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ABSTRAKT 

Bakalářská práce se věnuje vzniku pracovního poměru v souladu s právními předpisy 

České republiky. Nabízí přehled povinností zaměstnavatele souvisejících s přijímáním 

nových zaměstnanců a analyzuje budoucí mzdové náklady a možnosti jejich 

optimalizace u společnosti FARMA STRÁNSKÝ s.r.o., která v souvislosti s rozšířením 

své podnikatelské činnosti bude vytvářet nová pracovní místa. Na základě provedené 

analýzy jsou budoucímu zaměstnavateli poskytnuta doporučení týkající se počtu 

přijímaných zaměstnanců a obsahových náležitostí pracovní smlouvy. 

 

ABSTRACT 

This bachelor thesis deals with the creation of employment in accordance with the law 

of the Czech Republic. It provides an overview of the employer's obligations related to 

the recruitment of new staff and analyzes the future labor costs and the possibility of 

their optimization for the company FARMA STRÁNSKÝ s.r.o., which is in the process 

of expanding its business. Based on analysis is recommended the number of employees 

to be hired and furthermore are outlined some aspects of their contract of employment.  
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ÚVOD 

Tato bakalářská práce z oblasti pracovního práva se zabývá problematikou 

vzniku pracovního poměru. Pracovní poměr vzniká uzavřením pracovní smlouvy mezi 

zaměstnancem a zaměstnavatelem nebo jmenováním. Právní úkon založení pracovního 

poměru hraje zásadní roli pro budoucí průběh pracovněprávního vztahu, proto by neměl 

být podceňován žádným z jeho účastníků. 

Pracovní poměr je nejčastějším pracovněprávním vztahem. Je to vztah mezi 

zaměstnancem a zaměstnavatelem, kdy zaměstnanec vykonává závislou práci pro svého 

zaměstnavatele. Jedním z pramenů pracovního práva, který upravuje vztahy mezi těmito 

stranami v České republice, je zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, přičemž tato práce 

se věnuje právní úpravě účinné k 1. lednu 2013. Pracovní právo stanovuje účastníkům 

pracovních vztahů určitá práva a povinnosti. Je tedy nezbytné, aby s právními předpisy 

upravujícími pracovní vztahy byl seznámen každý, kterého se tato problematika týká. 

Pro téma z oblasti pracovněprávních vztahů jsem se rozhodla, jelikož se 

domnívám, že poznatky získané jeho zpracováním využiji ve svém budoucím životě. 

Věřím, že dosažených výsledků využije především společnost FARMA STRÁNSKÝ 

s.r.o., pro kterou je tato práce zpracovávána. 

Bakalářská práce se věnuje vzniku pracovního poměru u společnosti FARMA 

STRÁNSKÝ s.r.o., která byla založena a vznikla v roce 2004 jako společnost s ručením 

omezeným. Společnost se zabývá poskytováním služeb pro zemědělství a neměla 

doposud žádné zaměstnance. V souvislosti s realizací nového projektu podala 

společnost na podzim roku 2012 žádost o dotaci na pořízení nové technologie 

z Programu rozvoje venkova České republiky. Program rozvoje venkova České 

republiky čerpá finanční prostředky z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj 

venkova a jeho realizace přispívá ke zlepšení stavu životního prostředí s cílem snižovat 

míru nezaměstnanosti na venkově. Pro účely získání dotace se společnost zavázala 

k vytvoření dvou nových pracovních míst. 
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CÍLE PRÁCE A POSTUPY ZPRACOVÁNÍ 

Společnost FARMA STRÁNSKÝ s.r.o. neměla během svého trvání až doposud 

žádné zaměstnance. S přijetím prvního zaměstnance se společnost ocitne v pozici 

zaměstnavatele, z níž bude plynout pro společnost řada nových povinností a s nimi 

souvisejících nákladů. Cílem bakalářské práce je poskytnout budoucímu zaměstnavateli 

návrh na vytvoření nových pracovních míst včetně zpracování návrhu pracovní 

smlouvy, při současném zohlednění budoucích nákladů na odměňování zaměstnanců 

a provozních možností společnosti. 

Úkolem této práce je nabídnout budoucímu zaměstnavateli přehled základních 

povinností souvisejících s přijímáním zaměstnanců a dále analyzovat, jaké má 

společnost v současné době možnosti optimalizace mzdových nákladů prostřednictvím 

příspěvků od úřadu práce. Cílem práce je také zjistit, zda počet zaměstnanců, k jejichž 

přijetí se společnost pro účely získání dotace na novou technologii zavázala, je 

optimální z hlediska maximálního využití výrobní kapacity technologie.  

Bakalářská práce je rozdělena do tří hlavních částí. První část obsahuje 

teoretická východiska týkající se vzniku pracovního poměru a povinností 

zaměstnavatele spojených s přijímáním nových zaměstnanců. V úvodu druhé části je 

představena společnost FARMA STRÁNSKÝ s.r.o. a popsána její současná situace. 

Následně jsou zkoumány požadavky společnosti na nová pracovní místa v souladu 

s podmínkami pro poskytnutí dotace a možnosti optimalizace mzdových nákladů nově 

přijímaných zaměstnanců. Pomocí analýzy bodu zvratu je zjišťováno, jaký vliv na 

ziskovost produkce společnosti by mělo přijetí jiného počtu zaměstnanců, než ke 

kterému se společnost pro účely získání dotace zavázala. V třetí části jsou společnosti 

předloženy návrhy řešení celé problematiky. 

V návaznosti na vymezené cíle práce je zpracována teoretická část, která je 

podložena studií právních předpisů a odborné literatury. Na základě získaných poznatků 

je provedena analýza, kde je mimo jiné čerpáno z informací od jednatele společnosti, 

z internetových zdrojů a z informací od místně příslušného úřadu práce. Pro sestavení 

vlastních návrhů řešení jsou aplikovány poznatky z teoretické a analytické části. 
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

Teoretická část práce pojednává o základních pojmech z oblasti pracovního 

práva týkajících se vzniku pracovního poměru. Vymezuje také povinnosti 

zaměstnavatele související s přijímáním zaměstnanců. Vedle pojmů z oblasti 

pracovního práva jsou zde definovány některé pojmy z oblasti ekonomie, daní 

a účetnictví. 

1.1 Pracovněprávní vztahy a základní pojmy 

Jako pracovněprávní vztahy označuje ustanovení § 1 zákoníku práce právní 

vztahy, které vznikají při výkonu závislé práce mezi zaměstnanci a zaměstnavateli. 

Pracovněprávními vztahy jsou také vztahy kolektivní povahy, které souvisejí s výkonem 

závislé práce. Pracovněprávní vztahy lze tedy rozdělit na individuální a kolektivní. 

Individuální pracovněprávní vztahy jsou vztahy mezi zaměstnanci a zaměstnavateli. 

Kolektivní pracovněprávní vztahy jsou vztahy mezi zaměstnavateli a sociálními 

reprezentanty zaměstnanců.1 Tato práce se bude zabývat pracovněprávními vztahy 

individuální povahy. 

Mezi základní pracovněprávní vztahy řadí ustanovení § 3 zákoníku práce vedle 

pracovního poměru také právní vztahy založené dohodami o pracích konaných mimo 

pracovní poměr. Mezi právní vztahy založené dohodami o pracích konaných mimo 

pracovní poměr patří dohoda o pracovní činnosti a dohoda o provedení práce. Možnost 

sjednání dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr je dána potřebou výkonu 

určitých specifických pracovních činností, jež jsou rovněž považovány za závislou 

práci.2 Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr nebudou dále v práci 

specifikovány především z důvodu jejich krátkodobého charakteru. 

Předmětem pracovněprávních vztahů je výkon závislé práce. Definice závislé 

práce hraje zcela zásadní roli pro posouzení, zda se skutečně jedná o výkon závislé 

                                                 

1 GALVAS, M. a kol. Pracovní právo. 2012. s. 89. 
2 NEŠČÁKOVÁ, L. a J. JAKUBKA. Zákoník práce 2012 v praxi. 2012. s. 65. 
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práce či nikoliv.3 Z tohoto důvodu je v následující podkapitole pojem závislá práce blíže 

charakterizován. 

1.1.1 Závislá práce 

Zákoník práce definuje závislou práci v ustanovení § 2, kde současně odděluje 

znaky závislé práce od důsledků spojených s výkonem závislé práce. Podle ustanovení 

§ 2 odst. 1 je za závislou práci považována práce, která je vykonávána ve vztahu 

nadřízenosti zaměstnavatele a podřízenosti zaměstnance, jménem zaměstnavatele, podle 

jeho pokynů a je vykonávána zaměstnancem pro zaměstnavatele osobně. Ustanovení 

§ 2 odst. 2 poté uvádí důsledky spojené s výkonem závislé práce. Závislá práce musí být 

vykonávána za mzdu, plat či odměnu, na náklady a odpovědnost zaměstnavatele, 

v pracovní době a na pracovišti zaměstnavatele, či na jiném dohodnutém místě. 

Aby se skutečně jednalo o výkon závislé práce, výše uvedené definiční znaky 

musí být splněny všechny současně. Zároveň musí být uplatněno ustanovení 

§ 3 zákoníku práce, podle něhož může být závislá práce vykonávána pouze v základním 

pracovněprávním vztahu. Dojde-li k situaci, kdy je závislá práce vykonávána mimo 

základní pracovněprávní vztah, jedná se podle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 

o nelegální práci.4 

1.1.2 Účastníci pracovněprávních vztahů 

Účastníkem pracovněprávního vztahu se může stát fyzická a právnická osoba, 

která má pracovněprávní subjektivitu, tedy způsobilost mít práva a povinnosti 

v pracovněprávních vztazích a vlastními právními úkony nabývat těchto práv a brát 

na sebe tyto povinnosti. Zaměstnavatelem může být osoba fyzická i osoba právnická. 

Zaměstnancem může být pouze osoba fyzická.5 

Za zaměstnance je považována vždy konkrétní fyzická osoba, která vykonává 

závislou práci pro svého zaměstnavatele. Pracovněprávní subjektivitu zaměstnanců 

upravuje ustanovení § 6 zákoníku práce. Pokud zákoník práce nestanoví jinak, nabývá 

fyzická osoba způsobilost být zaměstnancem dnem, kdy dosáhne 15 let. Ovšem jako 
                                                 

3 CHLADA, O. a N. RANDLOVÁ. Unes-účetnictví neziskového sektoru. 2012. s. 23-27. 
4 tamtéž, s. 23. 
5 BĚLINA, M. a kol. Pracovní právo. 2012. s. 78. 
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den nástupu do práce s ní nesmí zaměstnavatel sjednat den, který by přecházel dni, kdy 

tato fyzická osoba ukončí povinnou školní docházku.6 

Podle ustanovení § 7 zákoníku práce je za zaměstnavatele považována fyzická 

nebo právnická osoba, která zaměstnává fyzickou osobu v pracovněprávním vztahu. 

Pracovněprávní subjektivitu fyzické osoby jako zaměstnavatele upravuje § 10 zákoníku 

práce. V souladu tímto ustanovením vzniká fyzické osobě jako zaměstnavateli 

způsobilost k právům a povinnostem narozením, způsobilost vlastními právními úkony 

nabývat práv a brát na sebe povinnosti pak dovršením 18 let. Způsobilost mít práva 

a povinnosti v pracovněprávních vztazích jako zaměstnavatel má i právnická osoba, 

přičemž právní úkony v pracovněprávních vztazích činí její statutární orgány. Toto 

oprávnění se řídí ustanovením § 20 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku.7 

1.1.3 Základní zásady pracovněprávních vztahů 

Základní zásady pracovněprávních vztahů vyjadřují pravidla, jež vedou 

k dosažení základních cílů pracovněprávních vztahů. Zákoník práce uvádí v rámci 

ustanovení § 1a základní zásady pracovněprávních vztahů, kterými jsou zejména 

zvláštní zákonná ochrana postavení zaměstnance, uspokojivé a bezpečné pracovní 

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

zaměstnancem v souladu s oprávněnými zájmy zaměstnavatele, rovné zacházení se 

zaměstnanci a zákaz jejich diskriminace.  Na těchto obecných základních zásadách je 

vybudováno pracovní právo jako součást práva soukromého.8 Na základní zásady 

pracovněprávních vztahů bude postupně v práci odkazováno a budou podrobněji 

rozvedeny. 

V oblasti základních zásad pracovněprávních vztahů se odráží subsidiární vztah 

občanského zákoníku k zákoníku práce. Z toho vyplývá, že pokud není možné 

v pracovněprávní praxi použít ustanovení zákoníku práce, protože danou problematiku 

neupravují, nebo zákoník práce na použití občanského zákoníku přímo odkazuje, 

                                                 

6 BĚLINA, M. a kol. Pracovní právo. 2012. s. 78-79. 
7 GALVAS, M. a kol. Pracovní právo. 2012. s. 94-95. 
8 NEŠČÁKOVÁ, L. Pracovní právo pro neprávníky. 2012. s. 19-20. 
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použijí se adekvátní ustanovení občanského zákoníku v souladu se základními zásadami 

pracovněprávních vztahů.9 

V pracovněprávních vztazích se dále uplatňuje zásada „Co není zakázáno, je 

dovoleno“. Podle ustanovení § 4b zákoníku práce, které je vyjádřením této zásady, 

mohou být práva a povinnosti vyplývající z pracovněprávních vztahů upravena odlišně 

od zákoníku práce, pokud to však zákon nevylučuje. Ustanovení, od kterých se lze 

odchýlit pouze ve prospěch zaměstnance, jsou uvedena v § 363 zákoníku práce. 

