
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

FAKULTA PODNIKATELSKÁ
ÚSTAV FINANCÍ

FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT
INSTITUTE OF FINANCES

ZAMĚSTNANECKÉ BENEFITY

EMPLOYEE’S BENEFITS

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE
BACHELOR'S THESIS

AUTOR PRÁCE JAN FREJ
AUTHOR

VEDOUCÍ PRÁCE JUDr. Ing. JAN KOPŘIVA
SUPERVISOR

BRNO 2010



   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vysoké učení technické v Brně Akademický rok: 2009/2010
Fakulta podnikatelská Ústav financí

ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Frej Jan

Daňové poradenství (6202R006) 

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

Zaměstnanecké benefity

v anglickém jazyce:

Employee’s Benefits

Pokyny pro vypracování:

Úvod
Vymezení problému a cíle práce
Teoretická východiska práce
Analýza problému a současné situace
Vlastní návrhy řešení, přínos návrhů řešení
Závěr
Seznam použité literatury
Přílohy

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

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

technického v Brně. Podmínkou externího využití této práce je uzavření "Licenční smlouvy" dle autorského zákona.



Seznam odborné literatury:

ARMSTRONG, M.: Řízení lidských zdrojů: nejnovější trendy a postupy. 1. vyd. Praha: Grada,
2007. 789 s. ISBN: 978-80-247-1407-3.
JANOUŠKOVÁ, J. – KOLIBOVÁ, H.: Zaměstnanecké výhody a daně. Praha: Grada, 2005. 113
s. ISBN: 80-2471-364-0.
KLEIBL, J. a jiní: Řízení lidských zdrojů. 1. vyd. Praha: C.H.Back, 2001. 264 s. ISBN:
80-7179-389-2.
KOUBEK, J.: ABC praktické personalistiky. 2. vyd. Praha: Linde, 2000. 400 s. ISBN:
80-86131-25-4.
MACHÁČEK, I.: Zaměstnanecké benefity a daně. 2. vyd. Prah: Aspi, a.s., 2008. 156 s. ISBN:
978-80-7357-368-3.

Vedoucí bakalářské práce: JUDr. Ing. Jan Kopřiva

Termín odevzdání bakalářské práce je stanoven časovým plánem akademického roku 2009/2010.

L.S.

_______________________________ _______________________________
Ing. Pavel Svirák, Dr. doc. RNDr. Anna Putnová, Ph.D., MBA

Ředitel ústavu

V Brně, dne 22.05.2010



ABSTRAKT   
Předmětem práce „Zaměstnanecké benefity“ je definovat zaměstnanecké výhody, 

analyzovat je za účelem zjištění jejich daňové a odvodové výhodnosti, zda jsou daňově 

uznatelným nákladem zaměstnavatele a osvobozeny od daně z příjmů zaměstnance. Ve 

firmě Tadeáš Koch – Farma Stonava byly podrobeny analýze poskytované benefity a 

mezi zaměstnanci dotazníkovým šetřením zjištěna spokojenost s nimi. Práce obsahuje 

návrh na změny ve struktuře benefitů s cílem minimalizovat náklady, daňové zatížení a 

administrativu zaměstnavatele i zaměstnance. 

 
 
KLÍ ČOVÁ SLOVA  

Zaměstnanecké výhody, odměny, daň z příjmů, základ daně, sociální pojištění, zdravotní 

pojištění. 

 
 
 
 
 

ABSTRACT  
 
The subject of my thesis „Employee’s benefits“ is t o define advantages for employees, 

analyze them in order to find out advantages of their tax and deduction payment whether 

they are tax-deductible expenses for employer and extempted from the employees 

income taxes. I have analyzed all benefits provided by Tadeáš Koch –Farma Stonava 

company and carried out a research of employees satisfaction with them. The thesis 

includes a proposal for changes in the structure of benefits with the goal to minimize the 

cost, tax burden and administration for both sides employees and employer. 

 
 
 
 

KEYWORDS  
 
Employee’s benefits, remuneration, income tax, tax base, social insurance, health 

insurance. 
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ÚVOD 

 

 V posledním roce prochází česká ekonomika globální hospodářskou a finanční 

krizí, která vede řadu zaměstnavatelů k hromadnému propouštění zaměstnanců. Ale i 

navzdory tomuto faktu bude řada firem využívat zaměstnanecké výhody k získání a 

udržení kvalifikovaných zaměstnanců.  

 

Přitom na rozdíl od let minulých bude kladen daleko větší důraz na to, aby 

výhody poskytované zaměstnancům byly daňově uznatelným výdajem zaměstnavatele, 

který nejenom umožní snížení jeho daňového zatížení, ale také budou osvobozeny od 

daně z příjmu ze závislé činnosti zaměstnance a nebude muset být ze mzdy odváděno 

pojistné na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (dále jen 

„pojistné na sociální zabezpečení“) a pojistné na všeobecné zdravotní pojištění (dále jen 

„zdravotní pojištění“). 

 

 Využití souboru zaměstnaneckých výhod tedy vede ke spokojenosti na obou 

stranách. Pro zaměstnavatele je to nejenom levnější řešení, než zvyšování mezd,  ale 

také získá efektivní personální nástroj, pomocí něhož dokáže zaměstnance stimulovat 

k vyšší loajalitě a případně i pracovním výkonům. Zaměstnanci jsou benefity vnímány 

pozitivně, protože v konečném důsledku je jim poskytnuto vyšší plnění. 

 

 Cílem práce je v prvé řadě analyzovat strukturu dostupných a využívaných 

zaměstnaneckých benefitů, určit jejich daňovou a odvodovou výhodnost dle legislativy 

platné pro rok 2010 jak na straně zaměstnavatele, tak i na straně zaměstnance. Tyto 

výstupy budou následně využity při analýze současných zaměstnaneckých benefitů 

firmy Tadeáš Koch – Farma Stonava. Zároveň autor vypracuje optimální strukturu a 

výši benefitů pro zaměstnance této firmy, aby bylo docíleno minimalizace nákladů, 

daňového i administrativního zatížení jak podniku, tak i zaměstnance. 
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1 Odměňování zaměstnanců a benefity 

 

1.1  Motivace a odměňování 

 

 Motivace je psychologický proces, který vede lidi k tomu, aby něco udělali – 

dosáhli určitého cíle. Snaha těchto cílů dosáhnout je u člověka podněcována existencí 

neuspokojených potřeb. Tyto potřeby vytvářejí přání a stanovují cíle, jak něčeho 

dosáhnout nebo něco získat. Uspokojení těchto potřeb odstraňuje ve člověku pocit 

napětí. Základním elementem motivace je motiv – vnitřní pohnutky ústící v aktivitu 

člověka.1 

 

 Každá společnost si klade za cíl, aby její zaměstnanci byli co nejvíce motivováni 

pro dosažení cílů vytyčených vedením společnosti. Necítí-li se zaměstnanci společnosti 

spjati s jejími hodnotami a směřováním, necítí-li se motivování k naplňování 

vytyčených cílů společnosti, je málo pravděpodobné, že společnost bude v naplňování 

svých cílů úspěšná. Zaměstnavatelé se proto snaží vytvořit takový soubor motivačních 

nástrojů, aby co nejefektivněji dosáhli vysoké motivovanosti zaměstnanců. Napříč 
vedením společností i jejich personálními odděleními panují zjednodušené představy o 

tom, jak motivace funguje. Proces motivace je ale mnohem komplikovanější, než se na 

první pohled zdá, protože lidé mají různé potřeby, stanovují si rozličné cíle, aby své 

potřeby uspokojily, a vedou různé kroky směřující ke splnění těchto cílů.  

 

 K pracovní motivaci lze dojít dvěma různými způsoby. V prvním případě lidé 

motivují sami sebe tím, že hledají a vykonávají takovou práci, která jejich potřeby 

uspokojuje, nebo alespoň vede k očekávanému splnění jejich cílů. Jedná se tedy o 

motivaci vycházející z práce samé. Ve druhém případě jsou lidé motivováni vedením 

společnosti prostřednictvím takových metod, jako je odměňování, pochvala, povýšení 

apod.  

 
 

1 ARMSTRONG, M. Odměňování pracovníků. 2009. str. 109-120. 
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Na tomto základě lze motivaci rozdělit na dva typy.2 

� vnitřní motivace – Dochází k ní, když lidé z vykonávané práce cítí, že je 

vnitřně zajímavá, podnětná a důležitá a je v ní obsažena autonomie, pravomoc a 

odpovědnost, příležitost využívat a rozvíjet schopnosti a dovednosti a příležitost 

k postupu a k růstu v hierarchii pracovních pozic. 

� vnější motivace – Je tvořena tím, co se dělá pro lidi, aby byli motivováni. Tvoří 
ji odměny, jako např. navýšení platu, pochvala, povýšení nebo uznání. Tvoří ji 
ale také tresty, jako např. disciplinární řízení, kritika nebo odepření části platu  

(v rámci platné legislativy). 

 

Dobře motivovaní lidé s jasně definovanými cíli, kteří aktivně podnikají kroky 

pro jejich dosažení, mohou být motivováni sami od sebe. Většina z nás však potřebuje 

ve větší nebo menší míře být motivována z vnějšku. Pro tuto vnější motivaci lze použít 

širokou škálu nástrojů, sahající od peněžní odměny (plat, zásluhová odměna, podíly na 

zisku, …) přes poskytování zaměstnaneckých výhod, vzdělávání a rozvoje (vzdělání na 

pracovišti, jazykové kurzy, rozvoj kariéry, …) až po kvalitu pracovního prostředí 

(pochvala a uznání, hodnoty organizace, rovnováha mezi pracovním a mimopracovním 

životem, …). 

 

Obr. 1: Struktura zaměstnaneckých odměn (Zdroj: ŘÍHOVÁ, I. Motivace a 

odměňování. [online] 2009.) 
2 ARMSTRONG, M. Řízení lidských zdrojů: nejnovější trendy a postupy. 2007. str. 221. 
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Pro zaměstnance odměny představují uznání a ocenění za jejich plnění úkolů a 

přínos. Ačkoliv je v dnešní době motivační účinnost peněžních odměn a pobídek 

zpochybňována,3 peněžní odměny stále motivují. Jsou totiž přímo nebo nepřímo 

spojeny s uspokojováním mnoha základních potřeb – přežití, jistoty, bezpečí. Lidé 

peníze potřebují, a tedy peníze chtějí. Systém peněžních odměn je vztažen 

k jednotlivým složkám celkové odměny. Do odměňování zaměstnance se promítají jak 

jeho schopnosti, dovednosti a znalosti, tak i jeho dlouhodobý a krátkodobý výkon. 

Každá z těchto kvalit zaměstnance se odráží v některé ze složek zaměstnancovy 

odměny, jak ukazuje obr. č. 1. 

  

1.2 Vymezení benefitů 

 

Slovo benefit má význam nejenom aktuální, ale také historický. Benefice 

představovala divadelní představení, jehož výtěžek byl ve prospěch herce; dnes se výraz 

používá u kulturních akcí, jejichž výtěžek je určen k charitativním či humanitárním 

účelům. V lenním právu bylo beneficium statkem, který byl králem udělen za prokázané 

služby. Většinou se jednalo o právo na určitý úřad a s ním spojený příjem.4 

 

 Ačkoliv lze benefit chápat jako výhodu obecně, je v dnešní době spojován 

převážně s výhodami zaměstnaneckými. V tomto kontextu se jedná o opatření 

zaměstnavatele formou odměn, které jsou poskytovány navíc k odměně peněžní (mzdě) 
a tvoří významnou část celkového souboru odměn. Na tyto výhody není ze zákona 

nárok, ale např. Armstrong5 mezi zaměstnanecké benefity řadí také výhody, jejichž 

zabezpečení je dáno zákonem (např. mateřská dovolená či odstupné). 

 

V mnoha případech mají benefity zvýhodněný daňový a odvodový režim. Jinými 

slovy zaměstnavatelé    si   mohou    výdaje   spojené  s   poskytnutím   benefitů   odečíst 

od základu daně (tedy náklady se stávají daňově účinnými), pro zaměstnance se čerpání  
 

3 ARMSTRONG, M. Odměňování pracovníků. 2009. str. 115. 
4 PELC, V. Zaměstnanecké benefity v roce 2009. 2009. str. 11. 
5 ARMSTRONG, M. Odměňování pracovníků. 2009. str. 382. 
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těchto benefitů nestává příjmem podléhajícím dani z příjmu fyzických osob a nevstupují 

ani do vyměřovacího základu pro výpočet odvodu sociálního zabezpečení a zdravotního 

pojištění. Proto jsou takováto plnění zaměstnavateli poskytována a zaměstnanci ochotně 
přijímána.  

 

 Snižování daňových povinností v rámci daňových zákonů nejsou jediným 

důvodem, proč jsou benefity využívány. Jsou součástí personální politiky firmy. 

Vhodným složením souboru benefitů dokáže personální management přilákat a udržet 

kvalitní zaměstnance, dosáhnout zvýšení jejich motivace a loajality, snížit fluktuaci 

zaměstnanců ke konkurenci a v důsledku toho snížit náklady na zisk a zaškolení 

zaměstnanců nových. Zaměstnavatel tak s jejich pomocí může získat konkurenční 

výhodu, protože jejich používáním zvyšuje svou image a atraktivitu pro potencionální, 

ale i současné zaměstnance. „Benefitní program může být též součástí krizového plánu 

zaměstnavatele – např. v případě chřipkové epidemie očkování proti chřipce. Vyšší 

nemocnost přináší zaměstnavateli vyšší hospodářské ztráty, náklady na prevenci jsou 

nižší, než náklady na nemoc.“6 

 

 Benefity sice mohou stimulovat k dlouhodobému výkonu, nejsou ale závislé na 

zásluhách, tedy nemají přímý vztah k výkonu daného pracovníka. Jsou poskytovány za 

to, že zaměstnanec pro zaměstnavatele pracuje, a proto jen málokdy mají přímý či 
bezprostřední vliv na výkonnost. Zrušení benefitů je velmi obtížné, protože jsou 

zaměstnanci vnímány jako jejich přirozený nárok, než něco nadstandardní povahy. 

Rovněž při poskytování benefitů nesmí docházet k diskriminaci, což jasně vymezuje 

zákoník práce: „Zaměstnavatelé jsou povinni zajišťovat rovné zacházení se všemi 

zaměstnanci, pokud jde o jejich pracovní podmínky, odměňování za práci a o 

poskytování jiných peněžitých plnění a plnění peněžité hodnoty, o odbornou přípravu a 

o příležitost dosáhnout funkčního nebo jiného postupu v zaměstnání.“7 Některé benefity 

jsou ovšem poskytovány individuálně vzhledem k vykonávané pracovní pozici, 

k postavení ve firmě, k aktuálnímu stavu či k době zaměstnání.  

