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ABSTRAKT 

Bakalářská práce se zabývá pracovněprávními vztahy a mzdovými náklady vznikající 

v souvislosti se zaměstnáváním zaměstnanců. Zaměřuje se na optimalizací mzdových 

nákladů, které zaměstnavateli vznikají v důsledku navýšení počtu zaměstnanců 

spojeného s růstem poptávky po výrobcích společnosti. Na základě provedené analýzy 

jsou doporučena řešení, která představují nejnižší mzdové náklady. 

 

ABSTRACT 

The bachelor thesis deals with labor relationships and wage costs caused by employing. 

It is focused mainly on the wage costs optimization which arises from the impact of the 

employees' increase which is also connected with a growth of the demand for 

company's products. On the basis of the performed analysis, the solutions which 

represents the lowest wage costs have been recommended. 
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ÚVOD 

Zaměstnání patří dle mého názoru mezi velmi důležitou část v životě každého člověka. 

Příjmy ze zaměstnání se řadí mezi podstatný zdroj finančních prostředků, bez kterých 

bychom se v běžném životě neobešli. V dnešní době, kdy na trhu práce převažuje 

poptávka nad nabídkou práce, je těžké si najít vhodnou pracovní pozici. Pro osoby, 

které pobírají starobní a invalidní důchod, je hledání práce ještě obtížnější. Osoby se 

zdravotním postižením můžou mít různé omezení při práci, ale i tito občané mají právo 

na zaměstnání. Soudím, že také osoby pobírající starobní důchod, by uvítaly přivýdělek 

k penzi. 

V bakalářské práci se věnuji společnosti Sonnentor s. r. o., která se zabývá převážně 

výrobou BIO čajů, koření a kávy. K této společnosti mám velmi blízký vztah, protože 

již několik let zde na základě dohody o provedení práce vykonávám příležitostné práce 

a také se zajímám o zdravou výživu a BIO produkty. Z vlastních zkušeností můžu 

soudit, že v Sonnentor s. r. o. se každoročně zvyšuje poptávka a společnost stávajícími 

kapacitami není schopna poptávku vždy pokrýt, a to především v měsících září až únor, 

kdy je ve společnosti zvýšený odbyt spojený se zimním vývozem. Dle mého názoru lze 

problém s nedostatkem zaměstnanců řešit například zaměstnáváním důchodců 

(starobních a invalidních), čímž by společnost zároveň podpořila společenskou 

odpovědnost a soudím, že by tato varianta byla ekonomicky výhodnější v porovnání  

s prací přesčas konanou stávajícími zaměstnanci. Problematiku, kterou zde řeším, se 

snažím propojit se studovaným oborem. Pracovní právo mě velmi zajímá, protože i já 

po absolvování studia budu v pozici uchazeče o pracovní místo a dle mého názoru je 

velmi důležité, aby každý člověk znal svá práva a také důležitá ustanovení, která se 

týkají zákoníku práce. 

Bakalářská práce je rozdělená do tří částí, kdy nejprve v teoretické části charakterizuji 

pojmy, které jsou nutné k pochopení dané problematiky, tyto pojmy jsou definované 

pomocí právních předpisů a odborné literatury. Další část analyzuje nárůst mzdových 

nákladů spojených s příplatky za práci přesčas konanou stávajícími zaměstnanci. Kromě 

analýzy nákladů řeší tato část bakalářské práce i zaměstnávání osob se zdravotním 

postižením, dále se zabývá vývojem tržeb a ukazatelem zadluženosti, který udává do 

jaké míry je majetek společnosti financován z vlastních či cizích zdrojů. V této kapitole 



12 

 

jsem využila poznatků z teoretické části bakalářské práce a dále z materiálů, které mi 

byly poskytnuty ve společnosti Sonnentor s.r.o. V závěru práce jsou zhodnoceny vlastní 

návrhy řešení týkající se zaměstnávání starobních a invalidních důchodců a následně 

navržena nejvýhodnější varianta spojená s optimalizací mzdových nákladů. 

Vypracování bakalářské práce pro mě bylo přínosné a doufám, že bude také užitečné 

pro společnost Sonnentor s. r. o. a pomůže s problematikou týkající se 

pracovněprávních vztahů. 
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CÍLE PRÁCE, METODY A POSTUPY ZPRACOVÁNÍ 

Hlavním cílem bakalářské práce je předložit zaměstnavateli návrhy na optimalizaci 

mzdových nákladů, které mu mohou vzniknout v souvislosti s přijímáním nových 

zaměstnanců. Na základě analýzy stávajících mzdových nákladů, kdy stávající 

zaměstnanci pracují přesčas nebo případně o víkendech, bych ráda zaměstnavateli 

navrhla zaměstnávání starobních a invalidních důchodců, které by bylo současně 

v souladu se společenskou odpovědností firem. Dle mého názoru si starobní důchodci 

rádi přivydělají ke své penzi a mohou pracovat i o víkendech. Invalidní důchodci 

mohou pak vykonávat svou práci kratší pracovní dobu. Analýzu mzdových nákladů 

provádím na základě vlastních znalostí, odborné literatury a interních informací 

společnosti. Z pohledu zaměstnavatele porovnávám jednotlivé mzdové náklady, které 

mu mohou vzniknout při zaměstnávání zaměstnanců v pracovním poměru a na základě 

dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. Dále zde nastíním možnost čerpání 

příspěvků z úřadu práce, v souvislosti se zaměstnáváním osob se zdravotním 

postižením. Na základě provedené analýzy navrhnu zaměstnavateli optimalizaci 

mzdových nákladů spojených s přijetím nových zaměstnanců. V neposlední řadě 

charakterizuji celkovou zadluženost společnosti a analyzuji vývoj tržeb, u kterých se 

předpokládá nárůst, který je ovlivněn zvyšováním prodeje výrobků, zboží a služeb. 

Při zpracování bakalářské práce jsou použity následující metody. Metoda indukce, což 

je vyvozování obecného závěru na základě poznatků o jednotlivostech. Induktivní závěr 

lze také považovat za hypotézu, protože nabízí vysvětlení, kterých může být v praxi 

více. Mezi další významné použité metody patří srovnávací metoda komparace, kterou 

lze využít jak při získávání poznatků, tak při jejich zpracovávání. Tuto srovnávací 

metodu uplatním především v návrhové části, kde srovnávám jednotlivé pracovní 

poměry a dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr. Další použitá metoda je 

analýza, která je procesem reálného nebo myšlenkového rozkladu zkoumané 

problematiky a umožňuje oddělit podstatné od nepodstatného. Dotazování je další 

metoda, které je zde využita a to především ústní rozhovory s hlavní účetní společnosti 

Sonnentor s. r. o. Další použitou variantou je sekundární analýza dat, kdy jsou použity 

již sesbíraná data a to zejména interní dokumenty společnosti (1). 
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V bakalářské práci volím následující postup zpracování. Nejdříve vymezím problém 

společnosti Sonnentor s. r. o. V teoretické části bakalářské práce s využitím odborné 

literatury a právních předpisů charakterizujících pojmy, které jsou nutné k pochopení 

dané problematiky. Vymezení těchto pojmů se týká především pracovněprávních 

vztahů, charakteristiky nákladů, jejich rozdělení a příspěvků poskytovaných z úřadu 

práce. V další části analyzuji mzdové náklady, které vznikají zaměstnavateli při 

zaměstnávání zaměstnanců na pracovní poměr a dohody o pracích konaných mimo 

pracovní poměr. V této části využívám poznatků z teoretické části bakalářské práce  

a dále z materiálů, které mi byly poskytnuty ve společnosti Sonnentor s. r. o. V závěru 

práce hodnotím analýzu mzdových nákladů a navrhuji vlastní řešení v souvislosti  

s optimalizaci mzdových nákladů.  
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

Teoretická část bakalářské práce se věnuje základním pojmům týkající se 

pracovněprávních vztahů. Dále definuje pojmy, které charakterizují zaměstnávání 

starobních a invalidních důchodců, vznik pracovního poměru, odměňování zaměstnanců 

a dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr. V teoretické části nechybí 

účtování o mzdách, vymezení povinných odvodů z mezd zaměstnanců a v neposlední 

řadě členění nákladů, vývoj tržeb a ukazatel zadluženosti. 

1.1 Pracovněprávní vztahy 

Mezi pracovněprávní vztahy, které upravuje zákoník práce a které mohou vzniknout jen 

se souhlasem zaměstnance a zaměstnavatele, patří (4): 

 pracovní poměr, 

 pracovní vztahy založené na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní 

poměr (dohoda o pracovní činnosti a dohoda o provedení práce) (4). 

Pracovněprávní vztahy jsou vztahy, které vznikají mezi zaměstnancem 

a zaměstnavatelem při výkonu závislé práce. Základními principy pracovněprávních 

vztahů jsou především: zákonná ochrana postavení zaměstnance, bezpečné 

a uspokojující podmínky pro výkon práce, poctivé odměňování zaměstnance, zákaz 

diskriminace a rovné zacházení se zaměstnanci, náležitý výkon práce zaměstnancem, 

který je ve shodě se zájmy zaměstnavatele. Za smluvní strany základních 

pracovněprávních vztahů se považuje zaměstnanec a zaměstnavatel (2). 

1.1.1 Závislá práce 

Za závislou práci se považuje práce, která je vykonávána ve vztahu podřízenosti 

zaměstnance a nadřízenosti zaměstnavatele. Závislá práce je vykonávána výhradně 

v pracovněprávním vztahu a to na odpovědnost a náklady zaměstnavatele, v určité 

pracovní době a na pracovišti zaměstnavatele. Zmiňovaná práce musí být vykonávána 

za mzdu, plat či příslušnou odměnu a vymezuje hospodářské či osobní pouto 

zaměstnance na zaměstnavateli (3),(4). 
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1.1.2 Zaměstnanec 

Za zaměstnance se podle § 6 zákoníku práce považuje „fyzická osoba, která se zavázala 

k výkonu práce v základním pracovněprávním vztahu“. Zaměstnanec má právní 

osobnost vyznačující se tím, že má v pracovněprávních vztazích práva a povinnosti 

a svéprávnost, která vymezuje schopnost právně jednat. Způsobilost fyzické osoby brát 

na sebe práva a povinnosti jako zaměstnanec vznikne dnem, kdy tato osoba dosáhla 

věku 15 let a ukončila povinnou školní docházku (2),(6). 

1.1.3 Zaměstnavatel 

Za zaměstnavatele se podle § 7 zákoníku práce považuje „osoba, pro kterou se fyzická 

osoba zavázala k výkonu závislé práce v základním pracovněprávním vztahu“. Každá 

fyzická osoba, která má právní osobnost se může stát zaměstnavatelem. Právní osobnost 

u fyzické osoby vzniká již od jejího narození a u právnické osoby vznikem právnické 

osoby. Zaměstnavatel by měl vytvářet vhodné pracovní podmínky pro zaměstnance a 

dále jejich odborný rozvoj (zaučení, zaškolení a zdokonalení kvalifikace). Mezi práva 

zaměstnavatele patří rozhodnutí o počtu zaměstnanců a také o jejich struktuře. 

Zaměstnavatel získává zaměstnance v určitém počtu a struktuře sám nebo pomocí 

krajské pobočky úřadu práce (2),(6),(7).  

1.2 Postup před vznikem pracovního poměru 

Zaměstnavatel má právo vybrat fyzické osoby ucházející se o zaměstnání z hlediska 

kvalifikace, potřebných požadavků nebo dalších mimořádných schopností. 

Zaměstnavatel může od zaměstnance požadovat jen údaje, které bezprostředně souvisí  

s uzavřením pracovní smlouvy. Před uzavřením pracovní smlouvy je povinností 

zaměstnavatele obeznámit zaměstnance s povinnostmi a právy, které pro něj ze smlouvy 

vyplývají. Další povinností zaměstnavatele je seznámit zaměstnance s pracovními 

podmínkami, s podmínkami odměňování, za kterých má práci konat a povinnostmi, 

které vyplývají ze zvláštních právních předpisů souvisejících s prací (8),(15). 

 

 



17 

 

1.2.1 Vstupní lékařská prohlídka 

Povinností zaměstnance, který nastupuje do pracovního poměru, je podrobení se vstupní 

lékařské prohlídce, kterou zajišťuje zaměstnavatel, a to vždy, bez ohledu na rizikovost 

práce, kterou má zaměstnanec vykonávat. Pokud se jedná o pracovněprávní vztah na 

základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti tato povinnost 

zaměstnavateli vzniká jen v určitých případech (například při práci, kde je nebezpečí 

vzniku nemoci z povolání) (4). 

1.3 Pracovní smlouva 

Pracovní smlouvou vzniká pracovní poměr mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, 

smlouva vyžaduje uzavření v písemné formě (3). 

Náležitosti pracovní smlouvy dělíme na obligatorní, tedy údaje, které jsou nutné 

a povinné ze zákona a na fakultativní (nepovinné náležitosti). Mezi obligatorní 

náležitosti pracovní smlouvy patří: 

 druh práce, 

 místo výkonu práce, 

 den nástupu do práce. 

Druh práce: V pracovní smlouvě by měl být vždy sjednán co nejpřesněji, aby bylo 

zřetelné, jakou práci má zaměstnanec pro zaměstnavatele vykonávat. Ve smlouvě může 

zaměstnavatel se zaměstnancem sjednat i více druhů práce (10). 

Místo výkonu práce: Toto místo je obvykle shodné s pracovištěm zaměstnance. 

Zaměstnanec na zmiňovaném místě vykonává sjednanou práci pro zaměstnavatele  

a může jím být například: provoz, kancelář, dílna, oddělení (10). 

Den nástupu do práce: Ujednání dne nástupu do práce je důležité především pro vznik 

pracovního poměru. Den, kterým pracovní poměr vznikl, nemusí být povinně dnem 

pracovním, může jít také o den, na který připadá nepřetržitý odpočinek (4).  