Účastníci pracovněprávních vztahů si mohou také sjednat to, co zákoník práce 

neupravuje ve svých ustanoveních vůbec. K odlišné úpravě práv nebo povinností může 

dojít na základě smlouvy, a pokud se tato úprava netýká povinností zaměstnance, také 

vnitřním předpisem. Nikdy však nesmí dojít k poškození práv zaměstnance, která mu 

zákon přiznává.10 

1.2 Pracovní poměr a právní vztahy před jeho vznikem 

Pracovní poměr je nečastějším základním pracovněprávním vztahem mezi 

zaměstnancem a zaměstnavatelem. Z tohoto pracovněprávního vztahu plyne oběma jeho 

účastníkům řada práv a povinností, přičemž určitým právům jednoho z nich pak 

odpovídají příslušné povinnosti druhého a naopak.11 Na práva a povinnosti vztahující se 

na postup před vznikem pracovního poměru a na založení pracovního poměru jsou 

zaměřeny následující podkapitoly. Jelikož tématem práce je vznik pracovního poměru 

a s ním související povinnosti zaměstnavatele, není teoretická část práce věnována 

změnám ani skončení pracovního poměru. 

1.2.1 Výběr zaměstnanců 

Před vznikem pracovního poměru provádí zaměstnavatel výběh vhodné osoby, 

kterou do zaměstnání přijme. Zaměstnavatel získává zaměstnance vlastním výběrem, 

případně mohou zaměstnání zprostředkovávat příslušné krajské pobočky úřadu práce 

                                                 

9 BĚLINA, M. a kol. Pracovní právo. 2012. s. 86-87. 
10 NEŠČÁKOVÁ, L. Pracovní právo pro neprávníky. 2012. s. 21. 
11 BĚLINA, M. a kol. Pracovní právo. 2012. s. 192. 
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a agentury práce. Je ovšem na vůli zaměstnavatele, zda služeb zprostředkovatelů 

zaměstnání využije.12  

Výběr z fyzických osob ucházejících se o zaměstnání provádí zaměstnavatel 

například prostřednictvím přijímacích pohovorů nebo výběrových řízení. Výběr 

z uchazečů o zaměstnání je tedy plně v kompetenci zaměstnavatele, ten však musí 

dodržovat zásadu rovného zacházení se všemi uchazeči o zaměstnání a je zakázána 

jakákoliv forma diskriminace. Za diskriminaci však nejsou považovány případy, kdy je 

rozdílné zacházení opodstatněno věcným důvodem spočívajícím v požadavcích pro 

výkon konkrétní práce.13 Například rozdílné zacházení s uchazeči z důvodu jejich 

pohlaví je opodstatněné v případech, kdy zaměstnavatel preferuje muže z důvodu 

fyzicky náročné práce, která má být na nabízené pracovní pozici vykonávána. 

1.2.2 Osobní údaje 

V souvislosti s jednáním před vznikem pracovního poměru může zaměstnavatel 

dle ustanovení § 30 odst. 2 zákoníku práce vyžadovat od uchazeče o zaměstnání pouze 

údaje, které jsou nezbytné pro rozhodnutí o jeho přijetí do zaměstnání. V souladu 

s ustanovením § 316 odst. 4 zákoníku práce zaměstnavatel nesmí v žádném případě 

vyžadovat informace o sexuální orientaci, původu, členství v odborové organizaci, 

členství v politických stranách nebo hnutích a informace o příslušnosti k církvi nebo 

náboženské společnosti. Nelze požadovat ani informace o těhotenství, rodinných 

a majetkových poměrech a trestněprávní bezúhonnosti, jestliže pro to není dán věcný 

důvod spočívající v povaze práce, která má být vykonávána. 

Zákoník práce dává v ustanovení § 312 zaměstnavateli oprávnění vést osobní 

spis zaměstnance, který smí obsahovat jen písemnosti nezbytné pro výkon práce. 

Založení osobního spisu zaměstnance činí zaměstnavatel před vznikem pracovního 

poměru a vede jej po celou dobu jeho trvání. Zaměstnavatel, který vyžaduje 

a shromažďuje informace o zaměstnancích nebo od uchazečů o zaměstnání, musí 

dodržovat ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.14 

                                                 

12 BEZOUŠKA, P. a G. IVANCO. Pracovní právo pro zaměstnavatele. 2010. s. 13. 
13 tamtéž, s. 14. 
14 NEŠČÁKOVÁ, L. a J. JAKUBKA. Zákoník práce 2012 v praxi. 2012. s. 40-41. 
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1.2.3 Vznik pracovního poměru 

Pracovní poměr vzniká v souladu s ustanovením § 33 zákoníku práce na základě 

pracovní smlouvy nebo jmenováním. Uzavření pracovní smlouvy mezi zaměstnancem 

a zaměstnavatelem je však častějším způsobem vzniku pracovního poměru. Jelikož 

dotační program nepředpokládá vznik pracovního poměru jmenováním, zabývá se tato 

práce pouze vznikem pracovního poměru na základě pracovní smlouvy. Pracovní 

smlouva je velmi významným institutem pracovního práva a je podrobněji 

charakterizována v kapitole 1.3. Důležitou povinností zaměstnavatele ještě před 

uzavřením pracovní smlouvy je podle ustanovení § 31 zákoníku práce seznámit 

budoucího zaměstnance se základními právy a povinnostmi, které vyplývají 

z pracovního poměru, který má být uzavřen, s pracovními podmínkami a s podmínkami 

odměňování, za nichž má práci konat.  

Při vzniku pracovního poměru bývá uplatňována zásada zvláštní zákonné 

ochrany postavení zaměstnance. I přes to, že při uzavírání pracovního poměru jsou obě 

smluvní strany vnímány jako rovnocenné, zaměstnanec poté vykonává práci ve vztahu 

podřízeném ke svému zaměstnavateli. V rámci pracovněprávních vztahů je tedy 

zaměstnanec vnímán jako subjekt se slabším postavením vůči zaměstnavateli.15 

1.2.4 Povinnosti vyplývající z pracovního poměru 

Při vzniku pracovního poměru musí zaměstnavatel vůči zaměstnanci plnit své 

informační povinnosti.  Zaměstnavatel musí při nástupu do práce seznámit zaměstnance 

s pracovním řádem, s příslušnými předpisy upravujícími bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci, s kolektivní smlouvou a s vnitřními předpisy zaměstnavatele.16 

Podle ustanovení § 38 odst. 1 zákoníku práce je od vzniku pracovního poměru 

zaměstnavatel povinen přidělovat zaměstnanci práci podle pracovní smlouvy, platit mu 

za vykonanou práci, vytvářet podmínky pro plnění jeho pracovních úkolů a dodržovat 

ostatní pracovní podmínky stanovené právními předpisy, smlouvou nebo vnitřním 

předpisem. Naproti tomu je zaměstnanec povinen podle pokynů zaměstnavatele konat 

                                                 

15 NEŠČÁKOVÁ, L. Pracovní právo pro neprávníky. 2012. s. 20. 
16 tamtéž, s. 197. 
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osobně práce podle pracovní smlouvy v rozvržené týdenní pracovní době a dodržovat 

povinnosti, které vyplývají z pracovního poměru. 

1.3 Pracovní smlouva 

Vznik pracovního poměru na základě pracovní smlouvy je dvoustranným 

právním úkonem, přičemž účastníky tohoto pracovněprávního vztahu se stávají obě 

smluvní strany dobrovolně a na základě souhlasného projevu vůle. Při uzavírání 

pracovní smlouvy se uplatňuje zásada smluvní volnosti, která navazuje na dispozitivní 

princip „Co není zakázáno, je dovoleno“. Obsah pracovní smlouvy je sjednáván mezi 

zaměstnancem a zaměstnavatelem, přičemž nesmí být v rozporu s právními předpisy či 

dobrými mravy.17 

Pracovní smlouva má zákoníkem práce stanovené obsahové náležitosti, kterým 

jsou věnovány následující podkapitoly, a je povinností zaměstnavatele ji uzavřít 

v písemné formě. V okamžiku, kdy se smluvní strany shodnou na celém obsahu 

pracovní smlouvy a podepíší ji, je pracovní smlouva považována za uzavřenou. 

Pracovní smlouva musí být uzavřena nejpozději v den nástupu do práce, a to ještě před 

zahájením výkonu práce. Jedno vyhotovení pracovní smlouvy musí obdržet 

zaměstnanec a druhé zaměstnavatel.18  

V souladu s ustanovením § 40 odst. 1 zákoníku práce lze veškeré změny obsahu 

sjednané pracovní smlouvy provádět pouze tehdy, pokud se zaměstnavatel 

a zaměstnanec na změně dohodnou. Změny pracovní smlouvy musí být provedeny 

v písemné formě. Z tohoto důvodu je vhodné, aby zaměstnavatel zvážil, která 

ustanovení zapracovat do pracovní smlouvy a která do jiného pracovněprávního 

dokumentu, například do vnitřního předpisu.19 

1.3.1 Náležitosti pracovní smlouvy 

Obsahové náležitosti pracovní smlouvy jsou rozlišovány na náležitosti, které je 

nutné se zaměstnancem dohodnout, a náležitosti, které je možné dohodnout, pokud 

                                                 

17 BEZOUŠKA, P. a G. IVANCO. Pracovní právo pro zaměstnavatele. 2010. s. 23. 
18 NEŠČÁKOVÁ, L. a J. JAKUBKA. Zákoník práce 2012 v praxi. 2012. s. 43. 
19 NEŠČÁKOVÁ, L. Pracovní právo pro neprávníky. 2012. s. 41. 
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na tom mají smluvní strany zájem. Aby byla pracovní smlouva platná, musí obsahovat 

tři podstatné náležitosti, kterými podle ustanovení § 34 odst. 1 zákoníku práce jsou druh 

práce, který má zaměstnanec pro zaměstnavatele vykonávat, místo nebo místa výkonu 

práce, ve kterých má být práce vykonávána, a den nástupu do práce. Jakákoliv další 

ujednání, na kterých mají smluvní strany zájem, nemusí být nutně obsahem pracovní 

smlouvy. Mezi taková ujednání patří například zkušební doba, doba trvání pracovního 

poměru, práva a povinnosti smluvních stran, mzdové či platové podmínky, rozvržení 

pracovní doby, souhlas zaměstnance s vysíláním na pracovní cesty, konkurenční 

ujednání, odpovědnost zaměstnance za škodu nebo další.20 

Jestliže pracovní smlouva neobsahuje údaje o právech a povinnostech 

vyplývajících z pracovního poměru, je zaměstnavatel v souladu s ustanovením 

§ 37 odst. 1 zákoníku práce povinen o nich zaměstnance písemně informovat nejpozději 

do 1 měsíce od vzniku pracovního poměru. Informace musí obsahovat jméno a příjmení 

zaměstnance a název a sídlo zaměstnavatele, je-li právnickou osobou, nebo jméno, 

příjmení a adresu zaměstnavatele, je-li fyzickou osobou, bližší označení druhu a místa 

výkonu práce, údaj o délce dovolené, popřípadě uvedení způsobu určování dovolené, 

údaj o výpovědních dobách, údaj o týdenní pracovní době a jejím rozvržení, údaj 

o způsobu odměňování, splatnosti, termínu výplaty, místu a způsobu vyplácení mzdy 

nebo platu a dále údaj o kolektivních smlouvách, které upravují pracovní podmínky 

zaměstnance, a označení smluvních stran těchto kolektivních smluv. Údaj o délce 

dovolené, popřípadě uvedení způsobu určování dovolené, údaj o výpovědních dobách 

nebo údaj o týdenní pracovní době a jejím rozvržení může v souladu s ustanovením 

§ 37 odst. 3 zákoníku práce zaměstnavatel nahradit odkazem na příslušný právní předpis 

či vnitřní předpis. 

1.3.2 Druh práce 

Druh práce sjednaný v pracovní smlouvě vymezuje rámec činností, které má 

zaměstnanec pro svého zaměstnavatele vykonávat. Zaměstnavatel poté může 

zaměstnanci přidělovat práci pouze tohoto sjednaného druhu. Bližším vymezením 

                                                 

20 NEŠČÁKOVÁ, L. Pracovní právo pro neprávníky. 2012. s. 32-33. 
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zaměstnancovy činnosti je pracovní náplň, kterou v rámci sjednaného druhu práce 

určuje svým pokynem zaměstnavatel.21 

1.3.3 Místo výkonu práce 

V jiném místě, než v místě sjednaném v pracovní smlouvě jako místo výkonu 

práce, nemůže zaměstnavatel přidělovat zaměstnanci práci s výjimkou, kdy 

zaměstnavatel vysílá zaměstnance na pracovní cestu. Vyslat zaměstnance na pracovní 

cestu zaměstnavatel nemůže, není-li to sjednáno v pracovní smlouvě. Bližší 

konkretizací místa výkonu práce je pravidelné pracoviště, které je sjednáváno 

především pro účely cestovních náhrad.22 

1.3.4 Den nástupu do práce 

Dnem sjednaným jako den nástupu do práce vzniká pracovní poměr bez ohledu 

na to, zda zaměstnanec skutečně v tento den do zaměstnání nastoupí. V souladu 

s ustanovením § 34 odst. 3 zákoníku práce může zaměstnavatel od pracovní smlouvy 

odstoupit v případě, že zaměstnanec v tento den do práce nenastoupí, aniž by mu v tom 

bránila překážka v práci, nebo se zaměstnavatel o ní do týdne nedozví.23 

1.3.5 Zkušební doba 

Sjednání zkušební doby v pracovní smlouvě umožňuje v jejím průběhu snadné 

rozvázání pracovního poměru oběma smluvním stranám. Podstatou sjednání zkušební 

doby je to, aby si obě smluvní strany ověřily, zda jim pracovní poměr bude vyhovovat. 

