
 
 



 

 

 



 

 

 

 

  



 

Abstrakt 

Bakalářská práce se zaměřuje na téma zaměstnaneckých benefitů a specifikuje jejich 

účetní a daňové aspekty. Práce analyzuje současný systém poskytovaných benefitů pro 

zaměstnance v konkrétním společnosti a obsahuje návrh na jejich zlepšení. 

 

Abstract 

The bachelor thesis focused on the topic of employee benefits and specified their 

accounting and tax aspects. The thesis analyzes the current system of benefits provided 

to employees in a particular company and contains a proposal for their improvement. 
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ÚVOD 

 

Bakalářská práce se týká problematiky zaměstnaneckých benefitů. V první části je 

specifikována personální činnost a systém hodnocení a odměňování zaměstnanců. Tyto 

systémy jsou nezbytné pro fungování podniku a jsou zdrojem motivace jeho 

zaměstnanců. Spokojený a správně motivovaný zaměstnanec bude vykonávat práci rád a 

jeho přínos pro podnik bude nepostradatelný. Pro zvýšení výkonu zaměstnanců se často 

používají různé zaměstnanecké benefity, které zaměstnavatel poskytuje nad rámec mzdy. 

V této kapitole budou jednotlivé zaměstnanecké benefity popsány a vysvětleny a na 

příkladech bude uvedeno zachycování benefitů ve finančním účetnictví a jejich daňové 

dopady.  

V druhé části bude rozebrán systém zaměstnaneckých benefitů v konkrétní společnosti a 

bude provedeno dotazníkové šetření, jak jsou zaměstnanci s poskytovanými benefity 

spokojeni.  

V závěru práce uvedu návrhy pro zlepšení benefitů pro konkrétní společnost s ohledem 

na jejich finanční situaci. Budou uvedeny náklady pro zavedení tohoto nového 

odměňovacího systému a také daňové úspory, který nový systém přinese. 
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1 CÍLE PRÁCE, METODY A POSTUPY ZPRACOVÁNÍ 

V první části práce budou vysvětleny základní pojmy z oblasti personální práce se 

zaměřením na motivaci, hodnocení a odměňování zaměstnanců. Bude uvedena 

charakteristika a význam poskytování benefitů a trend vývoje pomocí statistických dat. 

Dále budou definovány jednotlivé zaměstnanecké benefity a jejich účetní a daňové 

aspekty metodou literární rešerše. 

Hlavním cílem bakalářské práce je návrh změny v oblasti zaměstnaneckých benefitů u 

vybrané společnosti. Analyzovanou firmou je společnost BD SENSORS s. r. o., která 

působí ve strojírenském průmyslu jako výrobce elektronické tlakoměrné techniky. 

Mezi dílčí cíle patří provedení analýzy současného stavu poskytovaných benefitů ve 

společnosti a zjištění spokojenosti zaměstnanců s těmito benefity. Pro zhodnocení 

spokojenosti zaměstnanců byly použity dotazníky, které byly zaslány zaměstnancům 

prostřednictvím firemních e-mailů. Po vyhodnocení bude navrhnuto zlepšení v oblasti 

odměňování zaměstnanců a případné zavedení nových benefitů pro zaměstnance. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

V této části bakalářské práce budou vysvětleny teoretické pojmy zabývající se personální 

prací, motivací, hodnocením a odměňováním zaměstnanců. Následuje obecná definice 

zaměstnaneckých benefitů a význam jejich poskytování. Budou uvedeny právní předpisy, 

které se problematikou zaměstnaneckých benefitů zabývají a v závěru této kapitoly budou 

vyjmenovány a vysvětleny jednotlivé zaměstnanecké benefity a jejich účetní a daňové 

aspekty. 

2.1 Personální práce 

Personální řízení neboli řízení lidských zdrojů je definováno jako strategický a logicky 

promyšlený přístup k řízení zaměstnanců, kteří přispívají k dosažení cílů organizace       

(2, s. 27). 

 

Obrázek č. 1: Aktivity řízení lidských zdrojů  

(Zdroj: 2, s. 28) 

 

Personální řízení, tedy řízení a rozvoj lidí v organizaci, má na starost personální útvar. 

Úlohou personálního útvaru je poskytovat rady, podněty a podporu ve všem, co se týká 
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zaměstnanců, aby organizace snáze dosáhla svých cílů. Personální útvar tedy vytváří 

prostředí a podmínky umožňující zaměstnancům využívat svůj potenciál a své schopnosti 

ku prospěchu organizace, protože lidské zdroje jsou nejdůležitějšími aktivy organizace 

(24, s. 176). V malých a středních podnicích může být personální útvar nahrazen 

personalistou (2, s. 211). 

Pro efektivní vedení lidí by měl personalista rozumět faktorům, které působí na chování 

lidí při práci. Musíme brát v úvahu nejenom individuální rozdíly každého zaměstnance, 

mezi které patří jeho schopnosti, dovednosti, očekávání a hodnoty, které lidé považují za 

důležité, jejich inteligenci a osobnost, ale také způsobu myšlení a faktory ovlivňující 

chování zaměstnance při práci. Mezi faktory, které ovlivňují chování zaměstnanců při 

práci, můžeme zařadit druh pracovního místa, charakteristiku práce, chování vedoucího, 

charakteristiku pracovní skupiny, atmosféru na pracovišti a také systém odměňování       

(2, s. 214). 

Armstrong (2, s. 214) uvádí teorie osobnosti založené na typech: 

- vztah k ostatním lidem – extrovert, introvert; 

- shromažďování informací – smyslové, kde se zaměstnanec zaměřuje na 

skutečnosti, které jdou ověřit a intuitivní, kde zaměstnanec vytváří informace na 

základě porozumění; 

- využívání informací – racionální a emocionální; 

- rozhodování – založené na pochopení nebo založené na posouzení. 

Proto, aby společnost byla úspěšná, výkonná, konkurenceschopná na trhu práce a zároveň 

plnila své cíle a dosahovala zisku, pomáhá i personální práce tím, že: 

- hledá nejvhodnějšího pracovníka pro konkrétní práci a přiděluje mu takové 

pracovní úkoly, které jeho znalosti, schopnosti a dovednosti nejlépe využijí a 

přinesou pracovníkovi uspokojení z vykonávané práce, 

- usiluje o optimální využití fondu pracovní doby, 

- formuluje pracovní skupiny a usiluje o efektivní vedení lidí a vytváření 

přátelských mezilidských vztahů mezi zaměstnanci, velmi důležité jsou také 

vztahy mezi nadřízenými a podřízenými, 

- zajišťuje personální a sociální rozvoj zaměstnanců, tedy péči o zvyšování 

kvalifikace a způsobilosti zaměstnanců, získávání nových znalostí a dovedností, 

což zajištuje jejich širší pracovní uplatnění, 

- dbá na dodržování zákonů a pravidel (1, s. 15). 
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K zajištění těchto úkolů slouží personální činnosti. 

Tabulka č. 1: Personální činnosti 

(Zdroj: Upraveno dle 1, s. 17) 

Personální činnosti 

1. Vytváření a analýza pracovních míst 

2. Personální plánování 

3. Získávání, výběr a přijímání zaměstnanců 

4. Hodnocení zaměstnanců 

5. Rozmísťování a zařazování zaměstnanců a ukončování pracovního poměru 

6. Odměňování zaměstnanců 

7. Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců 

8. Pracovní vztahy 

9. Péče o pracovníky 

10. Personální informační systém 

 

2.1.1 Motivace 

Obecně je motiv důvod pro to, abychom něco udělali neboli vnitřní popud člověka, který 

působí směrem k vytyčenému cíli (4, s. 86). „Teorie motivace zkoumá proces motivování, 

proces utváření motivací.“ (2, s. 219)  

Tabulka č. 2: Typy motivace  

(Zdroj: Upraveno dle 2, s. 221) 

Typy motivace 

Vnitřní motivace 
Lidé motivují sami sebe tím, že prostřednictvím plnění práce 

očekávají splnění svých cílů 

Vnější motivace 
Lidé jsou motivováni managementem prostřednictvím 

odměňování, povyšování, pochvalou, obdržení prémie atd. 

Mezi známé metody můžeme zahrnout např.: 

1. motivace metodou cukr a bič – pokud někdo pracuje dobře, bude odměněn, 

pokud někdo pracuje špatně, nastupuje postih nebo trest (4, s. 86), 

2. teorie X a Y – teorie X vychází z přesvědčení, že člověk má přirozený odpor 

k práci, a proto lidé musí být k práci nuceni, kontrolováni a usměrňováni. Teorie 

Y vychází z předpokladu, že lidé jsou schopni se sami řídit a kontrolovat                

(4, s. 87), 
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3. Maslowova hierarchie potřeb - Maslowova hierarchie potřeb je nejznámější 

klasifikací potřeb. Byla formulována Maslowem v roce 1954 a používá se pro 

pochopení lidského chování (20, s. 15). V podnikání je nazýván jako model pro 

pochopení motivace. Maslow vytvořil vizualizaci své hypotézy do tvaru 

pyramidy. Dole je fyziologická úroveň, základní potřeby pro přežití člověka. 

Předpokladem je, že pokud nejsou splněny základní potřeby jednotlivce, vyšší 

úrovně v pyramidě nejsou důležité. Je nutné si uvědomit, že každá úroveň má pro 

jednotlivce různou hloubku, co je adekvátní pro někoho, nemusí být adekvátní pro 

druhého (3, s. 1). 

 

Obrázek č. 2: Maslowova hierarchie potřeb 

 (Zdroj: 21) 

 

2.1.2 Hodnocení zaměstnanců 

Hodnocení zaměstnanců spočívá ve zjišťování toho, jak pracovník vykonává svou práci, 

jak plní své úkoly a jeho chování na pracovišti, dále projednávání zjištěných výsledků 

s jednotlivými zaměstnanci a hledání cest ke zlepšení pracovního výkonu zaměstnance 

(1, s. 124). 

Často je hodnocení zaměstnanců nástrojem pro odměňování. Následující obrázek 

naznačuje provázanost hodnocení v kontextu s náplní práce, motivačním systémem, 

kompetenčním modelem, který vytváří základ pro další personální činnosti, personální 

strategií a firemní kulturou (5, s. 16). 
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Obrázek č. 3: Kontext systému hodnocení  

(Zdroj: 5, s. 16) 

Hodnocení zaměstnanců má 2 podoby, a to neformální hodnocení a formální hodnocení. 

Neformální hodnocení je průběžné hodnocení zaměstnance během vykonávané práce. 

Jedná se o poskytnutí okamžité zpětné vazby ve formě pochvaly za dobrou práci. Má 

příležitostnou povahu a zpravidla nebývá zaznamenáváno. Naopak formální hodnocení 

má pravidelný interval, je standardizované, plánované a systematické. Pořizují se z něj 

dokumenty, které jsou následně zařazeny do osobních materiálů zaměstnance a tyto 

dokumenty slouží jako podklady pro další personální činnosti (1, s. 125). 

Personální rozhodnutí by měla být založena spíše na formálním hodnocení, protože 

neformální hodnocení nezaručuje jednotný přístup ke všem zaměstnancům, hodnocení 

bývá často subjektivní a kritéria hodnocení mohou být u každého zaměstnance různá. 

Mezi další výhody použití formálního hodnocení zaměstnanců můžeme zařadit, že 

poznává a hodnotí zaměstnance komplexněji, lépe rozpoznává a oceňuje silné stránky,    

a naopak rozpoznává a umožňuje efektivnější odstraňování slabých stránek zaměstnance, 

umožňuje rozpoznat možné stížnosti a disciplinární problémy a celkově přispívá ke 

zvyšování pracovní morálky ve společnosti (1, s. 125). 

Dříve se hodnocení koncentrovalo především na výsledky, na množství a kvalitu 

vykonané práce. V současnosti je hodnocení mnohem komplexnější a do pracovního 

výkonu zaměstnance se považuje i přístup k práci, ochota přijímat pracovní úkoly, ochota 

přizpůsobovat se měnícím požadavkům, ochota se vzdělávat, dodržování pracovní doby, 

míra dodržování povinností zaměstnance, vztahy s kolegy na pracovišti a další 

charakteristiky zaměstnance v souvislosti s vykonáváním práce. Tyto všechny kritéria by 

měly být u hodnocení brány v úvahu (1, s. 127). 
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Metody hodnocení zaměstnanců: 

1. Hodnocení podle stanovených cílů 

Tato metoda se také někdy nazývá hodnocení podle výsledků. Nejčastěji je využívána u 

nedělnických kategorií zaměstnanců. Při této metodě je jako první stanoví jasné cíle, 

kterých má zaměstnanec dosáhnout a k nim i termíny splnění. Dále se zpracuje plán 

postupu, jak má být těchto cílů dosaženo. Vytvoří se podmínky pro realizaci plánu. 

V průběhu probíhá měření a posuzování plnění cílů, případně se realizují opatření ke 

zlepšení. Nakonec se stanoví cíle nové. K fungování tohoto modelu musí být všechny cíle 

specifické, měřitelné, akceptované, reálné a časově ohraničené. K tomu pomáhá tzv. 

metoda SMART, kterou manažeři často při plánování cílů využívají (1, s. 131). 

2. Hodnocení na základě plnění norem 

Tato metoda se nejčastěji uplatňuje u dělníků. Jako první se stanoví normy a očekávané 

úrovně výkonu. Následně se zaměstnanci s těmito normami seznámí, a nakonec se 

porovnává výkon každého zaměstnance s normou (1, s. 132). 

3. Hodnocení pomocí stupnice 

Nejčastější metoda hodnocení zaměstnanců. Používá se buď slovní nebo číselná stupnice, 

která zahrnuje určitá kritéria, ke kterým se následně přidělují body nebo se použije 

klasické hodnocení jako ve škole na škále od 1 do 5. Výhodou číselné stupnice je, že ke 

každému kritériu lze přisuzovat různé bodové rozpětí a umožňuje přehledně porovnávat 

jednotlivé zaměstnance pomocí celkového počtu dosažených bodů (1, s. 132). 

2.1.3 Odměňování zaměstnanců 

Odměňování zaměstnanců patří mezi jednu z nejzásadnějších personálních činností 

podniku, protože mzda patří mezi hlavní motivaci lidí pracovat a bez pracovní síly by 

nemohl žádný podnik existovat. Řízení odměňování se netýká jen peněžních odměn a 

zaměstnaneckých výhod, ale také nehmotného odměňování, jako je uznání, pochvala, 

příležitosti ke vzdělávání a rozvoji a růst pravomoci a odpovědnosti při vykonávání práce 

(6, s. 20). 

Odměňování zaměstnanců je upraveno v zákoníku práce, který uvádí, že zaměstnanci 

přísluší za vykonanou práci mzda, plat nebo odměna z dohody (10, § 109). Podle § 109 

odst. 3 zákoníku práce je plat peněžité plnění poskytované zaměstnavatelem, kterým je 

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

osoba zřízená Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem nebo obcí. Mzdu 

poskytují zaměstnancům ostatní zaměstnavatelé. 
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Mzdové formy: 

- Časová mzda – zpravidla se stanovuje v podobě hodinové, týdenní nebo měsíční 

částky. Výhodou je její jednoduchost a administrativní nenáročnost, usnadňuje 

odhadování a plánování mzdových nákladů a je srozumitelná pro zaměstnance. 

Mezi její nevýhody patří, že vyžaduje intenzivnější kontrolu zaměstnanců, aby 

plnili svou práci a nepodněcuje zaměstnance ke zvyšování produktivity práce      

(1, s. 170); 

- Zásluhové mzdové formy – zaměstnanec je odměňován podle výkonu; 

- Úkolová mzda – nejčastěji využívaná u dělnické práce. Zaměstnanec je zaplacen 

za každou jednotku práce, kterou odvede (1. s 175); 

- Podílová (provizní) mzda – odměna zaměstnance je vázaná na prodaném 

množství nebo poskytnutých službách (1, s. 176); 

- Naturální mzda – je upravena v § 119 zákoníku práce a tuto mzdu může 

zaměstnavatel poskytovat pouze se souhlasem zaměstnance. I když bude 

vyplacena naturální mzda, zaměstnavatel je povinen vyplatit mzdu v penězích 

nejméně ve výši minimální mzdy. Pokud naturální mzda splňuje podmínky § 24 

odst. 1 zákona o dani z příjmu (dále jen ZDP) je vždy daňově uznatelným 

nákladem (8, s. 20). 

Všechny formy mzdy musí být zaměstnanci vyplaceny nejpozději v následujícím měsíci, 

v němž zaměstnanci vznikl nárok na mzdu spolu s písemným dokladem, který obsahuje 

informace o jednotlivých složkách mzdy a o uskutečněných srážkách (15, § 141). 

Zákoník práce také upravuje v § 111 výši minimální mzdy. „Minimální mzda je nejnižší 

přípustná výše odměny za práci v základním pracovněprávním vztahu.“ (15, § 111) 

Základní sazba minimální mzdy pro leden 2019 je ve výši 13 350 Kč za měsíc nebo 79,80 

Kč za hodinu (19). 
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Graf č. 1: Vývoj minimální mzdy v ČR 

(Zdroj: Upraveno dle 19) 

2.2 Charakteristika a význam zaměstnaneckých benefitů 

„Obecně je jako benefit označována nějaká výhoda či prospěch někoho, ve srovnání s 

jiným, tedy benefit účastníka nějakého systému jako výhoda plynoucí z takového 

účastenství.“ (9, s. 15) 

Zaměstnanecké benefity jsou peněžní nebo nepeněžní plnění poskytovaná 

zaměstnavatelem nad rámec sjednané mzdy a mimo další povinná plnění a není na ně 

právní nárok (9, s. 15). 

Poskytování benefitů zaměstnavatelem zaměstnance motivuje a pro zaměstnavatele je 

správně zvolený systém zaměstnaneckých výhod spolu se systémem odměňování vhodný 

ke zvýšení konkurenceschopnosti zaměstnavatele na trhu práce v oblasti získávání a 

udržení kvalifikovaných zaměstnanců (22, s. 357). Nabídka poskytovaných benefitů je 

jedním z významných faktorů při rozhodování zaměstnance, který má na výběr více 

pracovních nabídek (8, s. 1). 

V současné době se začíná klást důraz na rovnováhu mezi pracovním a soukromým 

životem zaměstnance, tedy jeho volným časem. Proto se u zaměstnavatelů stále častěji 

setkáváme s benefity na podporu zdraví a sportu. Tato rovnováha zvyšuje motivaci, 

spokojenost a výkonnost zaměstnanců a tito zaměstnanci jsou pak mnohem 

produktivnější a pro podnik přínosnější (33, s. 7). 

Významem poskytování benefitů je nejen motivační funkce pro zaměstnance, ale také 

možnost úspory mzdových nákladů pro zaměstnavatele v rámci daňové optimalizace. 
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Podle Pelce: „Benefity jsou tím lepší, čím více mají daňových a odvodových výhod.“         

(9, s. 27) 

Podle zákoníku práce jsou zaměstnavatelé povinni zabezpečovat rovné zacházení se 

všemi zaměstnanci. Proto by poskytování benefitů nemělo být diskriminační. Toto 

ustanovení najdeme v § 6 odst. 1 zákoníku práce: „zaměstnavatelé jsou povinni zajišťovat 

rovné zacházení se všemi zaměstnanci, pokud jde o jejich pracovní podmínky, 

odměňování za práci a o poskytování jiných peněžních plnění a plnění nepeněžité 

hodnoty, o odbornou přípravu a o příležitost dosáhnout funkčního anebo jiného postupu 

v zaměstnání.“ 

Hlavní důvody poskytování zaměstnaneckých benefitů jsou: 

- posilují motivaci a spokojenost zaměstnanců, mají za cíl vzbudit v zaměstnanci 

pocit sounáležitosti a odvádět co nejlepší práci; 

- přispívají k přilákání a udržení kvalitních zaměstnanců; 

- uspokojují osobní potřeby zaměstnanců; 

- odlišení společnosti od konkurence, zvýšení atraktivity/image zaměstnavatele 

navenek; 

- daňové zvýhodnění (8). 

