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ABSTRAKT 

Bakalářská práce je zaměřena na problematiku pracovněprávních vztahů zaměstnavatele jako 

OSVČ. Cílem práce je snížení osobních nákladů zaměstnavatele při stávajícím počtu 

zaměstnanců. V teoretické části je téma rozebráno z obecného pohledu dle platné právní 

úpravy. Druhou částí práce je analýza osobních nákladů vybraného zaměstnavatele. Ve třetí 

kapitole jsou předloženy návrhy na optimalizaci osobních nákladů s cílem nalezení 

nejvhodnějšího řešení.  

 

ABSTRACT 

The bachelor thesis is focused on labor relations of self-employed employer. Major aim of 

this work is reducing of personnel costs of particular employer at the current number of 

employees. The topic is discussed in general terms in accordance with the applicable 

legislation  in the theoretical part. The second part of this work is focused on the analysis of 

the expences related to labor costs of the selected employer. Several suggestions for 

optimizing personnel expences in order to find the best solution are listed in the third chapter. 
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ÚVOD 

Bakalářská práce je zaměřena na pracovněprávní vztahy zaměstnavatele jako OSVČ. Téma 

jsem si vybrala především z důvodu absolvování praxe u tohoto podnikatele ve 3. ročníku 

bakalářského studia. Během doby strávené u podnikatele jsem měla možnost zúčastnit se 

procesu přijímání nových zaměstnanců, což pro mne bylo cennou zkušeností a bohatým 

zdrojem informací pro účely zpracování bakalářské práce. 

V bakalářské práci se budu věnovat vzniku pracovněprávního poměru a nákladům, které jsou 

s tím spojené. Nejdříve se budu zabývat vysvětlení základních právních pojmů dle platné 

právní úpravy. Dále se v první teoretické části zaměřím na rozebrání a vymezení celkové 

problematiky zaměstnávání osob a povinností plynoucích pro zaměstnavatele.  

Na danou problematiku nahlížím především z pohledu zaměstnavatele, ale také z pohledu 

zaměstnance. Pro zaměstnavatele je primárním zájmem celková prosperita, a proto je důležité, 

aby věnoval pozornost jednotlivým druhům vynaložených nákladů. Jedním typem těchto 

nákladů jsou náklady spojené se zaměstnáváním, respektive osobní náklady a právě těmito 

náklady se budu zabývat v bakalářské práci. Za použití získaných informací a poznatků 

z dosavadního studia rozeberu dané téma i z pohledu účetních, daňových a ekonomických 

aspektů, jako jsou například povinné odvody zaměstnavatele za zaměstnance. 

V další části práce se pokusím vymezit aktuální situaci zkoumaného subjektu v oblasti 

pracovněprávních vztahů. Zaměřím se na nynější způsoby zaměstnávání nových zaměstnanců 

a nastíním hlavní problémy, s nimiž se zaměstnavatel v rámci zaměstnávání potýká. Následně 

provedu analýzu osobních nákladů vynaložených zaměstnavatelem na zaměstnance. Pomocí 

dat získaných od zaměstnavatele se pokusím identifikovat účetní, daňové a ekonomické 

aspekty, jež plynou zaměstnavateli při zaměstnávání zaměstnanců.  

V poslední části práce se budu snažit o nalezení vhodných návrhů, které budou sloužit 

k optimalizaci osobních nákladů zaměstnavatele, a tyto návrhy mu následně předložím. 
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CÍL PRÁCE, METODY A POSTUPY ZPRACOVÁNÍ 

Cílem práce je vymezení problematiky pracovněprávních vztahů z hlediska platné právní 

úpravy a pomocí další dostupné literatury, podrobný rozbor pracovněprávních vztahů 

zaměstnavatele a analýza osobních nákladů, v neposlední řadě pak vytvoření návrhů na 

optimalizaci osobních nákladů.  

V práci se budu také věnovat způsobům zaměstnávání nových zaměstnanců. Identifikuji 

jednotlivé složky mzdových nákladů, jako jsou například hrubá mzda, odvody na zákonné 

sociální a zdravotní pojištění, srážka daně z příjmů nebo náklady na ochranné pracovní 

prostředky.  

Při vypracovávání bakalářské práce jsem zvolila několik metod zpracování. Využila jsem 

osobního rozhovoru se zaměstnavatelem a účetním zaměstnavatele. Dále jsem použila 

literární rešerše, tedy vyhledání informací o dané problematice, například v odborné literatuře 

nebo na internetových stránkách. Pomocí metody porovnání jsem získala data, jež jsem mohla 

uplatnit v analýze současného stavu. Prostřednictvím metody analýzy jsem detailně rozebrala 

jednotlivé druhy a výši vynaložených nákladů při zaměstnávání zaměstnanců. Analýzu 

jednotlivých nákladů jsem provedla na základě účetních hodnot získaných od zaměstnavatele. 

Veškeré získané informace jsem zaznamenala pomocí přehledných tabulek. 

Prvním důležitým krokem při vypracovávání práce bylo vymezení problémů zaměstnavatele, 

s nimiž se potýká, a kterými se budu v práci zabývat. S ohledem na spokojenost zaměstnanců 

a dobře vykonanou práci je důležité, aby byli zaměstnanci náležitě odměněni. Zaměstnavatel 

proto stanovil hrubou mzdu v takové výši, aby byla pro zaměstnance atraktivní a její hodnota 

se pohybovala přibližně ve středu nabídky tohoto druhu práce na trhu. Budu se tedy zabývat 

otázkou, zda by se tyto mzdové náklady daly snížit a v návaznosti na tyto skutečnosti se 

pokusím zjistit, jakým způsobem by to bylo možné. Dále se pokusím o nalezení optimálního 

řešení pro snížení celkových osobních nákladů zaměstnavatele, které mimo hrubou mzdu 

zahrnují další druhy nákladů vynaložené při zaměstnávání zaměstnanců. Celkové roční osobní 

náklady doposud představovaly téměř jednu pětinu celkových ročních nákladů. Největší podíl 

zaujímají náklady, které pro svoji ekonomickou činnost zaměstnavatel musí vynaložit, ovšem 

optimalizace těchto nákladů není předmětem práce. Proto se budu věnovat, snížení nákladů 

zaměstnavatele v agendě osobních nákladů. 
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKÁ PRÁCE 

V této části práce se věnuji vysvětlení základních pojmů a detailnímu rozboru problematiky 

pracovněprávních vztahů. Konkrétně se zaměřím na informace o pracovním poměru, tedy 

vzniku, změně a skončení pracovního poměru. Dále se budu zabývat pracovní smlouvu a 

dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr a také věnuji pozornost způsobům 

zaměstnávání nových zaměstnanců. Dále identifikuji účetní, daňové a ekonomické aspekty 

zkoumaného subjektu. 

1.1 Pracovněprávní vztahy a základní pojmy 

Zákoník práce upravuje právní vztahy vznikající při výkonu závislé práce mezi zaměstnanci 

a zaměstnavateli. Jsou to vztahy pracovněprávní a jedná se především o pracovní poměr a 

právní vztahy založené prostřednictvím dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (1), 

(2), (3).  

Mezi základní znaky pracovněprávních vztahů patří:  

 regulace výkonu práce zaměstnance pro zaměstnavatele 

 organizační funkce, respektive poskytnout zaměstnavateli nástroje k organizaci a 

řízení práce zaměstnanců za účelem realizace jeho podnikatelské činnosti 

 ochranná funkce - zajištění odpovídajících podmínek zaměstnanci při výkonu práce  

 smluvní volnost subjektů - v pracovním právu je omezena z důvodu ochrany 

zaměstnance jakožto podřízené a také většinou slabší strany právního vztahu (4). 

1.1.1 Závislá práce 

Dle zákoníku práce můžeme říci, že závislá práce může být vykonávána výlučně v základním 

pracovněprávním vztahu podle tohoto zákona, není-li upravena zvláštními právními předpisy. 

Pokud jsou naplněny tyto znaky, lze výkon činnosti zaměstnance pro zaměstnavatele pokládat 

za závislou práci: 

 vztah nadřízenosti a podřízenosti mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, 
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 osobní výkon práce zaměstnance pro zaměstnavatele, podle pokynů zaměstnavatele, 

jeho jménem, za mzdu, plat nebo odměnu za práci, 

 výkon práce zaměstnance v pracovní době nebo dohodnuté době na pracovišti 

zaměstnavatele (případně na jiném dohodnutém místě), 

 výkon práce na náklady zaměstnavatele a na jeho odpovědnost (5). 

1.1.2 Účastníci pracovněprávních vztahů 

Za účastníky pracovněprávních vztahů jsou považování zaměstnanci a zaměstnavatelé. 

Zákoník práce stanovuje, že pro uzavření pracovní smlouvy či dohody o práci konané mimo 

pracovní poměr musí být účastník vybaven právní osobností a svéprávností, to znamená osoba 

starší patnácti let, která ukončila povinnou školní docházku (6). 

Zaměstnanec 

Zaměstnancem je dle definice zákoníku práce fyzická osoba, která se zavázala k výkonu 

závislé práce v základním pracovněprávním vztahu (1), (2), (3). To znamená, že status 

zaměstnance může mít fyzická osoba, jež u zaměstnavatele není vedena jako podnikající 

osoba a je mezi těmito dvěma stranami smluven pracovní poměr či právní vztah založený 

dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr. Dále platí, že zaměstnanec je osoba, 

která dnem nástupu do práce dosáhne 15 let věku. Zároveň platí, že den nástupu do práce 

nesmí být shodný se dnem ukončení povinné školní docházky této osoby (6). 

Zaměstnanec je povinen konat práci osobně podle pokynů zaměstnavatele a v souladu s 

pracovní smlouvou, v rozvržené týdenní pracovní době a dodržovat povinnosti, které mu 

vyplývají z pracovního poměru. 

Pro zaměstnance platí dle zákona tyto povinnosti: 

 pracovat řádně podle svých sil, znalostí a schopností, plnit pokyny nadřízených 

vydané v souladu s právními předpisy a spolupracovat s ostatními zaměstnanci, 

 využívat pracovní dobu a výrobní prostředky k vykonávání svěřených prací, plnit 

kvalitně a včas pracovní úkoly, 
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 dodržovat právní předpisy vztahující se k práci jimi vykonávané; dodržovat ostatní 

předpisy vztahující se k práci jimi vykonávané, pokud s nimi byli řádně seznámeni, 

 řádně hospodařit s prostředky svěřenými jim zaměstnavatelem a střežit a ochraňovat 

majetek zaměstnavatele před poškozením, ztrátou, zničením a zneužitím a nejednat 

v rozporu s oprávněnými zájmy zaměstnavatele (7). 

Zaměstnavatel 

Zaměstnavatel je osoba, pro kterou se fyzická osoba zavázala k výkonu závislé práce 

v základním pracovněprávním vztahu (2). Jinými slovy, zaměstnavatelem se rozumí fyzická 

či právnická osoba, jež pomocí smlouvy nebo dohody zaměstnává fyzickou osobu (6).  

Zaměstnavatel je povinen přidělovat zaměstnanci práci podle uzavřené pracovní smlouvy, 

platit mu za vykonanou práci mzdu, plat nebo odměnu za práci, vytvářet podmínky pro plnění 

jeho pracovních úkolů a dodržovat ostatní pracovní podmínky stanovené právními předpisy, 

smlouvou nebo vnitřním předpisem (7). 

1.2 Vznik pracovního poměru 

Před uzavřením každé pracovní smlouvy je zaměstnavatel podle zákoníku práce povinen 

seznámit svého budoucího zaměstnance s právy a povinnostmi, které by pro něho z pracovní 

smlouvy vyplynuly, a s pracovními podmínkami a také s podmínkami odměňování, za nichž 

má práci konat. Dále se na jednání zaměstnavatele se zaměstnancem vztahují další ustanovení 

zákona, a to o zajišťování rovného zacházení, zákazu diskriminace a zneužívání práv 

a povinností na újmu jiného účastníka pracovněprávního vztahu. Platí tedy, že by měl být 

zaměstnanec předem informován o tom, za jakých podmínek bude práci vykonávat a jaké 

budou požadavky zaměstnavatele na jeho osobu (7). 

Zaměstnavatel je oprávněn požadovat od budoucího zaměstnance informace a údaje, které 

potřebuje k rozhodnutí o jeho přijetí do zaměstnání. Jsou to informace bezprostředně 

související s uzavřením pracovní smlouvy. Tyto údaje většinou získává pomocí osobního 

dotazníku nebo prostřednictvím osobního pohovoru. Jedná se především o osobní 

údaje zaměstnance (příjmení, jméno, titul, datum a místo narození, občanství, adresa trvalého 

pobytu, atd.) (7). Není dále vyloučeno, že zaměstnavatel bude v souvislosti s uzavřením 

pracovního poměru vyžadovat doklad o kvalifikaci, potvrzení o zaměstnání, pracovní 
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posudky i výpis z rejstříku trestů. Výpis z rejstříku trestů lze od budoucího zaměstnance 

požadovat jen, pokud to stanoví zvláštní zákon, nebo má-li pro to zaměstnavatel důvody (v 

souladu s dobrými mravy) (8). 

1.2.1 Pracovní smlouva 

Pracovní vztah ve smyslu uzavření pracovní smlouvy je obecně vyváženým smluvním 

vztahem, kdy obě smluvní strany jsou si před zákonem rovny. Prostřednictvím tohoto 

dokumentu se uzavírá pracovní poměr mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Pro platnost 

pracovní smlouvy dle zákoníku práce je nutné, aby obsahovala některé povinné údaje, jako 

jsou osobní údaje zúčastněných stran, druh práce, místo výkonu práce, den nástupu do práce. 