Fakultativní náležitosti pracovní smlouvy jsou například: pracovní doba, odměňování 

zaměstnanců, doba trvání pracovního poměru, zkušební doba, více informací o obsahu 

pracovního poměru je popsáno v § 37 zákoníku práce (9). 
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1.4 Pracovní doba 

Pracovní doba je definována v § 78 zákoníku práce jako „doba, v níž je zaměstnanec 

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

připraven k výkonu práce podle pokynů zaměstnavatele.“  

Stanovená pracovní doba je následující:  

 obecně 40 hodin týdně, 

 38,75 hodiny týdně u zaměstnanců, kteří pracují v dvousměnném pracovním 

režimu, 

 37,5 hodiny týdně u zaměstnanců, kteří pracují v třísměnném a nepřetržitém 

pracovním režimu (4). 

Rozsah práce musí být úměrný délce pracovní doby. Z toho důvodu vznikají pro 

zaměstnavatele důležitá omezení spojená s délkou pracovní doby a také jejím 

rozvržením. Zaměstnanec je povinen vykonat dohodnutou práci v pracovní době 

a zaměstnavatel je povinen ukládat zaměstnanci jen takovou práci, kterou by mohl 

vykonat v rámci stanovené pracovní doby (5). 

1.4.1 Zkušební doba 

Ve zkušební době může zaměstnavatel i zaměstnanec snadno posoudit, zda pracovní 

poměr odpovídá jejich očekáváním, a pokud ne, můžou tento pracovněprávní vztah 

jednoduše rozvázat. Zkušební doba se sjednává povinně v písemné formě a domlouvá se 

nejpozději v den nástupu do práce. Celková délka zkušební doby činí: 

 tři měsíce u běžného zaměstnance, 

 šest měsíců u vedoucích zaměstnanců (4),(5). 

1.4.2 Kratší pracovní doba 

Kratší pracovní doba je založená na základě smluvního rozhodnutí zaměstnavatele 

a zaměstnance. Za výkon této práce přísluší zaměstnanci mzda nebo plat odpovídající 

kratší pracovní době. Kratší pracovní doba může být sjednaná například z následujících 

důvodu: zdravotních, provozních a ostatních vážných důvodů. Nárok na kratší pracovní 
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dobu mají například zaměstnanci, kteří pečují o dítě mladší než 15 let a zaměstnanci 

dlouhodobě pečující o osobu, která je závislá na pomoci tohoto zaměstnance (3),(7). 

1.4.3 Práce přesčas 

Prací přesčas je práce, která je vykonávaná zaměstnancem jen výjimečně a je konána 

nad rámec stanovené týdenní pracovní doby. S překročením týdenní pracovní doby 

musí zaměstnanec vždy souhlasit. Zaměstnavatel může práci přesčas nařídit jen 

v případě, že se jedná o vážné provozní důvody. Za práci přesčas se ale nepovažuje 

práce, kterou zaměstnanec koná nad stanovenou týdenní pracovní dobu, z toho důvodu, 

aby mu bylo poskytnuto pracovní volno. Přesčasová práce nesmí překročit v průměru 

osm hodin týdně, roční limit je stanoven na 150 hodin v kalendářním roce. Zvláštní 

pravidla pro práci přesčas se týkají zaměstnanců s kratší pracovní dobou. Za práci 

přesčas se považuje až práce, která přesahuje 40 hodin týdně - stanovená týdenní 

pracovní doba. Zaměstnanci, který koná práci přesčas, přísluší mzda, na kterou získal 

nárok při konání práce a příplatek minimálně ve výši 25 % průměrného výdělku nebo se 

smluvní strany vzájemně domluví na poskytnutí náhradního volna, které může být 

v rozsahu práce konané přesčas namísto příspěvku (2),(11). 

Zvolený zaměstnavatel poskytuje na základě vnitřních předpisů za práci přesčas 

příplatek ve výši 30 % průměrného výdělku. Průměrný výdělek je průměrný hrubý 

výdělek zaměstnance a zaměstnavatel ho zjistí z hrubé mzdy a z odpracované doby 

v rozhodném období, kterým se podle zákoníku práce rozumí předchozí kalendářní 

čtvrtletí (15). 

1.5 Odměňování zaměstnanců 

Zaměstnanec má nárok za vykonanou práci požadovat od zaměstnavatele mzdu, plat 

nebo odměnu z dohody. Zaměstnavatel nesmí při výkonu práce nijak zvýhodňovat 

některé zaměstnance, ale jeho povinností je zajistit stejné zacházení se všemi 

zaměstnanci, a to především jedná-li se o odměňování za práci. Zaměstnancům, kteří 

vykonávají práci stejné hodnoty, musí zaměstnavatel poskytnout stejnou mzdu, plat 

nebo odměnu z dohody (15). 
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1.5.1 Mzda 

Mzda představuje peněžitou a nepeněžitou (naturální mzda) formu odměňování, kterou 

poskytuje zaměstnavatel zaměstnanci za práci. Tato mzda je sjednána ve smlouvě nebo 

ji zaměstnavatel stanoví vnitřním předpisem. V souladu s ustanovením zákoníku práce 

musí být mzda sjednána před začátkem výkonu práce (3). 

Rozdělení mezd: 

 časová mzda (vymezená hodinově, týdně či měsíčně, každý zaměstnanec jí získá 

za svůj odpracovaný úkol), 

 úkolová mzda (zaměstnanec je zde vyplácen částkou za odvedení určitého 

úkolu, nejpoužívanější forma), 

 podílová mzda (mzda závislá na prodaném množství), 

 kombinovaná mzda (jedná se o měsíční paušál, přičemž část mzdy je pohyblivá 

a závisející na dosaženém výkonu) (8). 

Minimální výše mzdy 

Za minimální mzdu se podle § 111 zákoníku práce považuje nejnižší možná odměna, 

která náleží zaměstnanci za vykonanou práci a zabezpečuje ochranu zaměstnanců před 

jejich hmotnou nouzí. Výše minimální mzdy činí 9 900 Kč měsíčně nebo je stanovena 

hodinová sazba 58,70 Kč. Zaměstnanec, který je poživatelem invalidního důchodu má 

právo na minimální mzdu 9 300 Kč měsíčně nebo je stanovená hodinová sazba  

55,10 Kč. Základní sazby minimální mzdy jsou stanovené pro týdenní pracovní dobu 40 

hodin a platí pro rok 2016. Zaměstnanci, který má sjednanou kratší pracovní dobu, se 

minimální mzda snižuje úměrné odpracované době. Pokud nedosáhne mzda, plat nebo 

odměna z dohody minimální mzdy, je povinností zaměstnavatele poskytnout 

zaměstnanci doplatek (3),(8),(28). 

1.5.2 Plat 

„Plat je peněžité plnění poskytované za práci zaměstnanci zaměstnavatelem, kterým je 

stát, územní samosprávný celek, státní fond, příspěvkové organizace, jejíž náklady na 

platy a odměny za pracovní pohotovost jsou plně zabezpečovány z příspěvků na provoz 

poskytovaného z rozpočtu zřizovatele, nebo z úhrad podle zvláštních právních předpisů 
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nebo školská právnická osoba zřízená Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, 

krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí podle školského zákona“ ((2)§ 109).  

Zvolený zaměstnavatel nepůsobí  ve veřejném sektoru a z toho důvodu poskytuje svým 

zaměstnancům za vykonanou práci pouze mzdu a odměny z dohod, nikoliv plat (31). 

1.5.3 Odměna z dohody 

Odměna z dohody představuje peněžité plnění, které poskytuje zaměstnavatel 

zaměstnanci za práci vykonanou na základě dohody o pracovní činnosti nebo dohody 

o provedení práce. Na odměnu z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr se 

také vztahuje ustanovení o minimální mzdě, které je blíže popsáno v § 111 zákoníku 

práce (3). 

1.6 Druhy pracovního poměru 

Pracovní poměry jsou obvykle z hlediska jejich obsahu odlišné. Pracovní poměr 

rozlišujeme podle různých kritérii, kterými mohou být například: způsob vzniku 

pracovního poměru, doba trvání pracovního poměru či rozsah pracovní doby. Podle 

doby trvání dělíme pracovní poměr na: 

 pracovní poměr trvající po dobu určitou, 

 pracovní poměr trvající po dobu neurčitou (5). 

1.6.1 Pracovní poměr na dobu určitou 

Pokud je v pracovní smlouvě ujednána délka trvání pracovního poměru, jedná se  

o pracovní poměr na dobu určitou. Tato doba může být sjednána pevným datem 

(například: tři roky nebo od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2016). Pracovní poměr na dobu 

určitou může být sjednán maximálně na tři roky a může se opakovat pouze dvakrát od 

vzniku pracovního poměru (3),(5). 
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1.6.2 Pracovní poměr na dobu neurčitou 

U pracovního poměru na dobu neurčitou není jeho délka trvání nijak omezena. Není 

tedy předem určené, jak dlouho bude pracovní poměr trvat. Hlavní výhodou je 

poskytnutí větší jistoty pro zaměstnavatele i zaměstnance, která je spojená s trváním 

pracovněprávního vztahu. U pracovního poměru na dobu neurčitou nenastane ukončení 

pracovního poměru automaticky po uplynutí smluvené doby, ale pouze z důvodů, které 

jsou stanovené zákoníkem práce (10). 

1.7 Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr 

Zaměstnavatel by měl zaměstnávat zaměstnance zejména v pracovním poměru. Zákoník 

práce však poskytuje zaměstnavatelům i jinou možnost, jak si můžou zajistit potřebu 

plnění svých pracovních úkolů, a to na základě jedné z dohod o pracích konaných mimo 

pracovní poměr. Zaměstnavatel může se zaměstnancem uzavřít: 

 dohodu o provedení práce, 

 dohodu o pracovní činnosti (4). 

Obě dohody jsou velmi často využívány pro brigády a jiné krátkodobé pracovní vztahy. 

Obě dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr se vyznačují větší pružností 

a smluvní volností. Charakter činností u obou těchto dohod je stejný, hlavní rozdíl se 

týká rozsahu práce. Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr musí mít 

povinně písemnou formu (10). 

Na práci konanou na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr se 

nevtahuje právní úprava stanovená pro výkon práce, pokud se jedná především o: nárok 

na dovolenou, odměny z dohody (s výjimkou minimální mzdy, kterou musí 

zaměstnavatel respektovat), odstupné, pracovní dobu a skončení pracovního poměru. 

Zaměstnavatel není povinen, v případě prací konaných mimo pracovní poměr, 

poskytovat zaměstnancům odstupné, ani příplatky za práci v noci, za práci ve ztíženém 

pracovním prostředí a za výkon práce o víkendu (3),(7). 
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1.7.1 Dohoda o provedení práce 

Podle zákoníku práce, který v § 75 popisuje rozsah práce, na který je DPP uzavřená, 

nesmí přesahovat 300 hodin v kalendářním roce. Při uzavření dohody o provedení práce 

musí být sjednána také doba, na kterou se tato dohoda uzavírá. Pokud zaměstnanec koná 

pro zaměstnavatele ve stejném kalendářním roce jinou práci, bude se i tato doba práce 

započítávat do rozsahu práce (3),(4). 

Zaměstnanci, kteří jsou zaměstnáni za základě DPP, můžou být za určitých podmínek 

účastnící zdravotního, nemocenského a také důchodového pojištění. Přesáhne-li celková 

účtovaná odměna částku 10 000 Kč za jeden měsíc, podléhá celá měsíční odměna 

odvodům na zdravotní a sociální pojištění (za zaměstnance i zaměstnavatele). Pokud 

měsíční zúčtovaná odměna nepřesáhne částku 10 000 Kč, podléhá tato měsíční odměna 

jen zdanění 15 % sazbou daně z příjmů ze základu daně. Finanční limit se týká všech 

dohod o provedení práce, které byly v určitém měsíci vyúčtovány u jednoho 

zaměstnavatele (9). 

1.7.2 Dohoda o pracovní činnosti 

Zákoník práce v § 76 uvádí, že rozsah práce konaný na základě DPČ nesmí překročit 

polovinu stanovené týdenní pracovní doby. Tento rozsah se posuzuje za celou dobu 

trvání dohody o pracovní činnosti, nejdéle za období 52 týdnů (2). 

Mezi důležité náležitosti DPČ patří: 

 sjednání práce (druhové vymezení), 

 trvání dohody (možnost uzavření i na dobu neurčitou), 

 rozsah pracovní doby (10). 

U DPČ může být sjednána také zkušební doba, ze které vyplývá možnost zrušení 

dohody v této době oznámením druhé straně. Dohodu lze uzavřít také na dobu neurčitou 

a v porovnání s pracovním poměrem je možné tento pracovní vztah rozvázat i výpovědí 

bez udání důvodu. Dohoda o pracovní činnosti může být zrušená také bez udání důvodu 

s 15denní výpovědní dobou, tato výpovědní doba začíná dnem, kdy byla výpověď 

doručená druhé straně. Zrušení dohody musí mít písemnou formu. Pokud měsíční 
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zúčtovaná odměna nepřesáhne částku 2 499 Kč, podléhá tato měsíční odměna jen 

zdanění 15 % sazbou daně z příjmů ze základu daně. Tato částka již nepodléhá 

odvodům na zdravotní a sociální pojištění (za zaměstnance i zaměstnavatele) 

(4),(7),(19). 

1.8 Osoby se zdravotním postižením 

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

zabezpečení rozděluje na: 

 fyzické osoby invalidními v prvním nebo ve druhém stupni, 

 fyzické osoby invalidními ve třetím stupni, 

 zdravotně znevýhodněné osoby. 

Za fyzickou osobu zdravotně znevýhodněnou se považuje osoba, která je i nadále 

schopná konat soustavné zaměstnaní nebo jinou výdělečnou činnost. Schopnosti této 

fyzické osoby jsou ale značně omezeny z důvodu dlouhodobého nepříznivého 

zdravotního stavu. Vznik pracovního poměru s osobou se zdravotním postižením je 

stejný jako u ostatních zaměstnanců, aby mohlo dojít k uzavření pracovního poměru, 

musí mít tato osoba svéprávnost a právní osobnost. Osobám se zdravotním postižením 

je na trhu práce poskytována větší ochrana týkající se pracovněprávních vztahů a to 

především z důvodu jejich sociálního postavení a zdravotního stavu (4),(13).  

