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Abstrakt 

Bakalářská práce se věnuje problematice pracovněprávních vztahů u vybraného 

zaměstnavatele. Zabývá se optimalizací mzdových a osobních nákladů, které 

zaměstnavateli vznikají v souvislosti s trváním pracovněprávního vztahu. Rovněž se 

zaměřuje na problém nedostatečného počtu zaměstnanců. Na základě provedené analýzy 

jsou zaměstnavateli navržena řešení k optimalizaci mzdových nákladů a počtu 

zaměstnanců. 
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Abstract 

The bachelor thesis deals with employment law and labour relations with in the selected 

employer. It deals with the optimisation of labour and personal costs incurred in 

connection with the employer’s labour requirements. It also focuses on the problem of 

the employee shortages. Based on the analysis with in, solutions are proposed to the 

employer to optimise labour costs and the level of labour required. 
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ÚVOD 

Problematika pracovněprávních vztahů je nedílnou součástí života každého člověka. 

Téměř každý se ve svém životě dostane do role zaměstnance nebo zaměstnavatele. Bez 

ohledu na to, který subjekt pracovněprávního vztahu jsme, je důležité znát práva 

a povinnosti vyplývající z tohoto vztahu. Problematiku pracovního práva upravuje 

zejména zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Obě smluvní strany pracovněprávních 

vztahů jsou povinny se jím řídit.  

Vybraný zaměstnavatel se aktuálně potýká s neustále rostoucími mzdovými a osobními 

náklady. Jejich růst je zapříčiněn zejména růstem mezd na trhu práce, kvůli kterému je 

zaměstnavatel nucen navyšovat mzdy, aby oslovil nové uchazeče o zaměstnání a udržel 

stávající zaměstnance. Současně má bakalářská práce pomoci s nedostatečným 

množstvím kvalifikovaných zaměstnanců. Hlavní příčinou problému je nedostatečný 

zájem o nabízená pracovní místa, který se odráží na ekonomické situaci zaměstnavatele. 

Ten je nucen odmítat zakázky, čímž dosahuje nižšího obratu a přichází o část zisku. 

V bakalářské práci jsou nejprve stanoveny hlavní cíle práce a další dílčí cíle, kterých má 

být v práci dosaženo. Dále jsou popsány metody a postupy, pomocí kterých je práce 

zpracována.  

V teoretické části jsou pomocí odborné literatury a právních předpisů vymezeny základní 

pojmy pracovněprávních vztahů, které jsou nedílnou součástí všech dalších částí práce. 

Charakterizovány jsou subjekty pracovněprávních vztahů a způsob vzniku těchto vztahů. 

Také jsou vymezeny formy péče o zaměstnance a zaměstnanecké výhody a jejich daňové 

aspekty. Podstatnou část teoretických východisek tvoří odměňování zaměstnanců, se 

kterým souvisí zákonné odvody z mezd, výpočet čisté mzdy a účtování o mzdách. 

Z ekonomického hlediska jsou také popsány mzdové a osobní náklady.  

Analytická část hodnotí aktuální situaci vybraného zaměstnavatele z hlediska 

pracovněprávních vztahů a mzdových a osobních nákladů. Je provedena analýza 

přijímání nových zaměstnanců, péče o zaměstnance, zaměstnaneckých výhod 

poskytovaných zaměstnavatelem a odměňování zaměstnanců. Rovněž jsou vyčísleny 

mzdové a osobní náklady zaměstnavatele. V závěru analytické části je zpracována 

analýza zaměstnaneckých výhod poskytovaných konkurencí. 
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Pomocí informací z analytické části předkládá návrhová část práce návrhy řešení 

konkrétního problému zaměstnavatele. Jednotlivé návrhy si kladou za cíl pomoci 

s optimalizací mzdových a osobních nákladů zaměstnavatele a získáním nových 

zaměstnanců, případně udržením stávajících. Doufám, že předložené návrhy budou pro 

zaměstnavatele přínosem a pomohou vyřešit problémy, se kterými se potýká.  
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CÍLE PRÁCE, METODY A POSTUPY ZPRACOVÁNÍ 

Hlavní problém, se kterým se vybraný zaměstnavatel potýká, spočívá v nedostatečném 

počtu kvalifikovaných zaměstnanců a neustále rostoucích mzdových a osobních 

nákladech.  

Hlavním cílem bakalářské práce je vypracovat zaměstnavateli vhodný návrh vedoucí 

k optimalizaci mzdových a osobních nákladů. Důvodem optimalizace je jejich neustálý 

nárůst od roku 2014. Osobní náklady k 31. 12. 2018 již představovaly více jak 

40 % celkových nákladů zaměstnavatele. Růst osobních nákladů je zapříčiněn zejména 

situací na trhu práce, kvůli které je zaměstnavatel nucen navyšovat mzdy a rozšiřovat 

nabídku zaměstnaneckých výhod, aby oslovil nové uchazeče o zaměstnání a udržel 

stávající zaměstnance (1). Na základě analýzy mzdových a osobních nákladů bude 

doporučena nejvhodnější forma vzniku pracovněprávního vztahu, tzn. zejména s co 

nejnižšími mzdovými a osobními náklady.  

Dalším cílem bakalářské práce je návrh řešení problému, který se týká nedostatečného 

počtu kvalifikovaných zaměstnanců u zaměstnavatele. Hlavní příčinou problému je 

nedostatečný zájem o nabízená pracovní místa. Nedostatečné množství zaměstnanců se 

odráží na ekonomické situaci zaměstnavatele. Ten je nucen odmítat zakázky, čímž 

dosahuje nižšího obratu a přichází o část zisku (2). Zaměstnavatel by se měl snažit zvýšit 

zájem nových uchazečů o zaměstnání. V návrzích řešení bude předloženo několik variant 

zavedení nového benefitu spolu s vyčíslením nákladů na jeho zavedení, což by mohlo 

pomoci výše zmíněný problém vyřešit. 

Mezi dílčí cíle bakalářské práce patří: 

• zpracování teoretických východisek problematiky pracovněprávních vztahů 

z hlediska právního, daňového, účetního a ekonomického, 

• analýza současné situace zaměstnavatele z hlediska pracovněprávních vztahů, 

mzdových a osobních nákladů zaměstnavatele, 

• analýza zaměstnaneckých výhod poskytovaných konkurencí,  

• návrh řešení, která povedou k optimalizaci mzdových a osobních nákladů, 

• návrh řešení, která povedou k vyřešení problému s nedostatkem zaměstnanců.  
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Pro potřeby psaní bakalářské práce byl nejprve osloven zaměstnavatel, se kterým jsem se 

seznámila při vykonávání odborné praxe ve třetím ročníku bakalářského studia. Finanční 

a personální ředitel mi představil hlavní problémy v oblasti pracovněprávních vztahů, se 

kterými se zaměstnavatel potýká. Dále mi byly poskytnuty veškeré informace a podklady 

potřebné k pochopení daného problému. Poté byla pomocí odborné literatury a právních 

předpisů souvisejících s problematikou pracovněprávních vztahů vypracována teoretická 

část práce. Analytická část hodnotící aktuální situaci zaměstnavatele z hlediska 

pracovněprávních vztahů a mzdových a osobních nákladů byla zpracována na základě 

teoretické části a podkladů od zaměstnavatele. Pro vypracování analýzy 

zaměstnaneckých výhod poskytovaných konkurencí bylo osloveno 9 konkurenčních 

zaměstnavatelů. Pomocí informací z analytické části předkládá návrhová část práce 

návrhy, které povedou k optimalizaci mzdových a osobních nákladů zaměstnavatele 

a pomohou vyřešit problém s nedostatečným počtem zaměstnanců.  

Mezi metody zpracování, které byly v bakalářské práci využity, patří zejména literární 

rešerše, metoda dotazování založená na rozhovorech a e-mailové korespondenci se 

zaměstnavatelem a sekundární analýza dat, která využívá informace získané z interních 

dokumentů a výročních zpráv zaměstnavatele.  

Literární rešerše byla použita v teoretických východiscích práce pro pochopení 

problematiky pracovněprávních vztahů. Podklady pro teoretickou část byly čerpány 

zejména z odborné literatury, příslušných právních předpisů a právních publikací 

s komentáři. Stěžejní literaturou je zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce. 

Informace potřebné k analýze současné situace zaměstnavatele byly získávány na 

základě osobních rozhovorů a e-mailové korespondence s personálním a finančním 

ředitelem. Dále bylo v analytické části využito informací z poskytnutých interních 

dokumentů zaměstnavatele a zveřejněných výročních zpráv. Pro analýzu 

zaměstnaneckých výhod poskytovaných konkurencí byla použita e-mailová 

korespondence s jednotlivými zaměstnavateli. 

Návrhy a doporučení, které by měly přispět k optimalizaci mzdových a osobních nákladů 

a vyřešení problému s nedostatkem zaměstnanců, byly zpracovány na základě literární 

rešerše a provedené analýzy.  



15 

 

1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE: PRACOVNĚPRÁVNÍ 

VZTAHY Z PRÁVNÍHO, DAŇOVÉHO A EKONOMICKÉHO 

HLEDISKA 

Teoretická východiska bakalářské práce jsou zaměřena na vymezení pojmů týkajících se 

pracovněprávních vztahů z hlediska právního, daňového, účetního a ekonomického. 

Je provedena charakteristika pracovněprávních vztahů a jejich subjektů, pracovního 

poměru a právních vztahů založených dohodami o pracích konaných mimo pracovní 

poměr. Také jsou vymezeny formy péče o zaměstnance a zaměstnanecké výhody a jejich 

daňové aspekty. Rovněž se teoretická část věnuje odměňování zaměstnanců, se kterým 

souvisí zákonné odvody z mezd, výpočet čisté mzdy a účtování o mzdách. Závěr je 

zaměřen na ekonomické hledisko práce, konkrétně mzdové a osobní náklady. 

1.1 Pracovněprávní předpisy 

Za pracovněprávní předpisy lze označit zákony a prováděcí právní předpisy, které 

upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran pracovněprávních vztahů. V České 

republice je základním pracovněprávním předpisem zákon č. 262/2006 Sb., zákoník 

práce, ve znění pozdějších předpisů (3), (4, s. 17). Právní úprava pracovněprávních 

vztahů obsažená v zákoníku práce je spojena se vztahy občanskoprávními, které 

upravuje zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (4, s. 18). Pracovněprávní vztahy se 

řídí zákoníkem práce, nelze-li jej použít, řídí se v souladu se základními zásadami 

pracovněprávních vztahů občanským zákoníkem (3).  

1.2  Pracovněprávní vztahy 

Zákoník práce upravuje pracovněprávní vztahy jako: „Právní vztahy vznikající při výkonu 

závislé práce mezi zaměstnanci a zaměstnavateli.“ (3) Dále zákon mezi pracovněprávní 

vztahy řadí právní vztahy kolektivní povahy související s výkonem závislé práce, kterými 

upravuje povinnosti zaměstnavatele vůči zástupcům zaměstnanců. Hlavními zásadami 

pracovněprávních vztahů jsou zejména zákonná ochrana zaměstnance, bezpečné 

podmínky pro výkon práce, spravedlivé odměňování zaměstnance, řádný výkon práce 

zaměstnancem v souladu se zájmy zaměstnavatele, rovné zacházení se zaměstnanci 
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a  zákaz jejich diskriminace (5, s. 25). Základní zásady pracovněprávních vztahů jsou 

formulovány kogentně, od takového ustanovení se nelze dohodou smluvních stran 

odchýlit (6, s. 32).  

1.2.1 Zaměstnanec 

Zákoník práce definuje zaměstnance v ustanovení § 6 jako: „Fyzickou osobu, která se 

zavázala k výkonu závislé práce v základním pracovněprávních vztahu.“ (3) Způsobilost 

mít práva a povinnosti v pracovněprávních vztazích vzniká zaměstnanci dnem, kdy 

dosáhne 15 let věku (7, s. 21). Dle občanského zákoníku je zaměstnavateli zakázáno 

zaměstnat nezletilé mladší 15 let nebo nezletilé bez ukončené povinné školní docházky. 

Při splnění podmínek stanovených jiným právním předpisem mohou tito nezletilí 

vykonávat pouze uměleckou, kulturní, reklamní či sportovní činnost (8). Možnost 

uzavření dohody o odpovědnosti za svěřené hodnoty a za ztrátu svěřených věcí se 

zaměstnancem upravuje zákoník práce. Takovou dohodu lze podepsat nejdříve v den, kdy 

zaměstnanec dosáhne 18 let věku (3). 

1.2.2 Zaměstnavatel 

Zaměstnavatel je vymezen v § 7 zákoníku práce jako: „Osoba, pro kterou se fyzická 

osoba zavázala k výkonu závislé práce v základním pracovněprávním vztahu.“ (3) 

Zaměstnavatelem se může stát fyzická osoba, občan, právnická osoba, obec a stát. 

Způsobilost mít práva a povinnosti v pracovněprávních vztazích jako zaměstnavatel 

vzniká fyzické osobě dnem narození a právnické osobě dnem zápisu do obchodního 

rejstříku. Zaměstnavatel v pracovněprávních vztazích vystupuje svým jménem, 

prostřednictvím statutárního orgánu, případně prostřednictvím zmocněného zástupce. 

V rámci pracovněprávních vztahů vzniká zaměstnavateli povinnost rovného zacházení se 

všemi zaměstnanci, čímž jsou myšleny zejména pracovní podmínky, odměňování za práci 

a odborná příprava. Dále je zakázána jakákoliv diskriminace zaměstnanců (7, s. 21–22). 

1.2.3 Závislá práce 

Podstatou závislé práce je vztah nadřízenosti zaměstnavatele a podřízenosti zaměstnance. 

Zaměstnanec práci vykonává jménem zaměstnavatelem a dle jeho pokynů. Rovněž je 
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důležitý výlučně osobní a nezastupitelný výkon práce ze strany zaměstnance. Za výkon 

závislé práce musí být zaměstnanec odměněn mzdou, platem nebo odměnou za práci. 

Zaměstnanec práci činí na náklady a odpovědnost zaměstnavatele, v pracovní době 

na pracovišti zaměstnavatele, případně na jiném dohodnutém místě (3). Výše uvedené 

znaky musí být splněny kumulativně. Při nesplnění jednoho požadovaného znaku nelze 

na činnost nahlížet jako na závislou (6, s. 33).   

Závislá práce by měla být vykonávána výhradně v pracovněprávním vztahu. Mezi 

základní pracovněprávní vztahy se řadí: 

• pracovní poměr, 

• právní vztahy založené dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr (3). 

Dle zákoníku práce by měl zaměstnavatel umožňovat plnění pracovních úkolů zejména 

zaměstnanci v pracovním poměru (3). 

1.3 Pracovní poměr 

Pracovní poměr je nejčastěji využívaným pracovněprávním vztahem kvůli své míře 

pracovněprávní ochrany a permanentní povaze (9, s. 85). Z hlediska doby trvání lze 

pracovní poměr sjednat na dobu určitou a neurčitou. 

V případě pracovního poměru na dobu určitou je časová platnost pracovní smlouvy se 

zaměstnavatelem předem dohodnuta a přesně vymezena ve smlouvě (10, s. 13). Pracovní 

poměr na dobu určitou nemusí být omezen pouze časově, je možné ho sjednat na výkon 

konkrétní práce nebo na určitou skutečnost (7, s. 27). Zákoník práce nedovoluje, aby doba 

trvání pracovního poměru na dobu určitou přesáhla 3 roky. Zároveň není možné, aby byla 

ode dne vzniku prvního pracovního poměru opakována více jak dvakrát (6, s. 94).  

Pracovní poměr na dobu neurčitou nemá předem určenou délku svého trvání. Není-li 

v pracovní smlouvě uvedena délka trvání pracovního poměru, je poměr automaticky 

uzavřen na dobu neurčitou (11, s. 80). Zákoník práce preferuje tuto formu uzavírání 

pracovního poměru z důvodu větší jistoty trvání pracovněprávního vztahu pro 

zaměstnance i zaměstnavatele. V případě pracovního poměru na dobu neurčitou může být 

pracovní poměr ukončen pouze ze zákonem stanovených důvodů (10, s. 12).  
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1.3.1 Postup před vznikem pracovního poměru 

Postup před vznikem pracovního poměru je upraven zákoníkem práce v ustanoveních 

§ 30–32. Při získávání zaměstnanců zákon zaměstnavatele příliš neomezuje. 

V kompetencích zaměstnavatele je, aby určil kvalifikační předpoklady a další požadavky 

na zaměstnance, na základě kterých vybere vhodného zaměstnance. Měl by se však 

vyvarovat diskriminačním kritériím, dotazům na zdravotní stav či na plánované 

rodičovství. V souvislosti se vznikem pracovního poměru zaměstnanců je možné 

vyžadovat pouze údaje, které jsou relevantní pro uzavření pracovní smlouvy (12, s. 32). 

Před vznikem pracovního poměru je zaměstnavatel povinen zaměstnanci sdělit jeho práva 

a povinnosti vyplývající z pracovní smlouvy, případně ze jmenování na pracovní místo. 

Dále je třeba zaměstnance seznámit s pracovními podmínkami, podmínkami odměňování 

a povinnostmi, které plynou ze zvláštních právních předpisů vztahujících se k práci, která 

by měla být předmětem pracovního poměru (3).  

Fyzická osoba je povinna se v případech stanovených zvláštním právním předpisem 

podrobit před vznikem pracovního poměru vstupní lékařské prohlídce (3). 

U zaměstnanců zaměstnaných na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní 

poměr tato povinnost vzniká, pokud se jedná o práci rizikovou. Osoba ucházející se 

o zaměstnání, která se nepodrobila lékařské prohlídce, je považována za zdravotně 

nezpůsobilou. Náklady na prohlídku hradí zaměstnanec, avšak v případě úspěšného 

uzavření pracovněprávního vztahu je zaměstnavatel povinen náklady zaměstnanci 

proplatit (12, s. 33–34). 

1.3.2 Vznik pracovního poměru  

Dle zákoníku práce lze pracovní poměr založit jen dvěma způsoby: 

• pracovní smlouvou – kdy pracovní poměr vzniká dnem, který byl v pracovní 

smlouvě sjednán jako den nástupu do práce, 

• jmenováním – kdy pracovní poměr vzniká dnem, který byl uveden jako den 

jmenování na pracovní místo vedoucího zaměstnance (4, s. 111). 

Dalším možným způsobem vzniku pracovního poměru je volba, kterou zákoník práce 

nepovažuje za samostatný způsob vzniku pracovního poměru. Z tohoto důvodu spadá pod 

pracovní poměr založený pracovní smlouvou (13, s. 111).  
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1.3.3 Pracovní smlouva  

Pracovní smlouvou se rozumí dokument, který vznikne na základně právního jednání 

mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem při vzniku pracovního poměru. Jedná se 

bezpochyby o nejdůležitější dokument v pracovněprávních vztazích (10, s. 8). Zákoník 

práce ukládá povinnost sjednat pracovní smlouvu písemně a každá ze smluvních stran 

musí obdržet jedno vyhotovení (6, s. 79). Pracovní smlouva by měla být podepsána před 

začátkem výkonu práce. Podepsat smlouvu je možné i v případě, že se dosud zaměstnanec 

nepodrobil vstupní lékařské prohlídce (12, s. 35). Dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku 

práce jsou povinnými náležitostmi pracovní smlouvy: 

• druh práce, který má zaměstnanec vykonávat, 

• místo nebo místa výkonu práce, ve kterých má být práce vykonávána, 

• den nástupu do práce (3). 

Bez splnění všech těchto tzv. podstatných náležitostí nelze smlouvu považovat 

za platnou. Pracovní smlouva může obsahovat i další informace o právech a povinnostech 

smluvních stran, kterými mohou být např. údaje o mzdě nebo platu, o rozvržení pracovní 

doby, o délce dovolené a o zkušební době (10, s. 9). Neobsahuje-li pracovní smlouva tato 

práva a povinnosti, je o nich zaměstnavatel povinen písemně informovat zaměstnance 

nejpozději do jednoho měsíce od vzniku pracovního poměru (3).  

1.4  Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr 

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr představují méně častou formu 

pracovněprávního vztahu. Pracovní právo rozlišuje dohodu o provedení práce a dohodu 

o pracovní činnosti. Odlišují se od sebe zejména rozsahem práce, obsahovými 

náležitostmi a způsobem zrušení (13, s. 103). Zaměstnavatel nemá v dohodách povinnost 

rozvrhnout zaměstnanci pracovní dobu, výkon práce by však neměl přesáhnout 12 hodin 

za 24 po sobě jdoucích hodin (12, s. 150). Zrušit DPP nebo DPČ je možné dohodou 

smluvních stran ke sjednanému dni, výpovědí s patnáctidenní výpovědní dobou bez udání 

důvodu či okamžitým zrušením. Zaměstnavatel a zaměstnanec jsou povinni uzavřít 

dohodu o provedení práci či dohodu o pracovní činnosti písemně a každá smluvní strana 

musí obdržet jedno vyhotovení (3). 
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1.4.1 Dohoda o provedení práce 

Dohodu o provedení práce může zaměstnavatel se zaměstnancem uzavřít na jakýkoliv 

druh práce, případně na splnění určitého úkolu, nejvýše však na 300 hodin v kalendářním 

roce (12, s. 150). Do tohoto rozsahu je již započítána pracovní doba, kterou zaměstnanec 

pro zaměstnavatele ve stejném roce vykoná na základě jiné dohody o provedení práce (3). 

Zaměstnanec tedy může se stejným zaměstnavatelem v témže kalendářním roce uzavřít 

libovolný počet dohod o provedení práce, jejich rozsah práce se však sčítá. Pokud 

zaměstnanec uzavře DPP s různými zaměstnavateli, může u každého z nich odpracovat 

za kalendářní rok maximálně 300 hodin. Překročí-li měsíční zúčtovaná odměna z dohody 

částku 10 000 Kč, podléhá celá odměna odvodům na pojistné za zaměstnance 

i zaměstnavatele. Nepřesáhne-li tuto částku, daní se konkrétní odměna pouze příslušnou 

sazbou daně z příjmů (5, s. 239). Povinnými náležitostmi dohody o provedení práce jsou 

konkrétní rozsah práce, vymezení sjednané práce a přesná doba, na kterou je dohoda 

uzavírána (10, s. 27–28). 

1.4.2 Dohoda o pracovní činnosti  

Zaměstnanec nesmí dle zákoníku práce vykonávat na základě dohody o pracovní činnosti 

práci v rozsahu překračujícím v průměru polovinu stanovené týdenní doby (5, s. 240). 

Při nejvyšší možné týdenní pracovní době 40 hodin dle ZP je tento rozsah 20 hodin 

(12, s. 151). Dodržování sjednaného rozsahu je posuzováno za celou dobu, po kterou je 

DPČ sjednána, nejdéle však za období 52 týdnů. Do 31. 12. 2018 nemuselo být odváděno 

pojistné za zaměstnance i zaměstnavatele, pokud měsíční zúčtovaná odměna z dohody 

byla nižší jak 2 500 Kč. Od ledna roku 2019 je rozhodná částka navýšena na 3 000 Kč 

za měsíc (14). Dohoda o pracovní činnosti musí obsahovat vymezení sjednané práce, 

rozsah pracovní doby a přesnou dobu, na kterou se dohoda uzavírá (4, s. 114). 

1.5 Zkušební doba  

Zkušební dobou se rozumí časový úsek, během kterého mohou zaměstnavatel 

a zaměstnance zjistit, zda jim pracovněprávní vztah a jeho podmínky vyhovují (11, s. 77). 

Ve zkušební době mají obě smluvní strany právo pracovní poměr kdykoliv ukončit 

bez udání důvodu (7, s. 26). Dle ZP nesmí zkušební doba trvat déle než 3 po sobě jdoucí 
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měsíce ode dne vzniku pracovního poměru. U vedoucího zaměstnance je tato doba 

prodloužena na 6 měsíců (6, s. 86). Zkušební dobu nelze dodatečně prodlužovat, a to ani 

v případě vzájemné dohody obou smluvních stran. Musí být sjednána písemnou formou 

nejpozději v den, který byl dohodnut jako den nástupu do práce. Zaměstnavatel nemůže 

zkušební dobu sjednat delší, než je polovina sjednané doby trvání pracovního poměru 

(13, s. 128–129). 

