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Abstrakt 

Bakalářská práce se zabývá problematikou zaměstnávání osob se zdravotním 

postižením. Teoretická část obsahuje základní pojmy a vymezení pracovněprávních 

vztahů. Dále také účtování mezd, ekonomické aspekty a daňové dopady zaměstnávání 

osob se zdravotním postižením na zaměstnavatele. Analytická část je zaměřena na 

analýzu současného stavu zaměstnávání osob se zdravotním postižením u 

zaměstnavatele. V závěrečné části jsou již konkrétní návrhy řešení pro zaměstnavatele.  

Abstract 

The Bachelor thesis deals with the issue on employment of people with disabilities. The 

theoretical part contains the basic concepts and definition of industrial relations. Also, 

payroll accounting, economic aspects and the tax impacts on employment of people 

with disabilities to employers. The analytical part is focused on the analysis of the 

current state of employment of people with disabilities for the employer. In the final 

part there are already concrete proposals for solutions for the employers. 
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Zaměstnavatel, zaměstnanec, pracovní poměr, osoby se zdravotním postižením, zákon o 

zaměstnanosti 
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ÚVOD 

Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku zaměstnávání osob se zdravotním 

postižením. Lidé se zdravotním postižením jsou jednou z nejohroženějších skupin na 

trhu práce, a proto se Česká republika snaží poskytnout osobám se zdravotním 

postižením takové podmínky, které by zajistily jejich plnohodnotné zapojení 

do společnosti. To znamená, že se snaží podporovat aktivní zapojení osob se 

zdravotním postižením do otevřeného trhu práce (8).  

Jedním z možných nástrojů začleňování osob se zdravotním postižením do běžného 

života, zejména pak začleňování těchto osob na trh práce, je účinná podpora 

zaměstnavatelů ze strany státu, kteří tyto osoby zaměstnávají. Tato integrace je 

prospěšná nejen pro osoby se zdravotním postižením jako takové, ale z ekonomického 

hlediska i pro stát, neboť pracující osoba přispívá prostřednictvím odvodu daní ze svého 

příjmu do státního rozpočtu. Naopak nezaměstnaný pobíráním podpory rozpočet 

zatěžuje (4). 

 Zaměstnavatel, který vytvoří pracovní místo pro osoby se zdravotním postižením, může 

čerpat řadu výhod v podobě příspěvků a slev na dani, kterým se budu dále věnovat. 

Stejně tak je však s vytvořením pracovních podmínek spojena řada nákladů. Zaměřím se 

především na náklady spojené se mzdovým ohodnocením zaměstnanců.  

Chci tedy analyzovat možnosti, které zaměstnavatel má, s ohledem na potenciální 

finanční náklady na zaměstnávání či podporu právě lidí se zdravotním postižením. 

Pro účely bakalářské práce jsem zvolila spolupráci s korporací Agados, s. r. o., která 

k 31. 12. 2015 zaměstnává 143 osob. Podle ustanovení § 81 zákona č. 435/2004 Sb., 

o zaměstnanosti, tedy má povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním 

postižením (8, 29). 

V teoretické části se budu zabývat především pracovněprávními vztahy a celkovému 

přiblížení problematiky zaměstnání osob se zdravotním postižením. Tím mám na mysli 

především možnosti, které má zaměstnavatel k dispozici na podporu zaměstnávání osob 

se zdravotním postižením. Teoretická část bude dále také obsahovat účetní aspekty, 

které zahrnují především zúčtovací vztahy se zaměstnanci, správou sociálního 



 

12 

 

zabezpečení a zdravotním pojištěním. Dále se budu zabývat výhodami, které 

zaměstnavatel získá zaměstnáním osob se zdravotním postižením a daňovými dopady, 

které s sebou zaměstnávání těchto osob přináší. Na závěr teoretické části se budu 

věnovat ekonomickým ukazatelům. 

V analytické části nastíním finanční situaci zaměstnavatele pomocí ukazatelů rentability 

a zadluženosti. Budu se zabývat počtem zaměstnanců a jejich mzdovým ohodnocením 

včetně daňových dopadů na zaměstnavatele. Vypočítám výši odvodu za zaměstnance 

se zdravotním postižením, který zaměstnavatel plní ve prospěch státního rozpočtu.  

Vlastní návrh řešení obsahuje navržení optimálního řešení pro zaměstnavatele týkající 

se plnění povinnosti zaměstnávat osoby se zdravotním postižením, kterou ukládá zákon. 

Součástí navrhovaného řešení bude vyčíslení nákladů, které tímto zaměstnavateli 

vzniknou, a stejně tak výhod v podobě příspěvků a daňových úlev, které naopak díky 

zaměstnání osob se zdravotním postižením zaměstnavatel může využít. Zohledněny 

budou taktéž dopady do ekonomických ukazatelů. V neposlední řadě zohledním 

realizovatelnost navrhovaného řešení. 
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CÍLE PRÁCE, METODY A POSTUPY ZPRACOVÁNÍ 

Korporace Agados, s. r. o. nepatří k největším zaměstnavatelům na trhu práce České 

republiky, ale přesto její velikost není zanedbatelná. Jak jsem zmínila v úvodu své 

bakalářské práce, k datu 31. 12. 2015 zaměstnává 143 zaměstnanců. V následujících 

letech se bude potýkat s nedostatkem zaměstnanců z důvodu uvolněných pracovních 

míst v důsledku odchodu několika zaměstnanců do starobního důchodu. Tímto se budu 

více zabývat v analytické části práce, kde posuzuji současnou situaci 

zaměstnavatele (29).  

Cílem bakalářské práce je zjistit, jakým způsobem zaměstnavatel plní povinnost 

zaměstnávat osoby se zdravotním postižením dle § 81 zákona č. 435/2004 Sb.,               

o zaměstnanosti, případně navrhnout jiné efektivnější řešení, které bude pro 

zaměstnavatele ekonomicky výhodné.  

Dílčím cílem práce je zjistit, jaký daňový dopad má na zaměstnavatele zvolený způsob 

plnění povinnosti zaměstnávat osoby se zdravotním postižením a o jaké úlevy v podobě 

příspěvků přichází. Předpokládám, že korporace Agados, s. r. o. nezaměstnává osoby           

se zdravotním postižením a přichází tedy o příspěvky, které by zaměstnáváním těchto 

osob mohla získat, stejně tak jako o daňové úlevy.  

Dále chci zjistit, zda je pro zaměstnavatele ekonomicky výhodné zaměstnat osoby 

se zdravotním postižením a jaký by to mělo dopad na jeho na zisk. Domnívám se, 

že pro zaměstnavatele je zaměstnání osob se zdravotním postižením, vzhledem 

k možným úlevám na daních a dalších příspěvků od ÚP, ekonomicky výhodné. Z toho 

důvodu předpokládám, že zisk zaměstnavatele by se v následujících letech zvýšil. 

S tím souvisí následující dílčí cíl, a to zjistit, jaký druh práce v korporaci Agados, s. r. o. 

by byl vhodný pro osoby se zdravotním postižením. Předpokládám, že v korporaci 

Agados, s. r. o. by osoby se zdravotním postižením mohly vykonávat práci zejména 

jako recepční či lehčí administrativní činnosti. 

Při psaní bakalářské práce jsem postupovala následovně: nejprve jsem oslovila 

zaměstnavatele a zjistila, s jakým problémem v oblasti pracovněprávních vztahů 
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se potýká. Prostudovala jsem právní předpisy a odbornou literaturu, týkající 

se pracovněprávních vztahů, účetnictví, daní a ekonomiky, přičemž jsem se zaměřila na 

problematiku zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Prozkoumala jsem 

ekonomické výhody, které může zaměstnavatel získat zaměstnáním osob se zdravotním 

postižením, a také jeho povinnosti, které mu v souvislosti s tímto pracovněprávním 

vztahem vznikají. Vytvořila jsem osnovu a teoretickou část, v níž jsem celou 

problematiku zaměstnávání osob se zdravotním postižením přiblížila. Dalším krokem 

byla analytická část, v níž jsem hodnotila ekonomické postavení zaměstnavatele na trhu 

práce, počet zaměstnanců, jejich mzdové ohodnocení a jednotlivé druhy práce, které 

zaměstnanci pro zaměstnavatele vykonávají. Na základě poskytnutých dokumentů 

a rozhovorů se zaměstnanci korporace Agados, s. r. o., jsem zhodnotila dosavadní 

situaci v oblasti mzdového ohodnocení a daňové povinnosti. Propočítala jsem náklady, 

které zaměstnavateli vzniknou v jednotlivých případech plnění povinnosti zaměstnávat 

osoby se zdravotním postižením. Podkladem k této analýze mi byly poznatky 

z teoretické části bakalářské práce.  Obě tyto části práce mi sloužily k vytvoření 

vlastního návrhu a nalezení optimálního řešení pro Agados, s. r. o., který se týká plnění 

povinnosti dle § 81 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. V závěru své práce jsem 

zhodnotila tyto vlastní návrhy řešení a ekonomický dopad na zaměstnavatele. 

Zhodnotila jsem možnost jeho realizace. 

V bakalářské práci využívám především metody analýzy, což je metoda, která               

je založena na zkoumání složitějších skutečností rozložením celku na jednotlivé části. 

Syntézu, tedy metodu spojení, sjednocení či souhrnu do nového celku a dedukce, 

v rámci níž jde o vyvozování od obecného k jednotlivému, kdy přijaté výroky jsou 

podkladem k novému úsudku. Dále také využívám polostrukturovaný rozhovor 

a analýzu dokumentů podnikatele (19). 
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE: 

PRACOVNĚPRÁVNÍ VZTAHY Z PRÁVNÍHO, 

DAŇOVÉHO A EKONOMICKÉHO HLEDISKA 

Následující kapitola se věnuje teoretickým východiskům zaměstnávání osob 

se zdravotním postižením. Vznikem takového pracovního poměru se zabývám 

z právního, účetního a daňového hlediska. Nejprve jsou uvedeny právní předpisy, které 

upravují zaměstnávání obecně, tedy vznik a zánik pracovního poměru. Dále se zabývám 

vznikem povinnosti u zaměstnavatele zaměstnávat osoby se zdravotním postižením 

dle § 81 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Konec této kapitoly tvoří účetní, 

daňové a ekonomické aspekty, které souvisí se zaměstnáváním osob se zdravotním 

postižením. 

1.1 Pracovní právo 

Pracovní právo je právním odvětvím a upravuje vztahy mezi zaměstnavatelem 

a zaměstnancem. Smyslem pracovněprávních předpisů je regulovat výkon práce 

odváděné zaměstnancem pro zaměstnavatele. Cílem je tedy poskytnout zaměstnavateli 

nástroj k organizaci a řízení práce zaměstnanců a současně zaměstnanci zajistit 

odpovídající podmínky při výkonu práce (1, 2). 

Pracovní právo se řídí obecně zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce, kterého 

se významně dotknul nový občanský zákoník, tedy zákon č. 89/2012 Sb., který nabyl 

účinnosti dne 1. 1. 2014. Existuje však mnoho další právních předpisů, které 

se pracovního práva týkají, například předpisy věnované kolektivnímu vyjednávání, 

ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele, inspekci práce, 

předpisy k odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání a předpisy o pojištění 

odpovědnosti zaměstnavatele a další. V neposlední řadě bych zde chtěla zmínit předpisy 

o zaměstnanosti, zejména zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Pozornost budu 

věnovat především osobám se zdravotním postižením, ekonomickému zvýhodnění, 

které bude zaměstnavateli při zaměstnávání těchto osob poskytnuto, účetním aspektům 
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problematiky související s odměňováním zaměstnanců a celkovému daňovému dopadu 

zaměstnávání osob se zdravotním postižením na zaměstnavatele (4, 6). 

 

1.1.1 Pracovněprávní vztahy 

Základními pracovněprávními vztahy jsou pracovní poměr a právní vztahy založené 

dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr. Smluvní strany pracovněprávních 

vztahů mohou být jak osoby fyzické, tak i osoby právnické. V základním 

pracovněprávním vztahu, kde je na jedné straně zaměstnavatel a na straně druhé 

zaměstnanec, může být zaměstnavatelem jak osoba fyzická, tak i osoba právnická. 

Naopak zaměstnancem může být pouze fyzická osoba. V základním pracovněprávním 

vztahu se setkáme s tzv. závislou prací, kterou zákoník práce vymezuje jako práci, která 

je vykonávána ve vztahu nadřízenosti zaměstnavatele a podřízenosti zaměstnance, 

a to jménem zaměstnavatele a podle jeho pokynů. Zaměstnanec ji pro zaměstnavatele 

vykonává osobně. Závislá práce musí být vykonávána za mzdu, plat nebo odměnu 

za práci, a to na náklady a odpovědnost zaměstnavatele. Stejně tak musí být vykonávána 

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

Zaměstnavatelé jsou povinni zajišťovat rovné zacházení se všemi zaměstnanci 

a je zakázána jakákoliv diskriminace (4, 6). 

Pracovní poměr se zakládá nejčastěji pracovní smlouvou mezi zaměstnancem 

a zaměstnavatelem. Pracovní smlouva zároveň stanoví základní podmínky, za nichž 

bude po celou dobu trvání pracovního poměru zaměstnanec práci vykonávat. Musí být 

uzavřena vždy písemně a podepsána nejpozději v den, který je ve smlouvě sjednán jako 

den nástupu do práce. Podstatnými náležitostmi pracovní smlouvy jsou druh práce, 

místo výkonu práce a datum nástupu do zaměstnání. Obvykle se však sjednávají i další 

podmínky, na nichž mohou mít účastníci pracovního poměru zájem (4, 7). 

Pracovní poměr může být rozvázán především dohodou, výpovědí, okamžitým 

zrušením nebo zrušením ve zkušební době. Pracovní poměr sjednaný na dobu určitou 

končí uplynutím sjednané doby (9). 
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1.1.2 Zaměstnanec 

„Zaměstnancem je fyzická osoba, která se zavázala k výkonu závislé práce v základním 

pracovněprávním vztahu.“ (9, § 6) Způsobilost mít v pracovněprávních vztazích práva a 

povinnosti jako zaměstnanec vzniká dnem, kdy fyzická osoba dosáhne 15 let věku. 

