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ABSTRAKT 

Bakalářská práce se zabývá pracovně právními vztahy, konkrétně vznikem pracovního 

poměru. Je zaměřena na možnosti finanční úspory při odměňování nového zaměstnance 

využitím příspěvků od úřadu práce a zaměstnáním osoby se zdravotním postižením. 

Analyzováním předpokládaných nákladů na odměňování a zjištěním aktuálních 

příspěvků od příslušné pobočky úřadu práce budou podnikatelce Jitce Houfkové 

navrženy varianty, kterými je možné tyto náklady snížit. Jitce Houfkové bude 

doporučena varianta, kde by dosáhla největší úspory.  

 

ABSTRACT 

This thesis deals with labour relations, specifically the creation of employment. It 

focuses on possibilities how to save the cost of a new employee remuneration using 

subsidies from the Labour Office and employing of a disabled person. By analyzing the 

expected costs of remuneration and by finding of the actual subsidies from the relevant 

Labour Office branch, the thesis will propose options to a businesswoman Jitka 

Houfková how she could reduce these costs. Jitka Houfková will also be recommended 

an option of achieving the highest savings. 

 

 

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Zaměstnanec, zaměstnavatel, pracovní smlouva, pracovní poměr, dohody o pracích 

konaných mimo pracovní poměr, plat, mzda. 

 

KEYWORDS 

Employee, employer, employment contract, employment, agreement on work 

performed outside employment, remuneration, wage. 
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ÚVOD 

Pracovněprávní vztahy jsou v současné době tématem mnoha diskuzí. Na zaměstnání 

závisí i kvalita našeho života. Hlavním důvodem, proč lidé chodí do práce, je nejen 

příjem finančních prostředků, ale i práce v oboru, který vystudovali nebo v kterém 

nachází osobní uspokojení. Zaměstnání také zajišťuje lidem ve stáří nárok na pobírání 

penze. Na druhé straně stále trvající ekonomická krize způsobuje existenční problémy 

mnoha zaměstnavatelů, kteří vytváří pracovní místa. Možná i z tohoto důvodu je dnes 

mnoho lidí, kteří nemají zaměstnání a jsou v evidenci úřadu práce.  

 

Dle statistik Českého statistického úřadu lidí bez práce přibývá. Ve 4. čtvrtletí roku 

2012 se obecná míra nezaměstnanosti zvýšila oproti předchozímu roku o 0,7% a 

dosáhla hodnoty 7,2%. Nezaměstnanost absolventů vysokých škol zatím patří mezi 

nejnižší, avšak oproti roku 2011 se ve 4. čtvrtletí roku 2012 zvýšila o 1%, na hodnotu 

3,5%. Nejvyšší nezaměstnanost je evidována ve skupině osob se základním vzděláním 

(28,3%) (1).  

 

Problematikou pracovního poměru se nyní zabývá podnikatelka Jitka Houfková. Již 

počátkem roku 2012 se potýkala se ztrátou zaměstnance, který pro ni byl v té době 

nepostradatelným. Nalezení a především zaškolení nového zaměstnance bylo zdlouhavé 

a Jitce Houfkové přineslo i zbytečně vyšší náklady na jeho odměňování. Příčinou 

vyšších nákladů byla zřejmě neznalost a neinformovanost Jitky Houfkové o možných 

variantách, které by vedly ke snížení těchto nákladů. Tento zaměstnanec se však krátce 

po zaškolení rozhodl pro ukončení pracovního poměru. Využila jsem tedy možnosti 

zpracovat bakalářskou práci s cílem předložit Jitce Houfkové několik návrhů, kterými 

by bylo možné uzavřít pracovní poměr s novým zaměstnancem a zároveň snížit náklady 

na jeho odměňování. 
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CÍL PRÁCE A POSTUP ZPRACOVÁNÍ 

Cíle práce 

Zaměstnanci již zmíněné podnikatelky Jitky Houfkové jsou zaměstnáni na pozici 

dělník. Na tyto pozice není zaměstnavatelem požadováno konkrétní vzdělání či 

prokázání určité kvalifikace. Současný personál byl přijat pouze na základě krátkého 

pohovoru. Po rozhovoru s Jitkou Houfkovou se domnívám, že dosud neměla povědomí 

o možnosti úspory prostřednictvím příspěvků od úřadu práce a zaměstnáním osoby se 

zdravotním postižením, a tedy nevyužívala možnosti úspory finančních prostředků při 

odměňování zaměstnanců.  

 

Za cíle si práce klade:  

 zhodnotit, zda Jitka Houfková efektivně využívá možnosti snížení nákladů na 

odměňování zaměstnanců,  

 předložit návrhy zaměstnání nového zaměstnance tak, aby Jitka Houfková dosáhla 

finanční úspory při jeho odměňování.  

 

Bude provedena analýza předpokládaných nákladů spojených se zaměstnáním nového 

zaměstnance, včetně jeho odměňování. Na základě této analýzy bude vypracováno 

několik návrhů, pomocí kterých by Jitka Houfková snížila náklady na odměňování 

nového zaměstnance. Jako podklady pro výpočet předpokládaných nákladů poslouží 

informace získané od zaměstnavatele, druhy poskytovaných příspěvků ve Středočeském 

kraji a Kraji Vysočina (neboť sídlo provozovny se nachází na pomezí těchto dvou krajů) 

a jejich aktuální výše. Zároveň každá z variant bude obsahovat i podmínky, při jejichž 

splnění může Jitka Houfková o daný příspěvek zažádat. Zjištěny budou také informace 

o poskytovaných slevách na dani z příjmů, které si zaměstnavatel může uplatnit při 

zaměstnání osoby se zdravotním postižením.  

 

Teoretická část je věnována vymezení práv a povinností při vzniku pracovněprávních 

vztahů a obecným zásadám, které je třeba dodržovat při uzavření pracovního poměru 

jak na straně zaměstnavatele, tak na straně zaměstnance. Je kladen důraz též na 

problematiku zdravotního a sociálního pojištění (společně s jejich odvody) a slev na 
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dani při zaměstnání osoby se zdravotním postižením. Jsou zde také uvedeny a 

charakterizovány příspěvky od úřadu práce, které může zaměstnavatel získat při splnění 

stanovených podmínek, a vypočtena jejich maximální výše. Cílem teoretické části je 

vytvořit teoretické podklady, které budou využity v části analytické a ve vlastních 

návrzích řešení. 

 

Analytická část je zaměřena v první řadě na vypočtení předpokládaných nákladů na 

odměňování nového zaměstnance, výše měsíčních záloh na daň z příjmu a uvedení čisté 

měsíční mzdy zaměstnance. V druhé části jsou uvedeny druhy příspěvků, které 

poskytují příslušné pobočky úřadu práce ve Středočeském kraji a Kraji Vysočina, a 

jejich aktuální výše.  

 

Cílem analýzy problému je: 

 zjištění, zda Jitka Houfková efektivně využívá možnosti snížení nákladů na 

odměňování zaměstnanců,  

 číselné vyjádření předpokládaných ročních nákladů na odměňování nového 

zaměstnance dle požadavků zaměstnavatele,  

 zjištění aktuální výše příspěvků, které může zaměstnavatel získat od pobočky úřadu 

práce v Čáslavi a v Havlíčkově Brodě, zaměstná-li uchazeče vedeného v evidenci 

příslušné pobočky úřadu práce. 

 

Cílem třetí části, vlastních návrhů řešení, je předložit podnikatelce Jitce Houfkové 

několik variant, kterými by mohla snížit náklady na odměňování nového zaměstnance. 

Návrhová část práce vychází z možnosti uplatnění slev na dani při zaměstnání osoby se 

zdravotním postižením, resp. osoby s těžším zdravotním postižením, a z možnosti 

poskytnutí příspěvků příslušnými pobočkami úřadu práce. 

 

Postup zpracování 

Teoretická část práce je zpracována za pomocí odborné literatury a příslušných právních 

předpisů, které se váží k problematice pracovního práva a souvisejícími záležitostmi. 

Zpracování analytické části vychází z teoretického zázemí první části, z informací o 

odměňování nového zaměstnance poskytnutých Jitkou Houfkovou a z informací o 
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aktuálně poskytovaných příspěvcích příslušnými pobočkami úřadu práce a o jejich výši. 

Veškeré výpočty jsou uvedeny v přehledných tabulkách. Návrhová část využívá 

informací a výpočtů především z části analytické. Obsahuje konkrétní návrhy na 

zaměstnání nového zaměstnance s využitím příspěvků od příslušné pobočky úřadu 

práce a na zaměstnání osoby se zdravotním postižením.  
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

Teoretická část práce vymezuje základní pojmy spojené se vznikem pracovně právních 

vztahů tak, aby poskytla teoretické zázemí, které bude využito v části analytické a ve 

vlastních návrzích řešení. Kromě definování základních pracovně právních pojmů jsou 

uvedeny způsoby zaměstnání zaměstnance - na základě pracovní smlouvy či na základě 

dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. Kapitola 1.7 je věnována odvodům 

z hrubé mzdy zaměstnance (zaměstnaného na základě pracovní smlouvy, DPČ i DPP), 

které je zaměstnavatel povinen za zaměstnance odvádět. Jedná se o pojistné na sociální 

zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, pojistné na veřejné zdravotní 

pojištění a zálohy na daň z příjmu. Kapitola 1.9 jmenuje druhy příspěvků, které může 

zaměstnavatel získat od příslušné pobočky úřadu práce při splnění zde uvedených 

podmínek. V celé teoretické části je využito aktuálních ustanovení zákonů, účinných od 

1. 1. 2013. 

 

1.1 Pracovní poměr 

Pracovní poměr je jedním z pracovněprávních vztahů, který vzniká s písemným 

souhlasem fyzické osoby a zaměstnavatele na základě uzavření pracovní smlouvy. 

Z tohoto pracovněprávního vztahu vyplývá nadřazenost zaměstnavatele a podřazenost 

zaměstnance, proto zákoník práce dbá především na zvýšenou ochranu práv 

zaměstnanců. Zaměstnanec zaměstnaný na základě uzavření pracovního poměru 

využívá nejvyšší právní ochrany na rozdíl od zaměstnanců, kteří jsou zaměstnáni pouze 

na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (2). 

 

Pracovní poměr vzniká: 

 Na základě pracovní smlouvy – nejčastější způsob vzniku pracovního poměru; 

zákon nebo jiný právní předpis může stanovit, že pracovní poměr vznikne na 

základě jmenování. 

 Jmenováním – pouze v případech, které jsou v zákoně přesně vymezeny. Jelikož 

bude nový zaměstnanec zaměstnán na základě pracovní smlouvy, nebude způsob 

vzniku pracovního poměru jmenováním v této práci zmiňován (2).  
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1.1.1 Účastníci pracovního poměru 

Pracovní poměr vzniká vždy mezi dvěma právními subjekty. V souvislosti s problémem 

zaměstnání nového zaměstnance podnikatelkou Jitkou Houfkovou je vhodné tyto 

subjekty definovat dle zákoníku práce. 

 

Účastníky pracovního poměru mohou být osoby fyzické i právnické. 

 

Zaměstnanec 

Zaměstnancem může být pouze osoba fyzická. Způsobilost stát se zaměstnancem 

získává člověk dovršením věku 15let a současně ukončením povinné školní docházky 

(3). 

 

Zaměstnavatel 

 Fyzická osoba – nabývá způsobilosti k právním úkonům dovršením věku 18 let či 

uzavřením manželství (3). 

 Právnická osoba – právnickými osobami mohou být dle §18 občanského zákoníku 

sdružení fyzických či právnických osob, účelová sdružení majetku, jednotky územní 

samosprávy a jiné subjekty, o kterých to stanoví zákon. Nejčastěji se vyskytujícími 

právnickými osobami jsou obchodní společnosti. Dalšími zaměstnavateli 

právnickými osobami mohou být ty, které se řídí jinými právními předpisy (např. 

nadace, občanské sdružení atd (3). 

 Zaměstnavatelem může být i právnická osoba veřejného práva (např. obec, kraj atd.), 

zahraniční právnická osoba či stát (4). 

 

1.1.2 Povinnosti zaměstnavatele před uzavřením pracovního poměru 

Před uzavřením pracovní smlouvy je zaměstnavatel povinen seznámit zaměstnance 

s jeho právy a povinnostmi, pracovními podmínkami a způsobem odměňování. 

Zaměstnavatel smí od uchazeče o zaměstnání požadovat jen ty údaje, které souvisejí 

s uzavřením pracovního poměru. Nesmí tedy požadovat informace, které vypovídají o 

osobních názorech a postojích uchazeče. Jedná se zejména o informace o těhotenství, 

rodinných a majetkových poměrech, členství v politických stranách či v odborové 

organizaci, náboženské příslušnosti, sexuální orientaci a další. Existují však výjimky. 
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Jedná-li se o těhotenství, rodinných a majetkových poměrech či trestněprávní 

bezúhonnosti, může zaměstnavatel požadovat i tyto informace, jestliže souvisí s 

výkonem práce, kterou má zaměstnanec vykonávat (2, 5). 

 

Ve všech případech, které určuje zvláštní předpis, je zaměstnavatel povinen před 

uzavřením pracovní smlouvy zabezpečit, aby budoucí zaměstnanec podstoupil vstupní 

lékařskou prohlídku. Práce budoucího zaměstnance bude vykonávána v hlučném 

prostředí. Předpis č. 361/2007 Sb., nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany 

zdraví při práci, vymezuje i tyto druhy zátěží, proto pro nového zaměstnance bude 

vstupní lékařská prohlídka povinná (4, 6). 

 

1.1.3 Pracovní smlouva 

Uzavření pracovního poměru na základě pracovní smlouvy je nejčastější způsob 

zaměstnání zaměstnance. Jedná se o dvoustranný právní úkon, tedy musí být splněny 

následující podmínky:  

Pracovní smlouva musí být uzavřena písemně a musí být uveden:  

 druh práce,  

 místo výkonu práce  

 den nástupu 

 

Pracovní smlouva musí být uzavřena před nástupem zaměstnance do práce, tzn. 

nejpozději v den nástupu. Kromě těchto povinných údajů lze v pracovní smlouvě 

sjednat další podmínky, jako například vysílání na pracovní cesty, upravit pracovní 

dobu atd., avšak tato další ustanovení nesmí být v rozporu s právními předpisy (viz. §37 

zákoníku práce) (2). 

 

Základní povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele dle zákoníku práce (§38): 

 Zaměstnavatel je povinen zaměstnanci přidělovat práci, jak je stanoveno v pracovní 

smlouvě, odměňovat ho za vykonanou práci mzdou či platem a udržovat podmínky 

stanovené pracovní smlouvou tak, aby tuto práci mohl zaměstnanec vykonávat. 
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 Zaměstnanec je povinen vykonávat osobně práci dle pracovní smlouvy a pokynů 

zaměstnavatele v dohodnuté pracovní době a dodržovat povinnosti stanovené 

zákoníkem práce a zaměstnavatelem. 

 

V pracovní smlouvě lze vymezit dobu, na kterou se uzavírá pracovní poměr. 

 Pracovní smlouva na dobu určitou -  uvede se přesná doba trvání pracovního poměru. 

Doba trvání takto uzavřeného pracovního poměru by dle §39 zákoníku práce neměla 

přesáhnout 3 roky. Pracovní poměr na dobu určitou může být opakován nejvýše 

dvakrát.  

 Pracovní smlouva na dobu neurčitou – zpravidla platí, že není-li ve smlouvě uvedena 

doba trvání pracovního poměru, jedná se o pracovní poměr na dobu neurčitou. Avšak 

lze tuto skutečnosti do pracovní smlouvy uvést (3). 

 

Pracovní poměr lze uzavřít nejen na základě pracovní smlouvy. Jedná se o výkon práce 

na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. Tomuto problému je 

věnována kapitola 1.5. 

 

1.1.4 Zkušební doba 

Zkušební doba slouží k tomu, aby se zaměstnavatel a zaměstnanec před jejím uplynutím 

rozhodli, zda chtějí v pracovním poměru pokračovat či ne. Je-li zkušební doba sjednána, 

umožňuje během jejího trvání jednoduché rozvázání pracovního poměru. Aby bylo 

sjednání zkušební doby platné, musí být sjednána písemně a nesmí být delší než 3 

bezprostředně po sobě jdoucí měsíce, v případě vedoucího zaměstnance nesmí být delší 

než 6 bezprostředně po sobě jdoucích měsíců, a to ode dne vzniku pracovního poměru. 