Vzor pracovní smlouvy nalezneme v Příloha č. 1. Pracovní smlouva musí být uzavřena 

výlučně písemně (1).  

1.2.2 Zkušební doba 

Významem zkušební doby je vzájemné poznání, zda pracovní vztah a jeho sjednané 

podmínky vyhovují oběma smluvním stranám. Zákoník práce stanovuje, že zkušební doba 

nesmí být delší než tři po sobě jdoucí kalendářní měsíce ode dne vzniku pracovního poměru, 

nebo šest po sobě jdoucích kalendářních měsíců ode dne vzniku pracovního poměru, pokud se 

jedná o vznik pracovního poměru v souvislosti se jmenováním na vedoucího zaměstnance. 

Smluvní strany mohou sjednat zkušební dobu kratší než je uvedený limit. Zkušební dobu 

nelze dodatečně prodlužovat a může být sjednána nejpozději v den nástupu do práce (2), (3). 

1.2.3 Pracovní poměr na dobu určitou 

V případě, že nebyla výslovně sjednána doba trvání pracovního poměru, pak pracovní poměr 

trvá po dobu neurčitou. Doba trvání pracovního poměru na dobu určitou mezi týmiž 

smluvními stranami nesmí přesáhnout tři roky a ode dne vzniku prvního pracovního poměru 

na dobu určitou může být opakována nejvýše dvakrát. Platí, že pracovní poměr uzavřený na 

dobu určitou končí uplynutím sjednané doby (1), (2), (3).  

1.2.4. Pracovní doba 

Pracovní dobu lze chápat jako časový úsek, v němž je zaměstnanec povinen vykonávat práci 

dle pokynů zaměstnavatele. Zákoník práce omezuje její délku a rozvržení (2), (3).  
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Délka pracovní doby 

Délka pracovní doby se odvíjí od dohody zaměstnavatele a zaměstnance, nesmí však překročit 

zákonem stanovenou týdenní pracovní dobu, která činí nejvýše 40 hodin týdně (za týden se 

považuje sedm kalendářních dnů po sobě jdoucích) (2), (5), (7). 

Tato stanovená týdenní pracovní doba může být zkrácena pouze kolektivní smlouvou nebo 

vnitřním předpisem, ale zkrácení nemá vliv na mzdu zaměstnance. Pracovní doba se 

rozvrhuje a počítá na týdny, nikoliv na kalendářní měsíce (5), (6), (7).  

Práce přesčas 

Prací přesčas se rozumí práce konaná zaměstnancem na pokyn zaměstnavatele nebo s jeho 

souhlasem nad rámec stanovené týdenní pracovní doby a mimo pracovní směny. 

Zaměstnavatel může nařídit zaměstnanci práci přesčas v rozsahu nejvýše osm hodin v každém 

týdnu a 150 hodin ročně. Nad tento rozsah je možné požadovat po zaměstnanci práci přesčas 

pouze po dohodě s ním, a to v průměru v rozsahu nejvýše osm hodin týdně za období nejvýše 

26 týdnů (v kolektivní smlouvě může být sjednáno období nejvýše 52 týdnů). Zaměstnanci, 

jemuž bylo poskytnuto pracovní volno, se do výše uvedených období práce přesčas 

nezapočítává (2), (4), (7).  

1.3 Změna pracovního poměru 

Změnou pracovního poměru se rozumí změna právního vztahu nebo práv a povinností v něm. 

K těmto změnám dochází především v obsahu sjednané pracovní smlouvy nebo v obsahu 

sjednaných dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. Změny lze provádět pouze 

dohodou mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem a pomocí této dohody je možné měnit 

například druh práce, místo výkonu práce, pracovní dobu, pracovní poměr uzavřený na dobu 

neurčitou lze změnit na pracovní poměr uzavřený na dobu určitou, popřípadě měnit ostatní 

ujednání ve smlouvě či dohodě (7). 

Této kapitole se dále nebudu v práci více věnovat, protože není hlavním předmětem mého 

zkoumání. 
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1.4 Skončení pracovního poměru 

Zákoník práce definuje způsoby (formy) skončení pracovního poměru. Platí, že jinými 

způsoby než způsoby uvedenými níže nelze pracovní poměr skončit. Účastníci právních 

vztahů si tak musí vybrat ze způsobů definovaných zákonem a v důsledku toho respektovat 

další právní úpravu vztahující se k danému druhu skončení pracovního poměru. V rámci další 

právní úpravy se nejčastěji jedná o dodržení písemné formy podání skončení pracovního 

poměru, dodržení výpovědní doby v případě výpovědi, nárok a vyplacení odstupného či 

přiměřeného peněžního vyrovnání v zákonem určených případech apod. V konkrétních 

případech skončení pracovního poměru je nutné také uvádět důvody skončení, což platí 

především pro zaměstnavatele (3), (4), (7).  

Způsoby a důvody skončení pracovního poměru: 

Dohodou, výpovědí, okamžitým zrušením pracovního poměru, zrušením ve zkušení době, 

uplynutím sjednané doby (v případě pracovního poměru na dobu určitou), smrtí zaměstnance, 

nebo fyzické osoby zaměstnavatele, hromadným propouštěním, rozhodnutím státního orgánu 

(soudu) (3), (4), (7).  

1.5 Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr 

Vedle pracovního poměru lze závislou práci vykonávat i na základě právních vztahů 

založených dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr (4).  

Rozdíl mezi pracovním poměrem a právními vztahy založenými dohodami o pracích 

konaných mimo pracovní poměr: 

 omezený rozsah výkonu práce, 

 zaměstnavatel nemá povinnost rozvrhnout pracovní dobu, 

 na dohody se nevztahuje právní úprava převedení, přeložení a dočasného přidělení, 

skončení pracovního poměru, odstupného, pracovní doby a doby odpočinku, 

odměňování, překážek v práci na straně zaměstnance, dovolené a cestovních náhrad, 

 smluvní odměňování, vázanost pouze hodinovou minimální mzdou (4). 
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1.5.1 Dohoda o pracovní činnosti 

Na základě této dohody je možné konat práce, které nesmí přesáhnout v průměru polovinu 

stanovené týdenní pracovní doby za dobu jejího trvání, nejdéle za období 52 týdnů (nejčastěji 

tak nesmí přesáhnout v průměru 20 hodin týdně). Dohoda o pracovní činnosti musí být 

uzavřena písemně, jinak je neplatná. Musí obsahovat tyto náležitosti: popis sjednané práce, 

rozsah pracovní doby, délka trvání (4). 

Dále je možné v ní sjednat např. výši odměny nebo způsob jejího určení (nesmí být nižší než 

minimální mzda), způsob jejího ukončení, místo výkonu práce, dovolenou, právo na jiné 

důležité osobní překážky v práci (4). 

Dohoda o pracovní činnosti ponechává smluvním stranám značnou míru volnosti při 

sjednávání podmínek výkonu práce, avšak je třeba dodržovat více ustanovení, než v případě 

dohody o provedení práce, protože se již více blíží pracovnímu poměru (5). 

Na základě zákona dohoda o pracovní činnosti zaniká uplynutím doby, dohodou, výpovědí (i 

bez udání důvodu s 15denní výpovědní dobou), okamžitým zrušením (pouze bylo-li to v 

dohodě sjednáno) (4). 

Při výši odměny z dohody o pracovní činnosti do 2 500 Kč, se zaměstnanci nestrhává a 

zaměstnavatel zároveň nemusí odvádět povinné odvody na pojistné na zdravotní a sociální 

pojištění. Z hrubé mzdy je zaměstnanci odečtena pouze daň z příjmů (5). 

1.5.2 Dohoda o provedení práce 

Je nejjednodušší formou základního pracovněprávního vztahu. Rozsah práce, na kterou se 

dohoda o provedení práce uzavírá, nesmí přesáhnout 300 hodin v kalendářním roce. Tento 

rozsah se sčítá v rámci kalendářního roku u všech dohod o provedení práce konaných mezi 

týmž zaměstnancem a zaměstnavatelem. Na základě této dohody lze vykonávat i opakující se 

činnost, ne pouze konkrétní pracovní úkol. Dohoda o provedení práce musí být uzavřena 

písemně, jinak je neplatná. Dohoda o provedení práce má obsahovat vymezení práce, místo 

výkonu práce, dobu trvání práce, rozsah pracovních hodin, odměnu (nesmí být nižší než 

minimální mzda), u déletrvajících dohod o provedení práce je vhodné sjednat způsob 

jednostranného skončení (např. výpověď se sedmidenní výpovědní dobou) (5). 
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Dohoda o provedení práce má určité výhody také v oblasti zatížení zákonnými odvody. Pokud 

měsíční odměna nepřesáhne 10 000 Kč, pojistné na zdravotní a sociální pojištění se neodvádí. 

V případě, že je tedy měsíční odměna pod touto hranicí, strhává zaměstnavatel z hrubé mzdy 

zaměstnance pouze daň z příjmů. 

Způsob skončení pracovněprávního poměru založený dohodou o provedení práce si účastníci 

mohou sjednat libovolně, protože se na něj nevztahují ustanovení týkající se skončení 

pracovního poměru. Nejčastějším způsobem skončení bývá splnění pracovního úkolu či 

uplynutí doby, na kterou byly práce sjednány. Vztah je možné ukončit dohodou stran (5). 

1.6 Alternativy zaměstnávání nových zaměstnanců 

V této kapitole představím a vysvětlím způsoby, které může zaměstnavatel využít při 

přijímání nových zaměstnanců. Dané varianty budou uvažovány při zpracování návrhů řešení 

ve třetí části práce. 

1.6.1 Agenturní zaměstnávání 

Agenturní zaměstnávání lze považovat za jednu z forem zprostředkování zaměstnání, které je 

upraveno v zákoníku práce. Na žádost fyzické nebo právnické osoby mohou tuto činnost 

vykonávat agentury práce na základě povolení, které jim vydá generální ředitelství Úřadu 

práce. Platí, že musí mít sjednáno zvláštní pojištění proti úpadku. Agentura práce vystupuje 

jako zaměstnavatel, který dočasně přiděluje svého zaměstnance k výkonu práce k jinému 

zaměstnavateli (uživateli). Pro tyto účely je nutné, aby byla uzavřena pracovní smlouva nebo 

dohoda o pracovní činnosti mezi agenturou práce a zaměstnancem, v níž se agentura práce 

zaváže zaměstnanci zajistit dočasný výkon práce u jiného zaměstnavatele a zaměstnanec se 

zaváže tuto práci vykonávat na základě pokynů uživatele. Agentura práce taktéž uzavře 

s uživatelem dohodu o dočasném přidělení zaměstnance. Informace, které musí tato dohoda 

obsahovat, jsou vymezeny v Příloha č. 2. Tato dohoda musí být uzavřena písemně (5). 

1.6.2 Zaměstnávání osob se zdravotním postižením 

Osobami se zdravotním postižením jsou fyzické osoby, které uznal orgán sociálního 

zabezpečení za invalidní ve třetím stupni (osoby s těžším zdravotním postižením) a v prvním 

nebo druhém stupni. 
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Pro tyto osoby zaměstnavatel zřizuje tzv. chráněné pracovní místo na základě písemné 

dohody s Úřadem práce. Na zřízení chráněného pracovního místa poskytuje Úřad práce 

zaměstnavateli příspěvek, přičemž chráněné pracovní místo musí být obsazeno po dobu 3 let 

(9), (11), (13).  

„Příspěvek na zřízení chráněného pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením 

může činit maximálně osminásobek a pro osobu s těžším zdravotním postižením maximálně 

dvanáctinásobek průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí 

předchozího kalendářního roku. Zřizuje-li zaměstnavatel na základě jedné dohody s Úřadem 

práce 10 a více chráněných pracovních míst, může příspěvek na zřízení jednoho chráněného 

pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením činit maximálně desetinásobek a pro 

osobu s těžším zdravotním postižením maximálně čtrnáctinásobek výše uvedené průměrné 

mzdy“ (9, § 75). 

Podmínky poskytnutí příspěvku 

 zaměstnavatel nemá ke dni podání žádosti v evidenci daní zachyceny daňové 

nedoplatky vedené finančním nebo celním úřadem, 

 nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, 

 nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení, 

 nemá nedoplatek na příspěvku na státní politiku nezaměstnanosti (9), (11), (13). 

Tato podmínka platí s výjimkou případů, kdy bylo povoleno splácení ve splátkách a není 

v prodlení se splácením splátek nebo povoleno posečkání daně. Příspěvek se zaměstnavateli 

neposkytne po dobu tří let ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o uložení pokuty za 

umožnění výkonu nelegální práce. Příspěvek se vyplácí čtvrtletně zpětně.  

Žádost o zřízení chráněného pracovního místa obsahuje identifikační údaje zaměstnavatele, 

místo a předmět podnikání a charakteristiku chráněných pracovních míst a jejich počet (9), 

(11), (13). 

K této žádosti je nutné přiložit doklad o zřízení účtu u peněžního ústavu a potvrzení o splnění 

podmínky poskytnutí příspěvku. 
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Na zřízené nebo vymezené chráněné pracovní místo může Úřad práce poskytnout i příspěvek 

na částečnou úhradu provozních nákladů chráněného pracovního místa, na základě dohody se 

zaměstnavatelem nebo osobou samostatně výdělečně činnou, která je osobou se zdravotním 

postižením. Roční výše příspěvku může činit nejvíce 48 000 Kč na jedno pracovní místo (9), 

(11), (13). 