Zaměstnavatel však může sjednat nástup do práce s takovou osobou až po dni, kdy tato 

osoba dokončila povinnou školní docházku. Dohodu o odpovědnosti však může 

zaměstnanec uzavřít nejdříve v den, kdy dosáhne 18 let věku (4, 9). 

 

1.1.3 Zaměstnavatel 

„Zaměstnavatelem je osoba, pro kterou se fyzická osoba zavázala k výkonu závislé 

práce v základním pracovněprávním vztahu.“ (9, § 7) Zaměstnavatelem může být: 

- fyzická osoba, která má oprávnění podnikat nebo vykonávat jinou samostatnou 

výdělečnou činnost (osoba samostatně výdělečně činná), 

- občan, který chce přijmout druhého občana do pracovního poměru, 

- právnická osoba (například obchodní korporace, družstvo, státní podnik, příspěvková 

organizace), 

- obec, která vystupuje jako veřejnoprávní korporace, 

- stát, vystupující jako právnická osoba a zaměstnavatel v případech, že účastníkem 

pracovněprávních vztahů je Česká republika, přičemž za stát jedná organizační složka 

státu a stejně tak vykonává práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů (4, 9). 

Zaměstnavatel může získávat zaměstnance vlastním výběrem, za pomoci ÚP na celém 

území ČR nebo za pomoci agentur práce. Zaměstnavatel nemá od roku 2012 zákonnou 

povinnost hlásit volná pracovní místa ÚP (3). 

1.2 Osoby se zdravotním postižením 

Osoby se zdravotním postižením mají zvýšenou ochranu na trhu práce. Tato ochrana 

je zakotvena v zákoně o zaměstnanosti. Zdravotní postižení je v tomto zákoně 
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zohledňováno tak, aby odpovídalo mezinárodním uznávaným a používaným zásadám. 

Za osoby se zdravotním postižením jsou považovány ty osoby, které orgán sociálního 

zabezpečení uznal invalidními:  

a) ve třetím stupni (osoby s těžším zdravotním postižením), 

b) v prvním nebo druhém stupni (3). 

Tuto skutečnost dokládá fyzická osoba posudkem nebo potvrzením orgánu sociálního 

zabezpečení. Evidenci osob se zdravotním postižením vede krajská pobočka ÚP. 

Krajské pobočky úřadu práce však evidují pouze ty osoby zdravotně postižené, kterým 

bude úřad práce poskytovat služby podle zákona o zaměstnanosti. Nejčastěji se jedná 

o služby v rámci pracovní rehabilitace těchto osob (7). 

V 65 letech věku bude každý druh invalidního důchodu přeměněn na starobní důchod, 

a to bez ohledu na zdravotní stav dané osoby. Žádat o potvrzení o invaliditě může pouze 

zaměstnanec, nikoliv zaměstnavatel (3). 

Osoby invalidní ve třetím stupni 

Za osobu s těžším zdravotním postižením, resp. osobu invalidní ve třetím stupni 

se považuje fyzická osoba, která má takovou poruchu zdravotního stavu, při které 

poklesla pracovní schopnost o 70 %. Osoba s těžším zdravotním postižením zpravidla 

pobírá invalidní důchod. Rozhodnutí o pobírání invalidního důchodu zaměstnavatel 

zaeviduje (3). 

Osoby invalidní v prvním nebo druhém stupni 

Osoba se zdravotním postižením v prvním nebo druhém stupni invalidity je ze zákona 

považována za osobu se zdravotním postižením. Jde o pokles pracovní schopnosti 

od 35 % do 69 %. Průkazným dokladem je posudek nebo potvrzení o této invaliditě 

či rozhodnutí o přiznání invalidního důchodu. Samotné pobírání tohoto důchodu však 

není rozhodující (3). 

Osoby, které přestaly být osobami invalidními v prvním nebo druhém stupni, budou 

považovány za osoby se zdravotním postižením dalších 12 měsíců. U zaměstnavatele 

to tedy může kladně ovlivnit počítání těchto osob do plnění povinného podílu, kam 

je může i následující rok započítat (3). 



 

19 

 

1.2.1 Povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením  

Zaměstnavatel, který zaměstnává více jak 25 zaměstnanců v pracovním poměru, má 

povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením.  Zaměstnavatel má tři 

možnosti, jak tuto povinnost splnit: 

- zaměstnat osoby se zdravotním postižením, 

- odebírat výrobky nebo služby od zákonem stanovených subjektů, 

- odvádět odvod do státního rozpočtu (8). 

Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, připouští i kombinaci všech tří variant (7). 

Způsob výpočtu průměrného ročního přepočteného počtu zaměstnanců 

Na úvod je důležité říci, že do průměrného ročního přepočteného počtu zaměstnanců 

se započítávají pouze zaměstnanci v pracovním poměru na základě pracovních smluv. 

Průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců zjistíme jako podíl celkového počtu 

skutečně odpracovaných hodin včetně práce přesčas těmito zaměstnanci v daném 

kalendářním roce zvýšeného o hodiny neodpracované dle vyhlášky č. 518/2004 Sb., 

kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., zákon o zaměstnanosti a celkového fondu 

pracovní doby bez svátků připadajících v daném kalendářním roce na jednoho 

zaměstnance pracujícího po stanovenou týdenní pracovní dobu (3). 

 „Průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců se zjišťuje jako součet průměrných 

přepočtených počtů zaměstnanců pracujících v jednotlivých pracovních režimech.“         

(11, § 15 odst. 4) Průměrné přepočtené počty zaměstnanců se nezaokrouhlují na celá 

čísla, ale jen na 2 desetinná místa (11). 

Pro plnění povinného podílu zaměstnavatelem je invalidní zaměstnanec s těžším 

zdravotním postižením započítáván třikrát. Pro příspěvky a dotace u chráněných dílen 

je však tato osoba počítána pouze jednou (3). 

Zaměstnání osob se zdravotním postižením 

Zaměstnavatel pro plnění povinnosti zaměstnat osoby se zdravotním postižením musí 

zaměstnávat dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, 4 % těchto osob 

z celkového počtu zaměstnanců (7). 
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Zaměstnavatel pro účely plnění povinnosti zaměstnávat osoby se zdravotním postižením 

průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním 

postižením, a průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců, kteří jsou osobami 

s těžším zdravotním postižením, zjišťuje takto: 

- podíl skutečně odpracovaných hodin osobami se zdravotním postižením včetně 

práce přesčas těmito zaměstnanci v daném kalendářním roce zvýšeného 

o hodiny neodpracované dle vyhlášky č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon 

č. 435/2004 Sb., zákon o zaměstnanosti a celkového fondu pracovní doby bez 

svátků připadajících v daném kalendářním roce na jednoho zaměstnance 

pracujícího po stanovenou týdenní pracovní dobu, 

- podíl skutečně odpracovaných hodin osobami s těžším zdravotním postižením 

včetně práce přesčas těmito zaměstnanci v daném kalendářním roce zvýšeného o 

hodiny neodpracované dle vyhlášky č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon 

č. 435/2004 Sb., zákon o zaměstnanosti a celkového fondu pracovní doby bez 

svátků připadajících v daném kalendářním roce na jednoho zaměstnance 

pracujícího po stanovenou týdenní pracovní dobu, tento podíl dále vynásobíme 

třemi (3). 

 

Příklad:  

Zaměstnavatel zaměstnává osoby se zdravotním postižením. Osoby invalidní v prvním 

a druhém stupni odpracovaly 4 538 hodin za celý kalendářní rok 2015 a osoby invalidní 

ve třetím stupni odpracovaly 1 915 hodin. Všechny uvedené osoby pracovaly 

v jednosměnném pracovním režimu. Celkový fond pracovní doby pro 8 hodinovou 

pracovní dobu je 2 008 hodin (3, 27). 

Osoby invalidní v prvním a druhém stupni: 4 538 : 2 008 = 2,26. 

Osoby invalidní v třetím stupni: (1 915 : 2 008) x 3 = 2,86.  

Zaměstnavatel za rok 2015 tedy pro účely povinného podílu započte 5,12 zaměstnanců 

se zdravotním postižením. 
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Odebírání výrobků či služeb nebo zadávání zakázky 

Zaměstnavatel může plnit povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením 

odebíráním výrobků či služeb od zaměstnavatelů, kteří zaměstnávají více než 50 % 

zaměstnanců, které jsou osobami se zdravotním postižením, nebo zadávat zakázky 

těmto zaměstnavatelům. Také může odebírat výrobky či služby přímo od osob 

se zdravotním postižením, které jsou osobami samostatně výdělečně činnými 

a nezaměstnávají žádné zaměstnance, či jim zadávat zakázku. Seznam zaměstnavatelů, 

kteří zaměstnávají více jak 50 % zaměstnanců se zdravotním postižením, nalezneme 

na webových stránkách MPSV ČR (3). 

Pro účely náhradního plnění se počet osob se zdravotním postižením, které 

zaměstnavatel může započítat do plnění povinného podílu, vypočte tak, že z celkového 

objemu plateb uskutečněných za výrobky, služby nebo zakázky, které zaměstnavatel 

odebral od jednotlivých právnických nebo fyzických osob, které zaměstnávají více než 

50 % zaměstnanců se zdravotním postižením ve sledovaném kalendářním roce, odečte 

daň z přidané hodnoty a výsledná částka se vydělí 7násobkem průměrné měsíční mzdy 

v národním hospodářství za I. až III. čtvrtletí sledovaného kalendářního roku (3). 

Jestliže zaměstnavatel odebírá výrobky nebo služby od osoby samostatně výdělečně 

činné, která je osobou se zdravotním postižením a nezaměstnává žádné zaměstnance, 

nebo při zadávání zakázek této osobě je možné započítat maximálně jednoho 

zaměstnance, který je osobou se zdravotním postižením (3). 

Plnění povinnosti zaměstnávat osoby se zdravotním postižením zjistíme jako rozdíl 

mezi počtem zaměstnanců, jež jsou osobami se zdravotním postižením a které má 

zaměstnavatel zaměstnat ve výši povinného podílu, a počtem zaměstnanců, kteří jsou 

osobami se zdravotním postižením, splněným náhradním plněním (3). 

Odvod do státního rozpočtu 

Zaměstnavatel může plnit povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením také 

odvodem do státního rozpočtu. Výše odvodu do státního rozpočtu činí za každou 

osobu se zdravotním postižením, kterou by měl zaměstnavatel zaměstnávat, 2,5 násobek 

průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za I. až III. čtvrtletí kalendářního 
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roku, v němž tato povinnost vznikla. Výši průměrné mzdy vyhlásí Ministerstvo práce 

a sociálních věcí sdělením uveřejněným ve Sbírce zákonů (7). 

Tento odvod realizuje zaměstnavatel prostřednictvím příslušné krajské pobočky ÚP, 

v jehož územním obvodu má sídlo zaměstnavatel, který je právnickou osobou, nebo 

trvalé bydliště zaměstnavatele, jenž je fyzickou osobou. Oznámení o plnění povinného 

podílu podává zaměstnavatel pomocí formuláře do 15. dne 2. měsíce následujícího 

roku. Pokud zaměstnavatel nesplní svoji povinnost zaměstnáváním těchto osob nebo 

odběrem výrobků či služeb v náhradním plnění, ÚP mu stanoví rozhodnutím povinnost 

poukázat odvod do státního rozpočtu podle daňového řádu. V případě nesplnění 

povinnosti hrozí pokuta až do výše 1 000 000 Kč (3). 

Příklad: 

Výše povinného podílu zaměstnavatele činí 12,66 osob se zdravotním postižením. 

Zaměstnavatel zaměstnává přímým zaměstnáváním 6,88 zaměstnanců, kteří jsou 

osobami se zdravotním postižením (tedy osoby invalidní v prvním a druhém stupni),                

a 2,05 zaměstnanců, kteří jsou osobami s těžším zdravotním postižením. Zaměstnavatel 

v rámci náhradního plnění odebral výrobky od družstva invalidů za 240 200 Kč, 

za které si započte 1,39 zaměstnance (3). 

Výpočet:  

Osoby se zdravotním postižením + osoby s těžším zdravotním postižením + náhradní 

plnění = 6,88 + 2,05 + 1,39 = 10,32. 

Výše povinného plnění je 12,66 osob se zdravotním postižením. Zbývá tedy: 

12,66 – 10,32 = 2,34 zaměstnance. 

Průměrná mzda pro rok 2015 v I. až III. čtvrtletí je ve výši 25 903 Kč. Celkem tedy za 

všechny zaměstnance, za které neplní povinný podíl, odvede:  

2,5 x 25 903 x 2,34 = 151 532,55 Kč (21). 

Zaměstnavatel za rok 2015 odvede do státního rozpočtu 151 533 Kč.  
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1.3 Podpora zaměstnavatele při zaměstnávání osob se zdravotním 

postižením  

Zaměstnavatel požívá při zaměstnávání osob se zdravotním postižením řadu výhod. 

Mimo daňové úlevy má možnost získat příspěvky, kterými se v této části práce budu 

zabývat. 

 

1.3.1 Společensky účelná pracovní místa 

Společensky účelná pracovní místa jsou zřízena a vyhrazována na základě dohody 

zaměstnavatele s ÚP. Vzhledem k tomu mohou být obsazována pouze uchazeči 

o zaměstnání, kteří jsou vedeni v evidenci ÚP a jimž nelze zajistit pracovní uplatnění 

jiným způsobem, tj. zejména uchazeči, kterým ÚP věnuje zvýšenou péči v oblasti 

zprostředkování zaměstnání. Zaměstnavatel nově tato pracovní místa vytváří, zřizuje 

nebo vyhrazuje za účelem jejich obsazení uchazečem o zaměstnání. Na nově zřízená 

společensky účelná pracovní místa se poskytuje příspěvek ve formě návratného 

příspěvku, příspěvku na úhradu úroků z úvěru nebo jiných účelově určených příspěvků. 