1.9 Zaměstnávání osob se zdravotním postižením 

Povinností zaměstnavatele, který zaměstnává více než 25 zaměstnanců v pracovním 

poměru je poskytovat práci také osobám se zdravotním postižením a to ve výši 4 % 

povinného podílu na celkovém počtu zaměstnanců. Zaměstnavatelům se nabízí k plnění 

tohoto povinného podílu následující způsoby: 

 Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v pracovním poměru. 

 Odebírání výrobků či služeb (od zaměstnavatelů, kteří zaměstnávají více než  

50 % osob se zdravotním postižením a to z celkového počtu zaměstnanců, nebo 

zadáváním zakázek zaměstnavatelům, kteří splňují uvedené podmínky). 
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 Odvod do státního rozpočtu, který činí dvou a půl násobek průměrné mzdy 

v národním hospodářství za I. až III. čtvrtletí kalendářního roku, který je 

sledován. Tento odvod provede zaměstnavatel za každou osobu se zdravotním 

postižením, kterou by měl zaměstnávat (13). 

Průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců 

Do průměrného ročního přepočteného počtu zaměstnanců lze počítat jen zaměstnance 

v pracovním poměru, kteří se zaměstnavatelem uzavřeli pracovní smlouvu. Průměrný 

roční přepočtený počet zaměstnanců se vypočítá jako celkový počet odpracovaných 

hodin všemi zmiňovanými zaměstnanci, který se vydělí celkovým ročním fondem 

pracovní doby připadající na jednoho zaměstnance. Celkový počet odpracovaných 

hodin v daném kalendářním roce se zvyšuje o neodpracované hodiny, které vznikly 

v důsledku: 

 pracovní neschopnosti, 

 překážek v práci na straně zaměstnavatele, 

 překážek v práci na straně zaměstnance, při kterých má zaměstnanec nárok na 

náhradu mzdy nebo platu, 

 čerpání dovolené, 

 ošetřování člena rodiny, za kterého zaměstnanci přísluší ošetřovné (17). 

1.10 Úřad práce 

Zaměstnanost je založená na nabídce a poptávce pracovních míst. Z toho důvodu je 

v působnosti úřadu práce vést následující informace: 

 o volných pracovních místech, 

 o osobách ucházejících se o zaměstnání (4). 

Zaměstnavatel může zaměstnance získat sám v potřebném množství nebo pomocí 

krajské pobočky úřadu práce. Od úřadu práce se očekává, že poskytne zaměstnavateli na 

jeho žádost informace o situaci na trhu práce a nabídne poradenskou činnost při výběru 

vyhovujících zaměstnanců, kteří se uchází o zaměstnání. Zákon o zaměstnanosti v § 33 

uvádí uchazeče o zaměstnání, kterým je věnovaná zvýšená péče při zprostředkování 
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jejich zaměstnání. Jedná se především o fyzické osoby, které kvůli svému věku, péči 

o dítě, nevyhovujícímu zdravotnímu stavu či z jiných vážných důvodu zvláštní péči 

vyžadují. Úřad práce poskytuje několik příspěvků, které se týkají zaměstnávání osob se 

zdravotním postižením. Finanční podpora je poskytována na (13),(17): 

 společensky účelná pracovní místa, 

 chráněná pracovní místa. 

Oba typy se zřizují na základě dohody s úřadem práce, která má písemnou formu (17). 

1.10.1 Společensky účelné pracovní místo 

Zaměstnavatel zřizuje společensky účelná pracovní místa pro zaměstnance, kteří jsou 

vedeni úřadem práce v evidenci uchazečů o zaměstnání, a pracovní uplatnění pro tyto 

fyzické osoby nelze zajistit jiným způsobem. Úřad práce může na tyto společensky 

účelná pracovní místa poskytnout příspěvek. Povinností úřadu práce je vyžádat si 

vypracování odborného posudku, pokud zaměstnavatel zřizuje více než pět pracovních 

míst (13).  

Tabulka 1: Výše příspěvků na zřízení společensky účelného pracovního místa. (Vlastní 

zpracování dle (13)) 

Počet pracovních 

míst 
Výše příspěvku 

Období pro určení 

průměrné měsíční 

mzdy 

Podmínka 

méně než 10  

maximálně 

čtyřnásobek 

průměrné měsíční 

mzdy 

I. až III. čtvrtletí 

předchozího 

kalendářního roku 

průměrná míra 

nezaměstnanosti 

v ČR > míra 

nezaměstnanosti 

v okrese sídla  

zaměstnavatele 

 

10 a více  

maximálně 

šestinásobek 

průměrné měsíční 

mzdy 

I. až III. čtvrtletí 

předchozího 

kalendářního roku 

průměrná míra 

nezaměstnanosti 

v ČR > míra 

nezaměstnanosti 

v okrese sídla  

zaměstnavatele 
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méně než 10  

maximálně 

šestinásobek 

průměrné měsíční 

mzdy 

I. až III. čtvrtletí 

předchozího 

kalednářního roku 

průměrná míra 

nezaměstnanosti 

v ČR ≤ míra 

nezaměstnanosti 

v okrese sídla  

zaměstnavatele 

 

10 a více  

maximálně 

osminásobek 

průměrné měsíční 

mzdy 

I. až III. čtvrtletí 

předchozího 

kalendářního roku 

průměrná míra 

nezaměstnanosti 

v ČR ≤ míra 

nezaměstnanosti 

v okrese sídla  

zaměstnavatele 

 

 

Příspěvky lze zaměstnavateli poskytnout na úhradu mzdových nákladů (včetně 

pojistného na sociální zabezpečení a příspěvky na státní politiku zaměstnanosti) 

odvedeny zaměstnavatelem z vyměřovacího základu zaměstnance přijatého na 

vyhrazené pracovní místo. Příspěvek lze poskytovat nejdéle po dobu 12 měsíců. 

Podmínkou pro uzavření dohody s úřadem práce je vznik pracovního poměru se 

zvoleným zaměstnancem na dobu neurčitou (13). 

1.10.2 Chráněné pracovní místo 

Zaměstnavatel zřizuje chráněné pracovní místo pro osobu se zdravotním postižením,  

a to na základě písemné dohody s úřadem práce. Náležitosti dohody o zřízení 

chráněného pracovního místa jsou podrobně popsány v § 75 odst. 9 zákona  

o zaměstnanosti. Důležitou podmínkou je, aby toto místo bylo obsazeno zaměstnancem 

alespoň po dobu tří let. Úřad práce poskytuje zaměstnavateli na vytvoření chráněného 

pracovního místa příspěvek, který může být poskytnut jenom za situace, kdy 

zaměstnavatel nemá daňové nedoplatky, penále a nedoplatky na pojistném. Úřad práce 

poskytuje na zřízená chráněná pracovní místa příspěvek na náklady, které vznikají 

zaměstnavateli při zaměstnávání přidělených zaměstnanců. Mezi vzniklé provozní 

náklady chráněného pracovního místa patří především: náklady na úpravu pracovního 

místa pro osoby se zdravotním postižením a náklady spojené s dopravou osob se 
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zdravotním postižení. Příspěvek na zřízení chráněného pracovního místa je poskytován 

jednorázově nebo v několika částech (13),(17). 

Tabulka 2: Výše příspěvků na zřízení chráněného pracovního místa. (Vlastní zpracování dle 

(13)) 

Počet pracovních 

míst 
Stupeň invalidity Výše příspěvku 

Období pro určení 

průměrné měsíční 

mzdy 

méně než 10 
invalidita 1. a 2. 

stupně 

nejvýše 

osminásobek 

průměrné měsíční 

mzdy 

I. až III. čtvrtletí 

předchozího 

kalendářního roku 

méně než 10 invalidita 3. stupně 

nejvýše 

dvanáctinásobek 

průměrné měsíční 

mzdy 

I. až III. čtvrtletí 

předchozího 

kalendářního roku 

10 a více 
invalidita 1. a 2. 

stupně 

nejvýše 

desetinásobek 

průměrné měsíční 

mzdy 

I. až III. čtvrtletí 

předchozího 

kalendářního roku 

10 a více invalidita 3. stupně 

nejvýše 

čtrnáctinásobek 

průměrné měsíční 

mzdy 

I. až III. čtvrtletí 

předchozího 

kalendářního roku 

 

Úřad práce může na již zřízené chráněné pracovní místo poskytnout na základě dohody 

se zaměstnavatelem i příspěvek týkající se částečné úhrady provozních nákladů 

chráněného pracovního místa. Dohodu k tomuto příspěvku je možné uzavřít po uplynutí 

12 měsíců od doby, kdy bylo chráněné pracovní místo obsazeno. Příspěvek se poskytuje 

za předpokladu splnění podmínek, které jsou stejné jako podmínky pro příspěvky na 

zřízení chráněného pracovního místa a jsou blíže uvedeny v § 75 odst. 6 zákona o 

zaměstnanosti. Maximální výše příspěvků je pro rok 2016 ve výši 48 000 Kč/ročně na 

jedno pracovní místo (13). 
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1.11 Starobní důchod 

Pojištěnec, který dosáhl určitého důchodového věku, má nárok na požívání starobního 

důchodu. Pokud fyzická osoba v roce 2016 dovrší důchodového věku a doba pojištění 

činí 32 let, vzniká pojištěnci nárok na poskytnutí starobního důchodu. Nárok vzniká 

také, pokud pojištěnci zanikl nárok na invalidní důchod a to u invalidity ve třetím 

stupni. Důchodce, který odešel do řádného starobního důchodu, nebo odešel do 

důchodu předčasného, ale dosáhl důchodového věku, není v zaměstnání nijak omezen 

délkou pracovní doby ani výdělkem. Povinností pracujícího důchodce je odvést měsíčně 

15 % ze základu daně a vzniká mu také nárok na uplatnění slevy na poplatníka, která je 

pro rok 2016 stanovena měsíčně ve výši 2 070 Kč (ročně 24 840 Kč). Další možností 

pro pracující důchodce je uzavřít se zaměstnavatelem některou z dohod o pracích 

konaných mimo pracovní poměr (14),(17). 

1.12 Invalidní důchod 

Nárok na požívání invalidního důchodu vzniká pojištěnci, který nedosáhl věku 65 let či 

důchodového věku. Za invalidního pojištěnce se považuje osoba, u které z důvodu 

dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nastal pokles pracovní schopnosti nejméně 

o 35 %  (14),(16): 

 O invaliditu prvního stupně se jedná, pokud pracovní schopnost pojištěnce 

poklesla nejméně o 35 % a zároveň nejvíce o 49 %. 

 O invaliditu druhého stupně se jedná, pokud pracovní schopnost pojištěnce 

poklesla nejméně o 50 % a zároveň nejvíce o 69 %. 

 O invaliditu třetího stupně se jedná, pokud pracovní schopnost pojištěnce 

poklesla nejméně o 70 %  (14). 

1.13 Zákonné odvody z mezd zaměstnanců 

Mezi povinnosti zaměstnavatele patří odvést za své zaměstnance pojistné na sociální 

zabezpečení a státní politiku zaměstnanosti a pojistné na zdravotní pojištění. Pojistné se 

odvádí měsíčně příslušným úřadům. Pojistné na sociální zabezpečení a státní politiku 



30 

 

zaměstnanosti je odváděno České správě sociálního zabezpečení a pojistné na 

všeobecné zdravotní pojištění je odváděno zdravotní pojišťovně, u které je zaměstnanec 

evidován (19). 

1.13.1 Záloha na daň z příjmů fyzických osob 

Základem pro výpočet zálohy na daň z příjmů fyzických osob je úhrn příjmů ze závislé 

činnosti, který je poplatníkovi vyplácen za kalendářní měsíc či zdaňovací období. 

Příjmy, které podléhají zdanění, můžeme rozdělit na: 

 příjmy plynoucí z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, 

 příjmy plynoucí z pracovního poměru (22). 

Plátce daně (zaměstnavatel) vybírá zálohu na daň z příjmů za zaměstnance ze závislé 

činnosti za kalendářní měsíc ve výši 15 % ze základu daně. Za základ daně se považuje 

částka hrubé mzdy zaměstnance, ke které se dále přičítají částky zdravotního pojištění 

(ve výši 9 % z příjmů ze závislé činnosti) a pojistné na sociální zabezpečení (ve výši 25 

% z příjmů ze závislé činnosti) tyto částky jsou placené zaměstnavatelem a zaokrouhlují 

se na celé koruny nahoru. Základní mzda, která je zvýšená o částky zdravotního 

pojištění a pojistného na sociální zabezpečení se nazývá superhrubá mzda. Pokud 

zaměstnanec (poplatník daně) podepsal u zaměstnavatele (plátce daně) prohlášení 

k dani může si od zálohy na daň odečíst částky, které jsou osvobozeny od základu daně 

(19).  

Plátce může dále zálohu na daň snížit o částku měsíční slevy na dani. Příklady slev na 

dani pro poplatníky daně z příjmů fyzických osob: 

 základní sleva na poplatníka: 2 070 Kč/měsíčně, 

 sleva na manžela/manželku: 24 840 Kč/ročně, 

 sleva pro invaliditu prvního nebo druhého stupně: 210 Kč/měsíčně, 

 sleva pro invaliditu třetího stupně: 420 Kč/měsíčně, 

 sleva na držitele průkazu ZTP/P: 1 345 Kč/měsíčně, 

 sleva na studenta: 335 Kč/měsíčně, 

 sleva na zaměstnance se zdravotním postižením: 18 000 Kč/ročně, 

 sleva na zaměstnance s těžším zdravotním postižením: 60 000 Kč/ročně (7). 
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Záloha na daň z příjmů se může dále po odečtení výše uvedených slev snížit o částku 

měsíčního daňového zvýhodnění na dítě (7). 

Tabulka 3: Výpočet zálohy na daň z příjmů. (Vlastní zpracování dle (22), (19)) 

HRUBÁ MZDA ZAMĚSTANCE 

+ zdravotní pojištění 9 % z hrubé mzdy (odvedeno zaměstnavatelem) 

+ sociální pojištění 25 % z hrubé mzdy (odvedeno zaměstnavatelem) 

= superhrubá mzda 

zaokrouhlení superhrubé mzdy na celé stokoruny nahoru 

vynásobení superhrubé mzdy sazbou daně z příjmů 15 % 

výpočet zálohy na daň z příjmů 

slevy na dani podle § 35ba zákona č. 586/1992 Sb. 

záloha na daň po slevě 

slevy na dani podle § 35c zákona č. 586/1992 Sb. 