2.3 Trend vývoje benefitů v ČR 

Zaměstnanecké výhody prošly historicky velkou změnou. Nejvíce se změny dotýkají 

oblasti stravování, vzdělávání a příspěvků na volnočasové aktivity. Dříve se zaměstnanci 

stravovali především v kantýnách, dnes už zaměstnavatelé poskytují kvalitní a 

pravidelnou stravu ve vlastních stravovacích zařízeních nebo prostřednictvím jiných 

subjektů. Trendem jsou hlavně zdravé pokrmy, dnes už běžně dostupná nabídka salátů 

nebo vegetariánská jídla. Některé společnosti poskytují svým zaměstnancům tzv. 

zeleninové a ovocné dny. Významnou změnou prošlo firemní vzdělávání, dříve 

společnosti poskytovali zejména školení pro své technicky zaměřené pracovníky, dnes 

jsou na vzestupu jazykové kurzy a e-learning, např. kurzy vedené prostřednictvím 

firemních interních sociálních sítí (26).   

V současné době jsou na vzestupu také benefity zaměřené na podporu zdraví a sportování 

zaměstnanců, protože podpora zdraví zaměstnanců je pro firmu návratná investice. Zdraví 

a aktivní životní styl zaměstnanců, přispívá ke snížení nemocnosti a zlepšení výkonnosti 

celé společnosti (26). 

Ve vyspělých zemích EU jsou více poskytovány benefity dlouhodobého charakteru (např. 

penzijní, životní nebo zdravotní pojištění). V ČR převažují benefity krátkodobé (např. 
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stravenky, manažerské vozidlo, mobil), ale lze očekávat, že se prospěch přesune 

k dlouhodobým (8). 

Mezi nejoblíbenější zaměstnanecké benefity v ČR v roce 2018 (27): 

1. příspěvek na stravování 

2. příspěvky na volnočasové aktivity 

3. mobilní telefon 

4. vzdělávací kurzy 

5. příspěvek na důchodové a zdravotní pojištění 

6. pružná pracovní doba 

7. týden dovolené navíc 

8. služební auto i pro soukromé účely 

Moderní společnosti nabízí svým zaměstnancům práci v tzv. openspace kancelářích, které 

zaměstnance motivují k vyšším výkonům, spolupráci mezi zaměstnanci. Mezi netradiční 

benefity, které společnosti v roce 2018 využívaly, můžeme uvést např. poukazy na zboží, 

místnost s hudebními nástroji, meditační odpočinková místnost, firemní gril nebo bar, 

příspěvky k narozeninám a Vánocům nebo kurzy zdravého sezení (27).  

Protože analytická část této bakalářské práce je provedena na společnosti ze Zlínského 

kraje, nyní budou uvedeny nejčastěji poskytované benefity v tomto kraji (11, s. 1): 

1. 5 týdnů dovolené 

2. Stravenky 

3. Příspěvek na penzijní připojištění nebo životní pojištění 

4. Sick days 

5. Možnost práce z domova 

6. Úhrada nákladů na dopravu do zaměstnání 

7. Možnost dalšího vzdělávání 

8. Služební automobil 

9. Služební telefon 

10. Občerstvení na pracovišti 

11. Příspěvek na sport, kulturu či relaxaci 

12. Masáže, fyzioterapie, rehabilitace 

13. Dary k výročím, narozeninám 

14. Poukaz na léky a výživové doplňky 

15. Zvýhodněná půjčka  
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Následující graf ukazuje, jak jsou poskytované benefity důležité při výběru pracovního 

místa ve Zlínském kraji. 

 

Graf č. 2: Důležitost benefitů ve Zlínském kraji 

(Zdroj: 11, s. 1) 

Z grafu vyplývá, že pro více než polovinu dotazovaných lidí jsou benefity při výběru 

práce důležité. 

2.4 Členění zaměstnaneckých benefitů 

Zaměstnanecké benefity lze členit z mnoha hledisek. Nejprve bude uvedeno členění 

z hlediska daňové a odvodové výhodnosti, poté členění z věcného hlediska, z hlediska 

charakteru výdajů zaměstnavatele, z hlediska poskytování a z časového hlediska. 

2.4.1 Členění zaměstnaneckých benefitů z hlediska jejich daňové a odvodové 

výhodnosti 

Členění benefitů z hlediska jejich daňové a odvodové výhodnosti na: 

• mimořádně výhodné benefity – jsou pro zaměstnavatele i zaměstnance 

daňově i odvodově nejvýhodnější, z daňového hlediska jsou, podle zákona 

o daních z příjmů, plně daňově uznatelným výdajem zaměstnavatele 

(popř. výdajem do zákonem stanoveného limitu), u zaměstnance jsou 

osvobozeny od daně z příjmů fyzických osob, a z toho důvodu nejsou 

součástí vyměřovacích základů pro odvod pojistného na sociální a 

zdravotní pojištění (9, s. 17); 

• na benefity s dílčí výhodností – při splnění zákonných podmínek mohou 

být daňovým výdajem na straně zaměstnavatele a daňovým příjmem na 

straně zaměstnance jako příjem ze závislé činnosti a nejsou součástí 

vyměřovacích základů pro odvod zdravotního pojištění a sociálního 

zabezpečení, nebo u zaměstnavatele nejsou daňovým výdajem (nejsou 

daňově účinné) a u zaměstnance jsou od daně z příjmů fyzických osob 

osvobozeny, a proto nejsou součástí vyměřovacích základů pro odbod 

sociálního a zdravotního pojištění (9, s. 18). 
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2.4.2 Členění benefitů z věcného hlediska 

Z hlediska věcného rozlišujeme benefity na: 

• podporu zaměstnaneckého vztahu související s pracovním zařazením 

(např. příspěvek na dopravu do zaměstnání a na ubytování); 

• osobní kvalifikační rozvoj a vzdělávání zaměstnanců (např. jazykové a 

vzdělávací kurzy); 

• zdravotní aspekty života zaměstnanců (např. závodní lékařská péče, 

příspěvek na dovolenou, týden dovolené navíc, poskytnutí vitamínů, léků, 

očkování, manželské poradenství, zdravotní dny volna); 

• sociální aspekty života zaměstnanců (např. podpory a půjčky v obtížných 

sociálních situací); 

• benefity pro volný čas (např. vstupy do sportovních a kulturních zařízení) 

(9, s. 18). 

2.4.3 Členění benefitů z hlediska charakteru výdajů zaměstnavatele 

Z hlediska charakteru výdajů zaměstnavatele dělíme benefity na: 

• Finanční - zaměstnavatel na poskytnutý benefit vydává peněžní 

prostředky, např. finanční příspěvek zaměstnavatele na rekreaci 

zaměstnance; 

• nefinanční - benefit je poskytován bez finančního výdaje zaměstnavatele, 

např. příspěvek zaměstnavatele na rekreaci – možnost používat rekreační 

zařízení (9, s. 19). 

 

Tabulka č. 3: Charakter benefitního příjmu nebo výdaje 

(Zdroj: 9, s. 19) 

Charakter benefitního výdaje 

zaměstnavatele 

Charakter benefitního příjmu 

zaměstnance 

Finanční = výdej finančních prostředků 

na benefit 

Peněžní = zaměstnanec fyzicky obdrží 

částku 

Nefinanční = benefit bez výdaje 

finančních prostředků 

Nepeněžní = naturální plnění nebo 

výhoda 

 

2.4.4 Členění benefitů z hlediska jejich poskytování 

Zaměstnanecké benefity lze poskytovat 2 způsoby: 

1. fixní způsob poskytování – nazýváme je benefity úhrnné (plošné) – tyto benefity 

jsou určeny pro všechny zaměstnance a je na každém, zda je využije. Jedná se o 

základní benefity, které jsou stanoveny v kolektivní smlouvě nebo ve vnitřním 

předpisu zaměstnavatele (např. příspěvek na stravování, příspěvek na penzijní 

připojištění a životní pojištění, zdravotní péče, dovolená nad rámec zákona)         

(8, s. 2); 
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2. flexibilní způsob poskytování benefitů - benefity volitelné = cafeteria systém - 

tento systém dává zaměstnancům, při splnění podmínek, možnost vybrat si 

benefity na míru dle individuálních preferencí (25, s. 125). Pro každého 

zaměstnance je stanoven roční limit bodů, podle kterých si zvolí svůj balíček 

benefitů podle vlastních preferencí. Tento limit může být stanoven například 

délkou pracovního poměru zaměstnance nebo jeho pozicí v podniku (8, s. 2).  

2.4.5 Členění benefitů z časového hlediska 

Z hlediska času se benefity dělí na: 

- jednorázové (okamžité) benefity – např. poskytnutí sociální vypomoci nebo 

půjčky; 

- krátkodobé benefity – např. příspěvky na stravování a nápoje; 

- dlouhodobé benefity – např. příspěvky na penzijní připojištění a soukromé životní 

pojištění (9, s. 22). 

2.5 Právní předpisy upravující zaměstnanecké benefity 

Zaměstnanecké benefity jsou upravovány v těchto zákonech: 

- Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, dále jen ZP, ve znění platném od 1. 1. 2017 

- Zákon č. 586/1992 Sb., zákon o daních z příjmů, dále jen ZDP, ve znění platném 

od 1. 7. 2017 

- Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní 

politiku zaměstnanosti a zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné 

zdravotní pojištění 

2.5.1 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 

Poskytování zaměstnaneckých výhod z hlediska ZP. 

Podle zákoníku práce může zaměstnavatel poskytovat plnění ve formě zaměstnaneckých 

benefitů a také nadlimitní plnění (8, s. 7). 

Příklady jednotlivých plnění zaměstnavatele: 

Odstupné 

- v případě, že je se zaměstnancem ukončen pracovní poměr výpovědí danou 

zaměstnavatelem nebo dohodou z důvodů uvedených v § 52, písm. a) až c) 

zákoníku práce, zaměstnanec má právo na odstupné ve výši nejméně trojnásobku 

jeho průměrného výdělku; 

- v případě, že je se zaměstnancem ukončen pracovní poměr výpovědí danou 

zaměstnavatelem nebo dohodou z důvodů uvedených v § 52, písm. d) zákoníku 
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práce, přísluší zaměstnanci odstupné ve výši nejméně dvanáctinásobku 

průměrného výdělku; 

- odstupné je upraveno v § 67 a § 68 zákoníku práce (15). 

Další paragrafy vztahující se ke mzdám zaměstnance 

- Příplatky ke mzdě za práci přesčas – „Za dobu práce přesčas přísluší zaměstnanci 

mzda, na kterou mu vzniklo za tuto dobu právo, a příplatek nejméně ve výši 25 % 

průměrného výdělku“ (15, § 114); 

- Příplatky za práci ve svátek § 115 odst. 2 zákoníku práce ve výši průměrného 

výdělku místo náhradního volna; 

- Příplatky za noční práci § 116 ZP; 

- Příplatky za práci ve ztíženém pracovní prostředí § 117 ZP; 

- Příplatky za práci o víkendu § 118 ZP; 

- Odměna za pracovní pohotovost § 140 ZP (15). 

Cestovní náhrady 

- jsou upraveny v § 151 až 189 zákoníku práce, 

- zákoník práce stanovuje minimální výši stravného a kapesného při zahraniční 

pracovní cestě a základní náhradu za 1 km jízdy soukromým vozidlem 

zaměstnance při pracovní cestě, horní hranice omezena není (15). 

Odborný rozvoj zaměstnanců  

- § 227 až § 235 zákoníku práce vymezují zaškolení a zaučení zaměstnanců a 

prohlubování a zvyšování kvalifikace zaměstnanců, 

- zákoník práce stanovuje minimální výši pracovního volna s náhradou mzdy při 

zvyšování kvalifikace zaměstnanců (15). 

 

2.5.2 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů 

Nyní budou uvedeny daňové režimy zaměstnaneckých benefitů na straně zaměstnance a 

zaměstnavatele dle zákona o daních z příjmů. 

Daňový režim zaměstnaneckých benefitů na straně zaměstnance 

Nejprve musíme zjistit, zda příjem zaměstnance je nebo není předmětem daně z příjmů 

ze závislé činnosti (8, s. 8). Pokud ano, tak zaměstnanecké benefity mohou být u 

zaměstnance: 
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a) osvobozeny od daně z příjmů ze závislé činnosti podle § 6 odst. 9 ZDP, 

b) zdaňovány daní z příjmů ze závislé činnosti z tzv. superhrubé mzdy, ve které je 

zahrnuto i povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem, 

c) nezahrnovány nebo zahrnovány do vyměřovacího základu zaměstnance pro 

stanovení odvodu pojistného na sociální a zdravotní pojištění (8, s. 2). 

Nepeněžní plnění zaměstnavatele, která jsou osvobozena od daně z příjmů ze závislé 

činnosti a podmínky jejich osvobození najdeme v § 6 odst. 9 písm. a) až o) ZDP. Patří 

sem např. odborný rozvoj zaměstnanců, stravování zaměstnanců, poskytování 

nealkoholických nápojů na pracovišti, příspěvky na sport a rekreaci, nepeněžní plnění 

poskytovaná zaměstnavatelem z FKSP ve formě pořízení zboží nebo služeb léčebného 

charakteru, zvýhodnění poskytovaná zaměstnavatelem provozujícím veřejnou dopravu 

osob svým zaměstnancům – př. poskytování bezplatných jízdenek, hodnota nepeněžního 

bezúplatného plnění poskytovaného z FKSP do výše 2000 Kč za rok u jednoho 

zaměstnance, mzdové vyrovnání, odstupné, příjmy poskytnuté zaměstnavatelem jako 

sociální výpomoc do výše 500 000 Kč atd. (16, § 6). 

Daňový režim zaměstnaneckých benefitů na straně zaměstnavatele 

U zaměstnavatele mohou být zaměstnanecké benefity: 

a) poskytovány na vrub buď daňově nebo nedaňově uznatelných nákladů, 

b) poskytovány z FKSP - sociální nebo jiný fond tvořený ze zisku po zdanění            

(8, s. 3). 

Všechny daňově uznatelné náklady jsou vyjmenovány v § 24 ZDP. V § 24 odst. 2       

písm. j) ZDP najdeme daňově uznatelné náklady vynaložené zaměstnavatelem na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci a hygienické vybavení pracovišť, na 

pracovnělékařské služby, na provoz vlastních vzdělávacích a stravovacích zařízení a na 

práva vyplývající vnitřního předpisu zaměstnavatele, z kolektivní smlouvy, pracovní 

nebo jiné smlouvy uzavřené mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem (tzn. možnost 

poskytování širokého množství zaměstnaneckých benefitů) (8, s. 11). 

Daňově neuznatelné náklady jsou uvedeny v § 25 ZDP. Z hlediska zaměstnaneckých 

benefitů se za daňově neuznatelné považují tyto: 

- § 25 odst. 1 písm. h) ZDP – „Nepeněžní plnění ve formě příspěvku na kulturní 

pořady, zájezdy, sportovní akce a tištěné knihy a možnosti používat rekreační, 

zdravotnická a vzdělávací zařízení, závodní knihovny, tělovýchovná zařízení, 

s výjimkou uvedených v § 24 odst. 2 písm. j).“, 

- § 25 odst. 1 písm. k) ZDP – výdaje nad limity např. u cestovních náhrad, 
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- § 25 odst. 1 písm. t) ZDP – výdaje na reprezentaci, poskytnuté pohoštění a dary 

nepřesahující hodnotu 500 Kč, 

- § 25 odst. 1 písm. zm) ZDP – poskytování nealkoholických nápojů zaměstnancům 

na pracovišti (16, § 25). 

2.5.3 Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na 

státní politiku zaměstnanosti a zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na 

všeobecné zdravotní pojištění 

Vyměřovací základ zaměstnance pro pojistné na důchodové pojištění a pojistné na 

veřejné zdravotní pojištění = úhrn příjmů ze závislé činnosti, které jsou předmětem daně 

z příjmů fyzických osob (8, s. 14). 

Podle § 5 odst. 1 zákona o pojistném na sociální zabezpečení a § 3 odst. 1 zákona o 

pojistném na všeobecné zdravotní pojištění se do vyměřovacího základu zahrnuje:  

- nepeněžní příjem zaměstnance ve výši 1 % pořizovací ceny motorového vozidla 

poskytnutého zaměstnavatelem zaměstnanci k bezplatnému používání pro 

služební a soukromé účely, 

- rozdíl mezi cenou obvyklou a cenou prodejní při prodeji vlastních výrobků nebo 

poskytnutí služeb zaměstnancům, 

- nepeněžní příjem zaměstnance ve výši obvyklé ceny, který mu poskytnul 

zaměstnavatel na dopravu do zaměstnání (16). 

V § 5 odst. 2 zákona o pojistném na sociální zabezpečení a § 3 odst. 2 zákona o pojistném 

na všeobecné zdravotní pojištění jsou vyjmenovány příjmy, které se do vyměřovacího 

základu zaměstnance nezahrnují. Patří sem např. náhrada škody podle ZP, odstupné, 

plnění poskytnuté poživateli starobního důchodu, plnění poskytnuté poživateli 

invalidního důchodu třetího stupně a jednorázová sociální výpomoc (8, s. 14). 

Základ daně pro výpočet daně z příjmů ze závislé činnosti zaměstnance = výše hrubé 

mzdy podléhající zdanění (příjmy ze závislé činnosti) + nepeněžní nebo peněžní plnění 

zaměstnavatele formou zaměstnaneckého benefitu podléhající zdanění + sociální 

pojištění zaměstnavatele 25 % + zdravotní pojištění zaměstnavatele 9 %                               

(16, § 6 odst. 12).  

Pojistné na sociální zabezpečení odvádí také zaměstnavatel podle § 5a zákona o pojistném 

na sociální zabezpečení a vyměřovací základ je roven úhrnu všech vyměřovacích základů 

jeho zaměstnanců. 
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2.6 Analýzy použité při průzkumu ekonomické situace společnosti 

V následující části budou teoreticky vysvětleny analýzy použité v této práci. 

2.6.1 SWOT analýza 

SWOT analýza se zaměřuje se na silné a slabé stránky společnosti, příležitosti a hrozby, 

kterým musí čelit. Díky této analýze dokážeme zhodnotit fungování firmy, nalézt 

problémy a možnosti dalšího růstu. Výsledky analýz pak můžeme využít při stanovení 

strategie firmy (12, s. 1). 

Mezi výhody analýzy patří jednoduchost a rychlost sestavení. Naopak ke zkreslení údajů 

může dojít za situace, kdy se na sestavení podílí pouze omezená skupina lidí, jako např. 

management, který často přeceňuje své silné stránky a nepřizná slabé. Téhle situaci lze 

zamezit tím, že se na sestavení bude podílet co nejvíce pracovníků ze všech 

hierarchických skupin (13, s. 1). 

Silné stránky - jedná se o určení vnitřních sil firmy. Podnik se musí zamyslet nad tím, 

jaké jsou jeho přednosti a co dělá lépe, než konkurence (12, s. 1). 

Slabé stránky - jedná se o to, v čem si firmě nedaří a v čem dosahuje konkurence lepších 

výsledků (12, s. 1). 

Příležitosti - potenciální vnější příležitosti. Pokud společnost žádné nevidí, je dobré se 

podívat na silné stránky a od nich příležitost odvodit (12, s. 1). 

Hrozby - představují rizika, která pokud nebudeme systematicky řídit, mohou přerůst ve 

vážný problém (12, s. 1). 

 

Obrázek č. 4: Příklad SWOT analýzy 

 (Zdroj: 14) 
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3 Jednotlivé zaměstnanecké benefity a jejich účetní a daňové 

aspekty 

V této části budou popsány a vysvětleny z hlediska daňového i účetního jednotlivé 

zaměstnanecké benefity.  

3.1 Příspěvky zaměstnavatele na penzijní připojištění a soukromé 

životní pojištění zaměstnance 

Příspěvky na penzijní připojištění a soukromé životní pojištění se řadí mezi mimořádně 

zvýhodněné benefity. V rámci firemních benefitů patří k těm nejoblíbenějším a v Česku 

jej využívá 1,4 milionu zaměstnanců (23). Pro zaměstnance je navíc u penzijního 

připojištění poskytován státní příspěvek. 

Zaměstnavatel: 

Úpravu poskytování těchto příspěvků zaměstnavatelem najdeme v § 24 odst. 2 písm. j) 

bod 5 ZDP. Do výše 50 000 Kč za rok jsou daňově uznatelným nákladem, pokud je právo 

zaměstnanců na příspěvek upraveno ve vnitřním předpisu zaměstnavatele, pracovní, 

kolektivní nebo jiné smlouvě (10, s. 60). 