Nesmí být dodatečně prodlužována. Jelikož nový zaměstnanec bude řadovým 

zaměstnancem, délka pracovní doby může být stanovena maximálně na 3 bezprostředně 

po sobě jdoucí měsíce. Jestliže se objevují překážky, které zaměstnanci brání ve výkonu 

práce, může se v takovémto případě zkušební doba ze zákona prodloužit. Jako překážky 

bránící zaměstnanci ve výkonu práce se považuje například mateřská či rodičovská 

dovolená, dočasná neschopnost spojená s karanténou atd. (viz. §191 - §205 zákoníku 

práce) (2). 
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1.1.5 Pracovní doba 

Pracovní doba je v ustanovení §78 odst. 1 písm. a) zákoníku práce definována jako 

„doba, v níž je zaměstnanec povinen vykonávat pro zaměstnavatele práci, a doba, v níž 

je zaměstnanec na pracovišti připraven k výkonu práce podle pokynů zaměstnavatele“ 

(5, §78). 

 

Standardní délka týdenní pracovní doby je ustanovena na 40 hodin za týden (5). 

Pracovní doba je obvykle rozvržena do směn. Směna je část týdenní pracovní doby 

(mimo práci přesčas), kterou je zaměstnanec povinen dle stanoveného pracovního 

rozvrhu odpracovat. Dle §79 zákoníku práce dělíme pracovní dobu na: 

 dvousměnný pracovní režim – zaměstnanci se pravidelně střídají ve dvou směnách 

během 24 hodin. Zpravidla se jedná o směny denní - noční, ranní – odpolední, 

 třísměnný pracovní režim – zaměstnanci se pravidelně střídají ve třech směnách 

během 24 hodin, 

 nepřetržitý pracovní režim – zaměstnanci se pravidelně střídají v nepřetržitém 

provozu během 24 hodin. Tedy pracovní směna může připadnout na kterýkoli den 

v týdnu na kteroukoli hodinu, avšak v rámci pravidelně se opakujících cyklu (např. 

týdenní) (2). 

 

1.1.6 Práce přesčas 

Práci přesčas vykonává zaměstnanec nad rámec týdenní pracovní doby stanovené 

zaměstnavatelem. Jedná se o mimořádnou práci limitovanou zákoníkem práce (§93), lze 

ji vykonávat pouze na základě potřeby zaměstnavatele a zároveň s jeho souhlasem. 

Práce přesčas nesmí přesáhnout 8 hodin týdně a zároveň 150 hodin v kalendářním roce. 

Překročí-li se tyto limity, zaměstnanec není povinen práci přesčas konat. Lze se však 

dohodnout se zaměstnancem a v případě jeho souhlasu může vykonávat práci přesčas 

nad rámec limitů daných zákonem (4). 

 

1.1.7 Shrnutí k pracovnímu poměru 

V kapitole 1.1 je definován pracovní poměr, charakterizováni jeho účastníci a jejich 

povinnosti před vznikem pracovního poměru. Kapitola 1.1.3 je věnována pracovní 
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smlouvě, jejím náležitostem a druhům. Dále je charakterizována zkušební doba, 

pracovní doba – její trvání, pracovní režimy a práce přesčas. 

 

1.2 Odměňování zaměstnanců 

Smysl uzavření pracovního poměru ze strany zaměstnance je příjem peněžních 

prostředků. Peníze získané za vykonanou práci jsou tedy jakousi kompenzací za čas v ní 

strávený (2). 

 

Zaměstnanec zaměstnaný na základě pracovní smlouvy může být za vykonanou práci 

odměňován mzdou či platem. V případě zaměstnání na základě dohod o pracích 

konaných mimo pracovní poměr náleží zaměstnanci odměna. 

 

1.2.1 Rozdíl mezi platem a mzdou 

 V ustanovení §109 zákoníku práce jsou pojmy mzda a plat definovány následovně: 

 „Mzda je peněžité plnění a plnění peněžité hodnoty (naturální mzda) poskytované 

zaměstnavatelem zaměstnanci za práci, není-li v tomto zákoně dále stanoveno jinak“ 

(2, str. 261). 

 

Odměnu ve formě mzdy dostává zaměstnanec za vykonanou práci v pracovním poměru. 

Tedy zaměstnavatel je povinen ze zákona mu práci přidělovat ve stanoveném rozvržení 

pracovní doby. Mzda musí být sjednána ještě před začátkem výkonu práce zaměstnance, 

a to v příslušné pracovní smlouvě. Zaměstnanec však v pracovní smlouvě může dát 

souhlas s tím, že výše jeho mzdy bude určena mzdovým výměrem. Pro výpočet mzdy 

dle konkrétního druhu práce existují různé formy. Nejčastěji se používá časová mzda, 

úkolová mzda, podílová (provizní) mzda, smíšená mzda, prémie, odměny, příplatky 

(povinné, nepovinné), osobní ohodnocení, podíly na hospodářských výsledcích, podíly 

na zisku (2, 5). 

 

Odměňování zaměstnance na základě mzdy sjednané v pracovní smlouvě a pomocí 

mzdového výměru je u většiny zaměstnavatelů velice rozdílné. Je-li mzda sjednaná 

v pracovní smlouvě, je to garantovaná částka, která zaměstnanci náleží. Ke snížení 
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mzdy může dojít pouze se souhlasem zaměstnance. Odměňování na základě mzdového 

výměru zvýhodňuje zaměstnavatele. Dle ustanovení §113 odst. 4 zákoníku práce je 

zaměstnavatel povinen v den nástupu do práce vydat zaměstnanci písemný mzdový 

výměr, není-li součástí pracovní smlouvy. Výši mzdy však zaměstnavatel může 

kdykoliv měnit, požadavek zákoníku práce je pouze na to, aby o tom byl zaměstnanec 

písemně zpraven nejpozději v den nabytí účinnosti této změny (2). 

 

Minimální mzda je dle §111 zákoníku práce „nejnižší přípustná výše odměny za práci 

v pracovněprávním vztahu uvedeném v §3 větě druhé.“ Podle téhož ustanovení musí 

dosahovat minimálně 7995,- Kč za měsíc nebo 48,10,- Kč za hodinu. Nedosáhne-li 

odměna této výše, je zaměstnavatel povinen poskytnout doplatek (5, §111).   

 

Dle §122 zákoníku práce je plat vyplácen zaměstnancům vykonávajícím práci pro 

zaměstnavatele, jejichž činnost je hrazena z veřejných zdrojů. Je poskytován 

bezpodmínečně jednou měsíčně, stanoven paušální částkou dle příslušné platové třídy a 

stupně. Zaměstnavatel je povinen vydat zaměstnanci platový výměr, ve kterém je 

uvedena platová třída a stupeň, výše platového tarifu a ostatních složek platu, termín a 

místo vydání výplaty (2, 5). 

 

Shrnutí zásadních rozdílů mezi platem a mzdou 

 

Tabulka 1: Shrnutí zásadních rozdílů mezi mzdou a platem (Zdroj: vlastní zpracování 

dle kapitoly 1.3.1 této práce) 

 
Subjekt, který vyplácí 

mzdu / plat 

Odměna za 

vykonanou práci: 
Výše mzdy 

Mzda 
Zaměstnavatel 

(podnikatelská sféra) 
v soukromém sektoru 

Smluvní (s ohledem 

na regulaci 

zákoníkem práce) 

Plat 

Stát, územní samosprávný 

celek, státní fond, 

příspěvková organizace, 

školská právnická osoba 

ve veřejném sektoru 
Dle platového 

výměru 
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Vždy však platí zákaz diskriminace dle §1 a základní zásady dle §110 zákoníku práce 

(5). 

1.3 Dovolená 

Dovolená je obdobím pracovního volna, které zaměstnanci náleží. Zákoník práce 

rozeznává tři druhy dovolené: dovolená za kalendářní rok nebo její poměrná část, 

dovolená za odpracované dny, dodatková dovolená. Dodatková dovolená se uděluje 

především zaměstnancům, jejichž pracovní podmínky jsou nějakým způsobem ztíženy. 

Zákoník práce vymezuje podmínky, při jejichž splnění vzniká zaměstnanci nárok na 

daný druh dovolené, a zároveň i možnosti jejího čerpání (3).  

 

V souladu s §212 zákoníku práce má zaměstnanec právo na dovolenou za kalendářní 

rok, jestliže vykonával práci u jednoho zaměstnavatele alespoň 60 dní v kalendářním 

roce a přitom pracovní poměr trval nepřetržitě. Poměrná část tvoří 1/12 dovolené za 

každý celý odpracovaný měsíc (5).  

 

Jestliže zaměstnanec neodpracoval alespoň 60 dnů v kalendářním roce u stejného 

zaměstnavatele, má nárok na dovolenou za odpracované dny, a to na 1/12 dovolené za 

kalendářní rok za každých 21 odpracovaných dnů v daném kalendářním roce. Jakmile 

však zaměstnanec odpracuje již zmíněných 60 dnů v kalendářním roce, má právo na 

dovolenou za kalendářní rok (3).  

 

1.4 Skončení pracovního poměru 

Pracovní poměr může ukončit zaměstnavatel jen v těchto případech: 

 Dohoda o rozvázání pracovního poměru - lze rozvázat pracovní poměr při souhlasu 

obou stran kdykoliv. Dohoda o rozvázání pracovního poměru musí být sepsána 

písemně a musí obsahovat datum jeho ukončení. Důvod rozvázání dohody nemusí 

být uveden. Požaduje-li však zaměstnanec, aby byl důvod uveden, je zaměstnavatel 

povinen ho v dohodě uvést. Při ukončení pracovního poměru dohodou má 

zaměstnanec nárok na odstupné dle §67 zákoníku práce (3, 5).  

 Výpověď – výpovědí může pracovní poměr ukončit jak zaměstnanec, tak 

zaměstnavatel. Je nutné, aby byla podána písemně a v případě, že ji podává 



23 

 

zaměstnavatel, musí uvést důvod (zákon připouští pouze důvody dle §52 zákoníku 

práce). Výpovědní doba činí nejméně 2 měsíce (s výjimkami uvedenými v §51a 

zákoníku práce) ode dne následujícího po podání výpovědi a obecně končí posledním 

dnem příslušného měsíce. V souladu s ustanovením §51 zákoníku práce může být 

výpovědní doba prodloužena pouze písemně uzavřenou smlouvou mezi 

zaměstnavatelem a zaměstnancem (3, 5). 

 Okamžité zrušení pracovního poměru  

 Zaměstnavatel může se zaměstnancem rozvázat pracovní poměr pouze v případě, že:  

 zaměstnanec byl pravomocně odsouzen k trestu odnětí svobody na déle než 1 rok, 

 zaměstnanec porušil povinnosti, které plynou z právních předpisů, upravujících 

práci, kterou vykonává, zvlášť hrubým způsobem (3, 5).  

 

Zaměstnanec může ukončit pracovní poměr:  

 jestliže dle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských 

služeb již není schopen nadále vykonávat práci a zaměstnavatel mu nenabídl 

výkon jiné pro něho vhodné práce do 15 dnů ode dne předložení posudku. 

 v případě, že mu zaměstnavatel nevyplatil mzdu nebo její část do 15 dnů od 

uplynutí termínu splatnosti.  

 

Zrušení ve zkušební době – v době trvání zkušební doby může ukončit pracovní 

poměr jak zaměstnanec, tak zaměstnavatel, a to bez udání důvodu. Zrušení 

pracovního poměru ve zkušební době musí být provedeno písemně. Ustanovení §66 

zákoníku práce zakazuje zrušení pracovního poměru v době prvních 14 kalendářních 

dnů trvání zkušební doby. V období od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2013 nesmí být 

pracovní poměr ukončen v době prvních 21 kalendářních dnů trvání zkušební doby 

(3, 5, 7).  

 

Kromě výše uvedených možností může pracovní poměr zaniknout také na základě 

událostí nezávislých na jednání zaměstnavatele a zaměstnance: 

 uplynutím doby – byl-li pracovní poměr uzavřen na dobu určitou. Nebyl-li znám 

důvod zrušení pracovního poměru po uplynutí doby, na kterou byl uzavřen, a chtějí-
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li obě strany v pracovním poměru pokračovat, uzavření pracovního poměru se 

automaticky mění na dobu neurčitou.  

 Smrtí – v případě smrti zaměstnance je nutné, aby došlo k vypořádání mezi 

zaměstnavatelem a pozůstalými. Smrtí zaměstnavatele se pracovní poměr ruší, 

nehodlají-li dědicové v živnosti pokračovat. 

 rozhodnutím soudu – jedná se o případy uzavření pracovního poměru s cizím státním 

příslušníkem či osoby bez státní příslušnosti. V takovém případě pracovní poměr 

zaniká: dnem, kterým má skončit povolený pobyt v České republice; dnem nabytí 

právního rozsudku o vyhoštění ze země; dnem, kdy vypršela doba, na kterou bylo 

vydáno povolení k zaměstnání (7).  

 

1.4.1 Odstupné 

Nárok na odstupné má zaměstnanec, s kterým zaměstnavatel rozvázal pracovní poměr, a 

to z důvodu zrušení pracovního poměru, přemístění provozovny nebo její části, 

nadbytečnosti zaměstnance. Výše odstupného závisí na době trvání pracovního poměru: 

 Je-li trvání pracovního poměru kratší než 1 rok, výše odstupného musí být ve výši 

minimálně 1x násobku průměrného výdělku. 

 Je-li trvání pracovního poměru delší než 1 rok a zároveň kratší než 2 roky, výše 

odstupného musí být ve výši minimálně dvounásobku průměrného výdělku. 

 Je-li délka pracovního poměru 2 a více let, výše odstupného musí být ve výši 

minimálně 3x násobku průměrného výdělku (7). 

Dle §67 odst. 2 zákoníku práce lze zaměstnanci poskytnout vyšší odstupné v případě 

uvedeném v §52 písm. d), tedy jedná-li se o ukončení pracovního poměru ze strany 

zaměstnavatele (či uzavření dohody mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem o jeho 

ukončení) z důvodu zákazu konání práce zaměstnancem na základě vydání lékařského 

posudku. V takovém případě náleží zaměstnanci odstupné ve výši nejméně 

dvanáctinásobku průměrného měsíčního výdělku (5).   

 

1.5 Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr  

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr (dále jen dohody) se společně 

s pracovním poměrem řadí mezi základní pracovně právní vztahy. Uzavírají se při 
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výkonu prací, u kterých není vhodné uzavírat pracovní poměr z důvodu požadavku 

kratší pracovní doby ze strany zaměstnavatele, sezónní práce atd. Pro zaměstnance jsou 

práce na základě těchto druhů pracovního poměru často přivýdělkem. Proto i doba, po 

kterou je možné práci na základě dohod vykonávat, je oproti pracovnímu poměru 

výrazně omezena. Mezi dohody patří dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní 

činnosti (3). 

 

1.5.1 Dohoda o provedení práce 

Dohodu o provedení práce (dále jen DPP) je vhodné použít pro splnění konkrétního 

dohodnutého úkolu, ale i opakující se pracovní výkony, které jsou časově omezeny. 

DPP musí být uzavřena písemně, avšak není zákonem stanoveno, co má obsahovat. 

Obvykle se uvádí: druh pracovního úkolu (činnost), místo výkonu práce, očekávaný 

časový rozsah práce či datum dokončení práce, dále odměna za vykonanou práci a 

termín jejího vyplacení. Stejně jako u pracovního poměru platí, že odměna musí 

dosahovat výše minimálně 48,10 Kč na hodinu. Pokud si oba účastníci v dohodě 

sjednají, lze od ní jednostranně odstoupit, a tím dojde k jejímu zrušení. Jinak se dohoda 

ruší splněním sjednaného úkolu (2).  

Ustanovení v §75 zákoníku práce omezuje výkon práce na základě DPP maximálně na 

300 hodin v kalendářním roce (5). 

Odvodům z odměn zaměstnance za práci konanou na základě DPP je věnována kapitola 

1.7.1 a 1.7.2. 