 
6 PELC, V. Zaměstnanecké benefity v roce 2009. 2009. str. 13. 
7 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce ze dne 21. dubna 2006, ve znění pozdějších předpisů. § 16 

odst. 1. 
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Nabídka benefitů na trhu je pestrá, stejně tak jsou různé požadavky 

zaměstnanců. Primárně je využíván plošný systém, kdy jsou všem zaměstnancům 

poskytovány všechny benefity a je jenom na nich, zda je budou využívat. „Druhý 

způsob  představuje tzv. cafeteria  systém, kdy si zaměstnanec volí v rámci stanoveného 

limitu právě ty benefity, které mají pro něj tu největší hodnotu. V posledních letech se 

začíná čím dál víc prosazovat právě cafeteria systém, protože má několik zásadních 

předností oproti plošnému systému. Každý zaměstnanec optimalizuje čerpání svého 

rozpočtu podle vlastních preferencí. Zaměstnanec tak získá ze svého pohledu více, 

ačkoli celkový rozpočet je stejný, nebo dokonce nižší, než u plošného systému.“8 

 

1.3 Členění benefitů 

 

 Benefity lze členit z několika různých hledisek. Některá hlediska ale podléhají 

legislativním změnám a časová hodnota tohoto členění je nízká, zpravidla jednoletá. 

Trvalou hodnotu má např. členění z hlediska charakteru výdajů zaměstnavatele, či 
formy příjmů na straně zaměstnance. Tyto 2 přístupy lze propojit a získat tak 3 

kategorie benefitů, které nám podávají obraz o tom, jakou formu výdaje, resp. příjmu, 

představuje benefitní plnění pro jeho poskytovatele a příjemce. 

� Benefity peněžního (finančního) plnění 

� Benefity nepeněžní finančního plnění 

� Benefity nefinančního (nepeněžního) plnění 

 

Charakter benefitního výdaje 
zaměstnavatele 

Charakter benefitního příjmu zaměstnance 

finanční  =  výdej finančních prostředků na  
benefit 

peněžní = příjem finančních prostředků na 
benefit, zaměstnanec fyzicky 
obdrží finanční částku 

nefinanční =  benefit není spojen s výdajem 
finančních prostředků 

nepeněžní = naturální plnění či výhoda 

Tab. 1: Příjmová a výdajová charakteristika benefitů (Zdroj: Pelc, V. Zaměstnanecké 

benefity v roce 2009. 2009. str. 15.) 

 
 

8 KUREL, V. Cafeteria zvyšuje motivaci. 2009. 
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1.3.1 Benefity peněžního plnění 
 

 V případě peněžního finančního plnění benefitu obdrží zaměstnanec přímo 

příslušný finanční obnos. V jakémkoliv jinak řešeném případě, kdy zaměstnanec částku 

fyzicky neobdrží, ale je za něj uhrazena zaměstnavatelem, se o peněžní finanční plnění 

nejedná.  

 

Mezi benefity peněžního finančního plnění patří:9 

� Prodloužená dovolená, zdravotní dny volna. Zaměstnanci je poskytnuta o 1 

týden (ale i více) delší doba roční dovolené. Zdravotní dny volna, lépe známy 

jako „sick-days“, slouží k intenzivnímu léčení nastávajícího onemocnění, aniž 

by zaměstnanec musel předkládat lékařské potvrzení.  

� Příplatky na zdravotní péči nehrazenou ze zdravotního pojištění a na 

zdravotní pomůcky. Jedná se o příplatky na různorodou zdravotní péči a 

pomůcky, která není poskytována formou nepeněžního plnění. 

� Příplatky zaměstnancům na rekreaci. Zaměstnanci je poskytnuta finanční 

suma na rekreaci. „Jako plnění zaměstnavatele zaměstnanci se posuzuje i plnění 

poskytnuté pro rodinné příslušníky zaměstnance. V souladu se zněním pokynu 

Ministerstva financí č. D-300 může plnění pro rodinné příslušníky pro daňové 

účely zaměstnavatel založit nejen na principu příbuzenského vztahu nebo na 

manželském svazku, ale i např. na faktickém soužití (…) anebo na partnerském 

soužití …“10 

� Příspěvek a příplatek na vzdělání. Zaměstnavatel poskytne zaměstnanci 

příspěvek na vzdělání v oborech, které nesouvisí s předmětem jeho podnikání. 

� Věrnostní a stabilizační plnění. Jde o peněžní dary vyplacené zaměstnanci při 
uplynutí určité doby trvání pracovního poměru nebo při dosažení určitých 

životních jubileí.  

� Příspěvek na dopravu do zaměstnání.  Jedná  se  o  příspěvek  na  dopravu  do 

 
 

9 PELC, V. Zaměstnanecké benefity v roce 2009. 2009. str. 33 – 111. 
10 MACHÁČEK, I. Zaměstnanecké benefity v daňových podmínkách roku 2009. Daně a právo 

v praxi – mimořádná příloha, 2009, č. 3. 
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zaměstnání ve formě peněžního plnění. 

� Příplatky na kulturní po řady a sportovní akce.  

� Sociální výpomoc nejbližším pozůstalým. Tato výpomoc představuje 

jednorázovou platbu nejbližším pozůstalým zaměstnance v mimořádně 
závažných případech a při řešení tíživých nebo neočekávaných sociálních 

situací. 

� Peněžní dar jako pracovněprávní nárok. Jedná se o peněžní plnění, které není 

součástí pevné ani pohyblivé složky mzdy, ale tento příjem zaměstnanci náleží 

na základě smluvního či jiného ujednání (pracovní smlouva aj.). 

� Poskytnutí půjčky. Zaměstnavatel poskytne zaměstnanci půjčku bezúročnou 

nebo půjčku s úrokem nižším, než je obvyklý. Benefitem pro zaměstnance je, že 

nemusel zaplatit obvyklý úrok.  

� Sociální výpomoc zaměstnanci. Zaměstnanci je poskytnuta ve svízelných 

životních situacích, ve kterých se ocitl bez svého zavinění apod. 

� Ošatné. Příspěvek je zaměstnanci vyplacen na pořízení běžného, občanského 

oblečení, nikoliv toho pracovního. 
 

1.3.2 Benefity nepeněžního finančního plnění 
 

 Pro tuto skupinu benefitů je charakteristikou výdej finančních prostředků na 

benefit na straně zaměstnavatele. Zaměstnanec ale plnění nezíská ve formě fyzického 

čerpání peněžních prostředků. Benefit je čerpán prostřednictvím výhody anebo 

naturálního plnění.  

 

Mezi benefity nepeněžního finančního plnění patří:11 

� Příspěvky na penzijní připojištění a soukromé životní pojištění. Příspěvek je 

zaměstnavatelem poukázán na účet penzijního fondu zaměstnancova penzijního 

připojištění se státním příspěvkem, pojišťovně za zaměstnance na pojištění pro 

případ smrti nebo dožití nebo na důchodové pojištění. 

 
 

11 PELC, V. Zaměstnanecké benefity v roce 2009. 2009. str. 33–111. 
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� Příspěvek zaměstnavatele na stravování zajišťované prostřednictvím jiných 

subjektů. Příspěvkem je hodnota stravování poskytnutého zaměstnancům ke 

spotřebě na pracovišti nebo v rámci závodního stravování zajišťované 

prostřednictvím jiných subjektů. Nejčastěji ale do této kategorie spadají tzv. 

stravenky, neboli jídelní kupóny, kterými lze zaplatit pouze potraviny. 

� Poskytnutí pracovního oblečení. Pracovním oblečením se rozumí oblečení 

jednotné, identifikující zaměstnavatele viditelnými identifikačními znaky, do 

kterého jsou zaměstnanci ošaceni při výkonu zaměstnání. Nejedná se o ochranné 

pracovní pomůcky poskytované zaměstnavatelem ze zákonné povinnosti.  

� Odborný rozvoj zaměstnanců. Jedná se o úhradu výdajů spojených s osobním 

rozvojem zaměstnanců a související s předmětem činnosti zaměstnavatele. 

Osobním rozvojem se pak rozumí zvýšení kvalifikace (např. jazykové kurzy) 

nebo rekvalifikace zaměstnance. 

� Příspěvek na dopravu do zaměstnání. Nepeněžním plněním tento příspěvek je 

v případě, kdy cena dopravného není proplacena zaměstnanci, ale je za 

zaměstnance zaplacena zajišťovateli dopravy.  

� Přechodné ubytování. Je  poskytováno v  případě, kdy  místo  výkonu  práce  je 

rozdílné od obce, kde má trvalé bydliště zaměstnanec. 

� Poskytnutí rekreace formou nepeněžního plnění. Jedná se o formu rekreace, 

která je poskytována zaměstnavatelem a zabezpečována třetími subjekty.  

� Užití zdravotnických zařízení jako nepeněžní plnění. Tímto benefitem může 

být např. hrazení vitamínových přípravků, očkování, rehabilitace, lázeňského 

pobytu, odstranění kosmetických vad a to tou formou, kdy zaměstnavatel zboží 

či službu přímo zaplatí zdravotnickému zařízení. 

� Používání předškolních zařízení formou užití. Předškolní zařízení je 

provozováno třetí osobou a zaměstnancům je umožněno toto zařízení užívat, 

přičemž cenu za tuto službu zcela nebo z části hradí zaměstnavatel. 

� Příspěvky na kulturní po řady a sportovní akce jako nepeněžní plnění. 

Zaměstnavatel přispívá na kulturní akce, čímž jsou myšleny nejenom divadelní 

představení či návštěvy pamětihodností, ale i vánoční večírek pro zaměstnance 

s hudbou, večeří a malým dárkem, a sportovní akce. Tady se jedná např. o 

pronájem  tělocvičen či bazénů, ale i příspěvky na vstupné do takových zařízení. 
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� Nepeněžní dary. Tímto benefitem se rozumí poskytnutí zaměstnanci 

zaměstnavatelem např. dárkového kuponu či poukázky na nákup libovolného 

zboží nebo čerpaní služby. 

� Poskytování nealkoholických nápojů na pracovišti. Jedná se o poskytování 

nealkoholických nápojů nad rámec zákonů.12,13 

1.3.3 Benefity nefinančního plnění 

 
 Poslední skupina benefitů je charakteristická tím, že poskytnutí takového 

benefitu zaměstnanci pro zaměstnavatele neznamená výdej finančních prostředků.  

 

Mezi benefity nepeněžního finančního plnění patří:14 

� Prodej bytu zaměstnanci. Zaměstnavatel prodá zaměstnanci byt za cenu nižší, 

než je cena tržní. Benefitem je rozdíl mezi cenou zjištěnou podle předpisů o 

oceňování a cenou nižší, za kterou zaměstnanec byt koupil.  

� Odběr zboží a služeb zaměstnavatele za nižší cenu. Zaměstnanec od 

zaměstnavatele odebere (nakoupí) zboží či služby za cenu nižší, než je cena, za 

kterou zboží a služby zaměstnavatel prodává zákazníkům, či než je cena 

obvyklá. Benefitem je rozdíl těchto cen. 

� Použití majetku zaměstnavatele pro soukromé účely. Zaměstnanec používá 

majetek zaměstnavatele pro své soukromé potřeby. Jedná se např. o bezplatné 

používání služebního vozidla, mobilního telefonu, notebooku či o zapůjčení 

strojů a zařízení k soukromému použití. 

� Poskytnutí slevových karet. Jedná se o zapůjčení slevových karet, 

opravňujících držitele k nákupu zboží či služeb za zvýhodněnou cenu, 

zaměstnavatelem zaměstnanci. 

 
 

 

 

 

12 Zákon 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) ze dne 23. května 2006, ve znění pozdějších předpisů.     
§ 2. 

13 Nařízení vlády 361/2007, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci ze dne 12. 
prosince 2007. § 6. 

14 PELC, V. Zaměstnanecké benefity v roce 2009. 2009. str. 33–111. 
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2 Daňová a odvodová výhodnost benefitů v roce 2010 

2.1 Daňová a odvodová výhodnost benefitů 

 
 Jedním z primárních motivů, proč jsou benefity zaměstnavateli poskytovány a 

zaměstnanci upřednostňovány před navýšením finančního příjmu, je jejich daňově a 

odvodově výhodný režim. Tento režim vychází z aktuální úpravy legislativních norem. 

Proto je kladen požadavek na sledování legislativních změn a jejich vlivu na aktuálně 
zaměstnavatelem používanou strukturu zaměstnaneckých benefitů. V důsledku těchto 

změn pak může docházet k úpravám výše jednotlivých benefitních plnění či změně 
struktury souboru benefitů. 

 

 Daňová výhodnost na straně zaměstnavatele představuje možnost uplatnit výdaje 

na benefity jako výdaje daňově účinné, tzn. jejich výše je odečtena od základu daně 
z příjmu.15 U některých benefitů je možno ve výdajích uplatnit  celou jejich výši. Pro 

jiné existují limity, které jsou dány pevnou výši poskytovaného plnění, případně je limit 

stanoven jako určitá poměrná část částky dané jiným legislativním předpisem, na který 

zákon o dani z příjmu odkazuje (např. příspěvky na stravování16). Výdaje nad tento 

limit pro zaměstnavatele nejsou daňově účinné a jejich výše je součástí základu daně.  
 

Na straně zaměstnance u benefitů sledujeme daňovou a odvodovou výhodnost. 

Výše plnění daňově výhodných benefitu je potom osvobozena od daně z příjmů 

fyzických osob.17 Odvodovou výhodnost představuje skutečnost, že příjem se nestává 

součástí vyměřovacího základu pojistného na sociální zabezpečení18 a zdravotního 

pojištění.19  

 

 
 

 

15 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ze dne 20. listopadu 1992, ve znění pozdějších 
předpisů. § 24 odst. 1. 

16 tamtéž, § 24 odst. 2 písm. j) bod 4. 
17 tamtéž, § 6 odst. 9. 
18 Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění ze dne 20. listopadu 1992, 

ve znění pozdějších předpisů. § 3. 
19 Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 

zaměstnanosti ze dne 20. listopadu 1992, ve znění pozdějších předpisů. § 5. 