Pokud jim pracovní poměr z jakéhokoliv důvodu vyhovovat nebude, mají možnost jej 

urychleně ukončit i bez uvedení důvodu. Ukončení pracovního poměru ve zkušební 

době je jednostranným právním úkonem.24 

Podle ustanovení § 35 zákoníku práce činí maximální délka zkušební doby 

u vedoucích zaměstnanců 6 a u ostatních zaměstnanců 3 po sobě jdoucí měsíce ode dne 

vzniku pracovního poměru. Lze však sjednat i kratší zkušební dobu. U pracovního 

poměru sjednaného na dobu určitou nesmí zkušební doba přesáhnout polovinu sjednané 
                                                 

21 BEZOUŠKA, P. a G. IVANCO. Pracovní právo pro zaměstnavatele. 2010. s. 24-25. 
22 tamtéž, s. 25. 
23 ŠUBRT, B. a kol. Abeceda mzdové účetní 2012. 2012. s. 43. 
24 NEŠČÁKOVÁ, L. a J. JAKUBKA. Zákoník práce 2012 v praxi. 2012. s. 47. 
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doby trvání tohoto pracovního poměru. Zkušební doba musí být sjednána písemně 

nejpozději v den vzniku pracovního poměru. Není možné, aby sjednaná zkušební doba 

byla dodatečně prodlužována.25 

1.3.6 Doba trvání pracovního poměru 

Při sjednávání pracovní smlouvy lze omezit její platnost, přičemž v takových 

případech se jedná o pracovní poměr uzavřený na dobu určitou. Pokud tak sjednáno 

není, je pracovní poměr automaticky uzavřen na dobu neurčitou a termín ukončení 

pracovního poměru není dopředu stanoven. Dle ustanovení § 39 zákoníku práce nelze, 

aby sjednaná doba trvání pracovního poměru na dobu určitou mezi týmiž smluvními 

stranami přesahovala tři roky. Současně ode dne vzniku prvního pracovního poměru 

na dobu určitou může být tato doba opakována nebo prodloužena nejvýše dvakrát. 

Pracovní poměr sjednaný na dobu určitou končí uplynutím této sjednané doby, ale ještě 

před uplynutím této doby může skončit způsoby uvedenými v § 48 zákoníku práce.26 

1.4 Pracovní doba a doba odpočinku 

Ustanovení § 78 zákoníku práce definuje pracovní dobu jako dobu, ve které je 

zaměstnanec povinen vykonávat pro zaměstnavatele práci, a dobu, ve které je 

zaměstnanec na pracovišti připraven k výkonu práce podle pokynů zaměstnavatele. 

Povinností zaměstnavatele je právě v této době přidělovat zaměstnanci práci. Pracovní 

doba může činit obecně nejvýše 40 hodin týdně. Na báňských pracovištích v podzemí, 

důlní výstavbě, v geologickém výzkumu, při třísměnném a nepřetržitém pracovním 

režimu je pracovní doba 37,5 hodiny týdně. Ve dvousměnném režimu 38,75 hodiny 

týdně. Přestávky na jídlo a oddech se do pracovní doby nezapočítávají, ale musí být 

zaměstnanci poskytnuty. Tyto přestávky musí být poskytnuty v délce nejméně 30 minut 

po nejdéle 6 hodinách nepřetržité práce a u mladistvých zaměstnanců nejpozději po 4,5 

hodinách nepřetržité práce.27 Následující podkapitoly jsou věnovány způsobům, jakými 

lze rozvrhnout pracovní dobu, dále tomu, v jakých situacích lze nařídit práci přesčas, 

a institutu doby odpočinku. 

                                                 

25 GALVAS, M. a kol. Pracovní právo. 2012. s. 260-261. 
26 NEŠČÁKOVÁ, L. Pracovní právo pro neprávníky. 2012. s. 38-39. 
27 ŠUBRT, B. a kol. Abeceda mzdové účetní 2012. 2012. s. 66. 
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1.4.1 Rozvržení pracovní doby 

Zaměstnanec je povinen pracovat ve směnách, které mu zaměstnavatel 

rozvržením pracovní doby určí. Pracovní doba bývá rozvrhována v jednosměnných, 

dvousměnných, třísměnných nebo nepřetržitých pracovních režimech. V souladu 

s ustanovením § 81 zákoníku práce pracovní dobu stanovuje zaměstnavatel. Ten rovněž 

určuje začátek a konec směn. Pracovní doba bývá rozvrhována zpravidla do pětidenního 

pracovního týdne a její rozvržení nesmí být v rozporu s hledisky bezpečné a zdraví 

neohrožující práce. Platí, že délka směny nesmí přesáhnout 12 hodin bez ohledu 

na způsob rozvržení pracovní doby. U mladistvých zaměstnanců nesmí délka směny 

v jednotlivých dnech přesáhnout 8 hodin. Mezi koncem jedné a začátkem druhé směny 

v úseku 24 hodin musí doba odpočinku činit alespoň 12 hodin. Doba odpočinku během 

týdne by měla činit alespoň 35 hodin.28 

Týdenní pracovní doba může být rozvržena rovnoměrně nebo nerovnoměrně. 

Při rovnoměrném rozvržení pracovní doby je délka pracovní doby stejná v jednotlivých 

týdnech. Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby znamená, že pracovní doba 

v jednotlivých týdnech dosahuje jiné délky, než je stanovená délka týdenní pracovní 

doby. Mezi další způsoby rozvržení pracovní doby patří pružné rozvržení pracovní doby 

a konto pracovní doby.29 

Zaměstnavatel musí v souladu s ustanovením § 84 zákoníku práce vytvořit 

písemný rozvrh týdenní pracovní doby a seznámit s ním zaměstnance nejpozději 

2 týdny před začátkem období, na něž je rozvrh sestaven. Podle s ustanovení § 96 odst. 

1 zákoníku práce je zaměstnavatel dále povinen evidovat u jednotlivých zaměstnanců 

začátek a konec odpracované směny, práce přesčas, noční práce a doby práce v režimu 

pracovní pohotovosti zaměstnance. Tato evidence slouží zaměstnavateli především jako 

podklad pro výpočet mzdy zaměstnance nebo ke sledování čerpání dovolené či práce 

přesčas.30 

                                                 

28 BĚLINA, M. a kol. Pracovní právo. 2012. s. 262-264. 
29 tamtéž, s. 265. 
30 ŠUBRT, B. a kol. Abeceda mzdové účetní 2012. 2012. s. 71. 
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1.4.2 Práce přesčas 

Ustanovení § 78 odst. 1 písm. i zákoníku práce hovoří o práci přesčas jako práci, 

která je konaná na základě příkazu zaměstnavatele nebo s jeho souhlasem nad 

stanovenou týdenní pracovní dobu. Práci přesčas může zaměstnavatel nařídit z vážných 

provozních důvodů, a to do 8 hodin v každém jednotlivém týdnu a do 150 hodin 

v kalendářním roce. Nad tyto limity může být práce přesčas konaná jen na základě 

dohody se zaměstnancem, nejvýše však do 8 hodin v průměru za týden v příslušném 

vyrovnávacím období. Vyrovnávací období může činit nejvýše 26 týdnů. Práce přesčas 

je rovněž pracovní dobou. Za práci přesčas náleží tedy zaměstnanci dosažená mzda 

zvýšená o přesčasový příplatek nejméně ve výši 25 % průměrného výdělku, pokud se 

však zaměstnanec a zaměstnavatel nedohodli na čerpání náhradního volna místo 

příplatku. Určení průměrného výdělku upravují ustanovení § 351 až § 362 zákoníku 

práce.31 

1.4.3 Dovolená 

Zaměstnanec, který je zaměstnán v  pracovním poměru, má právo na dovolenou. 

Smyslem dovolené je poskytnout zaměstnanci dlouhodobý odpočinek k reprodukci jeho 

pracovní síly. Za tuto dobu odpočinku náleží zaměstnanci náhrada mzdy ve výši 

průměrného výdělku. Zaměstnanci vzniká za stanovených podmínek právo na 

dovolenou za kalendářní rok nebo její poměrnou část, dovolenou za odpracované dny 

a dodatkovou dovolenou. Zaměstnavatel je povinen poskytovat tyto druhy dovolené 

v zákonem stanoveném rozsahu a za splnění zákonných podmínek. Základní výměra 

dovolené za kalendářní rok činí nejméně 4 týdny.32 

1.5 Odměňování zaměstnanců 

Dosažení příjmů je obecně hlavním důvodem, proč fyzické osoby jako 

zaměstnanci vstupují do pracovněprávních vztahů. Výše odměny za vykonanou práci by 

měla být stanovena tak, aby zaměstnance k výkonu pracovní činnosti dostatečně 

                                                 

31 ŠUBRT, B. a kol. Abeceda mzdové účetní 2012. 2012. s. 72-73. 
32 BĚLINA, M. a kol. Pracovní právo. 2012. s. 281-283. 
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stimulovala a zároveň však zohledňovala finanční situaci zaměstnavatele.33 Jakými 

způsoby jsou zaměstnanci za vykonanou práci odměňováni a jaké funkce plní mzda, je 

obsahem následujících podkapitol.  

Za vykonanou práci je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnanci odměnu, 

tedy mzdu, plat či odměnu při dohodě o práci konané mimo pracovní poměr. O plat se 

jedná v případě, kdy finanční prostředky na odměňování plynou z veřejného rozpočtu. 

Platem jsou odměňováni například zaměstnanci státu, územních samosprávných celků, 

státních fondů, škol a školských zařízení zřízených obcemi jako příspěvkové 

organizace. Mzdou jsou především odměňováni zaměstnanci podnikatelské sféry.34 

V rámci této práce bude pojednáváno o pravidlech upravujících odměňování mzdou, 

jelikož budoucím zaměstnavatelem je podnikatel. 

1.5.1 Mzda 

Mzdou je v souladu s ustanovením § 109 zákoníku práce rozuměno peněžité 

i nepeněžité plnění poskytované zaměstnavatelem zaměstnanci za vykonanou práci. 

O nepeněžité plnění se jedná tehdy, je-li zaměstnanec odměňován formou naturální 

mzdy. Mzda, která náleží zaměstnanci za vykonanou práci, je posuzována podle 

složitosti práce, její odpovědnosti a namáhavosti, podle obtížnosti pracovních 

podmínek, podle pracovní výkonnosti a dosahovaných pracovních výsledků. Rovněž při 

stanovení výše mzdy musí zaměstnavatel respektovat základní zásady pracovněprávních 

vztahů, konkrétně zásadu rovného zacházení se zaměstnanci a zásadu spravedlivého 

odměňování zaměstnance. Dle ustanovení § 110 odst. 1 zákoníku práce náleží za 

stejnou práci nebo za práci stejné hodnoty všem zaměstnancům u téhož zaměstnavatele 

stejná mzda.35 

Podle ustanovení §113 odst. 1 zákoníku práce platí, že mzda se oboustranně 

sjednává v pracovní smlouvě nebo ji jednostranně stanoví zaměstnavatel vnitřním 

předpisem či určí mzdovým výměrem. Mzda musí být sjednána nebo stanovena 

písemně před výkonem práce, za kterou má příslušet.  Při stanovení mzdy zaměstnance 

není zaměstnavatel omezen při její tvorbě a skladbě zákonem. Je tedy v působnosti 
                                                 

33 BĚLINA, M. a kol. Pracovní právo. 2012. s. 296. 
34 BEZOUŠKA, P. a G. IVANCO. Pracovní právo pro zaměstnavatele. 2010. s. 89. 
35 GALVAS, M. a kol. Pracovní právo. 2012. s. 453. 
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zaměstnavatele, zda zvolí časovou, úkolovou či jinou formu základní mzdy. 

Doplňkovou mzdovou formu poté mohou tvořit prémie, odměny nebo příplatky. 

Stanovení výše mzdy je většinou také založeno na smluvním principu, vždy však musí 

být respektována výše minimální mzdy.36 Minimální mzda je blíže charakterizována 

v podkapitole 1.5.3. 

1.5.2 Funkce mzdy 

Mzda plní stimulační, regulační, kompenzační a sociální funkci. Stimulační 

funkce mzdy spočívá v zájmu zaměstnavatele stimulovat zaměstnance způsobem 

stanovení mzdy k požadovaným pracovním výkonům. Mzda také představuje tržní 

hodnotu práce. Její funkcí je tedy regulovat nabídku a poptávku na trhu práce, čímž má 

rovněž vliv na zaměstnanost. Podstata kompenzační funkce mzdy spočívá v tom, že 

mzda nahrazuje zaměstnanci čas, který stráví výkonem práce, či to, v jakém prostředí 

nebo za jakých podmínek musí práci vykonávat. Mzda je také prostředkem, který 

výrazně ovlivňuje sociální úroveň zaměstnance. K zajištění sociální funkce mzdy slouží 

například zaručení minimální mzdy, která musí být zaměstnanci poskytnuta a která má 

zabezpečovat jeho minimální životní úroveň.37 

1.5.3 Minimální mzda a zaručená mzda 

Minimální mzda je nejnižší přípustnou odměnou za vykonanou práci 

v základním pracovněprávním vztahu. Institut minimální mzdy je nástrojem chránícím 

všechny zaměstnance před nepřiměřeně nízkým oceněním jejich práce. Základní sazba 

minimální mzdy stanovená ustanovením §111 zákoníku práce činí nejméně 7 995 Kč za 

měsíc nebo 48,10 Kč za hodinu. Výši minimální mzdy stanovuje svým nařízením vláda. 