V případě, že zaměstnavatel zřídí více než 5 pracovních míst, je ÚP povinen vyžádat si 

vypracování odborného posudku. Příspěvek se poskytuje do 30 kalendářních dnů od 

uzavření dohody s ÚP o poskytování daného příspěvku (3, 11). 

Výše příspěvku na zřízené pracovní místo je odvozena od míry nezaměstnanosti. Pokud 

je nezaměstnanost v daném okrese nižší než průměrná míra nezaměstnanosti v ČR, pak 

může příspěvek činit maximálně 4násobek průměrné mzdy v národním hospodářství 

vypočtené za I. až III. čtvrtletí předchozího kalendářního roku. Pokud je uzavřena 

dohoda na více než 10 pracovních míst, může příspěvek na zřízení činit maximálně 

6násobek průměrné mzdy za I. a III. čtvrtletí předchozího kalendářního roku. Jestliže 

je míra nezaměstnanosti v daném okrese průměrná či vyšší, příspěvek na jedno pracovní 

místo činí až 6násobek průměrné mzdy v národním hospodářství a u vytvoření více než 

10 pracovních míst až 8násobek průměrné mzdy v národním hospodářství za I. až III. 

čtvrtletí minulého roku (3, 11). 
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1.3.2 Příspěvek na chráněné pracovní místo 

Chráněné pracovní místo je místo vytvořené zaměstnavatelem pro osobu se zdravotním 

postižením na základě písemné dohody s ÚP. Musí být provozováno nejméně 3 roky 

ode dne sjednaného v dohodě. ÚP poskytuje na vytvoření chráněného pracovního místa 

zaměstnavateli příspěvek. Jeho výše je odvozena od násobků průměrné mzdy 

v národním hospodářství, vypočtené za I. až III. čtvrtletí předchozího kalendářního 

roku. ÚP může nejvýše poskytnout: 

- 8násobek průměrné mzdy pro osobu se zdravotním postižením, 

- 12násobek průměrné mzdy pro osobu s těžším zdravotním postižením, 

- 10násobek průměrné mzdy pro osobu se zdravotním postižením, vytváří-li 

zaměstnavatel na základě jedné dohody 10 a více chráněných pracovních míst, 

- 14násobek průměrné mzdy pro osobu s těžším zdravotním postižením, 

vytvoří-li zaměstnavatel na základě jedné dohody 10 a více chráněných 

pracovních míst (3). 

Úřad práce poskytuje příspěvek zaměstnavateli při splnění těchto podmínek: 

- zaměstnavatel nesmí mít v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, které 

vede finanční úřad či celní úřad, 

- zaměstnavatel nesmí mít nedoplatky na pojistném ani penále na veřejné 

zdravotní pojištění či na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku 

zaměstnanosti (s výjimkou případů, kdy bylo povoleno splácení ve splátkách 

a zaměstnavatel s tímto splácením není v prodlení, nebo kdy bylo povoleno 

posečkání daně),  

- součet nedoplatků k poslednímu dni kalendářního čtvrtletí nepřesáhl 10 000 Kč 

a jsou splněny další podmínky dle § 78 zákona o zaměstnanosti (3, 8). 

Příslušným ÚP pro poskytování těchto příspěvků je krajská pobočka ÚP, v jejímž 

obvodu má sídlo zaměstnavatel, který je právnickou osobou, nebo v jejímž obvodu má 

trvalé bydliště zaměstnavatel, který je osobou fyzickou. Požádá-li o příspěvek více 

zaměstnavatelů, u nichž je zaměstnanec se zdravotním postižením zaměstnaný, 
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poskytne se tomu zaměstnavateli, u něhož vznikl tomuto zaměstnanci pracovní poměr 

nejdříve. Jestliže vznikl zaměstnanci se zdravotním postižením pracovní poměr u více 

zaměstnavatelů ve stejný den, příspěvek na tohoto zaměstnance nelze poskytnout 

žádnému z nich (3, 8). 

ÚP může na základě písemné dohody se zaměstnavatelem nebo OSVČ poskytnout 

příspěvek k úhradě provozních nákladů, jehož maximální výše je od roku 2012                

48 000 Kč za rok na jedno chráněné pracovní místo obsazené osobou se zdravotním 

postižením. Tuto dohodu lze uzavřít po uplynutí 12- ti měsíců ode dne obsazení nebo 

vymezení chráněného pracovního místa. ÚP může poskytnout příspěvek pouze 

na chráněné pracovní místo, které se nachází na pracovišti zaměstnavatele (3). 

 

1.3.3 Příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením 

Zaměstnavatelé, kteří na chráněných pracovních místech zaměstnávají více než 

50 % zaměstnanců se zdravotním postižením z celkového počtu svých zaměstnanců, 

mají nárok na příspěvek. Výpočet průměrného přepočteného počtu zaměstnanců 

upravuje vyhláška č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o 

zaměstnanosti (3). 

Příspěvek nelze poskytnout za čtvrtletí, ve kterém je na tohoto zaměstnance poskytován 

jiný příspěvek ÚP, zaměstnanec je poživatelem starobního důchodu nebo pokud 

zaměstnavatel nesouhlasil s provedením kontroly v místě výkonu práce na pracovišti 

zaměstnavatele (3).  

Příspěvek je poskytován ve výši 75 % skutečně vynaložených mzdových nákladů 

na zaměstnance se zdravotním postižením v pracovním poměru. Do mzdových nákladů 

se také počítá pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku 

zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění, které za sebe odvedl 

zaměstnavatel z vyměřovacího základu tohoto zaměstnance. Maximální výše příspěvku 

na takového zaměstnance je 8 000 Kč měsíčně. Při splnění dalších podmínek uvedených 

v § 14a vyhlášky č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., 

o zaměstnanosti, je možné tuto částku navýšit o 2 000 Kč měsíčně (3). 
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„Příspěvek je splatný nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne nabytí právní moci 

rozhodnutí.“ (8, § 78 odst. 9) Příspěvek je poskytován zaměstnavatelům zpětně, a to 

vždy za uplynulé čtvrtletí na základě písemné žádosti zaměstnavatele (8). 

1.4 Práva a povinnosti zaměstnavatele vůči úřadu práce 

V této části práce se budu zabývat právy a povinnostmi, které zaměstnavatel má 

ve vztahu s osobami se zdravotním postižením vůči ÚP. Těmito právy a povinnostmi 

se zabývá zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. 

 

1.4.1 Práva zaměstnavatele 

Zaměstnavatel má právo na informace a poradenství od krajských poboček ÚP 

při zaměstnávání osob zdravotně postižených. Dále má právo na součinnost 

při vyhrazování pracovních míst vhodných pro tyto osoby a na spolupráci při vytváření 

vhodných pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením. V neposlední řadě má 

právo na spolupráci od ÚP při řešení individuálního přizpůsobování pracovních míst 

a pracovních podmínek pro osoby se zdravotním postižením (3). 

 

1.4.2 Povinnosti zaměstnavatele  

Zaměstnavatel musí spolupracovat s ÚP při zajištění pracovní rehabilitace. Povinností 

zaměstnavatele je také rozšiřovat vhodná pracovní místa pro zdravotně postižené osoby, 

individuálně tato místa přizpůsobovat a podle pracovních podmínek je vyhrazovat pro 

osoby se zdravotním postižením, a to ve spolupráci s lékařem poskytovatele pracovně-

lékařských služeb. Dále má povinnost vést evidenci zaměstnaných osob 

se zdravotním postižením a evidenci pracovních míst vyhrazených pro osoby 

se zdravotním postižením (3, 8). 
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1.4.3 Úřad práce 

Úřad práce vede evidenci nahlášených volných pracovních míst a základní informace 

o mzdových podmínkách. Tato uvolněná pracovní místa nabízí uchazečům 

o zaměstnání a se souhlasem zaměstnavatele je zveřejňuje v elektronických médiích. 

U zaměstnavatelů, kteří porušují povinnosti vyplývající z pracovněprávních vztahů 

a mzdových předpisů, úřad práce volná místa nenabízí (3). 

1.5 Odměňování  

Při odměňování zaměstnanců musí zaměstnavatel dodržovat určité zásady. Především 

je povinen přiznat a vyplatit zaměstnanci stanovený druh a výši mzdy. Tato mzda hraje 

důležitou roli v ekonomickém i psychologicko–sociologickém hledisku. Zaměstnavatel 

tedy musí pečlivě zvážit její výši (4, 5). 

 

1.5.1 Mzda 

Dle ustanovení § 109 zákoníku práce má zaměstnanec nárok za vykonanou práci 

na mzdu, plat nebo odměnu z dohod.  Mzda je peněžité plnění a plnění peněžité 

hodnoty. Zaměstnavatel ji poskytuje zaměstnanci za práci. Plat je peněžité plnění 

poskytované zaměstnanci zaměstnavatelem za práci. Rozdíl mezi mzdou a platem 

spočívá v tom, že plat zaměstnanci poskytuje zaměstnavatel, kterým je stát, územní 

samosprávný celek, státní fond, příspěvková organizace či školská právnická osoba. 

Mzdu poskytují ostatní subjekty vystupující jako zaměstnavatelé. Mzda a plat 

se poskytují dle složitosti a namáhavosti práce, obtížnosti pracovních podmínek 

a dle pracovní výkonnosti a pracovních výsledků, kterých zaměstnanec dosahuje. 

Odměna z dohody je peněžité plnění poskytované za práci vykonanou na základě dohod 

konaných mimo pracovní poměr. Takovými dohodami jsou dohody o provedení práce 

a dohody o pracovní činnosti (4, 9). 

Minimální mzda je nejnižší přípustná výše odměny za práci, kterou připouští zákon 

v základním pracovněprávním vztahu. Za mzdu a plat se nepovažuje: náhrada mzdy, 

odstupné, cestovní náhrady, odměna za pracovní pohotovost, apod. (4). 
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Základní sazba minimální mzdy v roce 2015 činila 9 200 Kč za měsíc nebo 55 Kč 

za hodinu. Pro poživatele invalidního důchodu činí sazba minimální mzdy 8 000 Kč 

za měsíc nebo 48,10 Kč za hodinu.  Od 1. ledna 2016 činí sazba minimální mzdy 

9 900 Kč za měsíc nebo 58, 70 Kč za hodinu.  Pro poživatele invalidního důchodu činí 

sazba minimální mzdy 9 300 Kč za měsíc nebo 55,10 Kč za hodinu.  Další sazby 

minimální mzdy nesmí být nižší než 50 % základní sazby minimální mzdy.  Základní 

sazbu minimální mzdy, další sazby a podmínky pro poskytování minimální mzdy 

stanoví vláda nařízením (4, 18). 

 

1.5.2 Daň z příjmů fyzických osob 

Mzda zaměstnance podléhá dani z příjmů fyzických osob. Ta se vypočítá 

ze základu daně, což je úhrn všech příjmů vyplacených jedním plátcem ze závislé 

činnosti navýšený o částku odpovídající pojistnému na sociální zabezpečení a příspěvku 

na státní politiku zaměstnanosti a pojistnému na všeobecné zdravotní pojištění, které 

je z těchto příjmů povinen hradit zaměstnavatel (3). 

Tento základ daně zaokrouhlíme na celé koruny nahoru do 100 Kč základu daně 

a na celé stokoruny nahoru nad 100 Kč. Z takto stanoveného základu daně vypočítáme 

měsíční zálohu na daň ve výši 15 % (10). 

Jestliže je rozdíl příjmů zahrnovaných do základu pro výpočet záloh na daň a 4násobku 

průměrné mzdy stanovené podle zákona upravujícího pojistné na sociální zabezpečení 

kladný, je podroben solidárnímu zvýšení daně u záloh, které činí 7 %. Vypočtenou 

zálohu na daň následně snížíme o částky uplatněných slev na daň podle 

§ 35ba, zákona o daních z příjmů, ve výši 1/12 ročního nároku (3). 

Záloha na daň po slevě se dále sníží o daňové zvýhodnění na vyživované dítě podle 

§35c, zákona o daních z příjmů. Toto zvýhodnění může poplatník uplatnit formou slevy 

na dani, daňového bonusu nebo slevy na dani a daňového bonusu. Daňový bonus 

představuje rozdíl nároku na daňové zvýhodnění a vypočtenou daňovou povinností. 

Čistou mzdu vypočítáme tak, že od hrubé mzdy odečteme pojistné, které hradí 

zaměstnavatel a zálohu na daň nebo daň, případně přičteme daňový bonus. Slevu na 



 

29 

 

manžela či manželku lze čerpat pouze, pokud jeho či její roční příjmy nepřesáhnou 

68 000 Kč (3, 10). 

Tabulka 1: Slevy na daň z příjmů fyzických osob pro rok 2015 dle §35ba 

Druh slevy Roční výše slevy 

Sleva na poplatníka  24 840 Kč (měsíčně 2 070 Kč) 

Sleva na manžela 
24 840 Kč (měsíčně 4 140 Kč)  

(U manžela s průkazem ZTP/P se sleva dvojnásobí.) 

Sleva na invaliditu (I. a II. stupně) 2 520 Kč (měsíčně 210 Kč) 

Sleva na invaliditu (III. stupně) 5 040 Kč (měsíčně 420 Kč) 

Sleva na držitele průkazu ZTP/P 16 140 Kč (měsíčně 1 345 Kč) 

Sleva na studenta 4 020 Kč (měsíčně 335 Kč) 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle (10)) 

 

Tabulka 2: Slevy na daň z příjmů fyzických osob pro rok 2015 dle §35c 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle (10)) 

V případě tabulky č. 2 se u dítěte s průkazem ZTP/P poskytovaná sleva dvojnásobí (10). 

 

 

 

Sleva na dítě Roční výše slevy 

Sleva na první dítě 13 404 Kč (měsíčně 1 117 Kč) 

Sleva na druhé dítě 15 804 Kč (měsíčně 1 317 Kč) 

Sleva na třetí a každé další dítě 17 004 Kč (měsíčně 1 417 Kč) 
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1.5.3 Pojistné na sociální zabezpečení a na státní politiku zaměstnanosti 

Pojistné jsou povinny platit všechny osoby účastné nemocenského a důchodového 

pojištění mající příjem započitatelný do vyměřovacího základu pro odvod pojistného. 