1.6 Pracovní doba 

Pracovní dobou se rozumí časový úsek dne, ve kterém je zaměstnanec povinen pro 

zaměstnavatele konat práci dle jeho pokynů, případně doba, kdy musí být zaměstnanec 

na pracovišti připraven k výkonu práce (3). Není tedy důležité, zda se zaměstnanec 

fyzicky nachází na pracovišti nebo pracuje z domova. Pokud se zaměstnanec 

na pracovišti zdržuje, je pracovní dobou i doba, ve které čeká na přidělení práce 

(12, s. 115). Právní úprava pracovní doby se týká pouze práce vykonávané v pracovním 

poměru, nevztahuje na práci konanou na základě dohod o pracích konaných mimo 

pracovní poměr (4, s. 151). 

1.6.1 Délka pracovní doby 

Délku pracovní doby stavuje zákoník práce v hodinách za týden, kde týden představuje 

sedm po sobě následujících kalendářních dnů (4, s. 152). Stanovená týdenní pracovní 

doba nezahrnuje přestávky na jídlo a oddech, proto je nazývána čistou pracovní dobou 

(15, s. 123).  

Délka stanovené týdenní pracovní doby představuje v pracovním režimu: 

• jednosměnném – 40 hodin týdně, 

• dvousměnném – 38,75 hodin týdně, 

• třísměnném a nepřetržitém – 37,5 hodin týdně (3). 

Délka směny u zaměstnance mladšího 18 let nesmí být v jednotlivých dnech delší 

než 8 hodin. Pokud má takový zaměstnanec více základních pracovněprávních vztahů, 

nesmí délka sjednané pracovní doby převýšit 40 hodin týdně (3).  
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1.6.2 Rozvržení pracovní doby  

Pracovní dobu, začátek a konec směn určuje zaměstnavatel. Pracovní doba se rozvrhuje 

zpravidla do pětidenního pracovního týdne s tím, že délka jedné směny nesmí přesáhnout 

12 hodin (3). Existuje rovnoměrné, nerovnoměrné a pružné rozvržení pracovní doby. 

Zaměstnavatel je povinný každého zaměstnance informovat o tom, jaký typ rozvržení 

pracovní doby mu přiděluje (10, s. 67). S písemným rozvrhem pracovní doby musí 

zaměstnavatel dle zákoníku práce seznámit zaměstnance nejpozději 2 týdny před 

začátkem období, na které se pracovní doba rozvrhuje (5, s. 252). Pro účely bakalářské 

práce bude dále vysvětleno rovnoměrné a pružné rozvržení pracovní doby. 

Rovnoměrné rozvržení pracovní doby 

Při rovnoměrném rozvržení pracovní doby rozděluje zaměstnavatel zaměstnanci na každý 

týden stále stejný počet hodin, který odpovídá stanovené týdenní délce pracovní doby 

(4, s. 153). Nejčastěji se využívá rozvržení směn na pět dní v týdnu po osmi hodinách. 

Při dodržení maximální přípustné délky směny a požadavku rovnoměrného rozvržení 

pracovní doby je však možné týdenní pracovní dobu rozdělit na jiný počet hodin za den 

(10, s. 67). 

Pružné rozvržení pracovní doby  

Při pružném rozvržení pracovní doby rozdělí zaměstnavatel pracovní dobu na základní 

a volitelnou část a určí jejich začátky a konce. V základní pracovní době musí být 

zaměstnanec na pracovišti. V rámci volitelné části pracovní doby si zaměstnanec sám 

volí, kdy bude v jednotlivé dny pracovní dobu začínat a končit. Délka směny však nesmí 

přesáhnout zákonem stanovených 12 hodin (13, s. 323). Pro pružnou pracovní dobu je 

určeno vyrovnávací období v délce 26 týdnů (5, s. 252). Tato forma rozvržení pracovní 

doby je velmi flexibilní a zaměstnanec si ji může přizpůsobit svým potřebám (4, s. 154).  

1.6.3 Přestávka v práci  

Zákon upravuje přestávky, které musí zaměstnavatel poskytnout zaměstnanci za účelem 

regenerace pracovních sil. Jedná se zejména o přestávku na jídlo a oddech, která je 

čerpána nejdéle po 6 hodinách nepřetržité práce. Zaměstnanci mladšímu 18 let náleží 
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přestávka nejpozději po 4,5 hodinách (5, s. 257). Délka trvání přestávky činí nejméně 

30 minut. Rozdělí-li zaměstnavatel přestávku na kratší časové úseky, musí alespoň jedna 

část trvat nejméně 15 minut. Přestávku není možné poskytnout na začátku nebo na konci 

pracovní doby (3).  

1.6.4 Doba odpočinku 

Pracovní dobu střídá doba odpočinku. Dobu odpočinku definuje zákoník práce 

v ustanovení § 78 odst. 1 písm. b) jako: „Dobu, která není pracovní dobou.“ (3) 

Zaměstnavatel musí pracovní dobu rozvrhnout tak, aby zaměstnanci příslušel mezi 

koncem jedné směny a začátkem druhé směny nepřetržitý odpočinek po dobu alespoň 

11 hodin. Druhý odstavec výše uvedeného paragrafu však umožňuje dobu odpočinku 

zkrátit až na 8 hodin během 24 hodin po sobě jdoucích zaměstnanci staršímu 18 let 

při splnění určitých podmínek. Následující odpočinek však musí být zaměstnanci 

prodloužen o dobu zkrácení tohoto odpočinku (3).  

1.7 Péče o zaměstnance 

V širším smyslu lze péči o zaměstnance vystihnout jako soubor práv a povinností 

směřujících k tvorbě optimálních podmínek pro výkon práce (16, s. 297). Zákoník práce 

stanovuje pouze hlavní činnosti v oblasti péče o zaměstnance, mezi které řadí zejména 

vytváření příznivých pracovních podmínek, odborný rozvoj zaměstnanců a stravování 

(3). Předpokládá se, že bližší konkretizaci provede zaměstnavatel v kolektivní smlouvě 

či vnitřním předpisu (16, s. 296).  

1.7.1 Příznivé pracovní podmínky 

Zákoník práce udává zaměstnavateli povinnost vytvářet zaměstnancům pracovní 

podmínky umožňující bezpečný výkon práce. V souladu se zvláštními právními předpisy 

je zaměstnavatel povinný zajišťovat pro zaměstnance pracovnělékařské služby. 

Zaměstnavateli je umožněno poskytovat zaměstnancům odměnu při životních 

či pracovních jubileích, při prvním skončení pracovního poměru po nabytí nároku 

na starobní důchod, po přiznání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně, 

případně při odstraňování následků požárů a živelních událostí (3). 
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Zaměstnanci se často musí převlékat do pracovních oděvů, neboť to vyžaduje charakter 

práce. Z tohoto důvodu zákon ukládá zaměstnavateli povinnost zajistit bezpečnou 

úschovu svršků a dalších osobních věcí zaměstnanců. Zaměstnavatel určí místo 

pro odložení věcí (16, s. 298). Případnou škodu na odložených věcech hradí 

zaměstnavatel (3).  

1.7.2 Odborný rozvoj zaměstnanců 

Péče o odborný rozvoj zaměstnanců obsahuje dle ustanovení § 227 zákoníku práce 

zejména zaškolení a zaučení zaměstnanců, odbornou praxi absolventů škol 

a prohlubování a zvyšování kvalifikace zaměstnanců (3).  

Povinnost zaškolení či zaučení zaměstnance vzniká v případě, kdy zaměstnanec vstupuje 

do pracovního poměru bez kvalifikace nebo přestupuje na nový druh práce, případně nové 

pracoviště. Zaškolení a zaučení představuje odbornou teoretickou přípravu a praktický 

výcvik. Důležitou součástí zaškolení zaměstnance je oblast bezpečnosti práce 

(16,  s. 299). 

1.7.3 Stravování zaměstnanců 

Zákoník práce ukládá zaměstnavateli povinnost umožnit zaměstnancům stravování 

ve všech směnách (3). U zaměstnanců vyslaných na pracovní cestu však tato povinnost 

nevzniká. Stravování může být zajištováno ve vlastním stravovacím zařízení, 

ve stravovacím zařízení jiného zaměstnavatele, prostřednictvím dovozu jídel nebo 

ve veřejných stravovacích zařízeních (16, s. 300–301). Případné finanční příspěvky 

zaměstnavatele na stravování musí být ujednány v kolektivní smlouvě či stanoveny 

vnitřním předpisem (3). 

1.8 Zaměstnanecké výhody  

Zaměstnanecké výhody neboli benefity lze chápat jako dodatečná peněžitá plnění nebo 

plnění peněžité povahy zaměstnancům nad rámec dohodnuté mzdy (4, s. 135). 

Zaměstnanecké benefity mají pro zaměstnance velký motivační význam, jsou účinným 

nástrojem pro zajištění jejich spokojenosti a přispívají k vyvážení pracovního 

a soukromého života zaměstnanců (17). Zaměstnavatele odlišují od konkurence a jsou 
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důležitým kritériem pro hodnocení postavení zaměstnavatele na trhu práce (18, s. 223). 

Jejich poskytování může být ujednáno v pracovní smlouvě, kolektivní smlouvě 

či ve vnitřním předpisu (19, s. 1).  

Zaměstnavatel při výběru zaměstnaneckých výhod zvažuje jejich daňové aspekty 

(20, s. 147). Pro zjištění daňové výhodnosti jednotlivých benefitů je nutné určit, co tyto 

výhody představují na straně zaměstnance a zaměstnavatele (19, s. 2–3). 

Tabulka č. 1: Daňové aspekty zaměstnaneckých výhod 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 19, s. 2–3) 

BENEFITY 

mohou být na 

straně: 

zaměstnance 

osvobozeny od daně z příjmů ze závislé činnosti 

zdaněny daní z příjmů ze závislé činnosti 

zahrnuty nebo nezahrnuty do vyměřovacího 

základu zaměstnance pro odvod SZ a ZP 

zaměstnavatele 
daňově uznatelným nákladem 

daňově neuznatelným nákladem 

Zda je benefit na straně zaměstnance osvobozený od daně z příjmů ze závislé činnosti, 

vymezuje zákon o daních z příjmů v ustanovení § 6 odst. 9. 

Za daňové uznatelné náklady považuje zákon o daních z příjmů náklady vynaložené 

na dosažení, zajištění a udržení příjmů. V souvislosti s financováním zaměstnaneckých 

výhod je stěžejní ustanovení § 24 odst. 2 písm. j) bod 5 ZDP. Daňově uznatelnými 

náklady jsou náklady vynaložené zaměstnavatelem na pracovní a sociální podmínky 

a péči o zdraví a zvýšený rozsah doby odpočinku zaměstnanců, jestliže práva 

zaměstnanců vyplývají z vnitřního předpisu, kolektivní, pracovní či jiné smlouvy, pokud 

ZDP nebo zvláštní zákon nestanoví jinak. Daňově uznatelné náklady snižují základ daně 

zaměstnavatele a tím snižují jeho výslednou daňovou povinnost (21). 

Optimálním řešením poskytování zaměstnaneckých benefitů je daňová výhodnost jak na 

straně zaměstnavatele, tak na straně zaměstnance. Pro zaměstnavatele je ideální, pokud 

jsou benefity daňově uznatelným nákladem a snižují tak základ daně z příjmů. Pro 

zaměstnance je výhodné, pokud jsou benefity osvobozeny daně z příjmů ze závislé 

činnosti a nezahrnují se tak do výpočtu pojistného na sociální a zdravotní pojištění 
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(19, s. 3). Mezi benefity, které jsou na straně zaměstnavatele daňově uznatelným 

nákladem a na straně zaměstnance osvobozeným příjmem, patří zejména: 

• příspěvek na stravování zaměstnanců do limitu – formou částečného financování 

stravování ve vlastním zařízení (nepeněžní plnění) nebo formou poukázek 

(stravenek) na stravování zajišťované prostřednictvím jiných subjektů, 

• příspěvek zaměstnavatele na penzijní a životní pojištění zaměstnance – v úhrnu 

do 50 000 Kč za rok od jednoho zaměstnavatele, 

• příspěvek na odborný rozvoj zaměstnanců (zejména na prohlubování nebo 

zvyšování kvalifikace) a na rekvalifikaci, pokud souvisejí s předmětem činnosti 

zaměstnavatele a jsou nepeněžním plněním (18, s. 236–253), (19, s. 45–94, 148). 

Další skupinou jsou benefity, které pro zaměstnavatele představují daňově neuznatelný 

náklad, avšak pro zaměstnance jsou příjmem osvobozeným od daně z příjmů 

ze závislé činnosti a nezahrnují se tak do vyměřovacího základu zaměstnance pro 

výpočet pojistného na sociální zabezpečení a zdravotního pojištění. Mezi takové benefity 

lze zařadit:  

• příspěvky na sport, kulturu nebo zdraví – nepeněžní plnění formou vstupenek, 

permanentek či poukazů,  

• příspěvek na rekreaci – nepeněžní plnění do 20 000 Kč za rok, 

• příspěvek na stravování (především poskytování stravenek) nad zákonem 

stanovený limit, 

• bezúplatná plnění (dary) zaměstnancům při příležitostech uvedených ve vyhlášce 

FKSP (především při životním či pracovním jubileu nebo při prvním skončení 

pracovního poměru po nabytí nároku na starobní důchod) do 2 000 Kč za rok 

u každého zaměstnance (18, s. 245–267), (19, s. 115–160, 202–204), (22). 

Další skupinu tvoří daňově neutrální benefity, které mají stejný režim zdanění jako mzda. 

Pro zaměstnavatele jsou daňově uznatelným nákladem, u zaměstnance podléhá příjem 

zdanění a odvodům na SZ a ZP. Mezi takové benefity patří zejména: 

• týden dovolené navíc,  

• zdravotní dny volna (tzv. sick days), 

• příspěvek na dopravu do a ze zaměstnání – v obvyklé ceně jízdného 

(např. autobus, vlak) (18, s. 250–256), (19, s. 103–164, 201–204), (22). 
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Existují také benefity, které nejsou daňově výhodné ani pro jednu smluvní stranu. 

Pro zaměstnavatele představují daňově neuznatelný náklad a u zaměstnance podléhají 

zdanění a odvodům na sociální a zdravotní pojištění. Patří mezi ně například poskytnutí 

příspěvku na rekreaci v nepeněžní formě nad 20 000 Kč za rok (19, s. 203), (22). 

1.9 Odměňování zaměstnanců  

Spravedlivé odměňování zaměstnanců je jednou ze základních zásad pracovněprávních 

vztahů (12, s. 139). Účelem finančního odměňování zaměstnanců je získat a udržet 

zaměstnance, spravedlivě je ocenit a motivovat k vykonávání předem sjednané práce 

a růstu jejich produktivity (20, s. 116). Odměňování zaměstnanců může mít formu mzdy, 

platu nebo odměny z dohody (4, s. 128).  

Platem se rozumí peněžité plnění za práci zaměstnance, jehož zaměstnavatel je definován 

v § 109 odst. 3 zákoníku práce, dále jen „státní organizace“ (3). Platový tarif, tedy výše 

platu, se stanovuje na základě zařazení do platové třídy a platového stupně. Platová třída 

vyjadřuje náročnost práce a vzdělání potřebné k výkonu práce. Platový stupeň uvádí 

délku praxe zaměstnance (12, s. 140). S výší platového tarifu je zaměstnavatel povinen 

zaměstnance seznámit v písemném platovém výměru nejpozději v den nástupu do práce 

(11, s. 270). 

Odměna z dohody představuje peněžité plnění, které náleží zaměstnanci za práci 

konanou na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti 

(11, s. 271). Zaměstnanec může být odměněn časově za hodinu či měsíc nebo předem 

sjednanou částkou za vykonání konkrétního pracovního úkolu (13, s. 101).  

Pro účely bakalářské práce bude věnována největší pozornost problematice mezd.  

1.9.1 Mzda 

Mzda je definována jako peněžité plnění, respektive plnění peněžité hodnoty ve formě 

naturální mzdy poskytované zaměstnavatelem zaměstnanci za práci. Náleží zaměstnanci 

v pracovním poměru. Zákoník práce připouští k diferenciaci mezd určitá kritéria, mezi 

která patří složitost, namáhavost, odpovědnost práce, obtížnost pracovních podmínek, 

celkový pracovní výkon a dosahované pracovní výsledky (23, s. 77). Mzdu je povinné 

sjednat písemně před začátkem výkonu práce, za kterou přísluší. Stanovena může být 
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v pracovní smlouvě, vnitřním předpisu či mzdovém výměru (6, s. 238). Mzda se stává 

splatnou po vykonání práce nejpozději kalendářním měsícem následujícím po měsíci, 

ve kterém došlo ke vzniku práva na mzdu (6, s. 278).  

Zákon udává zaměstnavateli povinnost vydat zaměstnanci v den nástupu do práce 

písemný mzdový výměr, pokud nejsou příslušné údaje obsaženy ve smlouvě či vnitřním 

předpisu (3). Ve mzdovém výměru jsou zahrnuty údaje o způsobu odměňování a termínu 

a místě výplaty mzdy. Mzdový výměr představuje jednostranné právní jednání 

zaměstnavatele, s jehož změnou nemusí zaměstnanec souhlasit (15, s. 89). Změnu 

skutečnosti ve mzdovém výměru je zaměstnavatel povinen zaměstnanci oznámit 

nejpozději v den, kdy nabývá účinnosti (3).  

Formy mzdy 

Na základě mzdové formy je určen způsob odměňování zaměstnance. Mzda může 

nabývat mnoha forem. Mezi nejčastěji používané formy mezd patří:  

• časová mzda,  

• úkolová mzda,  

• podílová mzda, 

• smíšená mzda (15, s. 40).  

Výběr mzdové formy je pouze na zaměstnavateli, neupravuje ho žádný právní předpis 

(15, s. 40). Pro potřeby bakalářské práce bude přiblížena časová a úkolová mzda.  

Časovou mzdu tvoří buď hodinová, nebo měsíční částka, kterou zaměstnanec dostane 

za odvedenou práci. Jedná se o nejčastěji používanou mzdovou formu z důvodu její 

univerzálnosti. Využívá se u činností, kde se obtížně měří množství odvedené práce, 

kde se klade větší důraz na kvalitu než na kvantitu práce, nebo kde zaměstnanec nemůže 

ovlivnit intenzitu práce (9, s. 185–186). Běžně je doplňována prémiemi, provizemi 

či osobním ohodnocením (4, s. 130).  

Při úkolové mzdě je zaměstnanci poskytována určitá částka za jednotku práce, mzda je 

tedy závislá na výkonu zaměstnance (9, s. 186). Úkolová mzda je využívána v případě, 

kde zaměstnanec může svým výkonem ovlivnit množství produkce. Snaha dosáhnout 

co nejvyšší mzdy stimuluje k nadstandardním výkonům (4, s. 131).  
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Složky mzdy 

Mzdu zaměstnance obvykle tvoří různé složky: 

• základní (pevná) mzda, 

• výkonová (pohyblivá) mzda, 

• odměna vázaná na osobní schopnosti zaměstnance (20, s. 116–117). 

Pevnou mzdu lze chápat jako složku mzdy, kterou zaměstnanec zaručeně dostane. Jejím 

cílem je ocenit hodnotu práce, tzn. její náročnost, složitost a odpovědnost (4, s. 134). 

Pohyblivou složku mzdy může zaměstnanec obdržet zejména za nadstandartní pracovní 

výkon, za zlepšovací návrh nebo jako podíl na zisku zaměstnavatele. Má za cíl motivovat 

zaměstnance k vyšším výkonům. Odměna vázaná na osobní schopnosti je obvykle 

posuzována za delší časové období. Jejím cílem je motivovat zaměstnance k lepším 

pracovním výkonům a k prohlubování kvalifikace a schopností (20, s. 117).  

1.9.2 Minimální mzda 

Jediným omezením zaměstnavatele při tvorbě mzdy je dodržení zákonné minimální 

mzdy. Minimální mzdu lze chápat jako nejnižší přípustnou hranici výše odměny 

zaměstnance v pracovněprávním vztahu (16, s. 239). V případě, že mzda zaměstnance 

nedosáhne úrovně minimální mzdy, je zaměstnavatel povinen zaměstnanci poskytnout 

doplatek do minimální hranice mzdy (3). Toto ustanovení platí i pro odměnu z dohody 

o provedení práce a dohody o pracovní činnosti (13, s. 101). Výši základní sazby 

minimální mzdy nařizuje vláda na základě vývoje mezd a spotřebitelských cen. 

Minimální mzda se stanovuje hodinovou i měsíční sazbou (3). Výše minimální mzdy 

a podmínky jejího poskytování jsou určeny nařízením vlády č. 567/2006 Sb., o minimální 

mzdě, nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí, 

ve znění pozdějších předpisů. Vztahuje se k týdenní pracovní době 40 hodin a udává se 

v hrubých částkách (24). Od roku 2019 činí základní sazba minimální mzdy 13 350 Kč 

za měsíc a 79,80 Kč za hodinu. Graf č. 1 zobrazuje vývoj minimální mzdy v České 

republice v Kč za hodinu od roku 1991, kdy byla minimální výše mzdy zavedena (25). 
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Graf č. 1: Vývoj minimální mzdy za hodinu 1991–2019 [Kč] 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 25) 

1.9.3 Příplatky v režimu mzdy 

Za určitých podmínek náleží zaměstnanci příplatky ke mzdě. Příplatek pro zaměstnance 

představuje kompenzaci náročnější práce či práci nad limit stanovené pracovní doby 

(11, s. 275). Těmito nárokovými příplatky jsou příplatky za práci v sobotu a v neděli, 

za práci přesčas, za práci ve svátek, za noční práci a příplatek za práci ve ztíženém 

pracovním prostředí. Výše těchto příplatků jsou dle zákoníku práce následující: 

• za práci v sobotu a neděli – minimálně 10 % průměrného výdělku, nebyla-li 

sjednána jiná minimální výše příplatku, 

• za práci přesčas – minimálně 25 % průměrného výdělku, nebylo-li místo 

příplatku sjednáno poskytnutí náhradního volna, 

• za práci ve svátek – 100 % průměrného výdělku, 

• za noční práci – minimálně 10 % průměrného výdělku, nebyla-li sjednána jiná 

minimální výše příplatku, 

• za práci ve ztíženém prostředí – minimálně 10 % základní sazby minimální 

mzdy (12, s. 143–144). 
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1.10 Zákonné odvody z mezd zaměstnanců  

V souvislosti se zaměstnáváním zaměstnanců udává zákon zaměstnavateli povinnost 

provádět zákonné odvody z mezd. Jedná se o pojistné na veřejné zdravotní pojištění, 

sociální zabezpečení a o srážky daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti. Výše 

uvedené zákonné srážky se provádí přednostně, čímž je vypočtena čistá mzda, ze které 

se provádějí ostatní srážky (26, s. 158). 

1.10.1 Zdravotní pojištění 

Veřejné zdravotní pojištění je upraveno v zákoně č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním 

pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů. Konkrétní výši pojistného 

stanovuje zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění.  

Plátci pojistného jsou pojištěnec (zaměstnanec), zaměstnavatel a stát (27). Pro potřeby 

bakalářské práce je stěžejní zaměstnavatel, který plní oznamovací povinnost za své 

zaměstnance. Vznik, případně skončení pracovního poměru zaměstnance je povinen 

oznámit nejdéle do osmi dnů příslušné zdravotní pojišťovně (28, s. 42). Pojistné se 

stanovuje procentem z vyměřovacího základu zaměstnance za rozhodné období 

(kalendářní měsíc). Vyměřovací základ tvoří úhrn příjmů zaměstnance ze závislé činnosti 

(7, s. 152–153). Zaměstnavatel odvádí na zdravotní pojištění pojistné ve výši 13,5 % 

z vyměřovacího základu. Zaměstnanci srazí 4,5 % ze mzdy a zbylých 9 % uhradí ze svých 

prostředků. Vypočtené pojistné je zaokrouhlováno na celé koruny směrem nahoru (29). 