 

1.5.2 Dohoda o pracovní činnosti 

Dohoda o pracovní činnosti (dále jen DPČ) umožňuje konat práce, které se pravidelně 

opakují a jsou konkrétně vymezeny. Délka výkonu práce nesmí překročit polovinu 

stanovené týdenní pracovní doby. Polovina týdenní pracovní doby je počítána jako 

průměr za celé smluvené období v dohodě, které může činit maximálně 52 týdnů. 

Zároveň dohodu je nutno uzavřít písemně. Dle ustanovení §76 zákoníku práce lze takto 

odpracovat maximálně 300 hodin v kalendářním roce. Dohoda musí obsahovat druh 

práce, rozsah pracovní doby a dobu, na kterou se uzavírá. Dále se obvykle sjednává: 
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odměna za vykonanou práci (opět musí dosahovat minimální výše 48,10 Kč na hodinu), 

cestovní náhrady, dovolená, způsob zrušení dohody o pracovní činnosti (2, 5). 

Odvodům z odměn zaměstnance za práci konanou na základě DPČ je věnována kapitola 

1.7.1 a 1.7.2. 

 

1.6 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

Jitka Houfková se chystá zaměstnat zaměstnance, který bude vykonávat práci 

v hlučném prostředí a je nutné, aby používal ochranných pomůcek (podrobněji o 

pracovní pozici v kapitole 2.1.1. Z toho důvodu je vhodné zmínit se o bezpečnosti a 

ochraně zdraví při práci. 

  

Bezpečnost a ochrana zdraví zaměstnanců při výkonu práce patří mezi základní 

předpoklady, které zaměstnavatel musí zajistit, a to zaměstnancům zaměstnaným na 

základě pracovní smlouvy, DPČ i DPP. Zaměstnavatel je povinen všem zaměstnancům 

poskytovat školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při výkonu daného druhu práce a o 

všech změnách v bezpečnosti v důsledku zavedení nových pracovních nástrojů či nové 

technologie (2). 

 

Pracovní podmínky musí zaměstnancům vytvářet zázemí pro bezpečné plnění jejich 

práce. Součástí je bezpečné uschování jejich osobních věcí a oblečení. Pokud 

zaměstnanci vznikne v tomto ohledu škoda v důsledku špatného zabezpečení, 

odpovědnost je na straně zaměstnavatele (3). 

 

Zvláštní pracovní podmínky fyzických osob se zdravotním postižením  

Dle ustanovení §67 zákona o zaměstnanosti je osobám se zdravotním postižením 

poskytována zvýšená ochrana. Skutečnost, že se jedná o osobu se zdravotním 

postižením, musí dotyčný doložit posudek či potvrzení vydané orgánem sociálního 

zabezpečení. Rozhodl-li orgán sociálního zabezpečení, že se již nejedná o osobu 

invalidní, posuzuje se stále tato osoba jako osoba se zdravotním postižením, a to po 

dobu 12 měsíců od vydání posudku (5, 8).  

Zvláštní pracovní podmínky zaměstnanců pečujících o děti a jiné fyzické osoby  
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Zaměstnanec, který pečuje o dítě mladší než 1 rok, nesmí mít zaměstnavatelem nařízen 

přesčas. Pečuje-li o dítě ve věku do 8 let, může být vyslán na pracovní cestu jen s jeho 

souhlasem a může být přeložen jen v případě, že o přeložení sám zažádá. Jedná-li se o 

osamělého zaměstnance, který pečuje o dítě, platí pro něho stejná práva, a to až doby, 

kdy věk dítěte dosáhne 15 let (3).  

 

1.7 Zákonné odvody z hrubé mzdy zaměstnance, čistá mzda 

Hrubá mzda zaměstnance nepředstavuje jeho čistý příjem, který je mu každý měsíc 

vyplácen. V hrubé mzdě je zahrnuto pojistné na sociální zabezpečení a státní politiku 

zaměstnanosti a pojistné na zdravotní pojištění. Tyto zákonné pojistné zaměstnavatel 

strhává z hrubé mzdy a odvádí příslušným institucím: 

 pojistné na sociální zabezpečení a státní politiku zaměstnanosti je odváděno České 

správě sociálního zabezpečení, 

 pojistné na všeobecné zdravotní pojištění je odváděno příslušné zdravotní 

pojišťovně, u které je zaměstnanec evidován (9). 

 

Hrubá mzda slouží také pro výpočet tzv. superhrubé mzdy, která je vyměřovacím 

základem pro stanovení výše zálohy na daň z příjmu zaměstnance. Zálohy odvádí 

zaměstnavatel příslušnému finančnímu úřadu. Jitka Houfková odvádí zálohy 

finančnímu úřadu v Havlíčkově Brodě. 

 

1.7.1 Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku 

zaměstnanosti 

Dle zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 

zaměstnanosti je pojistné na sociální zabezpečení příjmem státního rozpočtu a zahrnuje 

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

zaměstnanosti (10). 

 

Zaměstnavatel odvádí pojistné za svého zaměstnance, a to srážkou z jeho příjmů, které 

mu zúčtoval. Zaměstnavatel je rovněž povinen každého nového zaměstnance přihlásit 

na příslušném úřadu Okresní správy sociálního zabezpečení do 8 dnů od podpisu 
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pracovní smlouvy. Výše pojistného se vypočítá procentní sazbou z vyměřovacího 

základu. Vyměřovací základ pro zaměstnance představuje úhrn jeho příjmů plynoucích 

ze zaměstnání, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob a nejsou od této 

daně osvobozeny. Pro zaměstnavatele je vyměřovacím základem úhrn vyměřovacích 

základů jeho zaměstnanců. Částka je splatná od 1. do 20. dne měsíce, který následuje po 

měsíci, za které je pojistné hrazeno. Pojistné se zaokrouhluje na celé koruny směrem 

nahoru (9). 

 

Zaměstnanec zaměstnaný na základě pracovní smlouvy 

Procentní sazba pro výpočet pojistného činí: 

 u zaměstnance 6,5% z vyměřovacího základu, 

 u zaměstnavatele, který zaměstnává:  

 více než 25 zaměstnanců, 25% z vyměřovacího základu zaměstnavatele, 

 méně než 25 zaměstnanců, může se rozhodnout, zda bude platit 25% nebo 26% 

z vyměřovacího základu zaměstnavatele (10). 

 

Zaměstnanec zaměstnaný na základě dohody o pracovní činnosti 

Zaměstnavatel je povinen odvést pojistné na sociální zabezpečení za zaměstnance 

v těchto případech: 

 Je-li hrubý příjem zaměstnance v kalendářním měsíci nižší než 2500,-Kč, 

zaměstnavatel není povinen platit sociální pojištění zaměstnanci.  

 Je-li hrubý příjem zaměstnance v kalendářním měsíci vyšší než 2500,-Kč, 

zaměstnavatel je povinen zaplatit sociální pojištění za zaměstnance ve výši 25% (9).  

 

Zaměstnanec zaměstnaný na základě dohody o provedení práce  

Zaměstnavatel je povinen odvést pojistné na sociální zabezpečení za zaměstnance 

v těchto případech: 

 Je-li celkový příjem zaměstnance za vykonanou práci nižší než 10000,-Kč, 

zaměstnavatel není povinen platit zdravotní pojištění zaměstnance. 

 Přesáhne-li celkový příjem zaměstnance za vykonanou práci částku 10000,-Kč, je 

zaměstnavatel povinen platit sociální pojištění za zaměstnance ve výši 25% (9). 
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1.7.2 Pojistné na všeobecné zdravotní pojištění 

Podmínky placení zdravotního pojištění definuje zákon o pojistném na všeobecné 

zdravotní pojištění. Pojistné odvádí za zaměstnance jeho zaměstnavatel. Zaměstnavatel 

je povinen každého nového zaměstnance přihlásit u zdravotní pojišťovny zaměstnance 

do 8 dnů od podpisu pracovní smlouvy a ve stejném termínu informovat tuto zdravotní 

pojišťovnu o všech změnách. Pojistné se odvádí vždy od 1. o 20. dne v měsíci, který 

následuje po měsíci, za který je pojistné hrazeno. Výše pojistného se vypočítá procentní 

sazbou z vyměřovacího základu. Vyměřovací základ zaměstnance tvoří úhrn jeho 

příjmů plynoucích ze zaměstnání, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob a 

nejsou od této daně osvobozeny. Výše pojistného se zaokrouhluje na celé koruny 

směrem nahoru (9). 

 

Zaměstnanec zaměstnaný na základě pracovní smlouvy 

Procentní sazba pro výpočet pojistného činí u zaměstnance 13,5% z vyměřovacího 

základu, z čehož: 

 1/3 (4,5%) odvádí zaměstnanec,  

 2/3 (9%) odvádí zaměstnavatel (11). 

 

Zaměstnanec zaměstnaný na základě dohody o pracovní činnosti 

Zaměstnavatel je povinen odvést pojistné na zdravotní pojištění za zaměstnance v těchto 

případech: 

 Je-li hrubý příjem zaměstnance v kalendářním měsíci nižší než 2500,-Kč, 

zaměstnavatel není povinen platit zdravotní pojištění zaměstnanci.  

 Je-li hrubý příjem zaměstnance v kalendářním měsíci v rozpětí 2500,-Kč až 7999,-

Kč, musí zaměstnavatel provést dopočet tak, aby bylo v daném měsíci za 

zaměstnance zaplaceno zdravotní pojištění ve výši 1080,-Kč. 

 Je-li hrubý příjem zaměstnance v kalendářním měsíci ve výši minimální mzdy, je 

zaměstnavatel povinen zaplatit zdravotní pojištění za zaměstnance ve výši 13,5% 

z jeho skutečného příjmu (9). 
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Zaměstnanec zaměstnaný na základě dohody o provedení práce 

Zaměstnavatel je povinen odvést pojistné na zdravotní pojištění za zaměstnance v těchto 

případech: 

 Je-li celkový příjem zaměstnance za vykonanou práci nižší než 10000,-Kč, 

zaměstnavatel není povinen platit zdravotní pojištění zaměstnance.  

 Přesáhne-li celkový příjem zaměstnance za vykonanou práci částku 10000,-Kč, je 

zaměstnavatel povinen do 8 dnů zaměstnance přihlásit u příslušné zdravotní 

pojišťovny a platit měsíční pojistné ve výši 13,5% (9). 

 

1.7.3 Výpočet zálohy na daň z příjmu  

Společně s odvody na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění zaměstnavatel za 

zaměstnance každý měsíc odvádí také zálohu na daň z příjmu fyzických osob. V §6 

odst. 1 jsou uvedeny příjmy, které podléhají zdanění. Patří mezi ně příjmy plynoucí 

z pracovního poměru, dohody o pracovní činnosti i dohody o provedení práce. 

Zaměstnavatel je povinen zálohu na daň z příjmu poslat na účet správce daně 

(příslušného finančního úřadu) nejdéle do 20. dne kalendářního měsíce, ve kterém 

vznikla povinnost zálohu na daň srazit. Vyměřovacím základem pro výpočet této zálohy 

je superhrubá mzda. Superhrubá mzda zahrnuje hrubou mzdu zvýšenou o zákonné 

odvody placené zaměstnancem. Jedná se o: 

 pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti ve výši 

25%, 

 pojistné na všeobecné zdravotní pojištění ve výši 9% (9). 

 

 Po připočtení odvodů se částka zaokrouhlí na celé stokoruny směrem nahoru a vypočte 

se záloha na daň dle aktuální výše, tj. 15%. V případě, že zaměstnanec podepsal 

prohlášení k dani z příjmu, záloha se sníží o slevy na dani (viz, §36ba, §36c zákona o 

daních z příjmů). Je-li daňové zvýhodnění vyšší než záloha na daň, zaměstnanec má 

nárok na daňový bonus, tzn., že místo odvodu zálohy mu finanční úřad naopak 

příslušnou částku vyplatí. Vyjde-li záloha na daň po odečtení slev na dani dle §35ba 

záporná, výsledná daňová povinnost je nulová. Daňový bonus vznikne až po uplatnění 

slev na dani dle §36c (9, 12).   
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Tabulka 2: Postup při výpočtu zálohy na daň z příjmu zaměstnance (Zdroj: vlastní 

zpracování pomocí zdroje 9) 

Hrubá mzda 

+ pojistné na sociální pojištění 25% 

+ pojistné na zdravotní pojištění 9% 

Superhrubá mzda 

Zaokrouhlení na celé stokoruny nahoru 

Výpočet zálohy na daň 15% 

    slevy na dani dle §35ba 

Záloha na daň po slevě 

    slevy na dani dle §35c 

Konečná záloha na daň / daňový bonus 

 

1.7.4 Výpočet čisté měsíční mzdy zaměstnance 

Čistá měsíční mzda se vypočítá z hrubé měsíční mzdy zaměstnance odečtením zálohy 

na daň z příjmu zaměstnance, pojistného na sociální zabezpečení a státní politiku 

zaměstnanosti a pojistného na všeobecné zdravotní pojištění (9). 

 

Tabulka 3: Výpočet čisté měsíční mzdy zaměstnance (Zdroj: vlastní zpracování pomocí 

zdroje 9) 

Hrubá mzda zaměstnance 

    záloha na daň z příjmu fyzických osob 

(kapitola 1.7.3 této práce) 

    pojistné na sociální zabezpečení a státní 

politiku zaměstnanosti za zaměstnance 

(kapitola 1.7.1 této práce) 

     pojistného na všeobecné zdravotní 

pojištění za zaměstnance (kapitola 1.7.2 této 

práce) 

Čistá mzda zaměstnance 
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1.8 Zaměstnávání osob se zdravotním postižením 

K zaměstnancům se zdravotním postižením či se zdravotním znevýhodněním je 

zaměstnavatel povinen dle § 67 zákona o zaměstnanosti přistupovat se zvýšenou péčí. 

Osoby se zdravotním postižením musí mít od orgánu sociálního zabezpečení vydaný 

posudek o vážnosti svého postižení (postižení I. – III. stupně); osobám se zdravotním 

znevýhodněním vydá potvrzení úřad práce. Za osobu se zdravotním znevýhodněním se 

považuje osoba, která je schopna vykonávat soustavně práci v zaměstnání, ale není 

schopna z důvodu dlouhodobě nepříznivého pracovního stavu své dosavadní povolání 

vykonávat. Zaměstnanec se zdravotním postižením má právo na tzv. pracovní 

rehabilitaci – činnost, kterou si zaměstnanec získá či udržuje zaměstnání (jedná se 

zejména o poradenství zaměřená na volbu povolání, teoretickou i praktickou přípravu 

na povolání atd.). Tuto rehabilitaci na základě žádosti zaměstnance zabezpečuje úřad 

práce (dále jen ÚP) a také hradí související náklady. Druhy nákladů hrazených ÚP jsou 

uvedeny v §2 - §4 vyhlášky č. 518/2004 (3, 5, 13).  

 

Zaměstnavatel, který se chystá zaměstnat osobu se zdravotním postižením, může od ÚP 

získat finanční prostředky.  

 Jestliže zaměstnavatel ve svém pracovišti zřídí pracovní podmínky vhodné pro práci 

osob se zdravotním postižením na chráněném pracovním místě, může zpětně na ÚP 

zažádat o úhradu nákladů spojených s úpravou pracoviště pro tyto handicapované 

osoby. Podrobněji se příspěvku na úhradu nákladů spojených se zřízením chráněného 

pracovního místa věnuje kapitola 1.9.5 této práce. 

 Jestliže zaměstnavatel vytvoří ve svém pracovišti pracovní místo pro osobu se 

zdravotním postižením, tzv. chráněné pracovní místo, na základě dohody s ÚP, může 

rovněž na ÚP zažádat o příspěvky na tohoto zaměstnance. Podrobněji se vytvoření 

chráněného pracovního místa věnuje kapitola 1.9.4 této práce (3). 