= VÝSLEDNÁ ZÁLOHA NA DAŇ Z PŘÍJMŮ 

 

1.13.2 Zdravotní pojištění 

Zdravotní pojištění se řadí mezi formu zákonného pojištění a na jeho základě je 

částečně nebo plně hrazená zdravotní péče, která je poskytnutá pojištěnci. Výše 

pojistného činí 13,5 % z vyměřovacího základu, který je měsíčním úhrnem příjmů 

zaměstnance ze závislé činnosti. Povinností zaměstnavatele je hradit za své 

zaměstnance část pojistného (9 % z vyměřovacího základu) a také odvádět zbylou část 

hrazenou zaměstnancem (4,5 % z vyměřovacího základu), kterou mu zaměstnavatel 

sráží ze mzdy. Vypočítané pojistné se zaokrouhluje na celé koruny nahoru a odvádí se 

za jednotlivé kalendářní měsíce vždy od prvního do dvacátého dne v měsíci 

následujícím po měsíci, za který je pojistné hrazeno. Zaměstnavatel může odvod 

pojistného provést i bez souhlasu zaměstnance (12),(20). 
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1.13.3 Pojistné na sociální zabezpečení 

Pojistné na sociální zabezpečení podle § 1 zákona č.589/1992 Sb., o pojistném na 

sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti obsahuje následující 

části: 

 důchodové pojištění, 

 příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, 

 pojistné na nemocenské pojištění. 

Výše pojistného se určuje procentní sazbou z vyměřovacího základu, která je měsíčním 

úhrnem příjmů zaměstnance ze závislé činnosti. U zaměstnance činí výše pojistného 

6,5 % z vyměřovacího základu (u zaměstnance, který se účastní na důchodovém spoření 

je tato sazba 3,5 % z vyměřovacího základu) a u zaměstnavatele je výše pojistného 

25 % z vyměřovacího základu. Povinností zaměstnavatele je odvádět pojistné za 

zaměstnance, které srazí z příjmů zaměstnance, které mu byly zúčtovány. Vypočítané 

pojistné se zaokrouhluje na celé koruny nahoru a je splatné od prvního do dvacátého 

dne měsíce, který následuje po měsíci, za které je pojistné hrazeno (21). 

1.14 Čistá mzda zaměstnance  

Výše čisté mzdy se vypočítá tak, že od hrubé měsíční mzdy zaměstnance se odečte 

záloha na daň z příjmů fyzických osob, pojistné na všeobecné zdravotní pojištění za 

zaměstnance a pojistné na sociální zabezpečení a státní politiku zaměstnanosti za 

zaměstnance (19). 

Tabulka 4: Výpočet čisté mzdy. (Vlastní zpracování dle (19)) 

   Hrubá mzda 

- záloha na daň z příjmů fyzických osob 

- pojistné na všeobecné zdravotní pojištění za zaměstnance 

- pojistné na sociální zabezpečení a státní politiku zaměstnanosti za 

zaměstnance 

= ČISTÁ MZDA ZAMĚSTNANCE 
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1.15  Zúčtovací vztahy 

Zúčtovací vztahy mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem se týkají především 

problematiky mezd, se kterými je spojené zúčtování zálohy na daň z příjmů fyzických 

osob ze závislé činnosti a také zúčtování sociálního a zdravotního pojištění. Mzdu lze 

považovat za vzájemnou vazbu mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Mzdy řadíme 

z účetního hlediska mezi osobní náklady, o kterých se účtuje v účetní skupině  

52 - Osobní náklady. O mzdách se účtuje pomocí zúčtovacích vztahů, především 

v účtové skupině 33 - Zúčtování se zaměstnanci a institucemi. Na účtu  

331 - Zaměstnanci, se zachycují závazky z pracovněprávních vztahů, kam se řadí 

sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců (7). 

Tabulka 5: Zúčtovací vztahy. (Vlastní zpracování dle ((23), ((24)) 

Účetní případ 
Účtování 

MD 

Účtování 

Dal 
Název účtů 

Vyúčtování HM 521 331 Mzdové náklady/Zaměstnanci 

SP - zaměstnanec 331 336 
Zaměstnanci/Zúčtování s institucemi 

SP a ZP 

SP - zaměstnavatel 524 336 
Zákonné sociální pojištění/Zúčtování s 

institucemi SP a ZP 

ZP - zaměstnanec 331 336 
Zaměstnanci/Zúčtování s institucemi 

SP a ZP 

ZP - zaměstnavatel 524 336 
Zákonné sociální pojištění/Zúčtování s 

institucemi SP a ZP 

Záloha na daň z 

příjmů 
331 342 Zaměstnanci/Ostatní přímé daně 

 

1.16 Náklady 

Sledování nákladů je dle mého názoru jednou ze základních nutností každého 

zaměstnavatele. V důsledku nárůstu poptávky po výrobcích společnosti je nutné výrobu 

zvýšit nebo nově nabízené zakázky zrušit, což by mohlo vést k poklesu tržeb. Pokud by 

se zaměstnavatel rozhodl všechny zakázky přijmout, mohl by tuto situaci řešit prací 
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přesčas stávajícími zaměstnanci, nebo by mohl přijat na základě pracovního poměru 

nebo dohod konaných mimo pracovní poměr nové zaměstnance. Obě tyto varianty 

způsobí zvýšení nákladů a to zejména mzdových, ale také zvýšení nákladů na 

administrativu, náklady na pracovní místo, náklady na pracovní oděvy, zvýšení odvodů 

na pojistné sociálního zabezpečení a na zdravotní pojištění. Na druhou stranu lze 

usoudit, že díky zvýšenému objemu výrobu dojde k nárůstu tržeb. 

„Náklady můžeme charakterizovat jako peněžně vyjádřenou spotřebu výrobních faktorů 

účelně vynaložených na tvorbu podnikových výnosů včetně dalších nutných nákladů 

spojených s činností společnosti“ ((25) s. 43). 

Od nákladů podniku musíme odlišit peněžní výdaje, které představují úbytek hotovosti 

nebo úbytek stavu na bankovních účtech. Náklady lze rozdělit podle tří základních 

oblastí činností na: 

 provozní (mají rozhodující význam ve výrobních podnicích), 

 finanční, 

 mimořádné náklady (25). 

1.16.1 Náklady podle závislosti na změnách objemu výroby 

Dle závislosti na změnách objemu výroby lze náklady klasifikovat na variabilní 

(proměnné) a fixní (stálé). 

Fixní náklady jsou náklady, které se v závislosti na objemu produkce nemění. Musí být 

zaplaceny, i když je produkován nulový výstup, můžou být nazývány také utopenými 

náklady. Skládají se z položek, jako je například nájemné výrobních nebo 

kancelářských prostor, platby úroků z úvěru.  

Fixní náklady souvisí s určitým časovým obdobím a jsou inkasovány v pravidelných 

časových intervalech bez ohledu na to, kolik se toho vyprodukovalo, můžou být vázány 

k ročnímu nebo měsíčnímu období (26),(27). 

Variabilní náklady jsou náklady, které se mění v závislosti na objemu produkce. Řadí 

se mezi ně především náklady, které jsou potřebné k dosažení výstupů (náklady na 

materiál, mzdové náklady (odměny, mzdy a platy), které může zaměstnavatel upravit 

v závislosti na počtu odpracovaných hodin. Variabilní náklady se sledují a analyzují 



35 

 

samostatně, primárně jsou vyjádřeny na jednotku výkonu v absolutní výši (například: 

jeden výrobek typu X, jeden km přepravy zboží) (26),(27). 

1.16.2 Osobní náklady 

Do osobních nákladů se řadí zejména mzdové náklady, náklady vynaložené na sociální 

zabezpečení a zdravotní pojištění, příjmy společníků obchodních korporací ze závislé 

činnosti a odměny členům orgánů obchodní korporace. Osobní náklady patří do účtové 

skupiny 52 - Osobní náklady (23). 

Mzdové náklady 

Mezi cenu práce řadíme mzdy a ostatní mzdové náklady. Mzdové náklady tvoří: 

 hrubá mzda (celkový součet základní mzdy - časová, úkolová, podílová, 

kombinovaná), 

 příplatky za práci ve ztížených pracovních podmínkách, 

 mzda za přesčasovou práci (včetně příplatků za noční práci, práci o svátcích 

a víkendech),  

 ostatní mzdové náklady (placená dovolená a dny svátku) (25). 

1.17 Výnosy a tržby 

Tržby z velké části ovlivňují hodnotu výnosů a oba tyto ukazatele jsou důležitými jevy, 

které by měl zaměstnavatel sledovat a které může také z velké části ovlivnit. Lze 

předpokládat, že při zvýšené poptávce po výrobcích dojde ke zvýšení objemu produkce, 

a z toho důvodu pak k nárůstu tržeb. Tento nárůst tržeb pak z velké části ovlivňuje 

celkové výnosy. 

„Výsledkem činnosti společnosti jsou výrobky nebo služby. Peněžním oceněním souboru 

realizovaných výrobků a služeb za určité období jsou výnosy společnosti, a to bez 

ohledu na to, zda v tomto období došlo k jejich inkasu“((25) , s. 50). 

Výnosy lze rozdělit stejně jako náklady na tři základní oblasti a to na: provozní, 

finanční a mimořádné výnosy. Mezi hlavní výnosy výrobních společností patří tržby 
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z prodeje výrobků a služeb. Tržby jsou závislé na objemu prodeje výrobků a také na 

cenách jednotlivých výrobků (25). 

Tržby = objem prodeje výrobků × cena výrobků  

Tržby se zvyšují, pokud se zvyšuje objem produkce výrobků a také jejich cena. Každý 

subjekt si určí cíl, který sleduje a snaží se ho docílit. Mezi prioritu každého patří 

především maximalizace zisku, kterého se dosáhne, jsou-li výnosy vyšší než náklady. 

V případě, že jsou výnosy nižší než náklady, dosahuje společnost ztráty (25). 

1.18 Finanční situace 

Finanční analýza patří mezi důležitý nástroj, který slouží pro hodnocení finanční situace 

společnosti a v dnešní době se bez jejího rozboru úspěšná společnost neobejde. Mezi 

její hlavní cíl patří ověření zdatnosti a udržení majetkově-finanční stability společnosti. 

Pro zpracování finanční analýzy jsou důležité následující výkazy: 

 rozvaha, 

 výkaz zisků a ztráty, 

 výkaz cash flow (30). 

Pro zjištění a posouzení finanční situace společnosti se využívá několik finančních 

ukazatelů. Pro potřeby bakalářské práce byl vybrán pouze ukazatel zadluženosti. 

1.18.1 Ukazatel zadluženosti 

Pokud by se zaměstnavatel rozhodl v důsledku zvýšené poptávky nabízené zakázky 

odmítnout, mohlo by dojít k poklesu tržeb a společnost by tak dle mého názoru 

nemusela mít volné prostředky ke krytí nákladů. V tomto případě lze předpokládat, že 

by společnost musela čerpat například rezervy a bankovní úvěry, z toho důvodu by se 

společnosti mohla zvýšit celková zadluženost. 

Ukazatel celkové zadluženosti představuje především vztah mezi cizími a vlastními 

zdroji společnosti a vyjadřuje do jaké míry je majetek financován z vlastních či cizích 

zdrojů. Ve větší společnosti není možné, aby si financovala svá aktiva jen z vlastních 

anebo naopak jen z cizích zdrojů. Pokud by společnost využívala jen vlastního kapitálu, 
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znamenalo by to celkové snížení výnosnosti vloženého kapitálu. Na druhou stranu při 

financování z cizích zdrojů by mohly nastat potíže při jeho získávání. Ukazatele 

zadluženosti bývají odvozovány zejména z údajů v rozvaze. V bakalářské práci jsou 

využity dva typy základních ukazatelů (29),(30). 

Ukazatel celkové zadluženosti, který představuje, do jaké míry si může společnost 

pokrýt majetek cizími zdroji. V situaci, kdy hodnota přesahuje 50 %, společnost 

preferuje cizí zdroje financování.  

Celková zadluženost = (cizí zdroje ÷ celková aktiva) × 100 

Koeficient samofinancování je opakem celkové zadluženosti a určuje, do jaké míry si 

může společnost pokrýt majetek vlastními zdroji. 

Koeficient samofinancování = (vlastní kapitál ÷ celková aktiva) × 100  (30). 

1.19 Shrnutí teoretické části 

V teoretické části bakalářské práce jsou vymezeny základní pojmy týkající se 

pracovněprávních vztahů. Dále se věnuji oblasti účetnictví, daní a ekonomie. 

V bakalářské práci vycházím z právních předpisů účinných k 1. 1. 2016. 
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2 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

Analytická část bakalářské práce představuje společnost Sonnentor s. r. o. a analyzuje 

její současnou situaci týkající se mzdových nákladů a přesčasovou práci při stávajícím 

počtu zaměstnanců. Dále kapitola sleduje vývoj počtu zaměstnanců, zaměstnávání osob 

se zdravotním postižením, vývoj tržeb a financování společnosti. Cílem této části je 

především zjistit výši mzdových nákladů společnosti a následně navrhnout jejich 

úsporu. Hlavním zdrojem pro zpracování analytické části jsou dokumenty společnosti  

a rozhovory s hlavní účetní ve společnosti Sonnentor s. r. o. 

2.1 Základní informace o společnosti 

Obchodní název: Sonnentor s. r. o. 

Sídlo: Příhon 943, 696 15 Čejkovice  

IČ: 46342958 

DIČ: CZ46342958 

Právní forma: Společnost s ručením omezením (s. r .o.) 