Pojistné je splatné od 1. do 20. dne následujícího kalendářního měsíce (7, s. 161). 

U dohody o provedení práce vzniká zaměstnavateli i zaměstnanci povinnost odvést 

pojistné na zdravotní pojištění, přesáhne-li odměna z DPP částku 10 000 Kč za kalendářní 

měsíc. V případě dohody o pracovní činnosti se pojistné do 31. 12. 2018 neodvádělo, 

nebylo-li dosaženo částky 2 500 Kč měsíčně. Od ledna roku 2019 byla tato částka 

navýšena na 3 000 Kč za měsíc (14), (28, s. 52–54).  

1.10.2 Sociální zabezpečení 

Sociální zabezpečení vymezuje zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální 

zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Povinnost platit pojistné 
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na sociální zabezpečení mají všechny osoby, které se účastní nemocenského 

a důchodového pojištění a mají příjmy započitatelné do vyměřovacího základu (7, s. 169). 

Výše pojistného je stejně jako u zdravotního pojištění stanovena procentní sazbou 

z vyměřovacího základu zaměstnance za rozhodné období (26, s. 426). Sazba pojistného 

na sociální zabezpečení u zaměstnavatele činí 25 %, ze kterých představuje: 

• důchodové pojištění – 21,5 %, 

• nemocenské pojištění – 2,3 %, 

• příspěvek na státní politiku zaměstnanosti – 1,2 % (30). 

Zaměstnanec v rámci sociálního zabezpečení odvádí pojistné ve výši 6,5 % 

z vyměřovacího základu na důchodové pojištění. Pojistné je zaokrouhlováno na celé 

koruny směrem nahoru. Vypočtenou částku srazí zaměstnavatel ze mzdy zaměstnance 

a spolu s pojistným hrazeným ze svých prostředků ji odvede příslušné okresní správě 

sociálního zabezpečení. Pojistné na sociální zabezpečení je splatné od 1. do 20. dne 

následujícího kalendářního měsíce (7, s. 169). 

V případě dohody o provedení práce se zaměstnavatel a zaměstnanec stávají účastníky 

pojistného na sociální zabezpečení, přesáhne-li odměna částku 10 000 Kč za kalendářní 

měsíc. U dohody o pracovní činnosti bylo do 31. 12. 2018 pojistné hrazeno od částky 

2 500 Kč měsíčně. Od ledna roku 2019 je tato částka navýšena na 3 000 Kč za měsíc 

(14), (26, s. 407). 

Tabulka č. 2: Sazby pojistného na SZ a ZP za rok 2019 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 7, s. 168–169) 

SAZBY POJISTNÉHO NA SZ A ZP 

Plátce 

pojistného 

Zdravotní 

pojištění 

Sociální zabezpečení 

Pojistné 

celkem Důchodové 

pojištění 

Nemocenské 

pojištění 

Příspěvek na 

státní politiku 

zaměstnanosti 

zaměstnanec 4,5 % 6,5 % – – 11 % 

zaměstnavatel 9 % 21,5 % 2,3 % 1,2 % 34 % 



33 

 

1.10.3 Daň z příjmů fyzických osob 

Zdanění příjmů fyzických osob ze závislé činnosti je upraveno v zákoně č. 586/1992 Sb., 

o daních z příjmů. Ustanovení § 6 tohoto zákona vymezuje příjem ze závislé činnosti 

mimo jiné jako plnění v podobě příjmu ze současného nebo dřívějšího pracovněprávního 

nebo obdobného poměru zaměstnance, ve kterém je poplatník při výkonu práce povinen 

dbát příkazů plátce (21). Poplatníkem daně z příjmů fyzických osob je zaměstnanec, 

plátcem zaměstnavatel. Příjmem ze závislé činnosti jsou jak peněžní, tak některé 

nepeněžní příjmy v podobě zaměstnaneckých benefitů. Při zdaňování příjmů ze závislé 

činnosti odvádí zaměstnavatel daň formou:  

• srážkové daně, 

• zálohy na daň (31, s. 44–45).  

Srážková daň 

Srážkovou daní se zdaní příjmy vymezené v ustanovení § 6 odst. 4 ZDP. Zdanění 

se provede ve výši 15 % ze samostatného základu daně (zaokrouhleného na celé koruny 

dolů), pokud poplatník nepodepsal prohlášení k dani z příjmů fyzických osob a výše jeho 

příjmů z dohody o provedení práce nepřesáhla částku 10 000 Kč za kalendářní měsíc 

(31, s. 45). Jednorázově sraženou daň je zaměstnavatel povinen odvést místně 

příslušnému správci daně nejpozději do konce následujícího kalendářního měsíce po dni, 

kdy vznikla povinnost srážku provést (31, s. 45). Příjmy zdaněné srážkovou daní 

nevstupují do ročního zúčtování daně a neuvádí se do daňového přiznání (7, s. 297).  

Záloha na daň 

Pokud poplatník podepsal prohlášení k dani, bude bez ohledu na druh pracovněprávního 

vztahu nebo výši dosaženého příjmu uplatněna záloha na daň ve výši 15 %. Jestliže 

poplatník prohlášení k dani nepodepsal, záloha se srazí u příjmu z dohody o provedení 

práce nad 10 000 Kč a ostatních příjmů dle § 6 ZDP (31, s. 45). Zaměstnavatel zálohu 

vypočte z příjmu zaměstnance sníženého o částky osvobozené od daně dle § 6 odst. 9 

a navýšeného o pojistné ve výši 34 %. Základ pro výpočet zálohy se zaokrouhlí na celé 

stokoruny nahoru. Sražené zálohy má plátce daně povinnost odvést místně příslušnému 

správci daně nejpozději do 20. dne kalendářního měsíce, ve kterém povinnost srazit 

zálohu vznikla (7, s. 297–298). 
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V případě, že zaměstnanec dosahuje příjmy ze závislé činnosti dle § 6 ZDP a podepsal 

prohlášení k dani z příjmů fyzických osob, záloha na daň může být snížena o slevy 

na dani dle § 35ba a daňová zvýhodnění dle § 35c ZDP. V rámci měsíčního zúčtování 

činí jejich výše 1/12 z roční hodnoty (7, s. 307). Tabulka č. 2 zobrazuje výši ročních slev 

na dani a daňových zvýhodnění dle ZDP.  

Tabulka č. 3: Výše ročních slev na dani a daňových zvýhodnění pro rok 2019 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 21) 

SLEVY NA DANI 

dle § 35ba ZDP 

Na poplatníka 24 840 Kč 

Na invaliditu I. a II. stupně 2 520 Kč 

Na invaliditu III. stupně 5 040 Kč 

Pro držitele průkazu ZTP/P 16 140 Kč 

Na studenta 4 020 Kč 

DAŇOVÁ 

ZVÝHODNĚNÍ 

dle § 35c ZDP 

Na 1 dítě 15 204 Kč 

Na 2 děti 19 404 Kč 

Na 3 a více dětí 24 204 Kč 

V rámci ročního zúčtování může zaměstnanec při splnění podmínek stanovených 

zákonem o daních z příjmů uplatnit slevu na dani na manželku (manžela) ve výši 

24 840 Kč za rok a slevu za umístění dítěte v předškolním zařízení (tzv. školkovné) 

do výše výdajů prokazatelně vynaložených za umístění dítěte, maximálně však do výše 

minimální mzdy (7, s. 308–310).  

1.11 Výpočet čisté mzdy  

Každý zaměstnavatel musí po skončení kalendářního měsíce provést výpočet mezd. 

K samotnému výpočtu je nutné mít pracovní výkaz, který sleduje odpracovanou dobu 

zaměstnance, neodpracovanou dobu (dovolená, svátek, pracovní volno bez náhrady 

příjmu apod.) a případnou práci přesčas. Dále je důležité znát mzdovou formu 

zaměstnance a stanovenou týdenní pracovní dobu (23, s. 95–96). 

Pro vypočtení čisté mzdy je třeba nejprve stanovit zálohu na daň z příjmů. Ta je počítána 

z hrubé mzdy, kterou tvoří základní mzda, příplatky, prémie a osobní ohodnocení. 

K hrubé mzdě je připočteno zaměstnavatelem hrazené pojistné na ZP a SZ v celkové 
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výši 34 %. Pojistné musí být zaokrouhleno na celé koruny nahoru. Přičtením pojistného 

k hrubé mzdě vzniká tzv. superhrubá mzda, která je po zaokrouhlení na celé stokoruny 

nahoru základem daně pro výpočet 15 % zálohy na daň z příjmů. Jestliže zaměstnanec 

podepsal prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob, je možné od zálohy na daň 

odečíst slevy na dani dle § 35ba a daňová zvýhodnění dle § 35c ZDP. V případě kladného 

výsledku vzniká konečná záloha na daň, záporný výsledek znamená daňový bonus (32).  

Tabulka č. 4: Výpočet zálohy na daň 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 33, s. 228) 

HRUBÁ MZDA 

+ 9 % zdravotní pojištění (za zaměstnavatele) 

+ 25 % sociální zabezpečení (za zaměstnavatele) 

= SUPERHRUBÁ MZDA (SHM) – základ daně  

ZÁLOHA NA DAŇ (15 % ze základu daně) 

- slevy na dani dle § 35ba ZDP 

= ZÁLOHA NA DAŇ PO UPLATNĚNÍ SLEV 

- daňová zvýhodnění dle § 35c ZDP 

= KONEČNÁ ZÁLOHA NA DAŇ / DAŇOVÝ BONUS 

Pro výpočet čisté mzdy zaměstnance je třeba od hrubé mzdy odečíst zaměstnancem 

hrazené pojistné na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení v celkové výši 11 % 

a zálohu na daň z příjmů, případně přičíst daňový bonus (33, s. 228–229).  

Tabulka č. 5: Výpočet čisté mzdy 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 33, s. 228–229) 

HRUBÁ MZDA 

- 4,5 % zdravotní pojištění (za zaměstnance) 

- 6,5 % sociální zabezpečení (za zaměstnance) 

- konečná záloha na daň / + daňový bonus 

= ČISTÁ MZDA  
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1.12 Účtování o mzdách  

V souvislosti s účtováním mezd je nezbytné kromě mzdové problematiky účtovat sociální 

zabezpečení, zdravotní pojištění a zálohy na daň z příjmů fyzických osob ze závislé 

činnosti (7, s. 376).  

Tabulka č. 6: Zaúčtování mezd 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 34, s. 107, 35, s. 146–155) 

Číslo Účetní případ MD D 

1. Hrubá mzda zaměstnance 521 331 

2. Předpis pojistného na SZ a ZP za zaměstnavatele 524 336 

3. Předpis pojistného na SZ a ZP za zaměstnance 331 336 

4. Záloha na daň ze závislé činnosti 331 342 

5. Výplata čisté mzdy na bankovní účet 331 221 

6. Výplata čisté mzdy v hotovosti  331 211 

7. Odvod SZ a ZP 336 221 

8. Odvod sražené daně z příjmů finančnímu úřadu  342 221 

1. Hrubá mzda zaměstnance se zaúčtuje do nákladů zaměstnavatele na účet 

521 – Mzdové náklady současně jako závazek k zaměstnanci v podobě nevyplacené 

mzdy na účet 331 – Zaměstnanci. Zúčtování do nákladů proběhne k poslednímu dni 

v měsíci (34, s. 107), (35, s. 146–155). 

2. Odvod pojistného na SZ a ZP za zaměstnavatele představuje vznik nákladu na účtu 

524 – Zákonné sociální pojištění a vznik závazku k institucím sociálního a zdravotního 

pojištění na účtu 336 – Zúčtování s institucemi SZ a ZP. Na účtu 336 je třeba vést 

analytickou evidenci pro rozlišení sociálního a zdravotního pojištění (34, s. 107), 

(35, s. 146–155). 

3. Pojistné na SZ a ZP za zaměstnance se účtuje jako snížení závazku na účtu 

331 – Zaměstnanci a vznik závazku k institucím sociálního a zdravotního pojištění 

na účtu 336 – Zúčtování s institucemi SZ a ZP (34, s. 107), (35, s. 146–155). 
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4. Srážka zálohy na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti je vyjádřena 

snížením závazku k zaměstnanci na účtu 331 a vznikem závazku k finančnímu úřadu 

na účtu 342 – Ostatní přímé daně (34, s. 107), (35, s. 146–155).  

5. a 6. Vyplacení čisté mzdy zaměstnanci představuje snížení závazku k zaměstnanci 

na účtu 331 a úbytek na účtu 221 – Bankovní účty v případě vyplacení na účet 

zaměstnance, případně úbytek na účtu 211 – Pokladna při hotovostní výplatě 

(34, s. 107), (35, s. 146–155). 

7. a 8. Odvody pojistného na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění, případně zálohy 

na daň se účtují jako snížení tohoto závazku (336, případně 342) a úbytek 

na bankovním účtu 221 (34, s. 107), (35, s. 146–155). 

V tabulce č. 5 byly v souvislosti s účtováním mzdy použity dva výsledkové, konkrétně 

nákladové účty (521 a 524). Náklady a výnosy jsou zachycovány ve výkazu zisku a ztráty, 

ve kterém se pomocí rozdílu mezi výnosy a náklady zjišťuje výsledek hospodaření. Zbylé 

účty v tabulce představují rozvahové účty, které jsou uváděny v rozvaze (33, s. 229). 

1.13 Ekonomického hledisko – náklady zaměstnavatele 

Náklady patří k velmi důležitým charakteristikám hospodaření každého podniku 

(36, s. 44). Je možné je popsat z finančního a manažerského pojetí. Finanční pojetí 

nákladů se uplatňuje ve finančním účetnictví, které sleduje náklady, výnosy, výsledek 

hospodaření, majetek a kapitálové zdroje za podnik jako celek (31, s. 118). Finanční 

účetnictví vnímá náklady jako úbytek ekonomického prospěchu spočívající v úbytku 

aktiv nebo přírůstku dluhů, což ve sledovaném období vede ke snížení vlastního kapitálu 

(37, s. 27). Z tohoto pohledu budou náklady popsány. Náklady představují účelově 

zaměřené spotřebovávání vstupních výrobních činitelů při činnosti podniku vyjádřené 

v peněžních jednotkách za určité období. Spotřeba vstupů je zaměřena na určitý výstupní 

výkon daného podniku. Vynaložené náklady se při správném hospodaření vrací ve formě 

výnosů (36, s. 46).  

Pro účinné řízení nákladů je důležité náklady podrobněji rozčlenit. Náklady lze 

klasifikovat z několika hledisek. Nejčastěji využívané je druhové členění nákladů, které 

náklady dělí podle druhu spotřebovaného vstupu vstupujícího do transformačního 

procesu (37, s. 31). Mezi základní nákladové druhy patří zejména materiálové náklady, 
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osobní náklady, odpisy, externí služby a ostatní náklady (37, s. 20). Pro potřeby 

bakalářské práce budou popsány osobní náklady. 

1.13.1 Osobní náklady  

Významný vliv na podnik mají náklady vynakládané na pracovní sílu, tedy osobní 

náklady. Dělí se na dvě významné skupiny, které mají rozdílné chování k výkonům 

podniku a jejich ziskovosti. Jedná se o přímé a nepřímé osobní náklady (37, s. 21). 

Přímé osobní náklady představují mzdy zaměstnanců přímo se podílejících 

na podnikových výkonech. U výrobního podniku se týkají výrobních dělníků. Nepřímé 

osobní náklady tvoří náklady na administrativní a technicko-hospodářské zaměstnance, 

kteří se na výkonech podniku nepodílí přímo, ale zabezpečují důležité činnosti pro chod 

podniku jako celku (37, s. 22). 

Mzdové náklady  

Část osobních nákladů tvoří mzdové náklady. Představují veškeré mzdové nároky 

zaměstnanců za vykonanou práci. Rovněž zahrnují náhrady za práci v případě dočasné 

pracovní neschopnosti. Obsahují také ostatní osobní náklady, do kterých patří odměny 

za práci konanou v souvislosti s jiným pracovněprávním vztahem, než je pracovní poměr. 

Mzdové prostředky jsou vykazovány v hrubých částkách. Pro zahrnování do mzdových 

nákladů je rozhodující období, ve kterém byly zúčtovány (23, s. 429–430). 

1.14 Shrnutí teoretických východisek práce  

V teoretických východiscích práce byly vymezeny pojmy týkající se pracovněprávních 

vztahů z hlediska právního, daňového, účetního a ekonomického. Byla provedena 

charakteristika pracovněprávních vztahů a jejich subjektů, pracovního poměru a právních 

vztahů založených dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr. Byly 

definovány náležitosti pracovní smlouvy, zkušební a pracovní doba. Také byly vymezeny 

formy péče o zaměstnance a zaměstnanecké výhody a jejich daňové aspekty. Rovněž se 

teoretická část věnovala odměňování zaměstnanců, se kterým souvisí zákonné odvody 

z mezd, výpočet čisté mzdy a účtování o mzdách. Závěr byl zaměřen na ekonomické 

hledisko práce, konkrétně mzdové a osobní náklady. 
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2 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU Z PRÁVNÍHO, 

DAŇOVÉHO A EKONOMICKÉHO HLEDISKA 

Tato část bakalářské práce se věnuje analýze současného stavu vybraného zaměstnavatele 

v oblasti pracovněprávních vztahů a osobních a mzdových nákladů. Analytická část práce 

nejprve představuje zaměstnavatele, strukturu zaměstnanců a vývoj počtu zaměstnanců 

v jednotlivých letech. Dále je rozebrán proces přijímání nových zaměstnanců, obsah 

pracovní smlouvy a pracovní doba u zaměstnavatele. Pozornost je věnována také péči 

o zaměstnance a zaměstnaneckým výhodám a jejich daňovým aspektům. Dále se práce 

zabývá analýzou mzdových a osobních nákladů a jejich vývojem v jednotlivých letech. 

Nakonec je provedena analýza zaměstnaneckých výhod poskytovaných konkurencí, která 

je využita pro dosažení dílčího cíle práce. Informace pro analytickou část jsou čerpány 

zejména z e-mailové korespondence a rozhovorů s finančním a personálním ředitelem, 

interních dokumentů a výročních zpráv zaměstnavatele.  

V celé práci nebude na základě žádosti zaměstnavatele uváděn jeho název, sídlo ani IČO. 

Z důvodu zachování anonymity bude použit fiktivní název XYZ. 

2.1 Základní informace o zaměstnavateli 

Společnost XYZ, s. r. o. vznikla jako malá soukromá nástrojárna. Do obchodního 

rejstříku byla zapsána v roce 1994. Základní kapitál tvoří peněžitý a nepeněžitý vklad 

oceněný dohodou společníků. Hodnota základního kapitálu činí 10 500 000 Kč. 

Společnost má tři jednatele a jednají za ni vždy dva jednatelé společně. Jednatelé tvoří 

statutární orgán společnosti (38). 

Po založení se nástrojárna zabývala výrobou náhradních dílů, nástrojů a forem 

vyznačujících se velkou přesností. V současné době se věnuje hlavně konstrukci a výrobě 

forem a nástrojů, lisování kovových a plastových dílů, nízkonákladové automatizaci 

a výrobě přesných náhradních dílů (38).  

Hlavním předmětem podnikání uvedeným v obchodním rejstříku je: 

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

• zámečnictví, nástrojářství, 

• obráběčství (38). 



40 

 

Z původní nevelké nástrojárny vznikla prosperující společnost vybavená moderními 

technologiemi vytvářející si významnou pozici na domácím i zahraničním trhu. 

Společnost si klade za cíl podílet se na průmyslové automatizaci a být výhodným 

dodavatelem přesných náhradních dílů, nástrojů a forem v celosvětové síti nástrojařských 

společností (38).  

2.1.1 Organizační struktura 

Následující obrázek zachycuje hierarchické uspořádání vztahů mezi jednotlivými útvary 

společnosti. Vedle výkonného ředitele pomáhá vést společnost finanční a personální 

ředitel, který má odpovědnost za oblast financí, kontroly, lidských zdrojů a nákupu. 

S organizačními činnostmi pomáhá ředitelům společnosti asistentka, která je zároveň 

nákupčí a zástupce personálního oddělení. Další úroveň organizačního diagramu dělí 

oblast produkce na čtyři části, přičemž každá je řízena svým vedoucím. Jednotlivá 

střediska jsou dále rozdělena dle činností, kterými se zabývají (2). 

 

Obrázek č. 1: Organizační struktura zaměstnavatele  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle 39) 

V organizační struktuře má každý zaměstnanec společnosti přesně určené místo, pro které 

jsou definovány kompetence, odpovědnost a vztahy nadřízenosti a podřízenosti (2). 

Problematikou pracovněprávních vztahů, mzdových a osobních nákladů se zabývá 

finanční a personální ředitel a jeho podřízení. Tento ředitel má na starosti proces přijímání 

nových zaměstnanců, sjednávání pracovních smluv a dalších dokumentů týkajících se 

pracovněprávních vztahů, výpočet mezd a veškeré kontroly týkající se účetnictví. 
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Podřízení finančního a personálního ředitele se zabývají účtováním o mzdových 

a osobních nákladech a jejich sledováním (40).  

2.2 Zaměstnanci společnosti 

Pracovněprávní vztahy, které zaměstnavatel využívá, mají několik forem. Jedná se 

o pracovní poměr na dobu určitou, na dobu neurčitou, dohodu o provedení práce a dohodu 

o pracovní činnosti. Pracovní poměr na dobu určitou je sjednáván se zaměstnanci 

ucházejícími se o práci dělnické povahy. Pracovní smlouva je ujednána na 12 měsíců, po 

jejím uplynutí bývá pracovní smlouva na dobu určitou prodloužena o dalších 12 měsíců, 

případně je sjednána smlouva na dobu neurčitou. Na základě dohody o provedení práce 

jsou zaměstnáváni zejména studenti v letních měsících, případně v průběhu roku při 

nemoci některého zaměstnance. Dohoda o pracovní činnosti je uzavírána většinou se 

starobními důchodci, kteří jsou ochotni pracovat v průběhu celého roku na maximálně 

polovinu stanovené týdenní pracovní doby. Za rok 2018 bylo uzavřeno 12 dohod 

o provedení práce a 3 dohody o pracovní činnosti. K 31. 12. 2018 evidoval zaměstnavatel 

celkem 127 zaměstnanců zaměstnaných na základě pracovní smlouvy (1). 

Graf č. 2: Struktura pracovněprávních vztahů za kalendářní rok 2018 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 1) 
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Z grafu č. 2 je zřejmé, že téměř 90 % zaměstnanců mělo se zaměstnavatelem v roce 2018 

podepsanou pracovní smlouvu. Na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní 

poměr bylo u zaměstnavatele zaměstnaných pouze 11 % zaměstnanců (41).  

2.2.1 Vývoj počtu zaměstnanců  

Zaměstnavatel stanoví na základě různých plánů objednávek na následující rok plánovaný 

počet zaměstnanců potřebných k zajištění plnění zakázek. Tento plán je v průběhu roku 

možné změnit pouze z vážných provozních důvodů (40). 

 

Graf č. 3: Vývoj plánovaného a skutečného počtu zaměstnanců od roku 2014   

(Zdroj: Vlastní zpracování dle 40, 42) 

V grafu č. 3 je skutečný počet zaměstnanců vždy za daný rok, pouze za rok 2019 je počet 

stanoven k 30. 4. 2019 (42). Z grafu je zřejmé, že do roku 2016 byl vždy plánovaný počet 

zaměstnanců naplněn. Od roku 2017 však zaměstnavateli chybí 7 zaměstnanců a plán 

počtu zaměstnanců se nedaří splnit. Nedostatek zaměstnanců nastal již v lednu roku 2017, 

kdy byla navýšena výrobní kapacita. Avšak zaměstnavateli se nedaří sehnat dostatečný 

počet zaměstnanců pro plnění zakázek, což se odráží na jeho ekonomické situaci. 