Jednotlivé výše stanovené dle pojištěnců jsou uvedeny v tabulce (4). 

Tabulka 3: Sazby sociálního pojištění pro rok 2015 

Druh pojištění Zaměstnanec Zaměstnavatel OSVČ 

Nemocenské pojištění 0 % 2,30 % 
2,30 % (dobrovolná 

účast) 

Důchodové pojištění 

6,5 % (není-li ve II. pilíři) 

21,50 % 

28 % (není-li ve II. 

pilíři) 

3,5 % (je-li ve II. pilíři) 25 % (je-li ve II. pilíři) 

Státní politika 

zaměstnanosti 
0 % 1,20 % 1,20% 

Celkem 

6,5 % (není-li ve II. pilíři) 

25 % 

31,5 % (není-li ve II. 

pilíři) 

3,5 % (je-li ve II. pilíři) 
28,5 % (je-li ve II. 

pilíři) 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle (4))  

Od 1. 1. 2016 je druhý pilíř zrušen. Pojistné se zaokrouhluje na celé Kč směrem nahoru. 

Výše pojistného se stanoví z vyměřovacího základu, který se zjišťuje v tzv. rozhodném 

období. Rozhodným obdobím pro zjištění vyměřovacího základu zaměstnance 

a zaměstnavatele je kalendářní měsíc, za který se pojistné platí. Rozhodným obdobím 

pro OSVČ je kalendářní rok (4, 26). 

Zaměstnavatelé, OSVČ, zahraniční zaměstnanci a osoby dobrovolně účastné 

důchodového pojištění odvádí pojistné okresní správě sociálního zabezpečení. 

Zaměstnavatelé odvádí i pojistné, které je povinen hradit zaměstnanec. Toto pojistné 

srazí zaměstnanci z příjmů, které mu zaúčtovali (4). 

Částka pojistného se platí za jednotlivé kalendářní měsíce. Tato částka je splatná 

od 1. dne do 20. dne následujícího kalendářního měsíce. Pojistné se platí pozadu. 

Vyměřovacím základem zaměstnavatele pro odvod pojistného je částka odpovídající 

úhrnu vyměřovacích základů jeho zaměstnanců, kteří se účastní nemocenského 

pojištění (4). 
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Vyměřovacím základem zaměstnanců je úhrn příjmů, které jsou předmětem daně 

z příjmů fyzických osob, nejsou od této daně osvobozeny, a které jim zaměstnavatel 

zaúčtoval v souvislosti se zaměstnáním. Do vyměřovacího základu zaměstnance se také 

zahrnuje odměna pěstouna vyplácena podle zákona o sociálně-právní ochraně dětí (4). 

Dle § 3 odst. 6) zákona č. 592/1992 Sb., o zdravotním pojištění, je minimálním 

vyměřovacím základem pro zaměstnance minimální mzda. Maximální vyměřovací 

základ je ve výši 48násobku průměrné mzdy. Tento je tvořen součtem vyměřovacích 

základů zaměstnance zjištěných v kalendářním roce, za který se maximální vyměřovací 

základ zjišťuje. Rozhodným období je tedy kalendářní rok (4, 17). 

 

1.5.4 Veřejné zdravotní pojištění 

Okruh plátců veřejného zdravotního pojištění: 

- individuální plátce – pojištěnec, 

- hromadný plátce – zaměstnavatel, 

- stát (4). 

Pojištěnec může být pojištěn ze tří následujících důvodů: 

- je zaměstnancem, 

- je osobou samostatně výdělečně činnou,  

- má na území ČR trvalý pobyt, není však po celý kalendářní měsíc zaměstnancem 

ani osobou samostatně výdělečně činnou a ani za něj není plátcem pojistného 

stát. Tohoto samoplátce lze nazvat osobou bez zdanitelných příjmů (4). 

Pojištěnci mají povinnost platit pojistné, oznamovací povinnost a povinnost hradit 

zdravotnickým zařízením regulační poplatky. Vznik povinnosti platit pojistné pojištěnci 

– zaměstnanci nastává dnem nástupu do zaměstnání (4). 

Zaměstnavatel, pro účely zdravotního pojištění fyzická nebo právnická osoba, která je 

plátcem daně z příjmů ze závislé činnosti podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních 
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z příjmů, a která zaměstnává zaměstnance a má sídlo nebo trvalý pobyt na území 

ČR (4). 

Zaměstnavatelé mají povinnost platit pojistné a oznamovací povinnost. Zaměstnavatel 

je plátcem části pojistného za své zaměstnance. Tato povinnost vzniká dnem nástupu 

zaměstnance do zaměstnání (4). 

Pojistné na veřejné zdravotní pojištění celkem činí 13,5 % z vyměřovacího základu za 

rozhodné období. Zaměstnavatel v tomto případě odvádí za zaměstnance 9 % 

pojistného, které je povinen za ně hradit a současně odvádí i 4,5 % pojistného, které je 

povinen si hradit zaměstnanec sám. Zaměstnavatel srazí pojistné, které si zaměstnanec 

hradí sám, zaměstnanci z platu nebo mzdy, a to i bez jeho souhlasu. Pojistné odvádí 

na účet příslušné zdravotní pojišťovny, u níž je zaměstnanec pojištěn (4). 

Plátce je povinen výši pojistného sám vypočítat, přičemž pojistné se zaokrouhluje 

na celé Kč nahoru. Rozhodným obdobím pro zjištění vyměřovacího základu 

je kalendářní měsíc, za který se pojistné platí, s výjimkou OSVČ, kde je rozhodným 

obdobím kalendářní rok, za který se pojistné platí (4). 

Dnem platby pojistného je v případě placení na účet zdravotní pojišťovny den, kdy 

dojde k připsání tohoto pojistného na účet zdravotní pojišťovny. V případě placení 

pojistného v hotovosti přímo zaměstnanci zdravotní pojišťovny den, kdy příslušný 

zaměstnanec hotovost přijal. U bezhotovostních převodů z účtu vedeného v zahraničí 

den, kdy bylo uskutečněno připsání na účet zdravotní pojišťovny (4). 

V případě, že pojistné či záloha na pojistném nebylo zaplaceno ve stanovené lhůtě, nebo 

bylo zaplaceno v částce nižší, je plátce pojistného povinen platit penále, které 

se zaokrouhluje vždy na celé koruny směrem nahoru (4). 

 

1.5.5 Účtování mezd  

Zúčtovací vztahy k zaměstnancům se týkají především mzdové problematiky. S tou pak 

úzce souvisí zúčtování zálohy na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, 

sociální a zdravotní pojištění a další srážky z mezd ve prospěch externích subjektů (4). 
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Mzda je jednou z rozhodujících nákladových položek podnikatelských a jiných 

subjektů, a to jak z hlediska účetního, tak i z hlediska daňových nákladů. Hrubá mzda 

patří z hlediska účetních předpisů mezi osobní náklady, účtuje se o ní tedy ve skupině 

52 – Osobní náklady. Tato skupina může obsahovat 8 syntetických účtů, o nichž 

rozhoduje účetní jednotka. Z hlediska vztahu k zaměstnancům a k ostatním institucím, 

zejména tedy k institucím sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění, pak 

prostřednictvím skupiny 33 – Zúčtování se zaměstnanci a institucemi (4). 

V účtové skupině 33 nalezneme účet 331 – Zaměstnanci, který slouží k zachycení 

závazků z pracovněprávních vztahů včetně sociálního zabezpečení a zdravotního 

pojištění k zaměstnancům, popřípadě k jiným fyzickým osobám. Analytické účty 

se vedou na mzdových listech, a to dle jednotlivých zaměstnanců (4). 

Tabulka 4: Účtování mezd 

Účetní operace Účet  Název účtu 

Hrubá mzda  521/331 Mzdové náklady / Zaměstnanci 

Sociální pojištění zaměstnavatele 524/336.001 
Zákonné sociální pojištění / Zúčtování 

s institucemi SZ a ZP 

Zdravotní pojištění zaměstnavatele 524/336.002 
Zákonné sociální pojištění / Zúčtování 

s institucemi SZ a ZP 

Sociální pojištění zaměstnance 331/336.001 
Zaměstnanci / Zúčtování s institucemi 

SZ a ZP 

Zdravotní pojištění zaměstnance 331/336.002 
Zaměstnanci / Zúčtování s institucemi 

SZ a ZP 

Záloha na daň  331/342 Zaměstnanci / Ostatní přímé daně 

Ostatní srážky  331/379 Zaměstnanci / Jiné závazky 

Výplata mzdy z BÚ 331/221 Zaměstnanci / Bankovní účty 

Odvod SP z BÚ 336.001/221 
Zúčtování s institucemi SZ a ZP / 

Bankovní účty 

Odvod ZP z BÚ  336.002/221 
Zúčtování s institucemi SZ a ZP / 

Bankovní účty 

Odvod finančnímu úřadu z BÚ 342/221 Ostatní přímé daně / Bankovní účty 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle (4)) 
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Při zúčtování příspěvků zaměstnance na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 

je vhodné účet 336 rozdělit minimálně na dva analytické účty. Tedy 336.001 – 

Zúčtování s institucí sociálního zabezpečení a 336.002 – Zúčtování se zdravotní 

pojišťovnou (4). 

Jestliže má zaměstnavatel vůči zaměstnancům jiné závazky, využije k tomu účet 

333 – Ostatní závazky vůči zaměstnancům. Na tento účet se účtují závazky z titulu 

zúčtování služebních cest (nárok zaměstnanců na náhradu cestovních výdajů), stipendia 

a studijní příspěvky, odstupné poskytnuté zaměstnanci aj. (4). 

Účet 335 – Pohledávky za zaměstnanci, je opakem účtu 333, tedy zaměstnanec 

má závazek vůči zaměstnavateli. Na účet 335 se účtují zejména pohledávky z titulu 

zúčtování zálohy poskytnuté na cestovní výdaje (4). 

1.6 Daňové dopady při zaměstnávání osob se zdravotním postižením 

V této části práce se zabývám daňovými dopady při zaměstnávání osob se zdravotním 

postižením z hlediska zaměstnavatele. Tuto problematiku upravuje 

zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Při zaměstnávání osob se zdravotním 

postižením má zaměstnavatel právo ročně na tyto slevy: 

- 18 000 Kč za každého zaměstnance se zdravotním postižením, 

- 60 000 Kč za každého zaměstnance s těžším zdravotním postižením (10). 

Slevu zaměstnavatel může uplatnit i za část zdaňovacího období, za které 

je podáváno daňové přiznání. V případě, že zdaňovacím obdobím je hospodářský rok, 

použije se fond pracovní doby, který připadá na jednoho zaměstnance za toto 

období (3).  

Jestliže zaměstnavatel neplní povinný podíl, odvede za každého zaměstnance, o kterého 

nesplnil povinný podíl, odvod do státního rozpočtu. Tento odvod je daňově uznatelným 

výdajem (nákladem) podle § 24 odst. 2 písm. zm) zákona o daních z příjmů, tzn., že jej 

můžu zahrnout do výdajů na dosažení, udržení a zajištění příjmů. Výslednou daňovou 

povinnost zaměstnavatele vypočteme způsobem uvedeným v tabulce (3, 10). 



 

35 

 

Tabulka 5: Výpočet výsledné daňové povinnosti právnických osob 

Výpočet výsledné daňové povinnosti: 

výsledek hospodaření upravený pro daňové účely (základ daně) 

mínus položky odčitatelné od základu daně podle § 34 zákona o dani z příjmů 

mínus položky podle § 20 zákona o dani z příjmů (dary) 

= upravený základ daně (zaokrouhlíme pro právnické osoby na celé tisíce Kč dolů, pro fyzické osoby 

na celá sta Kč dolů) 

= zaokrouhlený základ daně 

krát daň (pro právnické osoby 19 %, pro fyzické osoby 15 %) 

mínus slevy na dani podle § 35 zákona o dani z příjmů 

= výsledná daňová povinnost 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle (10)) 

1.7 Finanční analýza   

V této části práce se budu věnovat finanční analýze, tedy ekonomickým ukazatelům, 

které poslouží k zjištění hospodaření zaměstnavatele. Pro tyto účely jsem zvolila 

poměrové ukazatele, konkrétně ukazatele rentability a zadluženosti, které poslouží k 

zjištění hospodaření zaměstnavatele po ekonomické stránce.  

Finanční analýza bývá charakterizována jako metodický nástroj, díky kterému lze 

posoudit tzv. finanční zdraví podnikatelského subjektu. Umožňuje tedy identifikaci 

silných a slabých stránek zaměstnavatele, rozbor finanční situace a identifikaci finanční 

tísně zaměstnavatele. Díky tomu může zaměstnavatel výkonnost korporace zlepšit (12).  

Finanční analýza, na rozdíl od účetnictví a daňové problematiky, není upravena 

žádnými obecně závaznými právními předpisy nebo všeobecně uznávanými jednotnými 
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standardy. Díky tomu se terminologie používaná jednotlivými autory může značně 

lišit (13).  

 

1.7.1 Ukazatele rentability 

Zde přiblížím jednotlivé ukazatele, které použiji v následující části své práce. Ukazatele 

rentability pracují se ziskem, který zde bude uveden v podobě EBITU, což je zisk před 

zdaněním a úroky (15). 

Ukazatel ROE, tedy ukazatel rentability vlastního kapitálu představuje výnosnost 

vlastního kapitálu. Tento ukazatel je důležitý zejména pro akcionáře, společníky a další 

investory (15). 

ROE = Zisk (EBIT) / Vlastní kapitál (krát 100 = %) 

Ukazatel ROA je ukazatelem rentability vloženého kapitálu, bez ohledu na jeho původ. 

Posuzuje výkonnost veškerého kapitálu fungujícího v podnikání (15). 