 
21 

 

§24, §25 – Výdaje vynaložené 
na dosažení, zajištění a 
udržení příjmů 

§ 26 - § 33 – Odpisy 

 
 
 
 
 

 
 
 
  
     
 
       
   
 
 
   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 2: Vliv benefitního plnění na daňovou povinnost zaměstnavatele z pohledu zákona 

o dani z příjmu (Zdroj: vlastní) 
 
 

Hospodářský výsledek 
 

§ 23  –  Základ daně – úprava účetního 
výsledku hospodaření 

Benefity 

1. Základ daně 

2. Základ daně 

3. Základ daně 

Daň 

§ 34 –  Položky odčitatelné od 
základu daně 

§ 20 odst. 8 – dary (PO) 

§ 16 – Sazba daně (FO) 
§ 21 – Sazba daně (PO) 

Výsledná daňová 
povinnost 

§ 35 - § 35d – Slevy na dani 
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2.2 Daňově a odvodově výhodné benefity 

 

Do této kategorie jsou řazeny benefity, které jsou pro zaměstnance i 

zaměstnavatele z daňového i odvodového hlediska nejvýhodnější. Pro zaměstnavatele 

tedy tvoří plně daňově uznatelný výdaj (případně do výše zákonem stanoveného limitu), 

pro zaměstnance jsou tyto benefity osvobozeny od daně z příjmu a z toho titulu netvoří 
součást vyměřovacího základu pro výpočet odvodu pojistného na sociální zabezpečení a 

zdravotní pojištění u zaměstnavatele i zaměstnance. Z hlediska daňové a odvodové 

optimalizace benefitů je tato skupina klíčová pro tvorbu souboru benefitů. 

 Pohled na daňovou a odvodovou výhodnost benefitů je rozdělen do 3 hledisek – 

zaměstnavatel (vztah plnění a zákona o daních z příjmů z pohledu zaměstnavatele), 

zaměstnance (viz výše z pohledu zaměstnance) a pojistné (vliv výše a podmínek plnění 

pro odvod pojistného sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění). 

2.2.1 Příspěvky na penzijní připojištění a soukromé životní pojištění. 
Zaměstnavatel: K tomuto benefitu se vztahuje následující ustanovení zákona o dani 

z příjmu: „Výdaji (náklady) podle odstavce 1 jsou také výdaje (náklady) na pracovní a 

sociální podmínky, péči o zdraví a zvýšený rozsah doby odpočinku zaměstnanců 

vynaložené na práva zaměstnanců vyplývající z kolektivní smlouvy, vnitřního předpisu 

zaměstnavatele, pracovní nebo jiné smlouvy, pokud tento nebo zvláštní zákon nestanoví 

jinak.“20 Podmínkou k daňovému zvýhodnění tohoto benefitu tedy je, aby byl mezi 

zaměstnavatelem a zaměstnancem dohodnut nebo sjednán jako pracovně-právní nárok. 

Za těchto podmínek se pro zaměstnavatele stává daňovým výdajem bez limitu, 

snižujícím základ daně zaměstnavatele. 

Zaměstnanec: Benefit je osvobozen i od daně z příjmu zaměstnance na základě 
ustanovení z § 6: „Od daně jsou, kromě příjmů uvedených v § 4, dále osvobozeny ... 

příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění se státním příspěvkem poukázaný na 

účet jeho zaměstnance u penzijního fondu, částky pojistného, které hradí zaměstnavatel 

pojišťovně za zaměstnance na pojištění pro případ dožití nebo pro případ smrti nebo 

dožití nebo na důchodové pojištění, a to i při sjednání dřívějšího plnění v případě vzniku 

nároku na starobní důchod nebo invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně, nebo v 
 

 

20 Zákon č. 586/1992Sb., o daních z příjmů ze dne 20. listopadu 1992, ve znění pozdějších 
předpisů. § 24 odst. 2 písm. j) bod 5. 
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případě, stane-li se zaměstnanec invalidním ve třetím stupni podle zákona o 

důchodovém  pojištění, nebo v  případě smrti (dále jen "soukromé životní pojištění"), na 

základě pojistné smlouvy uzavřené mezi zaměstnancem jako pojistníkem a pojišťovnou, 

která je oprávněna k provozování pojišťovací činnosti na území České republiky podle 

zvláštního právního předpisu, nebo jinou pojišťovnou usazenou na území členského 

státu Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru, za podmínky, že ve 

smlouvě byla sjednána výplata pojistného plnění až po 60 kalendářních měsících a 

současně nejdříve v roce dosažení věku 60 let; v úhrnu však maximálně do výše 24 000 

Kč ročně od téhož zaměstnavatele. Toto platí v případech, kdy má právo na plnění z 

pojistných smluv soukromého životního pojištění pojištěný zaměstnanec, a je-li 

pojistnou událostí smrt pojištěného, osoba určená podle zvláštního právního předpisu o 

pojistné smlouvě, kromě zaměstnavatele, který hradil pojistné.“21 Uvedený limit 24 000 

Kč je společný pro oba druhy pojištění. Nezáleží přitom na tom, jakým způsobem je 

mezi ně rozdělen. Zaměstnavatel může přispívat na oba typy pojištění nebo jenom na 

jedno z nich. Souhrnně je ale od daně z příjmu zaměstnance osvobozen jen nepeněžní 

příjem do výše 24 000 Kč za zdaňovací období. Příspěvek zaplacený zaměstnavatelem 

nad tento limit vstupuje do výpočtu základu daně. 
Pojistné: Tento příjem, který je od daně z příjmu fyzických osob osvobozený, není 

součástí vyměřovacích základů pro odvod pojistného na sociální zabezpečení a 

zdravotní pojištění. Příjem, který od daně z příjmu osvobozen není, tedy který 

překračuje zákonem stanovený limit, součástí vyměřovacích základů pro pojistné je, 

protože takový splňuje zákonem stanovené parametry vyměření pojistného.22, 23 

 

2.2.2 Příspěvek zaměstnavatele na stravování. 
Zaměstnavatel: Daňově účinným výdajem zaměstnavatele jsou také příspěvky na 

stravování zaměstnanců zajištěné prostřednictvím třetích osob. Nejčastější formou 

tohoto benefitu je poskytování tzv. stravenek. Přitom výdaj je daňově uznatelným 

nákladem  pouze do  zákonem  stanoveného  limitu: „Výdaji (náklady) podle odstavce 1 

 

 

21 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ze dne 20. listopadu 1992, ve znění pozdějších 
předpisů. § 6 odst. 9 písm. p). 

22 Zákon č. č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění ze dne 20. listopadu 
1992, ve znění pozdějších předpisů. § 3 odst. 1. 

23 Zákon č. č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 
zaměstnanosti ze dne 20. listopadu 1992, ve znění pozdějších předpisů. § 5 odst. 1. 
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jsou také ... provoz vlastního stravovacího zařízení,  kromě   hodnoty   potravin,  nebo 

příspěvky na  stravování  zajišťované  prostřednictvím jiných subjektů a poskytované až 

do výše 55 % ceny jednoho jídla za jednu směnu, maximálně však do výše 70 % 

stravného vymezeného pro zaměstnance v § 6 odst. 7 písm. a) při trvání pracovní cesty 

5 až 12 hodin. Příspěvek na stravování lze uplatnit jako výdaj (náklad), pokud 

přítomnost zaměstnance v práci během této stanovené směny trvá aspoň 3 hodiny. 

Příspěvek na stravování lze uplatnit jako výdaj (náklad) na další jedno jídlo za 

zaměstnance, pokud délka jeho směny v úhrnu s povinnou přestávkou v práci, kterou je 

zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnanci podle zvláštního právního předpisu110a), 

bude delší než 11 hodin. Příspěvek nelze uplatnit na stravování za zaměstnance, 

kterému v průběhu směny vznikl nárok na stravné podle zvláštního právního předpisu. 

Za stravování ve vlastním stravovacím zařízení se považuje i stravování zabezpečované 

ve vlastním stravovacím zařízení prostřednictvím jiných subjektů.“24 Výše stravného 

uvedeného ve výše zmíněné citaci definuje zákoník práce v § 173 odst. 1a). Tato výše je 

každoročně k prvnímu lednu upravována prováděcím právním předpisem Ministerstva 

práce a sociálních věcí a pro rok 2010 je stanovena na částku 61–73 Kč.25 Z tohoto 

titulu je tedy v roce 2010 maximálně daňově uznatelným nákladem částka 51,10 Kč. 
Pokud by chtěl zaměstnavatel poskytnout zaměstnanci maximální plnění, které by bylo 

celé daňově uznatelným nákladem, byla by cena jednoho zajištěného jídla 92,90 Kč. 
Zaměstnanec: Benefitní plnění je od daně z příjmu osvobozeno i na straně zaměstnance 

a to bez limitu: „Od daně jsou, kromě příjmů uvedených v § 4, dále osvobozeny ... 

hodnota stravování poskytovaného jako nepeněžní plnění zaměstnavatelem 

zaměstnancům ke spotřebě na pracovišti nebo v rámci závodního stravování 

zajišťovaného prostřednictvím jiných subjektů.“26 Pokud by ale příspěvek na stravování 

byl ve formě peněžního plnění, od daně z příjmu by osvobozen nebyl. 

Pojistné: Výše tohoto nepeněžního plnění, které nepodléhá dani z příjmu fyzických 

osob, není součástí vyměřovacích základů pro odvod pojistného na sociální zabezpečení 

a zdravotní pojištění. Peněžního plnění by se ale toto vyjmutí netýkalo. 
 

24 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ze dne 20. listopadu 1992, ve znění pozdějších 
předpisů. § 24 odst. 2 písm. j) bod 4. 

25 Vyhláška 462/2009, kterou se pro účely poskytování cestovních náhrad mění sazba základní 
náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravné a stanoví průměrná cena 
pohonných hmot ze dne 16. prosince 2009. § 3 a). 

26 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ze dne 20. listopadu 1992, ve znění pozdějších 
předpisů. § 6 odst. 9 písm. b). 
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2.2.3 Poskytnutí jednotného pracovního oblečení.  
Zaměstnavatel: Ačkoliv k poskytování jednotného pracovního oblečení zaměstnavatel 

není vázán žádným legislativním předpisem, jsou výdaje na jeho pořízení a výdaje 

(náklady) na jejich udržování považovány za výdaje vynaloženými na dosažení, 

zajištění a udržení zdanitelných příjmů.27 Z toho titulu není výše daňově uznatelných 

výdajů v prokazatelné výši vynaložených na jejich pořízení a udržování limitována.  

Zaměstnanec: Poskytnutí jednotného pracovního oblečení se z titulu § 6 odst. 7 písm. 

b) zákona o dani z příjmu nepovažuje za příjem ze závislé činnosti. Musí ale být 

splněny určité podmínky, které blíže popisuje Pokyn D-300: „Za příjem ze závislé 

činnosti a z funkčních požitků se nepovažuje a předmětem daně není hodnota 

pracovního oblečení a pracovní obuvi, určených zaměstnavatelem pro výkon 

zaměstnání. Ve smyslu tohoto ustanovení je za pracovní oblečení považováno tzv. 

jednotné pracovní oblečení (stejnokroje), poskytnuté zaměstnavatelem zaměstnancům, 

pokud plní zejména reklamní, propagační a organizační účely. Předpokladem je, že 

zaměstnavatel ve vnitřním předpise nebo smluvní strany v kolektivní smlouvě stanoví 

povinnost zaměstnanců používat pracovní oblečení pouze při výkonu zaměstnání a 

vymezí charakter a podobu jednotného pracovního oblečení a všech jeho součástí. 

Zaměstnavatel musí ale také zajistit, aby jednotné pracovní oblečení bylo trvale a 

viditelně označeno identifikačními znaky zaměstnavatele, čímž se rozumí např. 
obchodní jméno, ochranná známka, firemní barvy apod. Další součástí jednotného 

pracovního oblečení, které nelze opatřit viditelným či trvalým označením by měly být 

poskytovány v přiměřené hodnotě a množství.“28 Problém nastává v případě, kdy 

pracovním oblečením je např. oblek pracovníka pro styk s klienty, který je zaměnitelný 

s občanským oblečením. Pokud oblek není viditelně označen jednoznačnými 

identifikačními znaky, nemůže být daňové a odvodové zvýhodnění využito. 

Pojistné: Výše tohoto nepeněžního plnění, které nepodléhá dani z příjmu fyzických 

osob, není součástí vyměřovacích základů pro odvod pojistného na sociální zabezpečení 

a zdravotní pojištění. 
 
 

 

27 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ze dne 20. listopadu 1992, ve znění pozdějších 
předpisů. § 24 odst. 1. 

28 Pokyn č. D–300 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 
Sb., o daních z příjmů ze dne 16. 11. 2006, ve znění pozdějších předpisů. k § 6 odst. 7 písm. b) 
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2.2.4 Odborný rozvoj zaměstnanců 

Pro uplatnění daňové a odvodové výhodnosti tohoto benefitu nezáleží na tom, 

zdali je vzdělávací zařízení provozováno zaměstnavatelem nebo třetí osobou. 

Podmínkou nutnou ale je, že odborný rozvoj zaměstnance souvisí s předmětem činnosti 

zaměstnavatele. 

Zaměstnavatel: Výdaje na benefitní plnění jsou daňově účinné bez limitu: „Výdaji 

(náklady) podle odstavce 1 jsou také výdaje (náklady) na pracovní a sociální podmínky, 

péči o zdraví a zvýšený rozsah doby odpočinku zaměstnanců vynaložené na provoz 

vlastních vzdělávacích zařízení nebo výdaje (náklady) spojené s odborným rozvojem 

zaměstnanců podle jiného právního předpisu a rekvalifikací zaměstnanců podle jiného 

právního předpisu upravujícího zaměstnanost, pokud souvisejí s předmětem činnosti 

zaměstnavatele.“29 Výše zmíněnými jinými právními předpisy jsou § 230 zákona č. 
262/2006 Sb. (zákoník práce), který blíže specifikuje, co se rozumí odborným rozvojem 

zaměstnanců, a § 108 zákona č. 435/2004Sb. (zákon o zaměstnanosti), který blíže 

specifikuje, co se rozumí rekvalifikací.  

Zaměstnanec: Toto nepeněžní benefitní plnění je bez limitu osvobozeno od daně 
z příjmu, pokud je splněna výše zmíněná podmínka: „Od daně jsou, kromě příjmů 

uvedených v § 4, dále osvobozeny nepeněžní plnění vynaložená zaměstnavatelem 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.“30 Jinými právními předpisy jsou míněny tytéž, které jsou uvedeny 

v předchozím odstavci.  