Zaměstnavatel je nucen odmítat zakázky, čímž dosahuje nižšího obratu a přichází o část 

zisku (40). Od zaměstnavatele však nebylo možné zjistit přesnou částku, o kterou 

přichází. 

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Skutečný počet 102 106 106 124 127 127

Plánovaný počet 102 106 106 131 134 134
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2.2.2 Struktura zaměstnanců 

Zaměstnanci, kteří mají se zaměstnavatelem podepsanou pracovní smlouvu, jsou 

rozděleni do 6 středisek dle vykonávaného druhu práce. Každé středisko je odpovědné 

svému řediteli (41). K 30. 4. 2019 zaměstnavatel evidoval celkem 127 zaměstnanců (42). 

Jejich rozdělení do jednotlivých středisek sleduje následující graf.  

 

Graf č. 4: Počet zaměstnanců v jednotlivých střediscích k 30. 4. 2019  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 41, 42) 

Na základě rozhovoru s finančním a personálním ředitelem bylo zjištěno, že 

s nedostatkem zaměstnanců se potýká pouze středisko nástrojárny, které se zabývá 

výrobou náhradních dílů a opravou forem a nástrojů (42). Z tohoto důvodu bude 

analytická část bakalářské práce zaměřena pouze na toto středisko, ve kterém 

zaměstnavatel postrádá celkem 7 zaměstnanců.  

2.3 Proces přijímání zaměstnanců 

Zaměstnavatel využívá k získávání nových zaměstnanců inzerci volných pracovních míst 

na internetovém portálu Jobs.cz, v místních inzertních novinách a na svých webových 

stránkách. Inzerci na webových stránkách není věnována dostatečná pozornost, proto je 

tento způsob hledání nových zaměstnanců nejméně úspěšný. Nejvíce uchazečů 

o zaměstnání odpovídá na nabídku volných pracovních míst na základě inzerce 
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v místních inzertních novinách, které jsou roznášeny v blízkém okolí zaměstnavatele. 

Inzerce obsahuje základní informace o volném pracovním místě, například: 

• popis volného pracovního místa,  

• požadavky na budoucího zaměstnance, 

• informace týkající se mzdy a zaměstnaneckých benefitů (39). 

V roce 2018 představovaly náklady na inzerování volných pracovních míst 12 000 Kč 

za měsíc, tzn. 144 000 Kč za rok (1).  

2.3.1 Osobní pohovor 

Po prvotním písemném, telefonickém nebo osobním kontaktu je uchazeč o zaměstnání 

pozván na osobní pohovor. Pohovor je uskutečňován v budově zaměstnavatele za účasti 

personálního a finančního ředitele a ředitele střediska, do kterého má být uchazeč přijat. 

Uchazeč o zaměstnání musí předložit doklady o dosaženém vzdělání a absolvované praxi. 

Zaměstnavatel uchazeče informuje o náplni práce, pracovních podmínkách, podmínkách 

odměňování apod. Po osobním pohovoru je uchazeči o zaměstnání umožněna prohlídka 

budovy zaměstnavatele. V případě většího počtu zájemců o zaměstnání je nejvhodnější 

uchazeč pozván na přijímací pohovor. Zaměstnavatel se však potýká s nedostatkem 

uchazečů o volná pracovní místa, proto jsou na pracovní místo s druhem práce nástrojař 

přijímáni zpravidla všichni zájemci. Na přijímacím pohovoru obdrží uchazeč dokumenty 

potřebné ke vzniku pracovního poměru, jsou mu sdělena práva a povinnosti vyplývající 

z pracovní smlouvy a je dohodnut den nástupu do práce (39). 

2.3.2 Nástup do zaměstnání 

Před nástupem do zaměstnání se musí uchazeč podrobit vstupní lékařské prohlídce 

u smluvního lékaře zaměstnavatele a předložit veškeré potřebné dokumenty o zdravotním 

stavu. Personální oddělení vyžaduje potvrzení o ukončení pracovním poměru nebo 

zápočtový list, kopii průkazu zdravotní pojišťovny a podepsané prohlášení poplatníka 

daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti. V případě uplatnění daňového 

zvýhodnění na nezaopatřené dítě je nutné doložit kopii rodného listu dítěte a potvrzení 

zaměstnavatele manžela/manželky, že tento odpočet není již uplatňován (40). Po doložení 
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všech potřebných dokumentů je podepsána pracovní smlouva. Spolu s pracovní 

smlouvou obdrží nový zaměstnanec následující dokumenty: 

• mzdový výměr, 

• dokument týkající se pracovní náplně (39). 

Dále je zaměstnanec povinný zúčastnit se vstupního školení týkajícího se bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci a seznámit se s dokumenty a předpisy zaměstnavatele, mezi 

které patří pracovní, organizační a provozní řád, vnitřní směrnice a pokyny (39).  

Při nástupu do zaměstnání obdrží nový zaměstnanec pracovní oděv, pracovní obuv, 

ochranné pracovní pomůcky a šatní skřínku pro bezpečnou úschovu svršků a dalších 

osobních věcí (41). 

Na základě výše uvedeného jsou v následující tabulce vyčísleny náklady související 

s přijetím nového zaměstnance, konkrétně s druhem práce nástrojař. Zaměstnavatel za 

zaměstnance hradí vstupní lékařskou prohlídku v hodnotě 420 Kč. Nástrojaři dále náleží 

na 12 měsíců 1 ks pracovní obuvi za 400 Kč, 2 ks montérkových kalhot celkem za 500 Kč, 

4 ks pracovních triček celkem za 400 Kč a ochranné brýle a rukavice za 280 Kč. Celkem 

zaměstnavatel vynaloží na přijetí nového zaměstnance 2 000 Kč, přičemž celou částku 

lze uplatnit jako daňově uznatelný náklad a snížit tak výslednou daňovou povinnost. 

Zaměstnavatel do nákladů na přijetí nového zaměstnance neřadí náklady na inzerci 

a zaškolení, protože je velmi obtížné je vyčíslit na jednoho zaměstnance (40). 

Tabulka č. 7: Náklady na přijetí nového zaměstnance  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 40) 

Položka Množství Cena za kus Cena celkem 

Lékařská prohlídka 1 ks 420 Kč 420 Kč 

Pracovní obuv 1 ks 400 Kč 400 Kč 

Montérkové kalhoty 2 ks 250 Kč 500 Kč 

Pracovní tričko 4 ks 100 Kč 400 Kč 

Ochranné brýle a rukavice 2 ks 140 Kč 280 Kč 

CELKEM                                                       2 000 Kč 
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2.3.3 Zaučení zaměstnance  

V pracovní smlouvě je sjednána tříměsíční zkušební doba, po kterou probíhá zaučování 

zaměstnance. Pověřený zaměstnanec nového zaměstnance seznámí s režimem 

na pracovišti, v případě práce dělnické povahy s ovládáním strojů a zařízení. 

Po zaměstnanci je vyžadována zejména zručnost, samostatnost a nekonfliktnost. Jestliže 

zaměstnanec splní požadavky zaměstnavatele, začíná pracovat samostatně. Pokud 

požadavky zaměstnavatele splněny nejsou, je se zaměstnancem rozvázán pracovní poměr 

ve zkušební době. Skončení pracovního poměru se řídí příslušnými ustanoveními 

zákoníku práce (39).  

2.4 Obsah pracovní smlouvy 

Pracovní smlouva zaměstnavatele obsahuje dle ustanovení § 34 zákoníku práce povinné 

náležitosti, mezi které se řadí: 

• druh práce, který má zaměstnanec vykonávat, 

• místo nebo místa výkonu práce, ve kterých má být práce vykonávána, 

• den nástupu do práce (43). 

Kromě povinných náležitostí stanovených zákoníkem práce lze v pracovní smlouvě 

nalézt konkrétní údaje o zaměstnavateli a zaměstnanci, týdenní pracovní dobu, základní 

výměru dovolené, výplatní termín mzdy a další. Nedílnou součástí pracovní smlouvy je 

mzdový výměr, který zaměstnanec obdrží spolu s pracovní smlouvou. Zaměstnanecké 

výhody jsou vymezeny ve vnitřní směrnici zaměstnavatele (43). 

Zaměstnavatel sjednává pracovní smlouvu na dobu určitou i neurčitou se zkušební dobou, 

která činí 3 měsíce. V případě, že je pracovní smlouva na dobu určitou sjednána na dobu 

kratší než 6 měsíců, zkušební doba představuje polovinu doby určité (40).  

Vzor pracovní smlouvy zaměstnavatele je obsažen v příloze č. 1. Je nutné zmínit, 

že v článku II odstavci 1 a 8 obsahuje smlouva neplatná ujednání (43). 
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2.5 Pracovní doba 

Stanovením a rozvržením pracovní doby se zabývá vnitřní směrnice zaměstnavatele. 

Rozvrhnout pracovní dobu smí osoba oprávněná jednat v pracovněprávních vztazích, 

tj. jednatel, personální a finanční ředitel a ředitel střediska. Zaměstnancům konajícím 

práci na základě dohody o provedení práce rozvrhuje pracovní dobu ředitel střediska, 

který rovněž odpovídá za její dodržování (39).  

Pracovní doba je rovnoměrně rozvržena do pětidenního pracovního týdne (tj. od pondělí 

do pátku). Stanovením vnitřní směrnice všichni zaměstnanci v rámci týdne odpracují 

37,5 hod., čímž je jednosměnný a dvousměnný režim zvýhodněn (39). Pracovní režimy 

v jednotlivých střediscích jsou následující: 

Tabulka č. 8: Pracovní režimy jednotlivých středisek  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 40) 

Jednosměnný režim Dvousměnný režim Třísměnný režim 

Administrativa  Nástrojárna  Lisovna plastů  

Automatizace výroby  Lisovna kovů  Kontrola kvality 

S přihlédnutím k provozním podmínkám pracovišť a zajištění obslužných procesů je 

možné pružně rozvrhnout pracovní dobu v jednosměnném režimu do pětidenního 

pracovního týdne se základní pracovní dobou od 8.30–14.00 hod. Začátek pracovní doby 

je poté nejdříve v 6.00 hod., konec není určen. Vyrovnávací období pro pružnou pracovní 

dobu je zaměstnavatelem stanoveno na 1 měsíc (39).  

Pro práce dělnické povahy je stanovena pevná pracovní doba pro dvousměnný 

a třísměnný provoz. Pro účely bakalářské práce je důležité středisko nástrojárny, které 

pracuje v dvousměnném režimu. Stanovením vnitřní směrnice odpracují zaměstnanci 

nástrojárny 8 hodin za den včetně přestávky (40). 

2.6 Péče o zaměstnance 

Dle kapitoly 1.7 zahrnuje péče o zaměstnance zejména vytváření příznivých pracovních 

podmínek, odborný rozvoj zaměstnanců a stravování (3).  
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V rámci vytváření příznivých pracovních podmínek zaměstnavatel poskytuje 

zaměstnancům: 

• Lékařské prohlídky zajištěné smluvním lékařem. Jedná se o vstupní lékařskou 

prohlídku, za jejíž provedení si lékař účtuje 420 Kč. Celou částku v případě 

vzniku pracovněprávního vztahu hradí zaměstnavatel. Rovněž jsou prováděny 

preventivní lékařské prohlídky, na které chodí zaměstnanci v závislosti na věku, 

nástrojaři v průměru jednou za rok (44).  

• Ochranné pracovní pomůcky, jejichž využívání je stanoveno vnitřní směrnicí 

zaměstnavatele. Pro druh práce nástrojař se jedná zejména o pracovní obuv, 

montérkové kalhoty, pracovní trička, ochranné brýle a rukavice. Cena za ochranné 

pracovní pomůcky pro jednoho nástrojaře na rok činí 1 580 Kč (39). 

Odborný rozvoj zaměstnanců se týká především školení o bezpečnosti a ochraně zdraví 

při práci a požární ochraně, které se koná dle zákona jedenkrát ročně. Zaměstnavatel 

pravidelně nařizuje školení řidičů, jeřábníků, školení první pomoci apod. Administrativní 

oddělení je školeno v oblasti personalistiky, aktualizací účetního systému a legislativních 

změn v účetnictví. V případě, že si zaměstnanec zažádá o zvýšení kvalifikace, 

zaměstnavatel zajistí školení prostřednictvím externího školitele. Školení jsou zaměřena 

například na metrologii, technologii, kontrolu kvality a obsluhu strojů a zařízení (44). 

V roce 2018 činily náklady na odborný rozvoj zaměstnanců 420 000 Kč za rok (1). 

Stravování zaměstnanců je umožněno v čase přestávky na jídlo a oddech ve vlastním 

stravovacím zařízení přímo v budově zaměstnavatele. Během přestávky není dovoleno 

opouštět budovu. Využití jiného stravovacího zařízení je možné pouze se souhlasem 

zaměstnavatele (45). Bližší konkretizace stravování je provedena v kapitole 2.7.   

Dle § 24 odst. 2 písm. j) považuje ZDP veškeré náklady na výše uvedenou péči 

o  zaměstnance za náklady vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů. 

Zaměstnavatel je může uplatnit jako daňově uznatelný náklad, o který poníží základ daně 

a tedy i výslednou daňovou povinnost (21). 
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2.7 Zaměstnanecké výhody 

Zaměstnavatel umožňuje zaměstnancům využít řadu zaměstnaneckých výhod. Benefity 

jsou poskytovány na základě vnitřní směrnice buď všem zaměstnancům současně, nebo 

přímo konkrétnímu zaměstnanci v závislosti na podmínkách poskytování 

zaměstnaneckého benefitu. Zaměstnanecké výhody mohou využít pouze zaměstnanci 

v pracovním poměru. Zaměstnanci, kteří u zaměstnavatele pracují na základě dohod 

o pracích konaných mimo pracovní poměr, nemají na zaměstnanecké výhody nárok (44). 

Následující část práce se zabývá podmínkami pro získání jednotlivých benefitů 

a  současně výší samotných benefitů. Na základě kapitoly 1.8 jsou rovněž uvedeny jejich 

daňové aspekty jak na straně zaměstnavatele, tak na straně zaměstnance. Zaměstnancům 

jsou nabízeny tyto zaměstnanecké výhody: 

Příspěvek na stravování  

Příspěvek je poskytován formou částečného financování stravování ve vlastním 

stravovacím zařízení. Zaměstnanci si mohou vybrat ze tří jídel. Hodnota jídla činí 78 Kč. 

Zaměstnavatel přispívá na stravování 43 Kč (55 % z hodnoty jídla) a celá tato částka pro 

zaměstnavatele představuje daňově uznatelný náklad, pro zaměstnance je osvobozena od 

daně z příjmů ze závislé činnosti. Zbývajících 35 Kč je zaměstnanci odečteno z čisté 

mzdy. Zaměstnanci, kteří nenavštěvují stravovací zařízení zaměstnavatele, tento benefit 

ztrácejí a nedostávají za něj žádnou náhradu (44).  

Příspěvek na penzijní a životní pojištění  

Nárok na příspěvek na penzijní a životní pojištění vzniká zaměstnanci, který má 

se zaměstnavatelem uzavřenou pracovní smlouvu na dobu neurčitou. Zaměstnanci náleží 

příspěvek na penzijní pojištění ve výši 500 Kč měsíčně a příspěvek na životní pojištění 

činí 250 Kč za měsíc. Zaměstnanci mají nárok na oba příspěvky v plné částce. Příspěvek 

na obě pojištění v úhrnu nepřesahuje částku 50 000 Kč za rok, takže ho zaměstnavatel 

uplatňuje jako daňově uznatelný náklad a pro zaměstnance je osvobozen od daně z příjmů 

ze závislé činnosti (44).   
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Příspěvek na dovolenou  

Zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům se mzdou za měsíc červen příspěvek 

na dovolenou ve výši 4000 Kč za kalendářní rok. Jedná se o peněžní příspěvek, který má 

stejný režim zdanění jako mzda. Zaměstnavatel si ho může uplatnit jako daňově uznatelný 

náklad. Pro zaměstnance však není osvobozený od daně z příjmů ze závislé činnosti 

a zahrnuje se do vyměřovacího základu zaměstnance pro výpočet sociálního 

a zdravotního pojištění (44).  

Třináctá mzda 

Se mzdou za měsíc listopad obdrží zaměstnanci třináctou mzdu ve výši jejich průměrné 

mzdy za rok. Tento benefit podléhá stejnému zdanění jako mzda. Pro zaměstnavatele 

představuje daňově uznatelný náklad, na straně zaměstnance podléhá zdanění a odvodům 

na sociální a zdravotní pojištění (44).  

Příspěvek za zdraví  

Pokud zaměstnanec není v měsíci nemocný, případně navštíví lékaře maximálně 

na 3 hodiny pracovní doby za měsíc, náleží mu příspěvek za zdraví ve výši 500 Kč 

měsíčně. Příspěvek za zdraví spadá do stejného režimu zdanění jako mzda. Na straně 

zaměstnavatele je daňově uznatelným nákladem, zaměstnanec příspěvek zdaní a bude 

z něho odvedeno sociální a zdravotní pojištění (44).  

Příspěvek na dopravu od 20 km  

V případě, že zaměstnanec do práce dojíždí minimálně 20 kilometrů, má nárok 

na příspěvek na dopravu ve výši 500 Kč měsíčně. Benefit využívá pouze 13 zaměstnanců, 

což je přibližně 10 % z celkového počtu zaměstnanců. Příspěvek na dopravu podléhá 

stejnému zdanění jako mzda (44). 

Týden dovolené navíc 

Zákoník práce stanovuje nejméně 4 týdny dovolené v kalendářním roce. Zaměstnanci 

mohou využít týden dovolené navíc, tedy 5 týdnů placené dovolené v kalendářním roce. 

Příjem za týden dovolené navíc spadá do stejného režimu zdanění jako mzda (44). 
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2.8 Odměňování zaměstnanců 

Mzda zaměstnanců u zaměstnavatele je stanovena ve mzdovém výměru a tvoři ji dvě 

složky:  

• základní mzda, 

• pohyblivá složka mzdy (39). 

Základní mzda představuje pevně danou část mzdy, která je pro zaměstnance při splnění 

všech povinností vždy nároková. Pro jednotlivé druhy práce je stanovena odlišně. 

Pro druh práce nástrojař je nejdříve zaměstnanec ředitelem střediska zařazen 

do příslušného tarifního stupně. Kritériem zařazení je zejména složitost práce, míra 

odpovědnosti za práci a namáhavost práce. Dle tarifního stupně náleží zaměstnanci 

příslušný mzdový tarif. Nástrojaři je již po zaškolení přidělen nejméně 6. tarifní stupeň 

(44). Následující tabulka zobrazuje výši mzdových tarifů u zaměstnavatele.  

Tabulka č. 9: Přehled výše mzdových tarifů k 30. 4. 2019 [Kč]  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 39, 42) 

Mzdový tarif 
Tarifní stupeň 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Měsíční  [Kč] 13 500 14 900 16 400 18 100 20 000 22 100 24 400 26 900 

Hodinový [Kč] 80,00 88,50 97,40 107,50 118,70 131,20 144,80 159,60 

Pohyblivá složka mzdy představuje prémie, odměny, příplatky a osobní ohodnocení 

a pro zaměstnance je nenároková. Pohybuje se v rozmezí 0 – 20 % ze základní mzdy. 

O její výši rozhoduje směnový mistr nebo přímý nadřízený zaměstnance. Pohyblivá 

složka je zaměstnanci přiznána v případě, že v měsíci, za který pohyblivá část mzdy 

náleží, odvedl práci v náležité kvalitě, neporušil povinnosti vyplývající z právních 

předpisů vztahujících se k vykonávané práci, dodržoval technologie a stanovené postupy 

práce, neporušil zákaz kouření mimo stanovený čas a místo, neporušil povinnost používat 

ochranné pracovní pomůcky a dodržoval pravidla slušného chování na pracovišti (46). 
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Mezi další složky mzdy patří příplatky ke mzdě, které jsou zaměstnavatelem 

poskytovány v souladu se zákoníkem práce. Stanoveny jsou ve vnitřní směrnici 

zaměstnavatele (39). Výše těchto příplatků jsou následující: 

• za práci v sobotu a neděli – 30 % průměrného výdělku,  

• za práci přesčas – 25 % průměrného výdělku,  

• za práci ve svátek – 100 % průměrného výdělku, 

• za noční práci – 10 % průměrného výdělku,  

• za směnný provoz – 12,50 Kč za odpracovanou hodinu (39).  

Zaměstnancům, kteří u zaměstnavatele pracují na základě dohody o provedení 

práce či dohody o pracovní činnosti, náleží odměna za vykonanou práci ve výši 

90 Kč na hodinu (41).  

Mzda je zaměstnancům vyplácena na bankovní účet a stává se splatnou ve výplatním 

termínu 12. den měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo ke vzniku práva 

zaměstnance na mzdu (43).  

2.8.1 Výpočet čisté mzdy zaměstnance 

Výpočet čisté mzdy je proveden za jeden měsíc v roce 2018 na příkladu mzdy nástrojaře, 

který podepsal prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti. 

Zaměstnanec uplatňuje základní slevu na poplatníka, na další slevy nemá nárok. Není 

uplatňováno daňové zvýhodnění na žádné dítě. Výpočet vychází z průměrné hrubé mzdy 

nástrojařů u zaměstnavatele XYZ, do které jsou již zahrnuty prémie, odměny, příplatky 

a osobní ohodnocení. Dle rozhovoru s finančním a personálním ředitelem činí průměrná 

hrubá měsíční mzda nástrojaře 29 800 Kč (1). Při výpočtu není uvažována pracovní 

neschopnost zaměstnance, dovolená apod. 

Postup výpočtu je prováděn v souladu s kapitolou 1.11. Pro výpočet čisté mzdy je nejprve 

stanovena záloha na daň, od které je odečtena pouze výše zmíněná základní sleva 

na poplatníka ve výši 2 070 Kč. Odečtením slevy vzniká konečná záloha na daň 

po uplatnění slev.  
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Tabulka č. 10: Výpočet zálohy na daň zaměstnance  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Tabulka č. 4, 33, s. 228) 

 Částka [Kč] Výpočet 

HRUBÁ MZDA 29 800 Průměrná hrubá měsíční mzda 

+ 9 % ZP (za zaměstnavatele) 2 682 29 800 x 0,09 = 2 682 

+ 25 % SZ (za zaměstnavatele) 7 450 29 800 x 0,25 = 7 450 

= SUPERHRUBÁ MZDA 40 000 29 800 + 2 682 + 7450 ≐ 40 000 

ZÁLOHA NA DAŇ (15 %) 6 000 40 000 x 0,15 = 6 000 

- sleva na poplatníka 2 070 dle § 35ba ZDP 

= ZÁLOHA NA DAŇ  

   PO SLEVÁCH 
3 930 6 000 – 2 070 = 3 930 

Po výpočtu konečné zálohy na daň je možné vypočíst čistou mzdu (33, s. 228–229). 

Tabulka č. 11: Výpočet čisté mzdy zaměstnance 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Tabulka č. 5, 33, s. 228–229) 

 Částka [Kč] Výpočet 

HRUBÁ MZDA 29 800 Průměrná hrubá měsíční mzda 

- 4,5 % ZP (za zaměstnance) 1 341 29 800 x 0,045 = 1 341 

- 6,5 % SZ (za zaměstnance) 1 937 29 800 x 0,065 = 1 937 

- konečná záloha na daň  3 930 viz předchozí tabulka 

= ČISTÁ MZDA  22 592 29 800 - 1 341 - 1 937 - 3 930 

OSOBNÍ NÁKLADY 39 932 29 800 + 2 682 + 7 450 

Zaměstnanci bude vyplacena čistá mzda ve výši 22 592 Kč za měsíc. V souvislosti 

se mzdou zaměstnance však zaměstnavateli vznikly náklady ve výši 39 932 Kč, 

které tvoří hrubá mzda, zdravotní pojištění a sociální zabezpečení za zaměstnavatele. 

Zaměstnavatel tak za rok 2018 vynaložil na jednoho nástrojaře v průměru 479 184 Kč 

(39 932 Kč x 12).  
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2.8.2 Zaúčtování mzdy zaměstnance 

S výpočtem mzdy zaměstnance souvisí také její zaúčtování v účetnictví zaměstnavatele. 