ROA = Zisk (EBIT) / Celková aktiva (krát 100 = %) 

Ukazatel ROS je ukazatel rentability tržeb. Vyjadřuje a měří schopnost korporace 

dosahovat zisku při dané úrovni tržeb, resp. výnosů. Vypovídá o tom, kolik zisku bylo 

vyprodukováno v jedné koruně tržeb (15). 

ROS = Zisk (EBIT) / Tržby (Výnosy) (krát 100 = %) 

Ukazatel ROCE, tedy ukazatel rentability dlouhodobého kapitálu, definuje výkonnost 

kapitálu dlouhodobě vloženého do podnikání, tj. na dobu delší než jeden rok. Měří 

schopnost korporace zhodnocovat vložené zdroje lépe než ukazatel rentability 

celkového kapitálu. Je důležitý především pro investory a věřitele (15). 

ROCE = Zisk (EBIT) / Dlouhodobý kapitál (krát 100 = %) 

 

 

 



 

37 

 

1.7.2 Ukazatele zadluženosti 

Pro účely bakalářské práce použiji vybrané ukazatele zadluženosti, které mi poslouží 

k celkovému přehledu o úvěrovém zatížení zaměstnavatele.  

Celková zadluženost vypovídá o tom, jaký podíl cizích finančních zdrojů 

zaměstnavatel používá ke krytí svého majetku (15). 

Celková zadluženost = Cizí zdroje / Celková aktiva (krát 100 = %) 

Míra zadluženosti udává informace o míře zadluženosti zaměstnavatele. Hodnota 

zjištěná podílem cizích zdrojů a vlastním jměním by neměla překročit  1,5 násobek (15). 

Míra zadluženosti = Cizí zdroje / Vlastní jmění  

Koeficient samofinancování je opakem k celkové zadluženosti. To znamená, že udává 

informace o tom, do jaké míry je zaměstnavatel schopen pokrýt své potřeby z vlastních 

zdrojů (15). 

Koeficient samofinancování = Vlastní jmění / Celková aktiva (krát 100 = %) 

 

1.7.3 Uživatelé účetních výkazů 

Podnikatelský subjekt potřebuje pro své řízení a rozhodování informace. Jedním 

ze zdrojů informací je účetnictví. Základní výstupy z účetního systému jsou účetní 

výkazy, které obsahují v peněžním vyjádření účetní informace o zaměstnavateli. 

Rozvaha podává obraz o majetkové situaci a zdrojích účetní jednotky k určitému datu. 

Na počátku každého účetního období se sestavuje počáteční rozvaha, která obsahuje 

přehled struktury majetku a zdrojů financování k počátku nového účetního období (14). 

Po skončení účetního období se sestavuje konečná rozvaha, výkaz zisku a ztráty neboli 

výsledovka, která podává obraz o výnosech a nákladech v průběhu účetního období 

v požadované struktuře. Výsledkem je pak buď zisk, nebo ztráta (14). 
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Shrnutí teoretické části 

V teoretické části bakalářské práce jsou vymezeny pojmy týkající se pracovněprávních 

vztahů. Z hlediska specifického zaměření práce je zde především kladen důraz 

na zaměstnávání osob se zdravotním postižením, se kterým úzce souvisí daňové úlevy. 

V této části se zabývám i mzdovým ohodnocením zaměstnanců a účtováním mezd. 

Vymezila jsem ekonomické ukazatele, které budou následně použity v analytické části 

práce v souvislosti s řešeným problémem.  
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2 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU ZAMĚSTNÁVÁNÍ 

OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 

V analytické části práce se budu zabývat finanční situací zaměstnavatele pomocí 

ukazatelů rentability a zadluženosti, počtem zaměstnanců a jejich mzdovým 

ohodnocením a samozřejmě daňovými dopady na zaměstnavatele. Zjistím, jakým 

způsobem zaměstnavatel plní povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením 

dle § 81 zákona o zaměstnanosti. Vypočítám náklady vynaložené zaměstnavatelem, 

které zaměstnavatel vynakládá v souvislosti s touto povinností.  Dále zjistím možné 

příspěvky od ÚP, v jehož obvodu má zaměstnavatel sídlo.  

2.1 Charakteristika zaměstnavatele 

Agados, spol. s. r. o. se zabývá výrobou a prodejem přívěsů a činnostmi s tím 

souvisejícími. Sídlí ve Velkém Meziříčí, kde se nachází také prodejna tohoto 

zaměstnavatele. Samotná společnost vznikla v roce 1992 z tehdejšího podniku Agrostroj 

Pelhřimov, který se do té doby zabýval výrobou mlýnských strojů, rozmetadel chlévské 

mrvy a jiných zemědělských strojů, a také stavbou krmných sil. Nápad vyrábět přívěsy 

vznikl po oslovení belgickou firmou, která v té době hledala dodavatele, a nakonec 

se jej podařilo i zrealizovat. V samotných začátcích vyráběl Agados, spol. s. r. o. pouze 

dva typy přívěsů. V současné době je jedním z největších evropských výrobců přívěsů 

v kategorii O1 a O2 (celková hmotnost přívěsů do 750 kg a do 3 500 kg) a předním 

výrobcem v České republice. V jednotlivých evropských státech i na území České 

republiky je zastoupen prostřednictvím svých poboček a dealerů. V roce 2006 se tento 

zaměstnavatel přestěhoval do nových prostor a tím si zajistil kapacitu i potenciál pro 

další růst (23). 

Strategií zaměstnavatele je uspokojit co nejvíce zákazníků, a proto si mohou vybrat 

přívěsy z široké palety vyráběných brzděných a nebrzděných typů různého použití, 

rozměrů, použitého materiálu a bohatého příslušenství. Snahou společnosti je také to, 
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aby přívěs zákazníkovi sloužil po dlouhá léta, a proto zajišťuje i kompletní servis a 

prodej náhradních dílů i na starší typy přívěsů (23). 

2.2 Zaměstnanci společnosti Agados, spol. s. r. o. 

K 31. 12. 2015 evidoval zaměstnavatel Agados, spol. s. r. o. 143 zaměstnanců. Celkový 

vývoj počtu zaměstnanců od roku 2011 je zaznamenán v tabulce č. 6 (29). 

Tabulka 6: Počet zaměstnanců Agados, spol. s. r. o. 

Rok Počet zaměstnanců 

2011 124 

2012 124 

2013 131 

2014 140 

2015 143 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle (29)) 

V tabulce č. 7 je zaznamenán počet zaměstnanců v rámci jednotlivých druhů práce za 

rok 2015.  

Tabulka 7: Počet zaměstnanců Agados, spol. s. r. o. dle druhu práce za rok 2015 

Druh práce Počet zaměstnnců 

Dělníci 61 

Obsluhující zaměstnanci 39 

Technicko – hospodářští zaměstnanci 43 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle (29)) 

Z hlediska zaměstnávání osob se zdravotním postižením se budu zaměřovat především 

na zaměstnance technicko–hospodářské. Učiním tak z toho důvodu, že náplň práce 

těchto zaměstnanců není tak fyzicky náročná jako např. v případě dělníka. Lze tedy 
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předpokládat, že vzhledem ke snížené pracovní schopnosti osob se zdravotním 

postižením, se tyto osoby mohou nejlépe uplatnit právě na místě technicko-

hospodářských zaměstnanců. Dle údajů uvedených v tabulce zaměstnavatel eviduje 43 

technicko-hospodářských zaměstnanců. 

 

2.2.1 Druhy práce vhodné pro zaměstnance se zdravotním postižením 

Při zkoumání druhů práce, které je možné ve společnosti Agados, spol. s. r. o. 

vykonávat, jsem se zaměřila na takový druh práce, která by byla přípustná i pro osoby 

se zdravotním postižením. Budu se tedy zabývat, jak jsem již uvedla, především 

technicko-hospodářskými zaměstnanci.  

Po konzultaci se zaměstnavatelem jsem zjistila, že jako nejvhodnější druh práce 

se pro osoby se zdravotním postižením nabízí zejména práce vrátného. Tato práce 

zahrnuje především povinnosti spočívající ve vyřizování telefonních hovorů, 

propouštění vozidel do areálu a samozřejmě v kontrole osob v budově. Dále vydávání 

klíčů od kanceláří a dalších prostor. Tato pozice by byla vhodná jak pro osoby s lehčím 

zdravotním postižením, tak i pro osoby s těžším zdravotním postižením. Další možností 

zaměstnavatele je zaměstnat osoby se zdravotním postižením jako administrativní 

zaměstnance, jejichž práce spočívá ve fakturaci objednávek, kontrole údajů 

a následného odesílání zboží zákazníkům, dále přípravě záručních listů a technických 

průkazů k přívěsům. Tato práce je vykonávána v kancelářských prostor, které jsou 

umístěny v přízemí. Zaměstnanec by tedy nebyl nucen při výkonu práce překonávat 

překážky v podobě schodů do vyšších pater. Stejně tak by bylo možné tyto osoby 

zaměstnat ve skladu, kde je nutno zkompletovat objednávky a připravit zboží 

na přepravu k zákazníkovi. Tato pozice by byla vhodná pro osoby s lehčím zdravotním 

postižením (31). 

Ve všech případech samozřejmě záleží především na konkrétní osobě a jejích 

individuálních potřebách. Vzhledem k tomu, že se 5 stávajících technicko-

hospodářských zaměstnanců chystá odejít do důchodu, a to během následujících dvou 

let, zaměstnavatel by nemusel přijímat a vytvářet nová pracovní místa, nýbrž by mohl 

nahradit tyto zaměstnance právě osobami se zdravotním postižením, čímž by se mu 
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nezvedly mzdové náklady na zaměstnance. Samozřejmě nelze předpokládat, že všichni 

tito zaměstnanci v rámci dvou let opravdu do důchodu odejdou. Taktéž ale může dojít 

k odchodu zaměstnanců z důvodů např. změny zaměstnavatele apod. V rámci 

bakalářské práce budu předpokládat, že zaměstnavatel bude mít k dispozici nejméně 

5 volných pracovních míst na místa technicko-hospodářských zaměstnanců 

v následujících dvou letech (31).   

 

2.2.2 Mzdové náklady a průměrná mzda 

Níže je grafické znázornění průměrné mzdy v časovém rozmezí let 2011 až 2015. 

V tomto grafu je uvedena průměrná mzda, kterou poskytuje zaměstnavatel Agados, 

spol. s. r. o. a také je zde zaznamenán vývoj průměrné mzdy České republiky. Pro účely 

bakalářské práce vycházím z průměrné mzdy České republiky vždy k 4. čtvrtletí daného 

roku.  

Graf 1: Průměrná mzda od r. 2011 - 2015 

 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle  (25, 31)) 

Jak lze vidět v grafu č. 1, průměrná mzda poskytovaná zaměstnavatelem je vyšší než 

průměrná mzda ČR. V grafu č. 2 jsou zaznamenány mzdové náklady zaměstnavatele od 

roku 2011.  
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Graf 2: Mzdové náklady v tis. Kč od r. 2011 - 2015 

 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle  (28)) 

Z grafu je zřejmé, že mzdové náklady ve sledovaném období převážně rostou. Je to 

způsobeno jednak přílivem zaměstnanců a dále také zvyšováním mzdy jednotlivým 

zaměstnancům, což je zřejmé z grafu č. 1. V roce 2015 tvoří mzdové náklady zhruba 6 

% z celkových nákladů. Na celkových nákladech netvoří ani zdaleka hlavní podíl, 

přesto jsou důležitou nákladovou položkou (28).  

Informovala jsem se u zaměstnavatele na mzdové ohodnocení jednotlivých druhů práce. 

Dle sdělení je nástupní mzda účetní 20 000 Kč, nástupní mzda fakturantky 17 000 Kč a 

mzda vrátného 12 000 Kč. Kdyby zaměstnavatel přijal osobu se zdravotním postižením, 

lze předpokládat snížené mzdové náklady z důvodů omezené pracovní schopnosti 

těchto osob. Tyto osoby navíc pravděpodobně pobírají invalidní důchod. Zaměstnavatel 

tedy těmto osobám může nabídnout mzdu nižší dle jednotlivých náplní práce  (31).  

  

2.2.3 Výpočet čisté mzdy a účtování jednotlivých složek mzdy 

Pro výpočet čisté mzdy použiji minimální mzdu zaměstnanců požívajících invalidní 

důchod stanovenou pro týdenní pracovní dobu 40 hodin k 1. 1. 2016 na 9 300 Kč 

měsíčně. Předpokládám, že zaměstnavatel bude poskytovat zaměstnancům se 

zdravotním postižením mzdu v obdobné výši, případně vyšší dle náplně práce a 



 

44 

 

možností osoby se zdravotním postižením. V následující tabulce je uveden výpočet čisté 

mzdy pro osobu se zdravotním postižením a její zaúčtování. Touto problematikou jsem 

se blíže zabývala v kapitole 1.5 (18).  

Tabulka 8: Výpočet čisté mzdy 

Výpočet čisté mzdy Účtování 

Hrubá mzda = 9 300 Kč 521/331 

Superhrubá mzda = 12 462 Kč - 

Základ pro výpočet zálohy na daň =  

12 500 Kč 
- 

Daň před slevami = 1 875 Kč - 

Slevy na dani = 2 280 Kč - 

Daň = 0 Kč - 

Daňové zvýhodnění na dítě: 0 Kč - 

Sociální a zdravotní pojištění 

(zaměstnanec): 1 024 Kč 

331/336 (lze rozdělit zvlášť analyticky) 

 

Sociální a zdravotní pojištění 

(zaměstnavatel): 3 162 Kč 
524/336 (lze rozdělit zvlášť analyticky) 

Odvody státu celkem: 4 186 Kč 342/221 (odvod FÚ z BÚ) 

Čistá mzda: 8 276 Kč 331/221 (odvod zaměstnanci z BÚ) 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle (3, 10)) 

V případě, že zaměstnanec uplatňuje slevu na poplatníka a slevu na invaliditu I. či II. 

stupně a zaměstnavatel mu neposkytl služební vozidlo k soukromým účelům, činí čistá 

mzda zaměstnance 8 276 Kč měsíčně (10).  