1.6.3 Zaměstnávání osob v evidenci uchazečů o zaměstnání 

Vytvořením nebo zřízením společensky účelných pracovních míst může zaměstnavatel 

získat příspěvek od Úřadu práce. Společensky účelné pracovní místo je pracovní místo, které 

zaměstnavatel zřizuje či vyhrazuje na základě dohody s Úřadem práce. Žádost o příspěvek se 

podává na tzv. obtížně umístitelné uchazeče o zaměstnání, kteří spadají do některé z kategorií: 

 uchazeči v evidenci déle než 12 měsíců nepřetržitě,  

 uchazeči v evidenci déle než 3 měsíce a zároveň:  

o starší 50 let,  

o rodiče po mateřské a rodičovské dovolené,  

o osoba se zdravotním postižením, 

o uchazeči do 25 let s praxí kratší než 2 roky (9), (11), (14). 

„Výše příspěvku na zřízení jednoho společensky účelného pracovního místa, pokud v 

kalendářním měsíci předcházejícím dni podání žádosti o příspěvek míra nezaměstnanosti v 

daném okrese nedosahuje průměrné míry nezaměstnanosti v České republice, může 

maximálně činit čtyřnásobek průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí 

čtvrtletí předchozího kalendářního roku a při zřízení více než 10 pracovních míst na základě 

jedné dohody může výše příspěvku na zřízení jednoho společensky účelného pracovního místa 

činit maximálně šestinásobek této průměrné mzdy (9, § 113). 

Výše příspěvku na zřízení jednoho společensky účelného pracovního místa, pokud v 

kalendářním měsíci předcházejícím dni podání žádosti o příspěvek míra nezaměstnanosti v 

daném okrese dosahuje průměrné míry nezaměstnanosti v České republice nebo je vyšší, 

může maximálně činit šestinásobek průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí 

čtvrtletí předchozího kalendářního roku a při zřízení více než 10 pracovních míst na základě 
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jedné dohody může výše příspěvku na zřízení jednoho společensky účelného pracovního místa 

činit maximálně osminásobek této průměrné mzdy“ (9, § 113). 

Příspěvek poskytnutý Úřadem práce na vyhrazení jednoho společensky účelného pracovního 

místa může být až do výše vynaložených prostředků na mzdu nebo plat na zaměstnance 

přijatého na vyhrazené pracovní místo, včetně pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku 

na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na veřejné zdravotní pojištění, které 

zaměstnavatel za sebe odvedl z vyměřovacího základu tohoto zaměstnance. Platí, že 

příspěvek může být poskytován nejdéle po dobu 12 měsíců (9), (11), (14). 

Zaměstnavatel o něj žádá prostřednictvím kontaktního pracoviště Úřadu práce ČR, u něhož 

jsou evidováni uchazeči o zaměstnání, kterých se předmětná žádost týká. V roce 2016 je 

příspěvek poskytován v maximální výši 10 – 13 tisíc Kč/měsíc (9), (11), (14). 

1.7 Účetní, daňové a ekonomické aspekty 

Zaměstnavatel musí zohlednit účetní, daňovou a ekonomickou zátěž v rámci úvah o 

zaměstnání nových zaměstnanců. Důležité je, aby tak činil v souladu s platnými právními 

předpisy a splnil všechny povinnosti, které by mu případně vznikly. V této kapitole se proto 

zaměřím na jednotlivé druhy aspektů a pokusím se je podrobně rozebrat.  

1.7.1 Daňová evidence 

Fyzická osoba podnikající na základě živnostenského oprávnění, která dosahuje zdanitelných 

příjmů dle § 7 zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů, nemusí vést účetnictví. Může se 

rozhodnout pro vedení tzv. jednoduchého účetnictví, které se nově nazývá daňová evidence. 

V daňové evidenci se zaznamenávají údaje o příjmech a výdajích, majetku a dluzích, které 

slouží pro účely stanovení základu daně. 

Ze zákona není předepsána závazná forma či způsob vedení daňové evidence. Hlavní složkou 

daňové evidence je vedení záznamu o příjmech a výdajích, ovšem ZDP pouze stanovuje, že 

tato evidence musí být provedena v členění potřebném pro zajištění základu daně.  

Nejdůležitějšími záznamními spisy či doklady daňové evidence jsou Deník příjmů a výdajů, 

Kniha pohledávek a závazků a Evidence dlouhodobého majetku (10), (15). 

1.7.2 Povinné odvody z mezd zaměstnanců 
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Zaměstnavatel je povinen odvádět za své zaměstnance daň z příjmu fyzické osoby, pojistné na 

sociální zabezpečení a zdravotní pojištění. Tato skutečnost je tedy jednou ze stěžejních při 

rozhodování o přijetí nových zaměstnanců (1), (2), (5).  

Pojistné na sociální zabezpečení 

Povinnost platit pojistné mají zaměstnavatelé, zaměstnanci, kteří jsou účastníci nemocenského 

pojištění, osoby samostatně výdělečně činné a lidé, kteří se dobrovolně důchodově pojistili. 

Výše pojistného se vypočítává procentem z vyměřovacího základu za dané období. Tímto 

obdobím je u zaměstnanců kalendářní měsíc, za který pojistné platí. U OSVČ jde o kalendářní 

rok. Výpočet pojistného se provádí nejprve stanovením vyměřovacího základu všech 

zaměstnanců zaměstnavatele, kteří se účastní na nemocenském a důchodovém pojištění. 

Vyměřovacím základem je úhrn příjmů zaměstnance. Pojistné se u zaměstnance bez účasti na 

důchodovém spoření vypočte jako 6,5 % z vyměřovacího základu a u zaměstnance s účastí na 

důchodovém spoření jako 3,5 % z vyměřovacího základu. U zaměstnavatele se vypočte 

pojistné ve výši 25 % z úhrnu vyměřovacích základů všech jeho zaměstnanců. Závěrem 

provede zaměstnavatel odvod celkové částky (součet pojistného za sebe a za všechny 

zaměstnance) na účet příslušné Okresní správy sociálního zabezpečení (2). 

Pojistné na všeobecné zdravotní pojištění 

Další povinností plynoucí zaměstnavateli je odvod pojistného na všeobecné zdravotní 

pojištění. Zdravotní pojištění se musí odvádět alespoň z minimální mzdy. Výše pojistného 

činí 13,5 % z vyměřovacího základu. Zaměstnavatel je povinen hradit dvě třetiny pojistného 

za zaměstnance (9 %), zbylou třetinu hradí zaměstnanec (4,5 %) prostřednictvím srážky ze 

mzdy (platu) či odměny z dohody, kterou provede zaměstnavatel. Pojistné se platí za 

jednotlivé kalendářní měsíce a je splatné od 1. do 20. dne následujícího kalendářního měsíce 

(2), (5), (7). 

Vyměřovacím základem je úhrn příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků, které jsou 

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

zaměstnavatel zaúčtoval v souvislosti se zaměstnáním zaměstnance. 

Povinností zaměstnance je informovat zaměstnavatele o zdravotní pojišťovně nebo o změně 

zdravotní pojišťovny, u které je pojištěn (do osmi dnů ode dne změny). Dále musí 
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zaměstnavatel ohlásit příslušné zdravotní pojišťovně nástup či ukončení zaměstnance (do 

osmi dnů od nástupu/ukončení) (2), (5). 

Daň z příjmu fyzických osob 

Daň z příjmu fyzických osob je upravena dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu a na 

základě tohoto zákona jsou poplatníky DPFO všechny fyzické osoby, které mají na území 

České republiky bydliště nebo se zde obvykle zdržují (1), (6), (10). 

Předmětem DPFO jsou: 

 příjmy ze závislé činnosti, 

 příjmy ze samostatné činnosti, 

 příjmy z kapitálového majetku, 

 příjmy z nájmu, 

 ostatní příjmy (10). 

Pro zpracování této práce se budu věnovat zdanění příjmů ze závislé činnosti. Základ daně je 

součet příjmů ze zaměstnání (hrubá mzda, plat či odměna z dohody) navýšený o částku 

zdravotního pojištění a pojistného na sociální zabezpečení, které odvádí zaměstnavatel za 

zaměstnance. Sazba DPFO činí 15 % ze základu daně. Záloha na daň se tedy vypočte 

součinem základu daně a sazby daně. Zálohu na daň je možné snížit o částky osvobozené od 

daně a také o slevy na dani, v případě, že zaměstnanec podepsal Prohlášení poplatníka daně 

z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků. Výslednou částku daňové 

povinnosti odvede zaměstnavatel příslušnému finančnímu úřadu (10). 

1.7.3 Mzda a odměny z dohod 

Platí, že každý má právo na spravedlivou odměnu za svoji práci. Mzda musí být sjednána, 

stanovena nebo určena před začátkem výkonu práce, za kterou má příslušet. Ujednání o mzdě 

by mělo být uvedeno v pracovní smlouvě nebo v samostatném mzdovém výměru (Příloha č. 

3). Odměna za práci by měla odpovídat složitosti a namáhavosti práce, obtížnosti pracovních 

podmínek, pracovní výkonnosti zaměstnance a pracovním výsledkům, které dosahuje. 

Zaměstnavatel může zvolit druh mzdy, to znamená hodinovou, měsíční či úkolovou. Také má 



26 
 

právo určit, zda se mzda bude skládat z pevné a pohyblivé části. Pohyblivé složky mzdy jsou 

například prémie, odměny, bonusy a další zvýhodnění zaměstnance (7), (12), (16) 

Zaměstnavatel musí respektovat výši minimální mzdy, která je od 1.1.2016 stanovena ve výši 

9 900 Kč za měsíc. Pro účely poskytování minimální mzdy se do mzdy zaměstnance 

nezahrnuje odměna za práci přesčas, příplatek za práci ve svátek, za noční práci, za práci ve 

ztíženém pracovním prostředí ani příplatek za práci v sobotu a v neděli. Nárok na minimální 

mzdu mají zaměstnanci v pracovním poměru, ale i zaměstnanci pracující na základě dohod o 

pracích konaných mimo pracovní poměr. Dále platí, že zaměstnavatel musí zohledňovat 

zaručenou mzdu, což je nejnižší cena práce s ohledem na složitost, odpovědnost a namáhavost 

vykonávané práce. Výše nejnižších úrovní zaručené mzdy je rozdělena do osmi skupin tak, že 

pro 1. skupinu prací je sazba rovna minimální mzdě a pro 8. skupinu prací činí přibližně 

dvojnásobek minimální mzdy. Důležité je, že zaručená mzda nesmí být nižší než minimální 

mzda. Zaručená mzda se nevztahuje na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr (7), 

(12), (16). 

1.7.4 Ekonomické aspekty přijetí nových zaměstnanců do pracovního poměru 

Je zřejmé, že prioritou každého podnikatelského subjektu je co nejvíce maximalizovat svůj 

zisk a zajistit tak budoucí prosperitu. V otázce ekonomické zátěže je tedy podstatné, aby se 

zaměstnavatel zabýval řízením nákladů, což je jednou ze záruk efektivního podnikání. 

Náklady spojené s pracovněprávním vztahem jsou například mzdové náklady, náklady na 

pořízení pracovních pomůcek a vybavení pro nové zaměstnance, náklady na školení či 

cestovní náklady. Souhrnně je nazýváme osobní náklady. Náklady dělíme na přímé a nepřímé. 

Přímé náklady udávají spotřebu kalkulační jednice, která je přesně zjistitelná. U nepřímých 

nákladů je tomu přesně naopak, tedy spotřebu kalkulační jednice nelze přímo a přesně zjistit. 

Osobní náklady řadíme pod náklady přímé (5), (15). 

Je důležité, aby podnikatel prováděl pravidelné analýzy své podnikatelské činnosti. Měl by se 

zaměřit na strukturu nákladů, které při svém podnikání vynakládá. Tyto náklady je nezbytné 

sledovat a analyzovat. Je rovněž podstatné odlišit náklady od peněžních výdajů, lze je 

definovat jako peněžně vyjádřenou spotřebu výrobních faktorů účelně vynaložených na 

tvorbu podnikových výnosů. Náklady vždy souvisejí s výnosy daného období. Na výši 

nákladů závisí ziskovost podnikatele. Pokud jsou celkové náklady vyšší než celkové výnosy, 

pak podnikatel vykazuje ztrátu, a proto je nutné náklady optimalizovat. Důležitým výstupem 
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činnosti podnikatele je tedy výsledek hospodaření, je možné ho zvyšovat snižováním nákladů 

a zvyšováním výnosů (5), (8). Ve své bakalářské práci se zaměřím především na osobní 

náklady a na možnosti jejich optimalizace. 

Další výhodou je pro zaměstnavatele dobrá orientace v oblasti manažerských dovedností, 

finančního řízení či investiční činnosti. Jedině tak může zaručit správné řízení finančních 

prostředků, efektivně hospodařit se svým majetkem (5). 

1.7.5 SWOT analýza 

Pomocí této metody lze zjistit silné (Strengths) a slabé (Weaknesses) stránky, příležitosti 

(Opportunities) a hrozby (Threats) určitého subjektu, nebo projektu. Prostřednictvím SWOT 

analýzy je možné komplexně vyhodnotit fungování korporace, dále slouží k nalezení 

problému či nové cesty pro růst. Metoda se používá především v marketingu a je součástí 

strategického řízení společnosti. Princip metody spočívá v zařazení jednotlivých faktorů do 

čtyřech základních skupin. Na jedné straně stojí silné a slabé stránky a na druhé příležitosti a 

hrozby. Toto dělení se provádí pomocí tabulky (18). 