 

Výše příspěvku může dosahovat pro osobu se zdravotním postižením osminásobek, pro 

osobu s těžším zdravotním postižením dvanáctinásobek průměrné mzdy v České 

republice za první až třetí čtvrtletí předchozího kalendářního roku. Zřízení chráněné 

pracovní dílny představuje vymezení pracoviště pro osoby se zdravotním postižením 

s pracovními podmínkami jim přizpůsobenými a na základě dohody s ÚP, přičemž 
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v těchto dílnách musí být zaměstnáno alespoň 60% zaměstnancům se zdravotním 

postižením. Zaměstnavatel může úřad práce požádat o příspěvek ve výši maximálně 

desetinásobku průměrné mzdy v České republice za první až třetí čtvrtletí předchozího 

kalendářního roku za každé pracovní místo vytvořené pro osobu se zdravotním 

postižením nebo maximálně čtrnáctinásobek téže mzdy za každé pracovní místo 

vytvořené pro osobu s těžším zdravotním postižením (3). 

 

1.8.1 Slevy na dani z příjmů  

Zaměstnavatel, který zaměstná osobu se zdravotním postižením, může od úřadu práce 

získat finanční prostředky a zároveň si může v daňovém přiznání za zdaňovací období 

uplatnit slevu na dani. Dle §35 zákona o daních z příjmů se jedná o slevy ve výši: 

 18 000,-Kč za každého zaměstnance se zdravotním postižením s výjimkou 

zaměstnanců s těžším zdravotním postižením, 

 60 000,- Kč za každého zaměstnance s těžším zdravotním postižením (12). 

     

1.9 Příspěvky poskytované úřadem práce 

Zaměstnavatel, který zřídí na svém pracovišti nové pracovní místo, informuje o nové 

pozici příslušný ÚP a zaměstná-li nového zaměstnance evidovaného úřadem práce, 

může zažádat o příspěvek na jeho odměňování. Příslušným ÚP se rozumí kontaktní 

pracoviště krajské pobočky, pod jejíž působnost sídlo zaměstnavatele spadá. Pro Jitku 

Houfkovou je kontaktním pracovištěm pracoviště v Havlíčkově Brodě, které spadá pod 

působnost krajské pobočky v Jihlavě. Jestliže uchazeči o zaměstnání ÚP nemůže zajistit 

uplatnění jiným způsobem a zaměstnavatel se rozhodne tohoto uchazeče zaměstnat, pak 

ÚP uzavře se zaměstnavatelem dohodu. Aby bylo dohodu možné uzavřít, nesmí mít 

zaměstnavatel žádné nedoplatky na daních, na pojistném na zdravotní pojištění či 

sociální zabezpečení, s výjimkou dohodnutého splátkového kalendáře na tyto 

nedoplatky. Potvrzení o bezdlužnosti předloží zaměstnavatel ÚP. V následujících 

kapitolách budou uvedeny druhy příspěvků, které Jitka Houfková může získat od 

příslušné pobočky ÚP zaměstnáním uchazeče vedeného touto pobočkou (14).  
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Větší pravděpodobnost získání příspěvku má zaměstnavatel zaměstnáním uchazeče, 

kterému příslušná pobočka ÚP věnuje zvýšenou péči. Tito uchazeči jsou uvedeni v §33 

zákona o zaměstnanosti. Jedná se o uchazeče, kteří jsou v evidenci: 

 déle než 9 měsíců, 

 déle než 5 měsíců a je osobou se zdravotním postižením, 

 déle než 5 měsíců a je osobou do 25 let věku, 

 déle než 5 měsíců a je absolventem školy bez praxe, 

 déle než 5 měsíců a je osobu s nedostatečnou praxí či kvalifikací, 

 déle než 5 měsíců a je osobou pečující o dítě do 10 let věku. 

Speciální skupinu tvoří uchazeči, kteří jsou v evidenci déle než 5 měsíců a jsou osobami 

nad 55 let věku (8).  

 

1.9.1 Příspěvek na zřízení / vyhrazení společensky účelného pracovního místa 

Společenský účelné pracovní místo (dále jen SÚPM) vytvoří zaměstnavatel uzavřením 

dohody s ÚP na dobu určitou sjednanou v této dohodě. Zaměstnavatel obsadí toto 

pracovní místo uchazečem o zaměstnání, který je v evidenci ÚP, a kterému nelze zajistit 

pracovní uplatnění jiným způsobem. O příspěvek požádá zaměstnavatel příslušnou 

krajskou pobočku ÚP, u kterého je evidován tento uchazeč. Délka pobírání příspěvku je 

maximálně 12 měsíců. Výše příspěvku se vypočítá dle výše nezaměstnanosti 

v příslušném kraji a dle výše průměrné mzdy za 1. až 3. čtvrtletí příslušného roku: 

 Je-li míra nezaměstnanosti v příslušném kraji nižší než průměrná míra 

nezaměstnanosti v České republice, výše příspěvku může činit maximálně 

čtyřnásobek průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí příslušného 

roku. 

 Je-li míra nezaměstnanosti v příslušném kraji stejná nebo vyšší než průměrná míra 

nezaměstnanosti v České republice, výše příspěvku může činit maximálně 

šestinásobek průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 

příslušného roku (8, 15, 16). 
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Tabulka 4: Maximální výše příspěvku na vytvořené SÚPM (Zdroj: vlastní zpracování 

pomocí zdroje 8, 15) 

Výše 

nezaměstnanosti 

v příslušném kraji 

Maximální 

násobek průměrné 

mzdy 

Průměrná mzda 

za 1. až 3. čtvrtletí 

2012 

Maximální výše 

příspěvku 

Nižší než průměr 

v České republice 
4 24408,-Kč 97635,-Kč 

Stejný nebo vyšší 

než průměr v České 

republice 

6 24408,-Kč 146448,-Kč 

 

Tabulka 4 zobrazuje maximální výši příspěvků, které může ÚP poskytnout 

zaměstnavateli na vytvořené SÚPM. Výše příspěvku se odvíjí od aktuální výše 

nezaměstnanosti v kraji, kde zaměstnavatel Jitka Houfková sídlí, tedy v Kraji Vysočina. 

Celková nezaměstnanosti v České republice k 31. 12. 2012 byla ve výši 9,36%, v Kraji 

Vysočina ve výši 10,23%. Z toho vyplývá, že maximální výše příspěvku pro Jitku 

Houfkovou může dosahovat celkové výše 146448,-Kč. 

 

1.9.2 Příspěvek na vytvoření pracovní příležitosti v rámci veřejně prospěšných 

prací  

Uchazeči o zaměstnání evidovaní ÚP, kterým ÚP nemůže najít práci déle než 5 měsíců, 

mají krátkodobé pracovní příležitosti ve formě veřejně prospěšných prací. Veřejně 

prospěšné práce vytváří zaměstnavatel uzavřením písemné dohody s příslušnou 

pobočkou ÚP, kde je uchazeč o práci evidován. Na základě této dohody zaměstnavatel 

poskytuje uchazeči krátkodobé pracovní umístění. Příspěvek od ÚP je poskytován 

především na úhradu mzdových nákladů spojených s odměňováním uchazeče. 

Zaměstnavateli může být poskytnuty náhrady až do výše celkových mzdových nákladů 

zahrnujících i sociální a zdravotní pojištění (14). 
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1.9.3 Příspěvek na zapracování 

Zaměstnavatel může požádat ÚP o příspěvek na zapracování, příjme-li do pracovního 

poměru uchazeče, kterému příslušná krajská pobočka ÚP věnuje zvýšenou péči (osoby, 

kterým je věnována zvýšená péče při zprostředkování zaměstnání, jsou uvedeny v §33 

zákona o zaměstnanosti). Příspěvek může dosahovat maximálně poloviny minimální 

mzdy a je poskytován nejvýše po dobu 3 měsíců (minimální mzda podrobněji v kapitole 

1.3). Výše minimální mzdy činí 8000,-Kč, tedy zaměstnavatel může získat příspěvek na 

zapracování maximálně 12000,-Kč (8, 14). 

 

Zvýšenou péči věnuje ÚP uchazečům, kteří ji s ohledem na jejich zdravotní stav, péči o 

dítě, věk či z jiných důvodů potřebují  (viz. úvod kapitoly 1.9) (8).  

 

1.9.4 Příspěvek na vymezení / zřízení chráněného pracovního místa 

Chráněné pracovní místo (dále jen CHPM) vytvoří zaměstnavatel po předchozím 

uzavření dohody s ÚP. Tato dohoda se uzavírá minimálně na 3 roky a počíná běžet 

dnem jejího uzavření. CHPM je obsazeno uchazečem se zdravotním postižením 

evidovaným na úřadu práce. Žádost o příspěvek na zřízení / vymezení CHPM musí 

obsahovat identifikaci zaměstnavatele, předmět a místo podnikání, charakteristiku 

vytvořeného CHPM + počet těchto míst. K žádosti se přikládá doklad o zřízení účtu a 

potvrzení o tom, že zaměstnavatel nemá žádné nedoplatky (viz. úvod kapitoly 2.4). 

Maximální výše příspěvku od úřadu práce může činit pro osobu se zdravotním 

postižením maximálně osminásobek, pro osobu s těžším zdravotním postižením 

maximálně dvanáctinásobek průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. 

čtvrtletí předchozího kalendářního roku (8, 14, 15, 16).  
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Tabulka 5: Maximální výše příspěvku na vytvoření jednoho CHPM (Zdroj: vlastní 

zpracování pomocí zdroje 8, 15, 16)  

Zaměstnání osoby: 
Maximální násobek 

průměrné mzdy 

Průměrná mzda 

za 1. až 3. 

čtvrtletí 2012 

Maximální výše 

příspěvku 

se zdravotním 

postižením 
8 24408,-Kč 195264,-Kč 

s těžším zdravotním 

postižením 
12 24408,-Kč 292896,-Kč 

 

Tabulka 5 zobrazuje maximální výši příspěvků, které může ÚP poskytnout 

zaměstnavateli na vytvořené CHPM. Výše příspěvku se odvíjí od průměrné mzdy 

v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí předchozího kalendářního roku. 

  

1.9.5 Příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na 

chráněném pracovním místě 

Příspěvek je poskytován zaměstnavatelům, kteří zaměstnávají na CHPM více než 50% 

osob se zdravotním postižením z celkového počtu všech zaměstnanců. O příspěvek 

zažádat až po uplynutí 12 kalendářních měsíců od zaměstnání osoby se zdravotním 

postižením na CHPM. Zároveň zaměstnavatel musí doložit, že nemá žádné nedoplatky 

(viz. úvod kapitoly 1.9). Tyto příspěvky jsou poskytovány na úhradu provozních 

nákladů vymezených v §8 vyhlášky č. 518/2004 Sb. Příspěvek činí 75% vynaložených 

nákladů na odměňování, které zahrnují i pojistné na zdravotní pojištění hrazené 

zaměstnavatelem a pojistné na sociální zabezpečení. Ročně může příspěvek dosahovat 

maximálně částky 48000,-Kč (8, 16). 

 

Aby měla Jitka Houfková nárok na tento příspěvek, musela by vytvořit čtyři chráněná 

pracovní místa pro splnění uvedené podmínky. Jelikož uvažuje o vytvoření pouze 

jednoho pracovního místa, nebude tento druh příspěvku v konečných návrzích na 

úsporu nákladů brán na vědomí. Jestliže zaměstnavatel zaměstnává osobu se zdravotním 

postižením, může si uplatnit v daňovém přiznání slevu na dani (slevy na dani z příjmů 

podrobněji v kapitole 1.8.1).  
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1.10 SWOT analýza 

SWOT analýza je metoda, pomocí které lze určit silné a slabé stránky podniku (vnitřní 

faktory), příležitosti a hrozby (vnější faktory). Silné a slabé stránky představují 

podnikové zdroje, aktiva, charakteristiky pro něj typické. Příležitosti a hrozby podnik 

nemůže moc dobře identifikovat, avšak je schopen je pojmenovat užitím hodící se 

analýzy demografické, sociální, technické, legislativní atd. prostřednictvím faktorů 

působících v okolí daného podniku. Využití je především v nalezení vhodné strategie, 

která by mohla pomoci vyřešit konkrétní problém v podniku (17). 

 

1.11 Shrnutí teoretické části 

Teoretická část vymezuje základní pojmy spojené se vznikem pracovně právních vztahů 

tak, aby poskytla teoretické zázemí, které bude využito v části analytické a ve vlastních 

návrzích řešení. Kromě definování základních pracovně právních pojmů je první část 

věnována odvodům z hrubé mzdy zaměstnance (zaměstnaného na základě pracovní 

smlouvy, DPP či DPČ) společně s  výpočtem záloh na daň z příjmu zaměstnance a 

výpočtem čisté mzdy zaměstnance. Dále jsou v této části uvedeny jednotlivé druhy 

příspěvků, které poskytuje ÚP při zaměstnání uchazeče vedeného v jeho evidenci. Tyto 

poznatky budou využity v následujících kapitolách 2 a 3. 
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2 ANALÝZA PROBLÉMU 

Analýza problému je zaměřena na způsob, jakým by mohl být odměňován nový 

zaměstnanec a na příspěvky, které poskytují příslušných ÚP ve Středočeském kraji a 

Kraji Vysočina (konkrétně nejbližší pracoviště v Čáslavi a v Havlíčkově Brodě). Cílem 

této části je zjistit, zda Jitka Houfková efektivně využívá možnosti snížení nákladů na 

odměňování zaměstnanců, vypočíst předpokládané roční náklady na odměňování 

nového zaměstnance a zjistit aktuální výše příspěvků, které může zaměstnavatel získat 

od příslušné pobočky ÚP v Čáslavi a v Havlíčkově Brodě. Předpokladem pro získání 

příspěvků je zaměstnání uchazeče, který je v evidenci dané pobočky.  

 

2.1 Základní informace o podnikatelce Jitce Houfkové 

Jitka Houfková byla zapsána do živnostenského rejstříku 20. prosince 1993. Jejím 

předmětem podnikání byl velkoobchod s přípravky na odstranění práškové barvy a 

zařízeními pro odlakování. Dne 27. ledna přibyla další živnost, a to galvanizérství, 

smaltérství. Od 1. března 1997 byly k tomuto účelu pronajaty prostory a zřízena 

provozovna na odlakování práškových barev z výrobků a přípravků ve Stupárovicích.  

Dne 16. února 1998 uzavřela Jitka Houfková smlouvu o sdružení s podnikatelem 

Radkem Houfkem. V roce 2002 byl zakoupen objekt v ulici Komenského v Golčově 

Jeníkově, ve kterém byla od 24. listopadu 2003 zřízena nová provozovna. Radek 

Houfek je držitelem mimo jiné živnostenského oprávnění v oboru Kompletace hadic pro 

hydrauliku a v oboru Povrchové úpravy a svařování kovů, proto byly v nové 

provozovně vyhrazeny prostory i pro výrobu hydraulických hadic a komponentů, 

zakoupen tryskací box a tryskací kabina (4, 19, 20). 

 

V současné době Jitka Houfková vede daňovou evidenci, zaměstnává zaměstnance a 

obstarává veškeré administrativní práce. Pan Radek Houfek jedná se zákazníky a 

rozhoduje o provozních záležitostech. Aktuálně vykonávají práci tři zaměstnanci, 

přičemž se plánuje vytvořit jedno nové pracovní místo (19).  
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Organizační struktura sdružení je velice jednoduchá:  

 

 

Obrázek 1: Organizační struktura podnikatelky Jitky Houfkové (Zdroj: vlastní 

zpracování pomocí zdroje 19) 

 

Dva zaměstnanci vykonávají práci v oboru chemického odlakování, které tvoří největší 

objem tržeb. Práce těchto dvou zaměstnanců zahrnuje manipulaci s nebezpečnými 

látkami, jako je kyselina sírová, hydroxid sodný a jiné, proto je velice důležité jejich 

pravidelné proškolení a nevyhnutelné používání ochranných pomůcek. Výrobu 

hydraulických hadic a ostatní povrchové úpravy vykonává jeden zaměstnanec. 

V poslední době přibylo zakázek na tryskání povrchů, pro které jsou k dispozici 

prostory, ale chybí pracovní síla. Z toho důvodu plánuje zaměstnavatel vytvořit jedno 

pracovní místo. Tryskání povrchů je práce vykonávaná manuálně v malém tryskači či za 

pomoci tryskací pistole v tryskací kabině. Oba druhy tryskání vyžadují použití 

ochranných pomůcek. Jedná se o práci v hlučném prostředí. Protože se bude jednat o 

práci na pozici dělník, nejsou po uchazeči požadovány žádné odborné znalosti vyučení 

v oboru. Zaškolen bude po nástupu do práce. Byla-li by zaměstnána osoba se 

zdravotním postižením, reálnost jejího zaměstnání závisí na posouzení jejího aktuálního 

stavu smluvním lékařem Jitky Houfkové (19). 

