
 



 
 

 



 
 

  



 
 

Abstrakt 

Bakalářská práce se zabývá problematikou pracovněprávních vztahů. Zaměřuje se na 

optimalizaci mzdových a osobních nákladů zaměstnavatele v souvislosti se sezónní 

výrobou, která je spojena s nerovnoměrně rozvrženou potřebou zaměstnanců ve výrobě 

v průběhu kalendářního roku. Bakalářská práce hodnotí aktuální situaci podnikatele 

v oblasti pracovněprávních vztahů a na základě provedené analýzy jsou navržena řešení 

využitelná pro úsporu mzdových a osobních nákladů zaměstnavatele. 

Klíčová slova 

zákoník práce, zaměstnavatel, zaměstnanec, pracovní poměr, pracovní smlouva, dohody 

o pracích konaných mimo pracovní poměr, mzda, náklady, optimalizace 

 

 

Abstract 

The bachelor thesis deals with the issue of labor relations. It focuses on optimizing 

wage and personnel costs of the employer in connection with seasonal production, 

which is linked to the unequally structured need of employees in production during the 

calendar year. The bachelor thesis evaluates the current situation of the entrepreneur in 

the field of labor relations and based on the analysis proposed a solution usable for 

saving the wage and personal costs of the employer. 
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labour code, employer, employee, employment, contract of employment, agreement on 

work performed outside employment, wage, cost, optimization  
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ÚVOD 

Problematika pracovněprávních vztahů je nedílnou součástí života každého z nás. 

Jednou nastane čas, kdy se ocitneme v roli jednoho ze subjektů pracovněprávních 

vztahů. Bez ohledu na to, zda jsme zaměstnanci či zaměstnavatelé, kteří dávají práci 

druhým lidem, je třeba se v této problematice orientovat a vědět, jaká práva a povinnosti 

pro nás z těchto vztahů vyplývají. Dle mého názoru je tato problematika u mnoha 

zaměstnavatelů podceňována a zaměstnanci mají minimální povědomí o svých právech 

a povinnostech. Pracovněprávním vztahům je třeba věnovat, v našem vlastním zájmu, 

více pozornosti. Zaměstnání je významnou součástí našich životů, díky němuž 

si můžeme dovolit určitý životní standard a prostřednictvím kterého uspokojujeme své 

osobní potřeby a cíle. 

Hlavním důvodem, proč jsem si pro vypracování bakalářské práce vybrala téma 

pracovněprávních vztahů, je prohloubení mých znalostí o této problematice a právech 

a povinnostech z těchto vztahů vyplývajících. Pracovněprávní vztahy představují téma, 

které mě velmi zajímá. Líbí se mi možnost propojení studijního oboru, kterému 

se věnuji, a práva. Dle mého názoru jsou dobré pracovněprávní vztahy základem 

úspěšného podnikatele a spokojení zaměstnanci jsou tou nejlepší propagací 

zaměstnavatele na trhu práce. 

Bakalářská práce je rozdělena do třech hlavních částí. V teoretické části se podrobněji 

věnuji vymezení základních pojmů týkajících se pracovněprávních vztahů, a to 

z právního a ekonomického hlediska. Zaměřuji se na předpisy upravující 

pracovněprávní vztahy, subjekty těchto vztahů, způsoby vzniku a skončení pracovního 

poměru. Dále více obracím pozornost k pracovní smlouvě a jejím náležitostem 

a zmiňuji možnost vzniku pracovněprávního vztahu na základě dohod o pracích 

konaných mimo pracovní poměr. Součástí teoretické části práce je také odměňování 

zaměstnanců, s nímž souvisí i povinné příplatky ke mzdě a zákonné odvody ze mzdy. 

Podstatou část věnuji péči o zaměstnance, zejména vytváření příznivých pracovních 

podmínek, jejich odbornému rozvoji, stravování a jiným zaměstnaneckým výhodám. 

V neposlední řadě se zabývám náklady zaměstnavatele, ukazateli produktivity práce 

a aktivní politikou zaměstnanosti, zejména vytvářením společensky účelných 

pracovních míst.  



13 
 

V analytické části práce se zaměřuji na společnost BARVY A LAKY TELURIA, 

s. r. o., která patří mezi tři přední výrobce nátěrových hmot v České republice. 

Analyzuji současný stav podnikatele z hlediska pracovněprávních vztahů, zejména co se 

zaměstnanců, mzdových a osobních nákladů zaměstnavatele týče. Dále se věnuji 

problematice společensky účelných pracovních míst a analyzuji zastoupení uchazečů 

o zaměstnání na Úřadě práce v Letovicích, kteří splňují podmínky pro poskytnutí 

příspěvku na společensky účelná pracovní místa.  

V poslední části bakalářské práce předkládám několik vlastních návrhů řešení 

problému, kterým je nedostatek zaměstnanců ve výrobě v sezónním období. Cílem 

předložených návrhů je snížení mzdových a osobních nákladů zaměstnavatele. Věřím, 

že mé poznatky a návrhy, které vyplynou z bakalářské práce, pomohou zaměstnavateli 

s jeho problémem a budou využitelné v praxi. 
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1 CÍLE PRÁCE, METODY A POSTUPY ZPRACOVÁNÍ 

Hlavním cílem bakalářské práce je návrh řešení vzniku pracovněprávních vztahů, které 

mohou vést ke snížení mzdových a osobních nákladů zaměstnavatele. Porovnám 

způsoby vzniku pracovněprávních vztahů, uzavřených na základě pracovního poměru 

a dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, a to z hlediska výše osobních 

a mzdových nákladů zaměstnavatele. V neposlední řadě se zaměřím na spolupráci 

zaměstnavatele s Úřadem práce a možnost využívání finančních příspěvků 

na společensky účelná pracovní místa, které mohou vést ke snížení mzdových nákladů 

zaměstnavatele. 

Ve vlastních návrzích řešení předložím zaměstnavateli několik možností, jak dosáhnout 

optimalizace mzdových a osobních nákladů.  

Dílčí cíle: 

 vymezení teoretických východisek týkajících se problematiky pracovněprávních 

vztahů, které poslouží k vypracování analytické části bakalářské práce, 

 analýza současného stavu podnikatele v oblasti pracovněprávních vztahů, 

analýza mzdových a osobních nákladů podnikatele, 

 návrhy na řešení problematiky týkající se potřeby zaměstnanců v hlavní výrobní 

sezóně a návrh řešení vedoucí k optimalizaci mzdových a osobních nákladů 

podnikatele, 

 zaměření se na spolupráci podnikatele s Úřadem práce, zejména co se týče 

vytvoření společensky účelných pracovních míst a s nimi spojenou možnost 

čerpání finančních příspěvků. 

Po oslovení zaměstnavatele jsem zjistila, že jeho hlavním problémem v oblasti 

pracovněprávních vztahů je nerovnoměrně rozložená potřeba zaměstnanců v průběhu 

kalendářního roku. S tímto problémem souvisí zvýšená potřeba zaměstnanců v hlavní 

výrobní sezóně (květen až říjen). Situace s sebou přináší zvyšování mzdových 

a osobních nákladů podnikatele v hlavní výrobní sezóně.  

Teoretická část bakalářské práce je zpracována na základě informací z odborné 

literatury a právních předpisů, které souvisejí s problematikou pracovněprávních vztahů.  
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Jedná se zejména o obecné vymezení problematiky pracovněprávních vztahů, 

identifikaci subjektů těchto vztahů, jejich práva a povinnosti, zákonné odvody ze mzdy 

zaměstnanců, definici nákladů zaměstnavatele, ukazatele produktivity a spolupráci 

zaměstnavatele s Úřadem práce. Teoretické poznatky slouží pro vypracování analytické 

části.  

V analytické části se věnuji analýze mzdových a osobních nákladů zaměstnavatele 

v případě uzavření pracovního poměru a dohod o pracích konaných mimo pracovní 

poměr. V analytické části využívám informace a materiály, které mi poskytla společnost 

BARVY A LAKY TELURIA, s. r. o.  

Závěrem práce hodnotím výsledky provedené analýzy mzdových a osobních nákladů 

podnikatele a navrhuji zaměstnavateli řešení, která vedou k minimalizaci těchto 

nákladů. 

Mezi metody zpracování, které v bakalářské práci využívám, patří zejména literární 

rešerše, analýza, srovnávání a dotazování. V případě literární rešerše jde převážně 

o odbornou literaturu zaměřenou na vymezení problematiky pracovněprávních vztahů 

a zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Další z využívaných metod jsou metody 

analytické, které slouží k podrobnému rozkladu zkoumané problematiky. V bakalářské 

práci využívám také sekundární analýzu dat, která pracuje s informacemi získanými 

z interních dokumentů zaměstnavatele. Jde především o informace z výročních zpráv 

a vnitřních předpisů. Pomocí metody srovnávání dochází k porovnání mzdových 

a osobních nákladů podnikatele u pracovního poměru a dohod o pracích konaných 

mimo pracovní poměr. Metoda dotazování je metoda, která je založena na osobních 

rozhovorech a e-mailových zprávách s personalistkou společnosti BARVY A LAKY 

TELURIA, s. r. o., na základě nichž jsou poskytnuty informace, významné 

pro zpracování analytické části a vlastních návrhů řešení problému podnikatele.  
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE: PRACOVNĚPRÁVNÍ 

VZTAHY Z PRÁVNÍHO A EKONOMICKÉHO HLEDISKA 

Teoretická část bakalářské práce je zaměřena na vymezení pojmů pracovněprávních 

vztahů z ekonomického a právního hlediska. Definuje základní pojmy, náležitosti, 

subjekty pracovněprávních vztahů a jejich práva a povinnosti z těchto vztahů plynoucí. 

Dále se tato část věnuje odměňování zaměstnanců, povinným příplatkům ke mzdě 

a zákonným odvodům ze mzdy na sociální a zdravotní pojištění. V závěru se teoretická 

část zabývá vybranými ukazateli finanční analýzy. Teoretická část slouží jako základ 

pro vypracování analytické části a veškerá problematika v ní probraná je nutná 

pro objasnění základů pracovního práva i předložení vlastních návrhů řešení. 

2.1 Závislá práce 

Zákoník práce vymezuje závislou práci jako práci, „která je vykonávána ve vztahu 

nadřízenosti zaměstnavatele a podřízenosti zaměstnance, jménem zaměstnavatele, podle 

pokynu zaměstnavatele a zaměstnanec ji pro zaměstnavatele vykonává osobně.“ (Zákon 

č. 262/2006 Sb., § 2, odst. 1)  

Závislá práce musí být vykonávaná za mzdu či plat (v pracovním poměru) nebo 

za odměnu za práci (u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr), na náklady 

a odpovědnost zaměstnavatele, v pracovní době na pracovišti zaměstnavatele, popřípadě 

na jiném dohodnutém místě (Soušková a Spirit, 2014, s. 35). 

Na základě ustanovení § 3 zákoníku práce může být závislá práce vykonávána výhradně 

v základním pracovněprávním vztahu, není-li upraveno zvláštními právními předpisy 

(Zákon č. 89/2012 Sb., § 3). 

Závislá práce nemůže být předmětem občanskoprávních vztahů a tento právní vztah 

nemůže být založen na základě občanskoprávní smlouvy či nepojmenované smlouvy 

podle občanského zákoníku. „Pokud občanskoprávní smlouvy zakládají závazek 

k pracovní činnosti, jedná se o práci samostatnou, vykonávanou vlastním jménem a na 

vlastní odpovědnost.“ (Pavlátová, 2014, s. 12) 
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2.2 Pracovněprávní vztahy 

Pracovněprávní vztahy představují společenské vztahy upravené normami pracovního 

práva. Obsahem těchto norem je vymezení práv a povinností stran tohoto vztahu 

(nejčastěji zaměstnance a zaměstnavatele). Jde především o vztahy, v nichž 

je vykonávána závislá práce, a další vztahy, které s nimi souvisí (Soušková a Spirit, 

2014, s. 35). 

Pokud jde o druhy pracovněprávních vztahů, lze je rozlišit zejména na vztahy: 

 základní – jde o právní formy účasti na výkonu závislé práce; patří sem 

pracovní poměr a pracovněprávní vztahy založené dohodami o pracích 

konaných mimo pracovní poměr (dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní 

činnosti), 

 ostatní – tyto vztahy předcházejí základním pracovněprávním vztahům, doplňují 

je nebo s nimi souvisí; patří sem například vztah založený smlouvou o budoucí 

pracovní smlouvě, vztahy při kolektivním vyjednávání mezi zaměstnavatelem 

a odborovou organizací, vztahy odpovědnostní, vztahy související s realizací 

práva na práci nebo kontrolou dodržování pracovněprávních předpisů, 

 jiné – představují vztahy, v nichž je závislá práce vykonávána podle zvláštních 

předpisů (Soušková a Spirit, 2014, s. 36). 

Další možné dělení pracovněprávních vztahů je dělení na vztahy individuální 

a kolektivní. Individuální vztahy představují vztahy mezi konkrétními individuálními 

subjekty (např. zaměstnanec a zaměstnavatel, uchazeč o zaměstnání a Úřad práce apod.) 

a upravují jejich práva a povinnosti. Kolektivní pracovněprávní vztahy upravují 

pracovní podmínky zaměstnanců a vztahy, které vznikají mezi odborovými 

organizacemi a zaměstnavateli či mezi odborovým svazem a organizací sdružující 

zaměstnavatele (Soušková a Spirit, 2014, s. 36). 

2.3 Předpisy upravující pracovněprávní vztahy 

Pracovněprávní vztahy existují za předpokladu existence pracovněprávních předpisů, 

které určují rozsah práv a povinností subjektů těchto vztahů a pracovněprávní 

skutečnosti, se kterými pracovněprávní předpisy spojují vznik, změnu nebo zánik práv 
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a povinností subjektů pracovněprávních vztahů (Šikýř, 2016, s. 16-17). 

„Pracovněprávní vztahy se stejně jako právní vztahy v právu obecně skládají ze tří 

prvků, kterými jsou: 

 subjekty, 

 obsah, 

 objekt.“ (Hůrka a kol., 2014a, s. 7) 

Základním pracovněprávním předpisem je v České republice zákon č. 262/2006 Sb., 

zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o nejdůležitější právní předpis, 

upravující právní vztahy, které vznikají při výkonu práce mezi zaměstnanci 

a zaměstnavateli (Šikýř, 2016, s. 17). 

Mezi další významné zákony v pracovněprávní oblasti patří: 

 zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, 

 zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti ve znění pozdějších předpisů, 

 zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, 

 zákon. č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, ve znění pozdějších předpisů, 

 zákon č. 198/2009 Sb., antidiskriminační zákon, ve znění pozdějších předpisů 

(Šikýř, 2016, s. 17-18). 

K provedení příslušných zákonů slouží prováděcí právní předpisy, především nařízení 

vlády a vyhlášky ministerstev, jako je například: 

 nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních 

zaručené mzdy, vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku 

ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších 

předpisů, 

 nařízení vlády č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných 

důležitých osobních překážek v práci, ve znění pozdějších předpisů (Šikýř, 

2016, s. 18). 

2.4 Subjekty pracovněprávních vztahů 

Hlavními subjekty pracovněprávních vztahů jsou smluvní strany pracovněprávních 

vztahů, které mají práva a povinnosti z těchto vztahů plynoucí. Jedná se o zaměstnance 
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a zaměstnavatele. „Subjekt pracovněprávních vztahů musí být vybaven právní osobností 

a svéprávností.“ (Šikýř, 2016, s. 19)  

Problematika právní osobnosti a svéprávnosti je od 1. 1. 2014 vymezena v občanském 

zákoníku. „Právní osobnost je způsobilost mít v mezích právního řádu práva 

a povinnosti.“ (Zákon č. 89/2012 Sb., § 15, odst. 1) „Svéprávnost je způsobilost 

nabývat pro sebe vlastním právním jednáním práva a zavazovat se k povinnostem 

(právní jednání).“ (Zákon č. 89/2012 Sb., § 15, odst. 2) 

2.4.1 Zaměstnavatel 

Zákoník práce ve svém § 7 definuje zaměstnavatele jako osobu, „pro kterou se fyzická 

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

č. 262/2006 Sb., § 7) 

Zaměstnavatelem může tedy být fyzická osoba nebo právnická osoba, která má právní 

osobnost. U fyzické osoby vzniká právní osobnost narozením a zaniká smrtí. Právnická 

osoba má právní osobnost ode dne svého vzniku do doby svého zániku. 

Zaměstnavatelem může být také stát, který je v oblasti soukromého práva považován 

za právnickou osobu a za který v pracovněprávních vztazích jedná a práva a povinnosti 

vykonává oprávněná organizační složka státu, která jménem státu zaměstnance 

zaměstnává. Taktéž může být zaměstnavatelem i zahraniční právnická osoba se sídlem 

mimo území České republiky (Soušková a Spirit, 2016, s. 45-46). 

2.4.2 Zaměstnanec  

Zaměstnance definuje § 6 zákoníku práce jako fyzickou osobu, „která se zavázala 

k výkonu závislé práce v základním pracovněprávním vztahu.“ (Zákon č. 262/2006 Sb., 

§ 6) Další úpravu této problematiky je třeba čerpat z občanského zákoníku, který 

používá pro zaměstnance odlišnou úpravu od obecné osobnosti a svéprávnosti 

fyzických osob (Soušková a Spirit, 2014, s. 44).  

Dle § 34 občanského zákona je zakázána závislá práce nezletilých osob mladších 

patnácti let nebo nezletilých osob, které neukončily povinnou školní docházku 

(Zákon č. 89/2012 Sb., § 34). Tyto nezletilé osoby mohou před splněním podmínek 

pracovněprávní svéprávnosti vykonávat pouze uměleckou, kulturní, reklamní 
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či sportovní činnost, a to za podmínek stanovených zákonem o zaměstnanosti 

(Soušková a Spirit, 2014, s. 44).  

Zákoník práce obsahuje také ustanovení upravující svéprávnost zaměstnance ve vztahu 

k uzavření dohod o odpovědnosti, která je obsažena v § 252 a § 255 tohoto zákoníku. 

Pro uzavření dohod o odpovědnosti se vyžaduje dosažení věku osmnácti let, jinak jsou 

dohody neplatné. Jde o dohodu o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených 

zaměstnanci a dohodu o odpovědnosti za ztrátu svěřených věcí (Soušková a Spirit, 

2014, s. 45). 

2.5 Pracovní poměr 

Pracovní poměr je nejvíce se vyskytujícím základním pracovněprávním vztahem, 

ve kterém vykonávají fyzické osoby závislou práci. Pracovní poměr představuje 

smluvní vztah, který vzniká vždy mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem (Soušková 

a Spirit, 2014, s. 52).  

Z hlediska doby trvání pracovního poměru rozlišujeme pracovní poměr sjednaný 

na dobu neurčitou a pracovní poměr na dobu určitou. „Pracovní poměr trvá po dobu 

neurčitou, nebyla-li výslovně sjednána doba jeho trvání.“ (Zákon č. 262/2006 Sb., § 39, 

odst. 1) Není tedy ze zákona vyžadováno, aby bylo v pracovní smlouvě výslovně 

uvedeno, že se pracovní poměr sjednává na dobu neurčitou (Soušková a Spirit, 2014, 

s. 59).  

Doba trvání pracovního poměru na dobu určitou může být sjednána maximálně na dobu 

tří let. Ode dne vzniku prvního pracovního poměru může být opakována nanejvýš 

dvakrát. Za opakované uzavření se považuje taktéž i prodloužení doby trvání 

pracovního poměru (Bělina, 2014, s. 174). 