Zaměstnanec: 

Podle § 6 odst. 9 písm. p) ZDP je od základu daně z příjmů fyzických osob (ze závislé 

činnosti) osvobozena platba zaměstnavatele ve formě příspěvku na penzijní připojištění 

a soukromé životní pojištění v celkovém úhrnu nejvýše 50 000 Kč ročně a nepodléhají 

sociálnímu a zdravotnímu pojištění. Tato částka platí od 1. 1. 2017, kdy vešla v platnost 

novela ZDP, která zvýšila limit z původních 30 000 Kč.  

Maximální nezdanitelná část základu daně u penzijního připojištění a soukromého 

životního pojištění se v roce 2017 zvýšila z původních 12 000 Kč na 24 000 Kč                

(16, § 15 odst. 5 a 6). 

V případě soukromého životního pojištění, musí být pro daňovou uznatelnost nákladu 

splněny tyto podmínky (16, § 15 odst. 6): 

- v pojistné smlouvě uzavřené mezi pojištěným a pojišťovnou, která je oprávněna 

k provozování pojišťovací činnosti v České republice, musí být sjednána výplata 

pojistného plnění až po 60 kalendářních měsících od uzavření smlouvy a nejdříve 

v roce, kdy pojištěný dosáhne 60 let věku, 

- zaměstnavatel musí příspěvek na životní pojištění zaslat na účet životního 

pojištění zaměstnance (16, § 15). 
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V následující tabulce jsou uvedeny částky státního příspěvku na penzijní připojištění za 

rok 2018 pro nejčastěji spořené částky. 

Tabulka č. 4: Výše státního příspěvku na penzijní připojištění za rok 2018 pro nejčastěji spořené 

částky  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle 28) 

Měsíční 

vklad 

Měsíční státní 

příspěvek 

800 Kč 190 Kč 

900 Kč 210 Kč 

1 000 Kč 230 Kč (max. výše) 

1 500 Kč 230 Kč 

2 000 Kč 230 Kč 

3 000 Kč 230 Kč 

  

 

Z tabulky vyplývá, že nejvyšší zhodnocení vkladu dosáhneme při měsíčním vkladu ve 

výši 300 Kč, vklad se nám zhodnotí o 30 %. 

Maximální výše státního příspěvku na penzijní připojištění i doplňkové penzijní spoření 

činí 230 Kč/měsíc při zaplaceném příspěvku poplatníka minimálně 1 000 Kč/měsíc, tj. 

12 000 Kč za rok (28). 

3.2 Stravování zaměstnanců 

Poskytování příspěvků na stravování patří k nejčastěji poskytovaným benefitům. 

Neoblíbenější jsou stravenky, kde výše nominální hodnoty není omezena. Poskytnutou 

stravenku může zaměstnanec libovolně využít např. k zakoupení obědu v restauraci nebo 

k platbě za nákup v prodejně potravin (8, s. 45). 

Stravování zaměstnanců je upraveno v § 236 ZP, kde je uvedeno, že zaměstnavatel má 

povinnost zaměstnancům stravování umožnit. Jedná se tedy o fakultativní plnění 

zaměstnavatele vyplývající z jeho vlastního rozhodnutí, jelikož zaměstnavatel nemá 

povinnost zajistit zaměstnancům stravování, má pouze povinnost umožnit stravování      

(8, s. 45). 

U zaměstnance je dle § 3 odst. 2 ZDP stravování předmětem daně z příjmů fyzických 

osob, avšak se jedná o nepeněžní příjem, který je podle § 6 odst. 9 písm. b) ZDP od daně 

z příjmů ze závislé činnosti osvobozen. Přesná definice ZDP zní: „od daně z příjmů ze 

závislé činnosti je osvobozena hodnota stravování poskytovaného jako nepeněžní plnění 

Měsíční vklad Měsíční státní 

příspěvek 

100 Kč 0 Kč 

200 Kč 0 Kč 

300 Kč 90 Kč 

400 Kč 110 Kč 

500 Kč 130 Kč 

600 Kč 150 Kč 

700 Kč 170 Kč 
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zaměstnavatelem zaměstnancům ke spotřebě na pracovišti nebo v rámci závodního 

stravování zajišťovaného prostřednictvím jiných subjektů.“ (16, § 6 odst. 9 písm. b)  

Jestliže zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům stravenky bezplatně nebo za úplatu, která 

je nižší než nominální hodnota stravenky, je celá nominální hodnota stravenky na straně 

zaměstnance osvobozena od daně z příjmů ze závislé činnosti. Pokud by ale 

zaměstnavatel poskytoval peněžní příspěvek k úhradě stravování, jedná pro zaměstnance 

o peněžní příjem, který podléhá zdanění ze superhrubé mzdy v příslušném měsíci a tato 

částka by vstupovala do vyměřovacího základu pro odvod pojistného na sociální a 

zdravotní pojištění (8, s. 46).  

U zaměstnavatele se rozlišují dvě formy stravování, vyplývající z § 24 odst. 2 písm. j) 

bod 4 ZDP: 

a) Stravování zajišťované ve vlastním zařízení zaměstnavatele 

Všechny náklady vynaložené na provoz vlastního stravovacího zařízení, kromě 

hodnoty potravin, jsou daňovými výdaji. Můžeme sem zahrnout např. spotřebu 

energií, údržba a oprava zařízení, odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného 

majetku, tisk a prodej stravenek, mzdy zaměstnanců stravovacího zařízení atd.     

(8, s. 47). 

 

V následující tabulce je uvedeno účetní řešení provozu vlastního stravovacího 

zařízení. 

Tabulka č. 5: Účetní řešení provozu vlastního stravovacího zařízení 

(Zdroj: 8, s. 48) 

Účetní případ MD / Dal 

1. Náklady na provoz mzdy 521 / 331 

spotřeba el. energie 502 / 321 

+ DPH 343 / 321 

2. FAP – nákup potravin Daňově uznatelná část 501.1 / 321 

Daňově neuznatelná část 501.2 / 321 

+ DPH 343 / 321 

3. Odpisy majetku v kuchyni 551 / 082 

 

b) Stravování zajišťované prostřednictvím jiných subjektů 

Jedná se o stravování zaměstnanců u jiného provozovatele stravování, o dovážení 

stravy jiným provozovatelem a výdej stravy ve vlastním zařízení, zabezpečení 

stravování zaměstnanců v restauračním zařízení na základě nakoupených 
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stravenek nebo stravování ve vlastním stravovacím zařízení, které je pronajaté cizí 

organizaci (8, s. 48). 

Podle § 24 odst. 2 písm. j) bod 4 ZDP jsou příspěvky zaměstnavatele daňově 

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

stravného při trvání pracovní cesty 5 až 12 hodin (16, § 6). Zaměstnavatel si může 

uplatnit jako daňový výdaj tento příspěvek pouze pokud přítomnost zaměstnance 

během směny trvá alespoň 3 hodiny. Proto je důležité, pokud chce zaměstnavatel 

poskytnout příspěvek na stravování i zaměstnancům, kteří u něj pracují na základě 

dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, aby dohoda obsahovala 

ujednání o stanovené pracovní době, aby byla ošetřena výše uvedená přítomnost 

alespoň 3 hodiny (8, s. 49). 

 

Účetní řešení stravování prostřednictvím jiných subjektů: 

Zaměstnavatel zajišťuje pro zaměstnance stravování v restauraci. Cena za jídlo je 121 Kč 

včetně DPH. Zaměstnavatel přispívá 70 % ceny jídla bez DPH, zbytek hradí zaměstnanec. 

V případě, že zaměstnavatel přispívá 70 % ceny jídla, daňově uznatelným nákladem je 

maximálně 55 % a účtujeme na účet 527 a zbylých 15 % je daňově neuznatelným 

nákladem zaúčtovaných na účtu 528. 

Tabulka č. 6: Účetní řešení stravování prostřednictvím jiných subjektů  

(Zdroj: 8, s. 49) 

Účetní případ Kč MD / Dal 

1. FAP za jídlo 55 % ceny jídla je daňově 

uznatelným N   

55 Kč 527 / 321 

15 % ceny jídla daňově 

neuznatelný N   

15 Kč 528 / 321 

30 % ceny jídla – hradí 

zaměstnanec 

30 Kč 518 / 321 

DPH 21 % z 121 Kč = 21 Kč   21 Kč 343 / 321 

2. Pohledávka za zaměstnancem 23,70 Kč 335 / 602 

6,30 Kč 335 / 343 

3. Úhrada faktury 121 Kč 321 / 221 

4. Příjem peněz na BÚ od zaměstnance 30 Kč 221 / 335 
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Tabulka č. 7: Účtování stravenek  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Účetní případ MD / Dal 

FAP za stravenky 213 / 321 

Úhrada FAP 321 / 221 

Výdej stravenek zaměstnancům 527 / 213 

 335 / 213 

 423 / 213 

Přijetí příspěvku od zaměstnance 211 / 335 

 

3.3 Poskytování nealkoholických nápojů na pracovišti 

Zaměstnavatel má podle zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci povinnost poskytovat nápoje na pracovišti. Jedná se o pitnou vodu a 

ochranné nápoje (9, s. 42).  

Druhá skupina jsou nápoje jako je káva, čaj, džus, ochucená voda aj., které jsou 

poskytovány zaměstnancům jako benefit. 

Poskytuje-li zaměstnavatel nápoje jako benefitní plnění, jedná se dle §25 odst. 1 písm. 

zm) ZDP o daňově neuznatelný náklad, který je hrazen z různých sociálních fondů. U 

zaměstnance se jedná o nepeněžní příjem, který je dle §6 odst. 9 písm. c) ZDP od daně 

z příjmů osvobozen bez limitu a také není součástí vyměřovacích základů pro pojistné   

(9, s. 42). 

Zákon o DPH: poskytování nealkoholických nápojů na pracovišti jsou považovány jako 

náklady na reprezentaci a zaměstnavatel nemá nárok na odpočet daně na vstupu 

s výjimkou pitné vody a ochranných nápojů. 

Účetní řešení poskytování pitné vody a ochranných nápojů na pracovišti – jedná se o 

daňově uznatelný náklad, kde je možnost uplatnit DPH na vstupu. 

1. FAP za pitnou vodu a ochranné nápoje 501 / 321 

    + DPH 343 / 321 

Účetní řešení poskytování ostatních nápojů jako benefitní plnění (káva, čaj, ochucená 

voda) ze sociálního fondu: 

1. FAP za ostatní nealkoholické nápoje 513 / 321 

2. Přeúčtování daňově neuznatelných nákladů do sociálního fondu 423 / 513 
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3.4 Vzdělávání a odborný rozvoj zaměstnanců 

Odborný rozvoj zaměstnanců, prohlubování a zvyšování kvalifikace jsou významným 

motivačním prvkem zaměstnanců. Pro zaměstnavatele poskytuje kvalifikovaný 

zaměstnanec konkurenční výhodu a zaměstnanec, který se vzdělává, má lepší možnosti 

na trhu práce.  

Podle zákoníku práce v § 227 až § 235 se za odborný rozvoj zaměstnanců považuje 

zaškolení a zaučení, odborná praxe absolventů škol, prohlubování kvalifikace a zvyšování 

kvalifikace (8, s. 85). 

U zaměstnavatele jsou daňovými výdaji veškeré výdaje na prohlubování a zvyšování 

kvalifikace v peněžní i nepeněžní formě, pokud souvisí s předmětem činnosti 

zaměstnavatele (8, s. 92). toto ustanovení je uvedeno v § 24 odst. 2 písm. j) ZDP. 

U zaměstnance rozlišujeme, zda se jedná o peněžní či nepeněžní plnění: 

- Nepeněžní plnění: 

U zaměstnance je podle § 6 odst. 9 písm. a) ZDP osvobozeno od daně z příjmů ze závislé 

činnosti nepeněžní plnění vynaložené zaměstnavatelem na odborný rozvoj zaměstnanců 

související s předmětem činnosti zaměstnavatele a nepeněžní plnění vynaložené 

zaměstnavatelem na rekvalifikaci zaměstnanců. Pro toto osvobození musí být splněny 

podmínky, že se jedná o nepeněžní plnění a vzdělávání zaměstnance souvisí s předmětem 

činnosti zaměstnavatele (8, s. 90). 

- Peněžní plnění: 

Jestliže zaměstnavatel hradí zaměstnancům náklady na prohlubování a zvyšování 

kvalifikace jako peněžní plnění přímo zaměstnanci, jde u zaměstnance o zdanitelný 

peněžní příjem. V tomto případě nezáleží na tom, zda tyto náklady souvisejí či 

nesouvisejí s předmětem činnosti zaměstnavatele. Tento peněžní příjem se zahrnuje do 

vyměřovacího základu pro odvod na sociální a zdravotní pojištění (8, s. 91). 

Zákon o DPH. Odborné vzdělávání souvisí s ekonomickou činností zaměstnavatele, proto 

si zaměstnavatel, který je plátce DPH může uplatnit nárok na odpočet DPH na vstupu u 

všech zdanitelných plnění souvisejících se vzděláváním (§ 72 odst. 1 písm. a) ZDP). 

Poskytnuté plnění ve formě vzdělávání není předmětem DPH, a proto zaměstnavatel 

neodvádí DPH na výstupu. 

Účetní řešení:  Náklady na vzdělání  5xx / 321 

                          + DPH 343 / 321 
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3.5 Poskytování cestovních náhrad 

V následující části budou vysvětleny cestovní náhrady a jejich účetní a daňové aspekty. 

Stravné při pracovní cestě 

„Daňově uznatelný příspěvek na stravování nelze uplatnit za zaměstnance, kterému 

v průběhu směny vznikl nárok na stravné dle ZP.“ (8, s. 52) Za den pracovní cesty náleží 

zaměstnanci stravné, pokud jsou splněny zákonem stanovené podmínky pro jeho 

poskytnutí a tento den nemůže dostat příspěvek na stravování v žádné podobě. Pokud by 

ale zaměstnavatel poskytl při pracovní cestě vedle stravného i příspěvek na stavování, 

musel by ho poskytnout jako daňově neuznatelný náklad (8, s. 52). 

V tabulce jsou uvedeny hodnoty stravného, které zaměstnavatel poskytne zaměstnanci za 

každý pracovní den cesty. V podnikatelské sféře jsou určeny minimální částky 

(zaměstnavatel může poskytnout i vyšší částku) a u státní sféry je vymezeno rozpětí, ze 

kterého si na začátku roku zaměstnavatel ve státní sféře stanoví vnitřním předpisem výši 

stravného.  

Tabulka č. 8: Hodnoty stravného pro rok 2018 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Délka pracovní cesty Podnikatelská sféra (§ 163 ZP) Státní sféra (§ 176 ZP) 

5 – 12 hodin 78 Kč 78 – 93 Kč 

12 -18 hodin 119 Kč 119 – 143 Kč 

Déle než 18 hodin 186 Kč 186 - 223 Kč 

Bylo-li zaměstnanci během pracovní cesty poskytnuto bezplatné jídlo, přísluší 

zaměstnanci stravné snížené za každé bezplatné jídlo až o hodnotu: 

- 70 % stravného, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin, 

- 35 % stravného, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin, 

- 25 % stravného, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin (15, § 163 odst. 2). 

Sazby náhrady za používání vozidel v roce 2018 

Zákoník práce (15, § 157) uvádí, že při použití určeného hromadného dopravního 

prostředku přísluší zaměstnanci náhrada jízdních výdajů v prokázané výši. 

Jestliže zaměstnanec použije při pracovní cestě silniční motorové vozidlo, přísluší mu za 

každý 1 km jízdy základní náhrada plus náhrada výdajů za spotřebovanou pohonnou 

hmotu. Dle § 157 odst. 4 ZP: základní sazba náhrady za 1 km jízdy je u jednostopých 

vozidel a tříkolek činí nejméně 1,10 Kč a u osobních silničních motorových vozidel 

nejméně 4 Kč.  
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Vzorec: ((spotřeba dle TP : 100) x cena PHM dle účtenky) + základní náhrada (15) 

3.6 Příspěvky zaměstnancům na dopravu do zaměstnání 

Zaměstnavatel může poskytovat svým zaměstnancům příspěvky na dopravu do 

zaměstnání. V takovém případě se jedná pro zaměstnavatele o daňový výdaj bez limitu, 

pokud je příspěvek sjednán ve vnitřním předpise, kolektivní smlouvě nebo dohodnut 

v individuální smlouvě uzavřené se zaměstnancem (16, § 24 odst. 2 písm. j bod 5). 

Zaměstnavatel může tohoto ustanovení využít a uplatnit jako daňový výdaj úhradu 

dopravy zaměstnance do a ze zaměstnání osobním automobilem (služebním, které je 

zaměstnanci bezplatně poskytnuto k použití pro soukromé i služební účely) i proplácené 

jízdné zaměstnancům veřejným dopravním prostředkem (proplacení jízdenek na vlak, 

autobus) (8, s. 144). 

Pro zaměstnance je takové plnění zdanitelným příjmem ze závislé činnosti a je součástí 

vyměřovacích základů pro odvod pojistného na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 

(9, s. 61). Výjimkou jsou zaměstnavatelé, kteří provozují veřejnou přepravu osob, u nichž 

jsou od daně osvobozena zvýhodnění ve formě bezplatných nebo zlevněných jízdenek 

zaměstnanců a jejich rodinných příslušníků (16, § 6 odst. 9 písm. e). 

3.7 Služební automobil  

Zaměstnavatel může poskytnout zaměstnanci bezplatné použití motorového vozidla pro 

služební i soukromé účely. Může se jednat o osobní automobil, dodávkový automobil 

nebo motocykl. Vozidlo může být zahrnuto v obchodním majetku nebo najaté formou 

finančního nebo operativního leasingu.  Vozidlo může poskytnout každý zaměstnavatel - 

právnická osoba i podnikatel (10, s. 82). 

Zaměstnavatel:  

Podle bodu 26 Pokynu GFŘ č. D-22 k § 24 odst. 2 ZDP vyplývá, že náklady související 

s provozem služebního automobilu (např. odpisy, údržba a opravy, pojištění, dálniční 

známky a pohonné hmoty, které byly spotřebovány ke služebním účelům) jsou pro 

zaměstnavatele daňově uznatelnými náklady v plné výši. Náklady na spotřebované 

pohonné hmoty, které byly spotřebovány k soukromým účelům, si zaměstnanec hradí 

sám a jsou u zaměstnavatele daňově neuznatelné. Avšak pokud by byla spotřeba 

pohonných hmot pro soukromé účely sjednána v pracovní smlouvě jako pracovněprávní 

nárok, pro zaměstnavatele by se stal náklad daňově uznatelný (8, s. 107). 
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Místo uplatnění skutečných výdajů může zaměstnavatel zvolit uplatnění paušálních 

výdajů. V § 24 odst. 2 písm. zt) ZDP najdeme výši paušálního výdaje, který si 

zaměstnavatel může uplatnit jako daňově uznatelný výdaj. Pro rok 2018 je stanoven na 

5 000 Kč za každý kalendářní měsíc zdaňovacího období v případě, že je automobil 

využíván pouze ke služebním účelům, lze jej uplatnit maximálně u tří automobilů. Jestliže 

je automobil využíván i pro soukromé účely, paušální výdaj se krátí ve výši 4 000 Kč (80 

% výše stanovené částky paušálních výdajů) za každý kalendářní měsíc zdaňovacího 

období a lze jej použít pouze u jednoho automobilu (10, s. 85). 

Při využívání tohoto motorového vozidla, které je v obchodním majetku nebo v nájmu 

poplatníka a které bylo bezplatně přenecháno zaměstnanci k soukromým účelům, se 

neuplatňuje režim poměrné výše výdajů. 