Pokud mzda zaměstnance nedosáhne stanovené minimální mzdy, zaměstnavatel musí 

poskytnout zaměstnanci doplatek ve výši rozdílu mezi skutečnou výší měsíční mzdy 

a výší zákonné minimální mzdy. Do dosažené mzdy se nezahrnuje mzda za práci 

přesčas.38 

                                                 

36 NEŠČÁKOVÁ, L. Pracovní právo pro neprávníky. 2012. s. 121. 
37 BĚLINA, M. a kol. Pracovní právo. 2012. s. 296-298. 
38 NEŠČÁKOVÁ, L. a J. JAKUBKA. Zákoník práce 2012 v praxi. 2012. s. 180-181. 
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Na zaměstnance, jejichž mzda není sjednána v kolektivní smlouvě, se vztahují 

nejnižší úrovně zaručené mzdy. Nejnižší úrovně zaručené mzdy stanovuje rovněž svým 

nařízením vláda. V případě, kdy mzda zaměstnance nedosáhne příslušné nejnižší úrovně 

zaručené mzdy, náleží mu doplatek. Zaměstnavatelé mají povinnost poskytnout 

zaměstnanci minimální mzdu a mzdu ve výši alespoň nejnižší úrovně zaručené mzdy.39 

1.5.4 Splatnost a výplata mzdy 

Podle ustanovení § 141 zákoníku práce je mzda splatná po vykonání práce, a to 

nejpozději do konce kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém vznikl 

zaměstnanci nárok na mzdu nebo na některou její složku. V rámci období, v němž je 

mzda splatná, musí být sjednán, stanoven nebo určen pravidelný výplatní termín. Mzdu 

zaměstnavatel vyplácí zaměstnanci v hotovosti na pracovišti nebo po dohodě s ním 

převodem na účet určený zaměstnancem. Zaměstnavatel je povinen vydat zaměstnanci 

při měsíčním vyúčtování písemný doklad.40 

1.6 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

V souladu se základní zásadou pracovněprávních vztahů je povinností 

zaměstnavatele zajistit bezpečnost a ochranu zdraví při práci svým zaměstnancům, 

případně dalším osobám, které se s jeho vědomím zdržují na jeho pracovištích. 

Povinností zaměstnanců v souladu s touto zásadou je dodržovat příslušné bezpečnostní 

předpisy zaměstnavatele. V oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je 

zaměstnavatel povinen své zaměstnance řádně proškolit.41 

1.7 Registrační a ohlašovací povinnosti zaměstnavatele 

Při zaměstnávání nových zaměstnanců musí zaměstnavatel plnit své registrační 

a ohlašovací povinnosti vůči příslušným orgánům státní správy. Tyto povinnosti plní 

zaměstnavatel vůči zdravotním pojišťovnám, správě sociálního zabezpečení a také 

                                                 

39 ŠUBRT, B. a kol. Abeceda mzdové účetní 2012. 2012. s. 97. 
40 NEŠČÁKOVÁ, L. a J. JAKUBKA. Zákoník práce 2012 v praxi. 2012. s. 192-193. 
41 NEŠČÁKOVÁ, L. Pracovní právo pro neprávníky. 2012. s. 192. 
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finančnímu úřadu. V současné době již zaměstnavatel není povinen ohlašovat volná 

pracovní místa úřadu práce.42 

1.7.1 Zdravotní pojišt ění 

Základní povinností zaměstnavatele v oblasti zdravotního pojištění je do 8 dnů 

od nástupu prvního zaměstnance do zaměstnání podat přihlášku zaměstnavatele jako 

plátce zdravotního pojištění za svého zaměstnance ke zdravotní pojišťovně, u které je 

zaměstnanec pojištěn. V této lhůtě musí zaměstnavatel v souladu s ustanovením § 10 

zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, nahlásit nástup do zaměstnání 

každého zaměstnance u příslušné zdravotní pojišťovny. Jako plátce pojistného se 

přihlašuje zaměstnavatel ke všem zdravotním pojišťovnám, u kterých jsou pojištěni jeho 

zaměstnanci. Zaměstnanec je povinen sdělit zaměstnavateli zdravotní pojišťovnu, 

u které je pojištěn, při nástupu do zaměstnání.43 

Vyměřovacím základem zaměstnance pro účely zdravotního pojištění se rozumí 

úhrn příjmů, které zaměstnavatel zúčtoval zaměstnanci v souvislosti se zaměstnáním, 

jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob a nejsou od této daně osvobozeny. 

Rozhodným obdobím, z něhož se zjišťuje vyměřovací základ za zaměstnance, je 

kalendářní měsíc. Výše pojistného činí 13, 5 % z vyměřovacího základu. Zaměstnavatel 

odvádí dvě třetiny pojistného, které je povinen hradit za zaměstnance, a současně 

odvádí zbývající jednu třetinu pojistného, kterou je povinen platit zaměstnanec, srážkou 

z jeho mzdy. Zaměstnavatel musí zabezpečit odvod pojistného za příslušný kalendářní 

měsíc nejpozději do 20. dne následujícího kalendářního měsíce zdravotní pojišťovně, 

u které je zaměstnanec pojištěn.44 

1.7.2 Pojistné na sociální zabezpečení 

Pojistné na sociální zabezpečení zahrnuje dle ustanovení § 1 zákona č. 589/1992 

Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a přípěvku na státní politiku zaměstnanosti, 

pojistné na nemocenské pojištění, pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní 

politiku zaměstnanosti. Zaměstnanci jsou povinně účastni všech tří složek sociálního 

                                                 

42 ŠUBRT, B. a kol. Abeceda mzdové účetní 2012. 2012. s. 176. 
43 BEZOUŠKA, P. a G. IVANCO. Pracovní právo pro zaměstnavatele. 2010. s. 212. 
44 ŠUBRT, B. a kol. Abeceda mzdové účetní 2012. 2012. s. 321-324. 
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pojištění, ale sami si platí jen důchodové pojištění, ostatní za ně platí zaměstnavatel. 

Zaměstnavatel, který zaměstnává alespoň jednoho zaměstnance, má povinnost přihlásit 

se do registru zaměstnavatelů u místně příslušné správy sociálního zabezpečení. Dle 

ustanovení § 7 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního 

zabezpečení, se místní příslušnost u právnických osob řídí jejich sídlem. Registraci musí 

zaměstnavatel učinit na předepsaném tiskopise do 8 dnů od nástupu zaměstnance do 

zaměstnání. Ve stejné lhůtě je zaměstnavatel povinen ohlásit nástup každého nového 

zaměstnance. Další povinností zaměstnavatele je vést evidenci zaměstnanců, kteří jsou 

na tomto pojištění účastni.45 

Výše pojistného za jednotlivé zaměstnance činí 6,5 % z vyměřovacího základu 

zaměstnance. Výše pojistného za zaměstnavatele činí 25 % z úhrnu vyměřovacích 

základů všech zaměstnanců. Zaměstnavatel odvede pojistné za sebe i za své 

zaměstnance místně příslušné okresní správě sociálního zabezpečení. Pojistné se odvádí 

za jednotlivé kalendářní měsíce a je splatné do 20. dne následujícího kalendářního 

měsíce.46 

Tab. 1: Sazby zdravotního a sociálního pojištění pro rok 2013 (Upraveno dle 47) 

Pojištění 
Zaměstnanec 

(%) 
Zaměstnavatel 

(%) 
Celkem (%) 

Zdravotní pojišt ění 4,5 9,0 13,5  
Sociální pojištění 6,5 25,0 31,5 

- nemocenské pojištění 0,0 2,3 2,3 

- důchodové pojištění 6,5 21, 5 28,0 

- příspěvek na státní politiku 
zaměstnanosti 

0,0 1,2 1,2 

Celkem 11,0 34,0 45,0 

 

1.7.3 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 

V souvislosti s nástupem prvního zaměstnance do zaměstnání vznikají 

zaměstnavateli povinnosti v oblasti daní z příjmů fyzických osob. Zaměstnavatel má 

                                                 

45 BEZOUŠKA, P. a G. IVANCO. Pracovní právo pro zaměstnavatele. 2010. s. 200-201. 
46 ŠUBRT, B. a kol. Abeceda mzdové účetní 2012. 2012. s. 388-390. 
47 VACHTOVÁ, J. Sazby zdravotního a sociálního pojištění 2012. Vachtova.cz  [online]. Vydáno: 25. 3. 
2012 [cit. 2012-12-3]. Dostupné z www: www.vachtova.cz 
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poté v souladu se zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, postavení plátce daně 

a je povinen se registrovat jako plátce daně z příjmů ze závislé činnosti u místně 

příslušného finančního úřadu. Místní příslušnost k finančnímu úřadu se u právnických 

osob řídí jejich sídlem. V souladu s ustanovením § 39b zákona o daních z příjmů je 

registraci nutné provést nejpozději do 8 dnů od vzniku povinnosti srážet daň nebo 

zálohy na daň, a to na tiskopise vydaném Ministerstvem financí. Zaměstnavatel dále 

musí včas a řádně plnit daňovou povinnost za svého zaměstnance.48 

V okamžiku, kdy se zaměstnavatel stává plátcem daně z příjmů ze závislé 

činnosti nebo srážkové daně z příjmů ze závislé činnosti, je povinen vést mzdové listy 

pro všechny zaměstnance, kterým je srážena záloha na daň nebo srážková daň. 

V souladu s ustanovením § 38j zákona o daních z příjmů musí tyto dokumenty 

obsahovat předepsané náležitosti a jsou vedeny za každý kalendářní měsíc i za celé 

zdaňovací období.49 

Pro způsob zdanění je podstatné, zda zaměstnanec podepsal u plátce Prohlášení 

poplatníka k dani. Toto prohlášení je možné podepsat pouze u jednoho zaměstnavatele 

do 30 dnů po vstupu do pracovního poměru. Podpisem Prohlášení poplatníka k dani 

zaměstnanec potvrzuje svému zaměstnavateli, že u něj uplatňuje slevy na dani a daňová 

zvýhodnění. Poplatník, který u daného zaměstnavatele prohlášení nepodepsal, nemůže 

tyto slevy a zvýhodnění uplatnit.50 

1.7.4 Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele 

V souladu s ustanovením § 12 vyhlášky ministerstva financí č. 125/1993 Sb., 

kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele 

za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, je zaměstnavatel povinen, 

zaměstnává-li alespoň jednoho zaměstnance, platit pojistné k zákonnému pojištění 

odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání. 

Vznik prvního pracovněprávního vztahu musí zaměstnavatel ohlásit bez zbytečného 

odkladu pojišťovně. 

                                                 

48 BEZOUŠKA, P. a G. IVANCO. Pracovní právo pro zaměstnavatele. 2010. s. 151. 
49 ŠUBRT, B. a kol. Abeceda mzdové účetní 2012. 2012. s. 254. 
50 tamtéž, s. 228-229. 
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1.8 Účtování o mzdách 

Celkové náklady zaměstnavatele na odměňování zaměstnance odpovídají výši 

jeho superhrubé mzdy. Zahrnují hrubou mzdu zaměstnance a pojistné na sociální 

a zdravotní pojištění, které je povinen za zaměstnance odvádět zaměstnavatel.51 

Zaměstnavatel, který vede účetnictví, účtuje o mzdách způsobem uvedeným 

v následující tabulce 

Tab. 2: Účtování o mzdách (Vlastní zpracování dle 52) 

 MD DAL 

Hrubá mzda 521- Mzdové náklady 331-Zaměstnanci 

Pojistné na sociální 

zabezpečení a zdravotní 

pojištění zaměstnance 

331-Zaměstnanci 

336-Zúčtování s institucemi 

sociálního zabezpečení a 

zdravotního pojištění 

Pojistné na sociální 

zabezpečení a zdravotní 

pojištění zaměstnavatele 

524-Zákonné sociální a 

zdravotní pojištění 

336- Zúčtování s institucemi 

sociálního zabezpečení a 

zdravotního pojištění 

Záloha na daň z příjmů 

fyzických osob ze závislé 

činnosti 

331-Zaměstnanci 342-Ostatní přímé daně 

 

1.9 Program rozvoje venkova 

Jak již bylo v úvodu zmíněno, společnost, pro kterou je tato práce zpracovávána, 

podala žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova. Program rozvoje venkova čerpá 

finanční prostředky z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova, přičemž 

finanční podporu z Evropské unie a národních zdrojů zprostředkovává Státní 

zemědělský intervenční fond. Program rozvoje venkova České republiky zajišťuje 

dosahování cílů Národního strategického plánu rozvoje venkova na území České 

republiky v období 2007-2013. Realizace tohoto programu přispívá ke zlepšení stavu 

životního prostředí, k rozvoji podnikání a ekonomických aktivit ve venkovském 

                                                 

51 STROUHAL, J. a kol. Účetnictví 2011. 2011. s. 295-297 
52 tamtéž, s. 297. 
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prostoru s cílem vytvářet nové pracovní příležitosti a snížit míru nezaměstnanosti na 

venkově.53 

1.10 Společensky účelná pracovní místa 

Společensky účelná pracovní místa jsou jedním z nástrojů aktivní politiky 

zaměstnanosti, která je v souladu s ustanovením § 104 zákona o zaměstnanosti 

zabezpečována Ministerstvem práce a sociálních věcí a Úřadem práce České republiky. 

Zaměstnavatel zřizuje nebo vyhrazuje tato pracovní místa na základě písemné dohody 

s úřadem práce a může je obsadit pouze uchazeči o zaměstnání, kteří jsou vedeni 

v evidenci úřadu práce a kterým nelze zajistit pracovní uplatnění jiným způsobem. Úřad 

práce v rámci aktivní politiky zaměstnanosti poskytuje finanční prostředky na zřízení 

tohoto pracovního místa a také přispívá na úhradu vynaložených mzdových nákladů na 

zaměstnance. Příspěvek na zřízení společensky účelného pracovního místa může dle 

ustanovení § 113 odst. 4 zákona o zaměstnanosti činit maximálně šestinásobek 

průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí předchozího 

kalendářního roku, pokud v kalendářním měsíci předcházejícím dni podání žádosti 

o příspěvek míra nezaměstnanosti v daném okrese dosahuje průměrné míry 

nezaměstnanosti v České republice nebo je vyšší. 54 

1.11 Analýza bodu zvratu 

Analýza bodu zvratu je v  práci provedena, neboť umožňuje určit, při současném 

zohlednění mzdových nákladů, objem produkce, při kterém se tržby rovnají celkovým 

nákladům. Pomocí této analýzy je možné zjistit, jaký vliv na výši dosahovaného zisku 

mají změny variabilních a fixních nákladů, prodávaného množství produktu či jeho 

prodejní ceny. Fixní náklady nejsou oproti nákladům variabilním závislé na objemu 

produkce a jsou vynakládány, i když společnost svoji produkci zastaví. Mzdy výrobních 

dělníků se řadí mezi náklady variabilní, které rostou se zvyšováním objemu produkce. 

