stávajících benefitů 

 

Jak již bylo zmíněno, tak současný program ve firmě je navržen tak, že zaměstnavatel 

uplatňuje v zákonem stanovené výši daňové výdaje a zaměstnanec na tyto příjmy 

uplatňuje osvobození od daně z příjmů fyzických osob.  

 

Poskytování stravenek 

V tabulce č. 5 na další straně je zobrazen nynější systém plateb stravenek a můj návrh, 

který spočívá v maximálním daňovém zvýhodnění. Zaměstnavateli se sice nepatrně 

zvýší výdaj, ale zaměstnanci tento přínos jistě pocítí a zvýší jeho pozornost k systému 

odměňování.   

 

 Tab. č. 5: Poskytování stravenek    

 Hodnota 
stravenky 

Platba na vrub 
nákladů 

Platba ze 
sociálního fondu 

Doplatek 
zaměstnance 

Nyní 85 46,75 19,25 19 

Návrh 92 50,60 21,40 20 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Zaměstnavatel nyní poskytuje zaměstnanci příspěvek nákup stravenky ve výši 85 Kč. 

Z hlediska daní z příjmů by byla optimálnější hodnota stravenky 92 Kč. Zaměstnavatel 

by tímto navýšením ceny měl sice větší výdaj, ale zároveň by si od základu daně mohl 

odečíst vyšší částku. Celkově se zaměstnavateli zvýší výdaje pouze o 2,15 Kč, přitom si 

ale od základu daně navíc odečte 3,85 Kč. Aby částky zůstaly stejně poměrově 

rozděleny jako nyní, zaměstnancův doplatek by se zvýšil o jednu korunu na 20 Kč. 

U zaměstnance je tento nepeněžní příjem od daně z příjmů osvobozen.    

 

Zdravotní péče 

Tuto skupinu zdravotních služeb bych rozšířila o stomatologické profesionální služby, 

zajišťované společností Santé s.r.o., která pro GExp již zdravotní péči zajišťuje. Mezi 

tyto další služby bych zařadila ordinační bělení zubů a dentální hygienu. Tato 

novelizace je moderní péčí, která rozšíří zaměstnanci rozhled v nabízených benefitech. 

Jde spíše o estetický benefit. 
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U této výhody bych upřednostnila čerpání na část fixní a část flexibilní v podobě 

bodového systému. Do fixní části bych zařadila zdravotní prohlídky (vstupní, 

preventivní, mimořádné a výstupní), vyšetření srdce, vyšetření přístrojem Mamograf, 

školení první pomoci a hygienickou kontrolu pracovišť. Flexibilní část by zahrnovala 

různá očkování, ordinační bělení zubů a dentální hygienu.  

 
 
 

4.3 Návrh na doplnění benefitů 

 

Z výsledků dotazníkového šetření jsem vyhodnotila, že nejvhodnějším a také jedním 

z nejžádanějších benefitů by bylo vhodné zavést tzv. sociální program ve formě 

poukázek pro volný čas. Tento benefit není směnitelný za peníze a uplatňují se na něj 

daňové úlevy. Zařadila bych tyto druhy poukázek 46: 

• Holiday Pass 

• Relax Pass 

• Vital Pass 

• Smart Pass 

 

Holiday Pass – tato poukázka zaměstnanci umožní čerpat jakýkoliv druh dovolené, 

které jsou nabízeny v cestovních kancelářích či agenturách, které ovšem tento druh 

platby přijímají. Při použití této poukázky platí podmínky, že musí být uplatněna v plné 

hodnotě pouze na jeden  zájezd, a že celková cena zájezdu nepřesáhne 12 000 Kč, 

avšak maximálně do výše 50% z celkové ceny na jednu cestovní smlouvu.  

 

Relax Pass – tento benefit se vztahuje na kulturní či sportovní vyžití zaměstnance.  

 

Vital Pass – druh této poukázky slouží ke zdravotní péči zaměstnance. Zahrnují 

například preventivní prohlídky, očkování, lázeňské programy, fyzioterapii i nákup 

zdravotních pomůcek apod.  
                                                 
46 Sodexo. Poukázky pro volný čas – váš nástroj motivace pracovníků. [online].                                  
   [Cit. 2010-04-29]. Dostupné z 

<http://www.sodexo.cz/czcz/nase-sluzby/zamestnanecke-vyhody-darky/zamestnanecke-                                      
benefity/volny-cas/volny-cas.asp >. 
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Smart Pass – tato poukázka slouží ke vzdělávání zaměstnanců, k prohloubení jejich 

znalostem nebo jejich rozšíření. Dají se jimi hradit například jazykové, počítačové 

nebo další vzdělávací kurzy.  