Zaměstnanec: 

Daňové řešení na straně zaměstnance je upraveno v § 6 odst. 6 ZDP. Za nepeněžní příjem 

zaměstnance se považuje částka ve výši 1 % vstupní ceny vozidla za každý započatý 

měsíc poskytnutí vozidla. Tento nepeněžní příjem se přičítá ke zdanitelné mzdě 

zaměstnance při stanovení měsíční zálohy na daň z příjmů ze závislé činnosti. Pokud 

tento příjem zaměstnance je nižší než 1 000 Kč, považuje se za příjem zaměstnance částka 

ve výši 1 000 Kč (8, s. 105). „Poskytne-li zaměstnavatel zaměstnanci bezplatně v průběhu 

kalendářního měsíce více motorových vozidel současně, považuje se za příjem 

zaměstnance částka ve výši 1 % z úhrnu vstupních cen všech poskytnutých motorových 

vozidel používaných pro služební i soukromé účely.“ (10, s. 83) Pokud jsou tyto vozidla 

poskytnuta zaměstnanci postupně, považuje se za příjem zaměstnance částka ve výši         

1 % z nejvyšší vstupní ceny motorového vozidla. 

Vstupní cenou vozidla se rozumí: 

- při úplatném pořízení: pořizovací cena včetně nákladů souvisejících s pořízením, 

- při bezúplatném pořízení (zdědění, dar): cena stanovená podle zákona o 

oceňování majetku ke dni nabytí majetku, pokud neuplynula doba 5 let, nad tuto 

dobu se za vstupní cenu považuje reprodukční pořizovací cena zjištění podle 

zákona o oceňování majetku (16, § 29). 

V následující tabulce je uveden příklad, jak se projeví na výplatě zaměstnance poskytnutí 

služebního automobilu.  
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Tabulka č. 9: Příklad poskytnutí služebního automobilu zaměstnanci  

(Zdroj: Převzato z 30) 

Účetní řešení 

1. FAP za pohonné hmoty 501 (DUN) / 321 

+ DPH    343 / 321 

2. Přeúčtování soukromých km     335 / 501(DUN) 

   501 (DNN) / 343 

3.8 Prodloužená dovolená a zdravotní dny volna 

V zákoníku práce v § 211 až § 223 je upravena dovolená. Zaměstnanec má právo čerpat 

dovolenou nejméně 4 týdny během kalendářního roku. Během čerpání dovolené přísluší 

zaměstnanci náhrady mzdy ve výši průměrného výdělku. Zaměstnavatelé můžou 

poskytnout týden dovolené navíc jako benefit. Dle tendence vývoje benefitů v ČR je delší 

dovolená mezi zaměstnanci stále oblíbenější.  

Dalším benefitem jsou placené zdravotní dny volna, tzv. SickDays. V případě nemoci 

umožňuje zaměstnavatel zaměstnanci zůstat několik dní doma a poskytuje mu náhradu 

mzdy. Počet dní placeného zdravotního volna je upraveno v kolektivní smlouvě, pracovní 

smlouvě nebo uvedeno ve vnitřním předpisu zaměstnavatele (9, s. 63). 

Daňové řešení u zaměstnavatele: Pro zaměstnavatele jsou benefity ve formě náhrady 

mzdy daňově uznatelným nákladem, pokud jejich poskytnutí vyplývá z vnitřního 

předpisu, kolektivní smlouvy nebo pracovní smlouvy (16, § 24 odst. 2 písm. j) bod 5). 

 Zaměstnanci je 

bezplatně poskytnut 

služební automobil 

Zaměstnanci není 

poskytnut služební 

automobil 

Hrubá mzda 40 000 Kč 40 000 Kč 

1 % vstupní ceny poskytnutého 

vozidla 

3 000 Kč - 

Celkem zdanitelné příjmy 43 000 Kč 40 000 Kč 

Pojistné zaměstnanec 4,5 + 6,5 % 4 730 Kč 4 400 Kč 

Pojistné zaměstnavatel 34 % 14 620 Kč 13 600 Kč 

Základ daně (superhrubá mzda) 

zaokr. 

57 700 Kč 53 600 Kč 

Sazba daně 15 % 8 655 Kč 8 040 Kč 

Základní sleva na poplatníka 2 070 Kč 2 070 Kč 

Daň  6 585 Kč 5 970 Kč 

K výplatě zaměstnanci 28 685 Kč 29 630 Kč 
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V případě, že by benefit nebyl plněním pracovněprávního nároku, nebyl by výdaj daňově 

uznatelný. 

Náhrada mzdy za dovolenou a zdravotní dny volna jsou pro zaměstnance zdanitelným 

příjmem a tato částka vstupuje do vyměřovacího základu pro pojistné na sociální 

zabezpečení a zdravotního pojištění (9, s. 64). 

Zákon o DPH: Poskytnutí peněz je finanční benefit, tedy není předmětem DPH.  

Účetní řešení: 

- Náhrada mzdy    521 / 331 

- Pojistné hrazené zaměstnancem 331 / 336 

- Pojistné hrazené zaměstnavatelem  524 / 336 

3.9 Dary poskytnuté zaměstnanci 

Zákoník práce v § 224 umožňuje zaměstnavateli poskytnout zaměstnanci dary, které 

mohou mít peněžní i nepeněžní formu, např. při dosažení životního nebo pracovního 

jubilea, za mimořádné pracovní výkony, narození dítěte a další (10, s. 67). 

Podle § 6 odst. 9 písm. g) ZDP je od daně osvobozena hodnota nepeněžního bezúplatného 

plnění poskytovaného z FKSP, ze sociálního fondu nebo ze zisku po zdanění do úhrnné 

výše 2 000 Kč ročně u každého zaměstnance. Proto je nutné všechny nepeněžní příjmy, 

které zaměstnanec od svého zaměstnavatele za rok obdrží sečíst a částka převyšující 

2 000 Kč bude podléhat zdanění daní z příjmů ze závislé činnosti (8, s. 119). Podle § 14 

vyhlášky o FKSP lze zaměstnancům poskytovat věcné a peněžní dary, přičemž celková 

výše darů může činit nejvýše 15 % ze základního přídělu do FKSP. Ale podle ZDP tyto 

peněžní dary nebudou osvobozeny od daně z příjmů ze závislé činnosti (8, s. 120). 

U zaměstnavatele: § 25 odst. 1 písm. t) ZDP – daňovým výdajem nejsou výdaje na 

reprezentaci (např. výdaje na pohoštění, občerstvení, dary). Za dar se nepovažuje 

reklamní nebo propagační předmět, který je opatřen jménem nebo ochrannou známkou 

poskytovatele, jehož hodnota bez DPH nepřesahuje 500 Kč. 

3.10 Půjčky a sociální výpomoc zaměstnancům 

Od daně z příjmů ze závislé činnosti je osvobozen příjem od zaměstnavatele plynoucí 

zaměstnanci v podobě majetkového prospěchu při bezúročné zápůjčce až do celkové výše 

jistin 300 000 Kč a nezahrnuje se do vyměřovacího základu pro odvod sociálního a 

zdravotního pojištění (16, § 6 odst. 9 písm. v).  „Majetkový prospěch z bezúročné 

zápůjčky v úhrnu nad 300 000 Kč je na straně zaměstnance zdanitelným příjmem, a to ve 
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výši úroku obvyklého, který se zdaní jako příjem ze závislé činnosti a vypočte se jen 

z částky přesahující stanovený limit a tato hodnota se zahrnuje do vyměřovacího základu 

pro odvod pojistného na sociální a zdravotní pojištění.“ (8, s. 136) U zaměstnavatele 

nejsou poskytnuté zápůjčky zaměstnancům daňovým výdajem. Sjednané úroky ze 

zápůjčky jsou zdanitelným příjmem (8, s. 140). 

Příklad: Zaměstnavatel poskytl zaměstnanci bezúročnou zápůjčku, částka 500 000 Kč. 

Řešení: u zaměstnance bude majetkový prospěch z bezúročné půjčky do výše 300 000 Kč 

osvobozen. Ze 200 000 Kč zaměstnavatel stanoví obvyklý úrok, jaký poskytují banky, 

např. 7 % = 14 000 Kč ročně bude zaměstnavatel přidaňovat zaměstnanci jako nepeněžní 

příjem a zároveň bude částka zahrnuta do vyměřovacího základu pro odvod pojistného 

na sociální a zdravotní pojištění (8, s. 136). 

Sociální výpomoc 

Pro zaměstnance jsou příjmy poskytnuté zaměstnavatelem jako sociální výpomoc 

v souvislosti s překlenutím mimořádných situací v důsledků živelní pohromy, ekologické 

nebo průmyslové havárie do výše 500 000 Kč osvobozeny. Podmínkou je vyhlášení 

nouzového stavu na území pobytu zaměstnance (8, s. 140). 

3.11 Bezplatné přechodné ubytování 

Podle § 6 odst. 9 písm. i) ZDP hodnota přechodného ubytování poskytovaného 

zaměstnavatelem u zaměstnance osvobozena od daně z příjmů ze závislé činnosti pokud: 

- Jde o nepeněžní plnění v souvislosti s výkonem práce 

- Obec přechodného ubytování je jiná než obec, kde má zaměstnavatel bydliště 

- Nejde o ubytování při pracovní cestě 

- Maximálně do výše 3 500 Kč měsíčně 

Zaměstnavatel - § 24 odst. 2 písm. j) bod 5 ZDP. Pokud je plnění zaměstnavatele 

dohodnuto v kolektivní smlouvě, vnitřním předpisu, pracovní nebo jiné smlouvě jsou 

veškeré výdaje spojené s přechodným ubytováním zaměstnanců daňově uznatelné            

(8, s. 148). 

3.12 Slevy z cen při prodeji zaměstnancům 

Jednou ze zaměstnaneckých výhod je prodej zboží, vyrobených výrobků nebo poskytnutí 

služeb zaměstnavatelem jeho zaměstnancům se slevou. Poskytnutá sleva, tedy rozdíl mezi 

cenou obvyklou a cenou, kterou platí zaměstnanec, je zdanitelným příjmem zaměstnance 
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a tato částka vstupuje také do vyměřovacího základu pro pojistné na sociální a zdravotní 

pojištění (8, s. 161). 

U zaměstnavatele se mezi daňově uznatelné náklady považují výrobní náklady na 

zhotovení výrobků prodaných za nižší ceny zaměstnancům, náklady spojené 

s poskytnutím služeb zaměstnancům, nákupní ceny zboží poskytnutého se slevou 

zaměstnancům a daňová zůstatková cena hmotného majetku prodaného zaměstnancům. 

Pojistné hrazené zaměstnavatelem za zaměstnance na sociální a zdravotní pojištění bude 

podle § 24 odst. 2 písm. f) daňovým výdajem (8, s. 162). 

3.13 Příspěvky na kulturu, sport a rekreaci 

Příspěvky zaměstnavatele na kulturu, sport a rekreaci poskytnuté zaměstnancům se 

z daňového hlediska dělí podle formy plnění na peněžní a nepeněžní příspěvky. 

1. Příspěvky ve formě nepeněžního plnění zaměstnavatele. 

U zaměstnance je nepeněžní plnění poskytované z FKSP, ze sociálního fondu, ze zisku 

po zdanění nebo na vrub nákladů, které nejsou náklady na dosažení, zajištění a udržení 

příjmů osvobozeno od daně z příjmů ze závislé činnosti (16, § 6 odst. 9 písm. d). Jedná 

se o pořízení zboží nebo služeb zdravotního, léčebného nebo hygienického charakteru od 

zdravotnických zařízení, pořízení zdravotnických prostředků a použití vzdělávacích nebo 

rekreačních zařízení, použití zařízení péče o děti předškolního věku, knihovny, 

tělovýchovných a sportovních zařízení, příspěvky na kulturní a sportovní akce a 

příspěvky na tištěné knihy, ve kterých reklama nepřesahuje 50 % plochy. Při poskytnutí 

rekreace a zájezdu je u zaměstnance osvobozena nejvýše částka 20 000 Kč za zdaňovací 

období (16, § 6, odst. 9 písm. d). Jako plnění zaměstnavatele zaměstnanci se považuje i 

plnění poskytnuté pro rodinné příslušníky zaměstnance (8, s. 126). 

Podle § 25 odst. 1 písm. h) ZDP jsou daňově uznatelnými náklady nepeněžní plnění 

poskytovaná zaměstnanci ve formě příspěvku na kulturní pořady, zájezdy, sportovní akce 

a tištěné knihy, u nichž reklamní plocha nepřesahuje 50 % a možnosti používat rekreační, 

zdravotnická, sportovní a vzdělávací zařízení s výjimkou uvedených v § 24 odst. 2     

písm. j bod 1 až 3 ZDP, kam spadají náklady na pracovní a sociální podmínky, péči o 

zdraví a zvýšený rozsah doby odpočinku zaměstnanců. 
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2. Příspěvky ve formě peněžního plnění zaměstnavatele 

U zaměstnance peněžní plnění není osvobozeno, a proto se jedná vždy o zdanitelný příjem 

a tento příjem bude zahrnut do vyměřovacího základu pro výpočet pojistného na sociální 

a zdravotní pojištění (zdanění ze superhrubé mzdy) (8, s. 129). 

U zaměstnavatele lze použít § 24 odst. 2 písm. j) bod 5 ZDP, kde je uvedeno, že daňovými 

výdaji jsou výdaje vynaložené na práva zaměstnanců vyplývající z kolektivní smlouvy, 

vnitřního předpisu, pracovní nebo jiné smlouvy zaměstnavatele – může se jednat o 

proplacení vstupenek na kulturní nebo sportovní akce, peněžní příspěvek na zájezd 

zaměstnanci do výše 20 000 Kč, poskytnutí peněžní částky pro nákup zdravotnických 

produktů a vitaminů dle volby zaměstnanců aj. (8, s. 132). 

Tabulka č. 10: Peněžní a nepeněžní plnění zaměstnavatele  

(Zdroj: Vlastní tvorba dle 8, s. 132) 

Nepeněžní plnění zaměstnavatele Peněžní plnění zaměstnavatele 

Zakoupení vstupenek na kulturní 

vystoupení 

Proplacení vstupenek, poskytnutí 

peněžních prostředků pro nákup 

permanentek do fitness atd. 

Zakoupení permanentek do sportovních 

zařízení, např. bazén, fitness centra, 

bowling, tenis, golf 

Zakoupení vstupenek do divadel 

Zakoupení vstupenek na sportovní akce 

Úhrada tuzemské nebo zahraniční 

rekreace cestovní kanceláři 

Poskytnutí poukázek na nákup 

zdravotnického zboží a vitaminů 

 

3.14 Provoz firemní mateřské školky 

Nepeněžní plnění poskytované zaměstnavatelem zaměstnanci nebo jeho rodinnému 

příslušníku ve formě použití zařízení péče o děti předškolního věku včetně mateřské 

školky je od daně z příjmů fyzických osob osvobozeno (16, § 6 odst. 9 písm. d). Toto 

plnění musí být poskytováno z FKSP, ze sociálního fondu nebo ze zisku po zdanění, nebo 

na vrub nákladů, které nejsou náklady na dosažení, zajištění a udržení příjmů (8, s. 166). 

Za splnění podmínek je nepeněžní příjem u zaměstnance zdanitelným příjmem ze závislé 

činnosti dle § 6 odst. 1 písm. d) ZDP. 
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4 ANALÝZA ZAMĚSTNANECKÝCH BENEFITŮ VE 

VYBRANÉ SPOLEČNOSTI 

V následující kapitole bakalářské práce bude provedena analýza zaměstnaneckých 

benefitů ve společnosti BD SENSORS s. r. o., která se nachází v Buchlovicích ve 

Zlínském kraji. V první části budou uvedeny základní informace o společnosti, předmět 

podnikání, historie a organizační struktura společnosti, tržní podíl a konkurence. Dále 

bude zpracována ekonomická situace společnosti a uveden systém hodnocení a 

odměňování zaměstnanců spolu s jednotlivými zaměstnaneckými benefity, které 

společnost v současné době svým zaměstnancům nabízí. 

4.1 Základní informace o společnosti 

Název: BD SENSORS s. r. o. 

Právní forma: společnost s ručením omezeným 

Datum vzniku a zápisu do obchodního rejstříku: 13. prosince 1993 

Základní kapitál: 15 000 000 Kč 

Spisová značka: C 12714 vedená u Krajského soudu v Brně 

Odvětví: strojírenství 

Velikostní zařazení společnosti podle EU: střední 

 

Předmětem podnikání dle obchodního rejstříku jsou následující činnosti: vedení 

účetnictví, kovoobrábění, velkoobchod, specializovaný maloobchod, činnost technických 

poradců v oblasti elektroniky a mikroelektroniky, zprostředkování služeb, výroba 

elektrických strojů a přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí a 

výroba elektrického vybavení, testování, měření a analýzy a výzkum a vývoj v oblasti 

přírodních a technických věd (31). 

 

Sídlo společnosti:     Pobočky: 

BD SENSORS s. r. o.     Slovensko 

Hradišťská 817     Německo 

Buchlovice 687 08     Švýcarsko 

IČ: 49968416      Čína 

DIČ: CZ49968416     Rusko 

 

Společnost BD SENSORS s. r. o. byla založena v roce 1993. Za 25 let si získala 

významné postavení na trhu a stala se celosvětově uznávaným producentem elektronické 

tlakoměrné techniky. Společnost nabízí široké portfolio produktů, kam spadají tlakové 
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senzory, snímače tlaku, převodníky tlaku, elektronické tlakové spínače, snímače tlaku 

s displejem a spínacími výstupy, hydrostatické ponorné sondy i zobrazovací a 

vyhodnocovací přístroje. Zaměstnanci společnosti navrhují řešení šité na míru podle 

individuálních potřeb zákazníka. Významná výhoda společnosti vyplývá zejména 

z dlouhodobé tradice, kompetentnosti a neustálého rozvoje. Díky důsledné strategii 

výroby a kvality se BD SENSORS s. r. o. stává výrazným pojmem na trhu elektronické 

tlakoměrné techniky. Společnost má zaveden systém řízení kvality ISO 9001, který byl 

v roce 2017 adaptován na požadavky dle normy ČSN EN ISO 9001:2016, díky čemuž je 

zajištěna vysoká kvalita dodávaných výrobků a poskytovaných služeb (31). Mezi hlavní 

odběratele patří zákazníci z České republiky a z Německa. Konkrétně 50 % produkce se 

prodá na českém trhu a 50 % na německém (32). 

Každoročně se společnost účastí mnoha veletrhů v České republice i zahraničí. Například 

v roce 2017 se společnost prezentovala na veletrhu Ampér v Brně, dále na veletrzích 

v Polsku a Slovinsku. Dále společnost organizuje prostřednictvím odborníků ze své 

akreditované kalibrační laboratoře školení a semináře na téma metrologie tlaku a 

kalibrace deformačních a elektromechanických tlakoměrů (31).  

4.2 Historie společnosti 

Společnost BD SENSORS s. r. o. byla založena 13. prosince 1993. Od založení rozšířila 

společnost sortiment výrobků z původních 4 typů snímačů na současných 80 (31).  

V lednu 2017 došlo k fúzi společnosti BD SENSORS s kroměřížskou společností Czech 

Space Research Centre, dále jen (CSRC), která se věnuje kosmickému výzkumu. Tato 

společnost se stala významnou součástí společnosti BD SENSORS s nyní představuje její 

oficiální vesmírnou divizi. Czech Space Research Centre vzniklo v roce 1994 a od svého 

počátku se zabývá vývojem a výrobou aplikací a zařízení využívaných ve vesmírném 

prostoru a má za sebou několik desítek kosmických projektů (31). 

4.3 Organizační struktura společnosti 

Statutární orgán: Ing. Karel Mareček, Ing. Libor Šimoník – jednatelé 

Následující organizační struktura společnosti BD SENSORS s. r. o. zobrazuje, že pod 

výkonného ředitele spadají ředitelé jednotlivých úseků. Pod personální a ekonomickou 

ředitelkou v jedné osobě spadá řízení lidských zdrojů, financí a controlling. Provozní 

ředitel má na starost prodej, servis, nákup, logistiku, kvalitu a akreditovanou kalibrační 

laboratoř a autorizované metrologické středisko. Výrobní ředitel řídí technickou přípravu 

výroby, výrobu ve vesmírném středisku, elektrovýrobu, mikromechaniku a mechanickou 
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výrobu, údržbu a vychystávání. Dále se ve společnosti nachází oddělení IT, oddělení 

průmyslových inženýrů a oddělení výzkumu a vývoje (32). 