Pojistné: Příjem osvobozený od základu daně z příjmu fyzických osob, není součástí 

vyměřovacích základů pro odvod pojistného na sociální zabezpečení a zdravotní 

pojištění. 
 
 

 

29 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ze dne 20. listopadu 1992, ve znění pozdějších 

předpisů. § 24 odst. 2 písm. j) bod 3. 
30 tamtéž, § 6 odst. 9 písm. a). 
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2.2.5 Prodej bytu zaměstnanci 

Zaměstnavatel: U zaměstnavatele nemá prodej vliv na daňový základ, protože benefit 

(rozdíl mezi cenou tržní a prodejní) není pro zaměstnavatele výdajem (nákladem). 

Význam má pouze z pohledu ekonomického, protože benefit pro něho představuje ušlý 

zisk. 

Zaměstnanec: Obecně platí, že předmětem daně z příjmu ze závislé činnosti je také 

nepeněžní plnění, jehož výše odpovídá rozdílu ceny tržní a úhradou zaměstnance 

zaměstnavateli: „... Příjmem se rozumí rovněž částka, o kterou je úhrada zaměstnance 

zaměstnavateli za poskytnutá práva, služby nebo věci, kromě bytu, v němž měl 
zaměstnanec bydliště po dobu 2 let bezprostředně před jeho koupí, nižší, než je cena 

zjištěná podle zvláštního právního předpisu, nebo cena, kterou účtuje jiným osobám, 

jakož i částka stanovená podle odstavce 6.“31 Z úpravy zákona tedy vyplývá, že pokud 

má být uvedený nepeněžní příjem osvobozen od daně z příjmu fyzických osob, musí být 

splněno několik podmínek: 

� Byt je v majetku zaměstnavatele 

� Kupujícím je zaměstnanec dle § 6 odst. 2 zákona č. 586/1992 Sb 

� Zaměstnanec má v bytě bydliště po dobu minimálně 2 let bezprostředně 
před koupí 

V případě, že by jedna z uvedených podmínek nebyla splněna, rozdíl mezi cenou 

zjištěnou dle předpisů o oceňování majetku a cenou, za kterou zaměstnanec od 

zaměstnavatele byt koupil, by se stal dílčím základem daně, který by z daně z příjmů 

osvobozen nebyl. 

Pojistné: Protože příjem je osvobozen od základu daně z příjmu fyzických osob, není 

součástí vyměřovacích základů pro odvod pojistného na sociální zabezpečení a 

zdravotní pojištění. Pokud by došlo k nesplnění alespoň jedné z výše uvedených 

podmínek, příjem by se stal součástí příjmů ze závislé činnosti a z toho titulu by 

vstupoval do vyměřovacího základu pro odvod pojistného na sociální zabezpečení a 

zdravotní pojištění. 

 
 
 

 

31 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ze dne 20. listopadu 1992, ve znění pozdějších 

předpisů. § 6 odst. 3. 
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2.2.6 Rekreace užitím zařízení zaměstnavatele 

Zaměstnavatel: Daňově uznatelným nákladem zaměstnavatele jsou výdaje na provoz 

užitého rekreačního zařízení nepřevyšujících příjmy, které zaměstnavateli z tohoto 

zařízení plynou. Výdaje převyšující tyto příjmy jsou daňově neúčinné.32, 33  

Zaměstnanec: Příjem zaměstnance spočívá v tom, že rekreační zařízení užívá bezplatně 
či za cenu nižší, než je cena obvyklá. Rozdíl mezi cenou běžnou a zaplacenou, 

respektive cenou běžnou, je nepeněžním plněním, které je od daně z příjmu fyzických 

osob osvobozeno.34 

Pojistné: Z titulu osvobození příjmu od daně z příjmu fyzických osob není příjem 

součástí vyměřovacího základu pro odvod pojistného na sociální zabezpečení a 

zdravotní pojištění. 

2.2.7 Přechodné ubytování pro zaměstnance: 

Zaměstnavatel: Pokud je poskytnutí přechodného ubytování (v peněžní i nepeněžní 

formě) dohodnuto jako právo zaměstnanců v kolektivní smlouvě, stanoven vnitřním 

předpisem či sjednáno v pracovní či jiné smlouvě35, pak jsou výdaje na přechodné 

ubytování vynaložené bez limitu a v plné výši daňově uznatelným nákladem.  

Zaměstnanec: Hodnota přechodného ubytování poskytnutého zaměstnanci je 

osvobozena od daně z příjmu fyzických osob, pokud je poskytnuta jako nepeněžní 

plnění a do výše 3 500 Kč měsíčně.36 Výše plnění nad uvedený limit  a peněžní plnění 

v libovolné výši vstupují do základu z příjmu fyzických osob. 

Pojistné: Při splnění podmínek pro osvobození příjmu z daně z příjmu fyzických osob 

není příjem součástí vyměřovacího základu pojistného na sociální zabezpečení a 

zdravotní pojištění. Výše plnění nad limit  a peněžní plnění v libovolné výši se stává 

součástí vyměřovacího základu pro odvod pojistného. 
 
 

 

32 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ze dne 20. listopadu 1992, ve znění pozdějších 
předpisů. § 25 odst. 1 písm. k). 

33 Pokyn č. D–300 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 
Sb., o daních z příjmů ze dne 16. 11. 2006, ve znění pozdějších předpisů. k § 25 bod 3. 

34 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ze dne 20. listopadu 1992, ve znění pozdějších 
předpisů. § 6 odst. 9 písm. d). 

35 tamtéž, § 24 odst. 2 písm. j) bod 5. 
36 tamtéž, § 6 odst. 9 písm. i). 
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2.2.8 Užívání závodní knihovny nebo předškolního zařízení zaměstnavatele 

Zaměstnavatel: Daňově uznatelným nákladem zaměstnavatele jsou výdaje na provoz 

knihovny či předškolního zařízení nepřevyšujících příjmy, které zaměstnavateli z těchto 

zařízení plynou. Výdaje převyšující tyto příjmy jsou daňově neúčinné.37, 38 

Zaměstnanec: Příjem zaměstnance spočívá v tom, že knihovnu nebo předškolní 

zařízení užívá bezplatně či za cenu nižší, než je cena obvyklá. Rozdíl mezi cenou 

běžnou a zaplacenou, respektive cenou běžnou, je nepeněžním plněním, které je od daně 
z příjmu fyzických osob osvobozeno.39 

Pojistné: Z titulu osvobození příjmu od daně z příjmu fyzických osob není příjem 

součástí vyměřovacího základu pro odvod pojistného na sociální zabezpečení a 

zdravotní pojištění. 

 

2.3 Benefity daňově a odvodově částečně výhodné 

 
 Do této kategorie benefitů spadají ty, které nesplňují všechny podmínky 

stanovené pro zařazení do kategorie předchozí. Důvodem pro to může být, že výdaj na 

benefitní plnění není pro zaměstnavatele daňově účinný v jeho plné výši anebo pro 

zaměstnance není příjem osvobozen od daně z příjmu fyzických osob a z toho titulu se 

stává součástí vyměřovacího základu pro odvod v celé jeho výši. 

 

 Převážnou většinu benefitů zařazených v této kapitole spojuje podmínka pro 

daňovou uplatnitelnost nákladů na straně zaměstnavatele a tou je splnění následujícího 

znění zákona: „Výdaji (náklady) podle odstavce 1 jsou také ... výdaje (náklady) na 

pracovní a sociální podmínky, péči o zdraví a zvýšený rozsah doby odpočinku 

zaměstnanců vynaložené na ... práva zaměstnanců vyplývající z kolektivní smlouvy, 

vnitřního předpisu zaměstnavatele, pracovní nebo jiné smlouvy, pokud tento nebo 

zvláštní zákon nestanoví jinak.“40 (dále jen „pracovněprávní nárok“). 
 
 

37 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ze dne 20. listopadu 1992, ve znění pozdějších 
předpisů. § 25 odst. 1 písm. k). 

38 Pokyn č. D–300 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 
Sb., o daních z příjmů ze dne 16. 11. 2006, ve znění pozdějších předpisů. k § 25 bod 3. 

39 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ze dne 20. listopadu 1992, ve znění pozdějších 
předpisů. § 6 odst. 9 písm. d). 

40 tamtéž, § 24 odst. 2 písm. j) bod 5. 



 
30 

 

2.3.1 Prodloužená dovolená, zdravotní dny volna 

Zaměstnavatel: Výdaj je daňově účinným, pokud na něj má zaměstnanec 

pracovněprávní nárok. 

Zaměstnanec: Pro zaměstnance prodloužená dovolená představuje čerpání peněžního 

příjmu, který je příjmem ze závislé činnosti41 a který od daně není osvobozen. Stává se 

tedy dílčím základem daně.  
Pojistné: Tento příjem je součástí vyměřovacího základu pojistného na sociální 

zabezpečení a zdravotní pojištění. 

 

2.3.2 Příplatek na stravování 

Zaměstnavatel: Příplatek na stravování, na který nemají zaměstnanci pracovněprávní 

nárok, nebo který je nad rámec daňově uznatelných nákladů uvedených v kapitole 2.2.2, 

není pro zaměstnavatele daňově účinným nákladem a je vyplácen ze zisku po zdanění. 

Zaměstnanec: Je-li příplatek poskytován jako nepeněžní plnění a jsou u něj splněny 

další podmínky42, je od daně z příjmu fyzických osob bez limitu osvobozen.  

Pojistné: Hodnota stravování nebo výše příspěvku, který je od daně z příjmu fyzických 

osob osvobozen, není součástí vyměřovacího základu pojistného na sociální 

zabezpečení a zdravotní pojištění.  

 

2.3.3 Nealkoholické nápoje na pracovišti 

Zaměstnavatel: Jestliže zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům na pracovišti kromě 
pitné vody a ochranných nápojů nealkoholické nápoje formou nepeněžního plnění, jsou 

výdaje na jejich poskytování daňově neúčinné.  

Zaměstnanec: Benefitní plnění poskytované touto formou je bez limitu od daně 
z příjmu fyzických osob osvobozeno.43 

Pojistné: Z titulu osvobození příjmu od daně z příjmu fyzických osob se příjem nestává 

součástí vyměřovacího základu pojistného na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění. 
 

 

41 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ze dne 20. listopadu 1992, ve znění pozdějších 
předpisů. § 6 odst. 1 písm. d). 

42 tamtéž, § 6 odst. 9 písm. b). 
43 tamtéž, § 6 odst. 9 písm. c). 
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2.3.4 Ošatné 

Zaměstnavatel: Výdaj je daňově účinným, pokud na něj má zaměstnanec 

pracovněprávní nárok. V opačném případě je výdajem nedaňovým, hrazeným ze zisku 

po zdanění. 

Zaměstnanec: Vyplacená částka je peněžním příjmem ze závislé činnosti, který od 

daně z příjmu fyzických osob není osvobozen. 

Pojistné: Příjem je součástí vyměřovacích základů pojistného na sociální zabezpečení a 

zdravotní pojištění. 

 

2.3.5 Příspěvek a příplatek na vzdělávání 

Zaměstnavatel: Je-li příspěvek na vzdělání nesouvisející s předmětem činnosti 

zaměstnavatele zaměstnanci vyplacen jako pracovněprávní nárok, je výdaj bez limitu 

daňově účinným.  

Zaměstnanec: Příspěvek je příjmem ze závislé činnosti, který od daně z příjmu 

fyzických osob není osvobozen. 

Pojistné: Příjem není vyjmut z vyměřovacích základů pojistného na sociální 

zabezpečení a zdravotní pojištění. 

 

2.3.6 Příspěvek na dopravu 

Zaměstnavatel: Výdaj na dopravu zaměstnance do zaměstnání je pro zaměstnavatele 

daňově účinným nákladem v případě, že na toto benefitní plnění má zaměstnanec 

pracovněprávní nárok. 

Zaměstnanec: Peněžní příjem nebo hodnota nepeněžního plnění benefitu je z hlediska 

zaměstnance příjmem ze závislé činnosti, na které se nevztahuje osvobození od daně 
z příjmu fyzických osob. 

Pojistné: Příjem je součástí vyměřovacího základu pojistného na sociální zabezpečení a 

zdravotní pojištění. 
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2.3.7 Věrnostní a stabilizační plnění 
Zaměstnavatel: Výdaj je daňově uznatelným výdajem zaměstnavatele, jestliže je jeho 

plnění  pracovněprávním  nárokem  zaměstnance. Bez  splnění této  podmínky  by výdaj  

daňově účinným nebyl a byl by vyplácen ze zisku po zdanění. 

Zaměstnanec: Peněžní příjem vyplacený ze zisku zaměstnavatele po zdanění je 

příjmem ze závislé činnosti, který od daně z příjmu fyzických osob není osvobozen. 

Pojistné: Pro odvod pojistného na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění není 

příjem vyjmut z vyměřovacího základu. Výjimku tvoří plnění, které bylo po uplynutí 

jednoho roku od ukončení zaměstnání poskytnuto poživateli starobního důchodu nebo 

invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně.44 Invalidita třetího stupně je od 1. 

ledna 2010 ekvivalentem dřívější plné invalidity.  

 

2.3.8 Poskytnutí slevových karet 
Zaměstnavatel: Pokud slevovou kartu zakládající držiteli nárok na slevu ze zboží či 
služeb zapůjčuje zaměstnavatel zaměstnanci pro jeho osobní potřebu, je daňově účinná 

pouze polovina výdajů na pořízení této karty. Totéž platí v případě, kdy 

zaměstnavatelem je fyzická osoba a slevová karta je pro osobní potřebu byť jen 

použitelná.45 V případě, že karta není použitelná pro osobní potřebu žádné osoby, je 

daňově uznatelným výdajem celá výše výdajů na pořízení karty. V takovém případě ale 

nemůže sloužit jako benefitní plnění zaměstnanci. 

Zaměstnanec: Příjmem ze závislé činnosti je hodnota slevy získané pomocí slevové 

karty. Tento příjem je od daně z příjmů fyzických osob neosvobozen.  

Pojistné: Výše příjmu odpovídající hodnotě získané slevy je součástí vyměřovacího 

základu pojistného na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění. 

 

2.3.9 Poskytnutí rekreace formou nepeněžního plnění 
Zaměstnavatel: Výdaje hrazené za zaměstnance třetí osobě provozující rekreační 

zařízení nejsou daňově účinnými.46 

 

 

44 Zákon č. č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 
zaměstnanosti ze dne 20. listopadu 1992, ve znění pozdějších předpisů. § 5 odst. 2 písm. f). 

45 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ze dne 20. listopadu 1992, ve znění pozdějších 
předpisů. § 24 odst. 2 písm. zd). 