 

Skupina těchto benefitů spadá do stejné legislativy a to takové, že tato skupina 

nepeněžních plnění je poskytovaná na vrub nedaňových nákladů a ani nespadá 

do vyměřovacího základu. Avšak pro zaměstnance je tento příjem osvobozen v celé své 

výši Jde-li však o využití rekreace včetně zájezdů je osvobození omezeno do částky 

20 000 Kč za kalendářní rok a za každého zaměstnance. Ze strany zaměstnance je tento 

příjem do stejné částky osvobozen.47   

 

Výši příspěvku navrhuji maximálně 3 000 Kč na jednoho zaměstnance. Každý 

zaměstnanec, který by měl zájem o takovýto benefit, by si zažádal o požadovaný druh 

aktivity a byla by mu vystavena příslušná poukázka v příslušné hodnotě a stržen určitý 

počet bodů z jeho bodového konta. Jestliže výše konta bude nižší než cena vybrané 

výhody, bude vzniklý rozdíl hrazen srážkou ze mzdy pracovníka. 

 

Volba výše příspěvku závisí na těchto čtyřech kriteriích: 

• věk pracovníka, 

• počet odpracovaných let v GExp, 

• pracovní prostředí,  

• hodnocení pracovníka přímým nadřízeným. 

 

Myslím si, že tento benefit by zaměstnanci ocenili a vzhledem k jeho volnému výběru 

použití je tato forma čerpání nejvhodnější volbou. Tento tzv. sociální program bych 

zařadila do flexibilního čerpání s tím, že 1 Kč = 1 bodu.  

 

Zaměstnavatel si sice částku nemůže zahrnout do daňových výdajů, ale na této volbě 

výhody ušetří více, než kdyby zaměstnanci zvedl jeho mzdu, kdy by daňové odvody 

byly vyšší. Zaměstnanec má tento příjem osvobozen.  

 

                                                 
47 § 6 odst. 9 písm. d) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. 
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Tab. č. 6: Kritéria pro výpočet příspěvku u max. částky 3 000 Kč 

Věk max. částka 450 Kč (15% z 3 000) 

Věk 450 Kč 100% 

18 – 30 180 Kč 40% 

31 – 40 293 Kč 65% 

41 – 50 360 Kč 80% 

50 a více 450 Kč 100% 

Odpracované roky max. částka  600 Kč (20% z 3 000) 

Odpracované roky 600 Kč % 

3 – 6 300 Kč 50% 

7 – 11  450 Kč 75% 

12 a více 600 Kč 100% 

Pracovní prostředí max. částka 600 Kč (20% z 3 000) 

Pracovní prostředí 600 Kč % 

kancelář 420 Kč 70% 

kancelář + terén 600 Kč 100% 

Hodnocení pracovníka max. částka 1 350 Kč (45% z 3 000) 

Hodnocení pracovníka 1 350 Kč % 

Minimální částka 540 Kč 40% 

Maximální částka 1 350 Kč 100% 

Zdroj: vlastní zpracování 

 
 
 
4.4 Návrh na vyloučení benefitů 

 

Na základě sociálního programu bych z nabídky zaměstnaneckých výhod vyloučila 

poskytování příspěvku na letní a zimní dětskou rekreaci, jak zajišťovanou 

Kooperativou, tak zajišťovanou individuálně. V zaměstnaneckém průzkumu pomocí 

dotazníků nebyl tento benefit zaměstnanci ani zmíněn. Dále si myslím, že díky Holiday 

Passu, je základní myšlenka benefitu zachována.  
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4.5 Návrh na změnění systému čerpání výhod 

 

Nynější systém čerpání benefitů je založen převážně na základě dohody 

se zaměstnancem, zda daný benefit chce či nechce čerpat. Avšak v případě čerpání 

benefitu musí splňovat požadované podmínky, které jsou zmíněny ve třetí kapitole. 

Jedná se o tzv. fixní nabídku benefitů. Na základě výsledků dotazníkového šetření by 

uvítalo 88% zaměstnanců změnu čerpání výhod na nabídku flexibilní.  

 

Můj návrh spočívá v tom, že bych rozdělila část benefitů na fixní čerpání za stejných 

podmínek a část čerpání na flexibilní.  

 

Do fixní části bych zařadila benefity, které jsou pro práci nezbytně potřebné a  takové, 

které jsou méně náročné na náklady společnosti.  

 

Fixní nabídka benefitů 

Plošně pro všechny zaměstnance: 

• příspěvek na stravování v podobě stravenek, 

• používání mobilního telefonu i pro soukromé účely, 

• profesní vzdělávání prohlubující kvalifikaci, 

• pitný režim na pracovišti, 

• pružná pracovní doba, 

• životní pojištění s úrazovým připojištěním, 

• služební automobil pro vedoucí pracovníky. 