Základní kapitál: 200 000 Kč 

Zápis společnosti do obchodního rejstříku: 2. dubna 1992 (u Krajského soudu 

v Brně) 

Předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 a 3 

živnostenského zákona 

Statutární orgán společnosti: 

Jednatel:  Ing. Josef Dvořáček 

Jednatel: Johannes Gutmann 

Každý jednatel podepisuje a jedná jménem společnosti samostatně. 

Prokura: 

Prokurista: Gerhard Leutgeb 

Prokurista: Ing. Tomáš Mitáček (36). 



39 

 

Sonnentor s. r. o. působí na českém trhu s biopotravinami a zabývá se převážně výrobou 

BIO čajů, koření a kávy. Společnost byla založená roku 1992 společníky Tomášem 

Mitáčkem a Johannesem Gutmannem a nachází se v jihomoravské vesnici Čejkovice. 

Sonnentor s. r. o. působí jako dceřiná společnost rakouské stejnojmenné společnosti  

a vzájemně vytváří obchodní značku. Hlavním motivem je zpracování a výroba 

produktů z kontrolovaného ekologického zemědělství. Společníci podporují ekologické 

zemědělství a revitalizují staré výrobní prostory, které již přestaly splňovat svoji 

původní funkci a snaží se je dále využít a vnést do nich nový život. Další prioritou 

společnosti je přímý obchod s pěstiteli, který spočívá v tom, že nakupují suroviny přímo 

od pěstitelů. Nyní společnost spolupracuje s téměř 30 biofarmáři v České republice  

a své produkty vyváží do více než 50 států po celém světě. Zaměstnavatel neustále 

rozšiřuje sortiment a každoročně uvádí na trh téměř třicet nových produktů. Společnost 

se zaměřuje na manuální práce a tím zároveň chrání životní prostředí, výhodou je 

zajištění nejvyšší kvality produktu, kterou žádný stroj nemůže nahradit (31),(35). 

2.2 Organizační struktura 

Ve společnosti Sonnentor s. r. o. se vztahy mezi jednotlivými pracovními pozicemi řídí 

na základě organizační struktury, která je velmi rozvětvená a rozděluje se na následující 

oddělení: 

 Obchod, 

 Marketing, 

 Sklad prodejního zboží, 

 Zpracování surovin, 

 Suroviny: nákup a sklad, 

 Plánování výroby, 

 Nákup materiálu a logistika, 
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 Údržba a správa budov, 

 Účetnictví a finance. 

Každé výše uvedené oddělení má na starost odpovědný vedoucí, který má i svého 

zástupce. Oddělení ve společnosti Sonnentor s. r. o. se dále člení na jednotlivá 

pododdělení (31).  

 

Obrázek 1: Organizační struktura společnosti Sonnentor s. r. o. (převzato ze společnosti 

Sonnentor s. r. o.) 

2.3 Zaměstnanci společnosti 

Společnost Sonnentor s. r. o. se stává významným zaměstnavatelem zejména v okrese 

Hodonín, který je postižen vysokou nezaměstnaností. V prosinci roku 2015 byl 

stanoven podíl nezaměstnaných osob v tomto okrese v celkové výši 9 %. V Sonnentor  

s. r. o. je k 1. 1. 2016 zaměstnáno celkem 103 zaměstnanců. Do budoucna společníci 
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plánují udržení stávajících pracovních míst a počítají také s mírným růstem. Jak již bylo 

zmíněno, společnost se zaměřuje na manuální práce a převážná část výrobků projde 

rukama zaměstnanců, kteří je následně kompletují, zabalí a označí etiketami a i z toho 

důvodu poskytuje více pracovních míst. Většina zaměstnanců pochází z okolí Čejkovic, 

což může být výhodou především ve snížení nákladů na dopravu související 

s dojížděním do zaměstnání (34),(35),(36). 

Tabulka 6: Vývoj počtu zaměstnanců v letech 2006 - 2016. (Vlastní zpracování dle (36)) 

Rok Počet zaměstnanců 

2006 41 

2007 45 

2008 52 

2009 52 

2010 63 

2011 73 

2012 75 

2013 78 

2014 80 

2015 85 

2016 103 

2.3.1 Hrubá mzda zaměstnance ve společnosti Sonnentor s. r. o. 

Zaměstnanci přísluší za jeho vykonanou práci mzda, která se skládá z několika složek, 

podrobněji o mzdě zaměstnance v kapitole 1.5.1. 

ZÁKLADNÍ MZDA 

+ PRÉMIE (každý vedoucí oddělení má k dispozici prémiový roční balíček a přiděluje 

tak prémie zaměstnancům. Vedoucí zaměstnanec sleduje zejména splnění norem, 

zmetkovitost a rychlost). 

+ OSOBNÍ OHODNOCENÍ (odměna, kterou může přiznat kterýkoliv vedoucí 

oddělení, například při zvláštní pomoci nebo při velké snaze zaměstnance). 
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+ PŘÍPLATKY:  

 30 % průměrného výdělku za práci přesčas, 

 10 % průměrného výdělku za práci o víkendu, 

 10 % průměrného výdělku za noční práci, 

 100 % průměrného výdělku za svátek, 

 5 Kč/hod. za odpolední směnu (31). 

2.3.2 Zúčtovací vztahy 

Společnost využívá účetní sytém Pohoda, kde se účtují všechny účetní operace, které ve 

společnosti probíhají zejména účtování faktur vydaných, přijatých a bankovních výpisů. 

Na tento účetní systém je napojen účetní program PAMICA, kde se zpracovávají mzdy 

zaměstnanců a získávají informace o jejich docházce a odpracovaných hodinách  

z docházkového systému (31). 

2.4 Počet zaměstnanců jednotlivých odděleních společnosti 

Následující graf znázorňuje počet zaměstnanců jednotlivých odděleních společnosti k  

1. 1. 2016. 
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Graf  1: Počet zaměstnanců jednotlivých odděleních. (vlastní zpracování dle (31)) 

 

Na základě grafu lze usoudit, že největší skupinu zaměstnanců tvoří oddělení 

plánování výroby, kde pracuje k 1. 1. 2016 celkově 31 zaměstnanců. 

Na tomto oddělení jsou zaměstnanci rozdělení na dvě části, kdy zhruba polovina 

zaměstnanců obsluhuje stroje, na které musí být zaučeni. Další část zaměstnanců na 

tomto oddělení se věnuje zejména pomocným pracím ve výrobě čajů a kompletaci čajů. 

Druhou největší skupinou je oddělení skladu prodejního zboží, kde k 1. 1. 2016 

pracuje celkem 17 zaměstnanců. Zaměstnanci zde výrobky kompletují, balí, označují 

etiketami a následně je připravují k výdeji do skladu prodejního zboží (31). 

Po konzultaci s vedoucí oddělení byly pro starobní a invalidní důchodce navrhnuty 

pouze zmiňované oddělení (oddělení plánování výroby a oddělení skladu prodejního 

zboží) a to z toho důvodu, že je zde vykazován největší počet hodin práce přesčas  

a pracovní pozice můžou být vhodné pro starobní a invalidní důchodce, protože zde 
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není potřeba zvláštních znalostí a dovedností a důchodci by tak svou prací mohli přispět 

ke snížení mzdových nákladů (31). 

Celkový počet zaměstnanců na oddělení plánování výroby a oddělení skladu prodejního 

zboží včetně vedoucích a jejich zástupců je 48 zaměstnanců. Analýza celkového počtu 

hodin práce přesčas se však týká jen 25 zaměstnanců z obou oddělení (pro rok 2014)  

a 28 zaměstnanců z obou oddělení (pro rok 2015), kteří pracují na pozicích, které jsou 

především vymezeny následujícím druhem práce: pomocné práce ve výrobě čajů, 

balení a kompletování čajů. Při konzultaci jsme dále dospěli k názoru, že na zbývající 

pracovní pozice sledovaných odděleních (oddělení plánování výroby a oddělení skladu 

prodejního zboží), nebudou starobní a invalidní důchodci doporučeni z důvodu, že 

například při obsluze stroje je potřeba zvláštního zaučení a zaškolení, které by mohlo 

vést k dalšímu zvýšení mzdových nákladů (31). 

2.5 Oddělení plánování výroby a oddělení skladu prodejního zboží 

Obě sledované oddělení se potýkají s nárůstem mzdových nákladů každoročně v měsíce 

leden, únor a následně pak září až prosinec, což je spojeno se zimním vývozem a 

také s obdobím Vánoc. V posledních třech letech ve společnosti roste i poptávka po 

dárkových baleních, a tak lze očekávat, že právě před Vánocemi každoročně nastane 

zvýšení poptávky po adventních sadách koření, čajů a kávy. Společníci nabízí možnost 

vlastního návrhu vánočních balíčků pro kupující, kteří si můžou na produkty Sonnentor 

s. r. o. umístit vlastní logo a osobní přání a vzniká tak originální dárek, který se stal 

velmi oblíbeným. Zmiňovaná výroba je zaměřená na manuální práce, které nelze 

nahradit zakoupením nových technologii, ale je zde potřeba právě nových zaměstnanců. 

Zaměstnavatel se dokonce zříká pracovních postupů vedoucích k plné automatizaci 

a snaží se rozvíjet regionální zaměstnanost (31),(35). 
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Tabulka 7: Počet hodin práce přesčas - oddělení plánování výroby a oddělení skladu prodejního 

zboží, v letech 2014 a 2015. (Vlastní zpracování dle (31)) 

Měsíc 

Rok: 2014 (25 

zaměstnanců) 

Počet hodin práce 

přesčas 

Rok: 2015 (28 

zaměstnanců) 

Počet hodin práce 

přesčas 

Leden 397 336 

Únor 163,5 181 

Březen 11,5 12, 5 

Duben 7 36,5 

Květen 50 30 

Červen 12,5 39 

Červenec 2,5 2,5 

Srpen 50 48 

Září 169 254 

Říjen 209,5 168 

Listopad 408 276 

Prosinec 300,5 352,5 

Celkový počet hodin 

práce přesčas 
1 781 hodin 1 736 hodin 

Tabulka znázorňuje počet hodin práce přesčas v jednotlivých měsících a je zřejmé, že 

oddělení plánování výroby a oddělení skladu prodejního zboží se potýká s nárůstem 

počtu hodin práce přesčas především v měsících leden, únor a následně září až 

prosinec. V červenci jsou přesčasové hodiny v roce 2014 i v roce 2015 pouze  

2,5 hodiny a to z důvodu, že přes letní měsíce nabízí Sonnentor s. r. o. brigádu pro 

studenty, kteří v  měsících červenec a srpen provádí zejména kompletaci adventních 

čajů a koření, které se připravují na zimní vývoz. Zaměstnavatel uzavírá se studenty 

dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr a to především dohodu o provedení 

práce. Odměna za práci konanou na základě dohody o pracích konaných mimo pracovní 

poměr je totožná s hodinovou mzdou zaměstnance v pracovním poměru na stejné 

pozici. I přes pracovní pomoc studentů, je počet hodin práce přesčas v srpnu vyšší a to 



46 

 

z důvodu přípravy na Bylinkové slavnosti, které se v Sonnentor s. r. o. každoročně 

konají na začátku září. Od měsíce září, kdy se studenti věnují studiu se zaměstnavatel 

setkává s nárůstem práce přesčas a s tím spojeným nárůstem mzdových nákladů. Po 

osobní konzultaci ve společnosti Sonnentor s. r. o. jsem dospěla k názoru, že sezónní 

problém s nedostatkem zaměstnanců lze řešit například zaměstnáváním důchodců 

(starobních a invalidních), čímž by společnost zároveň podpořila svojí společenskou 

odpovědnost. Soudím, že důchodci by si rádi přivydělali k penzi. Jak již bylo zmíněno 

pro výkon práce na oddělení plánování výroby a oddělení skladu prodejního zboží není 

potřeba žádné odborné klasifikace ani zvláštní zaučení pro zaměstnance. V období 

zvýšené poptávky by důchodci mohli pracovat na základě dohod konaných mimo 

pracovní poměr (31). Poskytnutím práce pro starobní a invalidní důchodce se dále 

zabývám v návrhové části. 

2.5.1 Mzdové náklady zaměstnavatele - oddělení plánování výroby a oddělení 

skladu prodejního zboží 

Zaměstnanci na těchto odděleních jsou zaměstnaní na základě pracovní smlouvy a jejich 

pracovní doba je rozvržená od pondělí do pátku v době od 7:00 - 15:30 hodin. 

Zaměstnanci odpracují tedy 40 hodin týdně a průměrná hodinová mzda na sledovaném 

oddělení je stanovená ve výši 80 Kč za hodinu. Stejná hodinová sazba přísluší  

i zaměstnanci, který je zaměstnán na základě dohody konané mimo pracovní poměr. 