V případě, že je pracovní poměr na dobu určitou sjednán v rozporu se zákoníkem práce 

a zaměstnanec oznámí zaměstnavateli před uplynutím sjednané doby písemně, že trvá 

na dalším zaměstnávání, platí, že se jedná o pracovní poměr sjednaný na dobu 

neurčitou. Pokud zaměstnanec této příležitosti nevyužil, skončí pracovní poměr 

uplynutím sjednané doby (Soušková a Spirit, 2014, s. 59). 
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2.5.1  Postup před vznikem pracovního poměru 

Úprava postupu zaměstnavatele před vznikem pracovního poměru je obsažena 

v ustanoveních § 30-32 zákoníku práce. Zaměstnavatel si zaměstnance vybírá 

z uchazečů o pracovní místo na základě splňování požadavků na kvalifikaci, 

nezbytných požadavků nebo zvláštních schopností (Soušková a Spirit, 2014, s. 56). 

Účastníci pracovněprávních vztahů jsou povinni zajišťovat rovné zacházení všem 

fyzickým osobám, které uplatňují právo na zaměstnání. Při uplatňování tohoto práva 

platí taktéž zákaz jakékoli diskriminace (Zákon č. 435/2004 Sb., § 4). Zaměstnavatel 

smí vyžadovat od fyzické osoby pouze údaje, které bezprostředně souvisejí s uzavřením 

pracovní smlouvy. Při přijímacích pohovorech či v osobních dotaznících se nesmí 

vyskytovat otázky týkající se politických názorů, sexuální orientace, rodinných poměrů 

apod. (Kocianová a Zrutský, 2015, s. 17).  

Před uzavřením pracovní smlouvy je zaměstnavatel povinen seznámit zaměstnance 

s právy a povinnostmi plynoucími z pracovní smlouvy, popřípadě ze jmenování 

na pracovní místo. Dále je třeba zaměstnance seznámit také s pracovními podmínkami 

a podmínkami odměňování, za nichž má práci vykonávat. Třeba zmínit i jeho 

povinnosti, které vyplývají ze zvláštních právních předpisů, vztahujících se k práci, 

která je předmětem pracovního poměru (Zákon č. 262/2006 Sb., § 31).  

„V případech stanovených zvláštním právním předpisem je zaměstnavatel povinen 

zajistit, aby se fyzická osoba před uzavřením pracovní smlouvy podrobila lékařské 

prohlídce.“ (Zákon č. 262/2006 Sb., § 32) Pokud by fyzická osoba tuto prohlídku 

neabsolvovala, je považována za osobu zdravotně nezpůsobilou, která nemůže být 

přijata do pracovního poměru (Soušková a Spirit, 2014, s. 56). 

2.5.2 Vznik pracovního poměru 

Zákoník práce v § 36 definuje vznik pracovního poměru takto: „Pracovní poměr vzniká 

dnem, který byl sjednán v pracovní smlouvě jako den nástupu do práce nebo dnem, 

který byl uveden jako den jmenování na pracovní místo vedoucího zaměstnance.“ 

(Zákon č. 262/2006 Sb., § 36) V praxi se nejčastěji setkáme se vznikem pracovního 

poměru na základě pracovní smlouvy. Bez ohledu na to, zda jde o vznik pracovního 
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poměru na základě pracovní smlouvy nebo jmenováním, platí tu vždy zásada, že 

pracovní poměr může být založen jen na základě svobodného projevu vůle zaměstnance 

a zaměstnavatele (Bělina, Pichrt a kol., 2017, s. 173). 

2.5.3 Skončení pracovního poměru 

Před jednostranným rozvázáním pracovního poměru ze strany zaměstnavatele 

je zaměstnanec chráněn následujícími skutečnostmi: 

 zaměstnavatel může se zaměstnancem jednostranně rozvázat pracovním poměr 

pouze z důvodů taxativně uvedených v zákoníku práce, z jiných důvodů 

je rozvázání pracovního poměru neplatné, 

 zaměstnavatel nemůže, s výjimkami stanovenými zákonem, rozvázat pracovní 

poměr se zaměstnancem v tzv. ochranné době; jedná se především 

o zaměstnance v sociálně obtížné situaci, jako je např. dočasná pracovní 

neschopnost, těhotenství apod. (Bělina, Pichrt a kol., 2017, s. 195). 

České pracovní právo rozlišuje různé právní způsoby skončení pracovního poměru, 

mezi nimiž existují podstatné rozdíly v jejich právní povaze i v jednotlivých právních 

důsledcích, které způsobují. Způsoby skončení pracovního poměru lze rozdělit takto: 

 právní jednání účastníků pracovního poměru – dohoda o rozvázání 

pracovního poměru, výpověď, okamžité zrušení, zrušení pracovního poměru 

ve zkušební době, 

 právní události – smrt zaměstnance, smrt zaměstnavatele, uplynutí doby, 

dosažení věkové hranice, 

 úřední rozhodnutí (Bělina, Pichrt a kol., 2017, s. 195-196). 

V případě cizinců nebo osob bez české státní příslušnosti platí při skončení pracovního 

poměru stejné možnosti jako pro zaměstnance, kteří jsou občany České republiky. 

Pokud ke skončení pracovního poměru nedošlo na základě, již výše zmíněných 

skutečností, končí pracovní poměr: 

 podle vykonatelného rozhodnutí, dnem, kterým má skončit pobyt osob na území 

České republiky, 

 právní mocí rozsudku ukládajícího těmto osobám trest vyhoštění z území České 

republiky, 
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 uplynutím doby, na kterou bylo vydáno povolení k zaměstnání podle zákona 

o zaměstnanosti nebo povolení k dlouhodobému pobytu za účelem výkonu 

zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci (Soušková a Spirit, 2014, s. 75; 

Zákon č. 262/2006 Sb., § 48, odst. 3).  

V případě skončení pracovního poměru formou výpovědi či dohodou o skončení 

pracovního poměru a pouze z důvodů uvedených v zákoníku práce, § 52 písm. a) – d), 

náleží zaměstnanci nárok na odstupné. Jedná se o jednorázově poskytnuté peněžní 

plnění, které představuje určitou formu odškodnění zaměstnance za ztrátu zaměstnání 

bez jeho vlastního zavinění. Výše odstupného je uvedena v § 67 zákoníku práce podle 

počtu odpracovaných let u zaměstnavatele, s nímž dochází k rozvázání pracovního 

poměru. Nárok na odstupné nevzniká zaměstnancům, kteří vykonávají práci na základě 

dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (Bělina, 2014, s. 202-203). 

2.6 Pracovní smlouva 

Pracovní smlouva představuje nejčastější způsob založení pracovního poměru. Pracovní 

smlouva je dokument, který vzniká na základě právního jednání mezi zaměstnancem 

a zaměstnavatelem (Machač, 2014, s. 8).  Zaměstnavatel je povinen uzavřít každou 

pracovní smlouvu písemně a každá ze smluvních stran musí obdržet jedno vyhotovení 

pracovní smlouvy, podepsané zaměstnancem a zaměstnavatelem (Zákon č. 262/2006 

Sb., § 34, odst. 2, 5). „Aby byla pracovní smlouva platně uzavřena, musí být její 

písemné vyhotovení podepsáno nejpozději v den, který je ve smlouvě sjednán jako den 

nástupu do práce.“ (Machač, 2014, s. 9) 

Pracovní smlouva musí obsahovat tyto podstatné náležitosti: 

 „druh práce, který má zaměstnanec pro zaměstnavatele vykonávat, 

 místo nebo místa výkonu práce, ve kterých má být práce vykonávána, 

 den nástupu do práce.“ (Hůrka, 2014b, s. 141) 

Kromě podstatných náležitostí pracovní smlouvy, které musí být sjednány vždy, 

se v praxi často sjednávají i další podmínky, o které mohou mít účastníci pracovního 

poměru zájem. Dalšími podmínkami, uvedenými v pracovní smlouvě, mohou být: 

 práva a povinnosti smluvních stran, 

 bližší informace o místě výkonu a druhu vykonávané práce, 
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 pracovní doba a její rozvržení, 

 zkušební doba, 

 údaj o výpovědních dobách, 

 informace o mzdě/platu a způsobu odměňování, 

 informace o dovolené a způsobu jejího určování apod. (Machač, 2014, s. 9). 

V případě, že pracovní smlouva neobsahuje údaje o výše zmíněných právech 

a povinnostech vyplývajících z pracovního poměru, má zaměstnavatel povinnost o nich 

zaměstnance písemně informovat nejpozději do jednoho měsíce ode dne vzniku 

pracovního poměru. Stejné platí i o změnách těchto údajů (Zákon č. 262/2006 Sb., § 37, 

odst. 1). 

2.6.1 Druh práce 

Druh práce představuje vymezený rámec činností, ve kterém se zaměstnavatel může 

pohybovat při zadávání úkolů zaměstnanci. Zpravidla se nesjednává pouze jedna 

konkrétní činnost, ani čistě obecné vymezení. Sjednaný druh práce je závazný pro oba 

účastníky pracovněprávního vztahu. Zaměstnavatel může zaměstnanci ukládat pouze 

práce vyplývající ze sjednaného druhu práce a zaměstnanec je povinen splnit všechny 

úkoly, které lze zahrnout pod sjednaný druh práce, jiné úkoly může odmítnout. 

Zaměstnavatel má povinnost seznámit zaměstnance s bližším vymezením druhu práce 

(např. písemné vymezení pracovní náplně). Případné změny, týkající se druhu práce, 

je třeba sjednat smluvně, pokud nejde o výjimky u problematiky převedení na jinou 

práci, upravené v zákoníku práce, § 41 (Soušková a Spirit, 2014, s. 57). 

2.6.2 Místo výkonu práce 

Místo výkonu práce představuje další z povinných náležitostí pracovní smlouvy. Jedná 

se o určitý ohraničení prostor či organizační složku, ve kterých vykonává zaměstnanec 

stanovený druh práce pro zaměstnavatele. V pracovní smlouvě je možné sjednat jedno 

nebo více míst výkonu práce. Dohodnutým místem výkonu práce jsou zaměstnavatel 

i zaměstnanec vázáni. Může se jednat o velmi úzkou specifikaci pracovního místa např. 

dílna, účtárna, provoz, sklad apod., ale také může jít o širší specifikaci, např. území 

kraje (Soušková a Spirit, 2014, s. 57; Machač, 2014, s. 10).  
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Obvykle bývá místo výkonu práce určeno názvem obce, konkrétní adresou, na které 

zaměstnavatel sídlí, jménem obce apod. Přeložení zaměstnance na jiné místo výkonu 

práce může zaměstnavatel uskutečnit pouze se souhlasem zaměstnance. Přeložení 

do jiného místa výkonu práce není, na rozdíl od převedení na jinou práci, bez souhlasu 

zaměstnance možné (Soušková a Spirit, 2014, s. 57). 

2.6.3 Den nástupu do práce 

„Sjednání dne nástupu do práce, je významné z toho důvodu, že tímto dnem vzniká 

pracovní poměr.“ (Andraščíková, 2016, s. 79) Jako den nástupu do práce může být 

v pracovní smlouvě stanoveno přesné datum nebo může být tento den určen i jinak, 

například jako den následující po splnění podmínky úspěšného ukončení studia apod. 

(Andraščíková, 2016, s. 79). 

Pokud zaměstnanec nenastoupil ve sjednaný den do práce, aniž mu v tom bránila 

překážka v práci nebo se zaměstnavatel do týdne o této překážce nedozví, může 

zaměstnavatel od pracovní smlouvy odstoupit. Od pracovní smlouvy je možné odstoupit 

pouze do doby, dokud zaměstnanec nenastoupil do práce. Odstoupení zaměstnavatele 

od smlouvy je vyžadováno v písemné formě, jinak se k němu nepřihlíží (Zákon 

č. 262/2006 Sb., § 34). Při nástupu má zaměstnavatel povinnost seznámit zaměstnance 

s pracovním řádem a s právními a ostatními předpisy potřebnými k zajištění bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci, které musí zaměstnanec dodržovat (Soušková a Spirit, 2014, 

s. 58). 

2.6.4  Zkušební doba 

Zkušební doba představuje velmi jednoduchý a rychlý způsob rozvázání pracovního 

poměru v případech, kdy zaměstnavatel či zaměstnanec zjistí, že mu tento vztah 

nevyhovuje (Soušková a Spirit, 2014, s. 59).  Zkušební doba musí být výslovně 

dohodnuta a sjednána písemně, a to nejpozději v den, který je v pracovní smlouvě 

uveden jako den nástupu do práce. Sjednaná zkušební doba nesmí být delší než 

3 měsíce po sobě jdoucí ode dne vzniku pracovního poměru, resp. 6 měsíců 

u vedoucího zaměstnance. Sjednaná zkušební doba nesmí být dodatečně prodlužována 

(Andraščíková, 2016, s. 83) „O dobu celodenních překážek v práci, pro které 
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zaměstnanec nekoná práci v průběhu zkušební doby, a o dobu celodenní dovolené 

se však zkušební doba prodlužuje.“ (Zákon č. 262/2006 Sb., § 35) 

2.7 Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr 

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr představují dvoustranné právní 

jednání, kterým dochází ke vzniku pracovněprávního vztahu mezi zaměstnancem 

a zaměstnavatelem. Společně s pracovním poměrem jde o pracovněprávní vztahy, jimiž 

se realizuje výkon závislé činnosti jednoho subjektu pro subjekt jiný, a to za odměnu. 

Lze říci, že se jedná o doplňkový pracovněprávní vztah, uzavíraný v případech, kdy pro 

subjekty tohoto vztahu není výhodné sjednat pracovní poměr. V dohodách o pracích 

konaných mimo pracovní poměr nemá zaměstnavatel povinnost rozvrhnout zaměstnanci 

pracovní dobu (Bělina, Pichrt a kol., 2017, s. 352).  

Smyslem právní úpravy dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr je poskytnout 

subjektům pracovněprávního vztahu určitá zvýhodnění. Zaměstnavatel může realizovat 

své doplňkové podnikatelské záměry nebo potřeby na základě volnějšího právního 

vztahu, díky němuž lze sjednat se zaměstnancem podmínky, které více vyhovují 

předmětu právního vztahu. Zaměstnavatel je zbaven mnoha povinností, týkajících 

se zejména volnosti při vzniku a skončení právního vztahu nebo rozvrhování práce 

(Bělina, Pichrt a kol., 2017, s. 352).  

Zaměstnanec má možnost vykonávat závislou práci v omezeném rozsahu a volnějším 

režimu. Pro některé zaměstnance tak může jít, vzhledem k jejich zdravotnímu stavu, 

studijním povinnostem apod., o jedinou možnost získání finančních prostředků. 

Nevýhodou pro zaměstnance však může být to, že je tu ve velmi malé míře uplatněna 

ochranná funkce pracovního práva. Zaměstnanec tedy nemá ze zákona mnohá práva 

garantována a záleží pouze na vůli smluvních stran, zda budou právním jednáním 

založena (Bělina, Pichrt a kol., 2017, s. 352). 

2.7.1 Dohoda o provedení práce 

Dohoda o provedení práce (dále jen DPP) představuje dvoustranné právní jednání, 

kterým vzniká pracovněprávní vztah. Zaměstnanec vykonává, v omezeném rozsahu, 

závislou práci pro zaměstnavatele, přičemž za tuto práci mu náleží odměna. Maximální 
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rozsah práce u DPP je 300 hodin v kalendářním roce. Do rozsahu je také započítána 

doba práce konaná zaměstnancem pro zaměstnavatele ve stejném kalendářním roce 

na základě jiné dohody o provedení práce. V jednom kalendářním roce tedy může dojít 

k uzavření více DPP mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem v celkovém rozsahu 

nejvýše 300 hodin (Bělina, Pichrt a kol., 2017, s. 358). 

V DPP musí být stanovena doba, na kterou je tato dohoda uzavřena. Dalšími 

náležitostmi, které by měla DPP obsahovat jsou: vymezení práce, místo výkonu práce, 

předpokládaná doba trvání práce, odměny z dohody, možnost a způsob zrušení apod. 

DPP musí být uzavřena v písemné podobě, jinak je neplatná. Odměna z dohody nesmí 

být nižší než hodinová minimální mzda (Hůrka, 2014b, s. 239).  

„Základní sazba minimální mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin činí 

12 200 Kč za měsíc nebo 73,20 Kč za hodinu.“ (Nařízení vlády č. 567/2006 Sb., § 2) 

V případě, že výše odměny z této dohody přesáhne, za kalendářní měsíc, částku 

10 000 Kč hrubého, musí být odvedeno pojistné na sociální a zdravotní pojištění 

(Soušková a Spirit, 2014, s. 182). 

2.7.2 Dohoda o pracovní činnosti 

Stejně tak jako DPP je i dohoda o pracovní činnosti (dále jen DPČ) dvoustranné právní 

jednání, kterým vzniká pracovněprávní vztah, v němž zaměstnanec vykonává závislou 

činnost pro zaměstnavatele za odměnu. Rozsah této práce je omezen (Bělina, Pichrt 

a kol., 2017, s. 356).  

Omezení rozsahu pracovní doby vyplývá z ustanovení zákoníku práce § 76, odst. 2 a 3. 

V případě uzavření DPČ není možné práci vykonávat v rozsahu, který překračuje 

v průměru polovinu stanovené týdenní pracovní doby zaměstnavatele (Bělina, Pichrt 

a kol., 2017, s. 356). „Dodržování sjednaného a nejvýše přípustného rozsahu poloviny 

stanovené týdenní pracovní doby se posuzuje za celou dobu, na kterou byla dohoda 

o pracovní činnosti uzavřena, nejdéle však za období 52 týdnů.“ (Zákon č. 262/2006 

Sb., § 76, odst. 3) 

Zaměstnavatel má povinnost uzavřít DPČ v písemné podobě, jinak je dohoda neplatná. 

Jedno vyhotovení musí obdržet zaměstnanec. Mezi náležitosti, které musí být v dohodě 
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uvedeny, patří: vymezení sjednané práce, rozsah pracovní doby, doba, na kterou 

se dohoda uzavírá (Hůrka, 2014b, s. 241). 

Odměna z DPČ závisí na dohodě mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Rovněž jako 

u DPP platí, že stanovená odměna nesmí být nižší než minimální mzda (Zákon 

č. 262/2006 Sb., § 111, odst. 1). 

2.8 Pracovní doba a doba odpočinku 

Pracovní doba je doba, ve které je zaměstnanec povinen osobně vykonávat práci 

pro zaměstnavatele, dle jeho pokynů, na základě pracovní smlouvy a dodržovat všechny 

povinnosti vyplývající z pracovního poměru. Zaměstnavatel má naopak povinnost 

přidělovat práci zaměstnanci a dodržovat pracovní podmínky, které jsou stanovené 

právními předpisy, pracovní smlouvou, popřípadě vnitřními předpisy zaměstnavatele 

(Bělina, Pichrt a kol., 2017, s. 207). 

Délka stanovené týdenní pracovní doby může činit nejvýše 40 hodin týdně. Tuto 

zákonem stanovenou pracovní dobu lze bez snížení mzdy zkrátit v kolektivní smlouvě 

nebo ve vnitřním přepisu zaměstnavatele. Minimální délka pracovní doby není zákonem 

stanovena (Bělina, Pichrt a kol., 2017, s. 210; Neščáková, 2014, s. 225-226). 

Zaměstnavatel má povinnost poskytnout zaměstnanci přestávku na jídlo a oddech, 

kdykoli během pracovní doby, nejdéle po 6 hodinách nepřetržité práce, v trvání 

nejméně 30 minut. Zaměstnancům ve věku do 18 let musí být tato přestávka poskytnuta 

nejdéle po 4,5 hodinách nepřetržité práce. Přestávky na jídlo a oddych mohou být 

rozděleny na více kratších přestávek, ale alespoň jedna její část musí trvat nejméně 

15 minut. Tyto přestávky nemohou být poskytovány na začátku a konci pracovní doby 

a nejsou do pracovní doby započítávány (Neščáková, 2014, s. 226-227). 