 

Dle informací poskytnutých Jitkou Houfkovou bude zjištěno, zda jsou efektivně 

využívány možnosti snížení nákladů na odměňování zaměstnanců. Rovněž budou 

vypracovány předpokládané roční náklady při zaměstnání zaměstnance na základě 

pracovní smlouvy, DPP a DPČ. Dále bude zjištěna aktuální výše příspěvků, které může 

zaměstnavatel získat od příslušných poboček ÚP. V tabulkách budou uvedeny 

podmínky získání jednotlivých příspěvků od ÚP, jejich reálná výše a výpočet skutečné 

Jitka 
Houfková 

1. 
zaměstnanec 

2. 
zaměstnanec 

4. 
zaměstnanec 
(budoucí) 

3. 
zaměstnanec 

Radek Houfek 
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výše nákladů na odměňování nového zaměstnance. V úvahu bude brána i možnost 

zaměstnání osoby se zdravotním postižením, resp. s těžším zdravotním postižením. 

Zaměstnavatel dosud nezaměstnával nikoho se zdravotním postižením a ani nevěděl o 

možnosti úspory nákladů na odměňování zaměstnanců touto cestou. 

  

2.2 SWOT analýza podnikatelky Jitky Houfkové 

Tato SWOT analýza je vypracována na základě kapitoly 1.10. 

 

Tabulka 6: SWOT analýza podnikatelky Jitky Houfkové (Zdroj: vlastní zpracování 

pomocí zdroje 5, 19) 

Silné stránky: 

- Malá konkurence v oblasti výroby hydraulických hadic. 

- Dlouhé působení na trhu – již od roku 1993. 

- Individuální a vřelý přístup k zákazníkovi, domácí prostředí 

- Zhotovení na zakázku i na počkání. 

- Nízké ceny oproti konkurenci. 

- Pro zaměstnance zázemí a jistota stálé práce. 

Slabé stránky: 

Nevýhodou je jednoznačně umístění provozovny. Město Golčův Jeníkov je velice malé 

a většina zákazníků do provozovny dojíždí, a to i větší vzdálenosti. Provozovna se 

sídlem se nachází sice na okraji města, ale dostupnost je horší. Obchvat, který vede 

kolem města, a z kterého je dobře viditelná i provozovna, je ideální pro zákazníky. 

Nevýhodou je však sjezd z obchvatu přímo k provozovně, který znemožňuje přikázaný 

směr jízdy. Zákazníci jsou nuceni volit složitou trasu přes centrum města. 

Příležitosti: 

Pro výrobu hydraulických hadic je vyhrazena pouze jedna zařízená dílna. Vzhledem 

k tomu, že koncem roku 2012 byl zakoupen pozemek v sousedství provozovny, Jitka 

Houfková by mohla zvážit investici do výstavby větších prostor, které by byly 

vyhrazeny speciálně pro výrobu hydraulických hadic. Zároveň se nabízí i možnost 

přesunu či rozšíření provozovny do jiné lokality, která by zajišťovala lepší dostupnost a 

byla atraktivnější z hlediska klientely. 
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Hrozby: 

Za hlavní hrozbu lze považovat rostoucí konkurenci především v oboru odlakování. 

V poslední době se objevují případy, kdy se dosavadní zákazník rozhodne vybudovat si 

vlastní odlakovnu, tryskací kabinu atd. 

 

2.3 Požadavky zaměstnavatele na nového zaměstnance 

Zaměstnavatel plánuje vytvořit nové pracovní místo – jedná se o práci na pozici dělník, 

bez požadavků na konkrétní vzdělání či předchozí zkušenosti ze stejného či podobného 

oboru. Jitka Houfková je zaměstnavatel, kterého lze dle Nařízení Komise ES č. 

800/2008 zařadit mezi drobné podnikatele. Stěžejní pro existenci tak malého 

podnikatele je kvalita nabízených služeb, přístup k zákazníkovi a udržení si jeho zájmu, 

rychlé vyřízení zakázek a přijatelné ceny. Proto i jeho zaměstnanci musí vykonávat 

práci svědomitě.  Z toho důvodu je pouze jediný požadavek na nového zaměstnance, a 

to jeho spolehlivost a důslednost. Nový zaměstnanec bude vykonávat práci v oboru 

povrchových úprav pomocí tryskacích zařízení, popřípadě provádět kontrolu a 

dočišťování odlakovaného zboží z chemických lázní. Při vykonávání práce je nutné 

používat ochranné pomůcky (19, 21). 

 

2.4 Způsob odměňování nového zaměstnance 

Zaměstnavatel může nového zaměstnance zaměstnat uzavřením pracovní smlouvy či 

dohody (DPP, DPČ). Nový zaměstnanec bude odměňován stejně jako ostatní 

zaměstnanci, a to hodinovou sazbou. Pro výpočet zálohy na daň a čisté mzdy je 

demonstrativně zvolen svobodný bezdětný zaměstnanec, který podepsal prohlášení 

k dani z příjmu (19). 

 

2.4.1 Zaměstnanec zaměstnaný na základě pracovní smlouvy 

Bude-li nový zaměstnanec zaměstnán na základě pracovní smlouvy, je požadováno 

zaměstnavatelem, aby odpracoval 40 hodin týdně. Po dobu plynutí zkušební doby, která 

bude sjednána na 3 měsíce (zkušební doba podrobněji v kapitole 1.1.4), bude jeho 

hodinová mzda ve výši 95,- Kč. Budou-li obě strany po uplynutí této doby ochotny 
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v pracovním poměru pokračovat, bude nový zaměstnanec pobírat hrubou mzdu ve výši 

115,-Kč za hodinu. Jedná se o stejné mzdové ohodnocení, jaké mají ostatní 

zaměstnanci, jelikož všichni pracují na stejné pozici (viz §110 zákoníku práce). Do 

celkových nákladů na odměňování musí být zahrnuty i pojistné na zdravotní pojištění 

(podrobněji v kapitole 1.9) a pojistné na sociální zabezpečení (podrobněji v kapitole 

1.8). Na základě docházkové knihy zpracovává Jitka Houfková měsíční mzdy, odvody 

na sociální a zdravotní pojištění a zálohy na daň z příjmu. Výše předpokládané roční 

odměny bude vypočítána pomocí hodinové sazby a dle počtu odpracovaných hodin 

během pracovních dní od dubna 2013 do března 2014 (5, 19). 

 

Tabulka 7: Pracovní smlouva. Náklady na nového zaměstnance. V Kč (Zdroj: vlastní 

zpracování pomocí zdroje 19 a kapitol 1.7.1 a 1.7.2 této práce) 

Měsíc 

2013/2014 
Hrubá mzda 

Pojistné na 

zdravotní 

pojištění hrazené 

zaměstnavatelem 

Pojistné na 

sociální pojištění 

hrazené 

zaměstnavatelem 

Celkové 

náklady na 

odměňování 

(superhrubá 

mzda) 

Duben 15960 1437 3990 21387 

Květen 15960 1437 3990 21387 

Červen 15200 1368 3800 20368 

Červenec 20240 1822 5060 27122 

Srpen 20240 1822 5060 27122 

Září 19320 1739 4830 25889 

Říjen 20240 1822 5060 27122 

Listopad 19320 1739 4830 25889 

Prosinec 17480 1574 4370 23424 

Leden 20240 1822 5060 27122 

Únor 18400 1656 4600 24656 

Březen 19320 1739 4830 25889 

Celkem 221920 19977 55480 297377 

 

Tabulka 7 zobrazuje přibližnou výši celkových nákladů na odměňování nového 

zaměstnance na základě pracovní smlouvy dle jednotlivých pracovních dnů 
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v příslušných měsících. Od dubna 2013 do března 2014 budou celkové náklady na 

nového zaměstnance činit 297377,-Kč.  

 

Tabulka 8: Pracovní smlouva. Výpočet zálohy na daň z příjmu bezdětného svobodného 

zaměstnance, který podepsal prohlášení k dani. V Kč (Zdroj: vlastní zpracování pomocí 

zdroje 19 a tabulky 2) 

Měsíc 

2013/2014 

Hrubá 

mzda  

Superhrubá 

mzda  

Zaokr. na 

celé 

stokoruny 

nahoru 

Daň 

15%  

Sleva na 

poplatníka 

Výše 

zálohy 

na daň 

Duben 15960 21387 21400 3210 2070 1140 

Květen 15960 21387 21400 3210 2070 1140 

Červen 15200 20368 20400 3060 2070 990 

Červenec 20240 27122 27200 4080 2070 2010 

Srpen 20240 27122 27200 4080 2070 2010 

Září 19320 25889 25900 3885 2070 1815 

Říjen 20240 27122 27200 4080 2070 2010 

Listopad 19320 25889 25900 3885 2070 1815 

Prosinec 17480 23424 23500 3525 2070 1455 

Leden 20240 27122 27200 4080 2070 2010 

Únor 18400 24656 24700 3705 2070 1635 

Březen 19320 25889 25900 3885 2070 1815 

Celkem 221920 297377 - - 24840 19845 

 

Tabulka 8 zobrazuje výpočet zálohy na daň z příjmu zaměstnance zaměstnaného na 

základě pracovní smlouvy, který je svobodný, bezdětný a podepsal prohlášení k dani 

z příjmu. Dle aktuálního ustanovení v §35ba je roční výše slevy na poplatníka 24840,-

Kč, tedy 2070,-Kč za měsíc. 
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Tabulka 9: Pracovní smlouva. Čistá mzda svobodného bezdětného zaměstnance, který 

podepsal prohlášení k dani. V Kč (Zdroj: vlastní zpracování pomocí zdroje 19, kapitol 

1.7.1., 1.7.2 a tabulky 2, 3) 

Měsíc 

2013/2014 

Hrubá 

mzda 

Pojistné na 

zdravotní 

pojištění 

hrazené 

zaměstnancem 

Pojistné na 

sociální 

pojištění 

hrazené 

zaměstnancem 

Zálohy na 

daň z 

příjmu 

Čistá mzda 

zaměstnance 

Duben 15960 719 1038 1140 13063 

Květen 15960 719 1038 1140 13063 

Červen 15200 684 988 990 12538 

Červenec 20240 911 1316 2010 16003 

Srpen 20240 911 1316 2010 16003 

Září 19320 870 1256 1815 15379 

Říjen 20240 911 1316 2010 16003 

Listopad 19320 870 1256 1815 15379 

Prosinec 17480 787 1137 1455 14101 

Leden 20240 911 1316 2010 16003 

Únor 18400 828 1196 1635 14741 

Březen 19320 870 1256 1815 15379 

Celkem  221920 9991 14429 19845 177655 

 

Tabulka 9 zobrazuje přibližnou výši čisté mzdy zaměstnance zaměstnaného na základě 

pracovní smlouvy v jednotlivých měsících a celkem. Zálohy na daň z příjmů jsou 

vypočítány pro zaměstnance, který je svobodný, bezdětný a má podepsané prohlášení 

k dani z příjmu. 

 

2.4.2 Zaměstnanec zaměstnaný na základě dohody o provedení práce 

DPP může být se zaměstnancem uzavřena jen v případě, že by se nejednalo o opakující 

se činnost. Zaměstnanec by mohl být přijat na základě DPP pro zhotovení větší 

zakázky.  Bude-li nový zaměstnanec vykonávat práci na základě DPP, zaměstnavatel 

plánuje jeho odměnu jako při zaměstnání na základě pracovní smlouvy, tedy ve výši 

115,-Kč za hodinu. Zaměstnavatel zároveň požaduje, aby délka jeho pracovní doby byla 
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standardní jako při uzavření pracovního poměru na základě pracovní smlouvy (délka 

pracovní doby podrobněji v kapitole 1.2). Výkon práce na základě této dohody je však 

omezen maximálně na 300 hodin za rok. Nastoupí-li nový zaměstnanec do práce již od 

2. dubna 2013, odpracuje v dubnu 168 hodin a maximální počet hodin bude vyčerpán 

27. května 2013 (v tento den bude moci odpracovat pouze 4 hodiny). Jeho celková 

odměna za odpracovaných 300 hodin bude činit 34500,-Kč, tedy přesáhne částku 

10000,-Kč. Zaměstnavatel bude muset za zaměstnance odvést pojistné na sociální 

zabezpečení, pojistné na zdravotní pojištění a zálohu na daň z příjmu (podrobněji 

v kapitolách 1.7.1, 1.7.2 a 1.7.3) (19). 

 

Tabulka 10: DPP. Náklady na nového zaměstnance. V Kč (Zdroj: vlastní zpracování 

pomocí zdroje 19 a kapitol 1.5.1, 1.7.1 a 1.7.2 této práce) 

Měsíc 
Výše měsíční 

odměny 

Pojistné na 

zdravotní 

pojištění hrazené 

zaměstnavatelem 

Pojistné na 

sociální pojištění 

hrazené 

zaměstnavatelem 

Celkové 

náklady na 

odměňování 

Duben 2013 19320 1739 4830 25889 

Květen 2013 15180 1367 3795 20342 

Celkem 34500 3106 8625 46231 

 

Tabulka 10 zobrazuje přibližnou výši celkových nákladů na odměňování nového 

zaměstnance, který bude vykonávat práci na základě DPP. Od dubna 2013 do 22. 

května 2013 (300 hodin) budou celkové náklady na nového zaměstnance činit 46231,-

Kč. 

 

V následujících tabulkách 11 a 12 bude na základě tabulky 10 vypočítána záloha na daň 

z příjmu a čistá odměna zaměstnance. Pro účely slev na dani byl demonstrativně zvolen 

zaměstnanec, který je svobodný, bezdětný a který podepsal prohlášení k dani z příjmu. 
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Tabulka 11: DPP. Výpočet zálohy na daň z příjmu bezdětného svobodného 

zaměstnance, který podepsal prohlášení k dani. V Kč (Zdroj: vlastní zpracování pomocí 

zdroje 19, kapitoly 1.5.1 a tabulky 2) 

Měsíc 

2013 

Výše 

měsíční 

odměny 

Superhrubá 

odměna  

Zaokr. na 

celé 

stokoruny 

nahoru 

Daň 

15%  

Sleva na 

poplatníka 

Výše 

zálohy 

na daň 

Duben 19320 25889 25900 3885 2070 1815 

Květen 15180 20342 20400 3060 2070 990 

Celkem  34500 46231 - - 4140 2805 

 

Tabulka 11 zobrazuje výpočet zálohy na daň z příjmu zaměstnance zaměstnaného na 

základě DPP, který je svobodný, bezdětný a podepsal prohlášení k dani z příjmu. 

 

Tabulka 12: DPP. Čistá odměna svobodného bezdětného zaměstnance, který podepsal 

prohlášení k dani. V Kč (Zdroj: vlastní zpracování pomocí zdroje 19, kapitol 1.5.1, 

1.7.1., 1.7.2 a tabulky 2, 3) 

Měsíc 

2013/2014 

Výše 

měsíční 

odměny 

Pojistné na 

zdravotní 

pojištění 

hrazené 

zaměstnancem 

Pojistné na 

sociální 

pojištění 

hrazené 

zaměstnancem 

Zálohy na 

daň z 

příjmu 

Čistá 

odměna 

zaměstnance 

Duben 19320 870 1256 1815 15379 

Květen 15180 684 987 990 12519 

Celkem 34500 1554 2243 2805 27898 

  

Tabulka 12 zobrazuje přibližnou výši čisté odměny zaměstnance zaměstnaného na 

základě DPP v jednotlivých měsících a celkem. Zálohy na daň z příjmů jsou vypočítány 

pro zaměstnance, který je svobodný, bezdětný a má podepsané prohlášení k dani 

z příjmu. 
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2.4.3 Zaměstnanec zaměstnaný na základě dohody o pracovní činnosti 

Bude-li nový zaměstnanec vykonávat práci na základě DPČ, jeho odměna za 

vykonanou práci bude ve stejné výši jako při uzavření DPP či pracovní smlouvy, tedy 

115,-Kč za hodinu. Zkušební doba nebude sjednána. Pracovní doba při vykonávání 

práce na základě DPČ nesmí překročit polovinu týdenní pracovní doby stanovené 

zaměstnavatelem, tj. 20 hodin. Předpokládá se, že nový zaměstnanec odpracuje 4 

hodiny denně. Zaměstnavatel je povinen za zaměstnance odvést pojistné na sociální 

zabezpečení, pojistné na zdravotní pojištění a zálohu na daň z příjmu (podrobněji 

v kapitolách 1.7.1, 1.7.2 a 1.7.3) (19). 