1.8 Shrnutí teoretické části 

V první části bakalářské práce jsem se věnovala objasnění základních pojmů v oblasti 

pracovněprávních vztahů. Definovala jsem účastníky pracovněprávního vztahu, popsala jsem 

jejich práva a povinnosti při sjednání pracovního poměru. Dále jsem stanovila podmínky 

vzniku pracovního poměru, vysvětlila jsem význam a účel pracovní smlouvy. Změnami a 

skončením pracovního poměru jsem se zabývala pouze okrajově, protože toto téma není 

předmětem mé práce. Nastínila jsem význam dohod o pracích konaných mimo pracovní 

poměr. Následně jsem vymezila alternativy zaměstnávání nových zaměstnanců a také jsem se 

věnovala poměrně rozsáhlou část účetním, daňovým a ekonomickým aspektům zkoumané 

problematiky.  
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2 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

V této části bakalářské práce v první řadě představím zaměstnavatele, hlavní činnost 

podnikání a pomocí SWOT analýzy poukážu na slabé, silné stránky a na příležitosti a hrozby 

jeho činnosti. Dále se zaměřím na pracovní poměr, podmínky a kritéria, které musí splňovat 

potenciální uchazeč o zaměstnání. Vymezím postup zaměstnavatele při zaměstnávání nových 

zaměstnanců. Velkou pozornost věnuji kapitole osobních nákladů, která je stěžejní při 

zpracovávání této práce. Detailně propočítám mzdy zaměstnanců, povinné odvody a další 

osobní náklady, zaměřím se na otázku zúčtovacích vztahů mzdových nákladů a na 

problematiku daňové uznatelnosti těchto nákladů, následně porovnám mzdové náklady 

s celkovými měsíčními náklady. 

2.1 Představení OSVČ 

Zaměstnavatel Jaroslav Smejkal se věnuje své podnikatelské činnosti více než 20 let a za tuto 

dobu si vytvořil dobrou pověst, rozsáhlý seznam významných obchodních partnerů a široký 

okruh stálých spokojených zákazníků.  

Hlavní podnikatelskou činností zaměstnavatele je realizace zemních prací v silniční 

a železniční dopravě a výstavba těchto typů komunikací. Podnikatel je schopen na základě 

projektové dokumentace zhotovit téměř jakoukoliv veřejnou zakázku nebo projekty 

soukromých společností. Za posledních pět let se jeho zájem soustředil především na 

přestavbu a úpravu železničních tratí dle norem Evropské unie a to na celém území České 

republiky. S ohledem na tuto činnost vznikla spolupráce mezi podnikatelem a velkými 

stavebními společnostmi, jako jsou například Sežev-Reko, a.s., OHL ŽS, a.s. nebo Skanska 

a.s (17). 

Ekonomickou činnost podnikatele můžeme charakterizovat jako tzv. "sezónní", protože se 

aktivita podnikání v kalendářním roce významně mění v závislosti na ročním období. Na 

obrázku níže (Obr. 3) je znázorněna "hlavní sezóna", tedy nejaktivnější období, které začíná 

dubnem a končí v říjnu téhož roku. V hlavní sezóně je dosáhnuto nejvyšších výnosů za rok. 

Zbývající část roku můžeme nazvat "vedlejší sezóna", v tomto úseku je podnikatelská činnosti 

významně redukována a podnikatel zaznamenává snížení výnosů až o 50% oproti hlavní 

sezóně (17). 
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Obr. 1: Rozdělení kalendářního roku dle aktivity podnikatelské činnosti (17) 

Podnikatel vlastní speciální strojní a technické vybavení, potřebné k realizaci projektů. Pro 

provoz těchto stavebních strojů zaměstnává podnikatel zaměstnance, kteří vykonávají druh 

práce řidič – strojník (řadí se do 3. skupiny prací zaručené mzdy). Práce tohoto druhu je 

poměrně fyzicky i psychicky náročná. Jedná se o práci venku, prakticky za jakýchkoliv 

povětrnostních podmínek, s důrazem na bezpečnost práce. Pro podnikatele není tedy příliš 

snadné zajistit spokojenost zaměstnanců a jediným způsobem, jak se doposud snažil zamezit 

skončení pracovního poměru ze strany zaměstnanců, bylo zvyšování mzdy (17). 

 

2.1.1  Základní údaje 

Právní forma:     OSVČ 

Druh živnostenského oprávnění:  Koncesovaná – vznik oprávnění 3.12.1996 

      Ohlašovací volná – vznik oprávnění 17.7.1995 

Sídlo:      Záhumení 32, 685 01, Bučovice – Kloboučky 

Způsob vedení účetnictví:   Daňová evidence 

Předmět podnikání:  

Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami 

o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, 

- nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti 

nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí. 

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona - Přípravné 

a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti a Nakládání s odpady (vyjma 

nebezpečných) (17). 
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2.1.2 Organizační struktura 

Pro znázornění pracovněprávních vztahů podnikatele jsem vytvořila následujícího schéma 

(Obr. 1). Mnou zkoumaný subjekt má velmi jednoduché schéma. Zaměstnavatel v roce 2015 

zaměstnával pět stálých zaměstnanců. 

 

Obr. 2: Organizační struktura (17) 

 

2.2 SWOT analýza 

Provedla jsem SWOT analýzu, ve které jsem zhodnotila silné a slabé stránky činností 

podnikatele a také příležitosti a hrozby budoucího podnikaní. 

Tab. 1: SWOT analýza podnikatele (17), (18) 

SWOT analýza 

V
n
it

řn
í 

p
ro

st
ře

d
í 

Silné stránky (strengths) Slabé stránky (weaknesses) 

-dobré jméno na trhu -omezená působnost na trhu 

-kvalitně prováděné služby -technické opotřebení zařízení 

-dlouholetá působnost -nedostatečný marketing (reklama) 

-stálý seznam zákazníků -absence webových stránek 

-spolupráce s velkými korporacemi -nedokonalá organizace činností 

-dobrá technická vybavenost   

-vlastní zdroje financování   

V
n
ěj

ší
 p

ro
st

ře
d
í 

Příležitosti (opportunities) Hrozby (threats) 

-outsourcing pro významné korporace -vysoká konkurence 

-spolupráce s novými společnostmi -hospodářská krize 

-aktualizace nabízených služeb -zvyšování cen energii 

-nárůst poptávky po službách -zvyšování cen pohonných hmot 

-špatná strategie konkurence -legislativní změny v odvětví 

-rozšíření působnosti po celé ČR -nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců 
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Podnikatel má poměrně silné postavení na trhu, díky spolupráci s velkými korporacemi. 

Velmi pozitivní vliv na jeho působení má rovněž dlouholetá tradice a především kvalitně 

provedené služby. Jedním ze zásadních negativních aspektů je absence marketingu. 

Podnikatel doposud nevytvořil vlastní webové stránky, což je velkým nedostatkem, protože 

tento způsob propagace je dnes nejvíce využívaný. Málo pozornosti také věnoval dalším 

možnostem rozšíření povědomí o jeho působení v oblasti stavebnictví, jako například využití 

reklamy v novinách, na plakátech či letácích.  

Pro budoucí činnost má podnikatel dobré předpoklady. Konkrétně se může zaměřit na 

vytváření spolupráce s dalšími subjekty nebo rozšíření nabídky svých služeb. Tímto může 

také zamezit hrozbě stále se zvyšující konkurence a udržet si pozici na trhu práce (17), (18). 

2.3 Pracovní poměr 

Pracovněprávní vztah mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem vzniká na základě písemné 

pracovní smlouvy (viz Příloha č. 1). Pracovní poměr sjednává podnikatel převážně na dobu 

určitou v délce jednoho roku. Při vyhledávání nových zaměstnanců využívá podnikatel 

především doporučení od známé osoby či inzerce v novinách (17). 

Od začátku roku 2012 do poloviny roku 2013 zaměstnával zaměstnavatel čtyři stále 

zaměstnance. Během roku 2013 plánoval podnikatel zakoupit nový stavební stroj z důvodu 

získání významné pracovní zakázky. Bylo tedy nutné zaměstnat další nové zaměstnance. 

Nový stroj zakoupil 30.6.2013 a od 1.7.2013 zaměstnal dva nové zaměstnance. Na konci roku 

2013 (31.12.2013) a během ledna 2014 (15.1. a 24.1.2014) dali průběžně výpověď tři 

Zaměstnavatel ke své podnikatelské činnosti potřebuje pět zaměstnanců pro výkon všech 

stavebních strojů, tento stav se mu podařilo doplnit začátkem roku 2015 (7.1.2016). K 

31.12.2015 podal výpověď jeden zaměstnanec, takže od začátku roku 2016 doposud má 

podnikatel 4 stálé zaměstnance (17). 

                        
  2012 2013 2014 2015 2016   

  4 6 3 4 5 4     
                        

Obr. 3: Stav zaměstnanců v letech 2012 – 2016 (17) 

Zaměstnání nových zaměstnanců se projeví zvýšením výdajů zaměstnavatele v peněžním 

deníku. Konkrétně se jedná o zvýšení mzdových nákladů, výdajů na povinné odvody na 

sociální a zdravotní pojištění, dále zvýšení hodnoty zálohy na daň z příjmů a dalších nákladů, 
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jako jsou například výdaje na ochranné pracovní pomůcky, výdaje na pracovní oděvy, na 

lékařské prohlídky. Důležitá je, že tyto náklady jsou daňově uznatelné, a zaměstnavatel si tak 

může o tuto sumu snížit základ daně (15), (19). 

2.3.1 Požadavky na zaměstnance 

Základní požadavky, které si zaměstnavatel vytyčil pro přijetí nových zaměstnanců, jsou 

zejména středoškolské vzdělání s maturitou, praxe v oboru minimálně dva roky a řidičský 

průkaz skupiny B a C. Další nezbytností je profesní průkaz, který je možné získat 

absolvováním vstupního školení pro zdokonalení odborné způsobilosti k řízení motorových 

vozidel, k jejichž řízení je potřeba řidičské oprávnění C1, C, D1, D. Dále zaměstnavatel 

požaduje doložení výpisu z rejstříku trestů, a to s ohledem na povahu vykonávané práce 

řidič – strojník. Na tento druh práce je kladena vysoká míra zodpovědnosti. Také je zapotřebí 

dobrá fyzická zdatnost a dobrý zdravotní stav, protože práce strojníka je fyzicky náročná. 

Výhodou je vzdělání v oboru „opravář zemědělských strojů“ a ADR školení pro řidiče 

přepravující nebezpečný náklad (12), (17), (21). 

2.3.2 Proces přijetí nového zaměstnance do pracovního poměru 

Na základě inzerce nebo doporučení se zaměstnavatel dohodne se zájemcem na osobním 

pohovoru. Uchazeč je vyzván, aby s sebou přinesl životopis, doklad o nejvyšším dosaženém 

vzdělání a další doklady o jeho kvalifikaci či dovednostech. Pokud je kandidát vybrán jako 

vyhovující, dalším krokem je připravení dokumentace, potřebné k nástupu nového 

zaměstnance. Před podepsáním pracovní smlouvy je budoucí zaměstnanec vyzván, aby 

absolvoval vstupní lékařskou prohlídku. Dále je pozván do kanceláře, kde vyplní osobní 

dotazník, zaměstnavatel ho seznámí s náplní jeho pracovní činnosti, je mu předložen soubor 

vstupních školení, čímž se rozumí především zákonné školení (školení bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci, školení požární ochrany a školení řidičů – referentů). Uchazeč podepíše 

pracovní smlouvu, čímž je uzavřen pracovní poměr (17). 

2.4 Analýza osobních nákladů zaměstnavatele 

V této kapitole provedu analýzu osobních nákladů zaměstnavatele, které vynaložil za rok 

2015. Pro tento rok jsem se rozhodla, protože jsou tyto data nejaktuálnější a zaměstnavatel 

měl v této době plný počet zaměstnanců, tedy stav, který potřebuje k dosažení maximálních 
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výkonů. Veškeré informace potřebné k výpočtům jsem získala od podnikatele z jeho interních 

dokladů.  

V Tab. 2 jsem zaznamenala vývoj minimální mzdy, minimální zaručené mzdy a hrubé mzdy 

stávajících zaměstnanců za posledních pět let. Zaměstnavatel se rozhodl pro zvyšování hrubé 

mzdy lineárně s vývojem mzdy zaručené. Druh práce řidič – strojník se řadí podle nařízení 

vlády č. 567/2006 Sb. do třetí skupiny prací (16), (17). 

Tab. 2: Vývoj minimální mzdy, minimální zaručené mzdy (3.skupina prací) a hrubé mzdy stávajících 

zaměstnanců zaměstnavatele (16), (19) 

Rok Minimální mzda Minimální zaručená mzda Hrubá mzda zaměstnanců 

2012 8 000,00 Kč 9 800,00 Kč 15 300,00 Kč 

2013 8 000,00 Kč 9 800,00 Kč 15 300,00 Kč 

2014 8 500,00 Kč 10 400,00 Kč 16 250,00 Kč 

2015 9 200,00 Kč 11 200,00 Kč 17 500,00 Kč 

2016 9 900,00 Kč 12 100,00 Kč 18 900,00 Kč 

 

2.4.1 Stanovení hrubé mzdy 

Zaměstnavatel stanovil hrubou mzdu pro rok 2015 ve výši 17 500 Kč. Tuto částku odvodil 

porovnáním minimální zaručené mzdy třetí skupiny prací, průměrné mzdy tohoto druhu práce 

v Jihomoravském kraji a nabídek práce dostupných na internetu v rámci Jihomoravského 

kraje. Výše mzdy je stanovena ve mzdovém výměru (Příloha č. 3) (16), (19). 