Společnost Sonnentor s. r. o. vyplácí za práci přesčas příplatek 30 % průměrného 

výdělku. Tímto příplatkem se může dle mého názoru odlišovat od ostatních společností, 

které většinou využívají sazby, která je stanovená zákoníkem práce a to ve výši nejméně  

25 % průměrného výdělku (15),(31). 
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Tabulka 8: Roční mzdové náklady zaměstnavatele při výkonu práce přesčas všemi zaměstnanci 

v oddělení plánování výroby a oddělení skladu prodejního zboží, v letech 2014 a 2015. (Vlastní 

zpracování dle (31) a kapitol 1.4.3 a 1.13.1)  

Rok 2014 2015 

Počet zaměstnanců na 

sledovaných odděleních 
25 28 

Celkový počet hodin práce 

přesčas za celý rok v obou 

odděleních 

1 781 hodin 1 736 hodin 

Průměrný hodinový výdělek 

(včetně příplatků) 
80 Kč 80 Kč 

Celkové příplatky za práci 

přesčas pro všechny 

zaměstnance oddělení 

185 224 Kč 

(1 781 hodin práce přesčas 

× 80 Kč průměrný 

hodinový výdělek × 30 % 

příplatek za práci přesčas) 

+ (1 781 hodin práce 

přesčas × 80 Kč/hodinová 

mzda) 

180 544 Kč 

(1 736 hodin práce přesčas × 

80 Kč průměrný hodinový 

výdělek × 30 % příplatek za 

práci přesčas) + (1 736 hodin 

práce přesčas × 80 

Kč/hodinová mzda) 

HM zaměstnanců na 

sledovaných odděleních 

(včetně příplatků 30% 

průměrného výdělku) 

4 032 000 Kč (2 016 

pracovních hodin za celý 

rok × 80 Kč/hodinová 

mzda × 25 zaměstnanců) + 

185 224 Kč (příplatky za 

počet hodin práce přesčas) 

= 4 217 224 Kč 

4  497 920 Kč (2 008 

pracovních hodin za celý rok 

× 80 Kč/hodinová mzda × 28 

zaměstnanců) + 180 544 Kč 

(příplatky za počet hodin 

práce přesčas) = 4 678 464 

Kč 

ZP (9 % z vyměřovacího 

základu) a SP (25 % 

z vyměřovacího základu) 

hrazené zaměstnavatelem za 

všechny zaměstnance obou 

odděleních (včetně 

příplatků za práci přesčas) 

4 217 224 Kč × 34 % = 

1 433 857 Kč 

4 678 464 Kč × 34 % = 

1 590 678 Kč 

ZP a SP hrazené 

zaměstnavatelem za 

všechny zaměstnance obou 

odděleních (bez příplatků 

za práci přesčas) 

4 032 000 Kč × 34 % = 

1 370 880 Kč 

4 497 920 Kč × 34 % = 

1 529 293 Kč 
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ZP a SP hrazené 

zaměstnavatelem za 

všechny zaměstnance obou 

odděleních (navýšení 

odvodů při počtu hodin 

práce přesčas) 

1 433 857 Kč - 1 370 880 

Kč = 62 977 Kč 

1 590 678 Kč - 1 529 293 Kč 

= 61 385 Kč 

Roční mzdové náklady 

zaměstnavatele při výkonu 

práce přesčas (příplatky za 

práci přesčas + navýšení 

odvodů při počtu hodin 

práce přesčas) 

185 224 Kč + 62 977 Kč = 

248 201 Kč 

180 544 Kč + 61 385 Kč = 

241 929 Kč 

 

Výpočty jsou pouze předpokládané, jelikož výše hodinové sazby 80 Kč za hodinu je 

stanovená jako průměrná hodinová sazba pro oddělení plánování výroby a oddělení 

skladu prodejního zboží. Příplatky za práci přesčas, se zvyšuje i hrubá mzda 

zaměstnance. Rok 2014 měl při 8 hodinové pracovní době celkem 2 016 pracovních 

hodin a rok 2015 měl celkem 2 008 pracovních hodin. Pokud předpokládám, že 

zaměstnanci v obou odděleních by odpracovali všechny zmiňované pracovní hodiny 

v roce, činila by hrubá mzda včetně příplatků za práci přesčas celkově 4 217 224 Kč za 

rok 2014 a za rok 2015 by tato navýšená hrubá mzda činila celkově 4 678 464 Kč. 

Zvýšení hrubé mzdy zaměstnance o příplatky za práci přesčas má vliv na výši 

zákonných odvodů hrazených zaměstnavatelem za zaměstnance. Tyto odvody jsou 

navýšené. 

Lze předpokládat, že v oddělení plánování výroby a oddělení skladu prodejního zboží se 

zaměstnavateli zvýší roční mzdové náklady a to celkově ve výši 248 201 Kč za rok 

2014, kdy je celkový počet hodin práce přesčas 1 781 hodin a za rok 2015 je nárůst 

mzdových nákladů při 1 736 hodin práce přesčas v celkové částce 241 929 Kč. Na 

základě tabulky jsem zjistila, že celkový počet hodin práce přesčas je v letech 2014 a 

2015 přibližně stejný a lze předpokládat, že míra prací přesčas ve sledovaných 

odděleních i v dalších letech bude stejná či vyšší (31). 

V návrzích řešení je k dalším výpočtům využitý celkový počet hodin práce přesčas za 

rok 2015  
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Tabulka 9: Mzdové náklady zaměstnavatele při výkonu práce přesčas všemi zaměstnanci 

v oddělení plánování výroby a oddělení skladu prodejního zboží, v letech 2014 a 2015 

(analyzováno pouze šest měsíců - leden, únor, září, říjen, listopad, prosinec). (Vlastní 

zpracování dle (31) a kapitoly 1.4.3 a 1.13.1) 

Rok 2014 (šest měsíců) 2015 (šest měsíců) 

Počet zaměstnanců na 

sledovaných odděleních 
25 28 

Celkový počet hodin práce 

přesčas za celý rok v obou 

odděleních 

1 647,5 hodin 1 567,5 hodin 

Průměrný hodinový výdělek 

(včetně příplatků) 
80 Kč 80 Kč 

Celkové příplatky za práci 

přesčas pro všechny 

zaměstnance oddělení 

171 340 Kč (1 647, 5 hodin 

práce přesčas × 80 Kč 

průměrný hodinový výdělek 

× 30 % příplatek za práci 

přesčas) + (1 647,5 hodin 

práce přesčas × 80 

Kč/hodinová mzda) 

163 020 Kč (1 567, 5 hodin 

práce přesčas × 80 Kč 

průměrný hodinový výdělek 

× 30 % příplatek za práci 

přesčas) + (1 567,5 hodin 

práce přesčas × 80 

Kč/hodinová mzda) 

HM zaměstnanců na 

sledovaných odděleních 

(včetně příplatků 30% 

průměrného výdělku) 

2 000 000 Kč (1 000 

pracovních hodin za část 

roku × 80 Kč/hodinová 

mzda × 25 zaměstnanců) + 

171 340 Kč (příplatky za 

počet hodin práce přesčas) = 

2 171 340 Kč 

2 222 080 Kč (992 

pracovních hodin za část 

roku × 80 Kč/hodinová 

mzda × 28 zaměstnanců) + 

163 020 Kč (příplatky za 

počet hodin práce přesčas) = 

2 385 100 Kč 

ZP (9 % z vyměřovacího 

základu) a SP (25 % 

z vyměřovacího základu) 

hrazené zaměstnavatelem za 

všechny zaměstnance obou 

odděleních (včetně 

příplatků za práci přesčas) 

2 171 340 Kč × 34 % = 738 

256 Kč 

2 385 100 Kč × 34 % = 810 

934 Kč 

ZP a SP hrazené 

zaměstnavatelem za 

všechny zaměstnance obou 

odděleních (bez příplatků 

za práci přesčas) 

 

2 000 000 Kč × 34 % = 680 

000 Kč 

2 222 080 Kč × 34 % = 755 

508 Kč 
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ZP a SP hrazené 

zaměstnavatelem za 

všechny zaměstnance obou 

odděleních (navýšení 

odvodů při počtu hodin 

práce přesčas) 

738 256 Kč - 680 000 Kč = 

58 256 Kč 

856 396 - 799 680 = 56 716 

Kč 

Mzdové náklady 

zaměstnavatele při výkonu 

práce přesčas (příplatky za 

práci přesčas + navýšení 

odvodů při počtu hodin 

práce přesčas) 

171 340 Kč + 58 256 Kč = 

229 596 Kč 

163 020 Kč + 56 716 Kč = 

219 736 Kč 

  

Uvedená tabulka se zaměřuje na celkový počet hodin práce přesčas z kratšího hlediska  

a to po dobu šesti měsíců (leden, únor a září až prosinec), kdy je zvýšená poptávka po 

výrobcích společnosti a z toho důvodu jsou v tyto měsíce zvýšené i přesčasové práce. 

Příplatky za práci přesčas, se zvyšuje hrubá mzda zaměstnance. Rok 2014 měl při osmi 

hodinové pracovní době celkem za měsíce (leden, únor, září, říjen, listopad, prosinec) 

1 000 pracovních hodin a rok 2015 měl celkem za tyto měsíce 992 pracovních hodin. 

Na základě analýzy počtu hodin práce přesčas lze předpokládat, že v oddělení plánování 

výroby a oddělení skladu prodejního zboží se zaměstnavateli zvýší celkové mzdové 

náklady, které činí za šest analyzovaných měsíců v roce 2014 celkem 229 596 Kč a pro 

stejné období v roce 2015 v celkové výši 219 736 Kč (31). 

V návrzích řešení je opět k dalším výpočtům využitý celkový počet hodin práce přesčas 

za část roku 2015. 

2.6 Zaměstnávání osob se zdravotním postižením 

S odkazem na kapitolu 1.9 má společnost Sonnentor s. r. o. povinnost poskytnout 

zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením a to z toho důvodu, že zaměstnává 

v pracovním poměru více než 25 zaměstnanců. U zvolené společnosti Sonnentor s. r. o. 

všichni zaměstnanci zaměstnaní v pracovním poměru odpracovali za rok 2015 celkem 

181 462,96 hodin a to při osmihodinové pracovní době. V roce 2015 činil roční fond 

pracovní doby při osmihodinové pracovní době 2 008 pracovních hodin (31).  
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Z uvedených informací můžeme tedy zjistit celkový počet přepočtených zaměstnanců: 

181 462,96 ÷ 2 008 = 90,37 přepočtených zaměstnanců (výpočet se zjišťuje na dvě 

platná desetinná místa). 

Výše povinného podílu 4 % z počtu přepočtených zaměstnanců: 

90,37 × 0,04 = 3,61 osob se zdravotním postižením (vlastní zpracování dle kapitoly 

1.9). 

Z výpočtu je patrné, že zaměstnavatel by měl zaměstnávat 3,61 osob se zdravotním 

postižením. Svou povinnost splňuje a to tak, že zaměstnává osoby se zdravotním 

postižením v pracovním poměru. V roce 2015 ve společnosti pracovaly tři osoby se 

zdravotním postižením (invalidita prvního a druhého stupně) a jedna osoba se 

zdravotním postižením na kratší pracovní dobu. Zaměstnavatel zbytek povinného podílu 

plní tak, že odvádí peníze do státního rozpočtu. K výpočtu je potřeba znát výši 

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

roku, ve kterém zaměstnavateli vznikla povinnost plnění povinného podílu. Pro rok 

2015 je tato mzda v celkové výši 25 903 Kč. Celková výše odvodu do státního 

rozpočtu:  25 903 Kč × 2,5 × 0,01 = 648 Kč za rok 2015 (31),(32). 

2.7 Finanční analýza společnosti 

Pro bližší hodnocení finanční situace společnosti jsou v této části bakalářské práce 

analyzovány vybrané finanční ukazatele a to vývoj tržeb a ukazatel zadluženosti 

v jednotlivých letech. Hlavním podkladem pro zjištění finanční analýzy jsou účetní 

výkazy, kterými jsou rozvaha, výkaz zisku a ztráty a výkaz cash flow. Účetním 

obdobím ve společnosti Sonnentor s. r. o. je hospodářský rok, začínající v měsíci dubnu 

a končící v měsíci březnu následujícího roku. Všechny tyto výkazy jsou zveřejněny ve 

sbírce listin v obchodním rejstříku. Finanční analýza se zaměřuje na období roku  

2011 - 2015 a to z toho důvodu, že v době zpracování bakalářská práce nejsou účetní 

výkazy za rok 2016 uzavřeny a budou zveřejněny až po termínu odevzdání bakalářské 

práce (36). 

 



52 

 

2.7.1 Tržby společnosti 

Tabulka 10: Tržby společnosti Sonnentor s. r. o. za hospodářský rok. (Vlastní zpracování dle 

(36)) 

Ukazatel tržeb v tis. 

Kč 
2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

Tržby a prodej zboží 19 829 15 282 21 649 24 830 28 047 

Tržby za prodej 

výrobků a služeb 
117 190 125 841 133 348 157 389 178 836 

Tržby celkem 137 019 141 123 154 997 182 219 206 883 

 

Ve společnosti Sonnentor s. r. o. se každoročně neustále zvyšují tržby a to díky 

zvyšování sortimentu a také schopnostem zaměstnanců. I v účetním obdobím roku 

2014/2015 došlo k nárůstu tržeb a společnost i nadále profituje z rostoucího trhu 

s biopotravinami. V tomto hospodářském období bylo dosaženo růstu tržeb o 13, 54 % 

oproti předchozímu období, což je ovlivněno zvyšováním prodejů výrobků, zboží  

a služeb (31). 

2.7.2 Financování společnosti 

Ukazatel zadluženosti je blíže popsaný v kapitole 1.18.1 a vyjadřuje do jaké míry je 

majetek financován z vlastních či cizích zdrojů.  
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Tabulka 11: Celková zadluženosti společnosti Sonnentor s. r. o. za hospodářský rok. (Vlastní 

zpracování dle (36)) 

Ukazatel 

zadluženosti v tis. Kč 
2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

Kapitál (celková 

aktiva) 
106 007 116 746 129 016 154 782 166 458 

Cizí kapitál 40 068 28 133 40 420 44 355 28 054 

Vlastní kapitál 66 189 81 430 86 055 109 044 137 339 

Zadluženost 37,80 % 24,10 % 31,33 % 28,66 % 16,85 % 

Samofinancování 62,44% 69,75 % 66,70 % 70,45 % 82,51 % 

 

Na začátku své činnosti byla společnost financována zejména ze zdrojů mateřské 

společnosti v Rakousku, později se však osamostatnila. Uvedená tabulka vyjadřuje 

poměr mezi vlastními a cizími zdroji financování. Z informací lze zjistit, že dluh 

společnosti se pohybuje v rozmezí od 16,85 % do 37,80 % v období let 2010 až 2015. 