 

Obrázek č. 5: Organizační struktura 

(Zdroj: 32) 

4.4 Analýza vnitřních a vnějších faktorů 

Společnost BD SENSORS s. r. o. patří mezi významné producenty elektronické 

tlakoměrné techniky na českém trhu. Pro analýzu vnitřních a vnějších faktorů společnosti 

jsem zvolila SWOT analýzu, která komplexně shrne silné a slabé stránky společnosti, 

možné příležitosti a hrozby. 
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Tabulka č. 11: SWOT analýza  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Silné stránky 

Vybudovaná základna zákazníků 

Technická vybavenost 

Unikátní produkty 

Vlastní know-how 

Flexibilita společnosti 

Finanční kapacity na rozvoj 

Dobré jméno společnosti 

Vlastní vývojové oddělení 

Slabé stránky 

Omezená výrobní kapacita 

Nedostatek kvalifikovaných pracovníků 

Příležitosti 

Spolupráce s novými dodavateli 

Vzrůstající poptávka po produktech 

Vstup na nové zahraniční trhy 

Reklamní kampaň cílená na specifickou 

skupinu zákazníků 

Hrozby 

Recese ekonomiky 

Zvyšování cen energií 

Vstup nové konkurence na trh 

Zvýšení daňového zatížení 

 

 

V levé polovině jsou zaznamenány faktory, které mají pozitivní dopad a pomáhají 

společnost uspět v tržním prostředí. Naopak v pravé části jsou zobrazeny negativní 

skutečnosti, které je potřeba potlačit, nebo být připraven na jejich důsledky. Z výsledků 

SWOT analýzy vyplývá, že silné stránky převyšují nad slabými. Mezi příležitosti jsem 

zařadila především možnost spolupráce s novými dodavateli a vzrůstající poptávku po 

produktech, především kvůli rozvoji průmyslu 4.0. Mezi možné hrozby se jeví blížící se 

recese ekonomiky, zvyšování cen energií, vstup nové konkurence na trh a možné daňové 

reformy. 

4.5 Ekonomická situace 

V roce 2017 bylo hospodaření společnosti zakončeno se ziskem po zdanění ve výši 

35 685 tis. Kč, jedná se o meziroční pokles o necelá 2 %. Čistý obrat se oproti 

předchozímu roku zvýšil o 22,5 % na 318 560 tis. Kč. U provozního výsledku 

hospodaření došlo k mírnému nárustu na hodnotu 47 841 tis. Kč (31). 

Počet zaměstnanců v roce 2017 významně vzrostl na 160. Tento nárůst byl do značné 

míry ovlivněn fúzí se společností CSRC. Z celkového počtu 160 zaměstnanců bylo 

celkem 60 pracovníků THP a 100 dělnických profesí a pomocných pracovníků. S vyšším 

počtem zaměstnanců byl zaznamenán i významný růst osobních nákladů na                          

75 981 tis. Kč (31). 
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Přehled vybraných ekonomických údajů v tis. Kč (zdroj: výroční zpráva, rozvaha, VZZ) 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Aktiva celkem 272 504 296 585 345 892 377 179 428 509 

Kapitál 237 426 262 881 312 048 335 242 349 449 

Osobní náklady 51 012 52 182 53 138 58 981 75 981 

VH po zdanění 42 900 48 984 49 168 36 280 35 685 

Čistý obrat 237 800 240 347 245 877 259 962 318 560 

 

 

Graf č. 3: Vývoj celkových aktiv 

 (Zdroj: Vlastní tvorba dle 31) 

 

 

Graf č. 4: Vývoj čistého obratu  

(Zdroj: Vlastní tvorba dle 31) 
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Graf č. 5: Vývoj výsledku hospodaření po zdanění 

(Zdroj: Vlastní tvorba dle 31) 

 

Grafy zobrazují vývoj celkových aktiv, VH po zdanění a čistého obratu. Pouze ve 

výsledku hospodaření po zdanění vidíme v roce 2016 a 2017 pokles z důvodu vyšších 

nákladů. Ostatní ukazatelé mají vzrůstající tendenci, především čistý obrat je každoročně 

vyšší, což představuje ekonomicky silnou a prosperující společnost. 

4.6 Analýza systému hodnocení a odměňování zaměstnanců 

Hodnocení zaměstnanců probíhá každý rok, kde vedoucí pracovníci hodnotí své 

podřízené ve formuláři. S tímto hodnocením musí být každý zaměstnanec seznámen a je 

uloženo na personálním oddělení, kde mají zaměstnanci vedené osobní složky (32).  

Ve společnosti je zaveden dvousměnný provoz. Ve výrobě je pracovní doba první směny 

od 6:30 do 15:00 hodin a druhé směny od 14:30 do 22:45 hodin. Odměňování probíhá 

jednou měsíčně. Zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům fixní a hodinovou mzdu dle 

jejich pozice plus osobní ohodnocení dle výsledků. Mezi další mzdové složky patří 

příplatek 25 % za práci přesčas, příplatek 35 % za práci v sobotu a příplatek 10 % za práci 

v noci (32). 

Pro personální agendu, evidenci skladů a celkové vedení účetnictví společnost využívá 

informační systém SAP (32). 

Následující tabulka zobrazuje počet zaměstnanců ve společnosti BD SENSORS s. r. o. 

dle jejich mzdového zařazení. K 1. 4. 2019 má společnost celkem 171 zaměstnanců, 
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z nichž 21 pracuje na CSRC v Kroměříži a zbytek svou práci vykonává přímo v areálu 

BS SENSORS s. r. o. v Buchlovicích. Společnosti odměňuje 90 zaměstnanců fixní mzdou 

a 81 zaměstnanců má hodinovou mzdu (32). 

Tabulka č. 12: Formy mzdy  

(Zdroj: 32) 

Středisko 
Fixní      

mzda 

Hodinová 

mzda 
Celkem 

Průmyslovo-inženýrské středisko 1  1 

CSRC 21  21 

Ekonomické středisko 4  4 

Kvalita 3  3 

Výzkum a vývoj 13  13 

Elektro 2 37 39 

Elektro-TPV 3  3 

Expedice 5  5 

Výroba  1 1 

Kuchyň  1 1 

Údržba  2 2 

Úklid  2 2 

ČP 1 2 3 

MEMS 3 15 18 

Nákup 5  5 

Sklad 5  5 

Prodej 11  11 

Servis 3  3 

MKT 1  1 

AKL/AMS 3  3 

Mechanická výroba 6 21 27 

 Celkem zaměstnanců 90 81 171 

 

4.7 Zaměstnanecké benefity poskytované ve společnosti 

V následující části jsou vypsány jednotlivé benefity, které společnost nyní zaměstnancům 

poskytuje. Společnost nemá ze zákona povinnosti tvořit FKSP, proto výdaje hradí z fondu 

ze zisku. 

Příspěvek na stravování 

Zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům obědy, které jsou objednávány a dováženy jiným 

subjektem. Cena 1 obědu je 85 Kč. Zaměstnanec si hradí 29 Kč a příspěvek 
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zaměstnavatele činí 46,50 Kč za 1 oběd + 9,50 Kč, který je hrazen z fondu ze zisku (32). 

Pro přehlednost jsou částky vypsány v následující tabulce.  

Tabulka č. 13: Příspěvek na stravování  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Cena 1 obědu 85 Kč 

Hradí zaměstnanec 29 Kč 

Hradí zaměstnavatel  46,50 Kč 

Příspěvek zaměstnavatele z fondu ze zisku 9,50 Kč 

Daňově uznatelné náklady zaměstnavatele (55 % z ceny 

oběda) 
46,50 Kč 

 

Dovolená 20 + 2 dny navíc 

Všichni zaměstnanci mají ze zákona nárok na 20 dní dovolené. Zaměstnavatel poskytuje 

jako benefitní plnění další 2 dny dovolené ročně navíc. Zaměstnanec by měl dny určené 

pro dovolenou vyčerpat v kalendářním roce, lze však nespotřebovanou dovolenou převést 

do následující kalendářního roku. Maximálně v prvním čtvrtletí následujícího 

kalendářního roku musí být nevyužitá dovolená z předchozího roku využita (32). 

Příspěvek na penzijní a životní pojištění 

Výše příspěvku na penzijní připojištění a na soukromé životní pojištění není pevně 

stanovena. Zaměstnanci si mohou určit pevnou částku např. 500 Kč / měsíc, nebo si 

stanovit určité %, např. 3 % z hrubé mzdy (32). 

Zaměstnavatel platí max. do výše daňově uznatelných nákladů, tedy do 50 000 Kč za rok 

za jednoho zaměstnance. 

Volný vstup na sportovní aktivity 

Benefitní plnění v nepeněžní formě jsou do 20 000 Kč osvobozena od odvodů na sociální 

a zdravotní pojištění a od daně z příjmů fyzických osob. 

Společnost nabízí svým zaměstnancům následující benefity pro využití volného času 

(32): 

- Zimní stadion Uherský Ostroh – přes zimní období volné bruslení a hokej 

- Fitness Staré Město u Uherského Hradiště – neomezený vstup 

- Plavenky do Aquaparku v Uherském Hradišti – vstup 1x týdně 
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Firemní autobus 

Pro svoz zaměstnanců z blízkého okolí zaměstnavatel nabízí autobusovou dopravu. 

Dopravci společnost hradí částku průměrně 35 000 Kč měsíčně. Autobus jede trasu 

Uherské Hradiště – Staré Město u Uherského Hradiště – Zlechov – Buchlovice 2x denně. 

Zaměstnanci, kteří dopravu využívají, si hradí 9 Kč za 1 jízdu z Uherského Hradiště a 

4,50 Kč za 1 jízdu ze Zlechova (32). 

Příspěvek na očkování 

Dalším benefitem je příspěvek na očkování proti chřipce. V případě zájmu zaměstnance 

společnost uhradí plnou výši ceny očkování (32). 

Pořádání firemních akcí 

Společnost pravidelně pořádá firemní akce. Jedná se například o vánoční večírky, 

sportovní akce, anebo oslavy výročí společnosti. V roce 2019 se bude konat výročí 25 let 

fungování společnosti na českém trhu (32). 

Pružná pracovní doba a homeoffice 

THP pracovníci mohou využít pružnou pracovní dobu s podmínkou, že v době mezi 10. 

a 14. hodinou budou přítomni na svém pracovišti. Společnost také nabízí homeoffice, 

tedy práci z domova, kterou individuálně schvaluje vedení společnosti (32). 

Bezabsenční prémie 

Zaměstnanci mají nárok na bezabsenční prémii v případě, že jejich nepřítomnost 

nepřesáhne 5 hodin za kalendářní měsíc a zároveň 20 hodin za celý kalendářní rok. Výše 

této prémie je stanovena na 3 000 Kč. Odměna náleží všem zaměstnancům, kteří 

nastoupili do pracovního poměru nejpozději k 15. 1. daného roku a je vyplácena ve 

výplatě za prosinec (32). 

Peněžní příspěvek  

Společnost nabízí peněžní příspěvky např. při narození dítěte, svatbě, oslava 50ti let a při 

odchodu do důchodu. Podmínkou pro tento benefit je odpracování minimálně tří let ve 

společnosti BD SENSORS s. r. o. (32). 

Není daňově uznatelným N = částka plnění se zdaňuje zaměstnanci ke mzdě. 

Odměna za doporučení nových pracovníků 

Zaměstnanec, který přivede do společnosti nového pracovníka, který vydrží ve 

společnosti nejméně po dobu 6ti měsíců, má nárok na odměnu ve výši jedné poloviny své 
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mzdy. Zbylá polovina je mu vyplacena, pokud nový zaměstnanec vydrží ve společnosti 

celý rok a předpokládá se jeho zaměstnání i nadále (32). 

Flexi Passy 

Společnost nabízí svým zaměstnancům využití Flexi Passů v hodnotě 1 000 Kč. 

Zaměstnanci obdrží 1 poukázku na konci roku. Tuto poukázku může zaměstnanec využít 

na nejrůznější volnočasové aktivity, například sportovní aktivity, kulturu, cestování a 

dovolenou, vzdělávání, nákup zdravotnických potřeb a vitamínů a další. Poukázka do 

20 000 Kč je osvobozena od odvodů na sociální a zdravotní pojištění a také od daně 

z příjmů a získává tak o 45 % vyšší hodnotu v porovnání se mzdou. Flexi Pass je možno 

utratit ve více než 11 000 provozovnách, které jsou uvedeny na www.mujPass.cz (32). 

4.8 Dotazníkové šetření pro zjištění spokojenosti zaměstnanců 

s poskytovanými benefity 

Pro zjištění spokojenosti zaměstnanců s poskytovanými benefity ve společnosti BD 

SENSORS s. r. o. byla zvolena metoda anonymního dotazníkového šetření. Dotazníky 

byly zpracovány v online podobě přes internetový portál Vyplňto.cz a rozeslány všem 

zaměstnancům do pracovní e-mailové schránky. Dotazník se skládal ze 22 otázek ve dvou 

částech, vybranou odpověď respondenti označili křížkem. První část zjišťovala obecné 

informace o respondentovi, jako je pohlaví, věk a pozice, na které respondent pracuje,       

a druhá část se zabývala vlastním šetřením. Dotazník byl rozeslán celkem 160 

zaměstnancům, vyplnilo jej 94 zaměstnanců, což je 67 % z celkového počtu. Šetření 

probíhalo v době od 22. 2. 2019 do 25. 3. 2019. 

1. část dotazníku – informace o respondentovi 

1. Pohlaví 

Tabulka č. 14: Dotazníkové šetření – pohlaví  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle 34) 

Odpověď Počet V % 

Žena 50 53,19 % 

Muž 44 46,81 % 

 

Z dotazovaných zaměstnanců je 50 žen, což je 53,19 % a 44 mužů, což je 46,81 % 

z celkového počtu respondentů. 
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2. Profese ve firmě 

Tabulka č. 15: Dotazníkové šetření: profese ve firmě  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle 34) 

Odpověď Počet V % 

Dělník 49 52,13 % 

THP 45 47,87 % 

 

Z respondentů, kteří zodpověděli dotazník bylo 47,87 % THP pracovníků                                 

a 52,13 % dělníků. 

3. Věk 

Tabulka č. 16: Dotazníkové šetření - věk respondentů  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle 34) 

Odpověď Počet V % 

Do 30 let 16 17,02 % 

31 – 40 let 29 30,85 % 

41 – 50 let 31 32,98 % 

51 – 60 let 18 19,15 % 

61 a více let 0 0 % 

 

Více než polovina zaměstnanců pracujících ve společnosti je starších 41 let. Mladých 

lidí do 30 let je 17,02 %, mezi nimiž jsou i zaměstnanci studující vysoké školy. 

4. Ve společnosti BD SENSORS s. r. o. pracuji: 

Tabulka č. 17: Dotazníkové šetření - délka pracovního poměru  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle 34) 

Odpověď Počet V % 

Méně než 1 rok 9 9,57 % 

1 – 2 roky 15 15,96 % 

3 – 5 let 19 20,21 % 

6 – 10 let 13 13,83 % 

Více než 10 let 38 40,43 % 
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Z výsledků dotazníku vyplývá, že 

nejvíce zaměstnanců pracuje ve 

společnosti více než 10 let, což 

značí stabilitu společnosti. Délku 

pracovního poměru mezi 6 až 10 

lety má 13 zaměstnanců a mezi 3 

až 5 lety 19 zaměstnanců. Méně 

než 2 roky pracuje ve společnosti 

25,53 % zaměstnanců. 

 

 

 

2. část dotazníku – šetření spokojenosti zaměstnanců s hodnocením, odměňováním 

a poskytovanými benefity 

5. Jak jste celkově spokojen/a se svým zaměstnáním ve společnosti BD SENSORS              

s. r. o.? 

Tabulka č. 18: Dotazníkové šetření - spokojenost respondentů se zaměstnáním  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle 34) 

Odpověď Počet V % 

Mimořádně spokojen/a 1 1,06 % 

Velmi spokojen/a 20 21,28 % 

Spíše spokojen/a 57 60,64 % 

Spíše nespokojen/a 14 14,89 % 

Velmi nespokojen/a 2 2,13 % 

 

Z tabulky vyplývá, že 82,98 % všech respondentů je se svým zaměstnáním spokojena a 

17,02 % je nespokojena. Z dotazníkového šetření bylo zjištěno, že většina nespokojených 

zaměstnanců ve společnosti pracuje více než 6 let. 

 

Graf č. 6: Délka pracovního poměru 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle 34) 
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Graf č. 7: Hodnocení spokojenosti respondentů se zaměstnáním 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle 34) 

 

6. Doporučil/a byste zaměstnání ve společnosti BD SENSORS s. r. o. některému ze svých 

přátel? 

Tabulka č. 19: Dotazníkové šetření - doporučení práce ve společnosti přátelům  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle 34) 

Odpověď Počet V % 

Určitě ano 7 7,45 % 

Spíše ano 44 46,81 % 

Spíše ne 34 36,17 % 

Určitě ne 9 9,57 % 

 

U otázky, zda by respondent doporučil zaměstnání v této společnosti některému ze svých 

přátel, byly výsledky velmi vyrovnané. 45,74 % respondentů by zaměstnání nedoporučilo 

zbylých 54,26 % respondentů by práci dalším lidem doporučilo. 

7. Jak hodnotíte své pracovní prostředí? 

Tabulka č. 20: Dotazníkové šetření - hodnocení pracovního prostředí  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle 34) 

Odpověď Počet V % 

Vyhovující 50 53,19 % 

Částečně vyhovující 41 43,62 % 

nevyhovující 3 3,19 % 
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Hodnocení pracovního prostředí dopadlo velmi dobře. Téměř 97 % respondentů uvedlo, 

že je jejich pracovní prostředí částečně nebo zcela vyhovující a pouze 3 respondenti 

považují své pracovní prostředí za nevyhovující.  

8. Jste dobře informován/a o cílech a poslání společnosti? 

Tabulka č. 21: Dotazníkové šetření – informovanost respondentů o cílech a poslání společnosti 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle 34) 

Odpověď Počet V % 

Určitě ano 23 24,47 % 

Spíše ano 49 52,13 % 

Spíše ne 17 18,09 % 

Určitě ne 5 5,32 % 

 

76,6 % všech respondentů je dobře informována o cílech a poslání společnosti. 22 

respondentů uvedlo, že z části nebo zcela neznají cíle a poslání společnosti. 

 

Graf č. 8: Informovanost respondentů o cílech a poslání společnosti  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle 34) 
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9. Jaká je celkově atmosféra na pracovišti? 

Tabulka č. 22: Dotazníkové šetření - hodnocení atmosféry na pracovišti  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle 34) 

Odpověď Počet V % 

Vynikající 1 1,06 % 

Velmi dobrá 19 20,21 % 

Dobrá 27 28,72 % 

Normální 22 23,4 % 

Spíše horší 25 26,6 % 

Atmosféru na pracovišti hodnotí 47 respondentů za dobrou až vynikající, 22 respondentů 

za normální a 25 za spíše horší, což je z celkového počtu respondentů 26,6 %. 

10. Řekl/a byste, že jste při výkonu své práce ve stresu? 

Tabulka č. 23: Dotazníkové šetření - hodnocení stresu při výkonu práce  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle 34) 

Odpověď Počet V % 

Ano, více než si přeji 36 38,3 % 

Přiměřeně k pracovní 

pozici 
49 52,13 % 

Ne, nejsem ve stresu 9 9,57 % 

90,43 % respondentů je při výkonu své práce ve stresu, přičemž 52,13 % respondentů 

uvádí, že je ve stresu přiměřeně k pracovní pozici a zbylých 38,3 % respondentů se 

stresuje více než by si přáli. 9 respondentů se v práci nestresuje vůbec. 

 

Graf č. 9: Hodnocení stresu při výkonu práce  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle 34) 
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11. Pochválil Vás v posledním měsíci někdo za dobře provedenou práci? 

Tabulka č. 24: Dotazníkové šetření – pochvala od nadřízeného  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle 34) 

Odpověď Počet V % 

Ano 33 35,11 % 

Ne 61 64,89 % 

Pravidelná pochvala za dobře provedenou práci od vedoucích pracovníků by na 

pracovištích neměla chybět. Z průzkumu ale vyplývá, že necelých 65 % respondentů 

nebylo za uplynulý měsíc pochváleno vůbec. 33 respondentů za dobře provedenou práci 

pochváleno bylo. 