2.3 Finanční analýza 

Pro přiblížení finanční situace zaměstnavatele jsem použila ukazatele finanční analýzy 

typu ukazatelé zadluženosti a ukazatelé rentability, kterými se zabývá kapitola 1.7. 

Cílem je zjistit, jak si zaměstnavatel vede na trhu práce a jeho způsob financování. Pro 
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účely finanční analýzy pracuji s výkazy za roky 2013, 2014 a 2015. Vzhledem k tomu, 

že je nutné porovnat výkazy nejméně za 3 období, podkladem k výpočtům mi budou 

výkazy od roku 2013. Rok 2016 není možné zahrnout z důvodů neuzavřeného účetního 

období (16).   

 

2.3.1   Ukazatele rentability 

Ukazatele rentability informují o efektivitě podnikání a zhodnocení vlastních 

prostředků. Této problematice jsem se blíže věnovala v kapitole 1.7.1. Následující 

tabulka obsahuje údaje o zaměstnavateli vzhledem k jednotlivým ukazatelům 

rentability.  

Tabulka 9: Rentabilita Agados, spol. s. r. o. 

Ukazatele rentability 2013 2014 2015 

ROE 0,15 0,51 0,3684 

ROA 0,47 0,14 0,1729 

ROS 0,0307 0,1050 0,1000 

ROCE 0,0831 0,3120 0,2627 

(Zdroj: vlastní zpracování dle (28)) 

Z tabulky je patrné, že v roce 2014 nastalo v porovnání s rokem 2013 téměř u všech 

ukazatelů rentability značné zlepšení hodnot, respektive jejich zvýšení. Výjimkou 

je ukazatel rentability celkového kapitálu, který klesl z 0,47 na 0,14. V roce 2015 

se hodnoty oproti roku 2014 nijak významně nezměnily. Rentabilita celkového kapitálu 

vzrostla a rentabilita tržeb se snížila pouze o 0,005, což poukazuje na stabilitu 

výnosnosti finančních prostředků.   

 

2.3.2 Ukazatele zadluženosti 

Problematikou ukazatelů zadluženosti se zabývám v kapitole 1.7.2. Díky ukazatelům 

zadluženosti zjistíme, jak si zaměstnavatel vede v oblasti úvěrového zatížení. Slouží 
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také k zjištění finančního zdraví zaměstnavatele. V následující tabulce jsou uvedeny 

údaje o zaměstnavateli Agados, spol. s. r. o. po aplikování jednotlivých ukazatelů 

zadluženosti.   

Tabulka 10: Ukazatele zadluženosti Agados, spol. s. r. o. 

Ukazatele zadluženosti 2013 2014 2015 

Celková zadluženost 68,45 % 62,21 % 52,13 % 

Míra zadluženosti 2,2258 1,6766 1,1108 

Koeficient samofinancování 30,75 % 37,10 % 46,93 % 

 (Zdroj: Vlastní zpracování dle (28)) 

Z tabulky vyplývá, že ve sledovaném období se celková zadluženost zaměstnavatele 

pohybuje v rozmezí cca 50 % až 70 %, přičemž neustále klesá. Můžeme tedy říci, 

že zaměstnavatel neustále snižuje stav bankovních úvěrů a výpomocí, tedy úspěšně 

splácí úvěr bance. Na cizích zdrojích se také podílí krátkodobé závazky, a to především 

z obchodních vztahů. Od celkové zadluženosti se také odvíjí koeficient 

samofinancování, který je jejím opakem. Má tedy rostoucí tendenci. Míra zadluženosti 

se ve sledovaném období snižuje. Z toho je možné vyvodit dobrou finanční situaci 

zaměstnavatele, která mu umožňuje splácet závazky. Není tedy pravděpodobné, 

že by zaměstnavatel měl problém s vyplácením mezd zaměstnancům.  

2.4 Plnění povinného podílu zaměstnavatelem dle § 81 zákona 

č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti  

Zaměstnavatel Agados, spol. s. r. o. má povinnost plnit povinný podíl dle § 81 zákona 

č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, jelikož zaměstnává více jak 25 zaměstnanců 

v pracovním poměru. Zaměstnavatel tuto povinnost plní odvodem do státního 

rozpočtu (8, 29).  
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2.4.1 Průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců 

V kapitole 1.2.1 je popsán postup pro výpočet průměrného ročního přepočteného počtu 

zaměstnanců. V roce 2015 zaměstnavatel zaměstnával 143 zaměstnanců v pracovním 

poměru, kteří celkově odpracovali při 7,5 hodinové pracovní době, 274 374 hodin 

za rok. Roční fond pracovní doby bez placených svátků činil v roce 2015 celkem 

1 882,5 hodin na jednoho zaměstnance (27, 29).  

Pracovní doba je stanovena kolektivní smlouvou a je benefitem zaměstnanců 

Agados, spol. s. r. o. (31). 

Výpočet: 

274 374: 1 882,5 = 145,75 

4 % z 145,75 = 5,83 

Povinný podíl zaměstnavatele Agados, spol. s. r. o. činí 5,83. Zaměstnavatel by tedy 

teoreticky měl zaměstnat 5,83 zaměstnanců se zdravotním postižením. Jelikož není 

možné zaměstnat 5,83 zaměstnanců, jedna z možností zaměstnavatele je zaměstnat 

5 osob se zdravotním postižením a zbytek, tedy 0,83, odvést odvodem do státního 

rozpočtu. Další možností zaměstnavatele je zaměstnat 6 osob se zdravotním postižením.  

 

2.4.2 Náhradní plnění 

Výpočet náhradního plnění je blíže popsán v kapitole 1.2.3. Pro účely výpočtu 

potřebujeme znát průměrnou měsíční mzdu v národním hospodářství za I. až III. 

čtvrtletí kalendářního roku 2015, která činí 25 903 Kč (21).  

Výpočet: 

x : (25 903 x 7) = 5,83 

x : 181 321 = 5,83 

x = 1 057 101,43 

Zaměstnavatel by musel ročně odebírat výrobky či služby v hodnotě 1 057 101,43 Kč 

bez DPH. 
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2.4.3 Odvod do státního rozpočtu 

Odvodem do státního rozpočtu se blíže zabývá kapitola 1.2.1. Průměrná měsíční mzda 

v národním hospodářství za I. až III. čtvrtletí kalendářního roku 2015 činí 25 903 Kč. 

Pro výpočet budu používat její 2,5 násobek (21). 

Výpočet: 

25 903 x 2,5 x 5,83 = 377 536,225 Kč 

Výše odvodu do státního rozpočtu se dle vyhlášky č. 518/2004 Sb., kterou se provádí 

zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, zaokrouhluje na celé koruny nahoru, proto 

zaměstnavatel odvedl za rok 2015 částku 377 537 Kč (11). 

2.5 Příspěvky pro zaměstnavatele Agados, spol. s. r. o. od ÚP 

V kapitole 1.3 jsou blíže popsány příspěvky, které může zaměstnavatel získat 

zaměstnáním osoby se zdravotním postižením od ÚP. V následující kapitole uvádím 

konkrétní výše příspěvků pro zaměstnavatele, které je možné od ÚP získat na podporu 

zaměstnání osob se zdravotním postižením.  

 

2.5.1 Příspěvek na vytvoření chráněného pracovního místa 

Příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením dle § 78 zákona o 

zaměstnanosti je od 3. čtvrtletí roku 2012 poskytován pouze zaměstnavatelům 

zaměstnávajícím na chráněných pracovních místech více než 50 % osob se zdravotním 

postižením z celkového počtu zaměstnanců. Proto se pro účely bakalářské práce tímto 

příspěvkem nebudu zabývat (30). 

 

2.5.2 Příspěvek na společensky účelné pracovní místo 

Dle sdělení zaměstnankyně kontaktního pracoviště ÚP ve Žďáře nad Sázavou, který je 

příslušným ÚP pro zaměstnavatele Agados, spol. s. r. o., jsou maximální výše příspěvku 
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na společensky účelné pracovní místo vyhrazené pro uchazeče o zaměstnání uvedeny v 

následující tabulce (24). 

Tabulka 11: Příspěvky na společensky účelná pracovní místa 

Uchazeči o zaměstnání 
Výše 

příspěvku 

Maximální doba 

poskytování 

příspěvku 

Celková výše 

příspěvku 

UoZ v evidenci ÚP nad 12 

měsíců a zároveň: 

osoby se zdravotním postižením 

nad 50 let. 

 

12 000 Kč 

 

12 měsíců 144 000 Kč 

UoZ v evidenci ÚP nad 12 

měsíců a zároveň: 

osoby se zdravotním postižením. 

10 000 Kč 6 měsíců 60 000 Kč 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle (24)) 

Jedná se o příspěvek na mzdové náklady a odvody pojistného za zaměstnavatele. 

Z tabulky vyplývá, že by bylo možné od ÚP získat pro účely vyhrazeného společensky 

účelného pracovního místa příspěvek až ve výši 144 000 Kč na jednoho zaměstnance 

se zdravotním postižením. Podmínkou je uzavření pracovního poměru na dobu 

neurčitou.  

Další možností zaměstnavatele je žádost o příspěvky na zřízení nového pracovního 

místa, tedy příspěvky na nákup strojů, zařízení a vybavení, maximální výše 

je do 60 000 Kč. Novost se sleduje za 6 měsíců zpětně, nákup může být realizován 

až po datu uzavření dohody a je nutná finanční spoluúčast zaměstnavatele. Podmínkou 

je pracovní poměr na dobu neurčitou, nebo v případě doby určité pracovní poměr 

o jeden měsíc déle, než je účinnost dohody. Dohoda se uzavírá na dobu 365 dnů.  

Žádost o tento příspěvek však vylučuje žádost o předešlý příspěvek na vyhrazené 

společensky účelné pracovní místo (24). 
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2.6 Sleva na dani podle § 35 zákona o daních z příjmů 

Zaměstnavatel může za každého zaměstnance uplatnit při výpočtu výsledné daňové 

povinnosti slevu na dani za každého zaměstnance se zdravotním postižením, kterou 

se blíže zabývám v kapitole 1.6. Zaměstnavatel si může ročně uplatnit za jednoho 

zaměstnance se zdravotním postižením slevu na dani ve výši 18 000 Kč a za každého 

zaměstnance s těžším zdravotním postižením pak slevu ve výši 60 000 Kč ročně.  

V případě, že bereme v úvahu i odvod do státního rozpočtu, kterému se blíže věnuji 

v kapitole 1.2.1, a který činí 2,5 násobek průměrné mzdy za jednoho zaměstnance 

se zdravotním postižením, činí celková úspora za rok 2015 při zaměstnání osob 

se zdravotním postižením:  

18 000 + (2,5 x 25 903) = 82 758 Kč, 

60 000 + (3 x 2,5 x 25 903) = 254 273 Kč (21). 

Zaměstnavatel by tedy ročně zaměstnáním osoby se zdravotním postižením ušetřil na 

dani 18 000 Kč a 60 000 Kč ročně zaměstnáním osoby s těžším zdravotním postižením, 

přičemž pokud beru v úvahu i náklady na odvod do státního rozpočtu, za každého 

zaměstnance se zdravotním postižením pak celková úspora činí 82 758 Kč a celková 

úspora v případě zaměstnání jedné osoby s těžším zdravotním postižením činí 

254 273 Kč.  

 

Shrnutí analytické části 

Obsahem analytické části bakalářské práce jsou základní údaje o zaměstnavateli 

Agados, spol. s. r. o., doplněné o vybrané ukazatele z finanční analýzy. Dle průzkumu 

jednotlivých druhů práce ve společnosti Agados, spol. s. r. o. je patrné, že by bylo 

možné zaměstnat osobu resp. osoby se zdravotním postižením, přičemž by samozřejmě 

záleželo na konkrétní osobě a rozsahu jejího postižení pro danou práci. Již v této 

analytické části bakalářské práce můžeme vidět, že by bylo pro zaměstnavatele 

pravděpodobně ekonomicky výhodné zaměstnat osoby se zdravotním postižením. Tyto 
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informace jsou dále použity v následující části práce, která se věnuje vlastním návrhům 

řešení. 



 

52 

 

3 Vlastní návrhy řešení  

Zaměstnavatel má povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením 

dle § 81 zákona o zaměstnanosti. Jak můžeme vidět v analytické části, tuto povinnost 

plní zaměstnavatel odvodem do státního rozpočtu. V této části práce se tedy budu 

zabývat i jinými způsoby plnění této povinnosti a zjistím, zda by díky tomu 

zaměstnavatel mohl uspořit část nákladů, kterou dosud vynakládá na odvod do státního 

rozpočtu (8, 29).  

3.1 Návrhy pro plnění povinného podílu zaměstnavatele 

Agados, spol. s. r. o. 

V této kapitole se zabývám možnostmi zaměstnavatele plnit povinný podíl přímým 

zaměstnáním osob se zdravotním postižením. V návrzích budu uvažovat o zaměstnání 

maximálně jedné osoby s těžším zdravotním postižením, a to z důvodů její snížené 

pracovní schopnosti. Současně po konzultaci se zaměstnavatelem nebudu uvažovat 

o plnění povinnosti dle § 81 zákona o zaměstnanosti odebíráním výrobků a služeb 

od zákonem stanovených subjektů. Zaměstnavatel se zabývá výrobou přívěsů, jeho 

výroba je tedy značně specifická a převážně neumožňuje zaměstnavateli spolupracovat 

s dodavateli dle § 81 zákona o zaměstnanosti. V návrzích se zaměřím na přímé 

zaměstnání osob se zdravotním postižením. Dále se v návrzích budu zabývat pouze 

příspěvky od ÚP, které uvádím v kapitole 2.5.2, na společensky účelná pracovní místa 

pro osoby se zdravotním postižením nad 50 let, které jsou současně v evidenci ÚP po 

dobu delší než 12 - ti měsíců a to z toho důvodu, že výše tohoto příspěvku je pro 

zaměstnavatele z hlediska finančních prostředků zajímavější. Také z tohoto důvodu 

neuvažuji o druhém příspěvku, který ÚP poskytuje na zřízení nového společensky 

účelného pracovního místa, jelikož se příspěvky navzájem vylučují (31).  