2.4.2 Výpočet osobních nákladů 

V následující tabulce jsem vypočetla výši měsíčních osobních nákladů za rok 2015, jež 

uhradil zaměstnavatel za jednoho zaměstnance a za všechny zaměstnance. Při výpočtu výše 

pojistného na všeobecné zdravotní pojištění, pojistného na sociální zabezpečení a daně 

z příjmů jsem využila informace z kapitoly 1.7.1. Všichni zaměstnanci měli podepsané 

Prohlášení poplatníka daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků a 

mohli si tak uplatnit slevu na poplatníka 24 840 Kč ročně (19). 

Další složkou celkových měsíčních osobních nákladů je příspěvek na udržování oděvů a 

příspěvek na stravování, které zaměstnavatel stanovil ve výši 5 Kč a 44 Kč za každý pracovní 

den. Ve výpočtu uvažuji s průměrně 20 pracovními dny za měsíc. Při kalkulaci celkových 

ročních osobních nákladů je kromě těchto dvou příspěvků zaměstnavatelem hrazen poplatek 

za vstupní lékařskou prohlídku, jež činí 500 Kč a částka 600 Kč poskytována zaměstnancům 
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na pracovní oděv.  Celkové osobní náklady jsou tvořeny součtem hrubé mzdy, pojistného na 

všeobecné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení hrazeného 

zaměstnavatelem a jednotlivými příspěvky (19). 

Tab. 3: Měsíční osobní náklady 2015 (Kč)  

Měsíční 1 zaměstnanec 5 zaměstnanců 

Hrubá mzda 17 500,00 87 500,00 

SP - zaměstnanec 1 138,00 5 690,00 

ZP - zaměstnanec 788,00 3 940,00 

SP - zaměstnavatel 4 375,00 21 875,00 

ZP - zaměstnavatel 1 575,00 7 875,00 

Daň 1 455,00 7 275,00 

Příspěvek na udrž. oděvů 100,00 500,00 

Příspěvek na stravování 880,00 4 400,00 

Osobní náklady celkem 24 430,00 122 150,00 

 

Příklad výpočtu: 

1) SP – zaměstnanec 6,5% HM → 17 500 ∙ 0,065 = 1 138 Kč 

2) ZP – zaměstnanec 4,5% HM → 17 500 ∙ 0,045 = 788 Kč 

3) SP – zaměstnavatel 25% HM → 17 500 ∙ 0,25 = 4 375 Kč 

4) ZP – zaměstnanec 9% HM → 17 500 ∙ 0,09 = 1 575 Kč 

5) Daň 

základ pro výpočet daně je SHM = HM ∙ 1,34 = 17 500 ∙ 1,34 = 23 450 Kč  

zaokrouhleno na celé stokoruny nahoru = 23 500 Kč 

daň 15% SHM → 23 500 ∙ 0,15 = 3 525 Kč 

odečtení slevy na poplatníka 2 070 Kč → 3 525 - 2070 = 1 455 Kč 

6) Příspěvek na udržování oděvů 5 Kč/pracovní den → 5 ∙ 20 = 100 Kč 

7) Příspěvek na stravování 44 Kč/pracovní den → 44 ∙ 20 = 880 Kč 

8) Osobní náklady celkem = 17 500 + 4 375 + 1 575 + 100 + 880 = 24 430 Kč 
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Tab. 4: Roční osobní náklady 2015 (Kč) 

Roční 1 zaměstnanec 5 zaměstnanců 

Hrubá mzda 210 000,00 1 050 000,00 

SP - zaměstnanec 13 656,00 68 280,00 

ZP - zaměstnanec 9 456,00 47 280,00 

SP - zaměstnavatel 52 500,00 262 500,00 

ZP - zaměstnavatel 18 900,00 94 500,00 

Daň 17 460,00 87 300,00 

Příspěvek na udrž.oděvů 1 200,00 6 000,00 

Příspěvek na stravování 10 560,00 52 800,00 

Pracovní oděv 600,00 3 000,00 

Lékařská prohlídka 500,00 2 500,00 

Osobní náklady celkem 294 260,00 1 471 300,00 

 

V Tab. 4 jsem provedla výpočet osobních nákladů zaměstnavatele, které ročně uhradí za 

všechny zaměstnance. Informace z Tab. 3 a 4 budou východiskem pro další analýzu a 

následně pro vytvoření návrhů ve třetí části práce. 

2.5 Analýza celkových nákladů zaměstnavatele 

Cílem této kapitoly bylo stanovit, jaký podíl zaujímaly osobní náklady na celkových 

nákladech zaměstnavatele za rok 2015. Náklady vynaložené podnikatelem jsem shrnula 

v Tab. 5.  

Tab. 5: Celkové roční náklady zaměstnavatele 2015 (19) 

Druh nákladu Náklad v Kč 

odpisy majetku 602 717,00 

nákup materiálu 4 010 697,00 

mzdové náklady 911 440,00 

SZ a ZP 472 560,00 

stát - daňové závazky 87 300,00 

provozní režie 2 263 937,00 

Celkem 8 348 651,00 

Jak jsem již zmínila, hlavní činností podnikatele je poskytování služeb v oblasti stavebnictví. 

Náklady, které zaujímají největší podíl, jsou náklady na nákup materiálu a provozní režie. 
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Tyto náklady musí podnikatel vynaložit při realizaci své činnosti a je v nich zahrnut 

především nákup pohonných hmot pro provoz strojů, náhradní díly, energie, servisní náklady 

a další. Hodnoty těchto nákladů jsem získala z peněžního deníku zaměstnavatele za rok 2015. 

Sumu odpisů jsem získala rovněž z interních dokladů podnikatele a detailní rozpis majetku a 

odpisů je k dispozici v Příloha č. 4 (19), (20). 

Pro účel této práce je ovšem důležitá hodnota podílu osobních nákladů na celkových 

měsíčních nákladech, a proto se tím budu nyní zabývat. Z Grafu 1 je patrné, že náklady 

vynaložené na zaměstnance zaujímají dohromady 18% z celkových nákladů. Mzdové 

náklady, které představují 11%, jsou tvořeny součtem hrubých mezd zaměstnanců, příspěvků 

na udržování oděvů a stravování, pracovní oděv a lékařské prohlídky viz Tab. 4. Zákonné 

odvody na sociální a zdravotní pojištění hrazené zaměstnavatelem činí 6%, daň ze mzdy činí 

1%, celkovou sumu těchto nákladů jsem rovněž získala z Tab. 4 (19). 

 

Graf 1: Procentuální podíl jednotlivých nákladů zaměstnavatele za rok 2015 (19) 

V grafu je znázorněna struktura jednotlivých nákladů zaměstnavatele za rok 2015, tak aby 

bylo patrné, kolik procent představují osobní náklady. Informace získané z této kapitoly 

slouží pouze pro orientaci v celkových nákladech zaměstnavatele. 

2.6 Shrnutí analytické části 

V analytické části jsem nejprve představila podnikatele a popsala náplň jeho podnikatelské 

činnosti. Pomocí SWOT analýzy jsem identifikovala silné a slabé stránky, příležitosti a 

hrozby jeho podnikání. Dále jsem rozebrala pracovní poměr, která vzniká mezi 
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zaměstnavatelem a zaměstnancem a zobrazila jsem průběh počtu zaměstnanců za posledních 

pět let. Řešila jsem účetní a daňové aspekty při zaměstnání nových zaměstnanců. Vylíčila 

jsem požadavky zaměstnavatele na zaměstnance a proces přijetí nového zaměstnance. 

Následně jsem analyzovala osobní náklady. Poukázala jsem na vývoj minimální mzdy, 

minimální zaručené mzdy a hrubé mzdy stávajících zaměstnanců. Dále jsem se zabývala, 

jakým způsobem zaměstnavatel stanovuje hrubou mzdu. Vypočítala jsem osobní náklady, 

které vynaložil zaměstnavatel v roce 2015 za jeden měsíc a za celý rok. Závěrem jsem 

analyzovala celkové náklady zaměstnavatele za rok 2015. Cílem této analýzy bylo stanovení 

podílu osobních nákladů v celkových nákladech. Poznatky a výstupy získané z analýzy 

uplatním v třetí návrhové části bakalářské práce. 
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3 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 

Tato pasáž je zaměřena na vytvoření návrhů, které mohou zaměstnavateli napomoci při 

optimalizaci mzdových nákladů. Pokusím se o nalezení nejvhodnějšího řešení, jakým by mohl 

podnikatel snížit náklady v oblasti osobních nákladů, při pěti zaměstnancích. 

3.1 Zaměstnání zaměstnanců ve spolupráci s agenturou práce 

Zaměstnavatel má možnost využít služby agentur práce, kterých je na trhu práce nesčetné 

množství. Problematiku agenturního zaměstnávání jsem již vymezila v teoretické části práce a 

je tedy podstatné, že se jedná o trojstrannou dohodu: zaměstnavatel – agentura práce – 

zaměstnanec. Zaměstnavatel si s danou agenturou sjedná smluvní cenu za zprostředkované 

služby, která je vyjádřená sazbou na hodinu. V této smluvní ceně je zahrnuta hrubá mzda 

zaměstnance, povinné odvody na zákonné sociální pojištění, příplatky za svátky či víkendy, 

náklady na vstupní lékařské prohlídky, příspěvky hrazené zaměstnancům a provize agentury. 

Platí, že zaměstnanci přidělení agenturou práce musí mít stejné pracovní podmínky a stejné 

ohodnocení jako vlastní zaměstnanci. 

Výhody 

Hlavní a podstatnou výhodou je pro zaměstnavatele úleva v oblasti daňové evidence. Tím, že 

by zaměstnavatel využil zprostředkování zaměstnanců agenturou práce, nemusel by vést 

agendu mzdových nákladů, povinných odvodů na sociální a zdravotní pojištění a daně 

z příjmů. V peněžním deníku by se všechny tyto položky "sloučily" v jednu, a vznikl by 

pouze závazek vůči AP. Další výhodou je vyřízení administrativních povinností AP, které by 

zaměstnavateli vznikly při zaměstnávání vlastních zaměstnanců. V tomto ohledu se jedná o 

úsporu časovou i nákladovou. Činnosti, od kterých by byl zaměstnavatel oproštěn, jsou 

například vyhledávání nových zaměstnanců prostřednictvím inzerátů, přijímání zaměstnanců 

do pracovního poměru a s tím spojené pohovory a vyhotovení potřebných dokumentů a také 

samotná evidence zaměstnanců. Agentura je rovněž odpovědná za celkový průběh pracovního 

poměru. Jako dalším přínosem shledávám možnost využití služeb agentury práce pouze 

dočasně, jelikož můžu podnikatelskou činnost zaměstnavatele charakterizovat jako sezónní, 

viz kapitola 2.6. 
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Nevýhody 

Nevýhodou pro zaměstnavatele může být tzv. neosobnost takto uzavřeného pracovního 

poměru, protože potenciální zaměstnance nemůže sám vybrat na základě osobního pohovoru. 

Je tedy možné, že při samotném pracovním procesu vzniknou na pracovišti různá 

nedorozumění například při komunikaci. Provize placená agentuře práce je hodnota, která 

zaměstnavateli zvyšuje náklady. 

Realizace návrhu v praxi 

Pokud by se zaměstnavatel rozhodl využít tento návrh, vycházel by z následujících 

skutečností, viz Tab. 6. K 20.6.2016 končí jednomu a k 30.6.2016 končí dvěma stávajícím 

zaměstnancům pracovní smlouva uplynutím sjednané doby. Zaměstnavatel by se mohl 

rozhodnout tyto smlouvy neprodlužovat a nově využít služeb agentury práce. Od poloviny 

roku 2016 do konce téhož roku by přijal čtyři dočasně přidělené zaměstnance agentury práce, 

přičemž by zaměstnával jednoho vlastního zaměstnance (17). 

Platí, že všichni zaměstnanci musí mít stejné ohodnocení, hrubá mzda dočasně přidělených 

zaměstnanců a vlastního zaměstnance by tedy činila 17 500 Kč. Smluvní cena s agenturou 

práce by ovšem byla vyšší než osobní náklad na vlastního zaměstnance a to o částku provize 

plynoucí agentuře. Smluvní cena pro toto období by byla sjednána na 159 Kč/hod, takže by 

agentura měsíčně fakturovala zaměstnavateli 25 440 Kč (22). 

To znamená, že v roce 2016 by nedošlo ke snížení mzdových nákladů. K 31.12.2016 končí 

pracovní poměr i poslednímu zaměstnanci. Zaměstnavatel by rovněž tento pracovní poměr 

neprodloužil. Od 1.1.2017 by zaměstnavatel plně využil služeb agentury práce, která by mu 

přidělila pět zaměstnanců. Odměňování těchto zaměstnanců by se odvíjelo od nové smluvní 

ceny mezi AP a zaměstnavatelem, která je stanovena v Tab. 8 a 9. 

Tab. 6: Časový horizont přechodu vlastních zaměstnanců na dočasně přidělené zaměstnance (17) 

  2015 2016 2017 

Vlastní zaměstnanci 5 4 1 0   

Dočasně přidělení zaměstnanci 0 0 4 5   
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Tab. 7: Náklady zaměstnavatele při přechodu z vlastního zaměstnávání na přidělení zaměstnanců 

agenturou práce od roku 2015 do 2017 (Kč) (17), (19) 

Období VL AP Náklad 

1.1. - 31.12.2015 5 0 1 471 300,00 

1.1. - 30.6.2016 4 0 588 520,00 

1.7. - 31.12.2016 1 4 759 890,00 

1.1. - 30.6.2017 0 5 696 000,00 

1. období: Náklad v roce 2015 je shodný s údajem v Tab. 4.  