Systém účtování o osobních a mzdových nákladech se u zaměstnavatele XYZ řídí 

příslušnými ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláškou č. 500/2002 

Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví 

a českými účetními standardy. Účetním obdobím je kalendářní rok (39). Při účtování je 

postupováno v souladu s kapitolou 1.12. 

Tabulka č. 12: Zaúčtování mzdy zaměstnance  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Tabulka č. 6, 34, s. 107, 35, s. 146–155, 40) 

Číslo Účetní případ 
Částka    

[Kč] 
MD D 

1. Hrubá mzda zaměstnance 29 800 521 331.100 

2. Předpis pojistného na ZP za zaměstnavatele 2 682 524 336.002 

3. Předpis pojistného na SZ za zaměstnavatele 7 450 524 336.001 

4. Předpis pojistného na ZP za zaměstnance 1 341 331.100 336.002 

5. Předpis pojistného na SZ za zaměstnance 1 937 331.100 336.001 

6. Záloha na daň ze závislé činnosti 3 930 331.100 342 

7. Výplata čisté mzdy na bankovní účet 22 592 331.100 221 

8. Odvod ZP za zaměstnavatele i zaměstnance 4 023 336.002 221 

9. Odvod SZ za zaměstnavatele i zaměstnance 9 387 336.001 221 

10. Odvod daně z příjmů finančnímu úřadu  3 930 342 221 

Pro odlišení zaměstnanců z jednotlivých středisek má zaměstnavatel zavedenou 

analytickou evidenci k účtu 331 – Zaměstnanci (331.100 pro středisko nástrojárny). 

Rovněž je odlišen účet 336 – Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení 

a zdravotního pojištění (336.001 pro SZ a 336.002 pro ZP). Dle rozhovoru s finančním 

ředitelem není vedena jiná analytická evidence (40).  
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2.9 Osobní náklady na zaměstnance 

Náklady zaměstnavatele, které jsou vynakládány v souvislosti se zaměstnáváním 

zaměstnanců, se neskládají pouze z hrubé mzdy zaměstnance (tzn. mzdových nákladů) 

a pojistného na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení. V osobních nákladech 

zaměstnavatele jsou zahrnuty také příspěvky na penzijní a životní pojištění a příspěvky 

na stravování. Třináctá mzda a příspěvek na dovolenou jsou již započítány v průměrné 

mzdě zaměstnance. Příspěvky na dopravu a příspěvky za zdraví nejsou ve výpočtech 

brány v úvahu, jelikož jsou využívány velmi zřídka. Dále v nákladech není zahrnuta 

náhrada mzdy za dovolenou, jelikož není uvažována dovolená zaměstnance (44). Výpočet 

osobních nákladů na nástrojaře je proveden za jeden měsíc v roce 2018 na základě 

informací z interních dokumentů zaměstnavatele.  

Dle kapitoly 2.7 náleží zaměstnanci příspěvek na penzijní pojištění ve výši 500 Kč 

měsíčně a na životní pojištění ve výši 250 Kč za měsíc. Dále přispívá zaměstnavatel 

na stravování zaměstnanců 43 Kč za jedno jídlo. Za předpokladu dvaceti pracovních dní 

představují měsíční náklady na stravování 860 Kč na jednoho zaměstnance (40), (44).  

Tabulka č. 13: Průměrné osobní náklady na jednoho nástrojaře za měsíc  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 40, 44) 

Položka 

Osobní náklady na 

jednoho nástrojaře 

za měsíc 

Výpočet 

Hrubá mzda 29 800 Kč Průměrná hrubá mzda 

9 % ZP (za zaměstnavatele) 2 682 Kč 29 800 x 0,09 

25 % SZ (za zaměstnavatele) 7 450 Kč 29 800 x 0,25 

Příspěvek na penzijní pojištění 500 Kč 1 x za měsíc  

Příspěvek na životní pojištění 250 Kč 1 x za měsíc 

Příspěvek na stravování 860 Kč 43 Kč x 20 dní 

Celkové osobní náklady 41 542 Kč 

Osobní náklady na jednoho nástrojaře činí v průměru 41 542 Kč za měsíc, roční osobní 

náklady jsou tedy 498 504 Kč (41 542 Kč x 12 měsíců). Jednou ročně je dále hrazena 

lékařská prohlídka v hodnotě 420 Kč (viz kapitola 2.6) a ochranné pracovní pomůcky. 
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Dle tabulky č. 7 činí náklady na ně 1 580 Kč. Celkové osobní náklady na jednoho 

nástrojaře činí v průměru 500 504 Kč za rok (498 504 Kč + 420 Kč + 1 580 Kč). 

U zaměstnavatele je zaměstnaných celkem 45 nástrojařů, roční osobní náklady 

zaměstnavatele na všechny nástrojaře činí 22 522 680 Kč (500 504 Kč x 45).  

2.10 Vývoj mzdových a osobních nákladů zaměstnavatele 

Následující část práce se zabývá vývojem mzdových a osobních nákladů zaměstnavatele 

v letech 2014 až 2018. Tabulka č. 14 zobrazuje mzdové náklady, náklady na pojistné 

na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění a celkové osobní náklady, které jsou 

vynakládány na zaměstnance. Tabulka navíc sleduje vývoj počtu zaměstnanců 

u zaměstnavatele, aby bylo možné monitorovat osobní náklady na jednoho zaměstnance. 

Tabulka však sleduje pouze zaměstnance zaměstnané na základě pracovního poměru, 

jelikož nebylo možné zjistit přesný počet zaměstnanců zaměstnaných na základě dohod 

o pracích konaných mimo pracovní poměr v jednotlivých letech. Dle finančního 

a personálního ředitele se však jejich počet v průběhu sledovaného období výrazně 

neměnil, tudíž výsledek tím není ovlivněn. 

Tabulka č. 14: Vývoj mzdových a osobních nákladů od roku 2014 [Kč] 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 1, 38, 39, 47, 48, 49) 

Rok 

Mzdové 

náklady 

[Kč] 

SZ a ZP za 

zaměstnavatele 

[Kč] 

Ostatní 

náklady 

[Kč] 

Osobní 

náklady 

celkem [Kč] 

Počet 

zaměstnanců 

2014 29 890 000 10 020 000 1 730 000 41 640 000 102 

2015 32 145 000 10 785 000 1 305 000 44 235 000 106 

2016 33 486 000 11 272 000 1 159 000 45 917 000 106 

2017 41 301 000 13 811 000 1 294 000 56 406 000 124 

2018 42 987 000 14 416 000 1 317 000 58 720 000 127 

Z uvedené tabulky lze vyčíst, že mzdové náklady i celkové osobní náklady v průběhu 

sledovaného období neustále rostly. To bylo způsobeno zejména růstem počtu 

zaměstnanců u zaměstnavatele. Nejvyšší nárůst nastal v roce 2017, kdy se celkové osobní 

náklady zvýšily o téměř 10 500 000 Kč oproti předcházejícímu roku (38). 
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Ve sledovaném období však rostly i mzdové a osobní náklady v průměru na jednoho 

zaměstnance. Jejich nárůst byl mimo jiné vyvolán tím, že zaměstnavatel byl nucen 

zvyšovat hrubé mzdy zaměstnanců kvůli nárůstu zákonné minimální mzdy. Dalším 

důvodem zvyšování byla situace na trhu práce, kdy konkurenční nástrojárny nabízely 

vyšší mzdové ohodnocení a více zaměstnaneckých výhod. Z důvodu udržení stávajících 

zaměstnanců tak zaměstnavatel musel navýšit mzdové ohodnocení a rozšířit nabídku 

poskytovaných zaměstnaneckých výhod (1). 

Následující tabulka sleduje procentuální podíl osobních nákladů na celkových nákladech 

zaměstnavatele v letech 2014–2018. Z tabulky č. 15 je patrné, že podíl osobních nákladů 

na celkových nákladech ve sledovaném období neustále roste. K 31. 12. 2018 činil tento 

podíl již přes 40 % (1). Bakalářská práce má za cíl osobní náklady optimalizovat. 

Tabulka č. 15: Podíl osobních nákladů na celkových nákladech [%] 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 1, 38, 39, 47, 48, 49) 

Rok 
Osobní náklady 

[Kč] 

Celkové náklady 

[Kč] 

Podíl osobních 

nákladů na celkových 

nákladech [%] 

2014 41 640 000 117 982 000 35,29 % 

2015 44 235 000 119 076 000 37,15 % 

2016 45 917 000 120 571 000 38,08 % 

2017 56 406 000 140 330 000 40,20 % 

2018 58 720 000 145 896 000 40,25 % 

2.11 Analýza zaměstnaneckých výhod poskytovaných konkurencí 

Součástí analytické části bakalářské práce je rovněž analýza zaměstnaneckých výhod 

poskytovaných konkurenčními nástrojárnami v okolí zaměstnavatele. Výsledky této 

analýzy budou využity k dosažení dílčího cíle, tzn. k návrhu zavedení nových 

zaměstnaneckých výhod.  

Jako prostředek k získání informací o poskytovaných zaměstnaneckých benefitech byla 

využita e-mailová komunikace. E-mail byl odeslán celkem 9 zaměstnavatelům velikostně 
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i odvětvově srovnatelným se zaměstnavatelem XYZ. Zaměstnavatelé byli informováni, 

k jakému účelu budou informace použity. Podmínkou sdělení zaměstnaneckých benefitů 

bylo zachování zaměstnavatele v anonymitě. Obdrženo bylo celkem 5 odpovědí 

poskytujících informace o nabízených benefitech a jejich výši. Na základě obdržených 

odpovědí je zpracována následující tabulka.  

Tabulka č. 16: Přehled zaměstnaneckých výhod poskytovaných konkurencí  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 50, 51, 52, 53, 54) 

Zaměstnanecká 

výhoda 

Zaměstnavatel 

1 2 3 4 5 

Příspěvek na 

stravování/stravenky 

55 %    

(28 Kč) 

55 %    

(36 Kč) 

55 %     

(55 Kč) 

55 %     

(43 Kč) 

50 %    

(31 Kč) 

Příspěvek na 

penzijní pojištění 
500 Kč 500 Kč – – 500 Kč 

Příspěvek na životní 

pojištění 
500 Kč – – 500 Kč 350 Kč 

Týden dovolené 

navíc 
ANO ANO ANO – – 

Třináctá mzda – ANO ANO – ANO 

Příspěvek 

na rekreaci 
– 9 000 Kč  2 000 Kč – 4 000 Kč 

Odměny při 

jubileích 

500 Kč až 

5 000 Kč 
1 000 Kč – 

200 Kč až 

3 000 Kč 
– 

Výhodné mobilní 

tarify 
ANO ANO – – ANO 

Příspěvek na sport, 

kulturu a zdraví 
1 400 Kč – 1 200 Kč 800 Kč  1 000 Kč 

Bezplatný tábor pro 

děti zaměstnanců  
– ANO – – – 

Zdravotní dny volna 
3 dny  

(60 %) 

3 dny 

(60 %) 
– 

2 dny 

(60 %) 

3 dny 

(60 %) 

Příspěvek              

na dopravu 
– 500 Kč 300 Kč 350 Kč – 
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Z tabulky č. 16 je zřejmé, jaké zaměstnanecké výhody jsou v okolí zaměstnavatele 

poskytovány nejčastěji. Benefity, které nabízí zaměstnavatel XYZ svým zaměstnancům 

(viz kapitola 2.7), poskytuje většina konkurenčních nástrojáren v okolí zaměstnavatele. 

Kromě toho nabízí konkurence svým zaměstnancům některé benefity navíc. Mezi ně patří 

například odměny při jubileích (především při životním či pracovním jubileu nebo při 

prvním skončení pracovního poměru po nabytí nároku na starobní důchod), výhodné 

mobilní tarify pro zaměstnance a jeho rodinu, příspěvky na kulturní nebo sportovní vyžití 

formou vstupenek či permanentek, dva nebo tři zdravotní dny volna (za které 

zaměstnancům náleží 60 % mzdy) a příspěvek na dopravu do a ze zaměstnání všem 

dojíždějícím zaměstnancům (50), (51), (52), (53), (54).  

2.12 Shrnutí analytické části 

Analytická část bakalářské práce se věnovala současnému stavu vybraného 

zaměstnavatele v oblasti pracovněprávních vztahů a osobních a mzdových nákladů. 

Nejprve byl představen zaměstnavatel, struktura zaměstnanců a vývoj počtu zaměstnanců 

v jednotlivých letech. Další část se zabývala procesem přijímání nových zaměstnanců, 

obsahem pracovní smlouvy a pracovní dobou u zaměstnavatele. Podstatnou část tvořila 

péče o zaměstnance a zaměstnanecké výhody a jejich daňová výhodnost. Poslední část 

práce se věnovala analýze mzdových a osobních nákladů a zabývala se jejich vývojem 

v jednotlivých letech. Rovněž byla provedena analýza zaměstnaneckých výhod 

poskytovaných konkurencí, která bude využita pro dosažení dílčího cíle práce. 
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3 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ VČETNĚ JEJICH 

EKONOMICKÉHO ZHODNOCENÍ 

Tato část bakalářské práce je věnována vlastním návrhům řešení problematiky 

zaměstnavatele, včetně jejich ekonomického zhodnocení. Jednotlivé návrhy mají pomoci 

optimalizovat mzdové a osobní náklady zaměstnavatele a přispět k vyřešení problému 

s nedostatečným počtem zaměstnanců. První dva návrhy jsou zaměřeny na uzavírání 

dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr namísto pracovního poměru. Návrhy se 

zabývají propočty osobních nákladů pro jednotlivé formy pracovněprávních vztahů 

a celkovou úsporou. K získání nových a udržení stávajících zaměstnanců je další část 

věnována zavedení nových zaměstnaneckých benefitů. Návrhy berou v úvahu daňovou 

výhodnost jednotlivých benefitů jak na straně zaměstnavatele, tak na straně zaměstnance. 

Poslední návrh se zabývá optimalizací již poskytovaného benefitu. Závěr této části 

přehledně shrnuje jednotlivé návrhy.  

3.1 Využití dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr 

První dva návrhy se zabývají uzavíráním pracovněprávních vztahů formou dohod 

o pracích konaných mimo pracovní poměr se studenty a starobními důchodci. 

Zaměstnavatel již uzavírá dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti, ročně 

se však jejich počet pohybuje pouze okolo 15 uzavřených dohod (1). V místě sídla 

zaměstnavatele se nachází střední odborná škola a střední odborné učiliště, které nabízí 

řadu učebních oborů. Mezi ně patří mimo jiné obor nástrojař. Na tento druh práce má 

zaměstnavatel nedostatek uchazečů, takže by mohla být využita spolupráce s učilištěm. 

Z krátkodobého hlediska by uzavírání dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr 

se studenty a starobními důchodci mohlo pomoci optimalizovat počet zaměstnanců 

dočasně do doby, než zaměstnavatel sežene dostatečný počet zaměstnanců na základě 

pracovního poměru.  

Pokud by nebyly překročeny částky pro odvod pojistného na sociální zabezpečení 

a zdravotní pojištění, zaměstnavatel by z odměn pro studenty a starobní důchodce 

neodváděl pojistné, což by znamenalo výraznou úsporu osobních nákladů. 

Zaměstnancům, kteří u zaměstnavatele pracují na základě dohod o pracích konaných 
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mimo pracovní poměr, navíc zaměstnavatel není povinen poskytovat příplatky 

a zaměstnanecké benefity. Také díky tomu jsou osobní náklady na zaměstnance 

zaměstnané na základě dohody nižší než na zaměstnance v pracovním poměru. 

3.1.1 Přijetí zaměstnance na základě dohody o provedení práce 

Na základě dohody o provedení práce by mohli být na druh práce nástrojař zaměstnáni 

studenti z odborného učiliště či nástrojaři ve starobním důchodu po dobu letních prázdnin 

(červenec a srpen), ve kterých je zvýšená potřeba pracovní sil z důvodu čerpání řádných 

dovolených stálých zaměstnanců. Aby nemuselo být z dohody o provedení práce 

odváděno pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění za zaměstnance 

i zaměstnavatele, nesmí měsíční zúčtovaná odměna z dohody převýšit částku 10 000 Kč. 

Rovněž musí být splněna podmínka, kdy zaměstnanec může u jednoho zaměstnavatele 

odpracovat nejvýše 300 hodin v kalendářním roce.  

Dle grafu č. 3 zaměstnavatel aktuálně postrádá 7 zaměstnanců při pracovní době 

150 hodin za měsíc, takže je potřeba, aby nově přijatí zaměstnanci odpracovali 

1 050 hodin za měsíc (150 hodin za měsíc x 7 chybějících zaměstnanců). Návrh spočívá 

v zaměstnání 10 zaměstnanců na základě DPP, kdy každý z nich odpracuje 105 hodin za 

měsíc. Za období dvou letních měsíců by tedy student či starobní důchodce odpracoval 

celkem 210 hodin, čímž není překročena maximální hranice 300 odpracovaných hodin 

v kalendářním roce. Dle kapitoly 2.8 činí odměna za vykonanou práci 90 Kč za hodinu. 

Následující tabulka zobrazuje výpočet odměny za práci studenta v měsíci, kdy odpracoval 

105 hodin. V případě starobního důchodce by výpočet vypadal obdobně, avšak nebyla by 

uplatněna sleva na studenta. Výsledek výpočtu by však zůstal pro zaměstnance 

i zaměstnavatele stejný. Ve výpočtech bude uvažováno, zda bylo podepsáno prohlášení 

poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, či nikoli.  
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Tabulka č. 17: Výše odměny z DPP (student) a osobních nákladů zaměstnavatele za měsíc 

(105 odpracovaných hodin) [Kč] 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Kapitola 1.11)  

Položka 
Podepsané 

Prohlášení 

Nepodepsané 

Prohlášení 

ODMĚNA Z DPP (105 hodin) 9 450 9 450 

9 % ZP (za zaměstnavatele) - - 

25 % SZ (za zaměstnavatele) - - 

SUPERHRUBÁ MZDA 9 500 9 450 

ZÁLOHA NA DAŇ (15 %) 1 425 1 418 

Sleva na poplatníka 2 070 - 

Sleva na studenta 335 - 

ZÁLOHA NA DAŇ PO SLEVÁCH 0  1 418 

4,5 % ZP (za zaměstnance) - - 

6,5 % SZ (za zaměstnance) - - 

ODMĚNA Z DPP  9 450 8 032 

Osobní náklady zaměstnavatele 9 450 9 450 

Jelikož odměna z dohody o provedení práce nepřesáhla částku 10 000 Kč za měsíc, 

nepodléhá odvodům na pojistné za zaměstnance a zaměstnavatele a daní se pouze 

příslušnou sazbou daně z příjmů. Z výpočtu je patrné, že pro zaměstnance je výhodnější 

mít podepsané prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, 

kdy je možné od zálohy na daň odečíst slevy na dani dle § 35ba a daňová zvýhodnění 

dle § 35c zákona o daních z příjmů. Odečtením slev od zálohy na daň z příjmů fyzických 

osob vzniká studentovi nulová daňová povinnost. Podepsání či nepodepsání prohlášení 

poplatníka daně z příjmů však nemá vliv na výši osobních nákladů zaměstnavatele, které 

jsou v obou případech při odpracování 105 hodin ve výši 9 450 Kč za měsíc.  

Za 10 studentů zaměstnaných na základě DPP, kteří by odpracovali 1 050 hodin za měsíc, 

by měsíční osobní náklady činily 94 500 Kč. V případě odpracování 1 050 hodin 
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7 zaměstnanci zaměstnanými na základě pracovního poměru by měsíční osobní náklady  

dle tabulky č. 13 činily 290 794 Kč (41 542 Kč x 7 chybějících zaměstnanců).  

Následující tabulka zobrazuje celkové náklady na 10 zaměstnanců zaměstnaných na 

základě DPP a 7 zaměstnanců zaměstnaných na základě PP, kteří odpracovali 1 050 hodin 

za měsíc. Osobní náklady byly vypočítány výše. Dále za zaměstnance zaměstnavatel 

hradí dle kapitoly 2.6 ochranné pracovní pomůcky v hodnotě 1 580 Kč a lékařské 

prohlídky v částce 420 Kč za jednoho zaměstnance. Ty jsou vynásobeny příslušným 

počtem zaměstnanců daného pracovněprávního vztahu (DPP – 10 zaměstnanců, 

PP – 7 zaměstnanců). Ochranné pracovní pomůcky i lékařské prohlídky jsou uhrazeny již 

při vzniku pracovněprávního vztahu, tzn. v měsíci červenci. V měsíci srpnu již placeny 

nejsou. Oba zaměstnanci podepsali prohlášení poplatníka daně z příjmů. Není uvažována 

pracovní neschopnost zaměstnance, dovolená apod. 

Tabulka č. 18: Celkové osobní náklady na 10 zaměstnanců (DPP) a 7 zaměstnanců (PP) za měsíc 

červenec a srpen (odpracováno celkem 2 100 hodin) [Kč] 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Tabulka č. 7 a 17) 

Položka 
1 050 odpracovaných hodin za měsíc 

10 zaměstnanců DPP 7 zaměstnanců PP 

Osobní náklady 94 500 290 794 

Ochranné pracovní pomůcky 15 800 11 060 

Lékařská prohlídka 4 200 2 940 

Celkové osobní náklady  

za měsíc červenec (1 050 hod.) 
114 500 304 794 

Celkové osobní náklady  

za měsíc srpen (1 050 hod.) 
94 500 290 794 

Celkové osobní náklady  

za oba měsíce (2 100 hod.) 
209 000 595 588 

V případě, že by se zaměstnavatel rozhodl na období letních prázdnin uzavřít 

dohodu o provedení práce s 10 zaměstnanci, kteří by odpracovali stejný počet hodin za 

měsíc jako 7 zaměstnanců v pracovním poměru, představovala by úspora celkových 

osobních nákladů 64,9 %. Celkové osobní náklady by se poté za dva měsíce snížily 

o 386 588 Kč (595 588 Kč – 209 000 Kč). 
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Využití dohody o provedení práce sice pro zaměstnavatele představuje úsporu osobních 

nákladů a z krátkodobého hlediska pomáhá optimalizovat počet zaměstnanců, má však 

i určitá negativa. Pro zaměstnavatele může být obtížně sehnat dostatečný počet 

zaměstnanců ochotných pracovat na dohodu o provedení práce, větší počet dohod 

způsobuje růst nákladů na administrativu a velkou nevýhodou pro zaměstnavatele je 

rychlost skončení dohody o provedení práce oproti pracovnímu poměru. 

3.1.2 Přijetí zaměstnance na základě dohody o pracovní činnosti  

Další návrh je zaměřen na uzavření pracovněprávního vztahu mezi zaměstnavatelem 

a zaměstnancem formou dohody o pracovní činnosti. Tato forma pracovněprávního 

vztahu by mohla být využita pro zaměstnání studentů z odborného učiliště, kteří by 

zaměstnavateli mohli v průběhu roku vypomáhat v rámci své povinné praxe. Studenti 

oboru nástrojař mají od druhého ročníku k dispozici dva týdny praktické výuky v měsíci, 

kterou mohou vykonávat jak ve škole, tak u libovolného zaměstnavatele (55). Výpomoc 

studentů v těchto dvou týdnech v měsíci by pro zaměstnavatele znamenala optimalizaci 

počtu zaměstnanců, studenti by za finanční odměnu získali praxi ve svém oboru. 

Z dlouhodobého hlediska by spolupráce s učilištěm mohla zaměstnavateli pomoci získat 

dostatečný počet zaměstnanců, protože vytvořením příznivých pracovních podmínek 

pro studenty by je zaměstnavatel mohl po studiu získat jako stálé zaměstnance. 

Dle zákoníku práce musí být splněna podmínka, kdy zaměstnanec nesmí na základě DPČ 

vykonávat práci v rozsahu překračujícím v průměru polovinu stanovené týdenní doby. 