 

Pro zaměstnance po zkušební době: 

• příspěvek na penzijní připojištění, 

• příspěvek na životní pojištění, 

• pátý týden dovolené navíc, 

• sickness days, 

• zdravotní péče ve formě zdravotních prohlídek, 

• pracovní volno poskytované těhotným ženám či osamělým zaměstnancům, 
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• jubilejní odměny, 

• pojištění léčebných výloh v zahraničí a cestovní pojištění. 

 

Flexibilní nabídka benefitů pro zaměstnance po zkušební době s uzavřenou pracovní 

smlouvou na dobu neurčitou či určitou, nejméně však na dobu 1 roku: 

• benefity poskytované společností Kooperativou v oblasti pojišťovacích služeb 500 

bodů/služba, 

• finanční služby poskytované finanční skupinou České spořitelny 500 bodů/služba,  

• profesní vzdělávání zvyšující kvalifikaci 2 000 bodů/rok + kvalifikační dohoda, 

• zdravotní péče (očkování, bělení zubů, dentální hygiena)  750 bodů/služba, 

• šestý týden dovolené navíc 3 000 bodů/rok, 

• sociální program ve formě poukázek max. 3 000 bodů/rok za splnění závazných 

kritérií (viz. tabulka č. 6).  

 

Každý zaměstnanec dostane na každé období jednoho kalendářního roku přidělen 

balíček 5 000 bodů. Balíček nelze převádět do období dalšího roku.  

 

Do flexibilní nabídky jsem zahrnula benefity, o které bych současnou nabídku výhod 

rozšířila a tři benefity z nabídky současné. Tyto tři současné benefity jsem vybrala 

z důvodu jejich soukromého užití. Záleží jen a pouze na zaměstnanci, jak s těmito 

výhodami naloží, které využije a které ne.  
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ZÁVĚR 

 

Z celkového zhodnocení je patrné, že zaměstnanecké výhody by měly být aktuálním 

tématem v každé společnosti. Je důležité si stanovit priority a přizpůsobit jim své plány. 

Jak již bylo napsáno, základním prvkem úspěšnosti podniku jsou samotní zaměstnanci. 

Je podstatné o ně umět pečovat, komunikovat s nimi a příslušně je odměnit za dobře 

vykonanou práci. Benefity jsou používány z důvodu vyšší motivace pracovníků, jejich 

nadstandardního ohodnocení a na některé z nich se vztahují daňové odvody.  Je 

opodstatnělé, že je nutné zavést ty benefity, o které mají zaměstnanci zájem, jinak 

ztrácejí svůj motivační význam. 

 

Domnívám se, že cílů práce bylo dosaženo. Navrhla jsem optimální systém čerpání 

výhod ve formě fixního a flexibilního čerpání. Pro zaměstnavatele plyne změna 

flexibilní části čerpání, do které jsem zahrnula nové zaměstnanci požadované benefity. 

Flexibilní část je navržena formou bodového systému na každého zaměstnance. A to 

z důvodu, aby zaměstnanec určil své priority a vybral si z těchto nejvíce žádaných 

benefitů. Každý rok tak může čerpat jednu z významně ohodnocených výhod a k ní 

další méně finančně náročné benefity. Tato změna naplňuje výsledku dotazníkového 

šetření, co se týče čerpání výhod a zavedení výhod nových.  

 

Dílčím cílem bylo navrhnout vyšší daňovou úsporu zaměstnavatele i zaměstnance. 

Tento úkol byl a je ve společnosti již dobře nastaven. U benefitů s možností daňového 

zvýhodnění jsou maximální možné limity nastaveny pro daňově uznatelné náklady, 

které si zaměstnavatel může odečíst od svého základu daně a na základě toho, se mu 

sníží jeho celková daňová povinnost vůči státu. Tím není třeba dané benefity upravovat. 

Pro zaměstnance jsou nepeněžní příjmy osvobozeny od daně z příjmů, což je pro ně 

nejideálnější stav příjmu.  

 

V úvodní části jsem zpracovala důležité poznatky o zaměstnaneckých benefitech. 

Obecně jsem popsala základní charakteristiku benefitů, jejich význam a členění 

benefitů. 
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V teoretické části jsem se zaměřila na různé druhy benefitů, které jsem si rozčlenila do 

čtyř základních skupin (finanční služby, odborný rozvoj zaměstnanců, zdravotní péče, 

sociální mix). Do každé skupiny jsem zařadila příslušné benefity a k nim popsala 

základní charakteristiku. Uvedla jsem i jejich platnou legislativu pro možnost daňového 

zvýhodnění.  