Bod zvratu lze určit pomocí vzorce Qbz = FC / (p-v), kde FC představuje celkové fixní 

                                                 

53 Program rozvoje venkova České republiky na období 2007-2013 [online]. Ministerstvo zemědělství 
České republiky, 2007 [cit. 2013-02-3]. Dostupné z: www.szif.cz 
54 ŠUBRT, B. a kol. Abeceda mzdové účetní 2012. 2012. s. 195-196. 
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náklady, p cenu produktu a v jsou variabilní náklady na jednotku produkce. Bod zvratu 

lze rovněž vyjádřit graficky.55 

1.12 Analýza SWOT 

Analýza SWOT je v této práci použita z důvodu názornějšího přiblížení 

současné situace společnosti. Analýza je založena na zkoumání vnějšího a vnitřního 

prostředí společnosti. Při analýze vnějšího prostředí jsou identifikovány příležitosti 

a hrozby plynoucí z okolí společnosti. Analýza vnitřního prostředí poté zkoumá silné 

a slabé stránky společnosti. Na základě identifikace těchto faktorů společnost volí 

vhodnou strategii tak, aby byly odstraněny její slabé stránky, neutralizovány hrozby, 

využity příležitosti a její silné stránky.56 

1.13 Shrnutí teoretické části 

Teoretická část práce vymezila na základě odborné literatury pojmy z oblasti 

pracovního práva týkající se vzniku pracovního poměru. Zároveň nabídla budoucímu 

zaměstnavateli přehled základních povinností souvisejících s přijímáním zaměstnanců, 

které vyplývají z pracovněprávních přepisů České republiky. Dále zde byly definovány 

některé pojmy z oblasti ekonomie, daní a účetnictví. 

                                                 

55 MELUZÍN, T. a V. MELUZÍN. Základy ekonomiky podniku. 2007. s. 40-41. 
56 VEBER, J. a kol. Management. 2004. s. 428-429. 
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2 ANALÝZA PROBLÉMU 

Analytická část práce představuje společnost FARMA STRÁNSKÝ s.r.o. 

a popisuje její současnou situaci. Zkoumá, jaké podmínky stanovuje dotační program 

a jaké jsou požadavky budoucího zaměstnavatele na nová pracovní místa. Dále jsou 

v této části vyčísleny budoucí mzdové náklady a je zjišťováno, jaké má společnost 

v současné době možnosti jejich optimalizace prostřednictvím příspěvků od místně 

příslušného úřadu práce. Úkolem analytické části je také zjistit, zda počet zaměstnanců, 

k jejichž přijetí se společnost pro účely získání dotace zavázala, je optimální z hlediska 

maximálního využití výrobní kapacity nově pořizované technologie. Pomocí analýzy 

bodu zvratu je zkoumáno, jaký vliv na ziskovost produkce společnosti by mělo přijetí 

jiného počtu zaměstnanců, než ke kterému se společnost zavázala. Obsahem této části je 

také SWOT analýza společnosti. 

2.1 Představení společnosti 

Společnost FARMA STRÁNSKÝ s.r.o. byla zapsána do obchodního rejstříku 

dne 6. února 2004. Jediným společníkem a současně jednatelem společnosti je pan 

Miloš Stránský. Společnost doposud neměla žádné zaměstnance, veškerá její činnost je 

vykonávána jednatelem osobně, případně formou outsourcingu. Společnost sídlí 

v Ostrově u Lanškrouna a jejími předměty podnikání, zapsanými v obchodním rejstříku, 

jsou zemědělská výroba, poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví, 

specializovaný maloobchod a opravy silničních vozidel. Stěžejní činností je 

poskytování služeb pro zemědělství.57 

2.2 Popis současné situace společnosti 

Vedle své stěžejní činnosti se společnost FARMA STRÁNSKÝ s.r.o. rozhodla 

zaměřit svoji podnikatelskou činnost na zpracování dřeva a zůstatkové biomasy. 

                                                 

57
 Úplný výpis z obchodního rejstříku [online]. Ministerstvo spravedlnosti České republiky, 2004 [cit. 

2013-02-9]. Dostupné z www: https://or.justice.cz 
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Společnost má pro tento záměr vypracovaný projekt, který nese název Biomasa. Část 

produkce bude prodávána na výrobu dřevovláknitých desek a jako polotovar na výrobu 

palet. Vyprodukovaný dřevařský odpad bude následně zpracováván a prodáván pro 

energetické a jiné účely. Dle sdělení jednatele má společnost do příštích let smluvně 

zajištěný odbyt své produkce. Hlavním odběratelem zpracované biomasy bude 

společnost KRONOSPAN CR, spol. s r.o. Část zpracované biomasy bude také sloužit 

k vytápění areálu provozovny společnosti. Dřevěné desky a hranoly budou dodávány 

společnosti Pila Hoštejn s.r.o. Realizací projektu Biomasa společnost rozšíří nabídku 

svých služeb a může tak dosáhnout lepší konkurenceschopnosti na trhu v daném oboru. 

Produkce obnovitelných zdrojů energie je v současné době perspektivní činností 

a rozšíření její nabídky může přispět ke zvýšení využívání alternativních zdrojů energie. 

Popsaná činnost bude vykonávána v areálu nově pronajaté provozovny v obci 

Hoštejn. Společnost v současné době nedisponuje potřebným strojovým parkem, 

z tohoto důvodu je pro realizaci projektu nutné pořídit novou technologii, která bude 

sloužit pro manipulaci a zpracování dřeva a zůstatkové biomasy. Je také nezbytné, aby 

společnost pro tuto činnost zaměstnala alespoň dva nové zaměstnance, kteří budou 

technologie obsluhovat. Nová technologie bude zajišťovat efektivní a méně nákladnou 

práci se dřevem, která bude zároveň bezpečná pro zaměstnance.58 

V souvislosti s realizací projektu Biomasa podala společnost FARMA 

STRÁNSKÝ s.r.o. žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova České republiky na 

technické vybavení provozovny. Program rozvoje venkova České republiky je blíže 

charakterizován v kapitole 1.9. Technologie, které budou v rámci projektu pořizovány, 

jsou hydraulický jeřáb, návěs, úhlová pila a štěpkovač. V únoru roku 2013 byla žádost 

o dotaci Státním zemědělským intervenčním fondem doporučena ke schválení, přičemž 

od podepsání dohody má společnost 24 měsíců na zrealizování daného projektu. 

Společnost plánuje technologii pořídit do konce roku 2013.59 

V souladu se základními cíly Programu rozvoje venkova České republiky bylo 

získání dotace podmíněno vytvořením nových pracovních příležitostí. Z tohoto důvodu 

                                                 

58 STRÁNSKÝ, M. Osobní sdělení. 10. 1. 2013. 
59 tamtéž. 
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se společnost zavázala k vytvoření dvou pracovních míst, která vzniknou 

pravděpodobně k 1. lednu 2014.60 

Náklady na pořízení nové technologie projektu Biomasa činí 3 450 000 Kč bez 

DPH. Dotace bude poskytnuta ve výši 50 % a bude činit 1 725 000 Kč. Z této dotace 

tvoří 25 % příspěvek z národních zdrojů a 75 % příspěvek ze zdrojů Evropské unie.61 

Struktura financování celého projektu je uvedena v následující tabulce. 

Tab. 3: Zdroje financování projektu Biomasa (Upraveno dle 62) 

Zdroj financování Výše příspěvku v Kč 

Příspěvek z Evropské unie 1 293 750 

Příspěvek z národních zdrojů 431 250 

Zdroje společnosti 1 725 000 

Celkové výdaje projektu 3 450 000 

 

Vzhledem ke skutečnosti, že společnost FARMA STRÁNSKÝ s.r.o. doposud 

žádné zaměstnance neměla, ocitne se přijetím zaměstnanců v pozici zaměstnavatele. 

Z této pozice bude plynout pro společnost řada nových povinností a s nimi souvisejících 

nákladů. Je tedy nezbytné, aby byl budoucí zaměstnavatel dostatečně informován 

o právech a povinnostech zaměstnavatelů vyplývajících ze vzniku pracovního poměru 

a také o možnostech získání příspěvků od úřadu práce na zaměstnání uchazečů 

o zaměstnání vedených v evidenci úřadu práce.  

2.3 Popis a specifikace pracovních míst 

Dle pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty 

Programu rozvoje venkova, se nově vytvořeným pracovním místem rozumí 

zaměstnanec v pracovním poměru se stanovenou pracovní dobou 40 hodin týdně, 

v dvousměnném pracovním režimu 38,75 hodiny týdně, v třísměnném a nepřetržitém 

pracovním režimu 37,5 hodiny týdně, a pokud se jedná o zaměstnance mladšího 18 let 

                                                 

60 STRÁNSKÝ, M. Osobní sdělení. 10. 1. 2013. 
61 AGROTEC a.s. Žádost o dotaci z programu rozvoje venkova. 2012. 
62 tamtéž. 
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30 hodin týdně.63 Společnost FARMA STRÁNSKÝ s.r.o. v souladu s těmito 

podmínkami požaduje, aby délka pracovní doby zaměstnanců byla stanovena na 40 

hodin týdně a rozvržena rovnoměrně do pětidenního pracovního týdne. Pracovní době je 

věnována kapitola 1.4. Pracovněprávním vztahem, který vznikne mezi budoucím 

zaměstnavatelem a zaměstnanci, bude v souladu s dotačními podmínkami pracovní 

poměr. Pracovněprávní vztahy jsou charakterizovány v kapitole 1.1. 

Podmínky pro poskytnutí dotace dále stanovují, že nová pracovní místa musí být 

vytvořena nejpozději do 6 měsíců od data převedení dotace příjemci dotace a jejich 

počet musí být udržen po celou dobu vázanosti projektu na daný účel. Doba vázanosti 

projektu je 5 let. V rámci této práce je předpokládáno, že pracovní poměry zaměstnanců 

vzniknou k 1. lednu 2014. Náplní práce přijatých zaměstnanců bude obsluha nové 

technologie sloužící k manipulaci a ke zpracování dřeva a zůstatkové biomasy. Budoucí 

zaměstnavatel nestanovuje žádné kvalifikační požadavky, které by museli zaměstnanci 

na daných pracovních místech splňovat. Práce však není vhodná pro osoby se 

zdravotním omezením a z důvodu jejího charakteru, bude preferováno obsazení 

pracovních míst muži. Přijatí zaměstnanci budou po vstupu do zaměstnání zaškoleni 

a zaučeni.64 

2.4 Plánované náklady na odměňování zaměstnanců 

Tato kapitola obsahuje výpočet ročních nákladů na odměňování nově přijatého 

zaměstnance při stanovené týdenní délce pracovní doby 40 hodin rozvržené rovnoměrně 

do pětidenního pracovního týdne. Odměňování zaměstnanců je popsáno v kapitole 1.5. 

Dle rozhodnutí jednatele společnosti budou zaměstnanci odměňováni hodinovou mzdou 

ve výši 85 Kč. V průběhu zkušební doby bude hodinová mzda činit 68 Kč. Při výpočtu 

mzdových nákladů je kalkulováno s tříměsíční zkušební dobou. Jelikož se jedná 

o totožná pracovní místa, náklady na odměňování jsou vypočteny na jednoho 

zaměstnance. Do výpočtů nejsou zahrnuty náhrady mzdy za dny dovolené ani za dny 

trvání dočasné pracovní neschopnosti. Sazby sociálního a zdravotního pojištění jsou 
                                                 

63 Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje 
venkova České republiky na období 2007-2013 [online]. Ministerstvo zemědělství České republiky, 2007 
[cit. 2013-02-9]. Dostupné z www: www.szif.cz 
64 STRÁNSKÝ, M. Osobní sdělení. 10. 1. 2013. 
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použity dle právní úpravy platné k 1. lednu 2013. Tyto sazby jsou vyčísleny v tabulce 1. 

Náklady na odměňování jsou vyčísleny za jednotlivé kalendářní měsíce roku 2014. 

Účtování o mzdách je uvedeno v kapitole 1.8. 

Tab. 4: Náklady na odměňování zaměstnance (Vlastní zpracování dle 65) 

Měsíc 
Hrubá mzda 

(Kč) 

Zdravotní 

pojištění za 

zaměstnavatele 

(Kč) 

Sociální 

pojištění za 

zaměstnavatele 

(Kč) 

Superhrubá 

mzda 

(Kč) 

leden 11 968 1 078 2 992 16 038 

únor 10 880 980 2 720 14 580 

březen 11 424 1 029 2 856 15 309 

duben 14 280 1 286 3 570 19 136 

květen 13 600 1 224 3 400 18 224 

červen 14 280 1 286 3 570 19 136 

červenec 15 640 1 408 3 910 20 958 

srpen 14 280 1 286 3 570 19 136 

září 14 960 1 347 3 740 20 047 

říjen 14 960 1 347 3 740 20 047 

listopad 12 920 1 163 3 230 17 313 

prosinec 13 600 1 224 3 400 18 224 

Celkem 162 792 14 658 40 698 218 148 

 

Předběžná částka celkových nákladů na odměňování jednoho zaměstnance 

společnosti FARMA STRÁNSKÝ s.r.o. bude dle výpočtů za rok 2014, tedy za první 

rok produkce, činit 218 148 Kč. Za oba nově přijaté zaměstnance budou tyto náklady 

dosahovat částky 436 296 Kč. Náklady na odměňování zaměstnanců může společnost 

snížit získáním příspěvků, které jsou poskytovány úřadem práce na vyhrazení 

společensky účelných pracovních míst pro uchazeče o zaměstnání vedené v evidenci 

úřadu práce. 
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2.5 Společensky účelná pracovní místa 

Obec Hoštejn, ve které se nově pronajatá provozovna společnosti FARMA 

STRÁNSKÝ s.r.o. nachází, spadá pod okres Šumperk. Tento okres vykazuje 

dlouhodobě vysokou míru nezaměstnanosti a chybí zde nabídka pracovních příležitostí. 