U zaměstnavatele je pracovní doba stanovena vnitřní směrnicí na 37,5 hodin za týden, 

což za měsíc představuje 150 odpracovaných hodin. Zaměstnanec, který 

se zaměstnavatelem uzavře dohodu o pracovní činnosti, tedy může odpracovat 75 hodin 

měsíčně. U DPČ se pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění neodvádí, 

pokud odměna z dohody představuje částku nižší než 3 000 Kč. 

Následující tabulka nejprve zobrazuje výpočet odměny za práci studenta v měsíci, kdy 

odpracoval celých 75 hodin. Dle kapitoly 2.8 činí odměna za vykonanou práci 

90 Kč za hodinu. Dále jsou vyčísleny osobní náklady zaměstnavatele. Ve výpočtech bude 

uvažováno, zda bylo podepsáno prohlášení poplatníka daně z příjmů, či nikoli.  
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Tabulka č. 19: Výše odměny z DPČ (student) a osobních nákladů zaměstnavatele za měsíc 

(75 odpracovaných hodin) [Kč]  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Kapitola 1.11) 

Položka 
Podepsané 

Prohlášení 

Nepodepsané 

Prohlášení 

ODMĚNA Z DPČ (75 hodin) 6 750 6 750 

9 % ZP (za zaměstnavatele) 608 608 

25 % SZ (za zaměstnavatele) 1 688 1 688 

SUPERHRUBÁ MZDA 9 100 9 100 

ZÁLOHA NA DAŇ (15 %) 1 365 1 365 

Sleva na poplatníka 2 070 - 

Sleva na studenta 335 - 

ZÁLOHA NA DAŇ PO SLEVÁCH 0 1 365 

4,5 % ZP (za zaměstnance) 304 304 

6,5 % SZ (za zaměstnance) 439 439 

ODMĚNA Z DPČ 6 007 4 642 

Osobní náklady zaměstnavatele 9 046 9 046 

Podmínka vykonání práce v rozsahu nepřekračujícím v průměru polovinu stanovené 

týdenní doby byla splněna, avšak odměna z dohody přesáhla částku 2 999 Kč za měsíc. 

Celá odměna proto podléhá odvodům na pojistné za zaměstnance a zaměstnavatele a daní 

se příslušnou sazbou daně z příjmů. Z výpočtu je patrné, že pro zaměstnance je stejně 

jako u DPP výhodnější mít podepsané prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických 

osob a od zálohy na daň odečíst slevy na dani dle § 35ba a daňová zvýhodnění dle § 35c 

zákona o daních z příjmů. Odečtením slev od zálohy na daň z příjmů fyzických osob 

vzniká studentovi nulová daňová povinnost. Avšak jeho odměna za práci je ponížena 

o pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění za zaměstnance. V případě 

nepodepsání prohlášení poplatníka daně z příjmů je odměna zaměstnance krácena také 

o daň z příjmů. Při odpracování 75 hodin za měsíc činí osobní náklady zaměstnavatele 
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v obou případech 9 046 Kč za měsíc, což představuje odměnu z DPČ ve výši 6 750 Kč 

a pojistné za zaměstnavatele v celkové výši 2 296 Kč (608 Kč + 1 688 Kč).  

Aby byl odpracován potřebný počet hodin za měsíc (tzn. 150 hodin), je nutné přijmout 

místo jednoho zaměstnance v pracovním poměru dva zaměstnance na základě DPČ. Dle 

grafu č. 3 zaměstnavateli aktuálně chybí 7 zaměstnanců při pracovní době 150 hodin za 

měsíc. To znamená, že je potřeba přijmout 14 zaměstnanců na základě DPČ, aby bylo 

potřebných 150 hodin za měsíc pokryto. Dle tabulky č. 13 činí osobní náklady na jednoho 

zaměstnance zaměstnaného na základě pracovního poměru 41 542 Kč za měsíc.  

Měsíční náklady na 14 zaměstnanců zaměstnaných na základě DPČ činí 126 644 Kč 

(9 046 Kč x 14 zaměstnanců) a osobní náklady na 7 zaměstnanců zaměstnaných 

na základě PP jsou 290 794 Kč za měsíc (41 542 Kč x 7 chybějících zaměstnanců).  

Následující tabulka zobrazuje celkové roční náklady na 14 zaměstnanců zaměstnaných 

na základě DPČ a 7 zaměstnanců zaměstnaných na základě PP. Roční osobní náklady 

byly zjištěny jako součin výše vypočítaných měsíčních osobních nákladů a 12 měsíců 

v daném roce. Dále je v rámci vyčíslení ročních nákladů třeba k osobním nákladům 

připočítat ochranné pracovní pomůcky v hodnotě 1 580 Kč a lékařské prohlídky v částce 

420 Kč za jednoho zaměstnance (viz kapitola 2.6). Ty jsou vynásobeny příslušným 

počtem zaměstnanců daného pracovněprávního vztahu (DPČ – 14 zaměstnanců, 

PP – 7 zaměstnanců). Oba zaměstnanci podepsali prohlášení poplatníka daně z příjmů. 

Není uvažována pracovní neschopnost zaměstnance, dovolená apod. 

Tabulka č. 20: Celkové roční osobní náklady na 14 zaměstnanců (DPČ) a 7 zaměstnanců (PP) 

za 12 600 odpracovaných hodin [Kč] 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Tabulka č. 7 a 19) 

Položka 
12 600 odpracovaných hodin 

14 zaměstnanců DPČ 7 zaměstnanců PP 

Osobní náklady 1 519 728 3 489 528 

Ochranné pracovní pomůcky 22 120 11 060 

Lékařská prohlídka 5 880 2 940 

Celkové osobní náklady 1 547 728 3 503 528 

V případě, že by zaměstnavatel uzavřel dohodu o pracovní činnosti se 14 zaměstnanci, 

kteří by za měsíc odpracovali stejný počet hodin jako 7 zaměstnanců v pracovním 
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poměru, představovala by úspora celkových osobních nákladů 55,8 %. Celkové osobní 

náklady by se poté snížily o 1 955 800 Kč za rok (3 503 528 Kč - 1 547 728 Kč). 

Stejně jako dohoda o provedení práce přináší zaměstnavateli i dohoda o pracovní činnosti 

nejen úsporu osobních nákladů, ale i jistá negativa. Ta byla zmíněna na konci podkapitoly 

3.1.1. 

3.2 Rozšíření nabídky zaměstnaneckých výhod 

K optimálnímu řešení nedostatečného počtu zaměstnanců by mohlo dopomoci rozšíření 

nabídky zaměstnaneckých výhod. V místě sídla zaměstnavatele je velké množství 

konkurenčních nástrojáren, které v porovnání se zaměstnavatelem XYZ nabízí více 

benefitů a zároveň poskytují vyšší částky (viz kapitola 2.11). Rozšíření nabídky 

zaměstnaneckých benefitů by sice zaměstnavateli přineslo dodatečné náklady, ty by však 

mohly být kompenzovány přilákáním nových uchazečů o zaměstnání a případně 

i motivováním stávajících zaměstnanců k vyšším výkonům, což by se mohlo pozitivně 

projevit na ekonomické situaci zaměstnavatele. V rámci snížení nákladů by bylo vhodné 

některý ze stávajících benefitů zrušit a nahradit novým, avšak zaměstnavatel si nepřeje 

žádný benefit vyřadit. Zaměstnavatel potřebuje nabídku zaměstnaneckých benefitů 

rozšířit, aby se vyrovnal konkurenčním zaměstnavatelům v počtu i atraktivitě nabízených 

benefitů.  

Pro vhodný výběr nových benefitů byla v kapitole 2.11 zpracována analýza 

zaměstnaneckých výhod poskytovaných konkurencí. Mezi benefity, které konkurence 

nejčastěji nabízí navíc, patří například výhodné mobilní tarify pro zaměstnance a jeho 

rodinu, příspěvky na sport, kulturu nebo zdraví formou vstupenek či permanentek, dva 

nebo tři placené zdravotní dny volna (tzv. sick days), odměny při jubileích a příspěvek na 

dopravu do a ze zaměstnání všem dojíždějícím zaměstnancům (50), (51), (52), (53), (54). 

Dle již zmíněné analýzy zaměstnaneckých výhod poskytovaných konkurencí a rozhovoru 

s finančním a personálním ředitelem byly jako nejvhodnější benefity k zavedení vybrány 

zdravotní dny volna a příspěvek na sport, kulturu a zdraví. Pro porovnání finanční 

náročnosti zavedení benefitů jsou náklady na benefity vyčísleny z krátkodobého hlediska 

na 1 rok a na 5 let z hlediska dlouhodobého. V úvahu jsou brány daňové aspekty 

jednotlivých benefitů a daňová výhodnost na straně zaměstnavatele i zaměstnance. 
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Předložené návrhy jsou zpracovány pro zaměstnance s druhem práce nástrojař. Pokud by 

se benefity zavedly pro všechny zaměstnance, náklady by byly výrazně vyšší. 

3.2.1 Sick days 

První návrh rozšíření zaměstnaneckých výhod spočívá v zavedení tzv. sick days, které 

jsou dle kapitoly 2.11 poskytovány většinou dotázaných konkurenčních zaměstnavatelů 

v okolí. Pokud zaměstnanec dlouhodobě přechází nemoc, může to mít negativní následky 

jak pro zaměstnance (zhoršení zdraví, případná dlouhodobá pracovní neschopnost), tak 

pro zaměstnavatele (absence zaměstnance, infikace dalších zaměstnanců, pokles pracovní 

výkonnosti zaměstnanců, nedodržení smluvních termínů vůči zákazníkům 

zaměstnavatele). Sick days jsou placené zdravotní dny volna poskytované 

zaměstnavatelem při krátké zdravotní indispozici zaměstnance, kdy zdravotní stav 

zaměstnance není nutné dokládat potvrzením lékaře (56). Uvedené zdravotní volno není 

zákoníkem práce zatím upraveno. Podmínky poskytování benefitu mohou být stanoveny 

ve vnitřním předpisu zaměstnavatele, kolektivní smlouvě či individuální smlouvě mezi 

zaměstnavatelem a zaměstnancem. Záleží jen na zaměstnavateli, jaké podmínky pro 

poskytování sick days určí (57). Běžně zaměstnavatelé poskytují 3 dny zdravotního volna 

za kalendářní rok. V době čerpání sick days náleží zaměstnanci mzda, případně její 

poměrná část. Většinou je zaměstnavatelem sjednána náhrada ve výši alespoň 60 % 

průměrné mzdy (56).  

Doposud byl příspěvek využíván zejména jako náhrada za první tři neplacené dny 

pracovní neschopnosti (tzv. karenční dobu). Avšak novela zákoníku práce karenční dobu 

s účinností od 1. 7. 2019 ruší. To znamená, že zaměstnavatelé budou povinni hradit 

zaměstnancům náhradu mzdy již od prvního dne nemoci (58). Na významu však podle 

mého názoru příspěvek neztratí a bude zaměstnance nadále motivovat tím, že zdravotní 

stav zaměstnance není nutné dokládat potvrzením lékaře. To zaměstnanci ocení hlavně 

v případě zotavování z klasických nachlazení a nevolností, kvůli kterým není nutné 

navštěvovat lékaře. Domnívám se, že placené zdravotní dny volna zůstanou oblíbeným 

a motivujícím benefitem. 

Dle kapitoly 1.8 jsou pro zaměstnavatele náklady na sick days daňově uznatelnými 

náklady, které snižují základ daně zaměstnavatele a tím snižují jeho výslednou daňovou 

povinnost. Na straně zaměstnance podléhá příjem zdanění a odvodům na SZ a ZP. 
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Aby zaměstnavatel získal konkurenční výhodu, je v návrzích zaměstnancům poskytnuto 

5 placených zdravotních dnů volna v kalendářním roce, za které jim náleží 70 % průměrné 

mzdy. Výpočet vychází z průměrné hrubé mzdy nástrojaře ve výši 29 800 Kč za měsíc 

(44). Jelikož má každý měsíc jiný počet pracovních dní, bude pro zjednodušení počítáno 

s 20 pracovními dny v měsíci.  

Tabulka č. 21: Celkové roční osobní náklady zaměstnavatele vynaložené na 5 zdravotních dní pro 

1 zaměstnance [Kč]  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 44 a Kapitola 1.11) 

 
Náklady na 

1 nástrojaře [Kč] 
Výpočet 

HRUBÁ MZDA ZA 5 DNÍ 7 450 (5/20) x 29 800 Kč 

70 % hrubé mzdy za 5 dní  5 215 0,7 x 7 450 

9 % ZP (za zaměstnavatele) 470 0,09 x 5 215 

25 % SZ (za zaměstnavatele) 1 304 0,25 x 5 215 

SUPERHRUBÁ MZDA 7 000 5 215 + 470 + 1 304 (≐) 

ZÁLOHA NA DAŇ (15 %) 1 050 0,15 x 7 000 

4,5 % ZP (za zaměstnance) 235 0,045 x 5 215 

6,5 % SZ (za zaměstnance) 339 0,065 x 5 215 

Čistý příjem zaměstnance 3 591  5 215 – 1 050 – 235 – 339 

Náklady zaměstnavatele 6 989 5 215 + 470 + 1 304 

Při 20 pracovních dnech v měsíci činí odměna zaměstnance za 5 odpracovaných dní 

7 450 Kč. Náhrada mzdy zaměstnance ve výši 70 % za 5 zdravotních dnů poté 

představuje 5 215 Kč. Z této částky zaměstnavatel odvede pojistné na sociální 

zabezpečení a zdravotní pojištění ve výši 1 774 Kč (470 Kč + 1 304 Kč). Celkové osobní 

náklady zaměstnavatele na zavedení pěti zdravotních dní pro jednoho zaměstnance jsou 

6 989 Kč za kalendářní rok. U zaměstnance podléhá příjem za sick days zdanění 

a odvodům na sociální a zdravotní pojištění. Čistý příjem zaměstnance za pět zdravotních 

dní volna činí 3 591 Kč.  
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V následující tabulce jsou zobrazeny osobní náklady spojené se zavedením pěti 

zdravotních dnů pro 1 nástrojaře, 45 stávajících nástrojařů a celkem 52 nástrojařů (tedy 

45 stávajících a 7 nových nástrojařů, kteří zaměstnavateli chybí). Náklady jsou vyčísleny 

v horizontu 1 roku a 5 let.  

Tabulka č. 22: Osobní náklady zaměstnavatele vynaložené na 5 zdravotních dnů za 1 rok a 5 let [Kč] 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Tabulka č. 21 a Podkapitola 3.2.1) 

Náklady na sick 

days [Kč] 
1 nástrojař 

45 stávajících 

nástrojařů 

45 stávajících a 7 

nových nástrojařů 

na 1 rok 6 989 314 505 363 428 

na 5 let 34 945 1 572 525 1 817 140 

Z tabulky je zřejmé, že na celkový počet 52 nástrojařů činí osobní náklady na sick days 

363 428 Kč za kalendářní rok. V horizontu 5 let pak výše nákladů na příspěvek 

představuje 1 817 140 Kč. 

Jak již bylo zmíněno v úvodu kapitoly 3.2 rozšíření nabídky zaměstnaneckých výhod 

by zaměstnavateli přineslo dodatečné náklady. Ty by však mohly být kompenzovány tím, 

že by se zaměstnavatel stal atraktivnějším pro uchazeče o zaměstnání. Nové benefity 

by také mohli přispět k motivování stávajících zaměstnanců k vyšším výkonům, což by se 

pozitivně projevilo na ekonomické situaci zaměstnavatele. 

3.2.2 Příspěvek na sport, kulturu a zdraví 

Další návrh spočívá v zavedení příspěvku na sport, kulturu nebo zdraví, který 

je dle kapitoly 2.11 rovněž konkurencí hojně využívaný. Nejvýhodnější způsob, jakým 

může být tento příspěvek zaměstnancům poskytnut, je nepeněžním plněním formou 

vstupenek, permanentek či poukazů. Příspěvek má velmi široké uplatnění. Zaměstnanec 

nebo jeho rodinný příslušník jej může využít na sportovní aktivity (např. permanentky 

do posilovny, plaveckého bazénu, vstupenky na sportovní zápasy), kulturní akce 

(např. vstupenky do divadla, muzea, kina, na vernisáže), zdraví (např. poukázky 

na zdravotnické potřeby, vitamíny, dioptrické brýle) apod. Zaměstnavatel může 

příspěvek poskytnout všem zaměstnancům ve stejné výši, případně rozdílně dle počtu 

odpracovaných let (59).  
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Dle zákona o daních z příjmů představuje pro zaměstnavatele příspěvek na sport, kulturu 

a zdraví dle § 25 odst. 1 písm. h) daňově neuznatelný náklad, avšak dle § 6 odst. 9 písm. d) 

je v případě nepeněžního plnění pro zaměstnance příjmem osvobozeným od daně 

z příjmů a nezahrnuje se tak do vyměřovacího základu zaměstnance pro výpočet 

sociálního a zdravotního pojištění.  

Návrh bude propočítán na nepeněžním příspěvku ve výši 2 000 Kč za kalendářní rok pro 

každého zaměstnance bez ohledu na počet odpracovaných let. Výše příspěvku byla 

vybrána na základě rozhovoru s finančním a personálním ředitelem. Zaměstnavatel si 

nepřeje benefit poskytovat rozdílně dle počtu odpracovaných let, jelikož se tím zvyšují 

náklady na administrativu. Následující tabulka zobrazuje osobní náklady na příspěvek na 

sport, kulturu nebo zdraví na 1 nástrojaře, 45 stávajících nástrojařů a celkem 52 nástrojařů 

(tedy 45 stávajících a 7 nových nástrojařů, kteří zaměstnavateli chybí). Náklady jsou 

vyčísleny z krátkodobého hlediska na 1 rok a z hlediska dlouhodobého na 5 let.  

Tabulka č. 23: Osobní náklady zaměstnavatele vynaložené na příspěvek na sport, kulturu a zdraví 

za 1 rok a 5 let [Kč] 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Podkapitola 3.2.2) 

Náklady na 

příspěvek na sport 

a kulturu [Kč] 

1 nástrojař 
45 stávajících 

nástrojařů 

45 stávajících a 7 

nových nástrojařů 

na 1 rok 2 000 90 000 104 000 

na 5 let 10 000 450 000 520 000 

Na straně zaměstnavatele se jedná o daňově neuznatelný náklad, ze kterého odvede pouze 

19 % daň z příjmů právnických osob. Pro zaměstnance je příjem osvobozený od daně 

z příjmů, takže zaměstnanci je umožněno využít celou částku 2 000 Kč. Celkové osobní 

náklady na zavedení příspěvku na sport, kulturu a zdraví pro 52 nástrojařů představují 

pro zaměstnavatele 104 000 Kč za kalendářní rok. V horizontu 5 let činí náklady 

na příspěvek 520 000 Kč.  

Zavedením příspěvku na sport, kulturu nebo zdraví stejně jako zavedením placených 

zdravotních dnů volna nevznikají zaměstnavateli pouze dodatečné náklady, rozšíření 

nabídky zaměstnaneckých výhod přináší i pozitiva zmíněná na konci podkapitoly 3.2.1. 
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3.3 Nahrazení peněžního příspěvku na dovolenou nepeněžním 

plněním  

Dle kapitoly 2.7 poskytuje zaměstnavatel zaměstnancům se mzdou za měsíc červen 

příspěvek na dovolenou ve výši 4000 Kč za kalendářní rok. Jedná se o peněžní příspěvek 

na účet zaměstnance, který má stejný režim zdanění jako mzda. Zaměstnavatel si ho může 

uplatnit jako daňově uznatelný náklad, pro zaměstnance však není osvobozený od daně 

z příjmů ze závislé činnosti a zahrnuje se do vyměřovacího základu zaměstnance pro 

výpočet sociálního a zdravotního pojištění.  

Tento příspěvek by však zaměstnavatel mohl poskytovat formou nepeněžního plnění, 

kdy za zaměstnance nebo jeho rodinného příslušníka může uhradit fakturu od cestovní 

kanceláře, letecké společnosti či od rekreačního zařízení až do výše 20 000 Kč ročně. 

V takovém případě by se dle kapitoly 1.8 jednalo na straně zaměstnavatele o daňově 

neuznatelný náklad, ze kterého odvede pouze 19 % daň z příjmů právnických osob. Pro 

zaměstnance by byl příspěvek příjmem osvobozeným od daně z příjmů a nezahrnoval by 

se tak do vyměřovacího základu zaměstnance pro výpočet sociálního zabezpečení 

a zdravotního pojištění.  

Poslední návrh spočívá v nahrazení peněžního příspěvku na dovolenou nepeněžním 

plněním. Nejprve budou vyčísleny náklady na příspěvek v případě peněžní a nepeněžní 

formy příspěvku a následně bude vyčíslena úspora z návrhu. Zaměstnavatel doposud 

poskytoval příspěvek ve stejné výši všem zaměstnancům. Aby mohla být porovnána 

výhodnost peněžní a nepeněžní formy, nebude příspěvek závislý na počtu odpracovaných 

let a zůstane ve stejné výši, tedy 4 000 Kč.  
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Peněžní plnění příspěvku 

Následující tabulka zobrazuje současnou situaci, kdy zaměstnavatel poskytuje příspěvek 

peněžním plněním spolu se mzdou za měsíc červen na účet zaměstnance.  

Tabulka č. 24: Roční osobní náklady zaměstnavatele vynaložené na příspěvek na dovolenou formou 

peněžního plnění pro 1 zaměstnance [Kč]  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Kapitola 1.11) 

 Částka [Kč] Výpočet 

PŘÍSPĚVEK NA DOVOLENOU 4 000 Výše příspěvku 

9 % ZP (za zaměstnavatele) 360 0,09 x 4 000 

25 % SZ (za zaměstnavatele) 1 000 0,25 x 4 000 

SUPERHRUBÁ MZDA 5 400 4 000 + 360 + 1 000 (≐) 

ZÁLOHA NA DAŇ (15 %) 810 0,15 x 5 400 

4,5 % ZP (za zaměstnance) 180 0,045 x 4 000 

6,5 % SZ (za zaměstnance) 260 0,065 x 4 000 

Čistý příjem zaměstnance 2 750 4 000 - 810 - 180 - 260 

Náklady zaměstnavatele na benefit 5 360 4 000 + 360 + 1 000 

Z tabulky je zřejmé, že pokud zaměstnavatel přispěje zaměstnanci ke mzdě 4 000 Kč, 

zaměstnavatel z této částky odvede SZ a ZP za zaměstnavatele a tím se jeho náklady na 

benefit vyšplhají na 5 360 Kč za kalendářní rok. Zaměstnanci, který z příspěvku na 

dovolenou odvede daň z příjmů fyzických osob a pojistné na ZP a SZ ve výši 1 250 Kč, 

přijde na účet pouze 2 750 Kč. 

Následující tabulka zobrazuje výpočet osobních nákladů na příspěvek na dovolenou 

formou peněžního plnění na 1 nástrojaře, 45 stávajících nástrojařů a celkem 52 nástrojařů 

(tedy 45 stávajících a 7 nových nástrojařů, kteří zaměstnavateli chybí). Náklady jsou 

vyčísleny v horizontu 1 roku a 5 let. 
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Tabulka č. 25: Osobní náklady vynaložené na příspěvek na dovolenou formou peněžního plnění 

za 1 rok a 5 let [Kč]  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Tabulka č. 24) 

Náklady na 

příspěvek na 

dovolenou [Kč] 

1 nástrojař 
45 stávajících 

nástrojařů 

45 stávajících a 7 

nových nástrojařů 

na 1 rok 5 360 241 200 278 720 

na 5 let 26 800 1 206 000 1 393 600 

Osobní náklady na příspěvek pro 52 nástrojařů činí celkem 278 720 Kč za kalendářní 

rok. Ve výhledu 5 let pak tato částka vyšplhá na 1 393 600 Kč.  