2.8.1 Práce přesčas 

Práci přesčas lze definovat jako práci vykonávanou zaměstnancem na příkaz 

zaměstnavatele nebo s jeho souhlasem nad stanovenou týdenní pracovní dobu 

a konanou mimo rámec rozvrhu pracovních směn. Za práci přesčas nelze považovat 

situaci, napracovává-li zaměstnanec volno, které mu zaměstnavatel poskytl na jeho 
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žádost. Nařízená práce přesčas nesmí činit více než 8 hodin v jednotlivých týdnech 

a 150 hodin v kalendářním roce. Práci přesčas nad tento stanovený rozsah může 

zaměstnavatel požadovat pouze na základě dohody se zaměstnancem (Neščáková, 2014, 

s. 229-230; Zákon č. 262/2006 Sb., § 93, odst. 2-3). 

2.8.2 Dovolená 

Dovolená představuje nejvýznamnější dobu odpočinku. Zaměstnanec tak realizuje 

právo na dlouhodobější odpočinek v roce v rámci pracovního poměru. Záměrem 

dovolené je zajistit odpočinek zaměstnanci k reprodukci jeho pracovní síly. Právní 

úprava ustanovuje právo na dovolenou jako právo na pracovní volno s poskytováním 

náhrady mzdy či platu. Zákoník práce rozlišuje tři druhy dovolené, a to: dovolenou 

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

dovolenou. Právo na dovolenou vzniká všem zaměstnancům v pracovním poměru 

(Bělina, Pichrt a kol., 2017, s. 221). Pro účely bakalářské práce se podrobněji zaměříme 

pouze na dovolenou za kalendářní rok nebo její poměrnou část. 

Právo na dovolenou za kalendářní rok vzniká každému zaměstnanci, který 

za nepřetržitého pracovního poměru vykonával práci u zaměstnavatele v rozsahu 

alespoň 60 dní v kalendářním roce. V případě, že pracovní poměr netrval nepřetržitě 

po celou dobu kalendářního roku, náleží zaměstnanci poměrná část dovolené. Za každý 

celý kalendářní měsíc nepřetržitého trvání pracovního poměru činí poměrná část 

dovolené jednu dvanáctinu dovolené za kalendářní rok (Zákon č. 262/2006 Sb., § 212, 

odst. 1, 2). „Výměra dovolené činí nejméně 4 týdny v kalendářním roce.“ (Zákon 

č. 262/2006 Sb., § 213, odst. 1) 

2.9 Odměňování zaměstnanců 

Odměňování zaměstnanců představuje spravedlivé ocenění jejich skutečných výkonů. 

Účelem odměňování je efektivní stimulace zaměstnanců k vykonávání sjednané práce 

a dosahování požadovaných výkonů. Zaměstnanci, prostřednictvím odměňování, 

získávají možnost vlastního ekonomického zajištění a uspokojení svých potřeb (Šikýř, 

2016, s. 128).  
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Dle zákoníku práce náleží zaměstnanci za vykonanou práci mzda, plat nebo odměna 

z dohody. Všichni zaměstnanci, kteří vykonávají stejnou práci nebo práci stejné 

hodnoty, mají nárok na stejnou mzdu či plat, které nesmí být nižší, než je stanovená 

minimální mzda (Zákon č. 262/2006 Sb., § 109, odst. 1; § 110, odst. 1). 

Platem se rozumí peněžité plnění, které poskytují zaměstnancům v pracovním poměru 

zaměstnavatelé ve veřejných službách a státní správě, jejichž činnost je zcela nebo 

převážně financována z veřejných rozpočtů (Šikýř, 2016, s. 129). Pro účely bakalářské 

práce se nebudeme platu více věnovat, protože zaměstnavatel, u něhož se zaměřuji 

na problematiku pracovněprávních vztahů, vyplácí svým zaměstnancům mzdu případně 

odměnu z dohody. 

2.9.1 Mzdový výměr 

Zaměstnavatel má povinnost vydat zaměstnanci v den nástupu do práce písemný 

mzdový výměr, který obsahuje informace o způsobu odměňování, termínu a místě 

výplaty apod., pokud tyto údaje neobsahuje pracovní smlouva nebo vnitřní předpis. 

V případě, že dojde ke změně skutečností ve mzdovém výměru, má zaměstnavatel 

povinnost tuto skutečnost zaměstnanci písemně oznámit nejpozději v den, kdy změna 

nabývá účinnosti (Zákon č. 262/2006 Sb., § 113, odst. 4). Mzdový výměr 

je jednostranné právní jednání zaměstnavatele. Z uvedeného tedy vyplývá, že podpis 

zaměstnance na mzdovém výměru pouze prohlašuje, že byl zaměstnanec se změnou 

seznámen, nemusí s ní tedy nutně souhlasit. Oproti tomu v případě změny pracovní 

smlouvy je podpis zaměstnance nezbytnou náležitostí, bez které není jakákoli změna 

pracovní smlouvy účinná (Oliva, 2016). 

2.9.2 Mzda 

Zákoník práce definuje mzdu jako peněžité plnění a plnění peněžité hodnoty (naturální 

mzda) poskytované zaměstnavatelem zaměstnanci za práci. Mzda bývá sjednána 

v pracovní smlouvě nebo ji zaměstnavatel stanoví vnitřním předpisem nebo ji určí 

mzdovým výměrem, a to před začátkem výkonu práce. Mzda je splatná po vykonání 

práce, nejpozději v kalendářním měsíci následujícím po měsíci, ve kterém vzniklo 

zaměstnanci právo na mzdu. Jako naturální mzdu může zaměstnavatel poskytovat svým 
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zaměstnancům výrobky (vyjma lihovin, tabákových výrobků či jiných návykových 

látek), výkony, práce nebo služby, avšak jen se souhlasem zaměstnance a v rozsahu 

přiměřeném jeho potřebám (Zákon č. 262/2006 Sb., § 109; Šikýř, 2016, s. 129-130). 

Mzda může být stanovena na základě odlišných zásad a postupů. Pro potřeby bakalářské 

práce si přiblížíme mzdu časovou a úkolovou. Časová mzda představuje základní 

a univerzální mzdovou formu, která je využívána při odměňování zaměstnanců 

v hlavních, řídících a pomocných procesech. Oproti tomu mzda úkolová je základní 

mzdová forma, která je využívána při odměňování zaměstnanců ve výrobě a je závislá 

na pracovním výkonu zaměstnance (Šikýř, 2016, s. 130-131). 

2.9.3 Minimální mzda 

Minimální mzda představuje nejnižší přípustnou výši odměny za práci vykonávanou 

v základním pracovněprávním vztahu. Mzda, plat nebo odměna z dohody nesmí být 

nižší než stanovená minimální mzda. Do mzdy a platu není pro tento účel zahrnuta 

mzda ani plat za práci přesčas, příplatek za práci ve svátek, za noční práci, za práci 

ve ztíženém pracovním prostředí a za práci v sobotu a neděli. Ke stanovení základní 

sazby a dalších sazeb minimální mzdy zmocňuje zákoník práce vládu (Bělina, Pichrt 

a kol., 2017, s. 239-240).  

Výše minimální mzdy je stanovena nařízením vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, 

s účinností zpravidla od počátku kalendářního roku s přihlédnutím k vývoji mezd 

a spotřebitelských cen (Šikýř, 2016, s. 129; Zákon č. 262/2006 Sb., § 111, odst. 1). 

V následující tabulce je přehledně zobrazen vývoj částek minimální mzdy od roku 2013 

do roku 2018. 

Tabulka č. 1: Vývoj částek minimální mzdy od roku 2013 do roku 2018  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2017) 

Období 
Výše minimální mzdy 

v Kč za měsíc v Kč za hodinu 

od srpna 2013 8 500 50,60 

od ledna 2015 9 200 55,00 

od ledna 2016 9 900 58,70 
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od ledna 2017 11 000 66,00 

od ledna 2018 12 200 73,20 

2.9.4 Povinné příplatky ke mzdě 

Zaměstnavatel má povinnost vyplácet zaměstnancům příplatky za práci přesčas, za práci 

ve svátek, za noční práci, za práci v sobotu a neděli a za práci ve ztíženém pracovním 

prostředí. Výše těchto příplatků činí: 

 za práci přesčas – nejméně 25 % průměrného hodinového výdělku, není-li 

mzda sjednaná již s přihlédnutím k případné práci přesčas, 

 za práci ve svátek – dosažená mzda a náhradní volno v rozsahu práce konané 

ve svátek, zaměstnanec se zaměstnavatelem se ale mohou dohodnout 

na poskytnutí příplatku ve výši alespoň průměrného výdělku,  

 za noční práci – nejméně 10 % průměrného hodinového výdělku, 

 za práci v sobotu a neděli – nejméně 10 % průměrného výdělku, 

 za práci ve ztíženém pracovním prostředí – nejméně 10 % hodinové 

minimální mzdy, stanovené zařízením vlády č. 567/2006 Sb. (Dvořáková, 2016, 

s. 78-80). 

2.10 Péče o zaměstnance 

Péče o zaměstnance spadá do úpravy pracovních podmínek, která je zahrnuta v čl. 

28. Listiny základních práv a svobod České republiky a je také nedílnou součástí úpravy 

pracovněprávních vztahů v zákoníku práce. Péči o zaměstnance lze rozdělit do čtyř 

oblastí, které se týkají zejména příznivých pracovních podmínek pro zaměstnance, péče 

o odborný rozvoj zaměstnanců, stravování zaměstnanců a zvláštních pracovních 

podmínek určitých zaměstnanců (Soušková a Spirit, 2014, s. 129). 

Až 60 % zaměstnanců v Evropě uvádí, že je jejich práce velmi náročná. Zaměstnavatelé 

musí mít na paměti, že kvalita práce je spojena s intenzitou práce, výší mzdy, 

rizikovostí, úrovní bezpečnosti práce a péčí věnované zaměstnancům (Barnay, 2016).  
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2.10.1 Vytváření příznivých pracovních podmínek 

Zaměstnavatelé mají povinnost vytvářet svým zaměstnancům pracovní podmínky, které 

umožňují bezpečný výkon jejich práce. V souladu se zvláštními právními předpisy 

má zaměstnavatel povinnost zajišťovat pro zaměstnance pracovnělékařské služby. 

Zaměstnavatel může zaměstnancům poskytovat peněžitá plnění, které souvisejí 

s dosaženým životním či pracovním jubileem, s prvním skončením pracovního poměru 

po přiznání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně nebo po nabytí nároku 

na starobní důchod (Bělina a Pichrt, 2017, s. 297). 

Charakter práce často vyžaduje, aby se zaměstnanci převlékli do pracovních oděvů. 

Z tohoto důvodu má zaměstnavatel povinnost zajistit bezpečnou úschovu jejich svršků 

a dalších osobních věcí, které zaměstnanci obvykle nosí do práce. O místě, kam mohou 

zaměstnanci své věci odkládat, rozhoduje zaměstnavatel (Bělina a Pichrt, 2017, s. 298). 

2.10.2 Odborný rozvoj zaměstnanců 

Péče o odborný rozvoj zaměstnanců zahrnuje dle § 227 zákoníku práce zejména 

zaškolení a zaučení zaměstnanců, odbornou praxi absolventů škol, prohlubování 

a zvyšování kvalifikace zaměstnanců (Zákon č. 262/2006 Sb., § 227).  

Zaměstnavatel má povinnost zaškolit nebo zaučit zaměstnance, který vstupuje 

do zaměstnání bez kvalifikace či přechází z důvodů na straně zaměstnavatele na nové 

pracoviště nebo na nový druh práce. Důležité je také zaškolení zaměstnance z hlediska 

bezpečnosti práce (Soušková a Spirit, 2014, s. 133). 

2.10.3 Stravování zaměstnanců 

Zaměstnavatel má povinnost umožnit zaměstnancům ve všech směnách stravování. 

Nejde přímo o zajištění jídla pro zaměstnance, ale o poskytnutí pracovního volna 

a zajištění prostoru pro stravování. Tuto povinnost nemá zaměstnavatel vůči 

zaměstnancům, kteří jsou vysláni na pracovní cestu. Stravování zaměstnanců bývá 

nejčastěji zajišťováno ve vlastním stravovacím zařízení zaměstnavatele nebo 

prostřednictvím jiných subjektů. Jde převážně o dovoz stravy od jiného dodavatele, 

stravování v restauracích či provozovnách veřejného stravování na základě 
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nakoupených stravenek. Situace, kdy se zaměstnavatel rozhodne finančně přispívat 

na stravování zaměstnanců, musí být stanovena vnitřním předpisem či dohodnuta 

v kolektivní smlouvě (Soušková a Spirit, 2014, s. 137).  

2.10.4 Zaměstnanecké výhody 

K hlavním důvodům, proč zaměstnavatelé nabízí zaměstnanecké výhody, patří zejména 

jejich snaha získat a udržet kvalitní zaměstnance. Zaměstnanecké výhody můžeme 

rozdělit podle několika hledisek, k jejichž nejčastějším typům patří: 

 zaměstnanecké výhody se vztahem k práci – jedná se zejména o příspěvek 

na stravování, občerstvení na pracovišti, nadstandartní pracovní volno, jazykové 

kurzy, příspěvek na dopravu apod.,  

 hmotné vybavení a pracovní pomůcky zaměstnance – osobní automobil 

k soukromému používání, benzinové karty, notebooky, mobilní telefon, 

internetové připojení atd., 

 zaměstnanecké výhody osobní a sociální povahy – patří sem např. 

nadstandardní zdravotní péče, léčebné pobyty, lázeňské procedury, péče o děti, 

příspěvky na stavební spoření, příspěvek na životní a penzijní pojištění, dárky 

a dárkové šeky, příspěvek na dovolenou a další (Urban, 2013, s. 93-94). 

2.11 Zákonné odvody ze mzdy 

Zaměstnavatel má ze zákona povinnost odvádět zákonné odvody ze mzdy zaměstnanců. 

Jde o srážky daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a odvody pojistného 

na zdravotní a sociální pojištění. Zmíněné zákonné odvody jsou odváděny přednostně, 

čímž se vytváří čistá mzda, ze které jsou následně odváděny všechny další srážky 

ze mzdy zaměstnance (Šubrt, 2016, s. 157). 

2.11.1 Daň z příjmů fyzických osob 

Daň z příjmů fyzických osob je upravena v zákoně č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. 

V § 6 tohoto zákona je definován příjem ze závislé činnosti jako příjem ze současného 

nebo dřívějšího pracovněprávního vztahu, který podléhá dani z příjmů fyzických osob. 
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Poplatníkem daně z příjmů fyzických osob je zaměstnanec, plátcem je zaměstnavatel. 

Plátce daně má povinnost odvést vyúčtovanou daň z příjmů fyzických osob, která 

je vybírána formou záloh, místně příslušnému správci daně (Zákon č. 586/1992 Sb.). 

Základem daně z příjmů fyzických osob je hrubá mzda zaměstnance zvýšená o částku 

na zdravotní a sociální pojištění, hrazené zaměstnavatelem.  Základ daně pro výpočet 

zálohy na daň z příjmů fyzických osob se zaokrouhlí na celé stokoruny směrem nahoru. 

Z takto stanoveného základu daně je vypočtena záloha na daň ve výši 15 % (Příhodová 

a Skoumalová, 2016, s. 237). 

V případě, že zaměstnanec podepsal u zaměstnavatele Prohlášení poplatníka daně 

z příjmů fyzických osob, uplatňuje slevu na dani ve výši 2 070 Kč/měsíc (Zákon 

č. 586/1992 Sb., § 35ba). Zaměstnanec má, dle zákona o daních z příjmů, nárok i na 

další slevy na dani, avšak pro účely této bakalářské práce je třeba věnovat pozornost 

pouze slevě na poplatníka, která souvisí s optimalizací mzdových nákladů. 

2.11.2 Zdravotní pojištění 

Veřejné zdravotní pojištění je upraveno zákonem č. 48/1997 Sb., o veřejném 

zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů. Povinností 

zaměstnavatele je plnit oznamovací povinnost. Nejpozději do 8 dnů, ode dne vzniku 

pracovněprávního vztahu, musí zaměstnavatel u příslušné zdravotní pojišťovny oznámit 

nástup zaměstnance do zaměstnání nebo ukončení jeho pracovního poměru. 

Zaměstnavatel odvádí pojistné za zaměstnance ve výši 13,5 %. Jedna třetina (4,5 %) 

této částky je sražena zaměstnanci, bez jeho souhlasu, ze mzdy. Zbylé dvě třetiny (9 %) 

hradí zaměstnavatel ze svých prostředků. Vypočtené pojistné se zaokrouhluje na celé 

koruny směrem nahoru. Pojistné je splatné od 1. do 20. dne následujícího po měsíci, 

za který je pojistné hrazeno (Červinka, 2015, s. 10; 42-51). 

U DPP je zaměstnavatel povinen odvést pojistné na zdravotní pojištění za předpokladu, 

že výše mzdy zaměstnance překročí v kalendářním měsíci částku 10 000 Kč. U DPČ jde 

o částku 2 500 Kč za kalendářní měsíc (Červinka, 2015, s. 53-55). 
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2.11.3 Sociální pojištění 

Sociální pojištění je upraveno zákonem č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální 

zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Výše pojistného 

je u zaměstnavatele stanovena ve výši 25 % z úhrnu vyměřovacích základů, z toho:  

 21,5 % jde na důchodové pojištění,  

 2,3 % jde na nemocenské pojištění, 

 1,2 % je určeno na státní politiku zaměstnanosti (Přikrylová a Šimčíková, 2016, 

s. 397-428).  

U zaměstnance je sazba pojistného stanovena ve výši 6,5 % z vyměřovacího základu 

zaměstnance. Pojistné, které hradí zaměstnanec mu srazí zaměstnavatel z jeho příjmů. 

Stejně jako u zdravotního pojištění, je i u sociálního pojištění vypočítané pojistné 

zaokrouhlováno na celé koruny směrem nahoru a je splatné do 20. dne následujícího 

kalendářního měsíce (Přikrylová a Šimčíková, 2016, s. 397-428).  

Zaměstnanec vykonávající práci na základě DPP se účastní sociálního pojištění 

v případě, že úhrn jeho započitatelných příjmů v kalendářním měsíci převyšuje částku 

alespoň 10 000 Kč. U DPČ je sociální pojištění hrazeno za předpokladu, že výše příjmů 

zaměstnance překračuje částku 2 500 Kč (Přikrylová a Šimčíková, 2016, s. 407-408).  

2.12 Výpočet mzdy 

Na konci každého kalendářního měsíce musí být u zaměstnavatele zpracován výpočet 

mezd. Pro výpočet mzdy je nutné mít k dispozici správné základní údaje 

o zaměstnancích a pracovněprávních vztazích.  

Za každý měsíc je nutné mít pracovní výkaz, který eviduje odpracovanou dobu 

zaměstnance včetně neodpracované doby (jde například o pracovní volno, dovolenou, 

svátek atd.) a také případnou práci přesčas. Vypočtená mzda se zaokrouhluje na koruny 

směrem nahoru. Zaměstnavatel má povinnost vydat zaměstnanci písemný doklad, který 

obsahuje údaje o jednotlivých složkách mzdy a o provedených srážkách ze mzdy 

(Dvořáková, 2016, s. 96; Zákon č. 262/2006 Sb., § 142, odst. 2, 5).  
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Tabulka č. 2: Výpočet čisté mzdy 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Příhodová a Skoumalová, 2016, s. 237–240) 

HRUBÁ MZDA (HM) 

+ zdravotní pojištění hrazené zaměstnavatelem – 9 % z HM, ≐ na celé koruny nahoru 

+ sociální pojištění hrazené zaměstnavatelem – 25 % z HM, ≐ na celé koruny nahoru 

= superhrubá mzda (SHM), ≐ na celé stokoruny nahoru 

   záloha na daň – 15 % ze SHM 

-  sleva na dani – zákon o daních z příjmů, § 35ba 

= záloha na daň po uplatnění slev 

- daňová zvýhodnění – zákon o daních z příjmů, § 35c 

= konečná záloha na daň/daňový bonus 

HM 

- zdravotní pojištění hrazené zaměstnancem – 4,5 % z HM, ≐ na celé koruny nahoru 

- sociální pojištění hrazené zaměstnancem – 6,5 % z HM, ≐ na celé koruny nahoru 

- konečná záloha na daň z příjmů/ + daňový bonus 

= ČISTÁ MZDA 

2.13 Ekonomické řízení podniku 

Ekonomické řízení podniku je důležitým faktorem pro úspěch podniku. Jedná 

se o složitý a mnohastranný proces. Ekonomické řízení podniku úzce souvisí 

se stanovenými cíli podniku, které charakterizují, čeho chce podnik dosáhnout. 