Výpočet nákladů na obě období roku 2016 jsem provedla pomocí následujícího vzorce: 

N = (NZ ∙ Q ∙ M) + (½ P ∙ Q) 

2. období: N = (24 430 ∙ 4 ∙ 6) + (550 ∙ 4) = 588 520 Kč 

 

3. období: N1 = (24 430 ∙ 1 ∙ 6) + (550 ∙ 1) = 147 130 Kč 

  N2 = (25 440 ∙ 4 ∙ 6) + (550 ∙ 4) = 612 760 Kč 

Celkem za rok           759 890 Kč    
  

V období od 1.7. do 31.12.2016 zaměstnává zaměstnavatel jednoho vlastního zaměstnance a 

dále mu agentura práce přidělila čtyři zaměstnance. Hodnota měsíčního nákladu na jednoho 

takto přiděleného zaměstnance je uvedena výše a činí 25 440 Kč. Hodnotu osobního nákladu 

na jednoho vlastního zaměstnance za měsíc jsem použila z Tab. 3. 

 

Hodnotu nákladů za první polovinu roku 2017 jsem vypočetla pomocí zjednodušení stejného 

vzorce: 

N = (NZ ∙ Q ∙ M) 

 

4. období: N = (23 200 ∙ 5 ∙ 6) = 696 000 Kč 

 

Pro výpočet tohoto období jsem použila novou hodnotu nákladu, kterou si zaměstnavatel nově 

sjedná s agenturou práce pro rok 2017 a činí 23 200 Kč/měsíc (viz Tab.9). 

 

Vysvětlivka: 

N ……………… náklad zaměstnavatele za období 

NZ ……………… náklad na jednoho zaměstnance za měsíc (vlastní, přidělený) 

Q ……………… počet zaměstnanců v období (vlastní + přidělení agenturou práce) 

M ……………… počet měsíců v období 

½ P ……………… polovina ročního příspěvku na lékařskou prohlídku a pracovní oděv 

 

Výpočet nákladů návrhu č. 1 

Ohledně získání informací pro zpracování prvního návrhu jsem kontaktovala několik agentur 

práce. Zpětnou vazbu jsem obdržela pouze od některých zástupců těchto 
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zprostředkovatelských subjektů. Většina z nich mi sdělila, že buď z časových důvodu, nebo 

s ohledem na důvěrnost informací mi nemůžou pomoci. Podařilo se mi domluvit si schůzku se 

zástupkyní agentury Netmarks, s.r.o. a údaje, které mi poskytla, jsem využila v této kapitole. 

Tato agentura je schopna zprostředkovat zaměstnavateli zaměstnance, kteří budou vykonávat 

druh práce řidič – strojník za smluvní cenu 145 Kč/hodinu za jednoho zaměstnance, přičemž 

hrubá mzda tohoto zaměstnance by činila 97,37 Kč/hodinu (22). Ve výpočtu uvažuji se 

160 odpracovanými hodinami za měsíc. 

Výši osobních nákladů a hrubé mzdy vlastních zaměstnanců jsem získala z Tab. 3, tyto částky 

jsem vydělila počtem odpracovaných hodin za měsíc, tak abych získala požadovanou hodnotu 

pro srovnání s agenturním zaměstnáváním v Kč/hod. Smluvní cena vyjadřuje náklad 

zaměstnavatele při využití služeb AP. Osobní náklad představuje náklad zaměstnavatele při 

zaměstnávání vlastních zaměstnanců. 

Tab. 8: Porovnání nákladu zaměstnavatele při využití služeb AP a při zaměstnávání vlastních 

zaměstnanců a porovnání hrubé mzdy zaměstnanců AP a vlastních zaměstnanců zaměstnavatele 

(Kč/hod) (17), (22) 

  AP VL 

Smluvní cena/Osobní náklad 145,00 Kč/hod 152,69 Kč/hod 

Hrubá mzda 97,37 Kč/hod 109,37 Kč/hod 

Podle následujícího vzorce jsem získala výslednou hodnotu nákladů zaměstnavatele při 

spolupráci s AP (Tab. 8): 

Počet odpracovaných hodin za měsíc ∙ smluvní cena = náklad zaměstnavatele 

 

160 ∙ 145 = 23 200 Kč 

Agentura práce by tedy zaměstnavateli měsíčně fakturovala částku 23 200 Kč za jednoho 

dočasně přiděleného zaměstnance (22). 

Hodnoty nákladů na vlastní zaměstnance jsem použila z Tab. 3 a 4. 

Tab. 9: Srovnání osobních nákladů na vlastní zaměstnance a na dočasně přidělené zaměstnance v roce 

2017 (Kč) 

  Měsíční  Roční 

  1 zaměstnanec 5 zaměstnanců 1 zaměstnanec 5 zaměstnanců 

Vlastní zaměstnanci 24 430,00 122 150,00 294 260,00 1 471 300,00 

Agenturní zaměstnanci 23 200,00 116 000,00 278 400,00 1 392 000,00 

ROZDÍL 1 230,00 6 150,00 15 860,00 79 300,00 



42 
 

V této tabulce jsem porovnala náklady, které zaměstnavatel vynaložil za vlastní zaměstnance 

v roce 2015 s náklady, které by mu fakturovala agentura práce za poskytnutí svých služeb. 

Závěr 

Rozdíl, který jsem vypočetla v Tab. 9 představuje pro zaměstnavatele úsporu, které by docílil 

při využití služeb AP. Pokud by se zaměstnavatel rozhodl aplikovat tento návrh, reálně by 

dosáhl celkové roční úspory 79 300 Kč až v roce 2017, kdy by všichni zaměstnanci byli 

dočasně přidělení zaměstnanci AP. Zaměstnavatel by nahradil vlastní zaměstnance 

zaměstnanci agentury práce od 1.1.2017, viz Tab. 6. Podstatnou otázkou však je, zda by AP 

dokázala najít vhodné kandidáty, kteří by splňovali požadavky zaměstnavatele na druh práce 

řidič – strojník, a kteří by tuto práci vykonávali za hrubou mzdu 97,37 Kč/hod. 

3.2 Zaměstnání zaměstnanců na základě dohod o pracích konaných 

mimo pracovní poměr 

V této kapitole vymezím výhody a nevýhody obou dohod, tedy dohody o provedení práce a 

dohody o pracovní činnosti. Dále se budu zabývat, jakým způsobem by zaměstnavatel mohl 

využít těchto dohod, aby dosáhl snížení osobních nákladů.  

3.2.1 Dohoda o provedení práce 

Mimo zaměstnání na pracovní poměr může zaměstnavatel využít také zaměstnání nových 

zaměstnanců na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. Parametry pro 

výpočet jsem si stanovila takto: Hlavní sezóna (kapitola 2.1) trvá sedm měsíců a každý měsíc 

má průměrně 21 pracovních dní. Zaměstnavatel potřebuje, aby každý pracovní stroj 

vykonával činnost 100% denní pracovní doby, tedy osm hodin. To znamená, že jeden stroj 

musí odpracovat průměrně 168 hodin měsíčně, aby byl plně využit. K provozu jednotlivých 

strojů potřebuje zaměstnavatel minimálně pět osob na jeden pracovní den. Navrhuji tedy, aby 

zaměstnal dva zaměstnance na pracovní poměr, kteří by pracovali 168 hodin měsíčně a 

šest zaměstnanců na základě dohody o provedení práce, kteří by ovšem pracovali polovinu 

měsíční pracovní doby, 84 hodin měsíčně. Těchto šest zaměstnanců by pracovalo po dobu 

třech měsíců, prakticky do doby než by dosáhli 300 hodin za rok (kapitola 1.5.2). Pokud 

měsíční odměna z dohody takto zaměstnaného zaměstnance nepřesáhne 10 000 Kč, nemusí 

zaměstnavatel za tohoto zaměstnance odvádět povinné odvody za sociální a zdravotní 

pojištění. Tato skutečnost je pro zaměstnavatele výhodou a mohl by tak krátkodobě snížit 
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osobní náklady. Pro dlouhodobější snížení osobních nákladů by mohl tento postup zopakovat 

a dosáhl by tak snížení osobních nákladů po dobu šest měsíců, což je téměř celé období hlavní 

sezóny. 

Výhody 

Snížení osobních nákladů po dobu 6 měsíců. Zaměstnavatel nemusí odvádět povinné odvody 

na sociální pojištění 25% a na zdravotní pojištění 9%, takže se mu měsíční osobní náklady 

sníží o těchto 34% za zaměstnance zaměstnané na základě dohody o provedení práce. Jelikož 

by těchto šest zaměstnanců pracovalo pouze polovinu běžné pracovní doby, příspěvek na 

udržování oděvů a příspěvek na stravování by se také snížil o polovinu. Pro zaměstnavatele je 

tento zaměstnanecký vztah také výhodný s ohledem na případné ukončení pracovněprávního 

vztahu, protože zde neplatí zákonem stanovená dvou měsíční výpovědní doba. 

Nevýhody 

Zaměstnanci zaměstnaní na základě dohody o provedení práce mohou pracovat pouze 300 

hodin za rok, což pro zaměstnavatele znamená pouze krátkodobý úvazek. Další podstatnou 

nevýhodou je náročnost získání vhodných zaměstnanců, kterým by tento pracovní poměr 

vyhovoval, jak časově, tak finančně. 

Výpočet nákladů návrhu č. 2: 

V Tab. 12 jsem vypočítala měsíční a roční osobní náklady šesti zaměstnanců zaměstnaných 

na základě dohody o provedení práce, hodnotu nákladů na dva zaměstnance zaměstnané v 

pracovním poměru jsem použila z Tab. 3 a 4. Měsíční odměna z dohody jednoho zaměstnance 

činí 100 Kč/hod a zaměstnanci odpracovali 84 hodin za měsíc. Povinné odvody se v tomto 

případě neodvádí a daň ze mzdy je vypočtena srážkou z hrubé mzdy 15%, opět platí, že 

zaměstnanci na základě DPP podepsali "Prohlášení" a mohou si tak uplatnit slevu na dani 

24 840 Kč. Příspěvek na udržování oděvů činí 2,5 Kč a příspěvek na stravování 44 Kč za 

každý pracovní den, což je poloviční hodnota než pro zaměstnance v PP. Pro výpočet je 

důležité zmínit, že zaměstnanci v PP budou vykonávat činnost po celý rok, tedy 12 měsíců a 

zaměstnanci na základě DPP šest měsíců. S ohledem na lepší orientaci v tabulce jsem 

vytvořila následující postup výpočtu: 
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1) Hodinová sazba ∙ počet odpracovaných hodin = 100 ∙ 84 = 8 400 Kč 

2) Daň → HM ∙ 0,15 = 8 400 ∙ 0,15 = 1 260 Kč 

3) Odečtení slevy na poplatníka 2 070 Kč → 1 260 – 2 070 = Ø 

4) Příspěvek na udržování oděvů 2,5 Kč/pracovní den → 2,5 ∙ 20 = 50 Kč 

5) Příspěvek na stravování 22 Kč/pracovní den → 22 ∙ 20 = 440 Kč 

6) Osobní náklady celkem = 8 400 + 50 + 440 = 8 890 Kč/osoba/měsíc 

 

Tab. 10: Měsíční a roční osobní náklady na zaměstnance v PP a na základě DPP (Kč) 

Měsíční 2 zaměstnanci PP 6 zaměstnanců DPP 

Hrubá mzda 35 000,00 50 400,00 

SP - zaměstnanec 2 276,00 - 

ZP - zaměstnanec 1 576,00 - 

SP - zaměstnavatel 8 750,00 - 

ZP - zaměstnavatel 3 150,00 - 

Daň 2 910,00 - 

Příspěvek na udrž.oděvů 200,00 300,00 

Příspěvek na stravování 1 760,00 2 640,00 

Osobní náklady celkem 48 860,00 53 340,00 

Roční 2 zaměstnanci PP 6 zaměstnanců DPP 

Hrubá mzda 420 000,00 302 400,00 

SP - zaměstnanec 27 312,00 - 

ZP - zaměstnanec 18 912,00 - 

SP - zaměstnavatel 105 000,00 - 

ZP - zaměstnavatel 37 800,00 - 

Daň 34 920,00 - 

Příspěvek na udrž.oděvů 2 400,00 1 800,00 

Příspěvek na stravování 21 120,00 15 840,00 

Osobní náklady celkem 586 320,00 320 040,00 

 

Tab. 11: Porovnání osobních nákladů na dva zaměstnance v PP a šest zaměstnanců na základě DPP 

s původními osobními náklady na pět zaměstnanců v PP (Kč) 

  Měsíční  Roční 

5 PP 122 150,00 1 471 300,00 

2 PP + 6 DPP 102 200,00 906 360,00 

ROZDÍL 19 950,00 564 940,00 
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Tabulka znázorňuje souhrn měsíčních a ročních osobních nákladů zaměstnavatele. Přičemž 

první varianta je zaměstnání pěti stávajících zaměstnanců v pracovním poměru a druhá 

varianta je zaměstnání dvou zaměstnanců v pracovním poměru a šesti zaměstnanců na 

základě dohody o pracovní činnosti. 

3.2.2 Dohoda o pracovní činnosti 

Tato dohoda je druhou možností uzavření pracovněprávního vztahu mezi zaměstnavatelem a 

zaměstnancem mimo pracovní poměr. Jako DPP je i DPČ převážně využívána pro 

krátkodoběji trvající pracovní vztah. Jak jsem již zmínila v kapitole 1.5.1, pokud je odměna 

z dohody o pracovní činnosti do 2 500 Kč za měsíc, neplatí zaměstnanec ani zaměstnavatel 

povinné odvody na sociální a zdravotní pojištění. Tento fakt je jedním ze zásadních rozdílů 

oproti DPP. Zaměstnavatel tedy není schopen snížit osobní náklady, pokud zaměstná nové 

zaměstnance na základě DPČ. Tuto variantu tedy pokládám za nevhodnou, protože nesplňuje 

cíl bakalářské práce. 