 

Praktická část obsahuje stručné informace o společnosti Global Expert, s.r.o. a nadále 

výčet a analýzu jimi nabízených zaměstnaneckých výhod. Včetně podmínek a výše 

čerpání. Pro zjištění celkové spokojenosti s nabídkou výhod jsem zpracovala dotazník, 

na jehož základě jsem vypracovala odpovědi zaměstnanců.  

 

Na základě dané legislativy a výsledků dotazníků, jsem zpracovávala poslední část 

návrhů, které by vedly ke snížení daňových nákladů a ke zvýšení motivace zaměstnanců 

a jejich spokojenosti.  

 

Výsledky mé práce by mohly vést k zavedení nových benefitů ve společnosti, které 

vyplývají z dotazníkového šetření. Celkový průzkum může společnosti nabídnout 

odpovědi na otázky, jež se týkají nadstandardního odměňování a může vést ke zvýšení 

spokojenosti zaměstnanců.  
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Příloha č. 1 
 
 
 

DOTAZNÍK  
 
 
 

Vážení zaměstnanci,  
 
 
mé jméno je Aneta Lohniská a jsem studentkou třetího ročníku Fakulty podnikatelské 

Vysokého učení technického v Brně. Obracím se na Vás s prosbou o vyplnění tohoto 

dotazníku. Vámi vyplněné údaje mi pomohou při zpracování mé bakalářské práce 

na téma Zaměstnanecké benefity. Účelem je zjistit Vaši spokojenost a vyhodnotit oblast 

nadstandardního odměňování ve společnosti.  

 
Vaše odpovědi jsou zcela anonymní a nebudou zneužity. Prosím o pravdivé 
zodpovězení otázek. 
 
Vyplňte prosím dotazník na PC, po skončení vytiskněte a odevzdejte jej na personálním 

oddělení slečně Kláře Půlpánové. Dotazník vám zabere přibližně 5 minut.   

 
 
Děkuji za Váš čas a ochotu při vyplňování odpovědí.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ČÁST I. 
 
Jste dostatečně informován/a o nabídce benefitů ve společnosti? 
ANO  

NE  

 
 
Je pro Vás nabídka benefitů ve společnosti důležitá v systému odměňování? 
ANO  

NE  

 
 
Jste spokojen/a s nabídkou zaměstnaneckých výhod? 
ANO  

NE  

 
 
Jestliže nejste, uveďte prosím proč? 
      

 
 
Myslíte si, že je nabídka dostačující?  
ANO  

NE  

 
 
O které benefity, které nejsou v nabídce, byste měl/a zájem (možný výběr více 
odpovědí)? 
POUKÁZKY PRO VOLNÝ ČAS  

DÁRKOVÉ POUKÁZKY  

PŘÍSPĚVEK NA DOPRAVU PŘI 
DOJÍŽDĚNÍ 

 

AUTOMAT NA BAGETY  

PENÍZE NAVÍC (13.,14. platy)  

DOVOLENÁ NAVÍC  

JINÉ:       



 

Jaké tři benefity z firemní  nabídky nejvíce využíváte? 
      

 
  
Považujete některý nabízený  benefit za zbytečný? Jestliže ano, který?  
ANO  

NE  

KTERÝ:       

 
 
Chtěli byste místo benefitů raději navýšení platu?  
ANO  

NE  

 
 
 
Jak vnímáte personální politiku Vaší firmy – to, co vám firma poskytuje 
navíc - pojištění, stravenky, školení, týden dovolené navíc,..? 
Vše, co firma poskytuje navíc velmi 
oceňuji 

 

Nemám pocit, že by mi firma dávala něco 
navíc 

 

Firma se snaží, ale uvítal bych spíše něco 
jiného (uveďte co): 

      

 
 
Upřednostnil/a byste nabídku výhod: 
FLEXIBILNÍ – zaměstnanci si sami volí z balíčku benefitů, právě ty, které jim 
vyhovují 

 

FIXNÍ – nynější systém – zaměstnavatel zvolí vybrané druhy benefitů pro 
zaměstnance 

 

 
 
Vaše připomínky nebo další názory k otázce benefitů? (nepovinné) 
      

 



 

ČÁST II.  
 
Pohlaví: 
ŽENA  

MUŽ  

 
 
Věková skupina: 
do 25 let  

25-35 let  

35-50 let  

nad 50 let  

 
 
Nejvyšší dosažené vzdělání: 
Středoškolské s maturitou  

Vyšší odborné vzdělání  

Bakalářské vysokoškolské vzdělání  

Magisterské vysokoškolské vzdělání  

 
 
 
 