46 tamtéž, § 25 odst. 1 písm. h). 
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Zaměstnanec: V návaznosti na to, že plnění je zaměstnavatelem poskytováno ze zisku 

po zdanění, je tento nepeněžní příjem zaměstnance osvobozen od daně z příjmů 

fyzických osob. Pokud se však jedná o poskytnutí rekreace včetně zájezdů, je z hodnoty 

plnění  poskytnutého zaměstnanci i jeho rodinným příslušníkům od daně osvobozena 

částka do výše 20 000 Kč za kalendářní rok.47 

Pojistné: Nepeněžní plnění, které je osvobozeno od daně z příjmu fyzických osob, není 

součástí vyměřovacích základů pojistného na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění. 

Hodnota nepeněžního plnění přesahující uvedený limit a peněžní plnění, které od daně 
z příjmu osvobozeny nejsou, jsou součástí vyměřovacích základů. 

 

2.3.10 Užití zdravotnického zařízení 

Zaměstnavatel: Nepeněžní plnění zaměstnavatele není výdajem na dosažení, zajištění a 

udržení příjmů48 a je zaměstnavatelem hrazeno ze zisku po zdanění. 

Zaměstnanec: Nepeněžní příjem je osvobozen od daně z příjmů fyzických osob z titulu 

toho, že výdaj je zaměstnavatelem hrazen ze zisku po zdanění.47 V případě užití 

zdravotnického zařízení ve formě peněžního plnění (zaměstnanec čerpá finanční 

příspěvek na užití tohoto zařízení) by příjem byl dílčím základem daně. 
Pojistné: Příjem osvobozený od daně z příjmů fyzických osob není součástí 

vyměřovacího základu pojistného na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění. 

 

2.3.11 Příplatky na zdravotní péči a zdravotní pomůcky 

Zaměstnavatel: Benefitní plnění je bez limitu daňově účinným výdajem, a to pouze 

v případě, že na toto plnění má zaměstnanec pracovněprávní nárok. V opačném případě 
je výdaj daňově neúčinný a hrazen ze zisku po zdanění.  

Zaměstnanec: Peněžní plnění je neosvobozeným příjmem ze závislé činnosti. 

Pojistné: Příjem je součástí vyměřovacího základu pojistného na sociální zabezpečení a 

zdravotní pojištění. 

 
 

 

47 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ze dne 20. listopadu 1992, ve znění pozdějších 
předpisů. § 6 odst. 9 písm. d). 

48 tamtéž, § 25 odst. 1 písm. h). 
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2.3.12 Používání předškolních zařízení 

Zaměstnavatel: V případě tohoto benefitního  nepeněžního plnění, je vždy jedna ze 

stran (zaměstnanec nebo zaměstnavatel) daňově  zvýhodněna, a druhá  nikoliv. V  

případě, že zaměstnanec má na plnění pracovněprávní nárok, je výdaj zaměstnavatele 

daňově účinným bez limitu. V opačném případě je výdajem nedaňovým a je hrazen ze 

zisku po zdanění.49 

Zaměstnanec: Příjem zaměstnance je dán rozdílem ceny za užití běžné a ceny 

zvýhodněné, nebo cenou běžnou (v případě, že zaměstnavatel hradí službu v plné výši). 

Tento příjem je od daně z příjmů fyzických osob osvobozen v tom případě, kdy 

zaměstnavatel službu hradí ze zisku po zdanění. Má-li zaměstnanec na plnění 

pracovněprávní nárok, je plnění příjmem ze závislé činnosti od daně neosvobozeným. 

Pojistné: Nepeněžní plnění, které je osvobozeno od daně z příjmu fyzických osob, není 

součástí vyměřovacích základů pojistného na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění. 

Neosvobozený příjem je součástí vyměřovacích základů. 

 

2.3.13 Příspěvky na kulturní po řady a sportovní akce 

Zaměstnavatel: Výdaje na toto benefitní plnění jsou daňově neúčinné.49 V případě, že 

má zaměstnanec na toto plnění pracovněprávní nárok, je pro zaměstnavatele daňovým 

výdajem bez limitu. 

Zaměstnanec: Je-li benefit čerpán jako nepeněžní plnění a hrazen ze zisku 

zaměstnavatele po zdanění, je pro zaměstnance příjmem ze závislé činnosti od daně 
osvobozeným bez limitu. Peněžní plnění benefitu je neosvobozeným příjmem ze závislé 

činnosti, které je součástí dílčího základu daně. 
Pojistné: Příjmy, které jsou za výše uvedených podmínek od daně z příjmu 

osvobozeny, nejsou součástí vyměřovacího základu pojistného na sociální zabezpečení 

a zdravotní pojištění. Neosvobozené příjmy plynoucí z benefitního plnění vstupují do 

vyměřovacích základů pojistného. 

 

 
 

 

49 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ze dne 20. listopadu 1992, ve znění pozdějších 
předpisů. § 25 odst. 1 písm. h). 
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2.3.14 Dary zaměstnancům 

Zaměstnavatel: Výdaje na peněžní i nepeněžní dary zaměstnancům jsou pro 

zaměstnavatele daňově neúčinným výdajem. Pokud je ale dar pro zaměstnance 

pracovněprávním nárokem, je jeho hodnota daňovým nákladem bez limitu.  

Zaměstnanec: Benefitní plnění je příjmem ze závislé činnosti, od daně z příjmů 

fyzických osob není neosvobozeno. Hodnota nepeněžních darů poskytovaných za 

stejných podmínek, jaké jsou vymezeny pro fond kulturních a sociálních potřeb50, jsou 

do výše 2 000 Kč ročně od daně osvobozeny.51 Jsou to především dary za: 

� mimořádnou aktivitu ve prospěch zaměstnavatele (pomoc při živelné 

události, požáru apod.) 

� sociální a humanitární aktivitu 

� péči o ostatní zaměstnance 

� při pracovních výročích 20 let a každých dalších 5 let 

� při životních výročích 50 let a každých dalších 5 let 

� při prvním odchodu do starobního či plného invalidního důchodu.50 

Dary za výše uvedené aktivity a události jsou nad stanovený limit neosvobozeny. 

Pojistné: Příjmy, které jsou od daně z příjmu fyzických osob osvobozeny, nejsou 

součástí vyměřovacího základu pojistného na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění. 

Ostatní neosvobozené příjmy jsou součástí vyměřovacích základů. Výjimku tvoří 
plnění, které bylo po uplynutí jednoho roku od ukončení zaměstnání poskytnuto 

poživateli starobního důchodu nebo invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně.52 

 

2.3.15 Poskytnutí návratné půjčky 

Zaměstnavatel: Půjčka je poskytnuta ze zisku po zdanění. Vzhledem k tomu, že se 

nejedná o příspěvek, dar ani výpomoc, ale o návratné uvolnění finančních prostředků 

s navrácením, není to z účetního a daňového pohledu pro zaměstnavatele náklad. 

Z ekonomického pohledu ale zaměstnavateli vznikají náklady ušlých příležitostí. 

 
 

 

50 Vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb ze dne 27. března 2002, ve 
znění pozdějších předpisů. § 14 odst. 1. 

51 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ze dne 20. listopadu 1992, ve znění pozdějších 
předpisů. § 6 odst. 9 písm. g). 

52 Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 
zaměstnanosti ze dne 20. listopadu 1992, ve znění pozdějších předpisů. § 5 odst. 2 písm. f). 
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Zaměstnanec: Příjmem zaměstnance je, že nezaplatil z půjčky úrok žádný nebo pro 

danou půjčku obvyklý. Od daně z příjmu fyzických osob je osvobozeno zvýhodnění, 

které zaměstnanci plyne z půjčky na bytové účely do 100 000 Kč, nebo v případě 
postižení živelnou pohromou do 1 000 000 Kč. V případě poskytnutí půjčky 

k překlenutí tíživé finanční situace je od daně z příjmů fyzických osob osvobozeno 

zvýhodnění plynoucí z půjčky do výše 20 000 Kč, resp. 200 000 Kč, je-li tato půjčka 

poskytnuta zaměstnanci postiženému živelnou pohromou.53 U zvýhodnění plynoucí 

zaměstnanci z těchto půjček, poskytnutých nad uvedené limity, je předmětem daně úrok 

obvyklý z částky přesahující limity. 

Pojistné: Příjmy ze závislé činnosti, které jsou od daně z příjmu fyzických osob 

osvobozeny, nejsou součástí vyměřovacího základu pojistného na sociální zabezpečení 

a zdravotní pojištění. Neosvobozené příjmy jsou součástí vyměřovacích základů. 

 

2.3.16 Sociální výpomoc 

Zaměstnavatel: Platba, která je poskytována zaměstnanci k překlenutí mimořádně 
obtížných poměrů v důsledku živelné pohromy, ekologické nebo průmyslové havárie, 

požáru, ekologické nebo průmyslové havárie na území, kde byl vyhlášen nouzový stav, 

je zaměstnavatelem hrazena ze zisku po zdanění. 

Zaměstnanec: Od daně z příjmu fyzických osob je osvobozen poskytnutý příjem do 

500 000 Kč, jsou-li splněny zákonem dané podmínky.54 Částky přesahující tento limit se 

stávají dílčím základem daně. Výše limitu se vztahuje na každou mimořádnou událost 

zvlášť. V případě vícenásobného plnění při jednotlivých mimořádných situacích 

v jednom kalendářním roce je limit zohledňován pro každou z nich zvlášť. 
Pojistné: Součástí vyměřovacího základu pojistného na sociální zabezpečení a 

zdravotní pojištění nejsou příjmy, které jsou od daně z příjmu fyzických osob 

osvobozeny. Neosvobozené příjmy vstupují do vyměřovacích základů pojistného. 

 

 

 
 
 

 

53 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ze dne 20. listopadu 1992, ve znění pozdějších 

předpisů. § 6 odst. 9 písm. l). 
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2.4 Benefity bez daňového a odvodového zvýhodnění 

 

 Některé benefity jsou poskytovány bez ohledu na to, že jejich plnění nepřináší 

zaměstnavateli ani zaměstnanci daňové a odvodové zvýhodnění. Existence těchto 

benefitů vyplývá z určitého vlastnictví na straně zaměstnavatele.  

 

2.4.1 Služební automobil pro soukromé účely 

Zaměstnavatel: Poskytnutím automobilu vedeného v obchodním majetku bezplatně 
zaměstnanci nevznikají zaměstnavateli žádné přímé náklady, tedy k daňové účinnosti 

nákladů se při tomto benefitním plnění nepřihlíží. Platí-li zaměstnavatel současně 
zaměstnanci také náklady na pohonné hmoty, nejsou tyto výdaje daňově účinné. 

Zaměstnanec: Za příjem zaměstnance je považována částka ve výši 1% vstupní 

(historické, pořizovací) ceny včetně DPH automobilu za každý započatý kalendářní 

měsíc, ve kterém došlo k benefitnímu plnění. Pokud toto 1 % ceny činí méně než 1 000 

Kč, považuje se za příjem 1 000 Kč. Je-li v průběhu měsíce zaměstnanci poskytováno 

více vozidel za sebou, vypočítá se příjem z nejvyšší pořizovací ceny. Jsou-li vozidla 

poskytována současně, je příjmem zaměstnance 1 % součtu vstupních cen všech 

vozidel54. Tento příjem není neosvobozen a podléhá dani z příjmů fyzických osob. 

Pojistné: Nepeněžní příjem plynoucí zaměstnanci z benefitního plnění je součástí 

vyměřovacího základu pojistného na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění. 

 

2.4.2 Užívání a zapůjčení majetku zaměstnavatele 

Zaměstnavatel: Benefitním plněním nevnikají zaměstnavateli žádné přímé náklady, 

tedy daňovou uznatelnost nákladů neposuzujeme. 

Zaměstnanec: Nepeněžním příjmem je obvyklá cena pronájmu věci či rozdíl této ceny 

obvyklé a ceny sjednané. Příjem je od daně z příjmu neosvobozen. 

Pojistné: Neosvobozené příjmy jsou součástí vyměřovacího základu pojistného na 

sociální zabezpečení a zdravotní pojištění. 

 
 

 

54 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ze dne 20. listopadu 1992, ve znění pozdějších 

předpisů. § 6 odst. 6. 
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2.4.3 Užívání telefonu zaměstnavatele pro soukromé účely 

Zaměstnavatel: Platí-li zaměstnavatel soukromé hovory zaměstnance, nejsou výdaje na 

ně daňově účinným výdajem. 

Zaměstnanec: Hodnota soukromých hovorů zaměstnavatele placených zaměstnancem 

je příjmem ze závislé činnosti, který je od daně z příjmů fyzických osob neosvobozen. 

Pojistné: Nepeněžní příjem je součástí vyměřovacího základu pojistného na sociální 

zabezpečení a zdravotní pojištění. 

 

2.4.4 Odběr zboží a služeb zaměstnavatele za zvýhodněnou cenu 

Zaměstnavatel: Z hlediska daně z příjmů je toto zvýhodnění irelevantní. 

Zaměstnanec: Příjmem zaměstnance je částka, o kterou je úhrada zaměstnavateli nižší, 

než cena obvyklá nebo cena, za kterou zaměstnavatel zboží nebo služby nabízí ostatním 

odběratelům.55 

Pojistné: Nepeněžní příjem je součástí vyměřovacího základu pojistného na sociální 

zabezpečení a zdravotní pojištění. 

DPH: Zvláště v souvislosti s benefitem tohoto charakteru je v letošním roce často 

zmiňována úprava zákona o dani z přidané hodnoty, která vstoupila v platnost k 1. 1. 

2010. Tato úprava mimo jiné stanovuje jako základ daně z přidané hodnoty cenu 

obvyklou, bylo-li zdanitelné plnění uskutečněno pro osobu v pracovněprávním vztahu.56 

V případě benefitního plnění, jež je poskytováno zdarma nebo jehož cena obvyklá je 

výrazně vyšší než cena sjednaná, může výše daně z přidané hodnoty být v porovnání 

s cenou sjednanou daleko vyšší (např. v případě poskytování celoročních jízdenek 

zdarma). Pak je věcí zaměstnavatele, jestli výši DPH připočte k ceně benefitu, nebo ne. 

V současné době prochází legislativním procesem novela zákona, která má toto 

ustanovení změnit na stav, který platil do 31. 12. 2009. Zákon byl vetován Senátem, po 

přehlasování senátního veta byl vetován prezidentem republiky. Další a poslední 

hlasování v Poslanecké sněmovně zatím neproběhlo. 