Primárním cílem většiny podnikatelů je maximalizace hodnoty podniku, důležité je však 

věnovat pozornost i dalším cílům, které je třeba třídit a klasifikovat (Kocmanová, 2013, 

s. 6-21).  

Ekonomické řízení podniku je charakteristické mnoha činnostmi, které se mohou lišit. 

Jedná se například o tyto činnosti: investiční, finanční, výrobní, zásobovací, personální 

apod. Na pracovní místo ekonom manažera jsou kladeny velmi vysoké požadavky. 

Musí být schopen využívat své odborné znalosti, zkušenosti a porozumět všem 

činnostem podniku. Vzhledem k vývoji světové ekonomiky je ekonom manažer nucen 

se dobře orientovat v české legislativě, podávat srozumitelné a vypovídající informace 

a na jejich základě uskutečňovat kvalifikovaná rozhodnutí (Kocmanová, 2013, s. 6-21). 
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2.13.1 Náklady podniku 

Náklady podniku lze charakterizovat jako „peněžně vyjádřenou spotřebu výrobních 

faktorů účelně vynaložených na tvorbu podnikových výnosů včetně dalších nutných 

nákladů spojených s činností podniku.“ (Synek, 2010, s. 39) Náklady podniku je nutné 

odlišovat od peněžních výdajů, které představují úbytek peněžních prostředků. Náklady 

lze třídit podle různých hledisek na druhové, podle účelu, podle závislosti nákladů 

na změnách objemu výroby, podle činnosti aj. (Synek, 2010, s. 39). 

Podle závislosti nákladů na změnách objemu výroby rozlišujeme náklady na variabilní 

a fixní. Variabilní náklady se mění v závislosti na objemu výroby. Patří sem jednicové 

náklady, jako je například přímý materiál, přímé mzdy apod. Do této skupiny nákladů 

řadíme tedy i mzdy výrobních dělníků. Fixní náklady jsou náklady, které zůstávají 

v určitém intervalu produkce neměnné. Mezi fixní náklady patří např. odpisy, mzdy 

správních a technickohospodářských zaměstnanců, nájemné, úroky z půjček atd. 

(Kocmanová, 2013, s. 121-122). 

V rámci Výkazu zisku a ztrát členíme náklady na provozní, finanční. Pro účely 

bakalářské práce se zaměřím na provozní náklady. Provozní náklady jsou náklady 

přímo spojené s výrobním procesem. Mezi provozní náklady řadíme spotřebované 

nákupy (materiál, suroviny apod.), daně a poplatky, odpisy, osobní náklady (mzdy, 

odměny apod.) (Kocmanová, 2013, s. 50-51). 

Výše nákladů významně ovlivňuje výsledek hospodaření. Ziskovost podniku je možné 

zvyšovat snižováním nákladů a zvyšováním výnosů. Náklady představují faktor, jehož 

výši může podnik ovlivnit, na rozdíl od makroekonomické situace, legislativy, 

daňového zatížení apod. (Kocmanová, 2013, s. 55-56). Optimalizací osobních 

a mzdových nákladů podnikatele, která je předmětem bakalářské práce, lze tedy 

významně ovlivnit výši nákladů a výsledek hospodaření.  

2.13.2 Osobní náklady 

Osobní náklady představují veškeré požitky zaměstnanců včetně příjmů společníků 

obchodní korporace ze závislé činnosti. Jde především o mzdové náklady a náklady 

na sociální a zdravotní pojištění. Mzdy se účtují zásadně v hrubých částkách. V případě, 
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že je součástí mzdy také mzda naturální, musí být zahrnuta do hrubé mzdy. Naturální 

mzda se účtuje v cenách obvyklých (Bulla, 2016, s. 425). 

2.14 Produktivita práce 

Produktivitu práce lze definovat jako ukazatel účinnosti vynakládané práce. Vyjadřuje 

míru využití výrobního faktoru práce (vstup) při tvorbě konečného produktu (výstup). 

Růst produktivity práce představuje klíčový faktor a jeho zvyšování je prioritou mnoha 

podniků. Produktivita práce je měřena pomocí ukazatelů produktivity práce 

a působením některých faktorů lze ovlivňovat její úroveň (např. výrobními 

technologiemi, motivací a kvalifikací zaměstnanců apod.) (Kocmanova, 2013, s. 273-

278). 

2.14.1 Mzdová produktivita 

Ukazatel mzdové produktivity vyjadřuje, jaká část výnosů připadá na 1 Kč mezd. 

Vypočítané hodnoty tohoto ukazatele by měly mít v čase rostoucí tendenci 

(Kocmanová, 2013, s. 274). 

𝑀𝑧𝑑𝑜𝑣á 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎 =  
𝑃ř𝑖𝑑𝑎𝑛á ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎

𝑀𝑧𝑑𝑜𝑣é 𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑦
 

2.14.2 Produktivita práce 

Ukazatel produktivity práce udává, jaká část výnosů připadá na 1 zaměstnance. Hodnota 

tohoto ukazatele by měla být maximální (Kocmanová, 2013, s. 274). 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑣𝑖𝑡𝑎 𝑝𝑟á𝑐𝑒 =  
𝑃ř𝑖𝑑𝑎𝑛á ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎

𝑃𝑜č𝑒𝑡 𝑧𝑎𝑚ě𝑠𝑡𝑛𝑎𝑛𝑐ů
 

2.15 Aktivní politika zaměstnanosti 

Zákon o zaměstnanosti definuje aktivní politiku zaměstnanosti jako souhrn opatření, 

která směřují k zajištění maximálně možné úrovně zaměstnanosti. Aktivní politiku 

zaměstnanosti zabezpečuje Ministerstvo práce a sociálních věcí a Úřady práce. Aktivní 
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politika zaměstnanosti je financována z prostředků státního rozpočtu. Mezi nástroje, 

jimiž je aktivní politika zaměstnanosti realizována, patří zejména: 

 rekvalifikace, 

 investiční pobídky, 

 veřejně prospěšné práce, 

 společensky účelná pracovní místa, 

 překlenovací příspěvek, 

 příspěvek na zapracování a další (Zákon č. 435/2004 Sb., § 104-107). 

Vzhledem k tomu, že zaměstnavatel dosud nevyužíval možnost čerpání příspěvku 

od Úřadu práce na společensky účelná pracovní místa, bude následující část bakalářské 

práce podrobněji zaměřena právě na tento nástroj aktivní politiky zaměstnanosti. 

2.15.1 Společensky účelná pracovní místa 

Společensky účelnými pracovními místy (SÚPM) jsou pracovní místa, která 

zaměstnavatel zřizuje na základě dohody uzavřené s Úřadem práce, a která jsou 

obsazena uchazeči o zaměstnání, kterým nelze jinak zajistit pracovní uplatnění. 

Na společensky účelná pracovní místa může Úřad práce poskytnout příspěvek. 

V případě, že jde o zřízení více než 5 pracovních míst, má Úřad práce povinnost 

vyžadovat vypracování odborného posudku (Zákon č. 435/2004 Sb., § 113). 

Výše příspěvku na zřízení jednoho společensky účelného pracovního místa, může činit 

maximálně čtyřnásobek průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí 

čtvrtletí přechozího kalendářního roku. To však v případě, že v kalendářním měsíci 

předcházejícím dni podání žádosti o příspěvek, míra nezaměstnanosti v daném okrese 

nedosahuje průměrné míry nezaměstnanosti v České republice. Při zřízení více 

než 10 pracovních míst, na základě jedné dohody, může výše příspěvku činit maximálně 

šestinásobek průměrné mzdy (Zákon č. 435/2004 Sb., § 113, odst. 3). 

Výše poskytovaných příspěvků může být i vyšší, za předpokladu, že v kalendářním 

měsíci předcházejícím dni podání žádosti o příspěvek, míra nezaměstnanosti v daném 

okrese dosahuje průměrné míry nezaměstnanosti v České republice nebo je i vyšší.  

V tomto případě může příspěvek na jedno společensky účelné pracovní místo činit 

maximálně šestinásobek průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí 
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čtvrtletí předchozího kalendářního roku. Při zřízení více než 10 pracovních míst, 

na základě jedné dohody, může výše příspěvku činit maximálně osminásobek průměrné 

mzdy (Zákon č. 435/2004 Sb., § 113, odst. 4).  

Další z možností je poskytnutí příspěvku na společensky účelné pracovní místo do výše 

vynaložených prostředků na mzdy zaměstnance přijatého na vyhrazené pracovní místo, 

včetně pojistného na sociální zabezpečení, příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 

a pojistného na veřejné zdravotní pojištění, které zaměstnavatel odvedl z vyměřovacího 

základu zaměstnance. Tento příspěvek lze poskytovat nejdéle po dobu 12 měsíců 

(Zákon č. 435/2004 Sb., § 113, odst. 5). 

Předpokladem pro realizaci dohody je dlouhodobé trvání pracovního poměru 

umístěného uchazeče – uzavření pracovního poměru na dobu neurčitou. V případě 

uzavření pracovního poměru na dobu určitou musí být splněna podmínka, že sjednaná 

doba pracovního poměru na dobu určitou přesáhne dobu, po kterou je příspěvek 

na základě dohody poskytován, a to nejméně o 6 měsíců (Integrovaný portál MPSV, 

2018b). „V individuálních a odůvodněných případech může být délka trvání pracovního 

poměru sjednána odlišně.“ (Integrovaný portál MPSV, 2018b) 

2.16 Shrnutí teoretické části 

V teoretické části bakalářské práce jsou vymezeny základní právní pojmy z oblasti 

pracovněprávních vztahů. Podrobněji jsem definovala subjekty pracovněprávních 

vztahů, jejich práva a povinnosti. Také jsem se zaměřila na pracovní poměr, pracovní 

smlouvu a dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr. Pozornost jsem věnovala 

i oblasti odměňování zaměstnanců a v souvislosti s ní jsem se zabývala povinnými 

příplatky ke mzdě a zákonnými odvody ze mzdy. Závěrem nastiňuji náklady 

podnikatele, ukazatele produktivity a aktivní politiku zaměstnanosti. 
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3 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU (PROBLÉMU) 

Z PRÁVNÍHO A EKONOMICKÉHO HLEDISKA 

Analytická část bakalářské práce podrobněji představuje společnost BARVY A LAKY 

TELURIA, s. r. o. Cílem této kapitoly je analýza stavu zaměstnanců podnikatele 

se zaměřením na zaměstnanecké výhody, které podnikatel poskytuje svým 

zaměstnancům. Dalším cílem je analýza mzdových a osobních nákladů zaměstnavatele. 

Také se zaměřím na příspěvky na SÚPM, které by mohl zaměstnavatel získat od úřadu 

práce a provedu analýzu procentuálního zastoupení uchazečů o zaměstnání na Úřadě 

práce v Letovicích, kteří splňují podmínky SÚPM. Hlavním zdrojem pro vypracování 

analytické části bakalářské práce jsou informace získané na základě e-mailových zpráv 

a osobních rozhovorů s vedoucí ekonomického úseku a personalistkou společnosti. 

Ke zpracování byly dále použity interní materiály zaměstnavatele, jako jsou výroční 

zprávy, vnitřní směrnice, vzory pracovních smluv apod.  

3.1 Základní informace o zaměstnavateli 

Obchodní společnost BARVY A LAKY TELURIA, s. r. o. (BAL TELURIA, s. r. o.) 

má sídlo ve Skrchově a byla zapsána do obchodního rejstříku 18. prosince 1991. 

Výše základního kapitálu společnosti činí 42 miliónů Kč. BAL TELURIA, s. r. o. patří 

mezi tři největší výrobce nátěrových hmot na tuzemském trhu (Veřejný rejstřík a sbírka 

listin, 2017; Výroční zpráva, 2017).  

Mateřskou společností a jediným společníkem je společnost BARVY A LAKY 

HOSTIVAŘ, a. s., sídlící v Praze. Jednatelem a ředitelem společnosti je Ing. Jakub 

Noll, dalším jednatelem je Ing. Dariusz Jakubowicz (Výroční zpráva, 2017). 

Hlavním předmětem podnikání je výroba a prodej nátěrových hmot. Tržby z této 

činnosti dosáhly v roce 2017 částku 524 623 tisíc Kč. Do předmětu podnikání patří také 

silniční motorová doprava, výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 

3 živnostenského zákona, výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných 

chemických přípravků a prodej chemických látek a chemických přípravků 

klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické (Výroční zpráva, 2017). Následující 

obrázek zobrazuje organizační strukturu zaměstnavatele.  
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Graf č. 1: Vývoj počtu zaměstnanců 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Interní materiály společnosti, 2017) 

 

Obrázek č. 1: Organizační schéma zaměstnavatele  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Výroční zpráva, 2017) 

V čele společnosti je ředitel a následují úseky zaměřené na ekonomickou, kontrolní 

a personální činnost, pod které spadají jednotlivá střediska: výroba, vývoj, nákup apod. 

3.2 Zaměstnanci společnosti 

K 31. 12. 2017 zaměstnává společnost BAL TELURIA, s. r. o. 181 zaměstnanců. Vývoj 

počtu zaměstnanců od roku 2013 do roku 2017 je zobrazen ve sloupcovém grafu. 
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Z uvedeného grafu si můžeme všimnout rostoucího trendu ve vývoji počtu 

zaměstnanců. Největší nárůst počtu zaměstnanců zaznamenala společnost v roce 2017, 

a to z důvodu zahájení provozu v novém expedičním skladu pro 6 000 paletových míst 

(Výroční zpráva, 2017). 

Zaměstnavatel zaměstnává 181 zaměstnanců, se kterými má uzavřenou pracovní 

smlouvu. Ze 181 zaměstnanců je ve společnosti zaměstnáno 77 žen a 104 mužů. Dále 

má zaměstnavatel se zaměstnanci uzavřeno 30 dohod o provedení práce a 2 dohody 

o pracovní činnosti (Kaderková, 2017).  

Společnost BAL TELURIA, s. r. o. je rozdělena do několika středisek. Počet 

zaměstnanců v jednotlivých střediscích je zobrazen v následujícím grafu. 

 

Graf č. 2: Počet zaměstnanců v jednotlivých úsecích společnosti 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Interní materiály společnosti, 2017) 

Z grafu vyplývá, že nejvíce zaměstnanců se nachází ve výrobním úseku společnosti. 

Jedná se o výrobnu vodou ředitelných nátěrových hmot (VŘNH), kde působí 

49 zaměstnanců a výrobnu syntetických nátěrových hmot (VSNH), kde je zaměstnáno 

29 zaměstnanců. Do úseku výroby významně zasahuje sezónnost. V období měsíců 

květen až říjen je na tomto úseku potřeba zvýšeného počtu zaměstnanců (Kaderková, 

2017). 
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Vzhledem k tomu, že podnikatel zaměstnává více než 25 zaměstnanců, musí plnit 

povinný podíl zaměstnávání osob se změněnou pracovní schopností. Zaměstnavatel tuto 

povinnost plní tím, že zaměstnává 10 zaměstnanců se změněnou pracovní schopností. 

Jde o zaměstnance, kteří vykonávají práci ve výrobě a skladu. Vyjma zaměstnávání 

zaměstnanců se změněnou pracovní schopností odebírá společnost BAL TELURIA, 

s. r. o. výrobky či služby od dodavatelů, kteří zaměstnávají více než 50 %, z celkového 

počtu, zaměstnanců se zdravotním postižením. V roce 2017 odebrala společnost 

od těchto dodavatelů výrobky a služby v hodnotě 280 695 Kč bez DPH (Kaderková, 

2017). 

3.3 Vznik pracovního poměru 

Volná pracovní místa inzeruje zaměstnavatel, mimo jiné, na svých webových stránkách. 

O nabízených pracovních místech je tu zveřejňováno pouze minimum základních 

informací. Jedná se především o informace, co zaměstnavatel od uchazeče požaduje 

a naopak, co je uchazeči o zaměstnání nabízeno. Zaměstnavatel spolupracuje také 

s úřadem práce v Letovicích, který se nachází v blízkém okolí sídla společnosti.  Volná 

pracovní místa jsou inzerována i v místních novinách nebo hlášena v místním rozhlase. 

Společnost nyní nezaměstnává žádné cizince ani nevyužívá služby pracovních agentur. 

Pro účely bakalářské práce se zaměřím pouze na zaměstnance výroby, se kterými 

je spojena řešená problematika potřeby zvýšeného počtu zaměstnanců v hlavní výrobní 

sezóně (Kaderková, 2017; Barvyteluria.cz, 2017). 

3.3.1 Požadavky na zaměstnance 

Na pracovní místo s druhem práce výrobní dělník jsou přijímáni zpravidla všichni 

zájemci o toto pracovní místo. Zaškolení zaměstnanců výroby probíhá při provozu. 

Požadavky na zaměstnance výroby jsou, co se týče vzdělání, minimálně střední odborné 

učiliště. Praxe v oboru je výhodou.  Náplní zaměstnance výroby je: 

 řídit se pokyny vedoucího zaměstnance výroby, 

 obsluha míchacích strojů v souladu s pracovními instrukcemi, 

 dodržování technologických postupů výroby, realizace operativních úkolů, 

 třídění a ukládání odpadu (Kaderková, 2017). 
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Zaměstnanec, který vykonává tento druh práce, odpovídá za kvalitu výrobků. 

Zaměstnanec musí absolvovat školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární 

ochrany a školení o nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky 

(Kaderková, 2017). 

3.3.2 Nástup do zaměstnání 

Při nástupu do zaměstnání musí zaměstnanec předložit potvrzení o ukončeném 

pracovním poměru, zápočtový list nebo potvrzení o vyřazení z evidence uchazečů 

o zaměstnání. V případě uplatnění odpočtu nezdanitelné částky na nezaopatřené dítě 

musí předložit potvrzení zaměstnavatele manžela/manželky, že tento odpočet není již 

uplatňován a předložit fotokopii rodných listů dětí. Mezi další požadavky 

zaměstnavatele patří předložení průkazu zdravotní pojišťovny zaměstnance, rozhodnutí 

o snížení pracovní schopnosti vydané příslušným úřadem práce, doklad o dosaženém 

vzdělání, vyplněné prohlášení poplatníka k dani a u invalidních důchodců rozhodnutí 

o přiznání důchodu. Před nástupem do zaměstnání musí zaměstnanec absolvovat 

zdravotní prohlídku u smluvního lékaře zaměstnavatele (Kaderková, 2017). 

Zaměstnavatel má povinnost vystavit novému zaměstnanci pracovní smlouvu, mzdový 

výměr a docházkovou kartu/čip. Co se mzdového výměru týče, je toto jednostranné 

stanovení mzdy pro zaměstnavatele výhodnější než mzda sjednaná v pracovní smlouvě, 

viz kapitola 2.9.1. Další povinností zaměstnavatele je přihlášení zaměstnance 

na Okresní správu sociálního zabezpečení a na zdravotní pojišťovnu (Kaderková, 2017). 

3.3.3 Pracovní smlouva 

V pracovní smlouvě zaměstnavatele jsou v prvé řadě uvedeny základní náležitosti podle 

ustanovení § 34 zákoníku práce. Jedná se o vymezení: 

 druhu práce, který má zaměstnanec pro zaměstnavatele vykonávat,  

 místa výkonu práce, 

 dne nástupu do práce (Pracovní smlouva, 2018).  