Místně příslušným úřadem práce je krajská pobočka Úřadu práce v Olomouci, která 

v rámci Aktivní politiky zaměstnanosti podporuje finančními prostředky zaměstnávání 

uchazečů o zaměstnání vedených v evidenci úřadu práce. Zaměstnavatelé v okrese 

Šumperk, kteří těmto uchazečům o zaměstnání poskytnou pracovní příležitost, mohou 

využít příspěvky na vyhrazení nebo zřízení společensky účelných pracovních míst. 

Společensky účelná pracovní místa jsou charakterizována v kapitole 1.10. 

2.5.1 Vyhrazení společensky účelného pracovního místa 

Dle informací referenta zaměstnanosti z kontaktního pracoviště Úřadu práce 

České republiky v Šumperku může být příspěvek na vyhrazení jednoho společensky 

účelného pracovního místa pro konkrétního uchazeče o zaměstnání poskytnut v daném 

okrese maximálně do výše 15 000 Kč z vynaložených měsíčních mzdových nákladů na 

zaměstnance včetně pojistného na sociální zabezpečení a veřejné zdravotní pojištění, 

které zaměstnavatel odvedl za svého zaměstnance. Tento příspěvek může být 

poskytován nejdéle po dobu 6 měsíců. Dohoda zaměstnavatele s úřadem práce 

o vyhrazení společensky účelného pracovního místa musí být uzavřena ještě před 

vznikem pracovního poměru.66 V následující tabulce je vyčíslena úspora z celkových 

ročních nákladů na odměňování jednoho zaměstnance, které by společnost FARMA 

STRÁNSKÝ s.r.o. mohla dosáhnout vyhrazením společensky účelného pracovního 

místa. 
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Tab. 5: Náklady na odměňování zaměstnance při získání příspěvku na vyhrazení 
společenský účelného pracovního místa (Vlastní zpracovaní dle 67) 

Měsíc 
Superhrubá mzda 

(Kč) 

Příspěvek od úřadu 

práce 

(Kč) 

 

Náklady na 

odměňování snížené 

o příspěvek 

(Kč) 

leden 16 038 15 000 1 038 

únor 14 580 14 580 0 

březen 15 309 15 000 309 

duben 19 136 15 000 4 136 

květen 18 224 15 000 3 224 

červen 19 136 15 000 4 136 

červenec 20 958 0 20 958 

srpen 19 136 0 19 136 

září 20 047 0 20 047 

říjen 20 047 0 20 047 

listopad 17 313 0 17 313 

prosinec 18 224 0 18 224 

Celkem 218 148 89 580 128 568 

  

Úspora, které společnost může dosáhnout získáním příspěvků na vyhrazení 

společensky účelného pracovního místa, dosahuje 89 580 Kč z celkových ročních 

nákladů na odměňování jednoho zaměstnance. Předpokládané náklady na odměňování 

obou nově přijatých zaměstnanců při využití těchto příspěvků budou činit 257 136 Kč. 

Společnost může dosáhnout celkové úspory 179 160 Kč, tedy přibližně 41 % 

z celkových ročních nákladů na odměňování dvou zaměstnanců. Budoucí zaměstnavatel 

má reálnou šanci na získání přípěvků i pro více zaměstnanců, jelikož krajská pobočka 

Úřadu práce v Olomouci bude mít dle sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí pro 

tyto účely dostatek finančních prostředků.68 
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2.5.2 Zřízení společensky účelného pracovního místa 

Také na zřízení společensky účelného pracovního místa může společnost 

FARMA STRÁNSKÝ s.r.o. získat příspěvek, který se odvozuje od míry 

nezaměstnanosti v daném okrese. Míra nezaměstnanosti v okrese Šumperk k 30. dubnu 

2013 dosahuje 9,9 %. Okres Šumperk tedy vykazuje vyšší podíl nezaměstnaných osob, 

než dosahuje republikový průměr, jenž je k 30. dubnu 2013 7,7 %.69 Není 

předpokládáno, že v období, ve kterém bude společnost o tento přípěvek žádat, bude 

okres Šumperk vykazovat jiný než vyšší podíl nezaměstnaných osob než dosahuje 

republikový průměr. 

Příspěvek na zřízení společensky účelného pracovního místa může činit, jak již 

bylo v kapitole 1.10 uvedeno, maximálně šestinásobek průměrné mzdy. Dle sdělení 

Ministerstva práce a sociálních věcí č. 446/2012 Sb., dosáhla průměrná mzda za první 

až třetí čtvrtletí roku 2012 výše 24 408 Kč. Šestinásobek průměrné mzdy činí v tomto 

případě 146 448 Kč. V okrese Šumperk je však příspěvek na zřízení společensky 

účelného pracovního místa poskytován v maximální výši 100 000 Kč. Společnost tedy 

může získat příspěvek na zřízení společensky účelného pracovního místa ve výši 

100 000 Kč. Tento příspěvek smí být použit pouze za účelem, který je uveden v dohodě 

s úřadem práce v souladu se seznamem nákladových položek souvisejících 

s vytvořením tohoto pracovního místa. Doba udržitelnosti zřízeného společensky 

účelného pracovního místa je nejméně 1 rok. Na jedno společensky účelné pracovní 

místo však může být zaměstnavateli poskytnut pouze jeden druh příspěvku, a to na 

zřízení nebo na vyhrazení.70 Jelikož cílem práce je navržení optimalizace mzdových 

nákladů, bude dále kalkulováno s možností využít přípěvky na vyhrazení společensky 

účelných pracovních míst. 

2.6 Analýza bodu zvratu 

Jak vyplývá z kapitoly 1.11, náklady na odměňování nových zaměstnanců 

společnosti FARMA STRÁNSKÝ s.r.o. budou patřit mezi náklady variabilní. 

                                                 

69 Statistiky nezaměstnanosti [online]. Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky, 2013 [cit. 
2013-10-05]. Dostupné z www: http://portal.mpsv.cz 
70 KREJČÍ. J. Osobní sdělení. 11. 2. 2013. 
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V následujících podkapitolách je provedena analýza bodu zvratu, pomocí níž je 

zkoumáno, jaký vliv bude mít změna těchto variabilních nákladů na výši dosaženého 

zisku u nově zavedené produkce společnosti.  

Pokud společnost přijme dva zaměstnance, jak se pro účely získání dotace na 

novou technologii zavázala, stanovená týdenní pracovní doba těchto zaměstnanců bude 

dosahovat 40 hodin a bude rozvržena rovnoměrně do pětidenního pracovního týdne. 

V takovém případě však nebude maximálně využita výrobní kapacita nových 

technologií, jelikož zaměstnanci budou pracovat v jednosměnném pracovním režimu. 

Z tohoto důvodu je bod zvratu analyzován ve čtyřech různých variantách, v nichž se 

situace společnosti liší v počtu přijatých zaměstnanců, objemu produkce a ve využití 

resp. nevyužití možnosti získání příspěvků od úřadu práce na vyhrazení společensky 

účelných pracovních míst. Bod zvratu je analyzován pro první rok od zahájení 

produkce, jelikož i mzdové náklady jsou vyčísleny pouze pro toto období. Součástí 

výpočtů je také grafické znázornění bodu zvratu pro každou z variant. 

Variabilní náklady společnosti budou zahrnovat mzdy zaměstnanců, náklady na 

opravy a udržování výrobních zařízení, plánovanou spotřeba energie, pohonných hmot 

a vstupního materiálu za období prvního roku produkce. Výše mzdových nákladů 

odpovídá celkovým ročním nákladů na odměňování vypočtených v tabulce 4. Spotřeba 

materiálu, energie a pohonných hmot je vyčíslena dle odhadu jednatele společnosti. 

Surovinovým vstupem bude dřevo a odpad z lesnické těžby. Při přijetí dvou 

zaměstnanců může společnosti ročně vyprodukovat 7 500 plnometrů dřeva (dále jen 

„plm“), při stanovené ceně 1 230 Kč za plm dřeva. Významnou skupinu fixních nákladů 

budou tvořit odpisy výrobní technologie a úroky z bankovního úvěru na pořízení 

technologie. Výše odpisů je stanovena na základě pořizovacích cen výrobních 

technologií uvedených v tabulce 3. Fixní náklady budou dále zahrnovat pojistné, 

náklady na externí vedení účetnictví a nájemné. Tyto údaje jsou rovněž odhadovány 

jednatelem společnosti za období jednoho roku od zahájení produkce.71 Strukturu 

plánovaných ročních nákladů souvisejících s nově zavedenou produkcí při přijetí dvou 

zaměstnanců zobrazuje následující tabulka.  
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Tab. 6: Struktura plánovaných ročních nákladů (Vlastní zpracování dle 72) 

Náklady Kč 

Variabilní náklady celkem za rok 7 991 996 

- mzdy dělníků 436 296 

- spotřeba materiálu 7 500 000 

- energie a pohonné hmoty 35 000 

- opravy a udržování 20 700 

Fixní náklady celkem za rok 565 800 

- odpisy 345 000 

- úroky z úvěru 90 000 

- nájemné 36 000 

- externí vedení účetnictví 64 800 

- pojistné 30 000 

Náklady celkem za rok 8 557 796 

 

2.6.1 Bod zvratu při přijetí dvou zaměstnanců 

Tato varianta analýzy bodu zvratu kalkuluje s přijetím dvou zaměstnanců, kteří 

budou pracovat v jednosměnném pracovním režimu se stanovenou týdenní pracovní 

dobou 40 hodin. Částky variabilních a fixních nákladů odpovídají údajům uvedeným 

v tabulce 6. 

Tab. 7: Analýza bodu zvratu - varianta č. 1 (Vlastní zpracování dle 73) 

Analýza bodu zvratu - varianta č. 1 

Plánovaný objem produkce (Q) 7 500 plm 

Fixní náklady (FC) 565 800 Kč 

Variabilní náklady (VC) 7 991 996 Kč 

Variabilní náklady na plm (v) 1 065,6 Kč 

Cena za plm (p) 1 230 Kč 

Qbz = 565 800 / (1 230-1 065,6) 3 442 plm 
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Z uvedeného výpočtu vyplývá, že při zaměstnání dvou zaměstnanců společnost 

v prvním roce dosáhne bodu zvratu při objemu produkce 3 442 plm. Při tomto objemu 

produkce nebude vznikat společnosti zisk ani ztráta. Zisk bude generován překročením 

produkce 3 442 plm. 

 

Graf 1: Bod zvratu při přijetí dvou zaměstnanců (Vlastní zpracování dle 74) 

 

2.6.2 Bod zvratu při přijetí dvou uchazečů o zaměstnání evidovaných úřadem 

práce 

V případě, že společnost vytvoří a vyhradí dvě společensky účelná pracovní 

místa pro uchazeče o zaměstnání vedené v evidenci úřadu práce, sníží se celkové roční 

mzdové náklady o částku příspěvků od úřadu práce, jejíž výše je uvedena v tabulce 5. 

Využitím těchto příspěvků poklesnou roční variabilní náklady o 179 160 Kč. 
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Tab. 8: Analýza bodu zvratu - varianta č. 2 (Vlastní zpracování dle 75) 

Analýza bodu zvratu - varianta č. 2 

Plánovaný objem produkce (Q) 7 500 plm 

Fixní náklady (FC) 565 800 Kč 

Variabilní náklady (VC)  7 812 836 Kč 

Variabilní náklady na plm (v)  1 041,7 Kč 

Cena za plm (p) 1 230 Kč 

Qbz= 565 800 / (1 230-1 041,7) 3 005 plm 

 

Získáním příspěvků od úřadu práce na vyhrazení dvou společensky účelných 

pracovních míst bude zisk společnosti v roce 2014 generován překročením produkce 

3 005 plm. 

 

Graf 2: Bod zvratu při přijetí dvou uchazečů o zaměstnání evidovaných úřadem práce 
(Vlastní zpracování dle 76) 
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2.6.3 Bod zvratu při zvýšení produkce a přijetí čtyř zaměstnanců 

Tato varianta analýzy bodu zvratu kalkuluje s přijetím čtyř zaměstnanců a se 

zvýšením plánované roční produkce na 14 000 plm. Zaměstnanci se v tomto případě 

budou na pracovních místech střídat v rámci dne ve dvou směnách, přičemž délka jedné 

směny bude dosahovat 8 hodin. Při přijetí čtyř zaměstnanců a zvýšení produkce budou 

roční mzdové náklady činit 872 592 Kč, náklady na spotřebu materiálu budou 

dosahovat 13 875 000 Kč, náklady na energie a pohonné hmoty budou činit 64 750 Kč 

a náklady na údržbu a opravování výrobních zařízení budou dosahovat 34 500 Kč. 

Částky jsou vyčísleny dle odhadu jednatele společnosti. 

Tab. 9: Analýza bodu zvratu - varianta č. 3 (Vlastní zpracování dle 77) 

Analýza bodu zvratu - varianta č. 3 

Plánovaný objem produkce (Q) 14 000 plm 

Fixní náklady (FC) 565 800 Kč 

Variabilní náklady (VC) 14 846 842 Kč 

Variabilní náklady na plm (v) 1 060,5 Kč 

Cena za plm (p) 1 230 Kč 

Qbz = 565 800 / (1 230-1 060,5) 3 338 plm 

 

Z výpočtu vyplývá, že při přijetí čtyř zaměstnanců a zavedení dvousměnného 

pracovního režimu bude společnost dosahovat bodu zvratu při 3 338 plm. Zisk bude 

generován překročením této produkce. 
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Graf 3: Bod zvratu při zvýšení produkce a přijetí čtyř zaměstnanců (Vlastní zpracování 
dle 78) 

 

2.6.4 Bod zvratu při zvýšení produkce a přijetí čtyř uchazečů o zaměstnání 

evidovaných úřadem práce 

Tato varianta analýzy bodu zvratu kalkuluje se zvýšením plánované roční 

produkce na 14 000 plm s tím že, společnost vyhradí společensky účelná pracovní místa 

pro čtyři uchazeče o zaměstnání vedené v evidenci úřadu práce. Využitím příspěvků na 

vyhrazení společensky účelných pracovních míst klesnou roční variabilní náklady oproti 

variantě č. 3 o 358 320 Kč v důsledku snížení nákladů na odměňování zaměstnanců. 