12. Máte možnost při práci ve společnosti BD SENSORS s. r. o. rozvíjet svoje profesní 

schopnosti? 

Tabulka č. 25: Dotazníkové šetření – rozvoj profesních schopností  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle 34) 

Odpověď Počet V % 

Určitě ano 18 19,15 % 

Spíše ano 32 34,04 % 

Spíše ne 34 36,17 % 

Určitě ne 4 4,26 % 

Nevím 6 6,38 % 

Na otázku, zda mají zaměstnanci možnost dále rozvíjet svoje profesní schopnosti, 

odpovědělo 53,19 % respondentů kladně a 40,43 % záporně. 

 

Graf č. 10: Rozvoj profesních schopností  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle 34) 
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13. Máte mezi kolegy dobré přátele? 

Tabulka č. 26: Dotazníkové šetření – hodnocení počtu přátel na pracovišti 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle 34) 

Odpověď Počet V % 

Ano 76 80,85 % 

Ne 18 19,15 % 

Téměř 81 % respondentů má mezi kolegy dobré přátele, pouze 19,15 % uvedlo, že nemá.  

14. Pokud spolupracujete s ostatními útvary společnosti BD SENSORS s. r. o., jak 

hodnotíte tuto spolupráci? 

Tabulka č. 27: Dotazníkové šetření – spolupráce mezi útvary  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle 34) 

Odpověď Počet V % 

Velmi dobrá 12 12,77 % 

Dobrá 51 54,26 % 

Horší 16 17,02 % 

Nespolupracuji 

s ostatními útvary 
15 15,96 % 

Z celkového počtu 94 respondentů jich 79 spolupracuje s ostatními útvary společnosti BD 

SENSORS s. r. o. 67,03 % respondentů uvedlo, že je spolupráce mezi útvary dobrá až 

velmi dobrá. 17,02 % považuje spolupráci mezi útvary za horší. 

 

Graf č. 11: Hodnocení spolupráce mezi útvary společnosti  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle 34) 
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15. Jsou Vaši nadřízení připraveni vyslechnout Vás, když to potřebujete? 

Tabulka č. 28: Dotazníkové šetření – ochota nadřízeného vyslechnout zaměstnance 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle 34) 

Odpověď Počet V % 

Určitě ano 33 35,11 % 

Spíše ano 40 42,55 % 

Spíše ne 14 14,89 % 

Určitě ne 5 5,32 % 

Nevím 2 2,13 % 

Na otázku, zda jsou nadřízeni připraveni v případě potřeby vyslechnout zaměstnance, 

odpovědělo 77,66 % respondentů kladně a 20,21 % záporně.  

 

Graf č. 12: Hodnocení, zda jsou nadřízení ochotni vyslechnout zaměstnance  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle 34) 
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16. Odpovídá vaše platové ohodnocení práci, kterou vykonáváte? 

Tabulka č. 29: Dotazníkové šetření – hodnocení platového ohodnocení 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle 34) 

Odpověď Počet V % 

Určitě ano 6 6,38 % 

Spíše ano 36 38,3 % 

Spíše ne 36 38,3 % 

Určitě ne 16 17,02 % 

 

42 respondentů uvedlo, že jejich platové ohodnocení odpovídá práci, kterou vykonávají, 

což je z celkového počtu respondentů 44,68 %. Zbylých 55,32 % je se svým platovým 

ohodnocením nespokojeno. 

 

Graf č. 13: Hodnocení platového ohodnocení  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle 34) 
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17. Jak jste spokojen/a s principy a pravidly odměňování, zvyšování platu a osobního 

ohodnocení? 

Tabulka č. 30: Dotazníkové šetření – spokojenost s pravidly odměňování a s osobním ohodnocením 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle 34) 

Odpověď Počet V % 

Velmi spokojen/a 1 1,06 % 

Spíše spokojen/a 30 31,91 % 

Spíše nespokojen/a 41 43,62 % 

Velmi nespokojen/a 22 23,4 % 

 

S principy a pravidly odměňování, zvyšování platu a osobního ohodnocení je téměř 33 % 

respondentů spokojeno. Větší část, konkrétně 67,02 %, je částečně nebo velmi 

nespokojena. 

 

Graf č. 14: Hodnocení spokojenosti s pravidly odměňování a s osobním ohodnocením 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle 34) 
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18. Jsou pro vás benefity jedním z rozhodujících faktorů při výběru zaměstnání? 

Tabulka č. 31: Dotazníkové šetření – hodnocení, zda jsou benefity jedním z rozhodujících faktorů 

při výběru zaměstnání 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle 34) 

Odpověď Počet V % 

Ano 18 19,15 % 

Na benefitech mi záleží, 

ale nejsou pro mě při 

výběru zaměstnání 

rozhodující 

66 70,21 % 

Ne, benefity pro mě 

nejsou důležité 
10 10,64 % 

 

Pro 18 respondentů, kteří zodpověděli dotazník, jsou benefity rozhodujícím faktorem při 

výběru nového zaměstnání. 70,21 % respondentů uvedlo, že jim na benefitech záleží, ale 

pro výběr zaměstnání nejsou nejdůležitější. Pro 10,64 % respondentů nejsou benefity 

důležité vůbec. 

 

Graf č. 15: Hodnocení, zda jsou benefity rozhodujícím faktorem při výběru zaměstnání  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle 34) 
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19. Motivují Vás benefity k vyššímu pracovnímu výkonu? 

Tabulka č. 32: Dotazníkové šetření – hodnocení, zda jsou benefity motivující k vyššímu pracovnímu 

výkonu 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle 34) 

Odpověď Počet V % 

Určitě ano 17 18,09 % 

Spíše ano 32 34,04 % 

Spíše ne 26 27,66 % 

Určitě ne 19 20,21 % 

 

Pro více než polovinu respondentů jsou benefity motivující k vyššímu pracovnímu 

výkonu. Pro necelých 48 % respondentů nejsou benefity motivující. 

 

Graf č. 16: Hodnocení, zda jsou benefity motivující k vyššímu pracovnímu výkonu  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle 34) 
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20. Které z následujících benefitů Vás motivují? 

Respondenti měli na výběr z 11 benefitů, které společnosti v současné době nabízí. Měli 

zatrhnout 1 až 3 benefity, které je motivují. Na základě vyhodnocení této otázky byl 

sestaven graf oblíbenosti benefitů mezi zaměstnanci.  

 

Graf č. 17: Seznam motivujících benefitů 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle 34) 

 

21. Jak jste spokojen/a se současným systémem vyplácení odměn (pololetní a roční 

prémie, bezabsenční prémie)? 

Tabulka č. 33: Dotazníkové šetření – spokojenost respondentů se současným systémem vyplácení 

odměn 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle 34) 

Odpověď Počet V % 

Velmi spokojen/a 1 1,06 % 

Spíše spokojen/a 52 55,32 % 

Spíše nespokojen/a 29 30,85 % 

Velmi nespokojen/a 12 12,77 % 
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56,38 % je velmi nebo z části spokojena se současným systémem vyplácení odměn ve 

společnosti. Jedná se o pololetní, roční a bezabsenční prémie. Pro 43,62 % respondentů 

je současný systém vyplácení odměn nevyhovující. Tato otázka má návaznost na poslední 

otázku v tomto dotazníku, kde většina nespokojených respondentů uvedla, že podmínky 

pro získání bezabsenční prémie jsou přísné. 

 

Graf č. 18: Hodnocení spokojenosti se současným systémem vyplácení odměn  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle 34) 

 

22. Které z odměn byste rádi zavedli? 

Jednalo se o nepovinnou otázku, ve které měli respondenti možnost volně napsat vlastní 

návrhy na zavedení nových benefitů. Nejčastěji navrhovaným novým benefitem se stala 

delší dovolená 20 + 5 dní navíc, návrh tohoto benefitu uvedlo celkem 26 respondentů. 

Druhým nejčastějším benefitem se staly věrnostní příspěvky za odpracované roky ve 

společnosti. Tento benefit navrhovali především zaměstnanci, kteří ve společnosti pracují 

více než 10 let. Na třetím místě se umístil návrh na zavedení 13. a 14. platu. 7 respondentů 

by si přálo zavedení vyšších měsíčních prémií a 5 respondentů by chtělo dostávat Flexi 

Passy častěji než 1x ročně. Mezi další benefity, které navrhlo pouze několik respondentů, 

patřily příspěvky na dopravu mimo autobus, požadavek na každoroční zvyšování mezd o          

více %, 2 dny SickDays, nepeněžité odměny a nabízení jazykových kurzů. 
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Tabulka č. 34: Návrhy na zavedení nových benefitů od respondentů  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Shrnutí dotazníkového šetření 

Ze zaměstnanců společnosti BD SENSORS s. r. o. vyplnilo dotazník celkem 94 

respondentů, konkrétně 50 žen a 44 mužů. Nejvíce respondentů pracuje ve společnosti 

déle než 10 let, téměř 41 %, proto více než polovina všech respondentů byla starších 41 

let. To značí stabilitu celé společnosti. Mladých zaměstnanců, kteří jsou ve společnosti 

méně než 2 roky je necelých 26 %. Poměr THP pracovníků a dělníků, kteří dotazník 

vyplnili, je velmi vyrovnaný.  

První skupina otázek se zaměřovala na zhodnocení spokojenosti se zaměstnáním, 

pracovním prostředím, atmosférou na pracovišti, stresem a informovaností zaměstnanců 

s cíli společnosti. Z vlastního průzkumu vyplývá, že zaměstnanci jsou se svým 

zaměstnáním a benefity spíše spokojeni. Téměř 55 % respondentů by práci v této 

společnosti doporučilo svým přátelům. Kladně bylo hodnoceno také pracovní prostředí, 

spokojeno bylo 96, 81 % respondentů. Atmosféru na pracovišti zhodnotilo 47 

respondentů za dobrou až vynikající, 22 respondentů za normální a 25 za spíše horší, což 

je z celkového počtu respondentů 26,6 %. Téměř 81 % respondentů má mezi kolegy dobré 

přátele. Horší výsledek přinesla otázka ohledně informovanosti zaměstnanců s cíli a 

posláním společnosti. 22 respondentů uvedlo, že z části nebo zcela neznají cíle a poslání 

společnosti.  

Pravidelná pochvala za dobře provedenou práci od vedoucích pracovníků by na 

pracovištích neměla chybět. Z průzkumu ale vyplývá, že necelých 65 % respondentů 

Navrhované benefity Počet 

20 + 5 dní dovolené 26 

Věrnostní příspěvky za odpracované roky 11 

13. a 14. plat 9 

Měsíční prémie 7 

Flexi Passy častěji 5 

Příspěvek na (auto) dopravu mimo bus  4 

Každoroční zvyšování platů o více % 3 

2 dny Sick Days 2 

Nepeněžité odměny: poukazy, dovolená, 

mobil 
3 

Jazykové kurzy 2 
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nebylo za uplynulý měsíc pochváleno vůbec. 73 respondentů uvedlo, že jejich nadřízení 

jsou připraveni je v případě potřeby vyslechnout. 

Druhá skupina otázek se zabývala hodnocením osobního rozvoje ve společnosti, 

spoluprací s ostatními útvary, platovým ohodnocením a spokojeností respondentů s 

pravidly odměňování. Na otázku, zda mají zaměstnanci možnost dále rozvíjet svoje 

profesní schopnosti, odpovědělo 53,19 % respondentů kladně a 40,43 % záporně.                 

Z celkového počtu 94 respondentů jich 79 spolupracuje s ostatními útvary společnosti BD 

SENSORS s. r. o. 67,03 % respondentů uvedlo, že je spolupráce mezi útvary dobrá až 

velmi dobrá. 17,02 % považuje spolupráci mezi útvary za horší. 42 respondentů uvedlo, 

že jejich platové ohodnocení odpovídá práci, kterou vykonávají, což je z celkového počtu 

respondentů 44,68 %. Zbylých 55,32 % je se svým platovým ohodnocením nespokojeno. 

S principy a pravidly odměňování, zvyšování platu a osobního ohodnocení je téměř 33 % 

respondentů spokojeno. Větší část, konkrétně 67,02 %, je částečně nebo velmi 

nespokojena. 

Poslední část zkoumala spokojenost s poskytovanými benefity ve společnosti. Pro 18 

respondentů, kteří zodpověděli dotazník, jsou benefity rozhodujícím faktorem při výběru 

nového zaměstnání. 70,21 % respondentů uvedlo, že jim na benefitech záleží, ale pro 

výběr zaměstnání nejsou nejdůležitější. Pro 10,64 % respondentů nejsou benefity důležité 

vůbec. Pro více než polovinu respondentů jsou benefity motivující k vyššímu pracovnímu 

výkonu. Pro necelých 48 % respondentů nejsou benefity motivující. Nejvíce motivujícím 

benefitem byl zvolen příspěvek na stravování a možnost pružné pracovní doby. Mezi 

další oblíbené benefity patří 20 + 2 dny dovolené navíc, bezabsenční prémie, volný vstup 

na sportovní aktivity a příspěvek na penzijní a životní pojištění. Dále bylo zjištěno,            

že příspěvek na očkování je zaměstnanci téměř nevyužíván.  

56,38 % je velmi nebo z části spokojena se současným systémem vyplácení odměn ve 

společnosti. Jedná se o pololetní, roční a bezabsenční prémie. Pro 43,62 % respondentů 

je současný systém vyplácení odměn nevyhovující. Tato otázka měla návaznost na 

poslední otázku v tomto dotazníku, kde většina nespokojených respondentů uvedla,            

že podmínky pro získání bezabsenční prémie jsou přísné. 

Poslední otázka byla nepovinná a respondenti měli možnost volně napsat vlastní návrhy 

na zavedení nových benefitů. Nejčastěji navrhovaným novým benefitem se stala delší 

dovolená 20 + 5 dní navíc, návrh tohoto benefitu uvedlo celkem 26 respondentů. Druhým 

nejčastějším benefitem se staly věrnostní příspěvky za odpracované roky ve společnosti. 

Tento benefit navrhovali především zaměstnanci, kteří ve společnosti pracují více než      

10 let. Na třetím místě se umístil návrh na zavedení 13. a 14. platu. 
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5 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 

V následující kapitole budou uvedeny vlastní návrhy pro změny v oblasti poskytování 

zaměstnaneckých benefitů ve společnosti BD SENSORS s. r. o. Přestože společnost 

poskytuje velké množství benefitů, z dotazníkového šetření vyplývá, že některé 

z benefitů téměř nejsou využívány, a naopak zaměstnanci by měli zájem o benefity nové.  

5.1 Stravování 

Zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům obědy, které jsou objednávány a dováženy do 

společnosti jiným subjektem. Cena 1 obědu je 85 Kč. Zaměstnanec si hradí 29 Kč a 

příspěvek zaměstnavatele činí 46,50 Kč (55 %) za 1 oběd + 9,50 Kč, který je hrazen z 

fondu ze zisku. Toto řešení je ideální a z hlediska daní zaměstnavatel využívá daňově 

uznatelné náklady v nejvyšší možné výši 55 %, proto bych zde nic neměnila. 

Protože však provoz probíhá na dvě směny, ranní a odpolední, navrhovala bych možnost, 

aby si každý zaměstnanec mohl zvolit, zda si přeje využívat závodní stravování nebo si 

přeje stravenky. Pro zaměstnance, kteří chodí až na odpolední směnu by byly stravenky 

vhodnější. Pro rok 2019 je daňově nejoptimálnější varianta poskytovat stravenku s 

nominální hodnotou 123 Kč. Oproti předcházejícímu roku se hodnota zvýšila o 5 Kč. 

Podle § 24 odst. 2 písm. j) bod 4 ZDP jsou příspěvky zaměstnavatele daňově účinné do 

výše 55 % ceny jednoho jídla za směnu, maximálně do výše 70 % stravného při trvání 

pracovní cesty 5 až 12 hodin (16). 

Příklad: výpočet mzdy zaměstnance při poskytnutí stravenky 123 Kč. Měsíční mzda 

zaměstnance je 20 000 Kč, nárok má za 1 směnu na 1 stravenku = 20 ks stravenek za          

1 měsíc. 

Tabulka č. 35: Výpočet čisté mzdy při poskytnutí stravenek  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

HM 20 000 Kč 

Sociální a zdravotní pojištění 

zaměstnavatel 34 % 
6 800 Kč 

Superhrubá mzda 26 800 Kč 

Záloha na daň 15 % 4 020 Kč 

Základní sleva na poplatníka - 2 070 Kč 

Daň po slevě 1 950 Kč 

Sociální a zdravotní pojištění 

zaměstnanec 11 % 
2 200 Kč 
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Poskytnuté stravenky 2 460 Kč 

Čistá mzda = HM – daň po slevě – SaZ 

zaměstnanec + stravenky 
18 310 Kč 

 

 

 

Tabulka č. 36: Náklady zaměstnavatele při poskytování stravenek  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

HM 20 000 Kč 

Sociální a zdravotní pojištění 

zaměstnavatel 34 % 
6 800 Kč 

SHM 26 800 Kč 

Daňově uznatelné náklady 55 % z 123 Kč 1 353 Kč 

Náklady zaměstnavatele = SHM + 

stravenky – daňově uznatelné náklady 
27 907 Kč 

Z tabulek vyplývá, že čistá mzda zaměstnance by u zaměstnance, který by měl hrubou 

mzdu 20 000 Kč a nárok na 20 ks stravenek za měsíc, byla 18 310 Kč a celkové náklady 

zaměstnavatele by byly 27 907 Kč za jednoho zaměstnance za jeden měsíc. 

Dále bych společnosti doporučila zajistit pitný režim prostřednictvím barelů s pitnou 

vodou. V současnosti mají zaměstnanci přístup k pitné vodě pouze z kohoutku                     

ve společné kuchyňce. Hodnota neochucené pitné vody by byla pro zaměstnavatele plně 

daňově uznatelná. 

5.2 Příspěvky na penzijní a životní pojištění 

Porovnání výhodnosti zvýšení mzdy se zvýšením příspěvků na penzijní a životní 

pojištění. V tabulce je v prvním sloupci uveden příklad na výpočet čisté mzdy                         

u zaměstnance, který má hrubou mzdu 20 000 Kč. Zaměstnavatel se rozhodl 

zaměstnancům přidat 2 000 Kč. Druhý sloupec ukazuje výpočet čisté mzdy v případě,       

že zaměstnanec dostane 2 000 Kč přidáno k výplatě a ve třetím sloupci dostane 

zaměstnanec 2 000 Kč ve formě příspěvku na penzijní nebo životní pojištění. 
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Tabulka č. 37: Výpočet čisté mzdy při zvýšení mzdy a poskytnutí příspěvku na penzijní připojištění 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 
HM 20 000 HM 22 000 

HM 20 000 + 2000 

příspěvek na PP 

HM 20 000 22 000 20 000 

Sociální a zdravotní 

pojištění zaměstnavatel 

34 % 

6 800 7 480 6 800 

Superhrubá mzda 

(zaokr.na 100 nahoru) 
26 800 29 480 = 29 500 26 800 

Záloha na daň 15 % 4 020 4 425 4 020 

Základní sleva na 

poplatníka 
- 2 070 - 2 070 - 2 070 

Daň po slevě 1 950 2 355 1 950 

Sociální a zdravotní 

pojištění zaměstnanec 11 

% z HM 

2 200 2 420 2 200 

Příspěvek na penz.poj. 0 0 2 000 

Čistá mzda = HM – daň 

po slevě – SaZ 

zaměstnanec + penz.poj. 

15 850 Kč 17 225 Kč 17 850 Kč 

V následující tabulce je vidět srovnání celkových výdajů zaměstnavatele při zvýšení 

mzdy o 2 000 Kč, anebo poskytnutím příspěvku na penzijní připojištění ve výši            

2 000 Kč. 