Nepeněžní plnění příspěvku 

Následující tabulka zobrazuje situaci, kdy by zaměstnavatel příspěvek na dovolenou 

poskytoval nepeněžním plněním formou úhrady zájezdu. Jsou vyčísleny osobní náklady 

na jednoho nástrojaře, 45 stávajících nástrojařů a celkem 52 nástrojařů 

(tedy 45 stávajících a 7 nových nástrojařů, kteří zaměstnavateli chybí). Náklady jsou 

zobrazeny v horizontu 1 roku a 5 let. 

Tabulka č. 26: Osobní náklady vynaložené na příspěvek na dovolenou formou nepeněžního plnění 

za 1 rok a 5 let [Kč]  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Kapitola 3.3) 

Náklady na 

příspěvek na 

dovolenou[Kč] 

1 nástrojař 
45 stávajících 

nástrojařů 

45 stávajících a 7 

nových nástrojařů 

na 1 rok 4 000 180 000 208 000 

na 5 let 20 000 900 000 1 040 000 

Využitím nepeněžního plnění příspěvku zaměstnavatel zaměstnanci uhradí fakturu ve 

výši 4000 Kč a z příspěvku poté neodvádí pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní 

pojištění. Pro zaměstnance představuje příspěvek příjem osvobozený od daně z příjmů, 

ze kterého neodvádí ani pojistné na ZP a SZ. Zaměstnanci je poté vyplacena celá částka 

ve výši 4 000 Kč. Osobní náklady na příspěvek pro 52 nástrojařů činí 208 000 Kč 

za kalendářní rok. Za 5 let tato částka představuje 1 040 000 Kč.  
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Porovnání peněžního a nepeněžního plnění 

V případě peněžní formy si sice zaměstnavatel může příspěvek uplatnit jako daňově 

uznatelný náklad, pro zaměstnance však příspěvek není osvobozený od daně z příjmů ze 

závislé činnosti a zahrnuje se do vyměřovacího základu zaměstnance pro výpočet 

sociálního a zdravotního pojištění. Využitím nepeněžní formy představuje pro 

zaměstnavatele náklad na příspěvek daňově neuznatelný náklad, ze kterého odvede pouze 

19 % daň z příjmů právnických osob. Pro zaměstnance je příspěvek osvobozený od daně 

z příjmů fyzických osob a nezahrnuje se tak do vyměřovacího základu zaměstnance pro 

výpočet sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění. Z výše uvedených výpočtů je 

zřejmé, že využitím nepeněžní formy příspěvku zaměstnavatel výrazně ušetří 

na pojistném na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění za zaměstnavatele. 

V následující tabulce lze vidět náklady na příspěvek na dovolenou pro 52 zaměstnanců 

(tedy 45 stávajících zaměstnanců a 7 zaměstnanců, kteří zaměstnavateli chybí) jak formou 

peněžního plnění, tak formou plnění nepeněžního. Pro porovnání jsou náklady vyčísleny 

v horizontu 1 roku a 5 let.  

Tabulka č. 27: Celková úspora na SZ a ZP využitím nepeněžního plnění příspěvku na dovolenou 

za rok a 5 let [Kč] 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Tabulka č. 25 a 26) 

Forma plnění příspěvku 

Náklady na příspěvek 

pro 52 zaměstnanců  

za 1 rok [Kč] 

Náklady na příspěvek 

pro 52 zaměstnanců  

za 5 let [Kč] 

Peněžní plnění 278 720 1 393 600 

Nepeněžní plnění 208 000 1 040 000 

Celková úspora na SZ a ZP 70 720 353 600 

Na příspěvku na dovolenou ušetří zaměstnavatel na sociálním zabezpečení a zdravotním 

pojištění za 52 zaměstnanců 70 720 Kč za kalendářní rok. Celková úspora na SZ a ZP 

za zaměstnavatele poté za 5 let a celkem 52 zaměstnanců (45 stávajících a 7 nových) činí 

353 600 Kč. Využitím nepeněžního plnění příspěvku na dovolenou místo peněžního 

plnění představuje úspora na pojistném 25,4 %.  

Je možné, že ne všichni zaměstnanci využijí dovolenou od cestovní kanceláře, letecké 

společnosti, od rekreačního zařízení apod. V takovém případě si nebudou moci příspěvek 
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nárokovat. Tato nevýhoda pro zaměstnance však přináší výhodu pro zaměstnavatele, 

kterému nevyužití příspěvku všemi zaměstnanci přinese další úsporu osobních nákladů. 

3.4 Shrnutí vlastních návrhů řešení  

Tato část práce byla věnována vlastním návrhům řešení problematiky zaměstnavatele. 

Jednotlivé návrhy by mohly pomoci s optimalizací mzdových a osobních nákladů 

zaměstnavatele a získáním nových zaměstnanců, případně udržením stávajících. 

Zpracováno bylo celkem 5 návrhů, které jsou shrnuty v následující tabulce.  

Tabulka č. 28: Přehled vlastních návrhů řešení  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Návrh č. 1 
uzavírání pracovněprávních vztahů formou dohod o provedení práce 

v letních měsících se studenty a starobními důchodci 

Návrh č. 2 
uzavírání pracovněprávních vztahů formou dohod o pracovní 

činnosti v průběhu celého roku se studenty z odborného učiliště 

Návrh č. 3 
rozšíření nabídky zaměstnaneckých benefitů zavedením pěti 

placených zdravotních dnů volna  

Návrh č. 4 
rozšíření nabídky zaměstnaneckých benefitů zavedením příspěvku 

na sport, kulturu a zdraví  

Návrh č. 5 
nahrazení peněžního příspěvku na dovolenou nepeněžní formou, 

vyčíslení úspory 

Návrh č. 1 se zabýval optimalizací osobních nákladů zaměstnavatele na základě 

uzavírání pracovněprávních vztahů formou dohod o provedení práce se studenty 

a starobními důchodci v letních měsících, ve kterých je zvýšená potřeba pracovní sil 

z důvodu čerpání řádných dovolených stálých zaměstnanců. Uzavírání dohod o provedení 

práce by pomohlo optimalizovat počet zaměstnanců pouze z krátkodobého hlediska 

dočasně do doby, než zaměstnavatel získá dostatečný počet zaměstnanců na základě 

pracovního poměru. V případě, že by se zaměstnavatel rozhodl na období letních prázdnin 

uzavřít dohodu o provedení práce s 10 zaměstnanci, kteří by odpracovali stejný počet 

hodin jako 7 zaměstnanců v pracovním poměru, představovala by úspora celkových 

osobních nákladů 64,9 %. Kromě úspory osobních nákladů a optimalizace počtu 

zaměstnanců z krátkodobého hlediska má návrh určitá negativa. Může být obtížné sehnat 

dostatečný počet zaměstnanců ochotných pracovat na dohodu o provedení práce, větší 
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počet dohod způsobuje růst nákladů na administrativu a velkou nevýhodou pro 

zaměstnavatele je rychlost skončení dohody oproti pracovnímu poměru. 

Návrh č. 2 spočíval v optimalizaci osobních nákladů zaměstnavatele uzavíráním dohod 

o pracovní činnosti v průběhu celého roku na polovinu stanovené týdenní doby se 

studenty z odborného učiliště. Ti by mohli od 2. ročníku zaměstnavateli vypomáhat ve 

dvou týdnech v měsíci, které mají k dispozici pro praktickou výuku. Z dlouhodobého 

hlediska by spolupráce s učilištěm mohla zaměstnavateli pomoci získat dostatečný počet 

zaměstnanců, protože vytvořením příznivých pracovních podmínek pro studenty by je 

zaměstnavatel mohl po studiu získat jako stálé zaměstnance. V případě, že by 

zaměstnavatel uzavřel dohodu o pracovní činnosti s 14 zaměstnanci, kteří by odpracovali 

stejný počet hodin jako 7 zaměstnanců v pracovním poměru, představovala by úspora 

celkových osobních nákladů 55,8 %. Stejně jako dohoda o provedení práce přináší 

zaměstnavateli i dohoda o pracovní činnosti nejen úsporu osobních nákladů, ale má i jistá 

negativa zmíněná v návrhu č. 1.  

Návrhy č. 3 a 4 měly za cíl dopomoci k získání nových uchazečů o zaměstnání a udržení 

stávajících zaměstnanců u zaměstnavatele, a to pomocí rozšíření nabídky 

zaměstnaneckých benefitů. Vyčíslena byla finanční náročnost pěti zdravotních dnů volna 

a příspěvku na sport, kulturu a zdraví ve výši 2 000 Kč za kalendářní rok. Uvedené 

benefity byly vybrány na základě analýzy zaměstnaneckých výhod poskytovaných 

konkurencí (kapitola 2.11) a rozhovoru s finančním a personálním ředitelem. Z hlediska 

finanční náročnosti se pro zaměstnavatele jeví jako méně nákladná varianta zavedení 

příspěvku na sport, kulturu a zdraví. Rozšíření nabídky zaměstnaneckých výhod by sice 

zaměstnavateli přineslo dodatečné náklady, ty by však mohly být kompenzovány tím, že 

by se zaměstnavatel stal atraktivnějším pro uchazeče o zaměstnání. Nové benefity by také 

mohly přispět k motivování stávajících zaměstnanců k vyšším výkonům. 

Návrh č. 5 měl za cíl vyčíslení úspory osobních nákladů v případě, že bude peněžní 

příspěvek na dovolenou, který zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům, nahrazen 

nepeněžní formou. Využití nepeněžního plnění příspěvku na dovolenou místo peněžního 

plnění by přineslo úsporu na pojistném na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení ve 

výši 25,4 %. Je důležité zmínit, že zaměstnanci, kteří nevyužijí dovolenou od cestovní 

kanceláře, letecké společnosti či od rekreačního zařízení apod., si nebudou moci 

příspěvek nárokovat. Tato nevýhoda pro zaměstnance však přináší výhodu pro 
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zaměstnavatele, kterému nevyužití příspěvku všemi zaměstnanci přinese další úsporu 

osobních nákladů. 

3.4.1 Vyjádření zaměstnavatele  

Návrhy řešení problému byly předloženy zaměstnavateli, který k nim poskytl zpětnou 

vazbu. První dva návrhy, které doporučovaly uzavírání více dohod o pracích konaných 

mimo pracovní poměr, jsou pro zaměstnavatele ekonomicky velmi zajímavé. 

Zaměstnavatel bude uvažovat o uzavírání dohod s více studenty či starobními důchodci. 

Zaměstnavatel se však obává, že studenti nebudou mít odpovídající kvalifikaci 

a zkušenosti, které jsou pro druh práce nástrojař požadovány. Uzavírání dohod o pracích 

konaných mimo pracovní poměr se starobními důchodci, kteří jsou bývalými 

zaměstnanci, se jeví jako přijatelnější varianta z hlediska jejich kvalifikace a zkušeností. 

Dále byly předloženy návrhy spočívající ve vyčíslení nákladů na zavedení pěti 

zdravotních dnů volna a příspěvku na sport, kulturu a zdraví. Tento návrh zaměstnavatel 

ocenil, protože o rozšíření nabídky zaměstnaneckých výhod již delší dobu uvažuje. 

Zavedení nových benefitů by mohlo oslovit nové uchazeče o zaměstnání, stávající 

zaměstnanci by navýšení počtu benefitů přivítali, případně by je nové benefity mohly 

motivovat k vyšším výkonům. Zavedením pěti zdravotních dnů volna namísto třech, které 

běžně poskytuje konkurence, by zaměstnavatel mohl získat konkurenční výhodu. 

Zaměstnavatele nejvíce zaujal poslední návrh, který se zabýval nahrazením peněžní 

formy příspěvku na dovolenou nepeněžním plněním. Úspora na pojistném na sociální 

zabezpečení a zdravotní pojištění zaměstnavatele potěšila a tento návrh bude předložen 

ekonomickému oddělení ke zpracování. Zaměstnavatel se vyjádřil, že uvedené návrhy 

jsou reálné a jejich zavedení v praxi by mohlo dopomoci k optimalizaci mzdových 

a osobních nákladů a přispět k vyřešení problému s nedostatečným počtem zaměstnanců 

(60). 
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ZÁVĚR 

Hlavním cílem bakalářské práce bylo navrhnout zaměstnavateli vhodná řešení, která by 

vedla k optimalizaci neustále rostoucích mzdových a osobních nákladů. Jejich růst je 

zapříčiněn zejména růstem mezd na trhu práce, kvůli kterému je zaměstnavatel nucen 

navyšovat mzdy, aby oslovil nové uchazeče o zaměstnání a udržel stávající zaměstnance. 

Současně bylo cílem pomoci s nedostatečným množstvím kvalifikovaných zaměstnanců. 

Hlavní příčinou problému je nedostatečný zájem o nabízená pracovní místa, který se 

odráží na ekonomické situaci zaměstnavatele. Ten je nucen odmítat zakázky, čímž 

dosahuje nižšího obratu a přichází o část zisku. 

V teoretické části bakalářské práce byly na základě literární rešerše vymezeny základní 

pojmy, které se týkají pracovněprávních vztahů a jsou východiskem pro pochopení celé 

práce. Podklady pro teoretická východiska práce byly čerpány zejména z odborné 

literatury, příslušných právních předpisů a právních publikací s komentáři. Stěžejní 

literaturou je zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce. 

Na základě teoretické části bakalářské práce byla zpracována analytická část, která se 

zabývala aktuální situací vybraného zaměstnavatele z hlediska pracovněprávních vztahů 

a mzdových a osobních nákladů. Byl rozebrán proces přijímání nových zaměstnanců 

a provedena analýza péče o zaměstnance, zaměstnaneckých výhod poskytovaných 

zaměstnavatelem a odměňování zaměstnanců. Rovněž byly vyčísleny mzdové a osobní 

náklady na zaměstnance a byl zobrazen jejich vývoj v letech 2014 až 2018. Pro dosažení 

dílčího cíle práce byla v závěru analytické části zpracována analýza zaměstnaneckých 

výhod poskytovaných konkurencí. 

Pomocí informací získaných z analytické části byly v návrhové části práce předloženy 

návrhy řešení problému zaměstnavatele. První dva návrhy byly zaměřeny na optimalizaci 

mzdových a osobních nákladů a zajištění dostatečného počtu zaměstnanců využíváním 

dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. Uzavírání dohod by mohlo pomoci 

z krátkodobého hlediska optimalizovat počet zaměstnanců dočasně do doby, než 

zaměstnavatel sežene dostatečný počet zaměstnanců na základě pracovního poměru. 

V návrhu týkajícího se DPP byla vyčíslena úspora osobních nákladů při zaměstnání 

10 zaměstnanců zaměstnaných na základě DPP oproti 7 zaměstnancům zaměstnaným 

na základě pracovní smlouvy při odpracování 2 100 hodin za měsíce červenec a srpen. 
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Výsledná úspora osobních nákladů činila 64,9 %. V případě návrhu týkajícího se DPČ 

byla vypočítána úspora osobních nákladů při zaměstnání 14 zaměstnanců zaměstnaných 

na základě DPČ oproti 7 zaměstnancům zaměstnaným na základě pracovní smlouvy při 

odpracování 12 600 hodin za rok. Úspora osobních nákladů vyšla 55,8 %. Kromě úspory 

osobních nákladů a optimalizace počtu zaměstnanců z krátkodobého hlediska má návrh 

určitá negativa. Pro zaměstnavatele může být obtížně sehnat dostatečný počet 

zaměstnanců ochotných pracovat na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, 

větší počet dohod způsobuje růst nákladů na administrativu a velkou nevýhodou pro 

zaměstnavatele je rychlost skončení dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr 

oproti pracovnímu poměru. Další návrhy se zabývaly oslovením nových uchazečů 

o zaměstnání a udržením stávajících zaměstnanců u zaměstnavatele, a to pomocí rozšíření 

nabídky zaměstnaneckých výhod. Byla vyčíslena finanční náročnost pěti zdravotních dnů 

volna a příspěvku na sport, kulturu a zdraví ve výši 2 000 Kč za kalendářní rok. Zmíněné 

benefity byly vybrány na základě analýzy zaměstnaneckých výhod poskytovaných 

konkurenčními zaměstnavateli a rozhovoru s finančním a personálním ředitelem. 

Dodatečné náklady, které by rozšířením nabídky zaměstnaneckých výhod vznikly, by 

mohly být kompenzovány tím, že by se zaměstnavatel stal atraktivnějším pro uchazeče 

o zaměstnání a sehnal tak dostatečný počet zaměstnanců. Poslední návrh spočíval ve 

vyčíslení úspory osobních nákladů v případě nahrazení peněžního příspěvku na 

dovolenou ve výši 4 000 Kč, který poskytuje zaměstnavatel svým zaměstnancům, 

nepeněžní formou. Využití nepeněžního plnění příspěvku ve výši 4 000 Kč pro jednoho 

zaměstnance by zaměstnavateli přineslo úsporu na pojistném na zdravotní pojištění 

a sociální zabezpečení ve výši 25,4 %. Je třeba zmínit, že zaměstnanci, kteří by nevyužili 

dovolenou od cestovní kanceláře, letecké společnosti či od rekreačního zařízení apod., by 

si nemohli příspěvek nárokovat. Tato nevýhoda pro zaměstnance by však přinesla výhodu 

pro zaměstnavatele, kterému by nevyužití příspěvku všemi zaměstnanci přineslo další 

úsporu osobních nákladů. 

Domnívám se, že stanovené cíle byly splněny a byly předloženy takové návrhy, které 

zaměstnavateli pomohou s optimalizací osobních nákladů a získáním nových 

zaměstnanců, případně udržením stávajících. Jednotlivé návrhy byly předloženy 

zaměstnavateli, na němž je konečné rozhodnutí o realizaci jednotlivých návrhů.  



81 

 

SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ 

(1) FINANČNÍ A PERSONÁLNÍ ŘEDITEL. Rozhovor. XYZ, s. r. o. 9. 1. 2019. 

(2) FINANČNÍ A PERSONÁLNÍ ŘEDITEL. Rozhovor. XYZ, s. r. o. 25. 9. 2018. 

(3) Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce ze dne 21. dubna 2006. 

(4) ŠIKÝŘ, Martin. Personalistika pro manažery a personalisty. 2., aktualizované 

a doplněné vydání. Praha: Grada, 2016, 205 s. ISBN 978-80-247-5870-1. 

(5) HŮRKA, Petr a Karel ELIÁŠ. Zákoník práce a související ustanovení občanského 

zákoníku: s podrobným komentářem k 1. 1. 2014. 3., aktualizované a rozšířené 

vydání. Olomouc: ANAG, 2014, 1063 s. ISBN 978-80-7263-857-4. 

(6) HLOUŠKOVÁ, Pavla, Eva HOFMANNOVÁ, Pavel KNEBL a kol. Zákoník 

práce: prováděcí nařízení vlády a další související předpisy: s komentářem 

k 1. 2. 2018. 11. aktualizované vydání. Olomouc: ANAG, 2018, 1295 s.  

ISBN 978-80-7554-115-4. 

(7) VYBÍHAL, Václav. Mzdové účetnictví 2018: praktický průvodce. 21. vydání. 

Praha: Grada, 2018, 470 s. Účetnictví a daně (Grada). ISBN 978-80-271-0871-8. 

(8) Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ze dne 3. února 2012. 

(9) FRISCHMANN, Petr a Jan ŽUFAN. Personalistika ve službách. Praha: Wolters 

Kluwer, 2017, 217 s. ISBN 978-80-7552-714-1. 

(10) MACHAČ, Martin. Vyznejte se v pracovním právu: nezbytná příručka každého 

zaměstnance. Brno: BizBooks, 2014, 144 s. ISBN 978-80-265-0266-1. 

(11) NEŠČÁKOVÁ, Libuše. Zákoník práce 2014 v praxi: komplexní průvodce s řešením 

problémů. 4. vydání. Praha: Grada, 2014, 296 s. ISBN 978-80-247-5124-5. 

(12) TOMŠEJ, Jakub. Zákoník práce v praxi 2018: komplexní průvodce s řešením 

problémů. Praha: Grada, 2018, 195 s. Právo pro praxi. ISBN 978-80-247-3471-2. 

(13) CHLÁDKOVÁ, Alena a Petr BUKOVJAN. Personalistka: Dvanáctero správného 

vedení personální agendy. 5. aktualizované vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015, 

526 s. ISBN 978-80-7478-692-1. 

(14) Sdělení č. 236/2018 Sb. Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje 

zvýšení částky rozhodné pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění ze dne 

11. října 2018. 



82 

 

(15) ŠUBRT, Bořivoj. Obsluha mzdy a platu. Olomouc: ANAG, 2014, 551 s. Práce, 

mzdy, pojištění. ISBN 978-80-7263-887-1. 

(16) BĚLINA, Miroslav a Jan PICHRT. Pracovní právo. 7., doplněné a podstatně 

přepracované vydání. Praha: C.H. Beck, 2017, 477 s. Academia iuris (C.H. Beck). 

ISBN 978-807-4006-678. 

(17) DUDA, Jiří. The Requirements of University Students in the Emplyee Benefits by 

a Prospective Employer. Procedia Economics and Finance [online]. Elsevier B. V., 

2014, 12, 130-137 [cit. 2018-11-09]. DOI: 10.1016/S2212-5671(14)00328-1.  

ISSN 2212-5671. Dostupné z: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/ 

S2212567114003281 

(18) BRŮHA, Dominik, Petr BUKOVJAN, Helena ČORNEJOVÁ a kol.  Abeceda 

personalisty 2018. 8. aktualizované vydání. Olomouc: ANAG, 2018, 575 s. Práce, 

mzdy, pojištění. ISBN 978-80-7554-120-8. 

(19) MACHÁČEK, Ivan. Zaměstnanecké benefity a daně. 4. vydání. Praha: Wolters 

Kluwer, 2017, 241 s. Daně (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7552-514-7. 

(20) URBAN, Jan. Motivace a odměňování pracovníků: co musíte vědět, abyste ze svých 

spolupracovníků dostali to nejlepší. Praha: Grada, 2017, 157 s. Manažer.  

ISBN 978-80-271-0227-3. 

(21) Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ze dne 20. listopadu 1992. 

(22) BERGLOVÁ, Lucie. Zaměstnanecké benefity a daně. In: 

Fučík & partneři [online]. Praha: 27.7.2017 [cit. 2018-11-14]. Dostupné z: 

http://www.fucik.cz/publikace/zamestnanecke-benefity-a-dane/ 

(23) CHLÁDKOVÁ, Alena, Petr BUKOVJAN, Bořivoj ŠUBRT a kol. Mzdy od A do Z: 

výklad je zpracován k právnímu stavu ke dni 1.1.2016. 13. vydání. Praha: Wolters 

Kluwer, 2016, 539 s. Meritum (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7552-063-0. 

(24) Informace o minimální mzdě od 1. ledna 2019. In: Mpsv.cz [online]. Praha: 

Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2019 [cit. 2019-02-21]. Dostupné z: 

https://www.mpsv.cz/files/clanky/34725/Informace_o_MMe_od_1_ledna_2019_n

a_web_MPSV.pdf 

(25) Přehled o vývoji částek minimální mzdy. In: Mpsv.cz [online]. Praha: Ministerstvo 

práce a sociálních věcí, 2019 [cit. 2019-02-21]. Dostupné z: 

https://www.mpsv.cz/cs/871 

https://doi.org/10.1016/S2212-5671(14)00328-1


83 

 

(26) ŠUBRT, Bořivoj, Zdeňka LEIBLOVÁ, Věra PŘÍHODOVÁ a kol. Abeceda mzdové 

účetní 2018. 28. aktualizované vydání. Olomouc: ANAG, 2018, 631 s. Práce, mzdy, 

pojištění. ISBN 978-80-7554-117-8. 

(27) Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění 

některých souvisejících zákonů ze dne 7. března 1997.  

(28) ČERVINKA, Tomáš. Zdravotní pojištění: zaměstnavatelů, zaměstnanců, OSVČ: s 

komentářem a příklady. 8. aktualizované vydání. Olomouc: ANAG, 2016, 159 s. 

Práce, mzdy, pojištění. ISBN 978-80-7263-999-1. 

(29) Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění ze dne 

20. listopadu 1992. 

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

politiku zaměstnanosti ze dne 20. listopadu 1992. 