 

Tabulka 13: DPČ. Náklady na nového zaměstnance. V Kč (Zdroj: vlastní zpracování 

pomocí zdroje 19 a kapitol 1.5.2, 1.7.1 a 1.7.2 této práce) 

Měsíc 

2013/2014 

Výše měsíční 

odměny 

Pojistné na 

zdravotní 

pojištění hrazené 

zaměstnavatelem 

Pojistné na 

sociální pojištění 

hrazené 

zaměstnavatelem 

Celkové 

náklady na 

odměňování 

(superhrubá 

odměna) 

Duben 9660 870 2415 12945 

Květen 9660 870 2415 12945 

Červen 9200 828 2300 12328 

Červenec 10120 911 2530 13561 

Srpen 10120 911 2530 13561 

Září 9660 870 2415 12945 

Říjen 10120 911 2530 13561 

Listopad 9660 870 2415 12945 

Prosinec 8740 787 2185 11712 

Leden 10120 911 2530 13561 

Únor 9200 828 2300 12328 

Březen 9660 870 2415 12945 

Celkem 115920 10437 28980 155337 
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Tabulka 13 zobrazuje přibližnou výši celkových nákladů na odměňování nového 

zaměstnance, který bude vykonávat práci na základě DPČ. Od dubna 2013 do března 

2014 budou celkové náklady na nového zaměstnance činit 155337,-Kč.  

 

Tabulka 14: DPČ. Výpočet zálohy na daň z příjmu bezdětného svobodného 

zaměstnance, který podepsal prohlášení k dani. V Kč (Zdroj: vlastní zpracování pomocí 

zdroje 19, kapitoly 1.5.1 a tabulky 2) 

Měsíc 

2013/2014 

Výše 

měsíční 

odměny 

Superhrubá 

odměna  

Zaokr. na 

celé 

stokoruny 

nahoru 

Daň 

15%  

Sleva na 

poplatníka 

Výše 

zálohy 

na daň 

Duben 9660 12945 13000 1950 2070 0 

Květen 9660 12945 13000 1950 2070 0 

Červen 9200 12328 12400 1860 2070 0 

Červenec 10120 13561 13600 2040 2070 0 

Srpen 10120 13561 13600 2040 2070 0 

Září 9660 12945 13000 1950 2070 0 

Říjen 10120 13561 13600 2040 2070 0 

Listopad 9660 12945 13000 1950 2070 0 

Prosinec 8740 11712 11800 1770 2070 0 

Leden 10120 13561 13600 2040 2070 0 

Únor 9200 12328 12400 1860 2070 0 

Březen 9660 12945 13000 1950 2070 0 

Celkem 115920 155337 - - 24840 0 

 

Tabulka 14 zobrazuje výpočet zálohy na daň z příjmu zaměstnance zaměstnaného na 

základě DPČ, který je svobodný, bezdětný a podepsal prohlášení k dani z příjmu. 

Z tabulky vyplývá, že daňová povinnost by novému zaměstnanci nevznikla. 
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Tabulka 15: DPČ. Čistá mzda svobodného bezdětného zaměstnance, který podepsal 

prohlášení k dani. V Kč (Zdroj: vlastní zpracování pomocí zdroje 19, kapitol 1.5.2, 

1.7.1., 1.7.2 a tabulky 2, 3) 

Měsíc 

2013/2014 

Výše 

měsíční 

odměny 

Pojistné na 

zdravotní 

pojištění 

hrazené 

zaměstnancem 

Pojistné na 

sociální 

pojištění 

hrazené 

zaměstnancem 

Zálohy na 

daň 

z příjmu 

Čistá 

odměna 

zaměstnance 

Duben 9660 435 628 0 8597 

Květen 9660 435 628 0 8597 

Červen 9200 414 598 0 8188 

Červenec 10120 456 658 0 9006 

Srpen 10120 456 658 0 9006 

Září 9660 435 628 0 8597 

Říjen 10120 456 658 0 9006 

Listopad 9660 435 628 0 8597 

Prosinec 8740 394 569 0 7777 

Leden 10120 456 658 0 9006 

Únor 9200 414 598 0 8188 

Březen 9660 435 628 0 8597 

Celkem  115920 5221 7537 0 103162 

 

Tabulka 15 zobrazuje přibližnou výši čisté mzdy zaměstnance zaměstnaného na základě 

DPČ v jednotlivých měsících a celkem. Zálohy na daň z příjmů jsou vypočítány pro 

zaměstnance, který je svobodný, bezdětný a má podepsané prohlášení k dani z příjmu. 

 

2.4.4 Shrnutí k odměňování nového zaměstnance 

Zaměstnavatel požaduje, aby byl nový zaměstnanec (pokud po uplynutí zkušební doby 

budou obě strany ochotny v pracovně právním vztahu pokračovat) přijat na delší časové 

období a vykonával práci v rozsahu standardní délky pracovní doby, tj. 40 hodin za 

týden. Tyto dvě podmínky musí být splněny současně. Z toho důvodu výše uvedené 

varianty přijetí nového zaměstnance na základě DPP a DPČ nebudou brány v úvahu při 

konečných návrzích řešení (19). 
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2.5 Příspěvky poskytované úřadem práce ve Středočeském kraji a 

v Kraji Vysočina ve skutečné výši 

Výše příspěvků uvedených v rámci kapitoly 1.9 je maximální hodnota, kterou je možno 

od ÚP získat. Jejich reálná výše se však v jednotlivých krajích liší. Uchazeč o 

zaměstnání je v evidenci té krajské pobočky ÚP, pod kterou spadá adresa jeho bydliště. 

Místně příslušná krajská pobočka vydává rozhodnutí o schválení či zamítnutí žádosti o 

příspěvky a o jejich výši (8).  

 

Při výběru uchazeče bude zaměstnavatelka Jitka Houfková zohledňovat vzdálenost jeho 

bydliště od pracoviště, a to z důvodu flexibility v případě potřeby dokončení 

požadované práce. Jelikož jsou sídlo i provozovna umístěny ve městě Golčův Jeníkov, 

které leží na pomezí Středočeského kraje a Kraje Vysočina, s největší pravděpodobností 

bude bydliště budoucího zaměstnance v jednom z těchto krajů. Z toho důvodu budou 

v následujících kapitolách zjištěny reálně poskytované příspěvky ÚP právě v těchto 

dvou krajích, tedy pobočkou ÚP v Čáslavi (Středočeský kraj) a v Havlíčkově Brodě 

(Kraj Vysočina) (19). 

 

2.5.1 Příspěvky poskytované v Kraji Vysočina 

Pobočka ÚP v Havlíčkově Brodě poskytuje aktuálně příspěvky:  

 na vyhrazení společensky účelného pracovního místa. Tento příspěvek je podmíněn 

uzavřením pracovního poměru na dobu neurčitou nebo na dobu určitou, minimálně 

však na 12 měsíců (společensky účelné pracovní místo podrobněji v kapitole 1.9.1). 

 na vytvoření pracovní příležitosti v rámci veřejně prospěšných prací. Příspěvek je 

podmíněn vytvořením pracovní pozice maximálně na dobu 12 měsíců (veřejně 

prospěšné práce podrobněji v kapitole 1.9.2).  

 na zřízení chráněného pracovního místa. Příspěvek zahrnuje veškeré náklady 

související se zřízením pracovního místa. Jedná se o jednorázovou částku. Výše 

příspěvku je tedy individuální; v průměru se pohybuje okolo 80000,-Kč. Protože 

zaměstnavatel není nucen vynaložit žádné zvláštní náklady na zřízení chráněného 
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pracovního místa, nebude s tímto příspěvkem kalkulováno (chráněné pracovní místo 

podrobněji v kapitole 1.9.4) (22). 

 

V tabulce jsou uvedeni uchazeči, kterým pobočka ÚP v Havlíčkově Brodě věnuje 

zvýšenou péči (podrobněji v úvodu kapitoly 1.9). 

 

Tabulka 16: Výše příspěvků na vyhrazení společensky účelného pracovního místa v 

Kraji Vysočina. V Kč (Zdroj: vlastní zpracování pomocí zdroje 22) 

Uchazeč: 
Výše příspěvku / 

uchazeč / měsíc 

Doba pobírání 

příspěvku  

Celková výše 

příspěvku 

kterému je věnována 

zvýšená péče 

9000 

6 měsíců 54000 

v evidenci déle než 5 

měsíců a je osobou nad 

55 let věku 

9 měsíců 81000 

   

Tabulka 16 zobrazuje reálnou výši příspěvků, které by mohl ÚP v Havlíčkově Brodě po 

uvedenou dobu poskytovat zaměstnavateli na vyhrazené společensky účelné pracovní 

místo. Bude-li zaměstnán uchazeč starší 55 let a současně evidován na příslušné 

pobočce ÚP déle než 5 měsíců, dostane zaměstnavatel nejvyšší příspěvek, a to v 

celkové výši 81000,-Kč za 9 měsíců. Bude-li moci práci vykonávat, závisí na jeho 

aktuálním zdravotním stavu a posouzení smluvního lékaře.  

 

Tabulka 17: Výše příspěvku na vyhrazení pracovního místa pro výkon veřejně 

prospěšných prací v Kraji Vysočina. V Kč (Zdroj: vlastní zpracování pomocí zdroje 22) 

Uchazeč: 
Výše příspěvku / 

uchazeč / měsíc 

Doba pobírání 

příspěvku 

Celková výše 

příspěvku 

kterému je věnována 

zvýšená péče 

10720 12 měsíců 128640 v evidenci déle než 5 

měsíců a je osobou nad 

55 let věku 
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Tabulka 17 zobrazuje reálnou výši příspěvků, které bude ÚP po uvedenou dobu 

poskytovat zaměstnavateli na vyhrazení pracovní pozice pro výkon veřejně prospěšných 

prací. Bude-li vytvořena pracovní pozice pro uchazeče na dobu 12 měsíců, může 

zaměstnavatel počítat s měsíčním příspěvkem od ÚP ve výši 10720,-Kč (tedy za 12 

měsíců 128640,-Kč), a to bez ohledu na to, jakou z uvedených osob bude pracovní 

pozice obsazena. 

 

2.5.2 Příspěvky poskytované ve Středočeském kraji  

Pobočka ÚP v Čáslavi poskytuje aktuálně stejné druhy příspěvků jako pobočka 

v Havlíčkově Brodě (23). 

 

Tabulka 18: Výše příspěvků na vyhrazení společensky účelného pracovního místa ve 

Středočeském kraji. V Kč (Zdroj: vlastní zpracování pomocí zdroje 23, 24) 

Uchazeč: 

Výše příspěvku 

/ uchazeč / 

měsíc 

Doba pobírání 

příspěvku 

Celková výše 

příspěvku 

kterému je věnována 

zvýšená péče 

10000 

6 měsíců 60000 

v evidenci déle než 5 

měsíců a je osobou nad 

55 let věku 

 až 12 měsíců 120000 

 

Tabulka 18 zobrazuje reálnou výši příspěvků, kterou by ÚP práce po uvedenou dobu 

mohl poskytovat zaměstnavateli na vyhrazené společensky účelné pracovní místo. 

Bude-li zaměstnán uchazeč starší 55 let, který bude současně evidován příslušnou 

pobočkou ÚP déle než 5 měsíců, mohl by zaměstnavatel dostat nejvyšší příspěvek, a to 

v celkové výši 120000,-Kč za 12 měsíců.  
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Tabulka 19: Výše příspěvku na vyhrazení pracovního místa pro výkon veřejně 

prospěšných prací ve Středočeském kraji. V Kč (Zdroj: vlastní zpracování pomocí 

zdroje 23, 24) 

Uchazeč: 
Výše příspěvku / 

uchazeč / měsíc 

Doba pobírání 

příspěvku 

Celková výše 

příspěvku 

kterému je věnována 

zvýšená péče 

12000 12 měsíců 144000 v evidenci déle než 5 

měsíců a je osobou nad 

55 let věku 

 

Tabulka 15 zobrazuje reálnou výši příspěvků, které by mohl ÚP po uvedenou dobu 

poskytovat zaměstnavateli na vyhrazení pracovní pozice pro výkon veřejně prospěšných 

prací. Bude-li vytvořena pracovní pozice pro uchazeče na dobu 12 měsíců, měsíční výše 

příspěvku od příslušné pobočky ÚP, kde je uchazeč evidován, může dosahovat výše 

12000,-Kč (tedy za 12 měsíců 144000,-Kč), a to bez ohledu na to, jakou z uvedených 

osob bude pracovní pozice obsazena. 

 

2.5.3 Porovnání výše příspěvků ve Středočeském kraji a v Kraji Vysočina 

V kapitolách 2.5.1 a 2.5.2 jsou uvedeny druhy příspěvků, které poskytuje Středočeský 

kraj a Kraj Vysočina, jejich reálná výše a doba jejich pobírání. Výše a doba pobírání 

příspěvků závisí na tom, v jakém kraji a jak dlouho eviduje příslušná pobočka ÚP 

uchazeče, pro kterého zaměstnavatel vytváří pracovní místo.  
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Tabulka 20: Porovnání výše příspěvků ve Středočeském kraji a v Kraji Vysočina 

(Zdroj: vlastní zpracování pomocí tabulek 13, 14, 16, 20) 

 Kraj Vysočina Středočeský kraj 

SPOLEČENSKY ÚČELNÉ 

PRACOVNÍ MÍSTO 
ANO ANO 

 Výše příspěvku 9000,-Kč 10000,-Kč 

 Maximální doba pobírání 

příspěvku 
9 měsíců 12 měsíců 

 Uchazeč v evidenci ÚP: 
déle než 5 měsíců a je 

osobou nad 55 let věku 

déle než 5 měsíců a je 

osobou nad 55 let věku 

 Celková maximální výše 

příspěvku 
81000,-Kč 120000,-Kč 

PRACOVNÍ MÍSTO PRO 

VÝKON VEŘEJNĚ 

PROSPĚŠNÝCH PRACÍ 

ANO ANO 

 Výše příspěvku 10720,-Kč 12000,-Kč 

 Doba pobírání příspěvku 12 měsíců 12 měsíců 

 Uchazeč v evidenci ÚP: déle než 5 měsíců déle než 5 měsíců 

 Celková maximální výše 

příspěvku 
128640,-Kč 144000,-Kč 

CHRÁNĚNÉ 

PRACOVNÍ MÍSTO 
ANO ANO 

 Výše příspěvku Individuální individuální 

 

Tabulka 20 porovnává druhy a výše příspěvků poskytované pobočkami ÚP 

v Havlíčkově Brodě a v Čáslavi. Z tabulky je patrné, že vyšší příspěvky na vytvoření 

společensky účelného pracovního místa i na vytvoření pracovního místa pro výkon 

veřejně prospěšných prací poskytuje pobočka v Čáslavi. 

 

Jitka Houfková se chystá zaměstnat zaměstnance pokud možno na delší časové období. 

Zároveň požaduje, aby vykonával práci 40 hodin týdně. Z toho důvodu nebude s 
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příspěvkem na vytvoření pracovního místa pro výkon veřejně prospěšných prací ve 

vlastních návrzích na úsporu nákladů kalkulováno.  

 

Zároveň, jak je uvedeno v kapitolách 2.5.1 a 2.5.2 této práce, ve vlastních návrzích na 

úsporu nákladů na odměňování zaměstnance nebude kalkulování ani s příspěvky na 

vytvoření chráněného pracovního místa. Jelikož zaměstnavateli nevzniknou žádné 

zvláštní náklady spojené se zřízením chráněného pracovního místa, bylo by předložení 

tohoto návrhu zbytečné. 