 
 

 

55 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ze dne 20. listopadu 1992, ve znění pozdějších 

předpisů. § 6 odst. 3. 
56 Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ze dne 1. dubna 2004, ve znění pozdějších 

předpisů. § 36a. 
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3 Benefity ve firmě Tadeáš Koch – Farma Stonava 
 

3.1 Popis firmy 

 

 Pro vypracování praktické části mé bakalářské práce jsem zvolil firmu Tadeáš 

Koch – Farma Stonava. Tento podnikatel, podnikající dle živnostenského zákona, je 

zapsán v Obchodním rejstříku při krajském soudu v Ostravě pod názvem Tadeáš Koch - 

Farma Stonava od 31. března 2004. 

 

Základní údaje 

Obchodní firma:    Tadeáš Koch - Farma Stonava 

Sídlo:      Stonava 1064 

Stonava 

735 34 

Identifikační číslo:    452 36 101 

Právní forma:     osoba samostatně výdělečně činná 

Základní kapitál:    13 768 741,- Kč 
Počet zaměstnanců:   48 

Webová prezentace:   www.farmastonava.cz 

 

 

Podnikatel svou činnost započal v roce 1992, kdy od firmy Prastona, s. r. o. 

odkoupil základní stádo, zvířata, krmivo a jiné zásoby. Svou činnost vykonával 

v pronajatých prostorách a v následujících pěti letech za pomoci privatizačního projektu 

odkoupil pronajímané nemovitosti. V roce 1998 rozšířil svou činnost o oblast 

poskytování služeb dopravy a stavebnictví. Původně vedlejší činnost v průběhu 

několika málo let převýšila obratem i ziskem činnost živočišné výroby. V roce 2007 

rozšiřuje podnikatel obor svých činností o rostlinnou výrobu a přispívá tak k většímu 

podílu samozásobitelství v oblasti živočišné výroby.  

  

 

 



 
40 

 

 

Podle živnostenského rejstříku předmětem činnosti je: 

 

� živočišná výroba zahrnující chov hospodářských a jiných zvířat či živočichů 

za účelem získávání a výroby živočišných produktů, chov hospodářských 

zvířat k tahu a chov sportovních a dostihových koní 

� provádění staveb, jejich změn a odstraňování 

� přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti 

� poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví 

a myslivost 

� poskytování technických služeb 

� silniční motorová doprava nákladní - vnitrostátní doprava provozovaná 

vozidly do 3,5 tuny celkové hmotnosti 

� nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) 

� úprava, zpracování a prodej vlastní produkce zemědělské výroby  

� rostlinná výroba včetně chmelařství, ovocnářství, vinohradnictví a pěstování 

zeleniny, hub, okrasných rostlin, léčivých a aromatických rostlin, rostlin pro 

technické a energetické užití na pozemcích vlastních, pronajatých, nebo 

užívaných na základě jiného právního důvodu, popřípadě provozovaná bez 

pozemků 

� montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení 

� řeznictví a uzenářství 

� výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků 

� povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů 

� zprostředkování obchodu a služeb 

� velkoobchod a maloobchod 

� údržba motorových vozidel a jejich příslušenství 

� realitní činnost, správa a údržba nemovitostí 
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Management firmy 
 

 

Obr. 3: Organizační struktura managementu (Zdroj: vlastní) 

 

Tadeáš Koch – jako majitel firmy má rozhodovací pravomoc. Zajišťuje zisk zakázek a 

jedná s dodavateli. Zodpovídá za stavební činnost. Řídí dohromady 27 

podřízených na pozicích zedník, elektrikář, svářeč, traktorista, bagrista, 

pomocný dělník apod. 

Hlavní zootechnik – zodpovídá za chov v živočišné výrobě, organizuje inseminaci, 

porody. Provádí výběr jatečních prasat na porážku. Řídí 12 

podřízených, kteří pracují na pozicích ošetřovatel zvířat, inseminátor, 

pomocný pracovník, hlídač, uklízečka. 

Hlavní účetní – zodpovídá za vedení účetnictví, závěrky, daňová přiznání, platby. Jedná 

s finančním úřadem, připravuje podklady pro úvěry a vede jednání 

s bankéři. Její jedinou podřízenou je mzdová účetní, která mimo 

účtování mezd zúčtovává faktury a zajišťuje administrativní činnost. 

Specialista na výživu – provádí úpravu krmných směsí, jedná s výrobci krmiv o cenách, 

množství dodávek a splatnosti faktur za krmné směsi. Má na starosti 

žádosti o dotace, pojištění zvířectva, investiční dotace (na rekonstrukce 

stájí, porodny a další). 

Agronom - mechanizátor - zodpovídá za agronomickou činnost, tj. vytváří osevní plány, 

kde určuje, na kterých pozemcích a ve kterých termínech bude co 

oseto. Zajišťuje dodávky sklizených zemědělských komodit. Má na 

starosti technický stav veškerého vozového parku, zajišťuje průběh 

oprav a údržby. Řídí 4 podřízené na pozicích traktorista, mechanik 

strojů a zařízení. 

Tadeáš Koch 
majitel firmy 

 
Hlavní zootechnik 

 
Hlavní účetní 

 

 
Specialista na 

výživu 

 
Agronom - 

mechanizátor 
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3.2 Odměňování zaměstnanců firmy  
 

 Cílem odměňování zaměstnanců firmy je poskytnout jim kompenzaci za 

vykonanou práci a motivovat je za účelem zvýšení loajality vůči firmě a motivaci 

k vyšším pracovním výkonům. Odměnu zaměstnanci získávají ve dvou úrovních: 

 

� mzdová odměna 

� odměna nad rámec mzdy 

 

Na úrovni mzdy získávají zaměstnanci svou pravidelnou, mzdovým výměrem 

sjednanou základní mzdu. Základní hrubá mzda je s každým zaměstnancem sjednána 

individuálně nejenom na základě pracovní pozice, na kterou nastupuje (respektive 

pracuje), ale také na základě předchozích profesních zkušenosti, získaných dílčích 

kvalifikacích a v neposlední řadě na podávaných pracovních výkonech a pracovní 

morálce a spolehlivosti. Další část mzdy tvoří pohyblivé složky mzdy. Jsou to příplatky 

za práci přesčas a o svátcích a víkendech vyplácené dle platných právních předpisů.57 

Další pohyblivou složkou mzdy vyplácené zaměstnavatelem zaměstnancům jsou 

odměny. Zaměstnavatel upřednostňuje vyplácet zaměstnancům odměny před 

vyplácením prémií. Hlavními důvody jsou daleko vyšší operativnost a administrativní 

jednoduchost. Při vyplácení odměn zaměstnavatel přihlíží nejenom k úspěšnému splnění 

významných pracovních úkolů nebo k mimořádným pracovním výkonům, ale také 

zohledňuje počet odpracovaných hodin nad rámec příplatků. 

 

 Nad rámec mzdy jsou zaměstnanci odměňováni např. formou pochvaly, 

povýšením, zlepšením pracovních podmínek, ale nejvýznamnější formou nemzdové 

odměny jsou zaměstnanecké benefity. Veškeré benefity jsou poskytovány plošně, tzn., 

že při splnění daných podmínek má nárok na čerpání každého benefitu každý 

zaměstnanec bez ohledu na to, na jaké pozici pracuje.  

 

 
 

 

57 Zákon č.262/2006 Sb., zákoník práce ze dne 21. dubna 2006, ve znění pozdějších předpisů.  

§ 114-118. 
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3.3 Analýza poskytovaných benefitů 

 

3.3.1 Příspěvek na penzijní připojištění a životní pojištění 

 

Vnitropodniková směrnice firmy umožňuje zaměstnancům, kteří mají sjednanou 

pracovní smlouvu na dobu neurčitou a pracují ve firmě alespoň 6 měsíců, čerpat 

příspěvek 300 Kč měsíčně na soukromé životní pojištění nebo penzijní připojištění, 

které splňují podmínky dané § 24 odst. 2 písm. j) bod 5 zákona o dani z příjmů. 

Zaměstnanec si může sám zvolit, zda chce příspěvek využívat na životní pojištění nebo 

penzijní připojištění, či zda chce částku rozdělit mezi obě spoření. Nepsaným pravidlem 

ale je, že si může zaměstnanec příspěvek nechat posílat maximálně na 2 spoření. 

 

 Z hlediska výdajů zaměstnavatele je toto plnění daňově účinným výdajem, 

protože je sjednáno jako pracovněprávní nárok. Pro zaměstnance je benefitní plnění 

osvobozeno od daně z příjmů, protože jsou splněny zákonem stanovené podmínky pro 

parametry spořících produktů. Zároveň vzhledem k výši plnění není překročen limit 

24 000 Kč za rok, tedy je příjem osvobozen v celé výši. Z toho titulu není ani příjem 

součástí vyměřovacích základů pojistného na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění. 

Tento benefit nabízený zaměstnavatelem je tedy daňově i odvodově výhodný pro obě 
strany. 

 

Příklad: 

Hrubá mzda 16 300 Kč 
Sociální pojištění (zaměstnanec) 16 300 x 0,065 = 1 060 Kč 
Zdravotní pojištění (zaměstnanec) 16 300 x 0,045 = 734 Kč 
Sociální pojištění (hrazené zaměstnavatelem) 16 300 x 0,25 = 4 075 Kč 
Zdravotní pojištění (hrazené 
zaměstnavatelem) 

16 300 x 0,09 = 1 467 Kč 

Základ daně (po zaokrouhlení) 
16 300 Kč + 4 075 Kč + 1 467 Kč =  
21 900 Kč 

Daň (15%) 3 285 Kč 
Záloha na daň (po uplatnění slev) 1 215 Kč 

Čistá mzda 
16 300 Kč - 1 060 Kč - 734 Kč - 1 215 Kč 
= 13 291 Kč 

Tab. 2: Varianta s příspěvkem v podobě mzdového plnění (Zdroj: vlastní) 
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Hrubá mzda 16 000 Kč 
Sociální pojištění (zaměstnanec) 16 000 x 0,065 = 1 040 Kč 
Zdravotní pojištění (zaměstnanec) 16 000 x 0,045 = 720 Kč 
Sociální pojištění (hrazené zaměstnavatelem) 16 000 x 0,25 = 4 000 Kč 
Zdravotní pojištění (hrazené 
zaměstnavatelem) 

16 000 x 0,09 = 1 440 Kč 

Základ daně (po zaokrouhlení) 
16 000 Kč + 4 000 Kč + 1 440 Kč = 
21 500 Kč 

Daň (15%) 3 225 Kč 
Záloha na daň (po uplatnění slev) 3 225 Kč - 2 070 Kč = 1 155 Kč 

Čistá mzda 
16 000 Kč - 1 040 Kč - 720 Kč - 1 155 Kč 
= 13 085 Kč 

Příspěvek na penzijní připojištění a životní 
pojištění 

300 Kč 

Celkový čistý příjem 13 085 Kč + 300 Kč = 13 385 Kč 

Tab. 3: Varianta s příspěvkem na penzijní připojištění a životní pojištění (Zdroj: vlastní) 

 
 

 Z příkladu je patrné, jakým způsobem ovlivňuje daňová a odvodová výhodnost 

výši daňové a odvodové povinnosti. Při této formě odměňování zaměstnanec na dani a 

odvodech ušetří 94 Kč měsíčně, tj. 1 128 Kč ročně. Zároveň zaměstnavatel v porovnání 

se mzdovou odměnou ušetří na odvodech sociálního a zdravotního pojištění 102 Kč, tj. 
1 224 Kč ročně. Výdaj je daňově účinný, což zvýhodňuje benefit před těmi, které 

daňově účinní nejsou. Nicméně v porovnání s odměnou v podobě mzdy jsou daňově 
účinnými obě varianty, tedy z pohledu tohoto srovnání je daňová výhodnost irelevantní.  

 

 Pokud by si zaměstnanec hradil příspěvek na penzijní připojištění a životní 

pojištění z čisté mzdy, při ročním zúčtování daně by měl možnost odečíst si zaplacené 

příspěvky od základu daně. Maximální výše ročního příspěvku, kterou by si mohl od 

základu daně odečíst, je 12 000 Kč. V případě penzijního připojištění jsou odčitatelné 

příspěvky až ty, které přesáhnou roční výši nad 6 000 Kč.58 Na odvody pojistného na 

sociální a zdravotní pojištění nemají ale tyto vlastní příspěvky vliv. Navíc vzhledem 

k tomu, že částka je odčitatelná od základu daně (tzv. „superhrubé“ mzdy), nikoliv od 

hrubé mzdy, je roční úspora při uplatnění tohoto odpočtu pouze 540 Kč (300 Kč x 12 x 

0,15). 
 

 

58 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ze dne 20. listopadu 1992, ve znění pozdějších 
předpisů. § 15, odst. 5-6. 
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3.3.2 Příspěvek na stravování 

 

 Firma přispívá zaměstnancům na stravování, které je poskytované 

zaměstnancům v nedaleké restauraci za sníženou cenu. Cena poledního menu v dané 

restauraci činí 60 Kč, přičemž 40 Kč hradí zaměstnancům zaměstnavatel a 20 Kč si 

doplácejí sami zaměstnanci. Vnitropodnikovou směrnicí je určeno, že na tento benefit 

mají nárok zaměstnanci, kteří mají sjednanou pracovní smlouvu na dobu neurčitou a 

pracují ve firmě alespoň 6 měsíců.  

  

Pro zaměstnavatele je daňově účinným výdajem 55% ceny jednoho jídla na 

jednu směnu, která trvala alespoň 3 hodiny a zaměstnanec nečerpal stravné v návaznosti 

na jeho služební cestu.59 Těchto 55 % představuje 33 Kč na jedno jídlo. Zbylých 7 Kč 
hradí zaměstnavatel ze svého zisku po zdanění. Tzn. v případě, že zaměstnavatel 

v daném účetním období vytvořil zisk a zaměstnanec čerpal benefitní plnění po celý rok 

(v roce 2010 253 pracovních dnů minus 20 dnů dovolené), je výdajem zaměstnavatele 

také daň z příjmů ze zaplaceného příspěvku nad daňově uznatelné náklady, což by na 

jednoho zaměstnance činilo 245 Kč (233 x 7 Kč x 0,15). Pro zaměstnance je od daně 
z příjmů fyzických osob osvobozen celý příspěvek na stravování, který jim 

zaměstnavatel poskytuje. Celá výše příspěvku, který nepodléhá dani z příjmu fyzických 

osob, není zároveň součástí vyměřovacích základů pro odvod pojistného na sociální 

zabezpečení a zdravotní pojištění. 