 

 

 

                                                 

78 STRÁNSKÝ, M. Osobní sdělení. 10. 1. 2013. 

0

2000000

4000000

6000000

8000000

10000000

12000000

14000000

16000000

18000000

20000000

0

1
0

0
0

2
0

0
0

3
0

0
0

4
0

0
0

5
0

0
0

6
0

0
0

7
0

0
0

8
0

0
0

9
0

0
0

1
0

0
0

0

1
1

0
0

0

1
2

0
0

0

1
3

0
0

0

1
4

0
0

0

tr
žb

y
, 

n
á

k
la

d
y

 (
K

č)

objem produkce (plm)

Tžby

Celkové náklady

Fixní náklady

Variabilní náklady

Qbz



49 

  

Tab. 10: Analýza bodu zvratu - varianta č. 4 (Vlastní zpracování dle 79) 

Analýza bodu zvratu - varianta č. 4 

Plánovaný objem výroby (Q) 14 000 plm 

Fixní náklady (FC) 565 800 Kč 

Variabilní náklady (VC) 14 488 522 Kč 

Variabilní náklady na plm (v) 1 034,9 Kč 

Cena za plm (p) 1 230 Kč 

Qbz = 565 800 / (1230-1 034,9) 2 900 plm 

 

Při vyhrazení společensky účelných pracovních míst pro čtyři uchazeče 

o zaměstnání vedené v evidenci úřadu práce a zavedením dvousměnného pracovního 

režimu bude zisk společnosti generován překročením produkce 2 900 plm. 

 

Graf 4: Bod zvratu při zvýšení produkce a přijetí čtyř uchazečů o zaměstnání 
evidovaných úřadem práce (Vlastní zpracování dle 80) 

 

                                                 

79 STRÁNSKÝ, M. Osobní sdělení. 10. 1. 2013. 
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Na základě provedených analýz bodů zvratu je zřejmé, že při zvýšení celkové 

roční produkce zavedením dvousměnného pracovního režimu dojde k poklesu fixních 

nákladů na jednotku produkce a společnost tak dosáhne snížení nákladové náročnosti 

prováděných výkonů. 

2.7 Analýza SWOT  

Pro názornější přiblížení současné situace společnosti FARMA STRÁNSKÝ 

s.r.o. je provedena analýza SWOT, která je charakterizována v kapitole 1.12. Pomocí 

této analýzy jsou identifikovány silné a slabé stránky společnosti, dále také její 

příležitosti a hrozby. 
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Tab. 11: Analýza SWOT (Vlastní zpracování dle 81)  

 Analýza SWOT 
V

ni
tř

ní
 p

ro
st
ře

dí
 

Silné stránky Slabé stránky 

- umístění v oblasti s příznivými 

podmínkami pro zemědělství a 

s vysokým podílem lesů 

- moderní technické vybavení 

- napojení na infrastrukturu 

 

- velikost společnosti 

- zastavený obchodní podíl 

společníka pro pohledávky 

související s výstavbou 

bioplynové stanice 

 

V
n
ěj

ší
 p

ro
st
ře

dí
 

Příležitosti Hrozby 

- rostoucí zájem Evropské unie a 

České republiky o rozvoj venkova 

- možnost využití dotační politiky 

státu a Evropské unie 

- získání nových zákazníků 

realizací projektu Biomasa 

- možnost využití volné pracovní 

síly v okrese Šumperk 

- smluvní zajištěnost odbytu do 

příštích let 

- snaha o vyšší využití dřeva jako 

ekologické suroviny 

- nejistota v dřevařském odvětví 

- závislost na dodavatelích dřeva 

- nebezpečí nárůstu zahraniční 

konkurence 

- kolísající poptávka po zemědělské 

produkci 

- možné negativní přírodní a 

klimatické jevy 

- kolísající ceny vstupů, jimiž jsou 

pohonné hmoty, elektrická energie 

a především kolísající ceny dřeva 

 

 

2.8 Shrnutí analytické části 

Z analytické části práce vyplývají následující skutečnosti. Společnost FARMA 

STRÁNSKÝ s.r.o. se pro účely získání dotace z Programu rozvoje venkova na pořízení 

nové technologie zavázala k vytvoření dvou pracovních míst. V souladu s dotačními 

podmínkami musí být přijatí zaměstnanci zaměstnáni v pracovním poměru a obě 

vzniklá pracovní místa musí být udržena nejméně po dobu 5 let. Dotační program 

podmínky pro vytvoření pracovních míst dále nespecifikuje. Budoucí zaměstnavatel 

                                                 

81 STRÁNSKÝ, M. Osobní sdělení. 10. 1. 2013. 



52 

  

neklade žádné kvalifikační požadavky, které by museli zaměstnanci na daných 

pracovních místech splňovat. Bylo zjištěno, že společnost má v současné době reálnou 

možnost optimalizovat budoucí mzdové náklady zaměstnanců prostřednictvím 

příspěvků od krajské pobočky Úřadu práce v Olomouci na vyhrazení společensky 

účelných pracovních míst pro uchazeče o zaměstnání vedené v evidenci úřadu práce. 

Vzhledem k vysoké míře nezaměstnanosti v okrese Šumperk, ve kterém bude produkce 

společnosti vykonávána, může budoucí zaměstnavatel získat poměrně vysoký příspěvek 

od úřadu práce na zřízení těchto pracovních míst. Poskytnut mu však může být pouze 

jeden druh příspěvků. Dále bylo zjištěno, že počet zaměstnanců, k jejichž přijetí se 

společnost zavázala, není zcela optimální z hlediska maximálního využití výrobní 

kapacity nové technologie, neboť zaměstnanci budou pracovat v jednosměnném 

pracovním režimu. 
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3 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 

Třetí část práce obsahuje navrhovaná řešení, pomocí kterých může společnost 

FARMA STRÁNSKÝ s.r.o. vytvořit nová pracovní místa. V návaznosti na doporučená 

řešení je vytvořen návrh pracovní smlouvy. Následně jsou shrnuty konkrétní registrační 

a ohlašovací povinnosti budoucího zaměstnavatele. 

3.1 Návrhy na vytvoření nových pracovních míst 

Společnost FARMA STRÁNSKÝ s.r.o. se v souvislosti s rozšířením své 

podnikatelské činnosti, která bude dotována z Programu rozvoje venkova České 

republiky, zavázala k vytvoření dvou pracovních míst. Realizací některého 

z navrhovaných řešení společnost může přispět k optimalizaci nákladů na odměňování 

přijatých zaměstnanců, ale rovněž může dosáhnout zvýšení míry zisku na jednotku nově 

zavedené produkce. 

3.1.1 Návrh řešení č. 1 

Společnost k 1. lednu 2014 po uzavření dohody s krajskou pobočkou Úřadu 

práce České republiky v Olomouci vyhradí dvě společensky účelná pracovní místa pro 

uchazeče o zaměstnání vedené v evidenci úřadu práce. Díky příspěvkům poskytovaným 

na vyhrazení těchto pracovních míst, dosáhne společnost úspory na odměňování 

zaměstnanců, která je vyčíslena v kapitole 2.5.1. Získání nových zaměstnanců na dané 

pracovní pozice prostřednictvím úřadu práce bude pro budoucího zaměstnavatele 

přijatelnější variantou v porovnání s časovou a finanční náročností související se 

získáváním zaměstnanců například prostřednictvím inzerce. Bod zvratu dosažený 

realizací tohoto navrhovaného řešení je analyzován v kapitole 2.6.2. Výrobní kapacity 

nově pořízených technologií však nebudou v tomto případě zcela využity, jelikož 

zaměstnanci budou pracovat v jednosměnném pracovním režimu s délkou týdenní 

pracovní doby 40 hodin. 
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3.1.2 Návrh řešení č. 2 

Společnost k 1. lednu 2014 přijme čtyři zaměstnance, kteří se na pracovních 

místech v rámci dne budou střídat ve dvou směnách, přičemž délka jedné směny bude 

dosahovat 8 hodin. Vyšší směnnost tak zajistí zvýšení míry zisku na jednotku produkce 

a lepší využití výrobních kapacit technologií. Tento návrh řešení lze realizovat pouze za 

předpokladu, že společnost bude mít dostatek vstupního materiálu ke zpracování a bude 

mít zajištěn odbyt takovéto produkce. Bod zvratu dosažený realizací tohoto 

navrhovaného řešení je analyzován v kapitole 2.6.3. 

3.1.3 Návrh řešení č. 3 

Společnost k 1. lednu 2014 po uzavření dohody s krajskou pobočkou Úřadu 

práce České republiky v Olomouci vyhradí společensky účelná pracovní místa pro čtyři 

uchazeče o zaměstnání vedené v evidenci úřadu práce. Přijatí zaměstnanci se budou na 

pracovních místech v rámci dne střídat ve dvou směnách, přičemž délka jedné směny 

bude dosahovat 8 hodin. Vyšší směnnost tak zajistí zvýšení míry zisku na jednotku 

produkce a lepší využití výrobních kapacit technologií. Současně společnost dosáhne 

značné úspory nákladů na odměňování zaměstnanců díky příspěvkům poskytovaným na 

vyhrazení společensky účelných pracovních míst. Bod zvratu dosažený realizací tohoto 

navrhovaného řešení je analyzován v kapitole 2.6.4. 

Následující tabulka srovnává plánované roční náklady na odměňování 

zaměstnanců a potřebný objem produkce, při kterém bude dosaženo bodu zvratu pro 

jednotlivé návrhy řešení.  

Tab. 12: Srovnání jednotlivých návrhů (Vlastní zpracování) 

 Výchozí situace Návrh č. 1 Návrh č. 2 Návrh č. 3 

Celkové roční 

mzdové náklady 

(Kč) 

436 296 257 136 872 592 514 272 

Bod zvratu (plm) 3 442 3 005 3 338 2 900 

Roční produkce 

(plm) 
7 500 7 500 14 000 14 000 



55 

  

V případě, že společnost FARMA STRÁNSKÝ s.r.o. bude mít zabezpečen 

dostatek vstupního materiálu ke zpracování a bude mít zajištěn odbyt své produkce, 

doporučuji realizovat návrh řešení č. 3.  Realizací tohoto návrhu společnost využije 

finanční podporu, kterou zaměstnavatelům v okrese Šumperk poskytuje krajská 

pobočka Úřadu práce v Olomouci na zaměstnávání uchazečů o zaměstnání vedených 

v evidenci úřadu práce a na jejíž získání má společnost dle informací z analytické části 

práce reálnou šanci. Tento návrh řešení rovněž zajistí společnosti lepší využití 

výrobních kapacit technologií a zvýšení míry zisku na jednotku nově zavedené 

produkce. 

3.2 Návrh pracovní smlouvy 

V souladu s doporučeným řešením je vytvořen návrh pracovní smlouvy pro 

budoucího zaměstnavatele. Vznik pracovního poměru na základně pracovní smlouvy je 

charakterizován v kapitole 1.3. Návrh pracovní smlouvy je vytvořen tak, aby splňoval 

požadavky zákoníku práce a zároveň také vyhovoval budoucímu zaměstnavateli. 

Zpracovaný návrh pracovní smlouvy tvoří přílohu 1 této práce.  

3.2.1 Den nástupu do práce 

Aby byla pracovní smlouva platná, musí v ní být uveden den nástupu 

zaměstnance do práce. Tato povinná náležitost pracovní smlouvy je blíže specifikována 

v kapitole 1.3.4.  Den nástupu do práce je u nově přijímaných zaměstnanců společnosti 

FARMA STRÁNSKÝ s.r.o. plánován k 1. lednu 2014 s tím, že zaměstnanci do práce 

nastoupí až první nejbližší pracovní den. 

3.2.2 Místo výkonu práce 

Další podstatnou náležitostí pracovní smlouvy je místo výkonu práce, které je 

specifikováno v kapitole 1.3.3. Místem výkonu práce bude v tomto případě provozovna 

společnosti v obci Hoštejn. Vzhledem k charakteru vykonávané práce nebude nutné 

zaměstnance vysílat na pracovní cesty.  
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3.2.3 Druh práce 

Poslední nezbytnou náležitostí pracovní smlouvy je druh práce, jenž je popsán 

v kapitole 1.3.2. Zaměstnanci budou vykonávat práci na pozici dělník dřevovýroby. 

Pracovní náplň nebude součástí pracovní smlouvy, jelikož je tak zaměstnavateli 

ponechána možnost ji kdykoliv změnit i bez souhlasu zaměstnance. 

3.2.4 Zkušební doba 

Součástí pracovní smlouvy bude dále ujednání o zkušební době, která je 

charakterizována v kapitole 1.3.5. Zkušební doba bude se zaměstnanci sjednána v délce 

tří měsíců. 

3.2.5 Ujednání o pracovní době 

Pracovní doba přijatých zaměstnanců bude v souladu s dotačními podmínkami 

a požadavky jednatele společnosti stanovena na 40 hodin týdně a rozvržena rovnoměrně 

do pětidenního pracovního týdne. V případě, že zaměstnavatel nebude realizovat návrh 

řešení č. 2 nebo 3, zaměstnanci budou pracovat v jednosměnném pracovním režimu. 