To znamená, že společnost je především financována z vlastních zdrojů, což je dle 

mého názoru pozitivní jev a samofinancování společnosti patří mezi hlavní filosofii 

jejího udržitelného růstu. V účetním období roku 2014/2015 došlo k poklesu 

zadluženosti z 28, 66 % na 16, 85 % a to zejména z důvodu, že se snižovaly bankovní 

úvěry z minulých let. Společnost Sonnentor s. r. o. v hospodářském období roku 

2014/2015 využívá i dotací a to například na nákup nových strojů na výrobu čajů, na 

výstavbu nové kavárny „Čas na čaj“ či na realizaci nové terasy a bylinkové zahrady pro 

turisty a všechny své návštěvníky. V období roku 2015/2016 se očekává, že zadluženost 

se bude pohybovat okolo 20 % (31),(36). 
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2.8 Shrnutí analytické části 

V analytické části bakalářské práce byla představena společnost Sonnentor s. r. o. a její 

organizační struktura, výpočet výše povinného podílu a zjednodušená finanční analýza 

společnosti. Hlavní část představovala analýza mzdových nákladů a celkový počet 

hodin práce přesčas, které vykonávali stávající zaměstnanci v oddělení plánování 

výroby a oddělení skladu prodejního zboží. Údaje zjištěné v analytické části, jsou dále 

použity v části, která se týká vlastních návrhů řešení.  
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3 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ  

Hlavním cílem třetí kapitoly je předložit zaměstnavateli jednotlivé návrhy řešení, na 

základě kterých může optimalizovat mzdové náklady společnosti a vyřešit problém 

týkající se zejména celkového počtu hodin práce přesčas, které vykonávají stávající 

zaměstnanci. Celkový počet hodin práce přesčas zde sleduji ze dvou hledisek a to 

z dlouhodobého (za celý kalendářní rok) a z krátkodobého hlediska, kdy sleduji pouze 

šest měsíců (leden, únor, září, říjen, listopad, prosinec), ve kterých je největší nárůst 

počtu hodin práce přesčas. Bude-li zaměstnanec osobou se zdravotním postižením pak 

má zaměstnavatel nárok na uplatnění slevy na dani, která je blíže popsána v kapitole  

1. 13. 1. V návrzích budu se slevami na dani počítat, i když je zaměstnavatel uplatňuje 

až zpětně, pro účely slev na dani je uveden zaměstnanec, který podepsal prohlášení k 

dani z příjmu. Při kalkulaci přibližné měsíční mzdy se předpokládá, že zaměstnanec 

nebude v pracovní neschopnosti, nebude čerpat dovolenou a nebudou vznikat jiné 

překážky, které by mu bránily ve výkonu práce. Jsem si vědoma, že zaměstnávání 

nových zaměstnanců zahrnuje i další náklady (například: náklady vynaložené na 

vybavení a přizpůsobení pracovního místa, náklady na zaučení a zaškolení zaměstnanců 

a jiné náklady). V bakalářské práci se nebudu těmito náklady zabývat a věnuje se zde 

pouze předpokládaným nákladům na odměňování nových zaměstnanců. Lze očekávat, 

že společnost Sonnentor s. r. o. bude mít i v dalších letech zvýšený počet zakázek, které 

by mohly vést k dalšímu nárůstu počtu hodin práce přesčas, z toho důvodu je 

v některých navrhovaných případech kalkulováno s případným vyšším počtem 

odpracovaných hodin.  

3.1 Návrhy řešení pro delší časové období 

V první části návrhů řešení se zabývám problematikou přesčasových prací 

z dlouhodobého hlediska, kdy jsou v analytické části vypočítány celkové počty hodin 

práce přesčas pro oddělení plánování výroby a oddělení skladu prodejního zboží a to za 

kalendářní rok 2015 (leden - prosinec). V tomto roce v oddělení plánování výroby a 

oddělení skladu prodejního zboží pracovalo celkem 28 zaměstnanců, kteří vykonávali 

přesčasovou práci v celkovém počtu 1 736 hodin za rok 2015.  
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3.1.1  Přijetí zaměstnance do pracovního poměru na kratší pracovní dobu 

V prvním návrhu doporučuji zaměstnavateli zaměstnávat dva starobní důchodce 

v pracovním poměru a to na kratší pracovní dobu. Celkový počet hodin práce přesčas 

v roce 2015 činil 1 736 hodin, tyto hodiny jsou v návrhu rozvrženy mezi dva nově 

přijaté zaměstnance. Každý zaměstnance odpracuje 868 hodin ročně (1 736 hodin za 

rok ÷ dva zaměstnanci = 868 hodin za rok), týdně to pak činí přibližně 16 hodin pro 

jednoho zaměstnance. Zaměstnanci bude příslušet za práci vykonanou na základě 

pracovní smlouvy hodinová mzda a to ve výši 80 Kč za hodinu. 

Tabulka 12: Celkové roční mzdové náklady při přijetí dvou starobních důchodců do pracovního 

poměru na kratší pracovní dobu. (Vlastní zpracování dle (31) a kapitoly 1.13.1) 

 jeden zaměstnanec 

Hrubá roční mzda 
868 hodin × 80 Kč/hodinová mzda 

= 69 440 Kč 

ZP a SP hrazené zaměstnavatelem (34 % 

z vyměřovacího základu) 
69 440 × 34 % = 23 610 Kč 

Celkové roční mzdové náklady 

zaměstnavatele při přijetí dvou starobních 

důchodců 

69 440 + 23 610 = 93 050 Kč × 

dva zaměstnanci = 186 100 Kč 

 

Z následující tabulky lze předpokládat, že pokud by zaměstnavatel zaměstnával dva 

starobní důchodce, vznikly by mu celkové mzdové náklady ve výši 186 100 Kč/rok. 
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Tabulka 13: Roční úspora mzdových nákladů při přijetí dvou starobních důchodců do 

pracovního poměru na kratší pracovní dobu. (Vlastní zpracování dle tabulek 8 a 12) 

Náklady na odměňování 1 736 počtu 

hodin práce přesčas (leden - prosince 

2015) 

241 929 Kč 

Náklady na odměňování dvou starobních 

důchodců (celkově odpracovali 1 736 

hodin) 

186 100 Kč 

Roční úspora mzdových nákladů 55 829 Kč 

 

Z tabulky je patrné, že pokud stávající zaměstnanci konají práci přesčas je to pro 

zaměstnavatele z pohledu nákladů na odměňování nevýhodné a to z důvodu, že za práci 

přesčas musí zaměstnancům k jejich hodinové mzdě navíc poskytovat příplatky za práci 

přesčas, které činí 30 % z průměrného výdělku. Více o práci přesčas v kapitole 1.4.3. 

Celková úspora nákladů na odměňování zaměstnanců zaměstnaných v pracovním 

poměru by mohla činit 55 829 Kč za rok. 

3.1.2  Přijetí zaměstnance do pracovního poměru se současným zřízením 

chráněného pracovního místa 

Ve druhém návrhu vycházím z předpokladu, že by zaměstnavatel přijal do pracovního 

poměru jednu osobu s lehčím zdravotním postižením (osoba pobírající invalidní 

důchod pro invaliditu prvního nebo druhého stupně). Tento zaměstnanec bude ve 

společnosti zaměstnán na základě pracovní smlouvy a bude mu příslušet hodinová mzda 

ve výši 80 Kč. V roce 2016 je celkem 252 pracovních dnů. To znamená, že při osmi 

hodinové pracovní době nově přijatý zaměstnanec odpracuje 2016 hodin za rok, čímž 

může přispět k pokrytí přesčasových prací v oddělení plánování výroby a oddělení 

skladu prodejního zboží (31). 

Pokud uvažujeme, že by zaměstnavatel zaměstnával osobu se zdravotním postižením 

v pracovním poměru, mohl by žádat krajkou pobočkou úřadu práce o příspěvek na 

zřízení chráněného pracovního místa. Výše příspěvků na vytvoření chráněného 

pracovního místa je závislá na počtu zřízených míst a také na typu invalidity. Částky 
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uvedené v tabulce, jsou vyčísleny v maximální možné výši (vlastní zpracování dle 

kapitoly 1.10.2, (32)). 

Tabulka 14: Výše příspěvků na vytvoření chráněného pracovního místa. (Vlastní zpracování dle 

(13),(32)) 

Počet chráněných 

pracovních míst 

Osoba invalidní pro 

invaliditu prvního a 

druhého stupně  

Osoba invalidní pro 

invaliditu třetího 

stupně 

jedno místo 207 224 Kč 310 836 Kč 

10 a více míst 259 030 Kč 362 642 Kč 

 

Po vzájemné konzultaci ve společnosti Sonnentor s. r. o. jsme dospěli k názoru, že 

návrh na zřízení chráněného pracovního místa se bude týkat pouze osoby, která je 

poživatelem invalidního důchodu pro invaliditu prvního nebo druhého stupně. Toto 

rozhodnutí je zejména z důvodu, že oddělení plánování výroby a oddělení skladu 

prodejního zboží, je specializováno na manuální práce a pro osobu, která je poživatel 

invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně nejsou tyto pracovní pozice vhodné 

(31). 

Zaměstnavatel by tedy mohl využít jednorázového příspěvku na zřízení jednoho 

chráněného pracovního místa v maximální výši 207 224 Kč za rok. Důležitou 

podmínkou je, že chráněné pracovní místo musí byt obsazeno minimálně tři roky, což je 

z pohledu analyzované společnosti reálné, protože lze předpokládat, že poptávka po 

výrobcích se bude každoročně zvyšovat a z toho důvodu lze usoudit, že chráněné 

pracovní místo bude možno obsadit po delší dobu. Dle mého názoru další výhodou 

může být i příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů tohoto místa, který může 

být za rok 2016 až 48 00 Kč. Podrobnější informace o chráněném pracovním místě 

v kapitole 1.10.2. 

Zaměstnavatel má dále nárok, při přijetí jednoho invalidního důchodce s lehčím 

zdravotním postižením, na slevu na dani dle § 35 zákona o daních z příjmů, která činí 

18 000 Kč za rok. Celková částka příspěvků při přijetí jednoho invalidního důchodce 
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po přičtení slevy na dani je ve výši 273 224 Kč za rok. Pokud by zaměstnavatel 

zaměstnal jednoho invalidního důchodce, splnil by tak výši povinného podílu a mohl by 

uspořit částku 648 Kč za rok, kterou nyní musí odvádět do státního rozpočtu. Celková 

částka po přičtení odvodu do státního rozpočtu je pak v celkové výši 273 872 Kč za 

rok. 

Tabulka 15: Celkové roční mzdové náklady při přijetí jednoho invalidního důchodce. (Vlastní 

zpracování dle (31) a kapitoly 1.13.1) 

 jeden zaměstnanec (2 016 hodin/rok) 

Hrubá roční mzda 
2 016 hodin × 80 Kč/hodinová mzda = 

161 280 Kč 

ZP a SP hrazené zaměstnavatelem (34 % 

z HM) 
54 836 Kč 

Celkové roční mzdové náklady 

zaměstnavatele 

 

216 116 Kč 

 

 

Z následující tabulky vyplývá, že pokud by zaměstnavatel zaměstnával jednoho 

invalidního důchodce, který by odpracoval celkově 2 016 hodin za rok, mohli by mu 

vzniknout mzdové náklady ve výši 216 116 Kč za rok. Pokud tyto náklady porovnám 

s náklady na odměňování 1 736 počtu hodin práce přesčas za kalendářní rok 2015, může 

zaměstnavateli vzniknout úspora mzdových nákladů v celkové výši 25 813 Kč za rok 

(241 929 Kč - 216 116 Kč). Podrobný výpočet nákladů na odměňování stávajících 

zaměstnanců při výkonu práce přesčas je v kapitole 2.5.1. Celkovou úsporu mzdových 

nákladů přičtu k celkové částce příspěvku, která činí 273 872 Kč za rok. Dostanu tak 

částku 299 685 Kč za rok (273 872 Kč + 25 813 Kč), kterou by mohl zaměstnavatel 

uspořit při přijetí jednoho invalidního důchodce.   
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3.1.3 Přijetí zaměstnance do pracovního poměru se současným zřízením 

společensky účelného pracovního místa 

Ve třetím návrhu doporučuji zaměstnavateli stejně jako v předchozím návrhu, aby přijal 

jednu osobu s lehčím zdravotním postižením do pracovního poměru. Tato osoba 

odpracuje celkem 2016 hodin za rok. Zaměstnavatel by tak mohl požádat krajskou 

pobočku úřadu práce o příspěvek na zřízení společensky účelného pracovního místa. 

Výše příspěvku na vytvoření společensky účelného pracovního místa je závislá na míře 

nezaměstnanosti v České republice a míře nezaměstnanosti v okrese, kde má 

zaměstnavatel své sídlo. Dle následující tabulky je patrné, že míra nezaměstnanosti 

v okrese Hodonín v roce 2015 je vyšší, než míra nezaměstnanosti v České republice, 

podrobněji o společensky účelném pracovním místě v kapitole 1.10.1 (34). 

Tabulka 16: Míra nezaměstnanosti v České republice a okrese Hodonín v roce 2015. (Vlastní 

zpracování dle (34), (33)) 

Míra nezaměstnanosti 12/2015 

Česká republika 6,2 % 

Okres Hodonín 9 % 

 

Z toho důvodu může společnost získat příspěvek od úřadu práce na jedno společensky 

účelné pracovní místo ve výši až šestinásobku průměrné mzdy a při vytvoření více než 

deseti pracovních míst až osminásobku průměrné mzdy v národním hospodářství za  

I. až III. čtvrtletí přechozího kalendářního roku. V roce 2015 činila průměrná mzda  

v národním hospodářství za I. až III. čtvrtletí 25 903 Kč. Částky, které jsou uvedené 

v tabulce, jsou vyčísleny v maximální možné výši (vlastní zpracování dle kapitoly 

1.10.1 a (34),(32)). 
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Tabulka 17: Výše příspěvků na vytvoření společensky účelného pracovního místa. (Vlastní 

zpracování dle (13),(32)) 

Počet chráněných 

pracovních míst 

Míra nezaměstnanosti v České republice je nižší než 

míra nezaměstnanosti v okrese Hodonín 

jedno místo 155 418 Kč 

10 a více míst 207 224 Kč 

 

Zaměstnavatel by tedy mohl využít jednorázového příspěvku na zřízení jednoho 

společensky účelného pracovního místa v maximální výši 155 418 Kč za rok. 

Zaměstnavatel má v i tomto případě nárok na slevu na dani dle § 35 zákona o daních 

z příjmů, která činí 18 000 Kč za rok a to v případě přijetí jednoho invalidního 

důchodce. Pokud by zaměstnavatel zaměstnal jednoho invalidního důchodce, splnil by 

tak výši povinného podílu a mohl by uspořit částku 648 Kč za rok, kterou nyní musí 

odvádět do státního rozpočtu. Celková uspořená částka po přičtení odvodu do státního 

rozpočtu je pak ve výši 174 066 Kč za rok. S odkazem na předchozí návrh, může i 

v tomto případě zaměstnavateli vzniknout úspora mzdových nákladů v celkové výši 

25 813 Kč za rok.  