Závěr 

Tento návrh jsem pojala z pohledu využití jiného způsobu zaměstnávání zaměstnanců, a to na 

základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. Porovnala jsem obě dohody a 

zjistila jsem, že pro účel mé práce je vyhovující pouze dohoda o pracovní činnosti. Jinými 

slovy, zaměstnáním zaměstnanců na základě této dohody může zaměstnavatel snížit osobní 

náklady. Provedla jsem výpočet osobních nákladů a zjistila jsem, že by zaměstnavatel ušetřil 

až 564 940 Kč ročně. Dovolím si tedy konstatovat, že tato varianta šetří podnikateli finance ve 

velkém objemu. Na druhou stranu je tento návrh poměrně dost náročný, především ve 

složitosti získání potenciálních zaměstnanců zaměstnaných na základě DPP. 

3.3 Zaměstnání zaměstnanců prostřednictvím zřízení společensky 

účelného pracovního místa 

Na základě telefonického rozhovoru a také e-mailové komunikace se zaměstnanci Úřadu 

práce ČR, kontaktní pracoviště Vyškov a Brno – město, jsem získala potřebné informace 

ohledně zřízení SÚPM. Příspěvek na SÚPM se pohybuje v rozmezí 10 000 – 13 000 Kč 

měsíčně po dobu max. 6 – 12 měsíců a je vyhrazen na mzdové náklady zaměstnavatele. Tato 

hodnota je v rámci Jihomoravského kraje stejná (14). Další údaje pro zpracování tohoto 

návrhu jsem čerpala z kapitoly 1.6.3. 
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Výhody 

Hlavní a zásadní výhodou je snížení osobních nákladů zaměstnavatele o poměrně velkou 

částku. Pokud se zaměstnavatel spojí s ÚP a prostřednictvím dohody sjedná zřízení SÚPM, 

může mu být ulehčeno i v oblasti hledání nového zaměstnance. Je rovněž možné zřídit SÚPM 

pro konkrétního uchazeče z řad evidovaných uchazečů o zaměstnání. 

Nevýhody 

Relativně podstatnou nevýhodou může být pro zaměstnavatele dodržení všech podmínek při 

vytváření SÚPM, které stanovuje Ministerstvo práce a sociálních věcí. Těmito podmínkami 

jsou například:  

 uchazeč musí spadat do kategorie (viz výše), 

 příspěvek lze použít na úhradu mzdových nákladů zaměstnavatele, 

 po celou dobu vyřizování musí být uchazeč v evidenci ÚP, 

 podpis dohody s ÚP, 

 vyplnění potřebných dokumentů – žádost a přílohy, 

 zaměstnavatel musí doložit potřebná potvrzení o bezdlužnosti, 

 pracovní poměr musí být sjednán na dobu neurčitou (14). 

Z těchto předpokladů je zřejmé, že zřízení SÚPM je poměrně časově a administrativně 

náročná záležitost, což pro časově vytíženého zaměstnavatele může být významnou 

nevýhodou. Nalezení vhodného kandidáta vedeného v evidenci ÚP shledávám jako další 

podstatnou nevýhodu. 

Výpočet nákladů návrhu č. 3 

Ve výpočtu kalkuluji s variantou, že by zaměstnavatel získal maximální výší příspěvku 

13 000 Kč, a to po dobu 12 měsíců. Osobní náklady, které by zaměstnavatel platil po 

uplatnění příspěvku na SÚPM jsem vypočítala za pomocí informací z Tab. 3. Od původní 

výše měsíčních osobních nákladů na jednoho zaměstnance jsem odečetla příspěvek 

poskytovaný ÚP. Rozdíl, který jsem vypočetla je "nová" hodnota měsíčních osobních nákladů 



47 
 

na jednoho zaměstnance. Stejný postup jsem aplikovala při variantě, kdy by zaměstnavatel 

zřídil 5 SÚPM. Analogický jsem postupovala také při výpočtu ročních osobních nákladů.   

 

Tab. 12: Porovnání osobních nákladů zaměstnavatele s osobními náklady po odečtení příspěvku na 

zřízení SÚPM (Kč) 

  Měsíční Roční 

  1 zaměstnanec 5 zaměstnanců 1 zaměstnanec 5 zaměstnanců 

Bez příspěvku 24 430,00 122 150,00 294 260,00 1 471 300,00 

Po odečtení příspěvku 11 430,00 57 150,00 138 260,00 691 300,00 

ROZDÍL 13 000,00 65 000,00 156 000,00 780 000,00 

V Tab. 11 jsem se zabývala pouze možností, kdy by zaměstnavatel zřídil jedno nebo pět 

SÚPM. Domnívám se ovšem, že je důležité poukázat i na ostatní varianty, ty jsem shrnula 

v následujícím grafu. 

 

Graf 2: Závislost ročních osobních nákladů na počtu SÚPM 

 

Závěr 

Ve svém návrhu uvažuji o uchazeči či uchazečích, kteří jsou vedeni v evidenci ÚP déle než 12 

měsíců nepřetržitě. Na základě dohody s příslušným ÚP bych navrhla zřídit SÚPM pro 

konkrétní osobu. Pro snížení osobních nákladů v maximální možné výši navrhuji zřídit pět 

SÚPM na dobu 12 měsíců, čímž by zaměstnavatel mohl snížit osobní náklady až o 
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780 000 Kč ročně. Podstatné však je, zda by příslušný ÚP dokázal ve své evidenci nalézt 

vhodné uchazeče na takto vyhrazené pracovní místo. 

3.4 Zaměstnání zaměstnanců prostřednictvím zřízení chráněného 

pracovního místa 

Jako další návrh jsem si vytyčila zřízení CHPM. Obdobně jako u SÚPM může zaměstnavatel 

zřídit CHPM na základě písemné dohody s ÚP. Pro více informací jsem se obrátila na Úřad 

práce ČR, kontaktní pracoviště Vyškov a Brno – město a zjistila jsem následovné. Pokud 

zaměstnavatel zaměstná OZP, může získat měsíční příspěvek na mzdové náklady ve výši 

8 800 Kč a příspěvek na zvýšené náklady 2 700 Kč. V případě zaměstnání OZZ může 

zaměstnavatel získat měsíční příspěvek na mzdové náklady ve výši 5 000 Kč a příspěvek na 

zvýšené náklady 1 000 Kč (13). Tuto kapitolu jsem zpracovávala rovněž na základě poznatků 

z teoretické části práce, viz kapitola 1.6.2.  

Výhody 

Snížení osobních nákladů je primární výhodou zaměstnavatele, který vytvoří CHPM. 

Zapojení se do aktivní politiky zaměstnanosti. 

Nevýhody 

Přizpůsobení pracoviště dle potřeb OZP/OZZ. Podání žádosti na zřízení CHPM a doložení 

potřebných dokladů. Sladění druhu práce a fyzických či duševních možností OZP/OZZ. 

Podmínkou pro získání příspěvku je, že alespoň polovina zaměstnanců musí být OZP nebo 

OZZ. 

Výpočet nákladů návrhu č. 4 

Počítám se dvěma druhy příspěvků a výpočet je koncipován tak, že zaměstnavatel vymezí tři 

CHPM v obou variantách (splnění podmínky 50% zaměstnanců OZP/OZZ). Opět 

vycházím z Tab. 3 a aplikuji podobný postup jako při výpočtu v předešlé kapitole 3.3.  

První varianta je zřízení CHPM pro OZP, takže celková výše příspěvku činí 11 500 Kč na 

měsíc. Rozdíl vypočtený v následující tabulce představuje úsporu zaměstnavatele na osobních 

nákladech za měsíc a za rok.  
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Tab. 13: Porovnání osobních nákladů zaměstnavatele s osobními náklady po odečtení příspěvku na 

zřízení CHPM pro OZP (Kč) 

  Měsíční Roční 

  1 zaměstnanec 3 zaměstnanci 1 zaměstnanec 3 zaměstnanci 

Bez příspěvku 24 430,00 73 290,00 294 260,00 882 780,00 

Po odečtení příspěvku 12 930,00 38 790,00 156 260,00 468 780,00 

ROZDÍL 11 500,00 34 500,00 138 000,00 414 000,00 

 

Druhou variantou je zřízení CHPM pro OZZ s příspěvkem v celkové hodnotě 6 000 Kč na 

měsíc. Tato varianta je shrnuta v další tabulce. Od běžně vynaložených osobních nákladů 

zaměstnavatele je odečten příspěvek.  

Tab. 14: Porovnání osobních nákladů zaměstnavatele s osobními náklady po odečtení příspěvku na 

zřízení CHPM pro OZZ (Kč) 

  Měsíční Roční 

  1 zaměstnanec 3 zaměstnanci 1 zaměstnanec 3 zaměstnanci 

Bez příspěvku 24 430,00 73 290,00 294 260,00 882 780,00 

Po odečtení příspěvku 18 430,00 55 290,00 222 260,00 666 780,00 

ROZDÍL 6 000,00 18 000,00 72 000,00 216 000,00 

 

Závěr 

V první variantě dojde ke snížení osobních nákladů o 414 000 Kč za rok ve druhé variantě 

o 216 000 Kč ročně. Na první pohled se může zdát, že by bylo vhodnější zřídit tři CHPM pro 

OZP, protože při této variantě dojde ke snížení osobních nákladů o větší obnos. Na druhou 

stranu zřízení CHPM pro OZP může být pro zaměstnavatele náročné z hlediska přizpůsobení 

pracoviště pro tuto osobu. Dále není záruka, že ÚP ve spolupráci se zaměstnavatelem nalezne 

vhodného kandidáta na tento druh práce. Proto navrhuji realizaci druhého návrhu a zřídit tři 

CHPM pro OZZ.  

3.5 Využití zaměstnaneckých benefitů při optimalizaci osobních nákladů 

Dalším návrhem na snížení osobních nákladů je využití zaměstnaneckých benefitů. 

Zaměstnavatel může svým zaměstnancům poskytnout hned několik druhů příspěvků, jak 

v peněžité, tak i v nepeněžité podobě. Pro zpracování mého návrhu jsem zvolila příspěvek na 

životní pojištění a penzijní připojištění, který může být poskytován ve výši 30 000 Kč ročně 
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celkem. Tato částka je osvobozena od daně z příjmu a také se z ní neplatí sociální a zdravotní 

pojištění. Aby zaměstnavatel snížil osobní náklady, mohl by část čisté mzdy nahradit 

příspěvkem na zmíněná pojištění. Zaměstnanci by tak dostávali stejnou hodnotu měsíční 

odměny za práci, avšak poměrná část by představovala příspěvek zaměstnavatele na penzijní 

připojištění a životní pojištění. 

Výhody 

Touto změnou čisté mzdy by došlo ke snížení základu pro výpočet povinných odvodů za 

zaměstnavatele i zaměstnance a zároveň by se snížil základ pro výpočet daně z příjmu. 

Znamená to, že zaměstnavatel tímto způsobem dosáhne úspory na mzdových nákladech. 

Důležité je také, že pro zaměstnavatele jsou tyto příspěvky daňově uznatelnými náklady. 

Změnu způsobu odměňování může zaměstnavatel upravit ve mzdovém výměru a je povinen 

to zaměstnanci písemně oznámit. Není tedy nutný souhlas zaměstnance. 

Nevýhody 

Nepříznivým faktem je, že částka poskytnutá zaměstnanci v podobě příspěvku na životní 

pojištění a penzijní připojištění se nezapočítává do vyměřovacího základu pro výpočet 

celkové výše starobního důchodu.  

Výpočet nákladů návrhu č. 5: 

Při výpočtu vycházím z celkové výše čisté mzdy 14 619 Kč, kterou zaměstnavatel nyní 

vyplácí svým zaměstnancům. Příspěvek 30 000 Kč můžu rovnoměrně rozdělit na celý rok, 

takže příspěvek na jeden měsíc činí 2 500 Kč. Když od čisté mzdy odečtu tento měsíční 

příspěvek, tak získám novou hodnotu čisté mzdy 11 619 Kč. Následně jsem si vytvořila 

vzorec pro vypočet hrubé mzdy, který jsem upravila a získala hodnotu hrubé mzdy 13 860 Kč 

(23). Tato částka ve spolupráci s informacemi z Tab. 3 je základem pro výpočet Tab. 17. 

 

Č𝑀 = 𝐻𝑀 − (0,11 ∙ 𝐻𝑀) − [(𝐻𝑀 ∙ 1,34 ∙ 0,15) − 2070] 

Č𝑀 −  2070

0,689
= 𝐻𝑀 
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Postup výpočtu: 

1) Původní hodnota čisté mzdy:  

HM – SP a ZP zaměstnanec – daň = 17 500 – 1 138 – 788 – 1 455 = 14 119 Kč 

2) Nová hodnota čisté mzdy – po uplatnění příspěvku zaměstnavatele na ŽP a PPŘ: 

Pův.ČM – 1/12 z 30 000 = 14 119 – 2 500 = 11 619 Kč 

3) Dosazení do vzorce – výpočet nové hodnoty hrubé mzdy: 

(11 619 – 2070) / 0,689 = 13 860 Kč 

Poznámka: 

Dále je postup stejný jako v Tab. 3 s jedinou výjimkou, k osobním nákladům připočtu měsíční 

hodnotu příspěvku na pojištění a výsledkem jsou celkové náklady zaměstnavatele. 