 

 Za měsíc únor, březen a duben byly výdaje na příspěvky na stravování hrazené 

restauraci v celkové výši 84 960 Kč. V těchto 3 měsících bylo celkem 64 pracovních 

dnů (20 + 23 + 21), při konstantní platbě 40 Kč za jeden oběd využívalo tento benefit 

v průměru 33,2 zaměstnanců denně a denní náklady činily 1 327,50 Kč. Na jedné straně 
je toto zapříčiněno faktem, že pracovníci v oblasti stavební činnosti někdy pracují 

v místech, ze kterých z časových důvodů nemohou dojíždět na obědy do sjednané 

restaurace. Dalším důvodem je, že někteří pracovníci tento benefit nevyužívají vůbec. 

 
 

 

59 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ze dne 20. listopadu 1992, ve znění pozdějších 

předpisů. § 24 odst. 2 písm. j) bod 4. 
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3.3.3 Příspěvek na dopravu 

 

 Zaměstnanci mají možnost čerpat příspěvek na dopravu do zaměstnání. 

Podmínky jsou stanoveny vnitropodnikovou směrnicí, která určuje, že na benefit mají 

nárok zaměstnanci, kteří mají sjednanou pracovní smlouvu na dobu neurčitou a pracují 

ve firmě alespoň 6 měsíců. Aby mohli příspěvek čerpat, musí mít bydliště mimo 

Stonavu nebo Albrechtice u Českého Těšína (sídlo firmy je na hranicích těchto obcí) a 

využívat pro cestu do práce hromadnou dopravu. Příspěvek je vyplácen proti předložení 

dokladu o zaplacení časové jízdenky do výše 200 Kč na kalendářní měsíc. 

 

 Jelikož je pro zaměstnance toto benefitní plnění pracovněprávním nárokem, 

zaměstnavatel může výdaje na něj uplatňovat jako daňově účinný výdaj. Na straně 
zaměstnance se ale příspěvek stává v plné výši příjmem ze závislé činnosti, který od 

daně z příjmů fyzických osob není osvobozen. Na základě toho se rovněž stává součástí 

vyměřovacího základu pro odvod pojistného na sociální zabezpečení a zdravotní 

pojištění. Tento benefit je tedy odvodově nevýhodný a pro zaměstnance rovněž daňově 
nevýhodný.  

 

 Tento benefit ve firmě využívá v současné době 8 zaměstnanců, a to v plné výši 

nabízeného příspěvku (200 Kč). Ostatní zaměstnanci, kteří nemají bydliště mimo 

Stonavu a Albrechtice u Českého Těšína, se do práce dopravují autem, případně nemají 

vzhledem k délce jejich pracovního poměru na benefit nárok. 

 

Hrubá mzda 16 000 Kč 
Sociální pojištění (zaměstnanec) 16 000 x 0,065 = 1 040 Kč 
Zdravotní pojištění (zaměstnanec) 16 000 x 0,045 = 720 Kč 
Sociální pojištění (hrazené zaměstnavatelem) 16 000 x 0,25 = 4 000 Kč 
Zdravotní pojištění (hrazené 
zaměstnavatelem) 

16 000 x 0,09 = 1 440 Kč 

Základ daně (po zaokrouhlení) 
16 000 Kč + 4 000 Kč + 1 440 Kč =  
21 500 Kč 

Daň (15%) 3 225 Kč 
Záloha na daň (po uplatnění slev) 3 225 Kč - 2 070 Kč = 1 155 Kč 

Čistá mzda 
16 000 Kč - 1 040 Kč - 720 Kč - 1 155 Kč 
= 13 085 Kč 

Tab. 4: Odvody pojistného a daně bez benefitního plnění (Zdroj: vlastní) 
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Hrubá (peněžní) mzda 16 000 Kč 
Celková hrubá mzda 16 200 Kč 
Sociální pojištění (zaměstnanec) 16 200 x 0,065 = 1 053 Kč 
Zdravotní pojištění (zaměstnanec) 16 200 x 0,045 = 729 Kč 
Sociální pojištění (hrazené zaměstnavatelem) 16 200 x 0,25 = 4 050 Kč 
Zdravotní pojištění (hrazené 
zaměstnavatelem) 

16 200 x 0,09 = 1 458 Kč 

Základ daně (po zaokrouhlení) 
16 200 Kč + 4 050 Kč + 1 458 Kč =  
21 800 Kč 

Daň (15%) 3 270 Kč 
Záloha na daň (po uplatnění slev) 3 270 Kč - 2 070 Kč = 1 200 Kč 

Čistá mzda 
16 000 Kč - 1 053 Kč - 729 Kč - 1 200 Kč 
= 13 018 Kč 

 

Tab. 5: Odvody pojistného a daně při čerpání příspěvku na dopravu (Zdroj: vlastní) 

 

 Z příkladu je patrné, že za čerpání příspěvku hradí zaměstnanec měsíčně o 22 Kč 
měsíčně navíc na odvodech na pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění a 

45 Kč navíc na záloze na daň z příjmů. Výdaje na straně zaměstnavatele při poskytování 

tohoto příspěvku jsou 58 Kč navíc, které zaměstnavatel hradí na pojistné na sociální 

zabezpečení a zdravotní pojištění zaměstnance. Tyto náklady jsou, stejně jako příspěvek 

samotný, daňově účinné.60  

 

3.3.4 Odběr zboží zaměstnavatele za sníženou cenu 

 

 Zaměstnavatel umožňuje zaměstnancům 1 x za rok odebrat jedno prase o živé 

váze do 80 kg za sníženou cenu 10 Kč za kilogram. Váhu nad 80 kg si zaměstnanec 

hradí v plné výši v ceně určené pro ostatní zákazníky, která je v současné době 
stanovena na 38 Kč včetně DPH za kilogram živé váhy. Vnitropodnikovou směrnicí je 

určeno, že na tento benefit mají nárok zaměstnanci, kteří mají sjednanou pracovní 

smlouvu na dobu neurčitou a pracují ve firmě alespoň 6 měsíců.  

 
 

 

60 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ze dne 20. listopadu 1992, ve znění pozdějších 

předpisů. § 24 odst. 2 písm. f). 
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Na tento benefitní příjem se nevztahuje žádné daňové ani odvodové zvýhodnění. 

Pro zaměstnance je benefitní plnění příjmem ze závislé činnosti, který od daně z příjmů 

fyzických osob není osvobozen. Příjmem je rozdíl mezi cenou, kterou zaměstnavatel za 

zboží účtuje jiným osobám a cenou zvýhodněnou, tedy 28 Kč za každý kilogram živé 

váhy prasete do 80 kg, které zaměstnanec jedenkrát ročně odebere. Ročně je maximální 

benefitní plnění ve výši 2 240 Kč (28 Kč x 80). Tento příjem je rovněž součástí 

vyměřovacího základu pro odvod pojistného na sociální zabezpečení a zdravotní 

pojištění. 

 

Hrubá (peněžní) mzda 16 000 Kč 
Celková hrubá mzda 18 240 Kč 
Sociální pojištění (zaměstnanec) 18 240 x 0,065 = 1 186 Kč 
Zdravotní pojištění (zaměstnanec) 18 240 x 0,045 = 821 Kč 
Sociální pojištění (hrazené zaměstnavatelem) 18 240 x 0,25 = 4 560 Kč 
Zdravotní pojištění (hrazené 
zaměstnavatelem) 

18 240 x 0,09 = 1 642 Kč 

Základ daně (po zaokrouhlení) 
18 240 Kč + 4 560 Kč + 1 642 Kč =  
24 500 Kč 

Daň (15%) 3 675 Kč 
Záloha na daň (po uplatnění slev) 3 675 Kč - 2 070 Kč = 1 605 Kč 

Čistá mzda 
16 000 Kč - 1 186 Kč - 821 Kč - 1 605 Kč 
= 12 388 Kč 

Tab. 6: Odvody pojistného a daně při čerpání benefitního příjmu (Zdroj: vlastní) 

 

 Z příkladu je patrné, jak se změní výše odvodů na pojistné na sociální 

zabezpečení a zdravotní pojištění a výše zálohy na daň z příjmů při čerpání benefitního 

plnění v porovnání s odvody a zálohou v případě, kdy zaměstnanec benefit nečerpá (viz 

tabulka č. 4). Daňově účinným výdajem zaměstnavatele při poskytování tohoto benefitu 

jsou odvody pojistného za zaměstnance, které se zvýší celkově o 762 Kč. Zaměstnanec 

uhradí v souvislosti s čerpáním benefitu 247 Kč navíc na odvodech pojistného a  jeho 

záloha na daň z příjmů v daném měsíci stoupne o 450 Kč. 
 

 V případě, že nebude přehlasováno prezidentské veto k novele novelizovaného 

zákona o dani z přidané hodnoty (viz kapitola 2.4.4), bude zaměstnavatel povinen 

odvést 10% DPH nejenom ze zaměstnancem zaplacené částky, ale také z částky nad 

tuto zvýhodněnou cenu po cenu účtovanou jiným osobám, což je v případě 80kg prasete 

203,64 Kč (2 240 Kč – (2 240 / 1,1)). 
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3.4 Dotazníkové šetření 

 

 Dalším cílem mé bakalářské práce bylo za pomocí dotazníkového šetření zjistit, 

jak jsou zaměstnanci spokojeni s benefity, které jim zaměstnavatel v rámci jejich 

pracovního poměru nabízí. Dotazník byl sestaven z osmi uzavřených otázek. Šetření se 

zúčastnilo celkem 39 respondentů. Mezi těmi, kteří se šetření nezúčastnili, byli 

především pracovníci z oblasti stavební činnosti, kteří v některých případech dojíždějí 
přímo na stavbu. 

 

otázka 1: Jaký je Váš věk? 

 

 Tato otázka byla zařazena z toho důvodu, aby z některých odpovědí na další 

otázky mohla být zkoumána závislost na věku respondentů. Na základě zjištěných 

výsledků lze pozorovat skutečnost, že největší skupinu respondentů tvoří zaměstnanci 

ve věku 36–50 let, kterých je ve firmě zaměstnáno 69 %. 

 

Jaký je Váš v ěk?

5%21%

69%

5%

méně než 25

26 - 35

36 - 50

více než 50

 

Graf 1: Věkové rozložení zaměstnanců (Zdroj: vlastní) 
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otázka 2: Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? 

 

 Cílem této otázky bylo zjistit, jaká je vzdělanostní struktura respondentů. Zhruba 

2/3 respondentů (30) odpovědělo, že jsou vyučeni v oboru. Respondenti, kteří 
odpověděli, že dosáhli vysokoškolského nebo středoškolského vzdělání, pracují 

v managementu firmy nebo na kvalifikovaných pozicích (např. mzdová účetní). 2 

stavební dělníci odpověděli, že dosáhli jen základního vzdělání, protože studium na 

učilišti neukončili.  
 

Nejvyšší dosažené vzd ělání

5%

77%

13%
5%

základní

vyučen(a)

vyučen(a) s maturitou /
středoškolské

vyšší (VOŠ, VŠ)

 

Graf 2: Nejvyšší dosažené vzdělání (Zdroj: vlastní) 

 

otázka 3: Jak dlouho pracujete pro Tadeáše Kocha? 

 

 Tato otázka byla položena za účelem získat údaje, ze kterých by se dala 

vyvozovat loajalita zaměstnanců vůči zaměstnavateli. Bylo zjištěno, že téměř 2/3 

respondentů ve firmě nepracuje ani 3 roky a ve firmě dochází k poměrně časté fluktuaci 

zaměstnanců. To může být signálem pro zaměstnavatele, že je potřeba učinit opatření, 

aby zaměstnanci byli více motivování pro práci v této firmě a po získání určitých 

zkušeností neodcházeli k jinému zaměstnavateli. V opačném případě je zaměstnavatel 

nucen věnovat čas výběrovým řízením na nové zaměstnance, zároveň je nutné nové 

zaměstnance po určitý čas zaškolovat. 
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Délka pracovního pom ěru

26%

53%

13%

8%

Méně než 1 rok

1-3 roky

4 - 9 let

10 a více let

 

Graf 3: Délka pracovního poměru (Zdroj: vlastní) 

 

otázka 4: Jste spokojeni s nabízenými zaměstnaneckými benefity? 

 

 Cílem dotazu bylo zjistit, jak jsou zaměstnanci spokojeni s benefity, které jim 

zaměstnavatel nabízí. Téměř 60 % respondentů je s nabídkou benefitů spokojena. Na 

základě jednotlivých vyplněných dotazníků ale bylo možno sledovat trend, že s rostoucí 

délkou pracovního poměru spokojenost s nabídkou klesá.  

Jste spokojeni s nabízenými benefity?

15%

44%

31%

10%

rozhodn ě ano

spíše ano

spíše ne

rozhodn ě ne

 

Graf 4: Spokojenost s nabízenými benefity (Zdroj: vlastní) 
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otázka 5: Které nabízené benefity využíváte? 

 

 Bylo zjištěno, že téměř 70 % respondentů využívá příspěvek zaměstnavatele na 

penzijní připojištění a životní pojištění. Další nejrozšířenější benefit je příspěvek na 

stravování, který využívá zhruba 65 % dotázaných. Zároveň 15 % respondentů uvedlo, 

že na zaměstnanecké výhody nemá nárok, protože délka jejich pracovního poměru 

nepřesáhla 6 měsíců nebo je jejich pracovní smlouva na dobu určitou. Z dotazníků také 

vyplynulo, že odběr zboží za sníženou cenu s jedinou výjimkou využívají respondenti 

ve věkové kategorii 36 a více let. 

 

Využívání benefit ů

27

25

6

14

6

0 5 10 15 20 25 30

Nemám na benefity nárok

Odběr zboží za sníženou cenu
(nárok na slevu na 80kg prase)

Příspěvek na dopravu

Příspěvek na stravování

Příspěvek na penzijní
připojišt ění a životní pojišt ění

 

Graf 5: Využívání benefitů (Zdroj: vlastní) 

 

otázka 6:  Na které spoření využíváte příspěvek na penzijní připojištění i životní 

pojištění? 