V pracovní smlouvě je také uvedena zkušební doba, která činí 3 měsíce. V případě, 

že se jedná o pracovní smlouvu uzavřenou na dobu určitou kratší než 6 měsíců, činí 

zkušební doba polovinu doby určité. Za rok 2017 byl ukončen pracovní poměr 
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ve zkušební době pouze s 1 zaměstnancem, a to z důvodu na straně zaměstnance. Dále 

je ve smlouvě uvedena základní výměra dovolené, výpovědní doby, výplatní termín 

mzdy. Další pracovní podmínky zaměstnanců jsou upraveny ve směrnici 

zaměstnavatele (Pracovní smlouva, 2018; Kaderková, 2017). Vzor pracovní smlouvy 

zaměstnavatele je uveden v Příloze č. 1. 

3.3.4 Pracovní doba  

Délka stanovené pracovní doby zaměstnavatele činí 37,5 hodiny týdně. Tuto dobu 

má zaměstnavatel stanovenou v podnikové směrnici. Zaměstnanci pracují 

v jednosměnném provozu od 06:00 do 14:00, na vrátnici je provoz nepřetržitý. 

Na rozdíl od zaměstnanců výroby mají technickohospodářští zaměstnanci pružnou 

pracovní dobu (Kaderková, 2017). 

V roce 2017 odpracovali zaměstnanci ve výrobě 6 922 hodin práce přesčas. Náklady 

zaměstnavatele vynaložené na úhradu příplatku za práci přesčas činí za tento rok 

997 114 Kč. Oproti minulým rokům došlo ke snížení odpracovaných hodin práce 

přesčas. Hlavním důvodem poklesu byl nárůst počtu zaměstnanců ve výrobě 

(Kaderková, 2018). 

3.4 Péče o zaměstnance 

Péče o zaměstnance zahrnuje především vytváření příznivých pracovních podmínek 

pro zaměstnance a péči o jejich odborný rozvoj: zaškolení a zaučení, prohlubování 

a zvyšování kvalifikace zaměstnanců. V rámci vytváření příznivých pracovních 

podmínek poskytuje zaměstnavatel svým zaměstnancům: 

 Vstupní lékařskou prohlídku u smluvního lékaře v Letovicích. Cena této 

prohlídky činí 500 Kč, hradí zaměstnavatel (Kaderková, 2018). 

 Ochranné pracovní pomůcky, které jsou vyžadovány na základě vnitřních 

předpisů zaměstnavatele. Jedná se především o montérkové soupravy, pracovní 

kalhoty, trička, boty, rukavice, ochranné masky, brýle apod. Ochranné pracovní 

pomůcky jsou zaměstnancům poskytovány dle jejich osobní potřeby. V roce 

2017 byla na ochranné pracovní pomůcky vynaložena částka 494 974,38 Kč 
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bez DPH. Roční náklady na ochranné pracovní pomůcky pro jednoho 

zaměstnance výroby činí průměrně cca 3 000 Kč (Kaderková, 2018). 

 Stravování, které zaměstnavatel zajišťuje dovozem jídel z Letovic, z jídelny 

TYLEX. Na stravování přispívá zaměstnavatel částkou 41 Kč (Kaderková, 

2018). 

Co se odborného rozvoje zaměstnanců týče, je třeba zmínit především školení 

o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a požární ochraně, které zaměstnavatel provádí 

dle požadavků zákona, a to jedenkrát za rok. Zaměstnavatel zpracovává tzv. plán 

periodického školení, vzdělávání a výcviku, ve kterém jsou podrobně rozepsány 

jednotlivé typy školení a u každé profese je specifikováno, kterých školení a jak často 

se musí zaměstnanec účastnit (Konečná, 2017).  

Vzhledem k vývoji trhu a rozšiřující se spolupráci se zahraničními trhy jsou 

na zaměstnavatele kladeny vyšší požadavky na vzdělávání zaměstnanců v oblasti cizích 

jazyků. Zaměstnavatel pro toto vzdělávání využívá dotační programy. V posledních 

dvou letech byly využity zejména programy zaměřené na kurzy anglického jazyka nebo 

projekt Efektivní logistika a firemní procesy, které byly pro zaměstnavatele zajímavé 

v souvislosti s růstem parcelových míst expedičního skladu (Konečná, 2017).  

3.5 Zaměstnanecké výhody poskytované zaměstnavatelem 

Zaměstnavatel poskytuje svým zaměstnancům řadu výhod. V následující části této 

kapitoly je potřebněji popsáno, o které benefity jde a jaké výhody zaměstnancům 

přináší. Jedná se především o: 

 Týden dovolené navíc – Zaměstnavatel nabízí svým zaměstnancům 5 týdnů 

dovolené. Jedná se o 1 týden dovolené navíc ke 4 týdnům v kalendářním roce, 

které jsou dány zákoníkem práce (Kaderková, 2018). 

 Příspěvek na stravování – Zaměstnanci mají na výběr z pěti jídel, přičemž 

jedno z nich je jídlo vegetariánské. Cena jídla činí 65 Kč. Na stravování přispívá 

zaměstnavatel, jak již bylo zmíněno v kapitole 3.4, částkou ve výši 41 Kč, 

z toho: 35,75 Kč představuje pro zaměstnavatele daňově uznatelný náklad 

(do 55 % z ceny jídla) a částka 5,25 Kč představuje náklad daňově neuznatelný 

(nad 55 % z ceny jídla). Zbývajících 24 Kč hradí zaměstnanci v hotovosti vždy 
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na následující týden předem. Zaměstnancům, kteří nechodí na oběd a kteří mají 

jiné místo výkonu práce, než je sídlo společnosti, náleží stravenka v hodnotě 

75 Kč (Kaderková, 2018). 

 Příspěvek na životní a penzijní pojištění – Zaměstnavatel poskytuje svým 

zaměstnancům příspěvek na životní nebo penzijní pojištění. Na příspěvek mají 

nárok zaměstnanci, kteří mají uzavřenou pracovní smlouvu na dobu neurčitou 

a jejichž pracovní poměr u zaměstnavatele trvá déle než jeden rok. Výše 

příspěvku činí 950 Kč měsíčně (Kaderková, 2018). 

 Zaměstnanecké karty – Zaměstnanci mají možnost využívat zaměstnaneckou 

slevovou kartu. Prostřednictvím této karty májí nárok na nákup v podnikových 

prodejnách Kouzlo barev nebo Barvy laky Hostivař se slevou 27 % (Kaderková, 

2018). 

 Vánoční balíčky – Každý rok dostávají zaměstnanci vánoční balíčky, které 

obsahují především drogistické zboží, jako jsou prací prášky, aviváže, sprchové 

gely apod., v hodnotě cca 1 000 Kč (Kaderková, 2018).  

 Odměny ze sociálního fondu – Zaměstnavatel poskytuje svým zaměstnancům 

také mimořádné peněžité odměny. V případě dosažení věku 50 let 

je zaměstnanci poskytnuta výše odměny do 5 500 Kč. Další peněžní odměna 

je ve výši do 8 000 Kč, a to při odchodu zaměstnance do starobního důchodu. 

Poslední odměnou, kterou mohou zaměstnanci získat je peněžitá odměna 

při první vlastní svatbě, jejíž maximální hodnota je 3 000 Kč (Kaderková, 2018). 

Na výše zmíněné zaměstnanecké výhody mají nárok zaměstnanci v pracovním poměru. 

Zaměstnanci, kteří pracují na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, 

mají nárok na příspěvek na stravování a ochranné pracovní pomůcky pro výkon práce 

(Kaderková, 2018). 

3.6 Mzdové náklady výrobních dělníků 

Mzda zaměstnanců se skládá ze dvou složek, a to: základní mzda a tzv. pohyblivá 

složka mzdy, kterou představují měsíční prémie a mimořádné odměny vyplácené 
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zaměstnancům. U výrobních dělníků je mzda tvořena základní hodinovou sazbou. Výše 

této sazby se liší podle skupinového zařazení zaměstnance: 

 skupina prací 1 – jednoduché práce – 78,10 Kč/hodina, 

 skupina prací 2 – jednoduché odborné práce – 86,20 Kč/hodina, 

 skupina prací 3 – odborné práce – 95,10 Kč/hodina (Směrnice zaměstnavatele, 

2018). 

U všech skupin prací došlo v roce 2018 k navýšení hodinové mzdy zaměstnanců. 

Důvodem je situace na trhu práce, růst průměrné mzdy v České republice a také zvýšení 

minimální mzdy a minimální hodinové mzdy (Kaderková, 2018). 

O vyplácených prémiích rozhoduje vedoucí zaměstnanec. Hodnota prémie se pohybuje 

v rozmezí od 2 500 Kč do 7 000 Kč/měsíc a je závislá na mnoha faktorech – množství 

vyrobeného zboží, spolupráce, praxe, náročnost, odbornost práce apod. Zaměstnanci 

je přidělen osobní koeficient, pomocí kterého získáme vynásobením se skutečně 

odpracovanými hodinami (tj. dny bez dovolené, nemoci, propustek atd.) výslednou 

částku prémie. Začátkem každého roku stanoví zaměstnavatel objem finančních 

prostředků, které jsou vázány k objemu výkonů a které mohou být využity na vyplácení 

prémií. Na konci roku musí dojí k profinancování (Směrnice zaměstnavatele, 2018).  

Další složkou mzdy zaměstnanců jsou příplatky ke mzdě. Zaměstnavatel poskytuje 

příplatky podle zákoníku práce. Jde o příplatky:   

 za práci přesčas – 25 % průměrného výdělku, 

 za práci přesčas v sobotu a neděli – 50 % průměrného výdělku,  

 za práci v sobotu a v neděli – 18 Kč/hodina,  

 za práci ve svátek – 100 % průměrného výdělku, 

 za práci ve ztíženém pracovním prostředí – 6,60 Kč/hodina (Směrnice 

zaměstnavatele, 2018).  

3.6.1 Výpočet čisté mzdy 

Nejvíce zaměstnanců výroby je zařazeno do třetí pracovní skupiny – odborné práce. 

Těmto zaměstnancům náleží základní hodinová mzda 95,10 Kč/hodina. Průměrná 

měsíční hrubá mzda výrobních dělníků, bez příplatků a prémií, činí při dvaceti 

pracovních dnech 14 265 Kč (7,5 hod. x 95,10 Kč x 20 dní).  
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Na základě interních dokumentů zaměstnavatele činí hrubá měsíční mzda výrobních 

dělníků průměrně 19 600 Kč, v této částce jsou zahrnuty příplatky ke mzdě a měsíční 

prémie. Zaměstnancům, kteří mají se zaměstnavatelem uzavřenou DPP nebo DPČ, 

náleží odměna ve výši 90 Kč/hodina. Výše této odměny je vypočtena jako průměr mezd 

zaměstnanců ve výrobě (Kaderková, 2018). 

V následující tabulce je přehledně zobrazen výpočet čisté mzdy zaměstnance výroby, 

zařazeného do třetí pracovní skupiny. Jak již bylo zmíněno, výše průměrné hrubé 

měsíční mzdy tohoto zaměstnance činí 19 600 Kč. Při výpočtu předpokládáme, že má 

zaměstnanec podepsané prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé 

činnosti, tudíž uplatňuje slevu na poplatníka - 2 070 Kč/měsíc, dále neuvažujeme 

o dovolené zaměstnance, nemoci apod. Veškeré výpočty jsou provedeny na základě 

kapitoly 2.12. 

Tabulka č. 3: Výpočet čisté mzdy výrobního dělníka 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Kapitola 2.12) 

Položka Částka v Kč Výpočet 

Hrubá mzda 19 600 Průměrná hrubá měsíční mzda 

ZP – zaměstnavatel – 9 % 1 764 19 600 x 0,09 

SP – zaměstnavatel – 25 % 4 900 19 600 x 0,25 

SHM 26 300 19 600 + 1 764 + 4 900 ≐ 26 300 

Daň – 15 % 3 945 26 300 x 0,15 

Sleva na dani 2 070 výše slevy na dani § 35ba 

Záloha na daň po slevách 1 875 3 945 - 2070  

ZP – zaměstnanec – 4,5 % 882 19 600 x 0,045 = 882 

SP – zaměstnanec – 6,5 % 1 274 19 600 x 0,065 = 1 274 

Čistá mzda zaměstnance 15 569 19 600 – 1 875 – 882 – 1 274 

Osobní náklady zaměstnavatele 26 264 19 600 + 1 764 + 4 900 

Zaměstnanci za jeho odvedenou práci náleží čistá mzda ve výši 15 569 Kč/měsíc. 

Zaměstnavateli vznikne náklad ve výši 26 264 Kč/měsíc (hrubá mzda zaměstnance 

+ zdravotní a sociální pojištění zaměstnavatele). Celková výše těchto nákladů, které 

zaměstnavatel vynaloží na jednoho zaměstnance činí 315 168 Kč/rok (26 264 Kč x 12). 
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3.6.2 Osobní náklady zaměstnavatele 

V kapitole 3.6.1 byly uvedeny roční osobní náklady na jednoho zaměstnance výroby 

okolo 315 168 Kč. Dalšími náklady zaměstnavatele jsou náklady na stravování 

průměrně ve výši 820 Kč/měsíc, za předpokladu dvaceti pracovních dnů. Ročně tedy 

tato částka činí 9 840 Kč (820 Kč x 12 měsíců). Jedenkrát za rok je hrazena také 

lékařská prohlídka zaměstnance v hodnotě 500 Kč a náklady na ochranné pracovní 

pomůcky dle potřeb zaměstnanců, jejichž výše se pohybuje průměrně okolo 3 000 Kč 

ročně, viz kapitola 3.4.  

Celkové osobní náklady na jednoho zaměstnance výroby činí průměrně: 315 168 

+ 9 840 + 500 + 3 000 = 328 508 Kč/rok. 

3.7 Vývoj mzdových a osobních nákladů zaměstnavatele 

V této části práce je podrobně zobrazen vývoj mzdových a osobních nákladů 

zaměstnavatele za roky 2015 až 2017, kdy došlo k výraznějšímu růstu počtu 

zaměstnanců, a tedy i nárůstu mzdových a osobních nákladů zaměstnavatele. Částky 

nákladů jsou rozděleny do jednotlivých období, což umožňuje lépe porovnat nárůst 

či pokles mzdových a osobních nákladů zaměstnavatele. Dále je v těchto tabulkách 

vyčíslena výše nákladů vynaložených na sociální a zdravotní pojištění zaměstnavatele. 

Tabulka č. 4: Vývoj mzdových nákladů a nákladů na sociální a zdravotní pojištění zaměstnavatele 

za rok 2015 v Kč 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: BARVY A LAKY TELURIA, 2015) 

Období 
Mzdové 
náklady 

Sociální 
pojištění 

zaměstnavatele 

Zdravotní 
pojištění 

zaměstnavatele 

Celkové 
náklady 

zaměstnavatele 

Leden 3 785 050 938 221 337 809 5 061 080 

Únor 3 512 181 867 343 312 297 4 691 821 

Březen 3 747 284 924 354 332 818 5 004 456 

Duben 4 054 199 1 002 090 360 807 4 415 006 

Květen 3 082 958 936 350 337 135 4 356 443 

Červen 3 863 254 942 107 339 209 5 144 570 

Červenec 4 253 470 1 017 686 366 417 5 637 573 

Srpen 4 058 598 968 625 348 752 5 375 975 

Září 3 710 654 907 530 326 764 4 944 948 
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Říjen 3 855 832 952 445 342 918 5 151 195 

Listopad 4 222 828 1 024 450 368 849 5 616 127 

Prosinec 3 664 932 918 443 331 944 4 915 319 

Celkem 45 811 240 11 399 644 4 105 719 61 316 603 

V roce 2015 zaměstnával zaměstnavatel průměrně 166 zaměstnanců. Ve srovnání 

s rokem 2014 nebyly v počtu zaměstnanců zaznamenány žádné změny. Můžeme 

si všimnout, že výše mzdových nákladů se pohybovala v roce 2015 v jednotlivých 

měsících okolo 4 milionů korun. K výraznějšímu navýšení mzdových nákladů 

zaměstnavatele došlo zejména v období na přelomu měsíců červen až září. Nárůst 

nákladů je spojen s potřebou více pracovních sil ve výrobě v průběhu tohoto období 

(Výroční zpráva, 2015; BARVY A LAKY TELURIA, 2015). 

Tabulka č. 5: Vývoj mzdových nákladů a nákladů na sociální a zdravotní pojištění zaměstnavatele 

za rok 2016 v Kč 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: BARVY A LAKY TELURIA, 2016) 

Období 
Mzdové 
náklady 

Sociální 
pojištění 

zaměstnavatele 

Zdravotní 
pojištění 

zaměstnavatele 

Celkové 
náklady 

zaměstnavatele 

Leden 3 840 680 954 166 343 545 5 138 391 

Únor 3 908 793 959 473 345 436 5 213 702 

Březen 3 865 938 943 803 339 812 5 149 553 

Duben 4 206 717 1 034 168 372 350 5 613 235 

Květen 4 116 814 1 010 847 363 950 5 491 611 

Červen 4 028 660 991 544 357 001 5 377 205 

Červenec 4 392 612 1 066 054 383 835 5 842 501 

Srpen 4 572 715 1 106 405 398 362 4 971 077 

Září 4 137 309 1 017 798 366 441 5 521 548 

Říjen 4 204 141 1 044 667 376 122 5 624 930 

Listopad 4 763 126 1 173 325 422 450 6 358 901 

Prosinec 4 035 195 987 509 358 027 5 380 731 

Celkem 50 072 700 12 289 759 4 427 331 66 789 790 

V roce 2016 došlo k růstu mzdových nákladů zaměstnavatele. Průměrný počet 

zaměstnanců v tomto roce byl 169 zaměstnanců. Nárůst mzdových nákladů souvisí také 

se zvýšením obratu společnosti oproti roku 2015. Zatímco v roce 2015 byl obrat 

společnosti 560 010 tis. Kč, v roce 2016 činil 563 027 tis. Kč. I z této tabulky je patrný 
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rostoucí trend mzdových nákladů v sezonním období, přičemž nejvyšší nárůst 

je zaznamenán v období měsíce srpna a listopadu. V těchto měsících vykazoval 

zaměstnavatel zvýšený objem zakázek (Výroční zpráva, 2016; BARVY A LAKY 

TELURIA, 2016). 

Tabulka č. 6: Vývoj mzdových nákladů a nákladů na sociální a zdravotní pojištění zaměstnavatele 

za rok 2017 v Kč 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: BARVY A LAKY TELURIA, 2017) 

Období 
Mzdové 
náklady 

Sociální 
pojištění 

zaměstnavatele 

Zdravotní 
pojištění 

zaměstnavatele 

Celkové 
náklady 

zaměstnavatele 

Leden 4 255 283 1 047 706,00 377 229,00 5 680 218,00 

Únor 3 863 049 946 645,00 340 840,00 5 150 534,00 

Březen 3 962 112 971 573,00 349 809,00 5 283 494,00 

Duben 4 196 371 1 030 482,00 371 015,00 5 597 868,00 

Květen 4 768 700 1 143 344,00 411 652,00 6 323 696,00 

Červen 4 771 345 1 148 590,00 413 546,00 6 333 481,00 

Červenec 4 872 392 1 160 583,00 417 865,00 6 450 840,00 

Srpen 4 713 984 1 143 926,00 411 860,00 6 269 770,00 

Září 4 134 945 1 015 164,00 365 513,00 5 515 622,00 

Říjen 4 415 283 1 075 069,44 387 072,68 5 877 425,12 

Listopad 4 807 967 1 186 116,00 427 053,00 6 421 136,00 

Prosinec 4 198 285 996 810,16 370 162,88 5 565 258,04 

Celkem 52 959 716 12 866 008,60 4 643 617,56 70 469 342,16 

Jak již bylo zmíněno v kapitole 3.2, v květnu roku 2017 zahájila společnost BAL 

TELURIA, s. r. o. provoz v novém expedičním skladu. Nejen sezónní výroba, 

ale i výstavba tohoto skladu, s sebou přinesla zvýšenou potřebu nových zaměstnanců. 

Z výše uvedené tabulky vyplývá, že k největšímu nárůstu mzdových nákladů docházelo 

právě od měsíce května. V tomto období se počet zaměstnanců pohyboval okolo 

179 zaměstnanců, přičemž koncem roku se tento počet zvýšil na 181 zaměstnanců 

(Výroční zpráva, 2017; BARVY A LAKY TELURIA, 2017). 