 
Tab. 15: Porovnání výše osobních nákladů zaměstnavatele na jednoho zaměstnance bez poskytnutí 

příspěvku a s příspěvkem na životní pojištění a penzijní připojištění (Kč) 

Měsíční  bez příspěvku s příspěvkem 

Hrubá mzda 17 500,00 13 860,00 

SP - zaměstnanec 1 138,00 901,00 

ZP - zaměstnanec 788,00 624,00 

SP - zaměstnavatel 4 375,00 3 465,00 

ZP - zaměstnavatel 1 575,00 1 248,00 

Daň 1 455,00 720,00 

Příspěvek na udrž.oděvů 100,00 100,00 

Příspěvek na stravování 880,00 880,00 

Osobní náklady  24 430,00 19 553,00 

Příspěvek na ŽP a PPŘ - 2 500,00 

Osobní náklady celkem 24 430,00 22 053,00 

 

Tab. 16: Porovnání osobních nákladů zaměstnavatele s osobními náklady při poskytnutí příspěvku na 

životní pojištění a penzijní připojištění (Kč) 

  Měsíční Roční 

  1 zaměstnanec 5 zaměstnanců 1 zaměstnanec 5 zaměstnanců 

Bez příspěvku 24 430,00 122 150,00 294 260,00 1 471 300,00 

Při poskytnutí příspěvku 22 053,00 110 265,00 265 736,00 1 328 680,00 

ROZDÍL 2 377,00 11 885,00 28 524,00 142 620,00 

Tato tabulka je výstupem návrhu č. 5. Zaznamenala jsem v ní měsíční a roční osobní náklady 

zaměstnavatele, které by vynaložil bez poskytnutí příspěvku a při poskytnutí příspěvku na 

životní pojištění a penzijní připojištění.  
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Závěr 

Pokud zaměstnavatel poskytne svým zaměstnancům příspěvek na životní pojištění a penzijní 

připojištění 30 000 Kč za rok, může dosáhnout úspory na osobních nákladech až 142 620 Kč 

za rok. Zaměstnanci obdrží částku 14 119 Kč za měsíc rozdělenou na čistou mzdu a na 

příspěvek, přičemž příspěvek 2 500 Kč nemají k dispozici každý měsíc, ale je určen na úhradu 

životního pojištění a penzijního připojištění (viz výše).  

3.6 Shrnutí vlastních návrhů řešení 

V této části práce jsem se věnovala vytvoření vhodných návrhů, které by zaměstnavatel mohl 

využít při optimalizaci osobních nákladů. Podařilo se mi vytvořit pět návrhů, které jsem 

shrnula v následující tabulce. 

Tab. 17: Souhrn návrhů a ročních úspor osobních nákladů (Kč) 

ozn. Návrh Roční úspora 

1. Agentura práce 79 300,00 

2.1 Dohoda o provedení práce 564 940,00 

2.2 Dohoda o pracovní činnosti 0,00 

3. Společensky účelné pracovní místo 156 000,00 - 780 000,00 

4.1 Chráněné pracovní místo - OZP 414 000,00 - 690 000,00 

4.2 Chráněné pracovní místo - OZZ 216 000,00 - 360 000,00 

5. Příspěvek na životní pojištění a penzijní připojištění 142 620,00 

 

Pokud by se zaměstnavatel rozhodl pro využití návrhu č. 1, dosáhl by zmíněné úspory až 

v roce 2017. Ohledně návrhu č. 2 bych zmínila, že by zaměstnavatel zaměstnal dva 

zaměstnance v pracovním poměru po celý rok a šest zaměstnanců na základě dohody o 

provedení práce na pouze šest měsíců. Znamená to, že na zbylých šest měsíců by musel 

zaměstnat nové zaměstnance, nebo tento problém vyřešit jiným způsobem, například po 

skončení dohod o provedení práce nabídnout těmto zaměstnancům pracovní poměr. Hodnota 

roční úspory u dohody o pracovní činnosti je rovna nule, protože zaměstnání na základě této 

dohody by zaměstnavateli nepřineslo požadovanou úsporu. Roční úspora třetího návrhu se 

pohybuje v rozmezí 156 000 – 780 000 Kč, konkrétní hodnota úspory je závislá na počtu 

SÚPM, které by se zaměstnavateli podařilo zřídit. Platí, že by zřídil minimálně jedno a 

maximálně pět těchto pracovních míst. Podobně je tomu u dalšího návrhu, opět záleží na 
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počtu CHPM pro OZP či OZZ, minimálně tři a maximálně pět CHPM. Výstupem posledního 

návrhu je úspora 142 620 Kč, které by zaměstnavatel dosáhl při poskytnutí příspěvku na 

životní pojištění a penzijní připojištění svým zaměstnancům. Všechny tyto skutečnosti jsou 

důležité při rozhodování zaměstnavatele. 

  



54 
 

4 ZÁVĚR 

Bakalářská práce se zabývá pracovněprávními vztahy zaměstnavatele. Toto téma jsem 

zpracovávala za pomocí odborné literatury a poznatků z analytické části.  

V teoretické části bakalářské práce jsem vymezila pojmy, týkající se zkoumané problematiky. 

Pracovala jsem na základě dostupné literatury a příslušných právních předpisů. V druhé části 

bakalářské práce jsem představila podnikatele a charakterizovala jsem jeho podnikatelskou 

činnost. Analyzovala jsem osobní náklady zaměstnavatele. Detailně jsem rozebrala celkové 

měsíční náklady a porovnala jsem, jakou část v těchto nákladech zaujímají osobní náklady. 

Ve třetí - návrhové části práce, jsem postupně vytvořila pět návrhů, které by zaměstnavateli 

mohly napomoci ke snížení osobních nákladů.  

Cílem práce bylo snížení osobních nákladů zaměstnavatele při stávajícím počtu zaměstnanců. 

Návrhy, které jsem vytvořila, tento cíl splňují. Je však důležité poukázat na realizaci každého 

návrhu v praxi a povinnosti zaměstnavatele při jejich použití. Každý návrh jsem podrobně 

rozebrala, poukázala jsem na klady i zápory. Pokud bych o všech návrzích uvažovala 

komplexně, domnívám se, že nejsnazší na realizaci je návrh č. 5. V případě, že by se 

zaměstnavatel rozhodl právě pro tento návrh, jeho provedení není přímo závislé na třetí straně 

a zaměstnavatel může tento návrh aplikovat prakticky hned bez přílišných obtíží. Dále se 

domnívám, že nejvyšší úspory by zaměstnavatel mohl dosáhnout při zvolení návrhu č. 3. 

Hodnota roční úspory je závislá na počtu SÚPM, které zaměstnavatel ve spolupráci 

s příslušným ÚP zřídí. V tomto případě by zaměstnavatel musel splnit povinnosti, které by mu 

vznikly před získáním příspěvku na zřízení SÚPM. Jedná se především o administrativní 

náležitosti, jež jsem vymezila v kapitole 1.6.3 a 3.3. 

Návrhy jsem předložila zaměstnavateli, popsala jsem principy a postupy jejich realizace. 

Nastínila jsem mu povinnosti spojené s každým návrhem. Poukázala jsem na výhody a 

nevýhody všech návrhů. Zaměstnavatel si detailně prostudoval předložené návrhy a dotázal se 

na další informace či detaily. Z jeho pohledu je nejzajímavější návrh č. 3, a to především kvůli 

možnosti nejvyšší úspory na osobních nákladech. Na základě volby zaměstnavatele jsme se 

dohodli, že mu pomohu tento návrh realizovat.  
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Příloha č. 1 

Pracovní smlouva 

Zaměstnavatel:   Jaroslav Smejkal 
Sídlo:     Kloboučky 32, 685 01 Bučovice 
IČ:     456 15 268 
(dále jen „zaměstnavatel“) 

a 

Zaměstnanec:    ………………… 
Bydliště:    ………………… 
Rodné číslo:    ………………… 
(dále jen „zaměstnanec“) 
 
uzavírají tuto pracovní smlouvu: 

1. Zaměstnanec bude pracovat na pracovní pozici řidič – strojník. 
 

2. Místem výkonu práce je uvedené sídlo zaměstnavatele. 
 

3. Den nástupu do práce je ……………. Tímto dnem vzniká mezi zaměstnavatelem a 
zaměstnancem pracovní poměr. 

 
4. Smluvní strany se dohodly na těchto podmínkách: 

a) pracovní poměr se uzavírá na dobu určitou v trvání od …… do …… 
b) pracovní doba činí čtyřicet hodin týdně a je rozvržena rovnoměrně, 
c) zaměstnanec souhlasí s vysíláním na jednodenní pracovní cesty vlastním 

automobilem v okruhu do 200 km od sídla zaměstnavatele, 
d) zkušební doba je sjednána v délce tří měsíců. 

 
5. Zaměstnanec je povinen vykonávat sjednanou práci osobně a svědomitě ve 

stanovené pracovní době, řídit se pokyny zaměstnavatele a dodržovat právní a 
ostatní předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví, se kterými byl předem seznámen. 
 

6. Zaměstnanec má nárok na zákonem stanovenou dovolenou dle § 212-223 zákona 
č.262/2006 Sb., zákoník práce. 

 
7. Zaměstnanec se zavazuje zachovat mlčenlivost o služebních záležitostech 

zaměstnavatele, a to i jeden rok po skončení pracovního poměru. 
 

8. Veškeré další nároky a povinnosti smluvních stran vyplývají ze zákoníku práce, 
prováděcích předpisů a vnitřních předpisů, se kterými byl zaměstnanec seznámen 
předem. Změna sjednaných podmínek je možná jen se souhlasem obou účastníků 
písemným dodatkem k této smlouvě. 

 
9. Pracovní smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotovení, z nichž 1 obdrží každá ze stran. 

 
 
Kloboučky, ……… 

 

_________________________________       _____________________________________ 

Zaměstnavatel (podpis)                            Zaměstnanec (podpis) 
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Příloha č. 2: 

Dohoda agentury práce s uživatelem musí obsahovat: 

 jméno (jména), příjmení (rodné příjmení), státní občanství, datum a místo narození, 

bydliště,  

 druh práce, kterou bude dočasně přidělený zaměstnanec vykonávat, včetně požadavků 

na odbornou, popřípadě zdravotní způsobilost nezbytnou pro tento druh práce, 

 určení doby, po kterou bude dočasně přidělený zaměstnanec vykonávat práci u 

uživatele, 

 místo výkonu práce, 

 den nástupu dočasně přiděleného zaměstnance k výkonu práce u uživatele, 

 informace o pracovních a mzdových nebo platových podmínkách zaměstnance 

uživatele, který vykonává nebo by vykonával stejnou práci jako dočasně přidělený 

zaměstnanec, s přihlédnutím ke kvalifikaci a délce odborné praxe, 

 podmínky, za nichž může být dočasné přidělení zaměstnancem nebo uživatelem 

ukončeno před uplynutím doby, na kterou bylo sjednáno; není však možné sjednat 

podmínky pro ukončení doby dočasného přidělení před uplynutím doby, na kterou 

bylo sjednáno pouze ve prospěch uživatele, 

 číslo a datum vydání rozhodnutí, kterým bylo agentuře práce vydáno povolení ke 

zprostředkování zaměstnání (1), (2). 

 

  



iii 
 

Příloha č. 3: 

Mzdový výměr 

(nedílná součást pracovní smlouvy ze dne ………) 

 

 
Zaměstnavatel:    Jaroslav Smejkal 

Sídlo:      Kloboučky 32, 685 01 Bučovice 

IČ:      45615268 

(dále jen „zaměstnavatel“) 

 
a 

 
Zaměstnanec:    ………………… 

Bydliště:     ………………… 

Rodné číslo:    ………………… 

Číslo bankovního účtu:    ………………… 

(dále jen „zaměstnanec“) 

 

 

Věc: Mzdový výměr 

1/ Základní měsíční mzda činí ……… ,- Kč hrubého měsíčně s platností od ……… 

Ostatní ustanovení pracovní smlouvy zůstávají beze změny. 

 

2/ Mzda je splatná vždy k 15. dni následujícího měsíce a je vyplácena bankovním převodem 

na účet zaměstnance.  

  

 

 

 

Kloboučky, ……… 

 

  

  

 

 

 

 

 

_________________________________       _____________________________________ 

Zaměstnavatel (podpis)                            Zaměstnanec (podpis) 
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Příloha č. 4 

Datum pořízení Majetek Odepsáno PC Odpis ZC 

10.01.2003 Tatra T-815 S3 100,00% 1 065 134,40 0,00 0,00 

28.05.2004 Sklad č.1 35,00% 201 704,00 6 858,00 123 442,00 

28.05.2004 Sklad č.2 35,00% 235 004,00 7 991,00 143 812,00 

28.05.2004 Sklad č.3 35,00% 207 483,00 7 055,00 126 973,00 

28.05.2004 Dílna č.1 35,00% 32 160,00 1 094,00 19 675,00 

28.05.2004 Dílna č.2 35,00% 25 865,00 880,00 15 822,00 

28.05.2004 Pozemky č.1 - 47 784,00 - 47 784,00 

01.07.2005 CAT 442D  100,00% 1 844 892,00 0,00 0,00 

01.02.2008 CAT 315D 100,00% 5 551 680,00 0,00 0,00 

28.02.2010 Podválník 56,00% 282 341,00 0,00 125 641,00 

02.04.2010 MAN TGS 440 SG 41,00% 2 408 111,67 475 603,00 951 201,67 

26.07.2010 Montážní stan 53,00% 49 998,00 4 700,00 18 798,00 

30.06.2013 CAT 301.8 33,00% 444 840,00 88 968,00 207 592,00 

17.07.2013 Kontejner 11,00% 43 000,00 9 568,00 28 702,00 

21.11.2013 Pozemek č.2 - 6 300,00 - 6 300,00 

   

12 446 297,07 602 717,00 1 815 742,67 

 