(31) PTÁČKOVÁ MÍSAŘOVÁ, Petra a Milena OTAVOVÁ. Daň z příjmů 

srozumitelně. Ostrava: Key Publishing, 2015, 168 s. Ekonomie (Key Publishing). 

ISBN 978-80-7418-243-3. 

(32) Popis výpočtu čisté mzdy. In: Výpočet.cz [online]. Hradec Králové: 2018  

[cit. 2018-11-06]. Dostupné z: https://www.vypocet.cz/popis-vypoctu-ciste-mzdy 

(33) BRYCHTA, Ivan, Miroslav BULLA, Tereza KRUPOVÁ a kol. Účetnictví 

podnikatelů 2018: výklad je zpracován k právnímu stavu ke dni 1. 1. 2018. 

15. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2018, 529 s. Meritum (Wolters Kluwer ČR).  

ISBN 978-80-7552-989-3. 

(34) RUBÁKOVÁ, Věra. Praktické účetní případy: příklady účtování na všech účtech. 

8. vydání. Praha: Grada, 2015, 168 s. Účetnictví a daně (Grada).  

ISBN 978-80-247-5498-7. 

(35) JINDRÁK, Jaroslav. Sbírka souvztažností k účtům směrné účtové osnovy se 

vzorovou účtovou osnovou s opravami pro rok 2018: příručka pro účetní a jiné 

ekonomické pracovníky. Olomouc: ANAG, 2018, 297 s. Účetnictví (Grada).  

ISBN 978-80-904256-9-9. 

(36) MARTINOVIČOVÁ, Dana, Miloš KONEČNÝ a Jan VAVŘINA. Úvod do 

podnikové ekonomiky. Praha: Grada, 2014, 208 s. Expert (Grada).  

ISBN 978-80-247-5316-4. 



84 

 

(37) POPESKO, Boris a Šárka PAPADAKI. Moderní metody řízení nákladů: jak 

dosáhnout efektivního vynakládání nákladů a jejich snížení. 2., aktualizované 

a rozšířené vydání. Praha: Grada, 2016, 263 s. Prosperita firmy.  

ISBN 978-80-247-5773-5. 

(38) Výroční zpráva za rok 2017. XYZ, s. r. o. 2017. 

(39) Vnitropodniková směrnice. XYZ, s. r. o. 2018. 

(40) FINANČNÍ A PERSONÁLNÍ ŘEDITEL. Rozhovor. XYZ, s. r. o. 7. 12. 2018. 

(41) FINANČNÍ A PERSONÁLNÍ ŘEDITEL. E-mail. XYZ, s. r. o. 14. 12. 2018. 

(42) FINANČNÍ A PERSONÁLNÍ ŘEDITEL. Rozhovor. XYZ, s. r. o. 26. 4. 2019. 

(43) Pracovní smlouva. XYZ, s. r. o. 30. 10. 2018. 

(44) FINANČNÍ A PERSONÁLNÍ ŘEDITEL. Rozhovor. XYZ, s. r. o. 18. 12. 2018. 

(45) Pracovní řád. XYZ, s. r. o. 2014. 

(46) Dodatek k prémiím. XYZ, s. r. o. 2018. 

(47) Výroční zpráva za rok 2014. XYZ, s. r. o. 2014. 

(48) Výroční zpráva za rok 2015. XYZ, s. r. o. 2015. 

(49) Výroční zpráva za rok 2016. XYZ, s. r. o. 2016. 

(50) FINANČNÍ ŘEDITEL 1. E-mail. 12. 12. 2018. 

(51) FINANČNÍ ŘEDITEL 2. E-mail. 13. 12. 2018. 

(52) FINANČNÍ ŘEDITEL 3. E-mail. 13. 12. 2018. 

(53) FINANČNÍ ŘEDITEL 4. E-mail. 15. 12. 2018. 

(54) FINANČNÍ ŘEDITEL 5. E-mail. 16. 12. 2018. 

(55) STUDENT. Rozhovor. Střední odborná škola a střední odborní učiliště. 8. 2. 2019. 

(56) LANDWEHRMANN, Tereza. Je ti nevolno? Vezmi si volno. Aneb sick days. In: 

epravo.cz [online]. Praha: 22. 2. 2018 [cit. 2018-02-15]. Dostupné z: 

https://www.epravo.cz/top/clanky/je-ti-nevolno-vezmi-si-volno-aneb-sick-days-

107145.html 

(57) DASHÖFER, Verlag. Sick days v pracovním právu. In: Du.cz [online]. 

Praha: 8. 2. 2017 [cit. 2018-02-15]. Dostupné z: https://www.du.cz/33/sick-days-v-

pracovnim-pravu-uniqueidmRRWSbk196FNf8-jVUh4EvMTzwP8b0yIw2wrk_m 

0YdODGxPWLac9fQ/ 



85 

 

(58) BĚHOUNEK, Pavel. Karenční doba od 1. 7. 2019 zrušena. In: behounek.eu 

[online]. Praha: 8.2.2019 [cit. 2018-02-15]. Dostupné z: 

https://www.behounek.eu/l/zruseni-karencni-doby/ 

(59) BOHDALOVÁ, Marie. Benefity: Vzdělání zaměstnanců, kulturní a sportovní 

aktivity. In: Uctovani.net [online]. 3. 6. 2015 [cit. 2018-02-18]. Dostupné z: 

https://www.uctovani.net/clanek.php?t=Benefity-Vzdelavani-zamestnancu-

kulturni-a-sportovni-aktivity&idc=207 

(60) ZÁSTUPCE FINANČNÍHO A PERSONÁLNÍHO ŘEDITELE. Rozhovor. 

XYZ, s. r. o. 7. 5. 2019. 

 



86 

 

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

Sb.  Sbírka 

Odst.  Odstavec 

DPP  Dohoda o provedení práce 

DPČ  Dohoda o pracovní činnosti 

ZP  Zákoník práce 

ZDP  Zákon o daních z příjmů 

SZ  Sociální zabezpečení 

ZP  Zdravotní pojištění  

MD  Má dáti 

D  Dal  

ZTP/P  Zvlášť těžké postižení s potřebou průvodce 

FKSP  Fond kulturních a sociálních potřeb  

PP  Pracovní poměr 



87 

 

SEZNAM POUŽITÝCH GRAFŮ 

Graf č. 1: Vývoj minimální mzdy za hodinu 1991–2019 [Kč] ....................................... 30 

Graf č. 2: Struktura pracovněprávních vztahů za kalendářní rok 2018 .......................... 41 

Graf č. 3: Vývoj plánovaného a skutečného počtu zaměstnanců od roku 2014 ............. 42 

Graf č. 4: Počet zaměstnanců v jednotlivých střediscích k 30. 4. 2019 .......................... 43 



88 

 

SEZNAM POUŽITÝCH OBRÁZKŮ 

Obrázek č. 1: Organizační struktura zaměstnavatele ...................................................... 40 

 



89 

 

SEZNAM POUŽITÝCH TABULEK 

Tabulka č. 1: Daňové aspekty zaměstnaneckých výhod ................................................. 25 

Tabulka č. 2: Sazby pojistného na SZ a ZP za rok 2019 ................................................ 32 

Tabulka č. 3: Výše ročních slev na dani a daňových zvýhodnění pro rok 2019 ............ 34 

Tabulka č. 4: Výpočet zálohy na daň .............................................................................. 35 

Tabulka č. 5: Výpočet čisté mzdy ................................................................................... 35 

Tabulka č. 6: Zaúčtování mezd ....................................................................................... 36 

Tabulka č. 7: Náklady na přijetí nového zaměstnance ................................................... 45 

Tabulka č. 8: Pracovní režimy jednotlivých středisek .................................................... 47 

Tabulka č. 9: Přehled výše mzdových tarifů k 30. 4. 2019 [Kč] .................................... 51 

Tabulka č. 10: Výpočet zálohy na daň zaměstnance ...................................................... 53 

Tabulka č. 11: Výpočet čisté mzdy zaměstnance ........................................................... 53 

Tabulka č. 12: Zaúčtování mzdy zaměstnance ............................................................... 54 

Tabulka č. 13: Průměrné osobní náklady na jednoho nástrojaře za měsíc ..................... 55 

Tabulka č. 14: Vývoj mzdových a osobních nákladů od roku 2014 [Kč] ...................... 56 

Tabulka č. 15: Podíl osobních nákladů na celkových nákladech [%] ............................ 57 

Tabulka č. 16: Přehled zaměstnaneckých výhod poskytovaných konkurencí ................ 58 

Tabulka č. 17: Výše odměny z DPP (student) a osobních nákladů zaměstnavatele za měsíc 

(105 odpracovaných hodin) [Kč] .................................................................................... 62 

Tabulka č. 18: Celkové osobní náklady na 10 zaměstnanců (DPP) a 7 zaměstnanců (PP) 

za měsíc červenec a srpen (odpracováno celkem 2 100 hodin) [Kč] .............................. 63 

Tabulka č. 19: Výše odměny z DPČ (student) a osobních nákladů zaměstnavatele za 

měsíc (75 odpracovaných hodin) [Kč] ............................................................................ 65 

Tabulka č. 20: Celkové roční osobní náklady na 14 zaměstnanců (DPČ) a 7 zaměstnanců 

(PP) za 12 600 odpracovaných hodin [Kč] ..................................................................... 66 

Tabulka č. 21: Celkové roční osobní náklady zaměstnavatele vynaložené na 5 zdravotních 

dní pro 1 zaměstnance [Kč] ............................................................................................ 69 



90 

 

Tabulka č. 22: Osobní náklady zaměstnavatele vynaložené na 5 zdravotních dnů za 1 rok 

a 5 let [Kč] ...................................................................................................................... 70 

Tabulka č. 23: Osobní náklady zaměstnavatele vynaložené na příspěvek na sport, kulturu 

a zdraví za 1 rok a 5 let [Kč] ........................................................................................... 71 

Tabulka č. 24: Roční osobní náklady zaměstnavatele vynaložené na příspěvek na 

dovolenou formou peněžního plnění pro 1 zaměstnance [Kč] ....................................... 73 

Tabulka č. 25: Osobní náklady vynaložené na příspěvek na dovolenou formou peněžního 

plnění za 1 rok a 5 let [Kč] ............................................................................................. 74 

Tabulka č. 26: Osobní náklady vynaložené na příspěvek na dovolenou formou 

nepeněžního plnění za 1 rok a 5 let [Kč] ........................................................................ 74 

Tabulka č. 27: Celková úspora na SZ a ZP využitím nepeněžního plnění příspěvku na 

dovolenou za rok a 5 let [Kč] .......................................................................................... 75 

Tabulka č. 28: Přehled vlastních návrhů řešení .............................................................. 76 



91 

 

SEZNAM PŘÍLOH 

Příloha č. 1: Pracovní smlouva .......................................................................................... I 

 

 



I 

 

Příloha č. 1: Pracovní smlouva 

(Zdroj: 43) 

Pracovní smlouva 

(§ 39 ZP) 

Společnost:  

IČ:  

DIČ:  

sídlem:  

zastoupená:  

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové  

(dále jako „Zaměstnavatel“) 

a 

Zaměstnanec: 

Narozen: 

Rodné číslo: 

bytem: 

(dále jako "Zaměstnanec") 

 

uzavírají podle zákoníku práce tuto 

pracovní smlouvu: 

I. 

Níže podepsaný zaměstnanec se zavazuje, že dne ……………. nastoupí do zaměstnání a tímto 

dnem vznikne mezi účastníky pracovní poměr. 

Bude pracovat jako ………………………., a dále dle pokynů vedoucího s místem výkonu práce: 

……………………… 

Týdenní pracovní doba činí …… hodin a je rozvržena ……………. do ….. pracovních dní. 

Zaměstnanec bude pracovat v ……………… provozu. 

 

II. 

Obsah práce zaměstnance 

1. V případě nevytíženosti zaměstnance se zaměstnanec a zaměstnavatel dohodli, že zaměstnavatel může 

zaměstnanci určit náhradní práce i jiného druhu, než je uvedeno shora v článku I., odst. 1 této smlouvy.  

2. Zaměstnavatel se zaměstnancem se dohodli na tom, že zaměstnavatel je oprávněn upřesňovat 

a doplňovat pracovní náplň zaměstnance v souladu s právními předpisy a potřebami zaměstnavatele. 

3. Zaměstnanec je povinen prohlubovat si svoji kvalifikaci k výkonu sjednané práce. Zaměstnavatel je 

oprávněn uložit zaměstnanci účast na školení a studiu, nebo jiných formách přípravy k prohloubení jeho 

kvalifikace, popřípadě na zaměstnanci požadovat, aby prohlubování kvalifikace absolvoval i u jiné 

právnické či fyzické osoby. 

4. Za podmínek uvedených v ustanovení § 234 a násl. zákona č. 262/2006 Sb. může zaměstnavatel uzavřít 

se zaměstnancem samostatnou písemnou kvalifikační dohodu, jejímž obsahem bude závazek 

zaměstnavatele umožnit zaměstnanci zvýšení či prohloubení kvalifikace a zároveň závazek 

zaměstnance setrvat u zaměstnavatele v zaměstnání po sjednanou dobu, nebo uhradit zaměstnavateli 
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náklady spojené se zvýšením či prohloubením kvalifikace, které zaměstnavatel vynaložil, a to i tehdy, 

když zaměstnanec skončí pracovní poměr před zvýšením či prohloubením kvalifikace. 

5. Zaměstnanec se dále zavazuje, že bude plnit všechny zákonné a smluvní povinnosti zaměstnanců a bude 

plně respektovat pokyny vedení společnosti a vnitřní předpisy zaměstnavatele. 

6. Zaměstnanec prohlašuje, že byl řádně seznámen s pracovním řádem a se zásadami bezpečnosti práce 

a nutností jejich bezpodmínečného dodržování. Zaměstnanecké benefity jsou upraveny vnitřní směrnicí 

zaměstnavatele, která je k nahlédnutí a zaměstnanec s ní byl řádně seznámen. 

7. Po dobu trvání této smlouvy je zaměstnanec povinen věnovat neustálou pozornost řádnému plnění úkolů 

přidělených nadřízeným, a ve všech ohledech se podřídit a vyhovět všem pokynům a směrnicím 

zaměstnavatele. Zaměstnanec je povinen řádně, poctivě a s pílí vykonávat činnost pro zaměstnavatele 

a přitom jednat ve všech ohledech v nejlepším zájmu zaměstnavatele a v souladu s platným právem. 

8. Zaměstnavatel se zaměstnancem dohodli, že zaměstnance nebude žádné třetí straně sdělovat výši složek 

své mzdy vč. příslušenství jako např. výše odměn a prémií, vánoční mzdy. Porušení této dohody se 

považuje za zvlášť hrubé porušení pracovní kázně s možností ukončení pracovního poměru okamžitým 

zrušením pracovního poměru. 

 

III. 

Zaměstnavatel se touto smlouvou zavazuje přidělovat zaměstnanci sjednaný druh práce 

a odměňovat jej za vykonanou práci mzdou. 

 

IV. 

Účastníci této smlouvy shodně potvrzují, že zaměstnanec byl řádně seznámen s právy 

a povinnostmi, které pro něho vyplývají z této pracovní smlouvy, jakož i s pracovními podmínkami 

a předpisy o bezpečnosti při práci. 

Výpovědní doby jsou stanoveny platným zákoníkem práce. 

Délka dovolené za kalendářní rok činí 4 týdny. Čerpání dovolené určuje zaměstnavatel podle 

rozvrhu čerpání dovolené. 

 

V. 

Tato smlouva se uzavírá na dobu ………. se zkušební dobou v trvání tří měsíců. 

 

VI. 

V souladu s ust. § 143 odst. 1 zákoníku práce žádá zaměstnanec, aby mu mzda byla zasílána na 

jeho účet sdělený při nástupu do zaměstnání. 

 

VII. 

Nedílnou součástí této pracovní smlouvy je mzdový výměr. Mzdový předpis je k nahlédnutí u p. 

…………... Mzda je splatná měsíčně ve výplatním termínu 12. dne po uplynutí měsíce, v němž byla práce 

vykonána. Zaměstnanecké benefity (penzijní připojištění a životní pojištění) jsou upraveny vnitřní směrnicí 

zaměstnavatele a zaměstnanec s ní byl řádně seznámen. 

 

VIII. 

Práva a povinnosti zaměstnance 

1. Zaměstnanec má právo na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, na informace o rizicích 

jeho práce a na informace o opatřeních na ochranu před jejich působením. 
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2. Zaměstnanec je povinen se na výzvu zaměstnavatele podrobit pracovnělékařským službám 

u poskytovatele pracovnělékařských služeb. Zaměstnanec byl poučen o svých právech a povinnostech 

dle zák. č. 373/2011 Sb., zejména byl poučen o povaze ustanovení § 43, § 53–58 tohoto zákona. 

3. Zaměstnanec se zavazuje pracovat osobně, svědomitě, pilně, řádně, podle svých sil a znalostí, plnit 

příkazy zaměstnavatele a jím pověřených osob, usilovat o prospěch zaměstnavatele, dodržovat 

požadavky kladené zaměstnavatelem na kvalitu vykonávané práce, prohlubovat si potřebnou 

kvalifikaci pro výkon sjednané práce a na pokyn zaměstnavatele se účastnit školení a podrobit se 

ověření znalostí, plně využívat stanovenou pracovní dobu a pracovní přestávky, využívat svěřené 

prostředky pouze k plnění pracovních úkolů, dodržovat termíny a úkoly stanovené zaměstnavatelem 

pro vykonávané práce, upozorňovat včas na závady, jejichž odstranění není v jeho silách, dodržovat 

pracovní kázeň, zdvořile se chovat k zákazníkům a konat veškeré práce vztahující se k jím 

zastávanému pracovnímu místu a vykonávanému druhu práce. Zaměstnanec se zavazuje, že bude 

jednat a chovat se takovým způsobem, aby nepoškodil a neohrozil dobré jméno zaměstnavatele. 

4. Konzumace alkoholu či užívání jiných návykových látek na pracovišti či přítomnost zaměstnance na 

pracovišti pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek, ať už během pracovní doby či mimo 

pracovní dobu, je považováno za zvlášť hrubé porušení pracovní kázně a povinností zaměstnance 

vyplývajících z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci. 

5. Zaměstnanec je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se při výkonu 

závislé činnosti (prací v pracovním poměru) pro zaměstnavatele dozví, včetně informací popsaných 

v této pracovní smlouvě, jakož i o skutečnostech s touto smlouvou souvisejících, zejména pak 

o totožnosti a osobních údajích zákazníků a obchodních partnerů zaměstnavatele, o obsahu smluvních 

ujednáních zaměstnavatele, o svých mzdových podmínkách, o mzdových podmínkách jiných 

zaměstnanců zaměstnavatele, o finančních poměrech a organizační struktuře zaměstnavatele. 

Zaměstnanec bere na vědomí, že všechny tyto informace jsou obchodním tajemství zaměstnavatele, 

proto se zaměstnanec zavazuje, že nebude používat jakýchkoliv těchto informací a znalostí bez 

souhlasu zaměstnavatele ve prospěch vlastní obchodní činnosti nebo ve prospěch třetí osoby během 

trvání svého pracovního poměru ani je žádné třetí osobě nesdělí. V případě porušení této povinnosti 

zaměstnanec odpovídá za škodu tím vzniklou. Zaměstnanec není vázán povinností mlčenlivosti 

v rozsahu svých zákonných povinností ve vztahu k orgánům veřejné správy a orgánům činným 

v trestním řízení. Povinnost mlčenlivosti trvá i po zániku pracovního poměru k zaměstnavateli. 

Povinnosti mlčenlivosti může zaměstnance zprostit jen zaměstnavatel, a to písemně. 

6. Zaměstnanec byl před podpisem této smlouvy řádně seznámen s výpovědními dobami a dán odkaz 

na ustanovení § 50 až 54 zákona č. 262/2006 Sb. 

7. Zaměstnanec byl před podpisem této smlouvy řádně seznámen se všemi vydanými vnitřními předpisy 

zaměstnavatele a bezpečnostními předpisy zaměstnavatele. Zaměstnanec se zavazuje dodržovat tyto 

vnitřní a bezpečnostní předpisy, jakož i ty, které budou zaměstnavatelem vydány během trvání 

pracovního poměru zaměstnance. 

8. Zaměstnavatel je oprávněn vyslat zaměstnance na pracovní cestu, a to v rámci České republiky i do 

zahraničí. 

9. U zaměstnavatele nejsou uzavřeny ke dni uzavření této smlouvy žádné kolektivní smlouvy, které 

upravují pracovní podmínky zaměstnance. 

10. Zaměstnanec souhlasí, aby zaměstnavatel zpracovával zaměstnancem poskytnuté údaje pro účely 

personální a účetní činnosti a pro plnění úkolů uložených zaměstnavateli zákonem, a to po dobu 

nezbytnou k zajištění práv a povinností plynoucích z pracovního poměru a k jeho navázání. 

11. Zaměstnanec se zavazuje bez zbytečného odkladu nahlásit zaměstnavateli písemně jakoukoliv změnu 

zpracovávaných osobních údajů. 

12. Zaměstnanec souhlasí s tím, že zaměstnavatel je oprávněn nařídit zaměstnanci práci i ve dnech 

pracovního klidu. 



IV 

 

13. Zaměstnanec může vedle svého zaměstnání u zaměstnavatele vykonávat výdělečnou činnost, která je 

shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele, ať už na vlastní či cizí účet, jen s jeho předchozím 

souhlasem. Toto omezení se vztahuje i na činnosti, které mají soutěžní povahu s činností 

zaměstnavatele. 

14. Zaměstnanec souhlasí s tím, že je po něm zaměstnavatel oprávněn požadovat pracovní pohotovost 

v souladu s příslušnými ustanoveními zákoníku práce. Zaměstnanec souhlasí s tím, že zaměstnavatel 

po něm může požadovat práci přesčas i nad rozsah uvedený v § 93 odst. 2 zákoníku práce. 

15. Zaměstnanec souhlasí s tím, že v případě, kdy mu zaměstnavatel poskytne příspěvek na stravování 

formou stravenky nebo zajištěním hlavního teplého jídla, bude zaměstnavatel cenu stravenky nebo 

hlavního jídla, kterou je po odečtení příspěvku zaměstnavatele povinen hradit zaměstnanec, srážet 

formou srážek ze mzdy zaměstnance. 

16. Zaměstnanec bere na vědomí, že v případě přistižení při krádeži majetku zaměstnavatele ve svůj 

prospěch nebo prospěch třetí osoby nebo i vědomého neoznámení krádeže způsobené jinými osobami, 

bude toto posuzováno jako zvlášť hrubé porušení pracovní kázně. 

17. Zaměstnanec je oprávněn jednat a přebírat závazky za zaměstnavatele pouze v rozsahu vyplývajícím 

z jeho funkce nebo zvláštního pověření. Překročí-li tuto pravomoc, odpovídá zaměstnavateli za 

případnou škodu. 

18. Zaměstnanec bere na vědomí a souhlasí s tím, že v případech provozní potřeby bude pracovat 

v prodloužených směnách, ve dnech pracovního klidu, popř. ve vícesměnném provozu. 

 

Závěrečné ustanovení 
1. Jakékoliv změny či doplňky této smlouvy je možno činit po vzájemné dohodě smluvních stran 

písemnou formou. 

2. Pracovní smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a je vyhotovena 

ve dvou vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran přebírá jedno vyhotovení. 

3. Ostatní práva a povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele, která nejsou touto smlouvou výslovně 

upravená, se řídí příslušnými ustanoveními zákoníku práce, dalších pracovněprávních předpisů, 

pracovním řádem zaměstnavatele a jeho interními předpisy. 

4. Smluvní strany výslovně prohlašují, že obsahu smlouvy porozuměly a že tato byla sepsána na základě 

jejich svobodné a pravé vůle, nikoli v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho 

připojují svoje vlastnoruční podpisy. 

5. Tato pracovní smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 

 

 

 

 

 

Datum a místo:  

Podpisy: 

 

 

 

 

 

 

…………………………………       …………………………………  

Zaměstnanec        Zaměstnavatel 