Tabulka č. 38: Výdaje zaměstnavatele při zvýšení mzdy o 2 000 Kč  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

HM 20 000 + zvýšení mzdy o 2 000 22 000 

S a Z poj 34 % 7 480 

Daňový náklad zaměstnavatele 29 500 

U zaměstnavatele dojde ke zvýšení daňově uznatelných N o částku 29 500 Kč a o 

stejnou částku ke snížení ZD 29 500 x 0.19 = 5 605 Kč 

Celkové výdaje zaměstnavatele = 29 500 - 5 605 = 23 895 Kč 
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Tabulka č. 39: Výdaje zaměstnavatele při poskytnutí příspěvku na penzijní připojištění ve výši       

2 000 Kč  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

HM 20 000 + 2 000 příspěvek na PP 20 000 

S a Z poj 34 % 6 800 

Daňový náklad zaměstnavatele 26 800 + 2000 = 28 800 

U zaměstnavatele dojde ke zvýšení daňově uznatelných N o částku 28 800 Kč a o 

stejnou částku ke snížení ZD 28 800 x 0.19 = 5 472 Kč 

Celkové výdaje zaměstnavatele = 28 800 - 5 472 = 23 328 Kč 

Porovnání výhodnosti poskytnutí příspěvku na PP a zvýšení mzdy o 2000 Kč. 

Tabulka č. 40: Porovnání výhodnosti poskytnutí příspěvku na PP a zvýšení mzdy o 2 000 Kč 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 
Příjem zaměstnance 

Celkové náklady 

zaměstnavatele 

Mzda 20 000+ zvýšení 

mzdy o 2 000 Kč = HM 

22 000 Kč 

17 225 Kč 23 895 Kč 

Mzda 20 000 + poskytnutí 

příspěvku na PP 2000 Kč 
17 850 Kč 23 328 Kč 

Rozdíl  625 Kč 567 Kč 

V případě, že by se zaměstnavatel rozhodl zaměstnanci přidat 2 000 Kč, z pohledu 

zaměstnance i zaměstnavatele by bylo výhodnější poskytnout tuto částku ve formě 

příspěvku na penzijní připojištění. Zaměstnavatel na celkových nákladech za jednoho 

zaměstnance při poskytnutí tohoto příspěvku oproti zvýšení mzdy ušetří 567 Kč                     

a zaměstnanci se zvýší příjem o 625 Kč.  

Vyčíslení nákladů zaměstnavatele při poskytnutí maximální daňově uznatelné výše 

příspěvku na penzijní nebo životní pojištění 

Podle § 6 odst. 9 písm. p) ZDP je v roce 2018 od daně z příjmů ze závislé činnosti 

osvobozena částka 50 000 Kč ročně na penzijní a životní pojištění. Následuje příklad, jak 

velká bude úspora zaměstnavatele, pokud by poskytoval zaměstnancům maximální výši 

příspěvku 50 000 Kč za rok. 
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U zaměstnance je čistý příjem 50 000 Kč na účtu u pojišťovny. U zaměstnavatele dojde 

ke zvýšení jeho daňově uznatelných nákladů o částku 50 000 Kč a o stejnou částku ke 

snížení základu daně. 50 000 x 0,19 = 9 500 Kč 

Celkové výdaje zaměstnavatele za příspěvky na penzijní připojištění za jednoho 

zaměstnance za rok: 50 000 – 9 500 = 40 500 Kč 

V následující tabulce bude zpracovány celkové náklady při poskytnutí příspěvku 500 Kč, 

který společnost nyní poskytuje a příklad výše úspory na nákladech při zvýšení tohoto 

příspěvku na 1 000 Kč. 

Tabulka č. 41: Výpočet čisté mzdy při poskytnutí příspěvku na penzijní připojištění  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 HM 20 000 + 500 

příspěvek na PP 

HM 20 000 + 1000 

příspěvek na PP 

HM 20 500 21 000 

Sociální a zdravotní 

pojištění zaměstnavatel 34 

% 

6 970 7 140 

Superhrubá mzda 

(zaokr.na 100 nahoru) 
27 500 28 140 

Záloha na daň 15 % 4 121 4 221 

Základní sleva na 

poplatníka 
- 2 070 - 2 070 

Daň po slevě 2 051 2 151 

Sociální a zdravotní 

pojištění zaměstnanec 11 

% z HM 

2 255 2 310 

Příspěvek na penz.poj. 500 1 000 

Čistá mzda s příspěvkem 

= HM – daň po slevě – 

SaZ zaměstnanec + 

penz.poj. 

16 694 17 539 
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Tabulka č. 42: Výpočet nákladů zaměstnavatele při poskytnutí příspěvku na penzijní připojištění 

ve výši 500 Kč 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Příspěvek na PP 500 Kč 20 000 

S a Z poj 34 % 6 800 

Daňový náklad zaměstnavatele 26 800 + 500 = 27 300 

U zaměstnavatele dojde ke zvýšení daňově uznatelných N o částku 27 300 Kč a o 

stejnou částku ke snížení ZD 27 300 x 0,19 = 5 187 Kč 

Celkové výdaje zaměstnavatele = 27 300 - 5 187 = 22 113 Kč 

 

 

Tabulka č. 43: Výpočet nákladů zaměstnavatele při poskytnutí příspěvku na penzijní připojištění 

ve výši 1 000 Kč 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Příspěvek na PP 1 000 Kč 20 000 

S a Z poj 34 % 6 800 

Daňový náklad zaměstnavatele 26 800 + 1 000 = 27 800 

U zaměstnavatele dojde ke zvýšení daňově uznatelných N o částku 27 800 Kč a o 

stejnou částku ke snížení ZD 27 800 x 0.19 = 5 282 Kč 

Celkové výdaje zaměstnavatele = 27 800 - 5 282 = 22 518 Kč 

 

 

Tabulka č. 44: Srovnání výhodnosti poskytnutí příspěvků na penzijní připojištění  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 
Příjem zaměstnance 

Celkové náklady 

zaměstnavatele 

Mzda 20 000 + 500 Kč 

příspěvek na PP 
16 694 Kč 22 113 Kč 

Mzda 20 000 + 1 000 Kč 

příspěvek na PP 
17 539 Kč 22 518 Kč 

Rozdíl  845 Kč 405 Kč 

Na příkladu byly vyhodnoceny náklady zaměstnavatele za 1 zaměstnance v případě 

příspěvku 500 Kč a 1 000 Kč měsíčně. Je jasně vidět, že při vyšším příspěvku 1 000 Kč 

jsou náklady zaměstnavatele vyšší pouze o 405 Kč a u zaměstnance by se příjem zvýšil      

o 845 Kč, než kdyby dostával příspěvek pouze 500 Kč. 
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5.3 Příspěvek na odborný rozvoj zaměstnanců 

Dle § 24 odst. 2 písm. j) ZDP jsou pro zaměstnavatele daňovými výdaji veškeré výdaje 

na prohlubování a zvyšování kvalifikace v peněžní i nepeněžní formě, pokud souvisí            

s předmětem činnosti zaměstnavatele. 

Pokud jsou splněny podmínky, že se jedná o nepeněžní plnění a vzdělávání zaměstnance 

souvisí s předmětem činnosti zaměstnavatele, je u zaměstnance toto plnění osvobozeno 

od daně z příjmů ze závislé činnosti. V případě peněžního plnění se u zaměstnance jedná 

o zdanitelný příjem. 

Proto bych doporučila zavedení nového benefitu ve formě nepeněžního příspěvku na 

odborný rozvoj zaměstnanců. Mohlo by se jednat o odborné kurzy pro zvyšování 

kvalifikace v oblasti tlakoměrné techniky pro dělníky nebo velmi žádané jazykové kurzy 

pro THP pracovníky. Tento benefit se také často objevoval v dotazníkovém šetření jako 

návrh na zavedení nového benefitu od respondentů. 

Vyčíslení nákladů při zavedení firemních jazykových kurzů: Společnost by pořádala kurz 

anglického jazyka pro své THP pracovníky 1x měsíčně po dobu 1 roku v prostorách 

firmy. Kurz by se konal o víkendu po pracovní době. Lektor z Jazykové školy PEGA 

Uherské Hradiště by do společnosti pravidelně dojížděl. Jazyková škola nabízí firemní 

výuku na míru dle přání klientů. Jedna lekce o délce 60 minut je určena pro                               

8 – 10 zaměstnanců za cenu 950 Kč včetně dopravy lektora do společnosti (35).  

Náklady za lektora za 12 výukových hodin: 12 x 950 Kč = 11 400 Kč – pro 

zaměstnavatele jsou veškeré náklady daňově uznatelné. 

5.4 Příspěvek zaměstnancům na dopravu do zaměstnání 

Momentálně společnost využívá dopravce a zajišťuje zaměstnancům dopravu do 

zaměstnání autobusem z Uherského Hradiště a Zlechova. Náklady na pronájem jsou 

měsíčně v průměrné výši 35 000 Kč (32). Mnoho zaměstnanců však dojíždí i z okolních 

vesnic a využívají autobusovou dopravu nebo vlastní auto. Navíc firemní autobus sváží 

zaměstnance pouze na ranní směnu, na odpolední se zaměstnanci dopravují sami. Proto 

jsem na demonstrativním příkladu spočítala výšku nákladů v případě, že by společnost 

začala poskytovat peněžní příspěvek na dopravu zaměstnancům. 

V následující tabulce budou spočítány náklady zaměstnance, který denně dojíždí                

do společnosti v Buchlovicích z Uherského Hradiště.  



77 

 

V případě, že zaměstnanec využije autobusovou dopravu ČSAD Uherské Hradiště, za 

jednu cestu do práce zaplatí dle platného tarifu 24 Kč. Při pravidelném cestování lze 

zakoupit čipovou kartu. Při využití čipové karty má každý cestující nárok na 5 % slevu 

z ceny jízdného (36). Budeme uvažovat, že zaměstnanec pracuje 5 pracovních dní 

v týdnu. 

Tabulka č. 45: Náklady zaměstnance na dopravu do zaměstnání pomocí MHD  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Tabulka č. 46: Náklady zaměstnance na dopravu do zaměstnání v případě využití vlastního 

automobilu  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Kdyby zaměstnanec využil pro dopravu do zaměstnání vlastní auto, jeho náklady za jednu 

cestu by byly 20,46 Kč. Pro tento výpočet jsem brala v úvahu cenu benzínu 31 Kč, 

zaměstnanec by využil auto Škoda Octavia s průměrnou spotřebou 6 litrů na 100 km (32). 

Z centra Uherského Hradiště na pracoviště v Buchlovicích je cesta dlouhá 11 km. Za 

jednu cestu má zaměstnanec spotřebu 0,66 litru benzínu, tj. 20,46 Kč. Ve druhém sloupci 

jsem uvažovala s autem s vyšší průměrnou spotřebou 7 litrů na 100 km a ve třetím sloupci 

se spotřebou 8 litrů na 100 km. 

 
Obyčejné jízdné 

5 % sleva při využití 

čipové karty 

Náklady zaměstnance za 1 

cestu MHD 
24 Kč 22,80 Kč 

Náklady zaměstnance za 1 

měsíc (5 x 2 x 4 x 24) 
960 Kč 912 Kč 

Náklady zaměstnance za 1 

rok 
11 520 Kč 10 944 Kč 

 
Spotřeba 6 litrů na 

100 km 

Spotřeba 7 litrů na 

100 km 

Spotřeba 8 litrů 

na 100 km 

Náklady zaměstnance 

za 1 cestu autem 
20,46 Kč 23,87 Kč 27,28 Kč 

Náklady zaměstnance 

za 1 měsíc (5 x 2 x 4 x 

20,46) 

818,40 Kč 954,80 Kč 1 091,20 Kč 

Náklady zaměstnance 

za 1 rok 
9 820,80 Kč 11 457,60 Kč 13 094,40 Kč 
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V obou případech se náklady za dopravu do práce pohybují v částkách od 818,40 Kč do 

1 091,20 Kč, při cestě automobilem bude záležet na spotřebě a při cestě autobusem na 

zakoupení čipové karty či zákaznických slevách. Většina zaměstnanců bydlí od 

zaměstnání v průměru 5 až 15 km. Optimální výše příspěvku na dopravu by byla ve výši 

1 000 Kč měsíčně. Tento příspěvek by zaměstnanci mohli libovolně využít na dopravu 

do zaměstnání, ať už jako náhradu nákladů za jízdenky MHD nebo za použití vlastního 

automobilu.  

Tabulka č. 47: Výpočet nákladů zaměstnavatele při poskytnutí příspěvku na dopravu ve výši    

1 000 Kč  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 Měsíční mzda Roční mzda 

HM 20 000 20 000 240 000 240 000 

Příspěvek na dopravu - 1 000 - 12 000 

S a Z zaměstnavatel 

34 % 
6 800 7 140 81 600 85 680 

Náklady 

zaměstnavatele 
26 800 28 140 321 600 337 680 

Celkové náklady 

zaměstnavatele = N – 

daňově uznatelné N 

26 800 Kč 27 140 Kč 321 600 Kč 325 680 Kč 

Ve výše uvedené tabulce byly vypočítány náklady zaměstnavatele při poskytnutí 

příspěvku na dopravu ve výši 1 000 Kč. Celkové náklady při poskytnutí příspěvku a 

průměrné mzdě 20 000 Kč by byly 27 140 Kč měsíčně za 1 zaměstnance. 

Tabulka č. 48: Srovnání nákladů na dopravu  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 Náklady při pronájmu 

dopravce 

Náklady při příspěvku na dopravu 

1 000 Kč pro 30 zaměstnanců 

Za měsíc 35 000 Kč (1 000 + 340) x 30 lidí = 40 200 Kč 

Za rok 420 000 Kč 482 400 Kč 

 

Tabulka č. 49: Náklady na dopravu při příspěvku 500 Kč na dopravu  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 Náklady při pronájmu 

dopravce 

Náklady při příspěvku na dopravu   

500 Kč pro 60 zaměstnanců 

Za měsíc 35 000 Kč (500 + 170) x 60 lidí = 40 200 Kč 

Za rok 420 000 Kč 482 400 Kč 
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V současné době jsou měsíční náklady za pronájem dopravce 35 000 Kč. V příkladu jsem 

uvažovala, že firemním autobusem by se do zaměstnání dopravovalo denně 30 

zaměstnanců. Ve výše uvedených tabulkách jsou vyčísleny náklady zaměstnavatele 

v případě, že by zaměstnavatel poskytoval zaměstnancům, kteří nyní využívají firemní 

autobus, příspěvky na dopravu do zaměstnání ve výši 1 000 Kč. Tito zaměstnanci by jej 

mohli využít na pokrytí nákladů za dopravu vlastním autem nebo MHD. V druhé tabulce 

je vyčíslena výše nákladů zaměstnavatele, kdyby se rozhodl poskytovat průměrný 

příspěvek 500 Kč na dopravu do zaměstnání pro 60 zaměstnanců. Tento příspěvek by byl 

výhodnější především pro zaměstnance, kteří mají do zaměstnání špatné autobusové 

spojení, jsou z vesnic, kam nyní nezajíždí firemní autobus, a proto se do zaměstnání 

dopravují vlastními auty. 

Pokud by příspěvky na dopravu zaměstnanců do zaměstnání vyplývaly z kolektivní 

smlouvy, vnitropodnikové směrnice nebo pracovní či jiné smlouvy a zaměstnavatel by 

prokázal, že se jedná o náklady vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů, byly 

by tyto příspěvky daňově uznatelným nákladem. U zaměstnance by byla částka peněžního 

příspěvku zdanitelným příjmem ze závislé činnosti podle § 6 ZDP a příspěvek by byl 

součástí vyměřovacího základu povinných odvodů na sociální a zdravotní pojištění. 

Mnoho ze zaměstnanců si v dotazníkovém šetření přálo zavedení příspěvku na dopravu, 

po vypočítání ilustrativního příkladu by náklady po zavedení tohoto benefitu v porovnání 

se současným systémem byly o 5 200 Kč měsíčně vyšší, ale zato by tento příspěvek mohl 

být využíván více zaměstnanci (až dvojnásobný počet oproti současnosti).  

5.5 Zavedení SickDays 

Podle § 24 odst. 2 písm. j) bod 5 ZDP jsou benefity ve formě náhrady mzdy pro 

zaměstnavatele daňově uznatelným nákladem, pokud jejich poskytnutí vyplývá                     

z vnitřního předpisu, kolektivní nebo pracovní smlouvy. Pro zaměstnance je náhrady 

mzdy za dovolenou a zdravotní dny volna zdanitelným příjmem a tato částka vstupuje do 

vyměřovacího základu pro pojistné na sociální a zdravotní pojištění. 

Nejvíce žádaným benefitem, který by si zaměstnanci přáli dle dotazníkového šetření 

zavést se stala delší dovolená. V současném době společnost poskytuje ze zákona 20 dní 

dovolené + 2 dny navíc. Společnost by mohla zvýšit dovolenou o další 3 dny, nebo bych 

doporučila zavedení nového benefitu tzv. SickDays. Jedná se o placené zdravotní volno 

na vyléčení, které zaměstnanec může čerpat bez lékařského potvrzení. V případě 

krátkodobé pracovní neschopnosti nebo zdravotní indispozici by zaměstnanec mohl 
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zůstat doma a od zaměstnavatele by dostal náhradu mzdy. Pokud by zaměstnanec nemoc 

přecházel a nadále docházel do zaměstnání, mohlo by to mít následky pro zaměstnance 

samotného i pro zaměstnavatele, kdy by mohlo dojít k infikaci dalších spolupracovníků. 

Pro zaměstnance je výhodnost tohoto benefitu ve formě neztracení příjmu v prvních třech 

dnech nemoci.  

V zákoníku práce se zdravotní dny volna nevyskytují, proto má zaměstnavatel svobodu 

volby, zda tento benefit zavést a za jakých podmínek. Tyto podmínky musí být nastaveny 

v interním předpisu, aby nedocházelo k jeho zneužívání. Příloha č. 2 mé bakalářské práce 

obsahuje návrh interní směrnice pro společnosti, ve které je poskytování tohoto benefitu 

blíže specifikováno. 

Při plném využití SickDays všemi 171 zaměstnanci, kdybychom uvažovali náhradu mzdy 

700 Kč za 1 SickDay, by celkové náklady tohoto benefitu byly ve výši 359 100 Kč.  

Kompenzací k těmto nákladům bude snížení pracovní neschopnosti zaměstnanců, čímž 

dojde k úspoře na nákladech za nemocenskou a k vyšší pracovní produktivitě. 

5.6 Zavedení systému Cafeteria 

Současný plošný systém poskytování zaměstnaneckých benefitů nemusí všem 

zaměstnancům vyhovovat. Mnozí ze zaměstnanců by přivítali například možnost 

dvojnásobného využití jednoho druhu benefitu na úkor druhého, o který zájem nemají. 

Společnost využívá pro hodnocení každého zaměstnance formuláře, které by mohla 

využít při zavedení tohoto nového flexibilního systému Cafeteria a snížila by se tím 

administrativní náročnost. Do formulářů by se pouze dopsala kategorie počtu nasbíraných 

bodů, které by zaměstnanci získávali dle pracovní funkce, počtu odpracovaných let ve 

společnosti, dle pracovního nasazení, produktivity práce a jiných kritérií. Dle počtu 

nasbíraných bodů by si každý zaměstnanec volil benefity sám, podle svých preferencí. 

Z výběru by měl pouze ty benefity, na které by bodově dosáhl. Dále by musel být sestaven 

katalog odměn, ve kterém by každý benefit byl bodově ohodnocen. Tento systém je 

mnohem náročnější než plošné poskytování benefitů, avšak mezi výhody tohoto systému 

můžeme zařadit vyšší spokojenost a motivovanost zaměstnanců pro práci. Důležité je 

bodové ohodnocení pravidelně upravovat a brát v úvahu zpětnou vazbu od zaměstnanců.  
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ZÁVĚR 

V bakalářské práci je zpracována problematika zaměstnaneckých benefitů. Správně 

zvolený systém odměňování by měl být efektivní jak pro zaměstnance, tak pro 

zaměstnavatele. První část se zabývala teorií odměňování a hodnocení zaměstnanců            

a poté byly jednotlivé zaměstnanecké benefity popsány, byla vysvětlena jejich daňová 

uznatelnost a způsob zaúčtování ve finančním účetnictví. Do této kapitoly jsem také 

zařadila trend vývoje benefitů v České republice a ve Zlínském kraji, dále byly 

představeny různé druhy členění benefitů, a nakonec byly popsány právní předpisy, které 

toto téma upravují. 