 

 Z výsledků vyplynulo, že téměř polovina respondentů využívá příspěvek pouze 

na penzijní připojištění. Téměř všichni ti, kteří odpověděli, že příspěvek využívají na 

životní pojištění, patří do věkové kategorie do 35 let. Pouze 3 respondenti svůj 

příspěvek diverzifikují mezi oba pojistné produkty a nechávají si polovinu příspěvku 

posílat na účet svého penzijního připojištění a druhou polovinu na účet životního 

pojištění.  
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Využívání p říspěvku na penzijní p řipojišt ění a životní pojišt ění

45%

23%

9%6%
17%

penzijní připojištění

životní pojištění

penzijní připojištění i životní
pojištění

nevyužívám vůbec

nemám na něj nárok

 

Graf 6: Využívání příspěvku na penzijní připojištění a životní pojištění (Zdroj: vlastní) 

 

otázka 7: Které 3 benefity upřednostňujete nejvíce? 

 

 Zaměstnanci zcela jednoznačně nejvíce upřednostňují jako benefit 5. týden 

dovolené. Zhruba stejné míře oblíbenosti se těší příspěvek na stravování a příspěvek na 

penzijní připojištění a životní pojištění. Naopak poskytnutí vitamínových přípravků 

nebo příspěvek na dopravu nemá pro zaměstnance prioritu. 
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Graf 7: Preference jednotlivých benefitů (Zdroj: vlastní) 
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otázka 8:  Upřednostňujete stravenky v hodnotě 60 Kč s příspěvkem 

zaměstnavatele 33 Kč nebo příspěvky na obědy v PZKO v současné výši 

(40 Kč)? 

 

 Více než polovina respondentů upřednostňuje příspěvek na stravování ve formě 
stravenek, i kdyby to pro ně znamenalo, že jim zaměstnavatel bude přispívat v nižší 

výši, než je tomu doposud. Z těch zaměstnanců, kteří na benefity mají nárok a příspěvek 

na stravování v současné době nevyužívají, se všichni vyjádřili pro stravenky. Důvody, 

proč i za těchto podmínek zaměstnanci upřednostňují stravenky, jsou 3:  

� stravování ve smluvené restauraci jim nevyhovuje 

� nechtějí se stravovat v restauraci a stravenky chtějí využít na 

nákup potravin 

� vzhledem k pracovním povinnostem nemají možnost se každý 

den stravovat ve smluvní restauraci 

 

 

Stravenky vs. p říspěvky

56%

44%

stravenky

příspěvky

 

Graf 8: Preference způsobu příspěvku na stravování (Zdroj: vlastní) 
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3.5 Návrh optimalizované struktury benefitů 

 

 Cílem této kapitoly je navrhnout takovou strukturu zaměstnaneckých benefitů, 

jejíž dopad na daň z příjmů zaměstnance i zaměstnavatele a odvody pojistného na 

sociální zabezpečení a zdravotní pojištění bude nejvýhodnější. V ideálním případě to 

bude znamenat, že benefitní plnění bude pro zaměstnavatele daňově účinným výdajem, 

pro zaměstnance bude osvobozeno od daně z příjmu fyzických osob a příjem rovněž 

nebude součástí vyměřovacího základu pojistného na sociální zabezpečení a zdravotní 

pojištění. V úvahu jsem rovněž vzal výsledky dotazníkového šetření tak, aby navržená 

struktura nebyla v rozporu s přáním zaměstnanců a benefity tak mohly plnit motivační 

funkci a zvyšovat loajalitu vůči zaměstnavateli. 

 

Příspěvek na stravování 

 

 Současná podoba příspěvku na stravování je z daňového pohledu zaměstnavatele 

neoptimální a ne celý příspěvek je pro zaměstnavatele daňově uznatelným výdajem. 

V rámci dotazníkového šetření bylo také zjištěno, že ne všichni zaměstnanci současnou 

formu příspěvku využívají a více než polovina zaměstnanců by preferovala příspěvek ve 

formě stravenek.  

 

 Daňově a odvodově optimálním řešením, které by zároveň vyhovovalo 

zaměstnancům firmy, je benefit poskytovaný ve formě stravenek v hodnotě 60 Kč na 

jednu směnu. Zaměstnavatel by zaměstnancům přispíval ve výši 33 Kč za stravenku. 

Zaměstnanci by si na každou stravenku dopláceli 27 Kč. Pro zaměstnavatele by byl celý 

výdaj daňově uznatelným nákladem. Pro zaměstnance bude příspěvek zaměstnavatele 

příjmem osvobozeným od daně z příjmů fyzických osob. Příjem rovněž nebude součástí 

vyměřovacího základu pojistného na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění. 

Doplatek zaměstnance strhává zaměstnavatel z čistého příjmu zaměstnance po zdanění 

daní z příjmů a srážkách pojistného na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění. Při 
tomto plnění nebude nutno vést evidenci, kolik zaměstnanců v daný den využilo 

příspěvku ve smluvní restauraci, čímž se sníží administrativní náročnost. 
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Hrubá mzda 16 000 Kč 
Sociální pojištění (zaměstnanec) 16 000 x 0,065 = 1 040 Kč 
Zdravotní pojištění (zaměstnanec) 16 000 x 0,045 = 720 Kč 
Sociální pojištění (hrazené zaměstnavatelem) 16 000 x 0,25 = 4 000 Kč 
Zdravotní pojištění (hrazené 
zaměstnavatelem) 

16 000 x 0,09 = 1 440 Kč 

Základ daně (po zaokrouhlení) 
16 000 Kč + 4 000 Kč + 1 440 Kč =  
21 500 Kč 

Daň (15%) 3 225 Kč 
Záloha na daň (po uplatnění slev) 3 225 Kč - 2 070 Kč = 1 155 Kč 

Čistá mzda 
16 000 Kč - 1 040 Kč - 720 Kč - 1 155 
Kč = 13 085 Kč 

Čistá mzda po odečtení doplatků na 
stravenky (21 pracovních dnů) 

13 085 Kč - 567 Kč = 12 518 Kč 

Celkový čistý příjem (čistá mzda + hodnota 
stravenek) 

12 518 Kč + 1 260 Kč = 13 778 Kč 

Tab. 7: Vliv čerpání stravenek na příjem zaměstnance (Zdroj: vlastní) 

 

 Pokud by benefit čerpalo 40 zaměstnanců firmy, byly by denní náklady 

zaměstnavatele na toto benefitní plnění ve výši 1 320 Kč. V současné době jsou 

průměrné denní náklady ve výši 1 317,50 Kč. Část těchto nákladů ale není daňově 
uznatelných, takže po započítání daňových důsledků jsou v současné době průměrné 

denní náklady ve výši 1 352,10 Kč. Pro zaměstnavatele by tedy tato optimalizace při 
uvažovaném počtu zaměstnanců znamenala úsporu 32,10 Kč denně, i když je tento 

uvažovaný počet o 7 osob vyšší, než je počet zaměstnanců využívajících příspěvek na 

stravování nyní.  

 

Příspěvek na penzijní připojištění a životní pojištění 

 

 Zaměstnavatelem poskytovaný příspěvek na penzijní připojištění a životní 

pojištění je v současné podobě daňově i odvodově optimalizován. Pro zaměstnavatele je 

toto plnění daňově účinným výdajem, protože je sjednáno jako pracovněprávní nárok. 

Pro zaměstnance je benefitní plnění osvobozeno od daně z příjmů. Zároveň není tento 

příjem součástí vyměřovacích základů pojistného na sociální zabezpečení a zdravotní 

pojištění. 
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Daňová optimalizace je možná z pohledu zaměstnance. Příspěvek, který si 

zaměstnanec hradí na spoření sám ze svého čistého platu, se může při splnění zákonem 

stanovených podmínek stát nezdanitelnou částí základu daně. V případě, že 

zaměstnanec platí příspěvky na penzijní připojištění, může si při ročním zúčtování daně 
od základu daně odečíst sumu zaplacených příspěvků sníženou o 6 000 Kč. Nejvýše si 

takto může odečíst 12 000 Kč. Tohoto odečtu tedy může dosáhnout při měsíčním 

příspěvku 501–1 500 Kč. V případě, že zaměstnanec platí příspěvky na životní 

pojištění, může si od základu daně odečíst všechny příspěvky až do výše 12 000 Kč.61 

Pří měsíčních příspěvcích do 1 000 Kč je tedy celá suma příspěvků uplatnitelná jako 

nezdanitelná část daně. Čistě z daňového pohledu (ve kterém není zahrnuta investiční 

strategie, státní příspěvky, výnosy ani poplatky jednotlivých produktů) je pro 

zaměstnance tedy výhodnější hradit příspěvky na životní pojištění. 

 

Odborný rozvoj zaměstnanců 

 

Další benefit, který je v roce 2010 ve vztahu k legislativě daňově i odvodově 
výhodný a vzhledem k činnosti a dispozicím zaměstnavatele má pro jeho zaměstnance 

smysl, je zajištění odborného rozvoje zaměstnanců. Při splnění legislativou stanovených 

podmínek (viz kapitola 2.2.4) jsou výdaje na odborný rozvoj daňově účinným výdajem 

zaměstnavatele, plnění je pro zaměstnance příjmem od daně z příjmů fyzických osob 

osvobozeným a z toho titulu není součástí vyměřovacích základů pojistného na sociální 

zabezpečení a zdravotní pojištění. 

 Tento benefit by měli využívat jak pracovníci managementu firmy, tak i 

zaměstnanci z provozu. V managamentu by měl být kladen důraz zvláště na pravidelné 

zajišťování odborných školení pro hlavní účetní, případně i její podřízenou mzdovou 

účetní, aby v průběhu celého roku měly vždy povědomí o aktuálních změnách 

legislativy v oblasti účetnictví i daní. Mezi zaměstnanci z provozu by se školení týkala 

především zaměstnanců ze stavební činnosti, u kterých je nutnost proškolovat nejenom 

za účelem získání znalostí z oblasti nových materiálů a technologických postupů, ale 

také získání nových dílčích kvalifikací v souvislosti s rozšiřováním činnosti podnikání. 
 

 

61 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ze dne 20. listopadu 1992, ve znění pozdějších 
předpisů. § 15, odst. 5-6. 
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ZÁVĚR 

 

 Zaměstnanecké benefity jsou formou odměny, kterou zaměstnavatelé v rámci 

své personální politiky zaměstnancům nabízejí nad rámec mzdy, aby je získali, udrželi 

v zaměstnaneckém poměru před odchodem ke konkurenci a motivovali k vyšší loajalitě 
a produktivitě.  
 

 Jedním z primárních motivů, proč zaměstnavatelé benefity nabízejí a 

zaměstnanci při vybírání pracovního místa preferují, je jejich daňová a odvodová 

výhodnost. Tato výhodnost je daná vždy aktuální podobou příslušné legislativy, zvláště 
zákonem o dani z příjmů. Prvním cílem mé práce bylo analyzovat současnou podobu 

legislativy ve vztahu k zaměstnaneckým benefitům. Zjistil jsem, že v roce 2010 jsou pro 

zaměstnance i zaměstnavatele daňově a odvodově výhodné následující benefity: 

příspěvky na penzijní připojištění a soukromé životní pojištění, příspěvek na stravování, 

poskytnutí jednotného pracovního oblečení, odborný rozvoj zaměstnanců, prodej bytu 

zaměstnanci, rekreace užitím zařízení zaměstnavatele, přechodné ubytování pro 

zaměstnance, užívání závodní knihovny nebo předškolního zařízení zaměstnavatele. 

 

 Poznatky o daňové a odvodové výhodnosti benefitů v letošním roce jsem 

konfrontoval se strukturou benefitů ve firmě Tadeáš Koch – Farma Stonava. Zjistil 

jsem, že vedle zvýhodněných benefitů nabízí zaměstnavatel také ty, které jsou daňově a 

odvodově výhodné pouze z části nebo vůbec. 

 

 Aby benefity plnily svou motivační funkci, měly by být v souladu 

s preferencemi zaměstnanců. Proto jsem v rámci své práce provedl dotazníkové šetření 

mezi zaměstnanci firmy. Celkem se šetření zúčastnilo 39 zaměstnanců. Mimo jiné z něj 
vyplynulo, že i když je více než polovina zaměstnanců s nabízenými benefity 

spokojena, s rostoucí délkou jejich pracovního poměru spokojenost klesá. Rovněž více 

než polovina zaměstnanců by před příspěvkem na stravování v současné podobě 
preferovala stravenky, které by mohli uplatnit i jinde, než jen ve smluvní restauraci. 

V neposlední řadě z šetření vyplynulo, že příspěvek na penzijní připojištění a životní 

pojištění využívají zaměstnanci nejčastěji na penzijní připojištění. 
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 Posledním z cílů mé práce bylo navrhnout takové změny ve  struktuře benefitů, 

aby bylo dosaženo nejenom daňové a odvodové výhodnosti, ale (pokud je to možné) 

také snížení administrativní náročnosti. V návaznosti na poznatky získané při plnění 

předchozích cílů jsem navrhnul soubor benefitů, které splňují zákonem stanovené 

podmínky pro to, aby výdej na jejich plnění byl pro zaměstnavatele daňově účinný a 

benefitní příjem byl pro zaměstnance osvobozen od daně z příjmů a z toho titulu nebyl 

součástí vyměřovacího základu pro odvod pojistného na sociální zabezpečení a 

zdravotní pojištění. 

 

 Mnou navržená struktura se skládá ze 3 benefitů. Příspěvek na penzijní 

připojištění a životní pojištění zůstane v současné podobě, kdy je splněna podmínka na 

daňovou a odvodovou výhodnost. Zaměstnancům bych z pohledu daní doporučil 
využívat spíše životní pojištění, aby veškeré příspěvky, které si na spoření zaměstnanec 

hradí sám, byly do úhrnu 12 000 Kč za rok odečteny od základu daně. Příspěvek na 

stravování by byl poskytován ve formě stravenek v hodnotě 60 Kč na jednu směnu, 

zaměstnavatel bude na jednu stravenku přispívat částku 33 Kč. Tím bude celý příspěvek 

daňově účinný a celkové náklady zaměstnavatele budou nižší, i kdyby benefit využívalo 

v průměru o 7 zaměstnanců více, než v současné době. Posledním navrhovaným 

benefitem je zajišťování odborného rozvoje zaměstnanců. Vzhledem k individuálnímu 

poskytování a různým cenám jednotlivých školení nelze náklady na tento benefit 

vyčíslit, budou-li ale školení souviset s předmětem činnosti zaměstnavatele, náklady na 

ně vynaložené budou daňově účinné a od daně z příjmů fyzických osob osvobozené. 

 

 Doporučenou strukturu zaměstnaneckých benefitů je po zavedení nutno 

minimálně jednou ročně před začátkem nového roku revidovat v návaznosti na 

legislativní změny, aby byla i v příštích účetních období zajištěna jejich daňová a 

odvodová výhodnost. 
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