 

2.6 Shrnutí analytické části 

V analýze problému byly vypočteny předpokládané náklady na odměňování nového 

zaměstnance zaměstnaného na základě pracovní smlouvy, DPP či DPČ. Dle požadavků 

zaměstnavatele však varianty zaměstnání zaměstnance na základě DPP a DPČ nebudou 

brány v potaz. Dále byly zjištěny příspěvky, které poskytují příslušné pobočky ÚP ve 

Středočeském kraji a Kraji Vysočina, jejich aktuální výše a doba jejich pobírání. 

V následující části budou tyto informace využity ke zpracování jednotlivých návrhů. 

V návrzích bude kalkulováno i se slevami na dani při zaměstnání osoby se zdravotním 

postižením, resp. s těžším zdravotním postižením. 
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3 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 

Cílem třetí části práce je předložit Jitce Houfkové návrhy, které by jí zajistily snížení 

nákladů na odměňování nového zaměstnance. Jak vyplývá z analytické části a 

z požadavků zaměstnavatele, v návrzích je možné věnovat se pouze příspěvkům na 

vytvoření SÚPM, zaměstnání osoby se zdravotním postižením a kombinaci obojího.  

 

Jak bylo řečeno v úvodu kapitoly 2.5, byly zjišťovány druhy příspěvků a jejich výše 

poskytované pobočkami ÚP ve Středočeském kraji a Kraji Vysočina z toho důvodu, že 

o poskytnutí příspěvku rozhoduje krajská pobočka ÚP, u které je uchazeč o zaměstnání 

evidován, tedy pod kterou spadá adresa jeho bydliště. Výše příspěvků, které poskytují 

příslušné pobočky ÚP na vytvoření SÚPM se ve Středočeském kraji a Kraji Vysočina 

liší.  

 

Bude-li zaměstnán uchazeč v evidenci příslušné pobočky ÚP a zároveň se bude jednat o 

osobu se zdravotním postižením, resp. o osobu s těžším zdravotním postižením, 

zaměstnavatel si může uplatnit slevu na dani. Výše slevy je uvedena v kapitole 1.8.1. 

Zdravotní stav osoby se zdravotním postižením je nutno konzultovat se smluvním 

lékařem Jitky Houfkové. Slevy na dani si zaměstnavatel uplatní až z výsledné daňově 

povinnosti za předcházející zdaňovací období. V návrzích bude se slevami na dani také 

kalkulováno, přestože se uplatňují až zpětně v přiznání k dani z příjmů fyzických osob 

za zdaňovací období. Cílem je vyčíslit zaměstnavateli skutečnou úsporu bez ohledu na 

období, ve kterém bude možné slevu uplatnit. 

 

3.1 Návrhy řešení 

Tato kapitola zobrazuje 14 návrhů, které podnikatelce Jitce Houfkové zajistí snížení 

nákladů na odměňování nového zaměstnance. Návrhy vychází z možnosti uplatnění slev 

na dani při zaměstnání osoby se zdravotním postižením, resp. osoby s těžším 

zdravotním postižením, a z možnosti poskytnutí příspěvků příslušnými pobočkami ÚP. 
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Návrh řešení č. 1 

Tento návrh vychází z předpokladu, že bude zaměstnán zaměstnanec se zdravotním 

postižením. V takovém případě si zaměstnavatel může uplatnit slevu na dani. 

Následující tabulka využívá výpočtu předpokládaných ročních nákladů na zaměstnance 

zaměstnaného na základě pracovní smlouvy (viz. tabulka 7) a slev na dani (slevy na 

dani jsou popsány v kapitole 1.8.1).  

 

Tabulka 21: Náklady na odměňování zaměstnance se zdravotním postižením. V Kč 

(Zdroj: vlastní zpracování dle kapitoly 1.8.1 a 2.4.1 této práce) 

Náklady na odměňování zaměstnance od dubna 2013 do března 2014 297377 

Sleva na dani, kterou si lze uplatnit za rok 18000 

Náklady na odměňování zaměstnance po slevě 279377 

 

 Z tabulky 21 vyplývá, že zaměstnavatel může ušetřit ročně 18000,-Kč, zaměstná-li 

zaměstnance se zdravotním postižením. Předpokládané roční náklady na jeho 

odměňování budou ve výši 279377,-Kč. 

 

Návrh řešení č. 2 

Bude-li zaměstnán zaměstnanec s těžším zdravotním postižením, zaměstnavatel si může 

uplatnit roční slevu na dani ve výši 60000,-Kč. V následující tabulce je uvedena celková 

předpokládaná výše odměn zaměstnance zaměstnaného na základě pracovní smlouvy 

(viz. tabulka 7) a sleva na dani za zaměstnance s těžším zdravotním postižením (slevy 

na dani jsou popsány v kapitole 1.8.1). 

 

Tabulka 22: Náklady na odměňování zaměstnance s těžším zdravotním postižením. V 

Kč (Zdroj: vlastní zpracování dle kapitoly 1.8.1 a 2.4.1 této práce) 

Náklady na odměňování zaměstnance od dubna 2013 do března 2014 297377 

Sleva na dani, kterou si lze uplatnit za rok 60000 

Náklady na odměňování zaměstnance po slevě 237377 
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 Z tabulky 22 vyplývá, že zaměstnavatel ušetří ročně 60000,-Kč, zaměstná-li 

zaměstnance s těžším zdravotním postižením. Předpokládané roční náklady na jeho 

odměňování budou ve výši 237377,-Kč. 

 

Návrh řešení č. 3 

Tento návrh vychází z předpokladu, že zaměstnavatel vytvoří SÚPM pro uchazeče 

evidovaného ÚP v Havlíčkově Brodě. Příspěvek bude poskytován ve výši 9000,-Kč za 

měsíc po dobu 6 měsíců. Platí to pro uchazeče o zaměstnání, kterému tato pobočka ÚP 

věnuje zvýšenou péči (viz. úvod kapitoly 1.9). Následující tabulka vychází z výpočtu 

předpokládaných ročních nákladů na zaměstnance zaměstnaného na základě pracovní 

smlouvy (viz. tabulka 7) a příspěvků, které poskytuje Kraj Vysočina na vytvoření 

SÚPM (SÚPM podrobněji v kapitole 1.9.1).  

 

Tabulka 23: Náklady na odměňování zaměstnance z Kraje Vysočina zaměstnaného na 

vytvořeném SÚPM. V Kč (Zdroj: vlastní zpracování pomocí kapitoly 1.9.1 této práce a 

tabulky 7, 16) 

Náklady na odměňování zaměstnance od dubna 2013 do března 2014 297377 

Výše příspěvků na vytvořené SÚPM za 6 měsíců 54000 

Náklady na odměňování zaměstnance po odečtení příspěvků 243377 

  

Vytvoří-li zaměstnavatel SÚPM a obsadí-li ho uchazečem splňujícím výše uvedené 

požadavky z Kraje Vysočina, získá od ÚP příspěvek v celkové výši 54000,-Kč za 6 

měsíců. Předpokládané roční náklady na jeho odměňování budou ve výši 243377,-Kč. 

 

Návrh řešení č. 4 

Zaměstnavatel vytvoří SÚPM pro uchazeče o zaměstnání evidovaného ÚP 

v Havlíčkově Brodě déle než 5 měsíců, který je zároveň osobou nad 55 let věku. 

Příspěvek bude poskytován ve výši 9000,-Kč po dobu 9 měsíců.  
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Tabulka 24: Náklady na odměňování zaměstnance nad 55 let a v evidenci déle než 5 

měsíců z Kraje Vysočina zaměstnaného na vytvořeném SÚPM. V Kč (Zdroj: vlastní 

zpracování pomocí kapitoly 1.9.1 této práce a tabulky 7, 16) 

Náklady na odměňování zaměstnance od dubna 2013 do března 2014 297377 

Výše příspěvků na vytvořené SÚPM za 9 měsíců 81000 

Náklady na odměňování zaměstnance po odečtení příspěvků 216377 

 

Z tabulky 24 vyplývá, že zaměstnavatel, který vytvoří SÚPM pro uchazeče nad 55 let 

z Kraje Vysočina, evidovaného ÚP déle než 5 měsíců, získá od ÚP příspěvek ve výši 

81000,-Kč za 9 měsíců. Předpokládané roční náklady na tohoto zaměstnance budou ve 

výši 216377,-Kč. 

 

Návrh řešení č. 5  

Předpokladem pro tento návrh je vytvoření SÚPM pro uchazeče evidovaného ÚP 

v Čáslavi, kterému tato pobočka věnuje zvýšenou péči (viz. úvod kapitoly 1.9). 

Příspěvek bude poskytován ve výši 10000,-Kč za měsíc po dobu 6 měsíců. Následující 

tabulka vychází z výpočtu předpokládaných ročních nákladů na zaměstnance 

zaměstnaného na základě pracovní smlouvy (viz. tabulka 7) a příspěvků, které 

poskytuje Středočeský kraj na vytvoření SÚPM (SÚPM podrobněji v kapitole 1.9.1). 

 

Tabulka 25: Náklady na odměňování zaměstnance ze Středočeského kraje 

zaměstnaného na vytvořeném SÚPM. V Kč (Zdroj: vlastní zpracování pomocí kapitoly 

1.9.1 této práce a tabulky 7, 18) 

Náklady na odměňování zaměstnance od dubna 2013 do března 2014 297377 

Výše příspěvků na vytvořené SÚPM za 6 měsíců 60000 

Náklady na odměňování zaměstnance po odečtení příspěvků 237377 

 

Z tabulky 25 vyplývá, že zaměstnavatel, který vytvoří SÚPM a obsadí ho uchazečem ze 

Středočeského kraje, získá od ÚP příspěvek v celkové výši 60000,-Kč za 6 měsíců. 

Předpokládané roční náklady na jeho odměňování budou ve výši 237377,-Kč. 
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Návrh řešení č. 6 

Zaměstnavatel vytvoří SÚPM pro uchazeče o zaměstnání evidovaného ÚP v Čáslavi 

déle než 5 měsíců, který je zároveň osobou nad 55 let věku. Příspěvek bude poskytován 

ve výši 10000,-Kč po dobu až 12 měsíců. 

  

Tabulka 26: Náklady na odměňování zaměstnance nad 55 let a v evidenci déle než 5 

měsíců ze Středočeského kraje zaměstnaného na vytvořeném SÚPM. V Kč (Zdroj: 

vlastní zpracování pomocí kapitoly 1.9.1 této práce a tabulky 7, 18) 

Náklady na odměňování zaměstnance od dubna 2013 do března 2014 297377 

Výše příspěvků na vytvořené SÚPM za 12 měsíců 120000 

Náklady na odměňování zaměstnance po odečtení příspěvků 177377 

 

Zaměstnanec, který zaměstná uchazeče nad 55 let ze Středočeského kraje, evidovaného 

ÚP déle než 5 měsíců, získá od ÚP příspěvek v celkové výši 120000,-Kč za 12 měsíců. 

Předpokládané roční náklady na jeho odměňování budou ve výši 177377,-Kč. 

 

Návrh řešení č. 7 

Zaměstnavatel vytvoří SÚPM pro uchazeče se zdravotním postižením z Kraje Vysočina, 

kterému pobočka ÚP v Havlíčkově Brodě věnuje zvýšenou péči (viz. úvod kapitoly 

1.9). Příspěvek na SÚPM bude poskytován ve výši 9000,-Kč za měsíc po dobu 6 

měsíců. Sleva na dani, kterou si lze uplatnit za osobu se zdravotním postižením za rok je 

ve výši 18000,-Kč za rok.  

 

Tabulka 27: Náklady na odměňování zaměstnance se zdravotním postižením z Kraje 

Vysočina zaměstnaného na vytvořeném SÚPM. V Kč (Zdroj: vlastní zpracování pomocí 

kapitoly 1.8.1 a 1.9.1 této práce a tabulky 7, 16) 

Náklady na odměňování zaměstnance od dubna 2013 do března 2014 297377 

Výše příspěvků na vytvořené SÚPM za 6 měsíců 54000 

Sleva na dani, kterou si lze uplatnit za rok 18000 

Náklady na odměňování zaměstnance po odečtení příspěvků 225377 

 

Vytvoří-li zaměstnavatel SÚPM a obsadí-li ho uchazečem se zdravotním postižením 

z Kraje Vysočina, získá od ÚP příspěvek v celkové výši 54000,-Kč za 6 měsíců. 
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Zároveň si může uplatnit slevu na dani ve výši 18000,-Kč za rok. Předpokládané roční 

náklady na jeho odměňování budou ve výši 225377,-Kč. 

 

Návrh řešení č. 8 

Zaměstnanec vytvoří SÚPM pro uchazeče s těžším zdravotním postižením z Kraje 

Vysočina, kterému pobočka ÚP v Havlíčkově Brodě věnuje zvýšenou péči (viz. úvod 

kapitoly 1.9). Příspěvek na SÚPM bude poskytován ve výši 9000,-Kč za měsíc po dobu 

6 měsíců. Sleva na dani, kterou si lze uplatnit za osobu s těžším zdravotním postižením 

za rok je ve výši 60000,-Kč za rok.  

 

Tabulka 28: Náklady na odměňování zaměstnance s těžším zdravotním postižením z 

Kraje Vysočina zaměstnaného na vytvořeném SÚPM. V Kč (Zdroj: vlastní zpracování 

pomocí kapitoly 1.8.1 a 1.9.1 této práce a tabulky 7, 16) 

Náklady na odměňování zaměstnance od dubna 2013 do března 2014 297377 

Výše příspěvků na vytvořené SÚPM za 6 měsíců 54000 

Sleva na dani, kterou si lze uplatnit za rok 60000 

Náklady na odměňování zaměstnance po odečtení příspěvků 183377 

 

Z tabulky 28 vyplývá, že zaměstnavatel, který vytvoří SÚPM a obsadí ho uchazečem 

s těžším zdravotním postižením z Kraje Vysočina, získá od ÚP příspěvek v celkové výši 

54000,-Kč za 6 měsíců. Zároveň si může uplatnit slevu na dani ve výši 60000,-Kč za 

rok. Předpokládané roční náklady na jeho odměňování budou ve výši 183377,-Kč. 

 

Návrh řešení č. 9 

Zaměstnavatel vytvoří SÚPM pro uchazeče o zaměstnání evidovaného ÚP 

v Havlíčkově Brodě déle než 5 měsíců, který je zároveň osobou nad 55 let věku a 

zároveň osobou se zdravotním postižením. Příspěvek bude poskytován ve výši 9000,-

Kč po dobu 9 měsíců. Sleva na dani je ve výši 18000,-Kč za rok.  
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Tabulka 29: Náklady na odměňování zaměstnance se zdravotním postižením nad 55 let 

a v evidenci déle než 5 měsíců z Kraje Vysočina zaměstnaného na vytvořeném SÚPM. 

V Kč (Zdroj: vlastní zpracování pomocí kapitoly 1.8.1 a 1.9.1 této práce a tabulky 7, 

16) 

Náklady na odměňování zaměstnance od dubna 2013 do března 2014 297377 

Výše příspěvků na vytvořené SÚPM za 9 měsíců 81000 

Sleva na dani, kterou si lze uplatnit za rok 18000 

Náklady na odměňování zaměstnance po odečtení příspěvků 198377 

 

Z tabulky 29 vyplývá, že zaměstnavatel, který vytvoří SÚPM pro uchazeče se 

zdravotním postižením nad 55 let evidovaného ÚP v Havlíčkově Brodě déle než 5 

měsíců, získá od ÚP příspěvek v celkové výši 81000,-Kč za 9 měsíců. Zároveň si může 

uplatnit slevu na dani ve výši 18000,-Kč za rok. Předpokládané roční náklady na tohoto 

zaměstnance budou ve výši 198377,-Kč. 

 

Návrh řešení č. 10 

Zaměstnavatel vytvoří SÚPM pro uchazeče o zaměstnání evidovaného ÚP 

v Havlíčkově Brodě déle než 5 měsíců, který je zároveň osobou nad 55 let věku a 

zároveň osobou s těžším zdravotním postižením. Příspěvek bude poskytován ve výši 

9000,-Kč po dobu 9 měsíců. Sleva na dani je ve výši 60000,-Kč za rok.  