U každého ze sledovaných období si lze všimnout zvýšení mzdových nákladů 

zaměstnavatele i v měsíci listopadu, který nepatří do sezónního období zaměstnavatele. 

Tato situace je spojena s realizací zakázek pro významného odběratele, které jsou 

přijímány právě v měsíci listopadu. Potřeba zaměstnanců během roku je tedy závislá 
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nejen na sezónním období zaměstnavatele, ale také na objemu přijatých zakázek během 

kalendářního roku mimo sezónní období (Kaderková, 2018). 

V následující tabulce je zobrazen vývoj osobních nákladů zaměstnavatele 

v jednotlivých měsících za roky 2015 až 2017. 

Tabulka č. 7: Vývoj osobních nákladů zaměstnavatele za rok 2015 až 2017 v Kč 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: BARVY A LAKY TELURIA, 2015, 2016, 2017) 

Měsíc 
Rok 

2015 2016 2017 

Leden  5 223 439,31 5 386 942,67 5 921 929,33 

Únor 4 944 746,26 5 386 793,45 5 321 300,49 

Březen 5 189 854,86 5 334 025,91 5 460 475,11 

Duben 5 708 717,57 5 870 139,95 5 828 613,23 

Květen 5 254 059,17 5 673 215,84 6 501 128,07 

Červen 5 320 423,85 5 556 264,88 6 514 166,80 

Červenec 5 913 437,35 6 083 287,05 6 682 742,25 

Srpen 5 540 727,16 6 255 283,72 6 449 599,45 

Září 5 113 318,67 5 691 309,73 5 684 578,15 

Říjen 5 414 496,50 5 875 760,20 6 142 020,25 

Listopad 5 718 010,83 6 548 905,10 6 603 459,40 

Prosinec 5 077 265,74 5 532 597,22 5 725 373,40 

Celkem 64 418 497,27 69 194 525,72 72 835 385,93 

Z uvedené tabulky vyplývá rostoucí trend osobních nákladů zaměstnavatele 

v jednotlivých letech. Celková výše osobních nákladů se liší od součtu mzdových 

nákladů a nákladů vynaložených na sociální a zdravotní pojištění zaměstnavatele 

(viz Tabulka č. 4, 5, 6). Dle informací v kapitole 2.13.2. jsou do osobních nákladů, 

kromě mzdových nákladů a nákladů na sociální a zdravotní pojištění, zahrnuty také 

příjmy společníků, odměny členům orgánů společnosti a další (BARVY A LAKY 

TELURIA, 2015, 2016, 2017).  

3.8 Ukazatele produktivity práce u zaměstnavatele 

Následující část práce je zaměřena na současnou situaci zaměstnavatele z hlediska 

ukazatelů produktivity. Jedná se o ukazatel mzdové produktivity a ukazatel produktivity 
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práce. Výpočty jsou založeny na informacích z účetních výkazů zaměstnavatele 

za sledované období v letech 2015 až 2017 v tisících Kč. Při výpočtu jsou použity 

položky: přidaná hodnota, mzdové náklady a průměrný přepočtený stav zaměstnanců. 

Veškeré výpočty jsou provedeny podle vzorců uvedených v kapitole 2.14.1 a 2.14.2. 

Tabulka č. 8: Ukazatel mzdové produktivity 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Výroční zpráva, 2015, 2016, 2017) 

Položka 2015 2016 2017 

Přidaná hodnota 106 738 111 934 114 003 

Mzdové náklady 46 531 50 073 52 960 

 
Mzdová produktivita 2,29 2,24 2,15 

Z výše uvedené tabulky vyplývá, že vývoj hodnoty mzdové produktivity má klesající 

trend, což vzhledem k tomu, že by měly výsledné hodnoty v čase vzrůstat, můžeme 

považovat za nevyhovující. Může to být způsobeno zejména poklesem tržeb 

zaměstnavatele ve sledovaném období či růstem mzdových nákladů, které jsou spojeny 

s nárůstem počtu zaměstnanců. Nejnižší hodnoty dosahuje ukazatel právě v roce 2017, 

kdy došlo k výraznějšímu přijímání nových zaměstnanců. Za každou vynaloženou 

korunu na mzdové náklady získá zaměstnavatel menší hodnotu než v předcházejících 

letech. 

Tabulka č. 9: Ukazatel produktivity práce v tis. Kč 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Výroční zpráva, 2015, 2016, 2017) 

Položka 2015 2016 2017 

Přidaná hodnota 106 738 111 934 114 003 

Počet zaměstnanců 166 169 177 
 

Produktivita práce 643 662,33 644,08 

V tabulce č. 9 je zobrazen vývoj produktivity práce ve sledovaném období 2015 až 

2017. U tohoto ukazatele je, stejně jako u ukazatele mzdové produktivity, rostoucí trend 

považován za příznivý jev. Z vypočtených hodnot si lze všimnout, že u zaměstnavatele 

dochází ke kolísání ukazatele produktivity práce. Za sledované období dosahuje 

ukazatel nejvyšší hodnoty v roce 2016, kdy na jednoho zaměstnance připadá část 
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výnosů ve výši 662,33 tis. Kč, následně dochází ke snížení hodnoty ukazatele. Tento 

vývoj je způsoben nárůstem tržeb v roce 2016 a jejich následným mírným poklesem 

v roce 2017. Na situaci má vliv také růst celkového počtu zaměstnanců v roce 2017. 

3.9 Příspěvky na společensky účelná pracovní místa 

Společnost BAL TELURIA, s. r. o. spadá pod kontaktní pracoviště Úřadu práce 

Letovice, které je organizační složkou Úřadu práce České republiky – krajská pobočka 

v Brně. Míra nezaměstnanosti v Jihomoravském kraji dosahuje k 31. 3. 2018 hodnotu 

4,31 %. Míra nezaměstnanosti v České republice klesla v březnu roku 2018 na úroveň 

2,2 % (Český statistický úřad, 2018a,b).  

Zaměstnavatel dosud nevyužíval možnost zaměstnávání uchazečů z evidence úřadu 

práce (Kaderková, 2018). V následující tabulce jsou přehledně zobrazeny jednotlivé 

kategorie uchazečů, u kterých lze čerpat příspěvek na společensky účelná pracovní 

místa. U každé skupiny uchazečů je uvedena stanovená výše a doba poskytovaného 

příspěvku na vyhrazená společensky účelná pracovní místa v Jihomoravském kraji.  

Tabulka č. 10: Příspěvky na SÚPM v Jihomoravském kraji 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Integrovaný portál MPSV, 2018a) 

Uchazeči Výše příspěvku 
Doba 

poskytování 
Celková výše 

příspěvku 

S evidencí nad 12 měsíců 

10 000 Kč max. 6 měsíců 60 000 Kč S evidencí nad 3 měsíce – 
důvodný předpoklad dl. 
setrvání v evidenci ÚP 

S evidencí nad 3 měsíce 
a zároveň: 

13 000 Kč max. 6 měsíců 78 000 Kč 

  - starší 50 let nebo 

  - rodiče po mateřské  
    a rodičovské dovolené  
    nebo 
  - osoby zdravotně postižené  
    nebo 

  - do 25 let s praxí kratší než  
    2 roky  
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S evidencí delší než  
24 měsíců 

15 000 Kč max. 12 měsíců 180 000 Kč 
Starší 55 let s evidencí delší 
než 3 měsíce 

Z výše uvedené tabulky vyplývá, že nejvyššího možného příspěvku může zaměstnavatel 

dosáhnout v případě, kdy zaměstná uchazeče o zaměstnání s evidencí delší 

než 24 měsíců nebo uchazeče staršího 55 let s evidencí delší než 3 měsíce. V tomto 

případě je celková výše příspěvku 180 000 Kč. Další příspěvky jsou poskytovány 

na dobu 6 měsíců a jejich výše je za toto období v celkové částce 78 000 Kč nebo 

60 000 Kč, v závislosti na zařazení uchazeče (Integrovaný portál MPSV, 2018a). 

3.9.1 Úřad práce Letovice – SÚPM 

Úřad práce v Letovicích eviduje k měsíci březnu 2018 celkem 449 nezaměstnaných 

osob. Míra nezaměstnanosti se v oblasti Letovice pohybuje okolo 3,9 %. V porovnání 

s mírou nezaměstnanosti v Jihomoravském kraji jde o nižší hodnotu. Ve srovnání 

s mírou nezaměstnanosti v celé České republice jde však o hodnotu vyšší, viz kapitola 

3.9 (ÚP Letovice, 2018).  

V tabulce č. 11 je přehledně zobrazeno procentuální zastoupení uchazečů o zaměstnání 

v evidenci úřadu práce, kteří splňují podmínky pro poskytnutí příspěvků na společensky 

účelná pracovní místa. Tito uchazeči o zaměstnání představují potencionální 

zaměstnance, se kterými by mohl zaměstnavatel BAL TELURIA, s. r. o. uzavřít 

pracovní smlouvu. Na základě vzniku pracovního poměru s těmito zaměstnanci 

je možné čerpat již zmíněné příspěvky, jejichž výše a doba poskytování je uvedena 

v kapitole 3.9 (ÚP Letovice, 2018). 

Tabulka č. 11: Procentuální zastoupení uchazečů o zaměstnání splňující podmínky SÚPM 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: ÚP Letovice, 2018) 

Uchazeči Zastoupení v % 

S evidencí nad 12 měsíců 39,6 

S evidencí nad 3 měsíce – důvodný předpoklad dl. setrvání 
v evidenci ÚP 

52,5 



59 
 

S evidencí nad 3 měsíce a zároveň: 

   - starší 50 let 35,4 

   - rodiče po mateřské a rodičovské dovolené 10,7 

   - osoby zdravotně postižené 21,0 

   - do 25 let s praxí kratší než 2 roky 5,5 

S evidencí delší než 24 měsíců 27,8 

Starší 55 let s evidencí delší než 3 měsíce 25,2 

Z tabulky vyplývá, že v každé kategorii uchazečů, kteří splňují podmínky SÚPM, 

je možné najít potencionální zaměstnance, s nimiž lze uzavřít pracovní poměr. Největší 

zastoupení se nachází u uchazečů s evidencí nad 3 měsíce a důvodným předpokladem 

dlouhodobého setrvání v evidenci ÚP. Může jít zejména o zaměstnance, u kterých 

se vyskytuje překážka pro výkon zaměstnání.  

Naopak nejnižší procentuální zastoupení najdeme u uchazečů ve věku do 25 let s praxí 

kratší než 2 roky a u rodičů po mateřské a rodičovské dovolené. Jedná se o mladé 

osoby, které představují pro většinu zaměstnavatelů na trhu práce atraktivní 

zaměstnance. V případě osob po mateřské či rodičovské dovolené je procentuální 

zastoupení nižší z důvodu, kdy se většina těchto osob vrací do zaměstnaní, které 

vykonávali před nástupem na mateřskou nebo rodičovskou dovolenou. 

3.10 Shrnutí analýzy současného stavu 

Analytická část bakalářské práce se věnuje zaměstnavateli BAL TELURIA, s. r. o. 

a jeho současné situaci v oblasti pracovněprávních vztahů a mzdových a osobních 

nákladů zaměstnavatele. Podrobněji jsem rozebrala a popsala strukturu zaměstnanců 

společnosti a proces vzniku pracovního poměru. Zaměřila jsem se především 

na požadavky na zaměstnance, pracovní smlouvu a pracovní dobu u zaměstnavatele. 

Následně jsem soustředila pozornost na péči o zaměstnance a zaměstnanecké výhody, 

které zaměstnavatel poskytuje. Důležitou částí byla zejména kapitola věnovaná 

mzdovým nákladům výrobních dělníků, která se týká řešené problematiky sezónního 

zaměstnávání. Uvedla jsem mzdové sazby výrobních dělníků, výši prémií a další 

příplatky ke mzdě. Dále jsem vypočítala průměrnou čistou mzdu zaměstnanců výroby 



60 
 

včetně vyčíslení osobních nákladů zaměstnavatele. Provedla jsem analýzu mzdových 

nákladů, nákladů na zdravotní a sociální pojištění zaměstnavatele a vyčíslení celkových 

osobních nákladů za sledované období v letech 2015 až 2017. Následně jsem 

se věnovala výpočtům ukazatelů produktivity. Na základě informací z účetních výkazů 

jsem vypočítala hodnoty ukazatelů mzdové produktivity a produktivity práce taktéž 

za roky 2015 až 2017. Během sledovaného období docházelo ke kolísání či mírnému 

poklesu hodnot těchto ukazatelů.  V poslední části práce jsem se zaměřila na výši 

příspěvků na vyhrazená společensky účelná pracovní místa v Jihomoravském kraji. 

Podrobněji jsem zanalyzovala procentuální zastoupení uchazečů o zaměstnání, kteří 

splňují podmínky pro poskytnutí příspěvku na SÚPM a jsou evidováni na Úřadu práce 

v Letovicích 
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4 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ VČETNĚ JEJICH 

EKONOMICKÉHO ZHODNOCENÍ 

Hlavním cílem této části bakalářské práce je zpracování vlastních návrhů řešení 

problematiky zaměstnavatele, včetně jejich ekonomického zhodnocení. Předložené 

návrhy mohou pomoci zaměstnavateli ke snížení a optimalizaci jeho mzdových 

a osobních nákladů, a to nejen během sezónního období, které s sebou přináší zvýšenou 

potřebu pracovních sil. Jednotlivé návrhy řešeného problému se zaměřují na zaměstnání 

uchazečů o zaměstnání v evidenci úřadu práce a s tím spojenou možnost čerpání 

příspěvků z úřadu práce. Jedná se o společensky účelná pracovní místa. Další možností 

je zaměstnávání zaměstnanců na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní 

poměr, které lze využívat zejména během hlavní výrobní sezóny zaměstnavatele. 

Ke snížení mzdových nákladů zaměstnavatele může taktéž vést i zaměstnání dalších 

zaměstnanců na úkor snížení vyplácených příplatků za práci přesčas. Závěrem této části 

jsou všechny předložené návrhy porovnány z hlediska výhodnosti snížení mzdových 

a osobních nákladů pro zaměstnavatele. 

4.1 Úspora nákladů při přijetí zaměstnance na SÚPM 

Příspěvky na SÚPM, o které si může zaměstnavatel snížit své osobní náklady, lze 

rozdělit, dle jejich částky, do tří kategorií. Jedná se o příspěvky v celkové výši 

60 000 Kč, 78 000 Kč a 180 000 Kč. Vzhledem k tomu, že zaměstnavatel nikdy 

nevyužíval možnost čerpání příspěvků na SÚPM, předložím tři návrhy, které povedou 

ke snížení osobních nákladů podnikatele pomocí vytvoření SÚPM. Veškeré výpočty 

jsou prováděny na základě zjištěných celkových osobních nákladů zaměstnavatele, 

viz kapitola 3.6.2 a výše příspěvků na SÚPM, kapitola 3.9. 

4.1.1 Přijetí zaměstnance na SÚPM – příspěvek 60 000 Kč 

Příspěvku, v celkové výši 60 000 Kč, může zaměstnavatel dosáhnout za předpokladu, 

že přijme na SÚPM zaměstnance, který je v evidenci úřadu práce po dobu delší než 

12 měsíců. Právě uchazečů, kteří splňují tento požadavek, najdeme v evidenci Úřadu 

práce v Letovicích největší procentuální zastoupení, cca 39,6 % (ÚP Letovice, 2018).  
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V tomto případě náleží zaměstnavateli po dobu 6 měsíců příspěvek ve výši 10 000 Kč, 

v úhrnu tedy 60 000 Kč (Integrovaný portál MPSV, 2018a). Tabulka č. 12 přehledně 

zobrazuje snížení celkových osobních nákladů zaměstnavatele za rok při možnosti 

čerpání příspěvku ve výši 60 000 Kč. 

Tabulka č. 12: Snížení osobních nákladů v Kč při přijetí zaměstnance na SÚPM – příspěvek 

60 000 Kč 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Kapitola 3.6.2 a 3.9) 

Položka Částka v Kč/rok 

Osobní náklady (HM + sociální a zdravotní pojištění: zaměstnavatel) 315 168 

Stravování zaměstnanců 9 840 

Ochranné pracovní pomůcky 3 000 

Lékařská prohlídka 500 

Osobní náklady celkem 328 508 

 

Příspěvek od úřadu práce: uchazeč s evidencí nad 12 měsíců - 60 000 

Výše nákladů zaměstnavatele po odečtení příspěvku 268 508 

Z výše uvedené tabulky vyplývá, že v případě zaměstnání uchazeče, který je v evidenci 

úřadu práce déle než 12 měsíců, klesnou celkové osobní náklady zaměstnavatele 

na 268 508 Kč za rok. Měsíčně dojde ke snížení osobních nákladů z částky 26 264 Kč, 

na 22 376 Kč. Zaměstnavatel v tomto případě sníží své osobní náklady o 18,3 % za rok.  

Výpočet je proveden pouze pro první rok, kdy má zaměstnavatel možnost čerpat 

příspěvek z ÚP na společensky účelné pracovní místo. Následující roky již 

zaměstnavatel nemůže příspěvek využívat a vznikne mu náklad ve výši 328 508 Kč.  

4.1.2 Přijetí zaměstnance na SÚPM – příspěvek 78 000 Kč 

Další návrh vychází z předpokladu, že zaměstnavatel přijme na SÚPM uchazeče, který 

je v evidenci úřadu práce déle než 3 měsíce a zároveň jde o: osobu starší 50 let, rodiče 

po mateřské/rodičovské dovolené, uchazeče do 25 let s praxí kratší než 2 roky. Do této 

kategorie lze zařadit i osoby zdravotně postižené.  

Vzhledem k tomu, že zaměstnavatel již zaměstnává 10 zaměstnanců se změněnou 

pracovní schopností, a navíc odebírá výrobky či služby od dodavatelů, kteří 
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zaměstnávají více než 50 % zaměstnanců se zdravotním postižením, beru v úvahu 

zaměstnání pouze uchazečů starších 50 let, rodičů po mateřské/rodičovské dovolené 

a uchazečů do 25 let s praxí kratší než 2 roky. V případě zaměstnání těchto uchazečů 

náleží zaměstnavateli příspěvek na SÚPM ve výši 13 000 Kč po dobu 6 měsíců. 

Celková výše příspěvku činí 78 000 Kč (Integrovaný portál MPSV, 2018a). 

Tabulka č. 13: Snížení osobních nákladů v Kč při přijetí zaměstnance na SÚPM – příspěvek 

78 000 Kč 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Kapitola 3.6.2 a 3.9) 

Položka Částka v Kč/rok 

Osobní náklady (HM + sociální a zdravotní pojištění: zaměstnavatel) 315 168 

Stravování zaměstnanců 9 840 

Ochranné pracovní pomůcky 3 000 

Lékařská prohlídka 500 

Osobní náklady celkem 328 508 

 
Příspěvek od úřadu práce: uchazeč s evidencí nad 3 měsíce 
starší 50 let, rodiče po mateřské a rodičovské dovolené, 
uchazeč do 25 let s praxí kratší než 2 roky 

- 78 000 

Výše nákladů zaměstnavatele po odečtení příspěvku 250 508 

Z uvedené tabulky vyplývá, že v případě zaměstnání uchazeče, který je v evidenci úřadu 

práce déle než 3 měsíce a zároveň jde o osobu starší 50 let, rodiče po mateřské 

a rodičovské dovolené nebo uchazeče do 25 let s praxí kratší než 2 roky, klesnou 

celkové osobní náklady zaměstnavatele na 250 508 Kč za rok. Měsíčně dojde ke snížení 

osobních nákladů z částky 26 264 Kč, na 20 876 Kč. Zaměstnavatel v tomto případě 

sníží své osobní náklady cca o 23,7 % za rok.  

Výpočet i výše úspory osobních nákladů zaměstnavatele opět platí pouze pro první rok, 

kdy má zaměstnavatel možnost čerpat příspěvek z ÚP. 