Možnosti rozvržení pracovní doby jsou popsány v kapitole 1.4.1. Aby měl 

zaměstnavatel možnost v budoucnu kdykoliv přejít na dvousměnný pracovní režim, 

doporučuji ujednání o pracovní době nezahrnovat do pracovní smlouvy. Pracovní doba 

není podstatnou náležitostí pracovní smlouvy, ale jak je již zmíněno v kapitole 1.3.1, 

zaměstnavatel je povinen o pracovní době a jejím rozvržení zaměstnance písemně 

informovat. Navrhuji, aby zaměstnavatel do této informace zahrnul, že v případě vyšší 

potřeby práce budou zaměstnanci pracovat v dvousměnném pracovním režimu. 

3.2.6 Mzdová ujednání 

Vzhledem k tomu, že ujednání o mzdě není podstatnou náležitostí pracovní 

smlouvy, doporučuji zaměstnavateli určit mzdu jednostranně samostatným mzdovým 

výměrem, na který bude v pracovní smlouvě odkázáno. Výši takto stanovené mzdy 

bude moci zaměstnavatel v budoucnu kdykoliv změnit, aniž by se změnou musel 

zaměstnanec souhlasit. Způsoby stanovení mzdy jsou uvedeny v kapitole 1.5.1. 

Vytvořený návrh mzdového výměru je uveden v příloze 2. 
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 Dle údajů z analytické části budou zaměstnanci odměňováni hodinovou mzdou. 

Domnívám se však, že takto stanovená mzda dostatečně neplní jednu ze svých funkcí 

uvedených v kapitole 1.5.2, a to funkci stimulační. V případě stanovení této časové 

formy mzdy nebudou zaměstnanci dostatečně stimulováni k maximálním pracovním 

výkonům, jelikož se jejich odměna bude odvíjet pouze od odpracované doby, nikoliv od 

produktivity práce. Jednou z možností, jak podnítit zaměstnance k vyšším pracovním 

výkonům, je stanovení úkolové mzdy. Avšak vzhledem k tomu, že společnost zavádí 

zcela novou produkci, bude od této varianty upuštěno. Navrhuji poskytovat 

zaměstnancům doplňkovou formu mzdy, a to prémie nebo odměny například za splnění 

ročního či měsíčního plánu tržeb nebo jiných stanovených ukazatelů. Zavedením těchto 

odměn a prémií může společnost dosáhnout vyššího podílu zájmu zaměstnanců na její 

ekonomické prosperitě. Doporučuji tedy zaměstnavateli do mzdového výměru zahrnout 

také podmínky poskytování prémií a odměn. 

3.3 Registrační a ohlašovací povinnosti  

Na registrační a ohlašovací povinnosti zaměstnavatele související s přijímáním 

nových zaměstnanců je zaměřena kapitola 1.7. Následující podkapitoly jsou věnovány 

konkrétním registračním a ohlašovacím povinnostem společnosti FARMA STRÁNSKÝ 

s.r.o. jako budoucího zaměstnavatele, včetně uvedení příslušných orgánů, vůči kterým 

budou tyto povinnosti plněny. 

3.3.1 Povinnosti zaměstnavatele vůči úřadu práce 

V současné době zaměstnavatelé nejsou povinni hlásit volná pracovní místa 

a jejich charakteristiku úřadu práce. Budoucímu zaměstnavateli ovšem navrhuji získat 

zaměstnance prostřednictvím kontaktního pracoviště Úřadu práce v Šumperku. 

Vzhledem k možnosti získání finančních příspěvků a vysoké míře nezaměstnanosti 

v okrese Šumperk doporučuji společnosti uzavřít s úřadem práce dohodu a vyhradit 

společensky účelná pracovní místa pro uchazeče o zaměstnání vedené v evidenci úřadu 

práce. Vzhledem k tomu, že společnost na daná pracovní místa neklade žádné 

kvalifikační požadavky, mohou se na těchto pozicích uplatnit i uchazeči o zaměstnání 

s nízkou kvalifikací. 
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3.3.2 Registrace u zdravotní pojišťovny 

Registračním povinnostem v oblasti zdravotního pojištění je věnována kapitola 

1.7.1. Společnost FARMA STRÁNSKÝ s.r.o. bude mít povinnost do 8 dnů od nástupu 

zaměstnanců do zaměstnání vyplnit a podat přihlášku zaměstnavatele jako plátce 

pojistného k příslušné zdravotní pojišťovně. Přihlašovací formulář se liší dle konkrétní 

zdravotní pojišťovny, u které je zaměstnanec pojištěn. 

3.3.3 Registrace u České správy sociálního zabezpečení 

Další povinností budoucího zaměstnavatele bude do 8 dnů od nástupu 

zaměstnanců do zaměstnání vyplnit a podat přihlášku do registru zaměstnavatelů 

Okresní správě sociálního zabezpečení v Ústí nad Orlicí. Přihláška do registru 

zaměstnavatelů tvoří přílohu 3. Registrační a ohlašovací povinnosti vůči správě 

sociálního zabezpečení jsou uvedeny v kapitole 1.7.2. 

3.3.4 Registrace plátce daně 

Jak vyplývá z  kapitoly 1.7.3, společnost FARMA STRÁNSKÝ s.r.o. se 

v souvislosti s nástupem prvního zaměstnance stane plátcem daně z příjmů fyzických 

osob ze závislé činnosti. Bude povinna podat přihlášku k registraci plátce daně z příjmů 

územnímu pracovišti Finančního úřadu pro Pardubický kraj v Ústí nad Orlicí a to 

nejpozději do 8 dnů od vzniku povinnosti srážet daň nebo zálohy na daň z příjmů ze 

závislé činnosti. Přihláška k registraci právnických osob tvoří přílohu 4. 

3.3.5 Přihlášení k zákonnému pojištění odpovědnosti zaměstnavatele 

Společnost FARMA STRÁNSKÝ s.r.o. bude také povinna, jak je již uvedeno 

v kapitole 1.7.4, podat přihlášku k zákonnému pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za 

škodu při pracovním úrazu a nemoci z povolání Kooperativě pojišťovně, a.s. Přihláška 

k pojištění odpovědnosti zaměstnavatele tvoří přílohu 5. 

3.4 Shrnutí vlastních návrhů řešení 

V třetí části práce byly definovány návrhy řešení, pomocí kterých může 

společnost FARMA STRÁNSKÝ s.r.o. vytvořit nová pracovní místa. Navrhovaná 
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řešení obsahují také ekonomická zhodnocení. V návaznosti na doporučená řešení byl 

pro budoucího zaměstnavatele vytvořen návrh pracovní smlouvy. Realizace navržených 

řešení se bude odvíjet od rozhodnutí jednatele společnosti. 
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ZÁVĚR 

Teoretická část bakalářské práce nabídla budoucímu zaměstnavateli přehled 

základních povinností souvisejících s přijímáním zaměstnanců, které vyplývají 

z pracovněprávních přepisů České republiky. Vedle vymezení základních pojmů 

z oblasti pracovního práva týkajících se vzniku pracovního poměru byly definovány 

některé pojmy z oblasti ekonomie, daní a účetnictví. 

Ve druhé části bylo analyzováno, jaké má budoucí zaměstnavatel možnosti 

optimalizace mzdových nákladů. Bylo zjištěno, že společnost FARMA STRÁNSKÝ 

s.r.o. může dosáhnout značné úspory nákladů na odměňování zaměstnanců 

prostřednictvím příspěvků od místně příslušného úřadu práce, který v současné době 

poskytuje příspěvky na zřízení nebo vyhrazení společensky účelných pracovních míst. 

Obsahem druhé části práce byla také analýza bodu zvratu, pomocí níž bylo zjištěno, že 

pro zvýšení míry zisku na jednotku nově zavedené produkce společnosti bude nutné 

zavést dvousměnný pracovní režim, který rovněž zajistí lepší využití výrobních kapacit 

technologií. V této souvislosti však bude nezbytné přijmout alespoň čtyři zaměstnance. 

Ve třetí části byly definovány návrhy, kterými lze pracovní místa u společnosti 

FARMA STRÁNSKÝ s.r.o. vytvořit. V souladu s navrhovaným řešením byla uvedena 

doporučení týkající se obsahových náležitostí pracovní smlouvy tak, aby splňovala 

požadavky zákoníku práce a zároveň vyhovovala budoucímu zaměstnavateli. 

Cílem této bakalářské práce bylo zpracovat návrh na vytvoření nových 

pracovních míst včetně zpracování návrhu pracovní smlouvy pro společnost FARMA 

STRÁNSKÝ s.r.o., při současném zohlednění budoucích nákladů na odměňování 

nových zaměstnanců a provozních možností společnosti. Cíle práce bylo dosaženo 

následujícími doporučeními. Pro dosažení optimalizace mzdových nákladů bylo 

společnosti navrženo uzavřít dohodu s krajskou pobočkou Úřadu práce České republiky 

v Olomouci a na jejím základě vyhradit společensky účelná pracovní místa pro 

uchazeče o zaměstnání vedené v evidenci úřadu práce. Vzhledem k tomu, že společnost 

na daná pracovní místa neklade žádné kvalifikační požadavky, mohou se na pracovních 

pozicích uplatnit i uchazeči o zaměstnání s nízkou kvalifikací. Za předpokladu 
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dostatečného množství vstupního materiálu ke zpracování a zajištěného odbytu 

produkce bylo společnosti doporučeno vyhradit společensky účelná pracovní místa pro 

čtyři uchazeče o zaměstnání vedené v evidenci úřadu práce. Při tomto počtu přijatých 

zaměstnanců dojde k lepšímu využití výrobních kapacit technologií a zároveň 

společnost ve větší míře přispěje k naplnění jednoho ze základních cílů Programu 

rozvoje venkova České republiky, kterým je vytváření pracovních příležitostí na 

venkově.  

Jednatel společnosti FARMA STRÁNSKÝ s.r.o. přijal navrhovaná řešení s tím 

že, jejich případnou realizaci bude dále zvažovat. Jednoznačně však bude jeho snahou 

poskytnout pracovní příležitosti uchazečům o zaměstnání vedeným v evidenci úřadu 

práce v okrese Šumperk, který se vyznačuje dlouhodobě vysokou mírou 

nezaměstnanosti. Rovněž plánuje využít zpracovaný návrh pracovní smlouvy. 
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PŘÍLOHY 

Příloha 1: Pracovní smlouva 

Pracovní smlouva 

 

Společnost FARMA STRÁNSKÝ s.r.o.  

se sídlem v Ostrově 115, 561 22 Ostrov u Lanškrouna 

IČ: 260 04 321 

zastoupená Milošem Stránským, jednatelem 

(dále jen „zaměstnavatel“) 

a 

pan 

rodné číslo 

bydliště 

(dále jen „zaměstnanec“) 

 

uzavírají tuto 

pracovní smlouvu: 

I.  

Zaměstnanec bude pracovat jako dělník dřevovýroby. 

Místem výkonu práce je provozovna zaměstnavatele v Hoštejně 63, 789 01 Hoštejn. 

Zaměstnanec nastoupí do práce dne 1. ledna 2014. 

II.  

Pracovní poměr se sjednává na dobu neurčitou. 

Zkušební doba se sjednává v délce trvání tří měsíců počínaje dnem vzniku pracovního 
poměru. 

III.  

Za vykonanou práci přísluší zaměstnanci mzda podle samostatného mzdového výměru, 
se kterým byl seznámen před podpisem pracovní smlouvy. 



II 

 

Mzda bude vyplácena v obvyklých výplatních termínech u zaměstnavatele, což je 15. 
dne každého měsíce. Pokud tento den nebude dnem pracovním, je výplatním termínem 
nejbližší předcházející pracovní den. 

IV.  

Rozvržení pracovní doby se řídí vnitřními předpisy zaměstnavatele. 

Zaměstnancův nárok na dovolenou a výpovědní doba vyplývají z ustanovení platného 
zákoníku práce. 

V.  

Zaměstnanec potvrzuje, že byl před uzavřením pracovní smlouvy seznámen se svými 
právy a povinnostmi vyplývajícími z uzavíraného pracovního poměru, s pracovními 
a mzdovými podmínkami, za nichž má u zaměstnavatele vykonávat práci, se všemi 
vnitřními předpisy vydanými zaměstnavatelem a s příslušnými předpisy vztahujícími se 
k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zaměstnanec se zavazuje tyto 
povinnosti řádně dodržovat. 

VI.  

Tato smlouva byla sepsána ve dvou vyhotoveních, přičemž jedno náleží zaměstnavateli 
a druhé zaměstnanci. 

 

 

V ……………… dne …………… 

 

……………………………... …….   …………………………………... 

zaměstnavatel            zaměstnanec 82 
 

 

 

 

 

 

                                                 

82 NEŠČÁKOVÁ, L. a J. JAKUBKA. Zákoník práce 2012 v praxi. 2012. s. 55-59. 



III 

 

Příloha 2: Mzdový výměr 

Mzdový výměr 

Zaměstnanec 

rodné číslo 

bydliště 

V souladu s uzavřenou pracovní smlouvou ze dne ……………… Vám s účinností od 1. 

ledna 2014 stanovuji základní mzdu ve výši 68 Kč za hodinu. Po uplynutí zkušební 

doby Vám s účinností od 1. dubna 2014 stanovuji základní mzdu ve výši 85 Kč za 

hodinu. Tato mzda odpovídá sjednanému druhu práce v pracovní smlouvě. Mzda Vám 

bude vyplácena v obvyklých výplatních termínech zaměstnavatele dle článku III. 

pracovní smlouvy. 

K této základní mzdě Vám mohou být poskytovány prémie a odměny.  

 

V …………………………… dne ……………… 

 

……………………….. 

        zaměstnavatel 

 

 

Převzal dne ……………… 

………………………… 

        zaměstnanec 83 

 

 

                                                 

83 NEŠČÁKOVÁ, L. a J. JAKUBKA. Zákoník práce 2012 v praxi. 2012. s. 198. 
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Příloha 3: Přihláška do registru zaměstnavatelů 
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Příloha 4: Přihláška k registraci pro právnické osoby 
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