 

Tabulka 30: Náklady na odměňování zaměstnance s těžším zdravotním postižením nad 

55 let a v evidenci déle než 5 měsíců z Kraje Vysočina zaměstnaného na vytvořeném 

SÚPM. V Kč (Zdroj: vlastní zpracování pomocí kapitoly 1.8.1 a 1.9.1 této práce a 

tabulky 7, 16) 

Náklady na odměňování zaměstnance od dubna 2013 do března 2014 297377 

Výše příspěvků na vytvořené SÚPM za 9 měsíců 81000 

Sleva na dani, kterou si lze uplatnit za rok 60000 

Náklady na odměňování zaměstnance po odečtení příspěvků 156377 

 

Z tabulky 30 vyplývá, že zaměstnavatel, který vytvoří SÚPM pro uchazeče se 

zdravotním postižením nad 55 let evidovaného ÚP v Havlíčkově Brodě práce déle než 5 

měsíců, získá od ÚP příspěvek ve výši 81000,-Kč za 9 měsíců. Zároveň si může uplatnit 
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slevu na dani ve výši 60000,-Kč za rok. Předpokládané roční náklady na tohoto 

zaměstnance budou ve výši 156377,-Kč. 

 

Návrh řešení č. 11 

Zaměstnavatel vytvoří SÚPM pro osobu se zdravotním postižením ze Středočeského 

kraje, které příslušná pobočka ÚP věnuje zvýšenou péči (viz. úvod kapitoly 1.9). 

 

Tabulka 31: Náklady na odměňování zaměstnance se zdravotním postižením ze 

Středočeského kraje zaměstnaného na vytvořeném SÚPM. V Kč (Zdroj: vlastní 

zpracování pomocí kapitoly 1.8.1 a 1.9.1 této práce a tabulky 7, 18) 

Náklady na odměňování zaměstnance od dubna 2013 do března 2014 297377 

Výše příspěvků na vytvořené SÚPM za 6 měsíců 60000 

Sleva na dani, kterou si lze uplatnit za rok 18000 

Náklady na odměňování zaměstnance po odečtení příspěvků 219377 

 

Z tabulky 31 vyplývá, že zaměstnavatel, který vytvoří SÚPM a obsadí ho uchazečem se 

zdravotním postižením ze Středočeského kraje, získá od ÚP příspěvek v celkové výši 

60000,-Kč za 6 měsíců. Zároveň si může uplatnit slevu na dani ve výši 18000,-Kč za 

rok. Předpokládané roční náklady na jeho odměňování budou ve výši 219377,-Kč. 

 

Návrh řešení č. 12 

Zaměstnanec vytvoří SÚPM pro uchazeče s těžším zdravotním postižením 

ze Středočeského kraje, kterému pobočka ÚP v Čáslavi věnuje zvýšenou péči (viz. úvod 

kapitoly 1.9). Příspěvek bude poskytován ve výši 10000,-Kč za měsíc po dobu 6 

měsíců. Sleva na dani, kterou si zaměstnavatel může uplatnit, je ve výši 60000,-Kč za 

rok. 
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Tabulka 32: Náklady na odměňování zaměstnance s těžším zdravotním postižením ze 

Středočeského kraje zaměstnaného na vytvořeném SÚPM. V Kč (Zdroj: vlastní 

zpracování pomocí kapitoly 1.8.1 a 1.9.1 této práce a tabulky 7, 18) 

Náklady na odměňování zaměstnance od dubna 2013 do března 2014 297377 

Výše příspěvků na vytvořené SÚPM za 6 měsíců 60000 

Sleva na dani, kterou si lze uplatnit za rok 60000 

Náklady na odměňování zaměstnance po odečtení příspěvků 177377 

 

Z tabulky 32 vyplývá, že zaměstnavatel, který vytvoří SÚPM a obsadí ho uchazečem s 

těžším zdravotním postižením ze Středočeského kraje, získá od ÚP příspěvek v celkové 

výši 60000,-Kč za 6 měsíců. Zároveň si může uplatnit slevu na dani ve výši 60000,-Kč 

za rok. Předpokládané roční náklady na jeho odměňování budou ve výši 177377,-Kč. 

 

Návrh řešení č. 13 

Zaměstnavatel vytvoří SÚPM pro uchazeče o zaměstnání se zdravotním postižením 

evidovaného ÚP v Čáslavi déle než 5 měsíců, který je zároveň osobou nad 55 let věku. 

Příspěvek bude poskytován ve výši 10000,-Kč po dobu až 12 měsíců. Sleva na dani, 

kterou si zaměstnavatel může uplatnit, je ve výši 18000,-Kč za rok. 

 

Tabulka 33: Náklady na odměňování zaměstnance se zdravotním postižením nad 55 let 

a v evidenci déle než 5 měsíců ze Středočeského kraje zaměstnaného na vytvořeném 

SÚPM. V Kč (Zdroj: vlastní zpracování pomocí kapitoly 1.8.1 a 1.9.1 této práce a 

tabulky 7, 16) 

Náklady na odměňování zaměstnance od dubna 2013 do března 2014 297377 

Výše příspěvků na vytvořené SÚPM za 12 měsíců 120000 

Sleva na dani, kterou si lze uplatnit za rok 18000 

Náklady na odměňování zaměstnance po odečtení příspěvků 159377 

 

Z tabulky 33 vyplývá, že zaměstnavatel, který vytvoří SÚPM pro uchazeče se 

zdravotním postižením nad 55 let evidovaného ÚP v Čáslavi déle než 5 měsíců, získá 

od úřadu práce příspěvek v celkové výši 120000,-Kč za 12 měsíců. Zároveň si může 

uplatnit slevu na dani ve výši 18000,-Kč za rok. Předpokládané roční náklady na tohoto 

zaměstnance budou ve výši 159377,-Kč. 
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Návrh řešení č. 14 

Zaměstnavatel, který vytvoří SÚPM pro uchazeče o zaměstnání s těžším zdravotním 

postižením evidovaného ÚP v Čáslavi déle než 5 měsíců, který je zároveň osobou nad 

55 let věku, získá příspěvek. Příspěvek bude poskytován ve výši 10000,-Kč po dobu až 

12 měsíců. Sleva na dani, kterou si zaměstnavatel může uplatnit, je ve výši 60000,-Kč 

za rok. 

 

Tabulka 34: Náklady na odměňování zaměstnance s těžším zdravotním postižením nad 

55 let a v evidenci déle než 5 měsíců ze Středočeského kraje zaměstnaného na 

vytvořeném SÚPM. V Kč (Zdroj: vlastní zpracování pomocí kapitoly 1.8.1 a 1.9.1 této 

práce a tabulky 7, 16) 

Náklady na odměňování zaměstnance od dubna 2013 do března 2014 297377 

Výše příspěvků na vytvořené SÚPM za 12 měsíců 120000 

Sleva na dani, kterou si lze uplatnit za rok 60000 

Náklady na odměňování zaměstnance po odečtení příspěvků 117377 

 

Z tabulky 34 vyplývá, že zaměstnavatel, který vytvoří SÚPM pro uchazeče se 

zdravotním postižením nad 55 let evidovaného ÚP v Čáslavi déle než 5 měsíců, získá 

od úřadu práce příspěvek ve výši 120000,-Kč za 12 měsíců. Zároveň si může uplatnit 

slevu na dani ve výši 60000,-Kč za rok. Předpokládané roční náklady na tohoto 

zaměstnance budou ve výši 117377,-Kč. 

 

3.2 Shrnutí návrhů řešení 

V předchozí kapitole 3.1 jsou uvedeny jednotlivé návrhy, kterými zaměstnavatel může 

dosáhnout úspory na odměňování nového zaměstnance. Předpokladem těchto úspor je 

získání příspěvků od ÚP vytvořením SÚPM, zaměstnáním osoby se zdravotním 

postižením (resp. osoby s těžším zdravotním postižením) či kombinací obojího. 

V následující tabulce jsou uvedeny jednotlivé návrhy dle výše ročních nákladů na 

odměňování nového zaměstnance, seřazené vzestupně. 
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Tabulka 35: Shrnutí návrhů řešení č. 1-14. V Kč (Zdroj: vlastní zpracování dle kapitoly 

3.1) 

Návrh č. 
Výše příspěvku 

od úřadu práce 
Sleva na dani Celková úspora 

Výše ročních 

nákladů na 

odměňování 

zaměstnance 

14 120000 60000 180000 117377 

10 81000 60000 141000 156377 

13 120000 18000 138000 159377 

6 120000 0 120000 177377 

12 60000 60000 120000 177377 

8 54000 60000 114000 183377 

9 81000 18000 99000 198377 

4 81000 0 81000 216377 

11 60000 18000 78000 219377 

7 54000 18000 72000 225377 

2 0 60000 60000 237377 

5 60000 0 60000 237377 

3 54000 0 54000 243377 

1 0 18000 18000 279377 

 

Z tabulky 35 lze vyčíst, že v návrzích č. 6, 12 a č. 2, 5 dosáhne zaměstnavatel stejné 

úspory. Úspora v návrzích č. 6 a 12 je ve výši 120000,-Kč, v návrzích č. 2 a 5 60000,-

Kč. Největší úspory by zaměstnavatel dosáhl využitím návrhu č. 14, tedy vytvoří-li 

SÚPM pro osobu s těžším zdravotním postižením nad 55 let, která je evidovaná ÚP 

v Čáslavi déle než 5 měsíců.  

 

3.3 Přínos návrhů 

Z tabulky 35 je zřejmé, že využití jakéhokoliv návrhu přinese zaměstnavateli úsporu 

finančních prostředků oproti tomu, kdyby nevyužil příspěvků od ÚP či nevyužil slev na 

dani. Návrhy v kapitole 3.1 poukazují na to, že příspěvky poskytované krajskými 
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pobočkami ÚP ve Středočeském kraji jsou vyšší než příspěvky poskytované v Kraji 

Vysočina. Jak je uvedeno v tabulce 35, největší úspory dosáhne zaměstnavatel při 

zaměstnání osoby s těžším zdravotním postižením, která je starší 55 let a která je 

evidována pobočkou ÚP v Čáslavi déle než 5 měsíců. V takovém případě zaměstnavatel 

získá příspěvek ve výši 120000,-Kč za 12 měsíců a může si uplatnit slevu na dani ve 

výši 60000,-Kč za rok. Celkem tedy bude roční úspora dosahovat výše 180000,-Kč. Jak 

je uvedeno v kapitole 2.3, Jitka Houfková chystá vytvořit jedno pracovní místo na 

pozici dělník. Bude se jednat o práci vykonávanou manuálně v malém tryskači či s 

pomocí tryskací pistole v tryskací kabině za použití ochranných pomůcek. Otázkou je, 

bude-li tato práce vhodná i pro osobu s těžším zdravotním postižením. Zhodnotit 

aktuální stav zdravotně postižené osoby a zodpovědět otázku by měl smluvní lékař Jitky 

Houfkové. Byla-li by osoba se zdravotním postižením zaměstnána, měla by nárok na 

rehabilitaci dle vyhlášky 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon o zaměstnanosti. 

Náklady vynaložené zaměstnavatelem na rehabilitaci tohoto zaměstnance hradí ÚP. 

Více informací o nákladech spojených s rehabilitací zaměstnance je uvedeno v kapitole 

1.8. Nebude-li možné pro výkon této práce zaměstnat ani osobu se zdravotním 

postižením, ani osobu s těžším zdravotním postižením, zaměstnavatel může využít 

některý z návrhů č. 3 až 6 v kapitole 3.1, aby dosáhl snížení nákladů na odměňování 

nového zaměstnance.  
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ZÁVĚR 

Cílem této práce bylo zjistit, zda Jitka Houfková efektivně využívá možnosti snížení 

nákladů na odměňování zaměstnanců, a předložit návrhy zaměstnání nového 

zaměstnance tak, aby byly sníženy náklady na jeho odměňování. Jako prostředky ke 

snížení těchto nákladů byly zjištěny příspěvky od ÚP, které aktuálně poskytuje ÚP 

v Havlíčkově Brodě a v Čáslavi, a to z toho důvodu, že o poskytnutí příspěvku 

rozhoduje krajská pobočka ÚP, pod kterou spadá adresa bydliště uchazeče o 

zaměstnání. Na tyto příspěvky by měl zaměstnavatel nárok při zaměstnání uchazeče 

evidovaného příslušnou pobočkou ÚP. Jako další možnost snížení nákladů byly využity 

slevy na dani z příjmu, které si zaměstnavatel může uplatnit při zaměstnání osoby se 

zdravotním postižením, resp. s těžším zdravotním postižením. 

 

Teoretická část práce vymezuje základní pojmy spojené především se vznikem a 

trváním pracovně právních vztahů, způsoby zaměstnání zaměstnance, zákonné odvody 

ze mzdy zaměstnance a nakonec jsou uvedeny druhy příspěvků, které lze obecně získat 

od příslušné pobočky ÚP při splnění podmínek uvedených v úvodu kapitoly 1.9, a jejich 

maximální výše. Tato část slouží jako teoretický podklad, který je využit v části 

analytické a při vlastních návrzích řešení. 

 

Analýzu problému je možné rozdělit na dvě části. První část je věnována výpočtu 

předpokládaných nákladů na odměňování nového zaměstnance zaměstnaného na 

základě pracovní smlouvy, DPP a DPČ, dále výpočtu výše měsíčních záloh na daň 

z příjmu a výpočtu čisté měsíční mzdy či odměny. V druhé části jsou uvedeny druhy 

příspěvků, které poskytují příslušné pobočky ÚP ve Středočeském kraji a Kraji 

Vysočina a jejich aktuální výše. Cílem této části bylo vypočtení předpokládaných 

ročních nákladů na odměňování nového zaměstnance dle požadavků zaměstnavatele a 

zjištění aktuální výše příspěvků poskytovaných pobočkami ÚP v Havlíčkově Brodě a 

v Čáslavi.  

 

V třetí části práce – vlastních návrzích řešení je uvedeno 14 návrhů, které mohou 

zaměstnavateli snížit náklady na odměňování nového zaměstnance. Návrhy zohledňují 
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požadavky zaměstnavatele na zaměstnání uchazeče na delší časové období (nutno 

odpracovat 8 hodin denně / 40 hodin týdně) bez požadavku na konkrétní vzdělání, praxi 

či zkušenosti, avšak s ohledem na zdravotní stav či rozsah postižení. Z toho důvodu jsou 

v návrzích uvedeny příspěvky, které splňují požadavky zaměstnavatele, tedy příspěvky 

na vytvoření SÚPM, zaměstnání osoby se zdravotním postižením a kombinace obojího. 

Největší úspory zaměstnavatel dosáhne při zaměstnání osoby s těžším zdravotním 

postižením, která je starší 55 let a která je evidována pobočkou ÚP v Čáslavi déle než 5 

měsíců. V takovém případě by celkové finanční úspory mohly dosáhnout výše 180000,-

Kč. Je však nutné, aby zdravotní stav uchazeče s těžším zdravotním postižením 

posoudil smluvní lékař Jitky Houfkové s ohledem na její aktuální stav a zvážení 

možnosti zhoršení jejího stavu při výkonu práce. Bude také velmi záležet na druhu 

postižení.  

 

Zpracováním této práce byla potvrzena hypotéza, že podnikatelka Jitka Houfková 

nevyužívá efektivně možnosti snížení nákladů na odměňování zaměstnanců. Jitce 

Houfkové se v každém případě vyplatí zaměstnat uchazeče vedeného v evidenci 

příslušné pobočky ÚP, který může být zároveň osobou se zdravotním postižením. 

Využitím jakéhokoliv ze 14 předložených návrhů může dojít ke snížení 

předpokládaných nákladů. Práce byla předložena podnikatelce Jitce Houfkové a ta ji 

považuje za přínosnou. Při výběru uchazeče o zaměstnání bude k navrhovaným 

variantám přihlížet. Reálnost každého z návrhů však závisí na více aspektech:  

 schválí-li příslušná pobočka ÚP příspěvek na vytvořené SÚPM,  

 bude-li mít nový zaměstnanec o tuto práci zájem, 

 při zaměstnání osoby se zdravotním postižením, resp. s těžším zdravotním 

postižením reálnost závisí na tom, zda tato osoba bude schopna práci vykonávat 

s ohledem na její zdravotní stav, resp. možnost zhoršení zdravotního stavu při 

výkonu práce, 

 zda bude v evidenci příslušné pobočky ÚP vhodný uchazeč. 
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