Pro praktickou část jsem si zvolila společnost BD SENSORS s. r. o. Po představení 

společnosti byla vyobrazena ekonomická situace a provedena analýza systému hodnocení 

a odměňování zaměstnanců. Pro zhodnocení vnitřního a vnějšího prostředí společnosti 

jsem použila SWOT analýzu. Výsledky SWOT analýzy ukázali převahu silných stránek 

nad slabými a pro budoucnost mnoho dalších příležitostí. Poté byly popsány benefity, 

které společnost v současné době nabízí. Pro zjištění spokojenosti zaměstnanců                      

s poskytovanými benefity byl zvolen způsob dotazníkového šetření. Ze zaměstnanců 

společnosti BD SENSORS s. r. o. vyplnilo dotazník celkem 94 respondentů, konkrétně 

50 žen a 44 mužů. První skupina otázek se zaměřovala na zhodnocení spokojenosti se 

zaměstnáním, pracovním prostředím, atmosférou na pracovišti, stresem a informovaností 

zaměstnanců s cíli společnosti. Z vlastního průzkumu vyplývá, že zaměstnanci jsou se 

svým zaměstnáním a benefity spíše spokojeni. Druhá skupina otázek se zabývala 

hodnocením osobního rozvoje ve společnosti, spoluprací s ostatními útvary, platovým 

ohodnocením a spokojeností respondentů s pravidly odměňování. Poslední část zkoumala 

spokojenost s poskytovanými benefity ve společnosti. Pro více než polovinu respondentů 

jsou benefity motivující k vyššímu pracovnímu výkonu. Nejvíce motivujícím benefitem 

byl zvolen příspěvek na stravování a možnost pružné pracovní doby. Mezi další oblíbené 

benefity patří 20 + 2 dny dovolené navíc, bezabsenční prémie, volný vstup na sportovní 

aktivity a příspěvek na penzijní a životní pojištění. Dále bylo zjištěno, že příspěvek na 

očkování je zaměstnanci téměř nevyužíván, proto bych doporučila jeho zrušení. 

Jedním z problémů, který z dotazníků vyplynul, je nízká informovanost zaměstnanců o 

poskytovaných zaměstnaneckých benefitech. Proto jsem vypracovala novou vnitřní 

směrnici se všemi poskytovanými benefity ve společnosti BD SENSORS s. r. o.                     

a doporučila bych její vystavení na firemní nástěnce nebo zaslání úplného znění na 

zažádání na firemní e-maily zaměstnanců. Noví zaměstnanci by měli být o výhodách, na 

které mají právo, informováni už při podpisu pracovní smlouvy. Navíc u některých 
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benefitů, aby byly daňově uznatelné, je povinnost je mít zapsané spolu s podmínkami na 

jejich nárok ve vnitřní směrnici. 

Společnost poskytuje širokou nabídku zaměstnaneckých benefitů. Příspěvky na 

stravování bych neměnila, protože společnost využívá maximální možnou daňovou 

úlevu. Pouze bych zavedla možnost zvolit si, zda si zaměstnanec přeje využívat současné 

závodní stravování, nebo by si přál dostávat stravenky. 

U příspěvků na penzijní a životní pojištění byly na příkladu vyhodnoceny náklady 

zaměstnavatele za 1 zaměstnance v případě poskytnutí příspěvku ve výši 500 Kč                   

a 1 000 Kč měsíčně. Je jasně vidět, že při vyšším příspěvku 1 000 Kč jsou náklady 

zaměstnavatele vyšší pouze o 405 Kč a u zaměstnance by se příjem zvýšil o 845 Kč, než 

kdyby dostával příspěvek pouze 500 Kč. Dále jsem vypočítala, že v případě, že by 

zaměstnavatel chtěl zaměstnancům zvýšit mzdu o 2 000 Kč, je výhodnější pro obě strany 

tuto částku poskytnout ve formě příspěvku na penzijní nebo životní pojištění. 

Společnost zajišťuje dopravu zaměstnanců prostřednictvím pronájmu dopravce. Na 

příkladu jsem vypočítala výšku nákladů, kdyby se zaměstnanci dopravovali do 

zaměstnání pomocí MHD nebo vlastním automobilem, z čehož byla odvozena 

doporučená výška peněžního příspěvku na dopravu do zaměstnání. Náklady při zavedení 

tohoto příspěvku by byly v porovnání se současným systémem o něco vyšší, ale tento 

příspěvek by využilo mnohem více zaměstnanců než je tomu v současné době. 

Pro společnost by bylo vhodnější zavedení systému Cafeteria a navíc jsem navrhla 

zavedení nových benefitů, které by pro společnost byly daňově uznatelné, mezi které se 

řadí SickDays a příspěvky na odborný rozvoj zaměstnanců. 

Některé benefity vyplácí společnost i když pro ni nejsou daňově uznatelné, jako například 

peněžní příspěvky za doporučení nových zaměstnanců a bezabsenční příspěvky. Proto 

můžeme říci, že společnost je v oblasti poskytování benefitů pro zaměstnance štědrá. Do 

této kategorie spadají také mnohoúčelové poukázky tzv. FlexiPassy, které pokrývají 

téměř všechny oblasti benefitů. Využít ji zaměstnanci můžou na sport, kulturu, 

vzdělávání, relaxaci a mnoho dalších oblastí. Tato poukázka je mezi zaměstnanci velmi 

oblíbena a v současnosti obdrží 1 ks s nominální hodnotou 1 000 Kč každý zaměstnanec 

na konci roku. Navrhovala bych rozdělení této částky na alespoň polovinu s četností 

vyplácení každé pololetí. Zlepší se tak uplatnitelnost těchto poukázek např. pro návštěvu 

divadelního představení nebo sportovního centra, kde vstup stojí mnohem nižší částku. 
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PŘÍLOHA Č. 1: DOTAZNÍK SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ VE 

FIRMĚ BD SENSORS S.R.O. 
 

Vážení zaměstnanci, 

obracíme se na Vás s žádostí o vyplnění tohoto dotazníku. Vaše odpovědi nám 

pomohou zjistit současný stav péče o zaměstnance. Výsledky dotazníkového šetření 

tak přispějí ke zlepšení péče o zaměstnance. 

Předem děkujeme za upřímnost a pravdivost Vašich odpovědí. Všechny údaje 

budou samozřejmě anonymní. 

Vedení společnosti BD SENSORS s.r.o. 

 

Muž     Profese ve firmě: Dělník     

Žena        THP     

        

Věk:    Do 30 let 

   31 – 40 let 

   41 – 50 let 

   51 – 60 let 

   61 a více let 

 

Ve společnosti BD SENSORS s.r.o. pracuji   Méně než 1 rok 

 1 – 2 roky 

 3 – 5 let 

 6 - 10 let 

 Více než 10 let 

 

1. Jak jste celkově spokojen/a se svým zaměstnáním ve společnosti BD SENSORS 

s.r.o.? 
 

 mimořádně spokojen/a  

 velmi spokojen/a 

 spíše spokojen/a 

 spíše nespokojen/a 

 velmi nespokojen/a 
 

2. Doporučil/a byste zaměstnání ve společnosti BD SENSORS s.r.o. některému ze 

svých přátel? 
 

 určitě ano 

 spíše ano 

 spíše ne 

 určitě ne 
 

3. Jak hodnotíte své pracovní prostředí? 
 

 vyhovující 

 částečně vyhovující 

 nevyhovující 
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4. Jste dobře informován/a o cílech a poslání společnosti? 
 

 určitě ano 

 spíše ano 

 spíše ne 

 určitě ne 
 

5. Jaká je celkově atmosféra na pracovišti? 
 

 vynikající 

 velmi dobrá 

 dobrá 

 normální 

 spíše horší 
 

6. Řekl/a byste, že jste při výkonu své práce ve stresu? 
 

 ano, více než si přeji 

 přiměřeně k pracovní pozici 

 ne, nejsem ve stresu 
 

7. Pochválil Vás v posledním měsíci někdo za dobře provedenou práci? 
 

 ano 

 ne 
 

8. Máte možnost při práci ve společnosti BD SENSORS s.r.o. rozvíjet svoje 

profesní schopnosti? 
 

 určitě ano 

 spíše ano 

 spíše ne 

 určitě ne 

 nevím 
 

9. Máte mezi kolegy dobré přátele? 
 

 ano 

 ne 

 
 

10. Pokud spolupracujete s ostatními útvary společnosti BD SENSORS s.r.o., jak 

hodnotíte tuto spolupráci? 
 

 velmi dobrá 

 dobrá 

 horší 

 nespolupracuji s ostatními útvary 
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11. Jsou Vaši nadřízení připraveni vyslechnout vás, když to potřebujete? 
 

 určitě ano 

 spíše ano 

 spíše ne 

 určitě ne 

 nevím 
 

12. Odpovídá vaše platové ohodnocení práci, kterou vykonáváte? 
 

 určitě ano 

 spíše ano 

 spíše ne 

 určitě ne 
 

 

13. Jak jste spokojen/a s principy a pravidly odměňování, zvyšování platu a 

osobního ohodnocení? 
 

 velmi spokojen/a 

 spíše spokojen/a 

 spíše nespokojen/a 

 velmi nespokojen/a 

 

14. Jsou pro vás benefity jedním z rozhodujících faktorů při výběru zaměstnání? 

 

 

 ano 

 na benefitech mně záleží, ale nejsou pro mě při výběru zaměstnání rozhodující 

 ne, benefity pro mě nejsou důležité 

 

15. Motivují Vás benefity k vyššímu pracovnímu výkonu? 

 určitě ano 

 spíše ano 

 spíše ne 

 určitě ne 

 

 

16. Které z následujících benefitů Vás motivují (zatrhněte maximálně tři 

možnosti)? 
 

 příspěvek na stravování 

 dovolená (20+2 dny navíc) 

 příspěvek na penzijní a životní pojištění 

 volný vstup na sportovní aktivity (hokej, plavání, fitness, badminton, tenis) 
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 firemní autobus 

 příspěvek na očkování 

 pořádání firemních akcí 

 pružná pracovní doba, homeoffice 

 bezabsenční prémie 

 peněžní příspěvek při narození dítěte, svatbě, 50. let, odchod do důchodu 

 odměna za doporučení nových pracovníků 

 
 

17. Jak jste spokojen/a se současným systémem vyplácení odměn (pololetní a roční 

prémie, bezabsenční prémie)? 
 

 velmi spokojen/a 

 spíše spokojen/a 

 spíše nespokojen/a 

 velmi nespokojen/a 
 

18. Které z odměn byste rádi zavedli?  
 

 ……………………………………………………………. 

 

 

Děkujeme Vám za ochotu při vyplňování dotazníku. 
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Příloha č. 2: Návrh vnitropodnikové směrnice pro poskytování 

zaměstnaneckých benefitů ve společnosti BD SENSORS s. r. o. pro rok 

2019 

Název účetní jednotky: BD SENSORS s. r. o.  

Datum vydání směrnice: 5. 4. 2019 

Účinnost: od 1. 5. 2019 

Schválil: 

1. Úvodní ustanovení 

Společnost BD SENSORS s. r. o. stanovuje touto směrnicí základní podmínky pro 

poskytovaní zaměstnaneckých benefitů. Při tvorbě směrnice se vycházelo z příslušných 

ustanovení zákona o daních z příjmů, zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, 

zákona o pojistném na sociální zabezpečení a zákoníku práce. 

Jednotlivá plnění a výhody jsou poskytovány buď všem zaměstnancům plošně, nebo 

výběrově některým skupinám.  

Plnění vyplývající z pracovněprávních nároků a zvýhodnění jsou poskytována převážně 

jako daňově uznatelné náklady společnosti. Pokud nelze zvýhodnění poskytnout jako 

daňově uznatelný náklad, může vedení společnosti povolit poskytnutí plnění ze zisku po 

zdanění.  

Vnitropodniková směrnice je k dispozici každému zaměstnanci v elektronické podobě. 

V případě aktualizací má vedení společnosti povinnost zajistit seznámení všech 

zaměstnanců s těmito změnami. Tato směrnice je závazná pro společnost BD SENSORS 

s. r. o. a všechny její zaměstnance. 

2. Pracovněprávní nároky ve společnosti BD SENSORS s. r. o. 

- Příplatky za práci v nočních směnách 

Společnost BD SENSORS s. r. o. stanovuje, že za práci v noci přísluší 

zaměstnancům příplatek k základní mzdě ve výši 10 %. Za práci v noci je přitom 

považována práce v době od 22:00 hodin do 6:00 hodin. 

- Příplatky za práci přesčas 

Společnost BD SENSORS s. r. o. stanovuje, že za práci přesčas přísluší 

zaměstnancům příplatek k základní mzdě ve výši 25 %. 
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- Příplatky za práci o víkendu 

Společnost BD SENSORS s. r. o. stanovuje, že za práci o víkendu přísluší 

zaměstnancům příplatek k základní mzdě ve výši 35 %. 

3. Zaměstnanecké benefity ve společnosti BD SENSORS s. r. o. 

Společnost BD SENSORS s. r. o. poskytuje zaměstnancům následující zaměstnanecké 

benefity. 

3.1 Příspěvek na stravování 

Zaměstnanec má právo si zvolit, zda bude využívat závodní stravování nebo si přeje 

stravenky. 

V případě závodního stravování zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům obědy, které 

jsou objednávány a dováženy jiným subjektem. V souladu s ustanovením § 24 odst. 2 

písm. j) zákona o daních z příjmů přispívá společnost částkou ve výši 55 % ceny jednoho 

jídla za jednu směnu, maximálně však do výše 70 % limitu stravného při trvání pracovní 

cesty 5 až 12 hodin. Cena 1 obědu je 85 Kč.  Zaměstnanec si hradí 29 Kč a příspěvek 

zaměstnavatele činí 46,50 Kč za 1 oběd + 9,50 Kč, který je hrazen z fondu ze zisku. 

V případě využívání stravenek, má každý zaměstnanec právo na 1 stravenku denně 

v nominální hodnotě 123 Kč.  

3.2 Dovolená 20 + 2 dny navíc a SickDays 

Všichni zaměstnanci mají ze zákona nárok na 20 dní dovolené. Zaměstnavatel poskytuje 

jako benefitní plnění další 2 dny dovolené ročně navíc. Zaměstnanec by měl dny určené 

pro dovolenou vyčerpat v kalendářním roce, lze však nespotřebovanou dovolenou převést 

do následující kalendářního roku. Maximálně v prvním čtvrtletí následujícího 

kalendářního roku, musí být nevyužitá dovolená z předchozího roku využita. 

Zaměstnavatel poskytuje všem zaměstnancům možnost čerpání 3 dnů zdravotního 

placeného volna za kalendářní rok, tzv. SickDays. Nevyčerpané dny se do dalšího 

kalendářního roku nepřevádějí a jejich nevyužití se zaměstnanci nekompenzuje. 

Zaměstnanec je povinen uvědomit zaměstnavatele o potřebě čerpání tohoto benefitu bez 

zbytečného průtahu svému nadřízenému formou e-mailu nebo telefonicky. Zaměstnanec 

má nárok na plnou náhradu mzdy a není povinen předkládat žádné lékařské potvrzení. 

3.3 Příspěvek na penzijní a životní pojištění 

V souladu s ustanovením § 6 odst. 9 písm. p) zákona o daních z příjmů přispívá společnost 

BD SENSORS s.r.o. vybraným zaměstnancům, kteří soukromě uzavřeli smlouvu o 
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penzijním připojištění se státním příspěvkem s penzijním fondem, nebo smlouvu o 

doplňkovém penzijním spoření s penzijní společností, nebo smlouvu o penzijním 

pojištění s institucí penzijního pojištění v jiném členském státě EU nebo státu EHP. 

Společnost BD SESNORS s.r.o. přispívá pouze v případě, že sjednané smlouvy splňují 

podmínky zákona o daních z příjmů. Tedy že byla sjednána výplata plnění z penzijního 

pojištění až po 60 kalendářních měsících a současně nejdříve v roce dosažení věku 60 let, 

a dále za podmínky, že právo na plnění z penzijního pojištění má zaměstnanec a v případě 

smrti zaměstnance jiná osoba, kromě zaměstnavatele, který hradil příspěvek na penzijní 

pojištění. 

Výše příspěvku na penzijní připojištění a na soukromé životní pojištění není pevně 

stanovena. Zaměstnanci si mohou určit pevnou částku nebo si stanovit určité % z hrubé 

mzdy. Celková úhrnná výše příspěvku na penzijní připojištění a životní pojištění 

nepřevýší u jednoho zaměstnance částku 50.000 Kč za kalendářní rok. Společnost 

přispívá zaměstnanci přímo na účet penzijní společnosti nebo životní pojišťovny, přímá 

úhrada na soukromý účet zaměstnance není povolena. 

3.4 Volný vstup na sportovní aktivity 

Benefitní plnění v nepeněžní formě jsou osvobozena od odvodů na sociální a zdravotní 

pojištění a od daně z příjmů fyzických osob. 

Společnost nabízí svým zaměstnancům následující benefity pro využití volného času: 

- Zimní stadion Uherský Ostroh – přes zimní období volné bruslení a hokej 

- Fitness Staré Město u Uherského Hradiště – neomezený vstup 

- Plavenky do Aquaparku v Uherském Hradišti – vstup 1x týdně 

 

3.5 Firemní autobus 

Pro svoz zaměstnanců z blízkého okolí zaměstnavatel nabízí autobusovou dopravu. 

Autobus jezdí trasu Uherské Hradiště – Staré Město u Uherského Hradiště – Zlechov – 

Buchlovice. Zaměstnanci, kteří dopravu využívají, si hradí 9 Kč za 1 jízdu z Uherského 

Hradiště a 4,50 Kč za 1 jízdu ze Zlechova. 

3.6 Příspěvky na očkování 

Dalším benefitem je příspěvek na očkování proti chřipce. V případě zájmu zaměstnance 

společnost uhradí plnou výši ceny očkování. 
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3.7 Pořádání firemních akcí 

Společnost pravidelně pořádá firemní akce. Jedná se například o vánoční večírky, 

sportovní akce, oslavy výročí společnosti aj. 

3.8 Pružná pracovní doba a homeoffice 

THP pracovníci mohou využít pružnou pracovní dobu s podmínkou, že v době mezi 10. 

a 14. hodinou budou přítomni na svém pracovišti. Společnost také nabízí homeoffice, 

tedy práci z domova, kterou individuálně schvaluje vedení společnosti. 

4.7.9 Bezabsenční prémie 

Zaměstnanci mají nárok na bezabsenční prémii v případě, že jejich nepřítomnost 

nepřesáhne 5 hodin za kalendářní měsíc a zároveň 20 hodin za celý kalendářní rok. Výše 

této prémie je stanovena na 3 000 Kč. Odměna náleží všem zaměstnancům, kteří 

nastoupili do pracovního poměru nejpozději k 15. 1. daného roku a je vyplácena ve 

výplatě za prosinec. 

4.7.10 Peněžní příspěvky  

Společnost nabízí peněžní příspěvky např. při narození dítěte, svatbě, oslava 50ti let a při 

odchodu do důchodu. Podmínkou pro tento benefit je odpracování minimálně tří let ve 

společnosti BD SENSORS s. r. o. Tyto peněžní příspěvky nejsou daňově uznatelným 

nákladem, proto se částka plnění zdaňuje zaměstnanci ke mzdě. 

4.7.11 Odměna za doporučení nových pracovníků 

Zaměstnanec, který přivede do společnosti nového pracovníka, který vydrží ve 

společnosti nejméně po dobu 6ti měsíců, má nárok na odměnu ve výši jedné poloviny své 

mzdy. Zbylá polovina je mu vyplacena, pokud nový zaměstnanec vydrží ve společnosti 

celý rok a předpokládá se jeho zaměstnání i nadále. 

4.7.12 Flexi Passy 

Společnost nabízí svým zaměstnancům využití Flexi Passů v hodnotě 1 000 Kč. 

Zaměstnanci obdrží 1 poukázku na konci roku. Tuto poukázku může zaměstnanec využít 

na nejrůznější volnočasové aktivity, například sportovní aktivity, kulturu, cestování a 

dovolenou, vzdělávání, nákup zdravotnických potřeb a vitamínů a další. 

V Buchlovicích dne 8. 4. 2019    Podpis: 
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