4.1.3 Přijetí zaměstnance na SÚPM – příspěvek 180 000 Kč 

Další možností, jak snížit osobní náklady podnikatele, je situace, kdy zaměstnavatel 

uzavře pracovní poměr s uchazečem, který je v evidenci úřadu práce delší dobu 

než 24 měsíců nebo v případě zaměstnání uchazeče staršího 55 let s evidencí delší 
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než 3 měsíce. Výše příspěvku na takové SÚPM činí 15 000 Kč po dobu 12 měsíců. 

Celková výše příspěvku dosahuje částky 180 000 Kč (Integrovaný portál MPSV, 

2018a). 

Tabulka č. 14: Snížení osobních nákladů v Kč při přijetí zaměstnance na SÚPM – příspěvek 

180 000 Kč 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Kapitola 3.6.2 a 3.9) 

Položka Částka v Kč/rok 

Osobní náklady (HM + sociální a zdravotní pojištění: zaměstnavatel) 315 168 

Stravování zaměstnanců 9 840 

Ochranné pracovní pomůcky 3 000 

Lékařská prohlídka 500 

Osobní náklady celkem 328 508 

 
Příspěvek od úřadu práce: uchazeč s evidencí delší než 24 
měsíců, uchazeč starší 55 let s evidencí delší než 3 měsíce 

- 180 000 

Výše nákladů zaměstnavatele po odečtení příspěvku 148 508 

Z provedeného výpočtu vyplývá snížení celkových osobních nákladů zaměstnavatele 

o 180 000 Kč, a to na částku 148 508 Kč za rok. Měsíční úspora nákladů 

zaměstnavatele činí 13 888 Kč (26 264 Kč – 12 376 Kč). Pro zaměstnavatele se jedná 

o úsporu osobních nákladů v celkové výši cca 54,8 % za rok.  

Snížení osobních nákladů zaměstnavatele pomocí příspěvku z ÚP je možné využívat 

pouze v prvním roce. V následujících letech by již byla výše osobních nákladů 

zaměstnavatele v původní hodnotě, tedy cca 328 508 Kč za rok, za předpokladu, že by 

nedošlo ke změnám výše mezd zaměstnanců apod. 

Co se zmíněných SÚPM týče, předpokladem pro jejich realizaci je dlouhodobé trvání 

pracovního poměru umístěného uchazeče, tedy uzavření pracovního poměru na dobu 

neurčitou. Jako negativní jev lze vnímat situaci, kdy v případě skončení pracovního 

poměru s tímto zaměstnancem formou výpovědi či dohodou o skončení pracovního 

poměru náleží zaměstnanci nárok na odstupné (viz kapitola 2.5.3 a 2.15.1). 
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4.2 Eliminace práce přesčas 

V roce 2017 bylo ve výrobě odpracováno 6 922 hodin práce přesčas a náklady 

zaměstnavatele vynaložené na úhradu příplatku za práci přesčas činily 997 114 Kč, 

viz kapitola 3.3.4. Úspory osobních nákladů může zaměstnavatel dosáhnout i snížením 

odpracovaných hodin práce přesčas. Z částky vynaložené na úhradu příplatku za práci 

přesčas musí zaměstnavatel odvést zdravotní a sociální pojištění, které hodnotu 

vypláceného příplatku navyšují.  

Vzhledem k současné situaci zaměstnavatele, která je spojená s přijatými zakázkami, 

lze předpokládat zvýšenou potřebu zaměstnanců výroby nebo růst hodin práce přesčas 

u stávajících zaměstnanců.  

Následující část práce je zaměřena na uzavření pracovního poměru na pracovní dobu 

6 hodin denně celkem s 5 zaměstnanci, z toho tři zaměstnanci spadají do 1. skupiny 

prací a dva zaměstnanci do 2. skupiny prací. Na základě uzavření pracovního poměru 

s těmito novými zaměstnanci lze zcela eliminovat hodiny práce přesčas u stávajících 

zaměstnanců a vyřešit problém s potřebou nových zaměstnanců. 

V Tabulce č. 15 je přehledně zobrazen výpočet čisté mzdy zaměstnance výroby, 

zařazeného do 1. skupiny prací s pracovní dobou 6 hodin denně.  Následně je vyčíslena 

výše osobních nákladů zaměstnavatele. Při výpočtech předpokládám, že zaměstnanec 

podepsal prohlášení poplatníka daně z příjmů a odpracoval 20 dní za měsíc, dále 

při výpočtech neuvažuji o dovolené či nemoci zaměstnance apod. 

Tabulka č. 15: Výpočet čisté mzdy zaměstnance a vyčíslení osobních nákladů zaměstnavatele v Kč 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Kapitola 2.12 a 3.6) 

1. skupina prací – 78,10 Kč/hodina, zkrácený úvazek 6 hodin/den 

 
Položka Částka v Kč Výpočet 

Hrubá mzda 9 372 78,10 x 6 x 20 pracovních dní 

ZP – zaměstnavatel – 9 % 844 9 372 x 0,09 

SP – zaměstnavatel – 25 % 2 343 9 372 x 0,25 

SHM 12 600 9 372 + 844 + 2 343 ≐ 12 600 

Daň – 15 % 1 890 12 600 x 0,15 

Sleva na dani 2 070 výše slevy na dani § 35ba 

Záloha na daň po slevách 0 1 890 - 2070  
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ZP – zaměstnanec – 4,5 % 422 9 372 x 0,045  

SP – zaměstnanec – 6,5 % 610 9 372 x 0,065  

Čistá mzda zaměstnance 8 340 9 372 – 422 – 610 

Osobní náklady zaměstnavatele 12 559 9 372 + 844 + 2 343 

Zaměstnanci náleží čistá mzda ve výši 8 340 Kč za měsíc. Osobní náklady 

zaměstnavatele činí 12 559 Kč měsíčně. V následující tabulce, která vychází a navazuje 

na Tabulku č. 15, je zobrazena výše celkových osobních nákladů zaměstnavatele včetně 

nákladů na stravování, ochranné pracovní pomůcky a lékařskou prohlídku zaměstnance. 

Osobní náklady zaměstnavatele činí 150 708 Kč za rok (12 559 Kč x 12 měsíců).  

Tabulka č. 16: Celkové osobní náklady zaměstnavatele v Kč – 1. skupina prací 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Kapitola 3.6.2, Tabulka č. 15) 

Položka 
Částka v Kč/rok 
1 zaměstnanec 

Částka v Kč/rok 
3 zaměstnanci 

Osobní náklady zaměstnavatele 150 708 452 124 

Příspěvek na stravování 9 840 29 520 

Ochranné pracovní pomůcky 3 000 9 000 

Lékařská prohlídka 500 1 500 

Celkové osobní náklady zaměstnavatele 164 048 492 144 

Z Tabulky č. 16 vyplývá výše celkových osobních nákladů zaměstnavatele v částce 

164 048 Kč na jednoho zaměstnance. V případě plánovaného přijetí tří zaměstnanců, 

kteří spadají do 1. skupiny prací, činí tyto náklady 492 144 Kč za rok. 

Ke třem zaměstnancům z 1. skupiny prací lze zaměstnat i dva zaměstnance, kteří jsou 

zařazeni do 2. skupiny prací. Opět vycházím ze stejných podmínek, jako 

v předcházejícím případě. Výpočet čisté mzdy zaměstnance a vyčíslení osobních 

nákladů zaměstnavatele zobrazuje Tabulka č. 17. 

Tabulka č. 17: Výpočet čisté mzdy zaměstnance a vyčíslení osobních nákladů zaměstnavatele v Kč 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Kapitola 2.12 a 3.6) 

2. skupina prací – 86,20 Kč/hodina, zkrácený úvazek 6 hodin/den 

 
Položka Částka v Kč Výpočet 

Hrubá mzda 10 344 86,20 x 6 x 20 pracovních dní 

ZP – zaměstnavatel – 9 % 931 10 344 x 0,09 

SP – zaměstnavatel – 25 % 2 586 10 344 x 0,25 
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SHM 13 900 10 344 + 931 + 2 584 ≐ 13 900 

Daň – 15 % 2 085 13 900 x 0,15 

Sleva na dani 2 070 výše slevy na dani § 35ba 

Záloha na daň po slevách 15 2 085 - 2070  

ZP – zaměstnanec – 4,5 % 466 10 344 x 0,045 

SP – zaměstnanec – 6,5 % 672 10 344 x 0,065 

Čistá mzda zaměstnance 9 191 10 344 – 15 – 466 – 672 

Osobní náklady zaměstnavatele 13 861 10 344 + 931 + 2 586 

Zaměstnanci náleží čistá mzda ve výši 9 191 Kč. Osobní náklady zaměstnavatele činí 

13 861 Kč měsíčně. V následující tabulce, je zobrazena výše celkových osobních 

nákladů zaměstnavatele za rok včetně nákladů na stravování, ochranné pracovní 

pomůcky a lékařskou prohlídku zaměstnance. Osobní náklady zaměstnavatele 

činí 166 332 Kč za rok (13 861 Kč x 12 měsíců).  

Tabulka č. 18: Celkové osobní náklady zaměstnavatele v Kč – 2. skupina prací 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Kapitola 3.6.2, Tabulka č. 17) 

Položka 
Částka v Kč/rok 
1 zaměstnanec 

Částka v Kč/rok 
2 zaměstnanci 

Osobní náklady zaměstnavatele 166 332 332 664 

Příspěvek na stravování 9 840 19 680 

Ochranné pracovní pomůcky 3 000 6 000 

Lékařská prohlídka 500 1 000 

Celkové osobní náklady zaměstnavatele 179 672 359 344 

Celkové osobní náklady zaměstnavatele činí za rok 179 672 Kč na jednoho 

zaměstnance. V případě plánovaného přijetí dvou zaměstnanců, kteří spadají 

do 2. skupiny prací, činí tyto náklady 359 344 Kč za rok. Výši úspory, které může 

zaměstnavatel dosáhnout při zaměstnání pěti nových zaměstnanců, lze vyčíst 

z následující tabulky. 

Tabulka č. 19: Úspora zaměstnavatele při zaměstnání nových zaměstnanců v Kč 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Tabulka č. 16, 18) 

Položka Částka Kč/rok 

Náklady vynaložené na úhradu příspěvku za práci přesčas   997 114   

Osobní náklady zaměstnavatele: 

     - 3 zaměstnanci, 1. skupina prací, 6 hodin/den - 492 144 
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     - 2 zaměstnanci, 2. skupina prací, 6 hodin/den - 359 344 

Úspora   145 626  

Uzavřením pracovního poměru s novými zaměstnanci, kteří budou svoji práci 

vykonávat 6 hodin denně, lze dosáhnou úspory osobních nákladů zaměstnavatele 

ve výši 145 626 Kč.  Těchto 5 zaměstnanců odpracuje celkem 7 200 hodin ročně 

(5 zaměstnanců x 6 hodin/den x 240 pracovní dní v roce).  

Eliminací hodin práce přesčas dojde ke snížení mzdových a osobních nákladů 

zaměstnavatele. Bude odpracováno celkem 7 200 hodin, tedy o 278 hodin více (oproti 

roku 2017). Vzhledem ke zvýšenému počtu přijatých zakázek zaměstnavatele, které 

souvisí s rozšířením expedičního skladu, lze považovat více odpracovaných hodin 

zaměstnanců za příznivý jev. Úspora nákladů zaměstnavatele bude ve výši 14,6 % 

za rok oproti nákladům vynaloženým na úhradu příplatku za práci přesčas. 

4.3 Přijetí zaměstnanců na základě DPP (měsíce červenec až září) 

V dalším návrhu se zabývám uzavřením dohody o provedení práce namísto pracovní 

smlouvy, a to se studenty nebo starobními důchodci. Dohoda o provedení práce 

je pro zaměstnavatele výhodná v případě, že odměna za práci nepřesahuje částku 

10 000 Kč za měsíc. V tomto případě nemusí zaměstnavatel odvádět pojistné na sociální 

a zdravotní pojištění za zaměstnance. Důležité je splnění podmínky, kdy zaměstnanec 

smí pro jednoho zaměstnavatele odpracovat maximálně 300 hodin za kalendářní rok. 

V Tabulce č. 20 je zpracován návrh, který je zaměřen na zaměstnání studenta nebo 

starobního důchodce v průběhu letních měsíců (červenec, srpen, září), které patří mezi 

měsíce se zvýšenou potřebou pracovních sil z důvodů zvýšené poptávky po výrobcích 

zaměstnavatele a kdy dochází k čerpání dovolené stávajících zaměstnanců. Aby byla 

splněna podmínka maximálně 300 odpracovaných hodin za kalendářní rok, jsou 

odpracované hodiny rozvrženy takto: měsíc červenec, srpen – odpracováno celkem 

220 hodin, září – odpracováno celkem 80 hodin.  

Při výpočtu uvažuji 20 pracovních dní a zkrácenou pracovní dobu na 5,5 hodiny denně 

tak, aby byla splněna podmínka u DPP maximálně 300 odpracovaných hodin u jednoho 

zaměstnavatele za kalendářní rok. Zaměstnanec nečerpá dovolenou, není nemocen apod. 
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Za práci náleží zaměstnanci odměna ve výši 90 Kč za hodinu. Za jeden měsíc odpracuje 

zaměstnanec celkem 110 hodin (měsíce červenec, srpen).  

V následující tabulce je zobrazen výpočet za měsíc, kdy zaměstnance odpracoval 

110 hodin. Výpočet je rozdělen na případ zaměstnání studenta a zaměstnání starobního 

důchodce. U každého zaměstnance je proveden výpočet podle toho, zda má či nemá 

podepsané prohlášení poplatníka daně z příjmů. 

Tabulka č. 20: Výše odměny zaměstnance a osobních nákladů zaměstnavatele v Kč, DPP – student, 

starobní důchodce 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Kapitola 2.7.1, 3.6.1 a 3.6.2) 

Položka 
DPP – student DPP – starobní důchodce 

Podepsal 
PPkD 

Nepodepsal 
PPkD 

Podepsal 
PPkD 

Nepodepsal 
PPkD 

Odměna za práci 9 900 9 900 9 900 9 900 

ZP – zaměstnavatel – 9 % - - - - 

SP – zaměstnavatel – 25 % - - - - 

SHM 9 900 9 900 9 900 9 900 

Daň – 15 % 1 485 1 485 1 485 1 485 

Sleva na dani 2 070 - 2 070 - 

Sleva na studenta 335 - - - 

Záloha na daň po slevách 0 1 485 0 1 485 

ZP – zaměstnanec – 4,5 % - - - - 

SP – zaměstnanec – 6,5 % - - - - 

Odměna za práci 9 900 8 415 9 900 8 415 

Osobní náklady 
zaměstnavatele 

9 900 9 900 9 900 9 900 

Z výpočtu můžeme zjistit, že výše osobních nákladů zaměstnavatele je vždy ve stejné 

částce, a to 9 900 Kč měsíčně. Situace se liší pouze výší odměny za práci, kdy pro oba 

zaměstnance je výhodnější mít podepsané prohlášení poplatníka daně z příjmů. 

Zaměstnanci mají dle vnitřní směrnice zaměstnavatele nárok na příspěvek 

na stravování, který činí cca 820 Kč měsíčně (za předpokladu 20 pracovních dní) 

a ochranné pracovní pomůcky ve výši cca 250 Kč/měsíc (3 000 Kč ročně / 12 měsíců; 

viz kapitola 3.4). Celkové osobní náklady zaměstnavatele činí 10 970 Kč měsíčně 

(9 900 Kč + 820 Kč příspěvek na stravování + 250 Kč ochranné pracovní pomůcky). 
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V následující tabulce je přehledně zobrazena struktura celkových osobních nákladů 

zaměstnavatele v případě, kdy se zaměstnancem uzavře DPP nebo pracovní smlouvu. 

Tabulka č. 21: Celkové osobní náklady zaměstnavatele za měsíc v Kč v případě DPP a pracovního 

poměru 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Kapitola 3.6.1 a Tabulka č. 20)  

Položka  DPP Pracovní smlouva 

Osobní náklady zaměstnavatele 9 900 26 264 

Příspěvek na stravování 820 820 

Ochranné pracovní pomůcky 250  250 

Celkové osobní náklady zaměstnavatele 10 970 27 334 

Celkem za měsíce červenec, srpen vznikne zaměstnavateli náklad ve výši 21 940 Kč 

(10 970 Kč x 2) a za měsíc září náklad ve výši 8 270 Kč (80 hodin x 90 Kč + 820 Kč 

příspěvek na stravování + 250 Kč na ochranné pracovní pomůcky). Výše celkových 

osobních nákladů zaměstnavatele za jednoho zaměstnance je 30 210 Kč (21 940 Kč + 

8 270 Kč). V případě zaměstnání pěti zaměstnanců na základě uzavření DPP bude 

za období tří měsíců odpracováno celkem 1 500 hodin (300 hodin x 5 zaměstnanců). 

Celkové osobní náklady zaměstnavatele budou za toto období činit 151 050 Kč 

(30 210 Kč x 5 zaměstnanců).  

Pokud odpracují 1 500 hodin zaměstnanci, se kterými má zaměstnavatel uzavřenou 

pracovní smlouvu, vzniknou zaměstnavateli osobní náklady ve výši 273 340 Kč 

(27 334 Kč / 150 odpracovaných hodin v měsíci x 1 500 odpracovaných hodin za dané 

období). Úspora osobních nákladů zaměstnavatele je přehledně zobrazena v následující 

tabulce. 

Tabulka č. 22: Úspora zaměstnavatele v Kč při uzavření DPP během měsíců červenec až květen: 

odpracováno 1 500 hodin 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Kapitola 4.3)  

Položka Částka Kč/rok 

Náklady zaměstnavatele při uzavření pracovního poměru: 
zaměstnanci odpracovali 1 500 hodin 

  273 340   

Náklady zaměstnavatele při uzavření DPP s pěti zaměstnanci: 
odpracováno 1 500 hodin 

- 151 050 

Úspora  122 290  
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Náklady zaměstnavatele budou za období měsíců červenec až září nižší cca o 44,7 % 

oproti situaci, kdy zaměstnavatel uzavře se zaměstnanci pracovní smlouvu. 

Pro zaměstnavatele je výhodné, že zaměstnanci, kteří vykonávají práci na základě 

dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, nemají nárok na všechny výhody, 

které zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům v pracovním poměru. Zaměstnanci, 

s nimiž má zaměstnavatel uzavřenou DPP, mají nárok pouze na příspěvek na stravování 

a na ochranné pracovní pomůcky, viz kapitola 3.5. 

4.4 Dohoda o provedení práce, 50 hodin měsíčně, po dobu sezónního 

období 

Tento návrh je zaměřen na získání nových zaměstnanců po dobu šesti měsíců (květen až 

říjen), v období zvýšené poptávky po výrobcích zaměstnavatele, na základě uzavření 

DPP. Důležité je dodržení podmínky, kdy zaměstnanec smí odpracovat maximálně 

300 hodin za kalendářní rok pro jednoho zaměstnavatele. Zaměstnanec tedy odpracuje 

50 hodin měsíčně, po dobu 6 měsíců, za odměnu ve výši 90 Kč za hodinu. 

V Tabulce č. 23 je zobrazen výpočet výše odměny za práci zaměstnance a náklady 

zaměstnavatele. 