Pro účely práce budu uvažovat o minimální mzdě pro zaměstnance požívající invalidní 

důchod ve výši 9 300 Kč měsíčně, mzdové ohodnocení pro osoby se zdravotním 

postižením blíže rozebírám v kapitole 2.2.2. Pokud tedy uvažuji mzdu 9 300 Kč, 
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náklady zaměstnavatele za zaměstnance by po zvýšení o sociální a zdravotní pojištění 

odváděné zaměstnavatelem činily měsíčně za zaměstnance 12 462 Kč. Roční náklady, 

pokud nezahrnuji dočasnou pracovní neschopnost, čerpaní dovolené apod., by činily 

147 544 Kč za zaměstnance. Je tedy zřejmé, že v případě, kdy by zaměstnavatel 

vyplácel minimálně 9 300 Kč měsíčně jako hrubou mzdu pro zaměstnance se 

zdravotním postižením, pokryje příspěvek poskytovaný ÚP.  

 

Návrh č. 1  

Předpokládám, že zaměstnavatel zaměstnává 1 osobu se zdravotním postižením nad 50 

let evidovanou na ÚP dle podmínek, které uvádím v kapitole 2.5.2, a zbytek povinného 

podílu plní odvodem do státního rozpočtu. Veškeré částky a způsob jejich výpočtu je 

popsán v kapitole 1.2.1, 2.4 a 2.6. Výši odvodu tedy vypočítáme jako součin 2,5 

násobku průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za I. až III. čtvrtletí 

kalendářního roku, a přepočteného počtu zaměstnanců 4,83 (5,83 – 1).  

 

Výpočet povinného podílu 

25 903 x 2,5 x 4,83 = 312 778,725 Kč 

 

Příspěvek od ÚP na společensky účelné pracovní místo 

Příspěvek na 1 společensky účelné pracovní místo: 144 000 Kč.  

 

Sleva na dani podle § 35 zákona o dani z příjmů  

Sleva na dani na 1 osobu se zdravotním postižením: 18 000 Kč. 

 

Úspora na odvodu do státního rozpočtu, kterou vypočítám tak, že od odvodu do státního 

rozpočtu, který jsem zjistila v kapitole 2.4.3, odečtu odvod do státního rozpočtu, který 

zaměstnavatel musí plnit v případě, že zaměstnává 1 osobu se zdravotním postižením: 
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377 537 – 312 779 = 64 758 Kč.  

 

Zaměstnavatel by tedy mohl získat, respektive ušetřit, celkem 226 758 Kč (64 758 Kč + 

18 000 Kč + 144 000 Kč) za rok. V případě, že příspěvky od ÚP nezahrnuji, 

by zaměstnavatel mohl získat, respektive ušetřit 82 758 Kč (64 758 Kč + 18 000 Kč) 

za rok. Odvod do státního rozpočtu, který zaměstnavatel odvede za zbývající výši 

podílu, tedy 4,83 zaměstnance, činí 312 779 Kč za rok.  

 

Návrh č. 2 

Uvažuji, že zaměstnavatel zaměstnává 1 osobu s těžším zdravotním postižením 

nad 50 let evidovanou na ÚP dle podmínek, které uvádím v kapitole 2.5.2, a zbytek 

povinného podílu plní odvodem do státního rozpočtu. Veškeré částky a způsob jejich 

výpočtu je popsán v kapitole 1.2.1, 2.4 a 2.6. Postupujeme tedy stejně jako 

v předchozím případě. Vzhledem k tomu, že zaměstnanec s těžším zdravotním 

postižením je pro účely povinného podílu započítáván 3krát, bude zaměstnavatel 

odvádět odvod do státního rozpočtu pouze za 2,83 osob (5,83 - 3).   

 

Výpočet odvodu do státního rozpočtu 

25 903 x 2,5 x 2,83 = 183 263,725 Kč. 

 

Příspěvek na společensky účelné pracovní místo 

Příspěvek od ÚP na 1 společensky účelné pracovní místo: 144 000 Kč.  

 

Sleva na dani podle § 35 zákona o dani z příjmů  

Sleva na dani na 1 osobu s těžším zdravotním postižením: 60 000 Kč.  
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Úspora na odvodu do státního rozpočtu, kterou opět vypočítám tak, že od odvodu 

do státního rozpočtu, který jsem zjistila v kapitole 2.4.3, odečtu odvod do státního 

rozpočtu, který zaměstnavatel musí plnit v případě, že zaměstnává 1 osobu tentokrát 

s těžším zdravotním postižením: 

377 537 – 183 264 = 194 273 Kč. 

 

Zaměstnavatel tedy za rok může ušetřit celkem 398 273 Kč (194 273 Kč + 60 000 Kč + 

144 000 Kč) zaměstnáním 1 osoby s těžším zdravotním postižením. V případě, kdy 

nezahrnuji příspěvek od ÚP, pak může ušetřit 254 273 Kč (194 273 Kč + 60 000 Kč) za 

rok. Odvod do státního rozpočtu ve zbývající výši, tedy za 2,83 zaměstnance, činí 

183 263 Kč za rok. 

 

Návrh č. 3 

Uvažuji, že zaměstnavatel zaměstnává 3 osoby se zdravotním postižením nad 50 let 

evidované na ÚP dle podmínek, které uvádím v kapitole 2.5.2, zbytek povinného podílu 

plní odvodem do státního rozpočtu. Veškeré částky a způsob jejich výpočtu je popsán v 

kapitole 1.2.1, 2.4 a 2.6. Postupujeme tedy stejně jako v předchozích případech. 

Zaměstnavatel bude odvádět odvod do státního rozpočtu za 2,83 osob (5,83 -3).  

 

Výpočet odvodu do státního rozpočtu 

25 903 x 2,5 x 2,83 = 183 263,725 Kč. 

 

Příspěvek od ÚP na společensky účelné pracovní místo 

Příspěvek na 1 společensky účelné pracovní místo: 144 000 Kč.  

Příspěvek na 3 společensky účelná pracovní místa: 432 000 Kč. 
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Sleva na dani podle § 35 zákona o dani z příjmů  

Sleva na dani na 1 osobu se zdravotním postižením: 18 000 Kč. 

Sleva na dani na 3 osoby se zdravotním postižením: 54 000 Kč. 

 

Úspora na odvodu do státního rozpočtu, kterou opět vypočítám tak, že od odvodu do 

státního rozpočtu, který jsem zjistila v kapitole 2.4.3, odečtu odvod do státního 

rozpočtu, který zaměstnavatel musí plnit v případě, že zaměstnává 3 osoby 

se zdravotním postižením: 

377 537 – 183 264 = 194 273 Kč. 

 

Zaměstnavatel tedy zaměstnáním 3 osob se zdravotním postižením může získat, 

respektive ušetřit 680 273 Kč (194 273 Kč + 54 000 Kč + 432 000 Kč) za rok. 

V případě, že nezahrnuji příspěvky od ÚP, pak může ušetřit 248 273 Kč (194 273 Kč + 

54 000 Kč) za rok. Odvod do státního rozpočtu, který zaměstnavatel odvede 

za zbývající výši podílu, tedy za 2,83 osob, činí 183 264 Kč.  

 

Návrh č. 4 

Uvažuji, že zaměstnavatel zaměstnává 3 osoby se zdravotním postižením a 1 osobu 

s těžším zdravotním postižením nad 50 let evidované na ÚP dle podmínek, které 

uvádím v kapitole 2.5.2, zbytek povinného podílu plní odvodem do státního rozpočtu. 

Opět je nutné zjistit výši odvodu do státního rozpočtu. Veškeré částky a způsob jejich 

výpočtu je popsán v kapitole 1.2.1, 2.4 a 2.6. Postupujeme tedy stejně jako 

v předchozích případech. Nejprve zjistím, za kolik osob bude zaměstnavatel odvádět 

odvod do státního rozpočtu. Vzhledem k tomu, že zaměstnanec s těžším zdravotním 

postižením je pro účely povinného podílu započítáván 3krát, zaměstnavatel nebude 

odvádět odvod do státního rozpočtu, jelikož z hlediska plnění povinného podílu 

zaměstnává 6 osob. Plní tedy povinnost dle § 81 zákona o zaměstnanosti zcela přímým 

zaměstnáváním osob se zdravotním postižením. 
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Výpočet odvod do státního rozpočtu 

25 903 x 2,5 x 0 = 0 Kč 

 

Příspěvek od ÚP na společensky účelné pracovní místo 

Příspěvek na 1 společensky účelné pracovní místo: 144 000 Kč.  

Příspěvek na 4 společensky účelná pracovní místa: 576 000 Kč. 

 

Sleva na dani podle § 35 zákona o dani z příjmů  

Sleva na dani na 1 osobu se zdravotním postižením: 18 000 Kč. 

Sleva na dani na 3 osoby se zdravotním postižením: 54 000 Kč. 

Sleva na dani na 1 osobu s těžším zdravotním postižením: 60 000 Kč. 

 

Úspora na odvodu do státního rozpočtu, vypočtená rozdílem odvodu do státního 

rozpočtu, který jsem zjistila v kapitole 2.4.3, a odvod do státního rozpočtu, který 

zaměstnavatel musí plnit v případě, že zaměstnává 3 osoby se zdravotním postižením 

a 1 osobu s těžším zdravotním postižením: 

377 537 – 0 = 377 537 Kč. 

 

Zaměstnavatel tedy zaměstnáním 3 osob se zdravotním postižením a 1 osoby s těžším 

zdravotním postižením může získat, respektive ušetřit 1 067 537 Kč (377 537 Kč + 

60 000 Kč + 54 000 Kč + 576 000 Kč) za rok. V případě nezahrnutí příspěvku od ÚP, 

pak 491 537 Kč (377 537 Kč + 60 000 Kč + 54 000 Kč) za rok. Zaměstnavatel nebude 

odvádět odvod do státního rozpočtu z titulu § 81 zákona o zaměstnanosti, jelikož tuto 

povinnost plní přímým zaměstnáváním osob se zdravotním postižením. 
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Návrh č. 5  

Uvažuji, že zaměstnavatel zaměstnává 6 osob se zdravotním postižením nad 50 let 

evidované na ÚP dle podmínek, které uvádím v kapitole 2.5.2, zbytek povinného podílu 

plní odvodem do státního rozpočtu. Veškeré částky a způsob jejich výpočtu je popsán v 

kapitole 1.2.1, 2.4 a 2.6. Zaměstnavatel z hlediska plnění povinného podílu zaměstnává 

6 osob, stejně jako v případě návrh č. 4. Také tedy plní povinnost dle § 81 zákona o 

zaměstnanosti zcela přímým zaměstnáváním osob se zdravotním postižením. 

 

Výpočet odvod do státního rozpočtu 

25 903 x 2,5 x 0 = 0 Kč 

 

Příspěvek od ÚP na společensky účelné pracovní místo 

Příspěvek na 1 společensky účelné pracovní místo: 144 000 Kč.  

Příspěvek na 6 společensky účelných pracovních místa: 864 000 Kč. 

 

Sleva na dani podle § 35 zákona o dani z příjmů  

Sleva na dani na 1 osobu se zdravotním postižením: 18 000 Kč. 

Sleva na dani na 6 osob se zdravotním postižením: 108 000 Kč. 

 

Úspora na odvodu do státního rozpočtu 

377 537 – 0 = 377 537 Kč 

 

Zaměstnavatel tedy zaměstnáním 6 - ti osob se zdravotním postižením může získat, 

respektive ušetřit 1 349 537 Kč (377 537 Kč + 108 000 Kč + 864 000 Kč) za rok. Pokud 

nezahrnu příspěvek poskytovaný ÚP, pak může ušetřit 485 537 Kč (377 537 Kč + 

108 000 Kč) za rok. Zaměstnavatel nebude odvádět žádný odvod do státního rozpočtu 
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z titulu plnění povinnosti dle § 81 zákona o zaměstnanosti, protože zaměstnává 6 osob 

se zdravotním postižením, čímž tuto povinnost vzhledem k tomu, že jeho povinný podíl 

je 5,83 zaměstnance, splnil.  

3.2 Porovnání návrhů pro plnění povinného podílu 

V následujících tabulkách můžeme vidět jednotlivé návrhy pro zaměstnavatele Agados, 

spol. s. r. o., které se týkají zaměstnávání osob se zdravotním a s těžším zdravotním 

postižením. K dispozici jsou dvě tabulky. První tabulka podává přehled o jednotlivých 

návrzích ve vztahu k plnění povinného podílu včetně příspěvku od ÚP. Druhá tabulka 

odpovídá předpokládané úspoře zaměstnavatele na slevách dle § 35 zákona o dani 

z příjmů a odvodu do státního rozpočtu bez příspěvku od ÚP, tedy např. po období, kdy 

ÚP přestane poskytovat příspěvky na zaměstnance se zdravotním postižením, kteří splní 

podmínky pro poskytnutí takového příspěvku. Předpokládám stejné vstupní údaje. 

Stejně tak tato tabulka může posloužit v případě, že se zaměstnavateli nepodaří zajistit 

zaměstnance z ÚP, na které by si příspěvek mohl uplatnit, např. z důvodů nedostatečné 

kvalifikace či jiných překážek, které by osobě evidované na ÚP neumožňovaly 

vykonávat práci pro zaměstnavatele Agados, spol. s. r. o.    

Tabulka 12: Porovnání návrhů pro plnění povinného podílu 

 Návrh č. 1 Návrh č. 2 Návrh č. 3 Návrh č. 4 Návrh č. 5 

Výše příspěvků od ÚP 144 000 Kč 144 000 Kč 432 000 Kč 576 000 Kč 864 000 Kč 

Výše odvodu do 

státního rozpočtu 
312 778 Kč 183 264 Kč 183 264 Kč 0 Kč 0 Kč 

Úspora na odvodu do 

státního rozpočtu 
64 758 Kč 194 273 Kč 194 273 Kč 377 537 Kč 377 537 Kč 

Sleva na dani dle  § 

35 
18 000 Kč 60 000 Kč 54 000 Kč 114 000 Kč 108 000 Kč 

Celková ušetřená 

částka  
226 758 Kč 398 273 Kč 680 273 Kč 1 067 537 Kč 1 349 537 Kč 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle kapitoly 3.1) 



 

60 

 

Jak můžeme vidět v tabulce 12, již zaměstnání jedné osoby se zdravotním postižením 

je pro zaměstnavatele výhodné. Odvod do státního rozpočtu je nicméně stále relativně 

vysoký, proto bych se k návrhu č. 1 příliš nepřikláněla.  