Tuto celkovou úsporu mzdových nákladů přičtu k celkové částce příspěvku, která činí 

174 066 Kč za rok. Dostanu tak částku, kterou by mohl zaměstnavatel získat a to 

v celkové výši 199 879 Kč za rok (174 066 Kč + 25 813 Kč), při přijetí jednoho 

invalidního důchodce se současným zřízením chráněného pracovního místa. 

3.2 Návrhy řešení pro kratší časové období 

V další části je analyzována problematika celkového počtu hodin práce přesčas 

z krátkodobého hlediska, kdy jsou v analytické části vypočítány všechny přesčasové 

hodiny na oddělení plánování výroby a oddělení skladu prodejního zboží a to za šest 

měsíců (leden, únor, září, říjen, listopad, prosinec), kdy je ve společnosti zvýšená 
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poptávka spojená se zimním vývozem a také přípravou na období Vánoc. V návrhové 

části se zabývám předchozím kalendářním rokem 2015, kdy na tomto oddělení 

pracovalo 28 zaměstnanců a za šest zmiňovaných měsíců vykonávali přesčasovou práci 

v celkovém počtu 1 567, 5 hodin, zaokrouhleně tedy 1 568 hodin za šest měsíců. 

3.2.1  Přijetí zaměstnance na základě dohody o provedení práce 

V další variantě pro zamezení celkového počtu hodin práce přesčas je zaměstnavateli 

doporučen návrh, který se týká prací přesčas z krátkodobého hlediska a to po dobu šesti 

měsíců. Tento návrh spočívá v uzavření dohody o provedení práce namísto pracovní 

smlouvy se starobními nebo invalidními důchodci.  

Náležitosti dohody o provedení práce jsou blíže popsány v kapitole 1.7.1. Dle mého 

názoru je DPP pro zaměstnavatele výhodná především z toho důvodu, že z měsíční 

odměny nepřesahující částku 10 000,- Kč, nemusí zaměstnavatel ani zaměstnanec 

odvádět pojistné na sociální zabezpečení a pojistné na zdravotní pojištění za 

zaměstnance. Mezi hlavní podmínku této dohody patří důležité omezení, kdy 

zaměstnanec smí pro jednoho zaměstnavatele vykonávat práci maximálně 300 hodin za 

kalendářní rok. Zaměstnanec by mohl být přijat na základě DPP především v období 

šesti měsíců, kdy je ve společnosti zvýšená poptávka po výrobcích a za jeho vykonanou 

práci mu bude příslušet stejná hodinová odměna jako při zaměstnání na základě 

pracovní smlouvy a to ve výši 80 Kč za hodinu. Zaměstnavatel nepožaduje, aby byla 

pracovní doba nového zaměstnance specificky rozvržena. Z toho důvodu navrhuji 

celkový počet hodin práce přesčas 1568 hodin (za sledovaných šest měsíců) rozdělit 

mezi šest starobních důchodců. Tito zaměstnanci by na základě DPP odpracovali 300 

hodin měsíčně, tedy celkově 1 800 hodin za období zvýšené poptávky po dobu šesti 

měsíců, jeden zaměstnanec pak odpracuje 50 hodin měsíčně (300 hodin ÷ šest 

zaměstnanců). V takovém případě jejich měsíční odměna nebude podléhat odvodům na 

pojistné na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení, neboť měsíčně nepřesáhne částku 

10 000 Kč (více v kapitole 1.7.1).  
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Tabulka 18: DPP - celková vyplacená odměna při přijetí šesti starobních důchodců na období 

šesti měsíců. (Vlastní zpracování dle (31) a kapitoly 1.7.1) 

 
jeden zaměstnanec (odpracuje 50 hodin 

za jeden měsíc) 

Měsíční odměna 
50 hodin × 80 Kč/hodina = 4 000 

Kč/měsíc 

Celková odměna za šest měsíců 
50 hodin × 80 Kč/hodina × šest měsíců = 

24 000 Kč/šest měsíců 

Pojistné na zdravotní pojištění a sociální 

zabezpečení hrazené zaměstnavatelem (34 

% z hrubé mzdy) 

̶ 

Celkové náklady zaměstnavatele při 

přijetí šesti starobních důchodců (za 

šest měsíců)  

24 000 Kč × šest zaměstnanců = 144 000 

Kč 

 

V tabulce je zobrazena přibližná výše odměn při zaměstnání nového zaměstnance, 

kterým může být starobní popřípadě invalidní důchodce. Měsíční odměna nepřesahuje 

částku 10 000 Kč a z toho důvodu neodvádí zaměstnavatel pojistné na zdravotní a 

sociální zabezpečení. 

Tabulka 19: DPP - úspora mzdových nákladů při přijetí šesti starobních důchodců na období 

šesti měsíců. (Vlastní zpracování dle tabulek 9 a 18) 

Náklady na odměňování 1 568 hodin 

práce přesčas (za šest měsíců v roce 2015 

při zvýšené poptávce) 

219 736 Kč 

Náklady na odměňování šesti starobních 

důchodců (celkově odpracovali 1 800 

hodin) 

144 000 Kč 

Úspora mzdových nákladů 75 736 Kč 
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Z tabulky je patrné, že zaměstnavatel by mohl ušetřit přibližně 75 736 Kč za šest 

měsíců, pokud by zaměstnal šest starobních nebo invalidních důchodců na základě 

dohody o provedení práce. 

3.2.2 Přijetí zaměstnance na základě dohody o pracovní činnosti 

Ve třetím návrhu je zaměstnavateli doporučeno uzavřít na dobu šesti měsíců, v období 

zvýšené poptávky po výrobcích dohodu o pracovní činnosti se čtyřmi starobními nebo 

invalidními důchodci. Podmínkou této dohody je, že rozsah práce nesmí překročit 

polovinu stanovené týdenní pracovní doby, která je ve společnosti Sonnentor s. r. o. 

stanovena na 40 hodin týdně, z toho důvodu je pracovní doba sjednána v maximálním 

rozsahu 80 odpracovaných hodin měsíčně. Rozvržení pracovní doby ponechám na 

rozhodnutí zaměstnavatele. Zaměstnancům za výkon jejich práce bude příslušet stejná 

hodinová odměna jako při zaměstnání na základě pracovní smlouvy a to ve výši 80 Kč 

za hodinu. Další náležitosti dohody o pracovní činnosti jsou blíže popsány v kapitole 

1.7.2.  

Tabulka 20: DPČ - celková vyplacená odměna při přijetí čtyř starobních důchodců na období 

šesti měsíců. (Vlastní zpracování dle (31) , kapitol 1.7.2 a 1.13.1) 

 

jeden zaměstnanec 

(odpracuje 80 hodin za 

jeden měsíc) 

Předpokládaná měsíční odměna 
80 hodin × 80 Kč/hodina = 

6 400 Kč/měsíc 

Přibližná odměna za šest měsíců 

80 hodin × 80 Kč/hodina × 

šest měsíců = 38 400 Kč/šest 

měsíců 

Pojistné na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení 

hrazené zaměstnavatelem (34 % z hrubé mzdy) 
13 056 Kč 

Celkové náklady zaměstnavatele při přijetí čtyř 

starobních důchodců (za šest měsíců) 

51 455 Kč × čtyři 

zaměstnanci = 205 820 Kč 
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V tabulkách je zobrazena přibližná výše odměn při zaměstnání nového zaměstnance, 

kterým může být starobní nebo invalidní důchodce. Měsíční odměna přesahuje částku 

2 499 Kč a z toho důvodu odvádí zaměstnavatel za zaměstnance pojistné na zdravotní  

a sociální zabezpečení. 

Tabulka 21: DPČ - úspora mzdových nákladů při přijetí čtyř starobních důchodců na období 

šesti měsíců. (Vlastní zpracování dle tabulek 9 a 20) 

Náklady na odměňování 1568 hodin 

práce přesčas (za šest měsíců v roce 

2015 při zvýšené poptávce) 

219 736 Kč 

Náklady na odměňování čtyř starobních 

důchodců (celkově odpracují 1 920 

hodin) 

205 820 Kč 

Úspora mzdových nákladů 13 916 Kč 

 

Z tabulky je patrné, že zaměstnavatel by mohl ušetřit přibližně 13 916 Kč za šest 

měsíců, pokud by zaměstnal čtyři starobní nebo popřípadě invalidní důchodce na 

základě dohody o pracovní činnosti. 

3.3 Shrnutí vlastních návrhů řešení 

V následující tabulce je proveden souhrn, který stručně a přehledně zobrazuje všechny 

návrhy řešení. 
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Tabulka 22: Roční úspora mzdových nákladů. (Vlastní zpracování) 

DELŠÍ ČASOVÉ OBDOBÍ 

Roční úspora 

mzdových 

nákladů 

Přijetí zaměstnance do pracovního poměru na kratší pracovní 

dobu (dva starobní důchodci) 
55 829 Kč 

Přijetí zaměstnance do pracovního poměru se současným 

zřízením chráněného pracovního místa (jedna osoba s lehčím 

zdravotním postižením) 

299 685 Kč 

Přijetí zaměstnance do pracovního poměru se současným 

zřízením společensky účelného pracovního místa (jedna osoba 

s lehčím zdravotním postižením) 

199 879 Kč  

KRATŠÍ ČASOVÉ OBDOBÍ (šest měsíců)  

Přijetí zaměstnance na základě dohody o provedení práce (šest 

starobních nebo invalidních důchodců) 
75 736 Kč 

Přijetí zaměstnance na základě dohody o pracovní činnosti (čtyři 

starobní nebo invalidní důchodci) 

 

13 916 Kč 

 

Z dlouhodobého hlediska za nejvýhodnější variantu považuji přijetí jedné osoby 

s lehčím zdravotním postižením se současným zřízením chráněného pracovního místa, 

na které poskytuje úřad práce příspěvek. Celková úspora mzdových nákladu i po 

přičtení maximální výše příspěvků z úřadu práce, slev na dani a úspory na odvodech do 

státního rozpočtu by mohla činit 299 685 Kč za rok. 

Z krátkodobého hlediska doporučuji zaměstnavateli se zaměstnancem uzavřít některou 

z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. Za nejvýhodnější variantu považuji 

přijetí šesti starobních nebo invalidních důchodců na základě dohody o provedení práce. 

Pokud by zaměstnavatel přijal šest důchodců, mohla by mu vzniknout celková úspora 

ve výši 75 736 Kč za šest měsíců. 

Po konzultaci se zaměstnavatel jsme dospěli k závěru, že všechny uvedené varianty 

zmiňovaných návrhů jsou reálné a že o jejich využití budou do budoucna ve společnosti 

přemýšlet a rozhodnou o jejich realizaci. Pokud by zaměstnavatel poskytoval práci 

starobním nebo invalidním důchodcům, nejenom že by snížil mzdové náklady, ale 
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zvýšil by si tak i celkové postavení ve společenské odpovědnosti firem a měl by ještě 

větší uznání veřejností. Pro důchodce by to byla také zajímavá příležitost, při které by si 

mohli přivydělat k penzi a zároveň se zapojit do kolektivu. 
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ZÁVĚR 

Hlavním cílem bakalářské práce bylo navrhnout zaměstnavateli řešení k optimalizaci 

mzdových nákladů a vyřešit problém s prací přesčas, kterou ve společnosti vykonávají 

stávající zaměstnanci. 

V teoretické části jsou vymezeny základní pojmy týkající se pracovněprávních vztahů, 

dále se tato část zaměřuje na příspěvky poskytované z úřadu práce a v neposlední řadě 

popisuje základní pojmy z oblasti účetnictví, daní a ekonomie. Analytická část 

bakalářské práce vychází z teoretické části a představuje základní informace  

o společnosti Sonnentor, s. r. o. Kapitola sleduje vývoj počtu zaměstnanců, 

zaměstnávání osob se zdravotním postižením, vývoj tržeb a financování společnosti. 

Hlavní část představuje analýzu mzdových nákladů a přesčasové práce konané 

stávajícími zaměstnanci na oddělení plánování výroby a oddělení skladu prodejního 

zboží. Z analýzy celkového počtu hodin práce přesčas vyplynulo, že největší nárůst 

těchto hodin je především v měsíce leden, únor, září, říjen, listopad a prosinec, kdy je ve 

společnosti zvýšená poptávka po výrobcích. 

Na základě těchto informací pak třetí část bakalářské práce doporučuje možné návrhy 

řešení, které by optimalizovaly zvýšené mzdové náklady vznikající především příplatky 

za výkon přesčasové práce stávajícími zaměstnanci. V této části jsou zaměstnavateli 

předloženy návrhy, které se týkají přijetí nových zaměstnanců, kteří jsou poživateli 

starobního nebo invalidního důchodu. Důchodci by mohli svou prací přispět ke snížení 

počtu hodin práce přesčas a to v oddělení plánování výroby a oddělení skladu 

prodejního zboží. Přijetí starobních a invalidních důchodců je doporučeno ze dvou 

hledisek z dlouhodobého (kalendářní rok) a krátkodobého (šest měsíců zvýšené 

poptávky). V každém návrhu řešení je vyčíslená předpokládaná částka na odměňování 

důchodců a možná úspora mzdových nákladů, kterou může zaměstnavatel získat 

s porovnáním s náklady vynaloženými za výkon přesčasové práce. 

Domnívám se, že jsem cíle splnila a navrhla jsem společnosti Sonnentor, s. r. o. řešení, 

která by mohla pomoct k optimalizaci mzdových nákladů. Každý návrh byl sestaven 

tak, aby náklady na odměňování byly co nejnižší. V návrhové části jsou doporučeny dva 

návrhy, které jsou dle mého názoru nejvýhodnější z hlediska optimalizace mzdových 

nákladů. Především záleží ale na společnosti a jejím rozhodnutí jak návrhy využijí.  
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