V případě návrhu č. 2 je situace o něco lepší, zaměstnavatel by uspořil více finančních 

prostředků z důvodu větší slevy na zaměstnance s těžším zdravotním postižením 

a současně by jeho odvod do státního rozpočtu byl menší, protože se tato osoba do 

plnění povinného podílu započítává třikrát. Pro zaměstnavatele je tedy výhodnější 

zaměstnat jednu osobu s těžším zdravotním postižením, než jednu osobu se zdravotním 

postižením v prvním či druhém stupni.  

Součástí návrh č. 3 je zaměstnání 3 osob se zdravotním postižením. Jak můžeme vidět 

v tabulce, odvod do státního rozpočtu zaměstnavatele je ve stejné výši jako v případě 

návrhu č. 2, s tím rozdílem, že tentokrát zaměstná osoby 3. Zaměstnavatel v této situaci 

musí platit mzdu 3 zaměstnancům, stejně jako hradit odvody na sociální a zdravotní 

pojištění pro 3 zaměstnance. Současně však ÚP poskytuje zaměstnavateli příspěvky 

na 3 zaměstnance, a právě díky tomu je jeho úspora větší než v případě návrhu 

předešlého.  

Návrh č. 4 zahrnuje zaměstnání 3 osob se zdravotním postižením a 1 osoby s těžším 

zdravotním postižením. Zaměstnavatel tedy zaměstná dle přepočteného počtu 

zaměstnanců se zdravotním postižením 6 osob, čili plní povinnost zaměstnat osoby 

se zdravotním postižením podle § 81 zákona o zaměstnanosti přímým zaměstnáním 

osob se zdravotním postižením. Není tedy z tohoto titulu povinen odvádět odvod 

do státního rozpočtu. Taktéž slevy na dani dle § 35 zákona o dani z příjmů jsou pro 

zaměstnavatele mnohem zajímavější. Z hlediska úspory finančních prostředků je tento 

návrh jednoznačně výhodnější než návrhy předešlé. 

Návrh č. 5 je pro zaměstnavatele taktéž výhodný. Zaměstnavateli v tomto případě také 

odpadá povinnost hradit odvod do státního rozpočtu, jelikož přímým zaměstnáváním 

osob se zdravotním postižením splní povinnost dle § 81 zákona o zaměstnání. Tento 

návrh však zahrnuje zaměstnání 6-ti osob se zdravotním postižením. Je tedy otázkou, 

zda zaměstnavatel potřebuje zaměstnat 6 nových zaměstnanců, ještě k tomu se 

zdravotním postižením.  
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Tabulka 13: Porovnání návrhů pro plnění povinného podílu bez příspěvků od ÚP 

 Návrh č. 1 Návrh č. 2 Návrh č. 3 Návrh č. 4 Návrh č. 5 

Výše odvodu do 

státního rozpočtu 
312 779 Kč 183 264 Kč 183 264 Kč 0 Kč 0 Kč 

Úspora na odvodu do 

státního rozpočtu 
64 758 Kč 194 273 Kč 194 273 Kč 377 537 Kč 377 537 Kč 

Sleva na dani dle § 

35 
18 000 Kč 60 000 Kč 54 000 Kč 114 000 Kč 108 000 Kč 

Celková ušetřená 

částka  
82 758 Kč 254 273 Kč 248 273 Kč 491 537 Kč 485 537 Kč 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle kapitoly 3.1) 

Tato tabulka nezahrnuje příspěvky na společensky účelná pracovní místa, proto 

je celková výše ušetřené, respektive získané částky nižší než v předchozí tabulce, kde 

jsem tyto příspěvky zahrnovala. Návrh č. 2 se jeví stále jako výhodnější než návrh č. 1, 

a to proto, že příspěvky od ÚP na společensky účelná pracovní místa nezvýhodňují 

osoby s těžším zdravotním postižením oproti osobám s lehčím zdravotním postižením. 

Návrh č. 3 uvažuje o situaci, kdy zaměstnavatel zaměstná 3 osoby se zdravotním 

postižením. Jak můžeme vidět v tabulce, zaměstnavatel ušetří o něco méně, než 

v případě návrhu č. 2, navíc tentokrát zaměstnává osoby 3 se zdravotním postižením. 

Zaměstnavatel může získat obdobné výhody zaměstnáním 1 osoby s těžším zdravotním 

postižením, proto je v konečném důsledku tento návrh méně výhodný než návrh č. 2.    

Návrh č. 4 zahrnuje zaměstnání 3 osob se zdravotním postižením a 1 osoby s těžším 

zdravotním postižením. Jak již bylo řečeno, díky zaměstnání osoby s těžším zdravotním 

postižením zaměstnavatel splní povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením 

dle § 81 zákona o zaměstnanosti přímým zaměstnáním těchto osob. V případě, 

že neuvažuji příspěvky od ÚP, je tento návrh z hlediska uspořených, respektive 

získaných finančních prostředků nejvýhodnější.  

Návrh č. 5 je pro zaměstnavatele evidentně méně výhodný než návrh č. 4. Jak vyplývá 

z tabulky, jeho celková ušetřená, respektive získaná částka je nižší než částka v návrhu 
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č. 4. Uvažuji zde o zaměstnání 6 - ti osob se zdravotním postižením. V případě, že budu 

brát v potaz i mzdové náklady, je tato varianta opět v nevýhodě, jelikož zaměstnavatel 

bude muset hradit mzdu a odvádět odvody na sociálním a zdravotním pojištění 

za 6 zaměstnanců. Záleží tedy především na zaměstnavateli, kolik osob na stávající 

místa opravdu potřebuje. Zaměstnavateli taktéž odpadá povinnost hradit odvod do 

státního rozpočtu, jelikož přímým zaměstnáváním osob se zdravotním postižením splní 

povinnost dle § 81 zákona o zaměstnanosti.   

Z hlediska optimálního řešení zaměstnavateli doporučuji zejména návrh č. 4. Co se týče 

absolutních částek, tak v případě, že započítávám příspěvky od ÚP se sice nejeví 

z hlediska možných finančních příspěvků jako nejvýhodnější, nicméně zohledňuji, že 

zaměstnavatel nepotřebuje nahrazovat takové množství zaměstnanců, se kterými 

počítám v návrhu č. 5. V případě, že ÚP přestane poskytovat příspěvky, zaměstnavatel 

bude vyplácet mzdu 6 –ti zaměstnancům se zdravotním postižením s obdobnými 

výhodami v podobě slev na dani, na které by měl nárok i při zaměstnání 3 osob se 

zdravotním postižením a 1 osoby s těžším zdravotním postižením.  

Z hlediska finanční analýzy lze díky uspořeným nákladům předpokládat zlepšení 

finančních ukazatelů. Zaměstnavatel může volné peněžní prostředky dále investovat 

do rozvoje společnosti, případně je použít na splácení úvěru, což bude mít kladný vliv 

na ukazatele zadluženosti, celková zadluženost se sníží. Také díky tomu se může zvýšit 

zájem potenciálních investorů a věřitelů. Vzhledem k uspořeným nákladům lze 

očekávat i zvýšení zisku, pokud by ovšem zaměstnavatel zajistil dosavadní odbyt jeho 

výrobků. 

3.3 Hodnocení návrhů zaměstnavatelem Agados, spol. s. r. o. 

Zaměstnavatel shledává návrhy jako velice zajímavé. Zaujala ho především možnost 

získat, respektive ušetřit, nemalé finanční prostředky. Samozřejmě i morální hledisko 

je zde pro zaměstnavatele neopomenutelné. Taktéž se domnívá, že jednotlivá zde 

uvedená a nabízená řešení jsou v rámci následujících let uskutečnitelná. Zaměstnavatel 

se tedy bude danými návrhy i nadále zabývat a zvažovat možnost zaměstnat osoby se 

zdravotním postižením.  
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Shrnutí návrhů  

Jak vyplývá z výše uvedených návrhů, zaměstnavateli se vyplatí zaměstnat byť jednu 

osobu se zdravotním postižením. Nejoptimálnější je dle mého názoru návrh č. 4, který 

uvažuje o zaměstnání 3 osob se zdravotním postižením a 1 osoby s těžším zdravotním 

postižením. Zaměstnavatel splní povinnost dle § 81 zákona o zaměstnanosti přímým 

zaměstnáním osob se zdravotním postižením a nebude odvádět z tohoto titulu odvod 

do státního rozpočtu. Návrh č. 5 je obdobný, nicméně jedná se o zaměstnání 6-ti osob 

se zdravotním postižením.  

Zaměstnáním osob se zdravotním postižením se zaměstnavateli nedostane pouze výhod 

finančních, ale také morálních. Veřejnost zajisté ocení snahu zaměstnavatele 

poskytnutím pracovního místa začleňovat osoby se zdravotním postižením do běžného 

života. Taktéž to může mít i pozitivní vliv na obchodní partnery, se kterými 

zaměstnavatel spolupracuje či spolupracovat chce. Jednou z dalších výhod je, 

že zaměstnavatel poskytnutím pracovního místa osobě se zdravotním postižením získá 

pravděpodobně spolehlivého a věrného zaměstnance, který si své práce bude vážit.  
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ZÁVĚR 

V teoretické části práce jsem se zabývala především zaměstnáváním osob se zdravotním 

postižením z právního hlediska, dále možností finančního zvýhodnění zaměstnavatele 

v podobě příspěvků od ÚP a slev na dani dle § 35 zákona o dani z příjmů. Neopomenula 

jsem zmínit ani mzdové náklady, přičemž jsem se zabývala výpočtem čisté mzdy, jejími 

složkami a odvodem sociálního a zdravotního pojištění, které se vyplácí orgánům České 

správy sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění. To vše posloužilo k tomu, abych 

mohla lépe odhadnout náklady zaměstnavatele spojené se zaměstnancem a peněžní 

částku, kterou získá zaměstnanec jako odměnu za vykonanou práci po sražení těchto 

odvodů.  Rovněž zde byly uvedeny povinnosti zaměstnavatele k úřadu práce. Tyto 

poznatky mi sloužily jako podklad pro následující části, kterými jsou analýza 

zaměstnavatele a vlastní návrhy řešení.  

Analytická část bakalářské práce se zaměřuje na analýzu současného stavu 

zaměstnávání osob u zaměstnavatele, je zde zahrnuta i analýza jeho finanční situace, 

kterou jsem posoudila za pomoci některých ukazatelů z finanční analýzy. Dále jsem 

zjišťovala mzdové náklady a jednotlivé druhy práce vhodné pro osoby se zdravotním 

postižením. V závěru této části jsem samozřejmě zjistila, jakou formou zaměstnavatel 

plní povinnost dle § 81 zákona o zaměstnanosti a v souvislosti s tím jsem provedla 

výpočet finančního zatížení zaměstnavatele. Stejně tak jsem zjistila maximální možné 

příspěvky na společensky účelná pracovní místa od ÚP, v jehož obvodu má 

zaměstnavatel sídlo, a se kterými jsem dále pracovala v části vlastních návrhů řešení.  

Zaměstnavatel plní povinnost dle § 81 zákona o zaměstnanosti odvodem do státního 

rozpočtu, který činí 377 537 Kč ročně. Dle mého názoru neplní zaměstnavatel 

povinnost dle § 81 zákona o zaměstnanosti optimálně. V souvislosti s tím jsem 

zaměstnavateli navrhla v části vlastní návrh řešení několik možných variant, které 

by zaměstnavatel mohl uskutečnit, jinými slovy, navrhla jsem zaměstnavateli plnit 

povinnost dle § 81 zákona o zaměstnanosti přímým zaměstnáním osob se zdravotním 

postižením, což by zaměstnavateli pomohlo v následujících letech snížit finanční 



 

65 

 

prostředky, které odvádí v rámci této povinnosti do státního rozpočtu a současně 

by to prospělo i k začleňování osob se zdravotním postižením do běžného života.  

Z návrhů je zřejmé, že již zaměstnání jedné osoby se zdravotním postižením bude 

pro zaměstnavatele ekonomicky výhodné. Pokud tedy zaměstnavatel zaměstná byť 

jednu osobu se zdravotním postižením, může získat, respektive ušetřit finanční 

prostředky, a to v podobě slevy na dani, příspěvku od úřadu práce na společensky 

účelné pracovní místo a nižšího odvodu do státního rozpočtu. Nicméně bych 

zaměstnavateli doporučila návrh č. 4. V tomto návrhu uvažuji o zaměstnání 3 osob se 

zdravotním postižením a 1 osoby s těžším zdravotním postižením. Zaměstnavatel by 

mohl ušetřit, respektive získat 1 067 537 Kč, a to především díky příspěvkům od ÚP, 

který činí za 4 osoby se zdravotním postižením nad 50 let v evidenci ÚP nad 12 měsíců 

576 000 Kč. Zaměstnavatele návrhy zaujaly, a to zejména ve vztahu k finančním 

prostředkům, které by díky tomu mohl získat, respektive ušetřit. Bude se jimi tedy i 

nadále zabývat a zvažovat přímé zaměstnání osob se zdravotním postižením. V 

souvislosti s touto úsporou na nákladech lze očekávat zvýšení zisku. 

Cílem bakalářské práce bylo zjistit, jakým způsobem plní zaměstnavatel povinnost      

dle § 81 zákona o zaměstnanosti a případně navrhnout jiná efektivnější řešení, díky 

kterým by zaměstnavatel zlepšil svou finanční situaci. Je zřejmé, že zaměstnavatel 

neplní tuto povinnost optimálně. Navržením několika možných řešení zaměstnavateli 

bylo, dle mého názoru, dosaženo cíle práce.  
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