Tabulka č. 23: Výše odměny zaměstnance a osobních nákladů zaměstnavatele v Kč – DPP 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Kapitola 2.7.1, 3.6.1 a 3.6.2) 

Položka 
DPP 50 hodin/měsíc 

Podepsal PPkD Nepodepsal PPkD 

Odměna za práci 4 500 4 500 

ZP – zaměstnavatel – 9 % 0 0 

SP – zaměstnavatel – 25 % 0 0 

SHM 4 500 4 500 

Daň – 15 % 675 675 

Sleva na dani 2 070 - 

Záloha na daň po slevách 0 675 

ZP – zaměstnanec – 4,5 % 0 0 

SP – zaměstnanec – 6,5 % 0 0 

Odměna za práci 4 500 3 825 

Osobní náklady zaměstnavatele 4 500 4 500 
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Výše osobních nákladů zaměstnavatele je 4 500 Kč za měsíc. Vzhledem k tomu, že 

odměna za práci nepřesahuje částku 10 000 Kč, nemusí zaměstnavatel odvádět pojistné 

na sociální a zdravotní pojištění za zaměstnance. Pro zaměstnance je výhodnější mít 

podepsané prohlášení poplatníka daně z příjmů. Celkové osobní náklady zaměstnavatele 

dosahují výše 5 570 Kč (4 500 Kč + 820 Kč příspěvek na stravování + 250 Kč ochranné 

pracovní pomůcky).  

V Tabulce č. 24 je přehledně zobrazena struktura celkových osobních nákladů 

zaměstnavatele v případě zaměstnance, se kterým má zaměstnavatel uzavřenou DPP 

a pracovní smlouvu. 

Tabulka č. 24: Celkové osobní náklady zaměstnavatele za měsíc v Kč v případě DPP a pracovního 

poměru 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Kapitola 3.6.1 a Tabulka č. 23)  

Položka  DPP Pracovní smlouva 

Osobní náklady zaměstnavatele 4 500 26 264 

Příspěvek na stravování 820 820 

Ochranné pracovní pomůcky 250  250 

Celkové osobní náklady zaměstnavatele 5 570 27 334 

V případě, že zaměstnavatel uzavře DPP s osmi novými zaměstnanci vznikne 

mu náklad ve výši 44 560 Kč za měsíc (5 570 Kč x 8 zaměstnanců), za období 6 měsíců 

jde o náklad v hodnotě 267 360 Kč. Těchto osm zaměstnanců odpracuje za období 

6 měsíců celkem 2 400 hodin (50 hodin/měsíc x 8 zaměstnanců x 6 měsíců).  

Pokud odpracují 2 400 hodin zaměstnanci, se kterými má zaměstnavatel uzavřenou 

pracovní smlouvu, vzniknou zaměstnavateli osobní náklady ve výši 437 344 Kč 

(27 334 Kč / 150 odpracovaných hodin v měsíci x 2 400 odpracovaných hodin za dané 

období).  

Z výše uvedeného výpočtu vyplývá, že při stejném počtu odpracovaných hodin vznikne 

zaměstnavateli úspora ve výši 169 984 Kč (437 344 Kč – 267 360 Kč), za předpokladu, 

že uzavře s osmi zaměstnanci DPP. Následující tabulka přehledně zobrazuje vypočtenou 

úsporu nákladů zaměstnavatele. 
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Tabulka č. 25: Úspora zaměstnavatele v Kč při uzavření DPP během sezónního období: 

odpracováno 2 400 hodin 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Kapitola 4.4)  

Položka Částka Kč/rok 

Náklady zaměstnavatele při uzavření pracovního poměru: 
zaměstnanci odpracovali 2 400 hodin 

  437 344   

Náklady zaměstnavatele při uzavření DPP s osmi zaměstnanci: 
odpracováno 2 400 hodin 

- 267 360 

Úspora   169 984  

Náklady zaměstnavatele se za období 6 měsíců sníží cca o 38,9 % oproti situaci, kdy 

zaměstnavatel uzavře se zaměstnanci pracovní smlouvu. Pro zaměstnavatele je také 

výhodou, že zaměstnanci, kteří vykonávají práci na základě dohod o pracích konaných 

mimo pracovní poměr, nemají nárok na řadu výhod, které zaměstnavatel poskytuje 

zaměstnancům v pracovním poměru. Zaměstnanci, s nimiž má zaměstnavatel uzavřenou 

DPP, mají nárok pouze na příspěvek na stravování a na ochranné pracovní pomůcky, 

viz kapitola 3.5. 

4.5 Dohoda o pracovní činnosti, 75 hodin měsíčně, po dobu sezónního 

období 

Další z návrhů je zaměřen na získání nových zaměstnanců po dobu šesti měsíců 

(květen až říjen), v období zvýšené poptávky po výrobcích zaměstnavatele, na základě 

uzavření DPČ. Podmínkou, která musí být dodržena, je rozsah práce, který nesmí 

překročit polovinu stanovené týdenní pracovní doby, jenž je u zaměstnavatele stanovena 

na 37,5 hodin týdně.  

Sjednaná pracovní doba je pro zaměstnance 75 hodin měsíčně, a to z důvodu splnění 

výše zmíněné podmínky u DPČ, kdy pracovní doba nesmí překračovat v průměru 

polovinu stanovené týdenní pracovní doby zaměstnavatele (150 odpracovaných hodin 

za měsíc / 2 = 75 hodin měsíčně). Zaměstnancům náleží odměna za práci ve výši 90 Kč 

za hodinu.  

V Tabulce č. 26 je zobrazen výpočet výše odměny za práci zaměstnance a náklady 

zaměstnavatele v případě uzavření DPČ za předpokladu, zda zaměstnanec podepsal 

nebo nepodepsal prohlášení poplatníka daně z příjmů. 
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Tabulka č. 26: Výše odměny zaměstnance a osobních nákladů zaměstnavatele v Kč – DPČ 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Kapitola 2.7.2, 3.6.1 a 3.6.2) 

Položka 
DPČ 75 hodin/měsíc 

Podepsal PPkD Nepodepsal PPkD 

Odměna za práci 6 750 6 750 

ZP – zaměstnavatel – 9 % 608 608 

SP – zaměstnavatel – 25 % 1 688 1 688 

SHM 9 100 9 100 

Daň – 15 % 1 365 1 365 

Sleva na dani 2 070 - 

Záloha na daň po slevách 0 1 365 

ZP – zaměstnanec – 4,5 % 304 304 

SP – zaměstnanec – 6,5 % 439 439 

Odměna za práci 6 007 4 642 

Osobní náklady zaměstnavatele 9 046 9 046 

Z výpočtu vyplývá, že výše osobních nákladů zaměstnavatele je 9 046 Kč za měsíc 

(6 750 Kč + 608 Kč + 1 688 Kč). Pro zaměstnance je, z hlediska výše odměny za práci, 

výhodnější mít podepsané prohlášení poplatníka daně z příjmů. Celkové osobní náklady 

zaměstnavatele činí 10 116 Kč (9 046 Kč + 820 Kč příspěvek na stravování + 250 Kč 

ochranné pracovní pomůcky). V následující tabulce je přehledně zobrazena struktura 

celkových osobních nákladů zaměstnavatele v případě zaměstnance, se kterým 

má zaměstnavatel uzavřenou DPČ nebo pracovní smlouvu. 

Tabulka č. 27: Celkové osobní náklady zaměstnavatele za měsíc v Kč v případě DPČ a pracovního 

poměru 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Kapitola 3.6.1 a Tabulka č. 26)  

Položka  DPP Pracovní smlouva 

Osobní náklady zaměstnavatele 9 046 26 264 

Příspěvek na stravování 820 820 

Ochranné pracovní pomůcky 250  250 

Celkové osobní náklady zaměstnavatele 10 116 27 334 

V případě uzavření DPČ s osmi novými zaměstnanci vznikne zaměstnavateli náklad 

ve výši 80 928 Kč za měsíc (10 116 Kč x 8 zaměstnanců), za období 6 měsíců jde 
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o náklad v hodnotě 485 568 Kč. Těchto osm zaměstnanců odpracuje za období 6 měsíců 

3 600 hodin (75 hodin/měsíc x 8 zaměstnanců x 6 měsíců).  

V případě, že 3 600 hodin odpracují zaměstnanci, se kterými má zaměstnavatel 

uzavřenou pracovní smlouvu, vzniknou zaměstnavateli celkové osobní náklady ve výši 

656 016 Kč (27 334 Kč / 150 odpracovaných hodin v měsíci x 3 600 odpracovaných 

hodin za dané období).  

Pokud zaměstnavatel po dobu sezónního období zaměstná osm zaměstnanců na DPČ 

místo uzavření pracovního poměru se čtyřmi zaměstnanci na dobu určitou, kteří 

odpracují stejný počet hodin, může dojít ke snížení jeho osobních nákladů o 170 448 Kč 

(656 016 Kč – 485 568 Kč). Následující situace je přehledně zobrazena v Tabulce č. 28. 

Tabulka č. 28: Úspora zaměstnavatele v Kč při uzavření DPČ během sezónního období: 

odpracováno 3 600 hodin 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Kapitola 4.5) 

Položka Částka Kč/rok 

Náklady zaměstnavatele při uzavření pracovního poměru se 
čtyřmi zaměstnanci: odpracováno 3 600 hodin 

  656 016   

Náklady zaměstnavatele při uzavření DPČ s osmi zaměstnanci: 
odpracováno 3 600 hodin 

- 485 568 

Úspora   170 448  

Za sledované období šesti měsíců (květen až říjen) dojde k úspoře nákladů 

zaměstnavatele ve výši 25,9 %, a to za předpokladu, že se zaměstnanci uzavře DPČ 

namísto pracovní smlouvy. Pro zaměstnavatele je také výhodou, že zaměstnanci 

pracující na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, nemají nárok na 

celou řadu výhod, které zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům v pracovním poměru. 

Zaměstnanci, s nimiž má zaměstnavatel uzavřenou DPČ, mají nárok pouze na příspěvek 

na stravování a na ochranné pracovní pomůcky, viz kapitola 3.5. 

4.6 Shrnutí vlastních návrhů řešení 

Tato část bakalářské práce byla zaměřena na vytvoření návrhů, které by mohly 

zaměstnavateli pomoci snížit jeho osobní a mzdové náklady a také vyřešit problém 

se zvýšenou potřebou zaměstnanců během hlavní výrobní sezóny. 
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První z návrhů zobrazuje snížení nákladů zaměstnavatele pomocí čerpání příspěvků 

od úřadu práce na tzv. společensky účelná pracovní místa. Tento návrh byl předložen 

z důvodu, že zaměstnavatel doposud nečerpal možné příspěvky z úřadu práce, které 

mohou vést ke snížení jeho celkových osobních nákladů. Výši příspěvků lze rozdělit 

do tří kategorií, a to na příspěvek ve výši 10 000 Kč po dobu čerpání 6 měsíců, 

příspěvek ve výši 13 000 Kč, taktéž po dobu 6 měsíců. Nejvyšší možný příspěvek, 

kterého může zaměstnavatel dosáhnout je v hodnotě 15 000 Kč po období 12 měsíců. 

Pro zaměstnavatele by tedy bylo výhodné uzavřít pracovní poměr s uchazečem, který 

je v evidenci ÚP delší dobu než 24 měsíců nebo s uchazečem starším 55 let s evidencí 

delší než 3 měsíce. Výše příspěvku by v tomto případě činila celkem 180 000 Kč. 

Pro zaměstnavatele to představuje úsporu osobních nákladů ve výši 54,8 % za rok. 

Pokud by zaměstnavatel preferoval mladší zaměstnance, kteří by pro podnik měli 

dlouhodobější perspektivu, doporučuji zaměstnání uchazeče, spadajícího do druhé 

skupiny příspěvků. Jedná se o rodiče po mateřské nebo rodičovské dovolené a také 

o uchazeče do 25 let s praxí kratší než 2 roky. U těchto uchazečů je příspěvek 

poskytován po dobu 6 měsíců a jeho celková výše činí 78 000 Kč. Poslední možný 

příspěvek, který může zaměstnavatel čerpat je ve výši 60 000 Kč za předpokladu, 

že zaměstnavatel uzavře pracovní poměr s uchazečem, který je v evidenci ÚP déle 

než 12 měsíců. 

Druhý návrh předkládá zaměstnavateli možnost eliminace hodin práce přesčas. V roce 

2017 bylo odpracováno 6 922 hodin práce přesčas a na úhradu příplatku za práci 

přesčas vynaložil zaměstnavatel částku 997 114 Kč. V případě zaměstnání nových pěti 

zaměstnanců, z nich tři jsou zařazeni do 1. skupiny prací a dva do 2. skupiny prací, 

dojde k eliminaci hodin práce přesčas a k úspoře osobních nákladů zaměstnavatele 

ve výši 145 626 Kč, tedy snížení cca o 14,6 % oproti nákladům vynaloženým na úhradu 

příplatku za práci přesčas. Celkem bude odpracováno 7 200 hodin, tedy o 278 hodin 

ročně více (oproti roku 2017) a za nižší náklady. Tento návrh řeší i potřebu nových 

zaměstnanců, nejen během sezónního období. 

Ve třetím návrhu je zobrazena situace přijetí zaměstnanců na základě DPP během 

letních měsíců červenec až září, kdy je zvýšená poptávka po výrobcích zaměstnavatele 

a dochází k čerpání dovolených stávajících zaměstnanců. Po dobu letních měsíců 

lze zaměstnat zejména studenty nebo starobní důchodce. Důležité je, aby nebyla 
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porušena podmínka maximálně 300 odpracovaných hodin u jednoho zaměstnavatele 

za kalendářní rok. Pro zaměstnavatele je výhodné, aby odměna za práci nepřekročila 

10 000 Kč za měsíc. Navrhuji rozložení odpracovaných hodin takto: za měsíce červenec 

a srpen dohromady 220 odpracovaných hodin, za měsíc září 80 odpracovaných hodin. 

Celkem bude za sledované období odpracováno 1 500 hodin. V případě, že těchto 

1 500 hodin odpracují zaměstnanci, s nimiž má zaměstnavatel uzavřenou DPP, dojde 

ke snížení celkových osobních nákladů zaměstnavatele cca o 44,7 % oproti situaci, kdy 

stejný počet hodin odpracují zaměstnanci, se kterými má zaměstnavatel uzavřenou 

pracovní smlouvu.  

Poslední návrhy jsou zaměřeny na získání nových zaměstnanců po dobu sezónního 

období měsíců květen až říjen na základě uzavření dohod o pracích konaných mimo 

pracovní poměr. Pokud zaměstnavatel uzavře po dobu šesti měsíců DPP, tak aby 

nedošlo k porušení podmínky – maximálně 300 odpracovaných hodin za rok 

pro jednoho zaměstnavatele, tedy 50 odpracovaných hodin měsíčně, výše celkových 

osobních nákladů zaměstnavatele činí 5 570 Kč za měsíc na jednoho zaměstnance. 

V případě předpokládané potřeby 8 zaměstnanců dosahují osobní náklady částky 

267 360 Kč za období šesti měsíců, výše úspory je 38,9 % oproti situaci, kdy 

zaměstnavatel uzavře se zaměstnanci pracovní smlouvu. V tomto případě zaměstnanci 

odpracují 2 400 hodin za období měsíců květen až říjen. 

Pokud zaměstnavatel uzavře DPČ, taktéž s osmi zaměstnanci, vznikne mu na tyto 

zaměstnance měsíční náklad ve výši 80 928 Kč. Celková výše osobních nákladů 

zaměstnavatele dosahuje za sezónní období (květen až říjen) částky 485 568 Kč. Těchto 

osm zaměstnanců odpracuje stejný počet hodin, jako čtyři zaměstnanci, s nimiž 

by zaměstnavatel uzavřel pracovní smlouvu, za nižší náklady. Celkový počet 

odpracovaných hodin činí 3 600. Výše úspory v tomto případě dosahuje 170 448 Kč. 

Oproti situaci, kdy zaměstnavatel uzavře pracovní smlouvu se 4 zaměstnanci, dojde 

ke snížení jeho nákladů o cca 25,9 %.  

V následující tabulce jsou přehledně zobrazeny předložené návrhy, které vedou 

ke snížení mzdových a osobních nákladů zaměstnavatele. V tabulce najdeme také 

vyčíslenou výši úspory jednotlivých návrhů, a to v peněžním i procentuálním vyjádření. 
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Tabulka č. 29: Přehledová tabulka předložených návrhů včetně vyčíslení výše úspory 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Kapitola 4.1; 4,2; 4.3; 4.4 a 4.5) 

Návrh Úspora v Kč Úspora v % 

SÚPM 

Příspěvek na SÚPM – 10 000 Kč po dobu  
6 měsíců 

60 000 18,3 

Příspěvek na SÚPM – 13 000 Kč po dobu  
6 měsíců 

78 000 23,7 

Příspěvek na SÚPM – 15 000 Kč po dobu  
12 měsíců 

180 000 54,8 

   

Eliminace práce přesčas 145 626 14,6 

DPP po dobu měsíců červenec až září: 
odpracováno 1 500 hodin 

122 290 44,7 

DPP po dobu sezónního období: 
odpracováno 2 400 hodin 

169 984 38,9 

DPČ po dobu sezónního období: 
odpracováno 3 600 hodin 

170 448 25,9 

Zaměstnavateli byly předloženy návrhy, které mohou vést ke snížení jeho mzdových 

a osobních nákladů. Pro zaměstnavatele je zajímavá zejména možnost čerpání příspěvků 

od ÚP na společensky účelná pracovní místa, která nebyla u zaměstnavatele dosud 

využívána. Co se dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr týče, návrhy jsou 

realizovatelné v praxi, avšak výše potřebných zaměstnanců se může lišit v každém 

období, a to zejména na základě ekonomické situace zaměstnavatele a množství 

získaných zakázek. 
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ZÁVĚR 

Hlavním cílem bakalářské práce bylo předložení návrhů řešení vzniku 

pracovněprávních vztahů, které mohou vést ke snížení mzdových a osobních nákladů 

zaměstnavatele. Tento problém je způsoben zvýšenou potřebou zaměstnanců v hlavní 

výrobní sezóně, kdy dochází k výraznějšímu růstu mzdových a osobních nákladů 

zaměstnavatele. Zároveň bylo dílčím cílem zaměření se na spolupráci podnikatele 

s Úřadem práce, a to z důvodu vytvoření společensky účelných pracovních míst a s nimi 

spojenou možnost čerpání finančních příspěvků, kterou zaměstnavatel dosud 

nevyužíval. 

V teoretické části bakalářské práce jsou definovány základní právní pojmy z oblasti 

pracovněprávních vztahů. Podrobněji jsem vymezila subjekty pracovněprávních vztahů, 

jejich práva a povinnosti. Také jsem se zaměřila na pracovní poměr, pracovní smlouvu 

a dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr. Podstatnou část této kapitoly jsem 

věnovala oblasti odměňování zaměstnanců, povinným příplatkům ke mzdě a zákonným 

odvodům ze mzdy. 

Analytická část bakalářské práce vychází z teoretických poznatků a podrobněji 

představuje zaměstnavatele BARVY A LAKY TELURIA, s. r. o. a jeho současnou 

situaci v oblasti pracovněprávních vztahů a mzdových a osobních nákladů 

zaměstnavatele. Kapitola je zaměřena na strukturu zaměstnanců společnosti a proces 

vzniku pracovního poměru. Důležitou částí byla zejména kapitola věnovaná mzdovým 

nákladům výrobních dělníků, která se týká řešené problematiky sezónního 

zaměstnávání. Byla provedena analýza mzdových nákladů, nákladů na zdravotní 

a sociální pojištění zaměstnavatele a vyčíslení celkových osobních nákladů 

za sledované období v letech 2015 až 2017. Na základě poskytnutých účetních výkazů 

byla vypočtena hodnota ukazatelů produktivity – mzdová produktivita a produktivita 

práce. Během sledovaného období docházelo ke kolísání či mírnému poklesu hodnot 

ukazatelů v závislosti na počtu zaměstnanců a tržbách zaměstnavatele za příslušný rok.  

Důležitou součástí analytické části byla část věnovaná příspěvkům na vyhrazená 

společensky účelná pracovní místa v Jihomoravském kraji. Byla provedena analýza 

procentuálního zastoupení uchazečů o zaměstnání, kteří splňují podmínky 

pro poskytnutí příspěvku na SÚPM a jsou evidováni na Úřadu práce v Letovicích.  
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Na základě informací z analytické části bakalářské práce byly sestaveny návrhy 

řešeného problému zaměstnavatele, které mohou vést k optimalizaci jeho mzdových 

a osobních nákladů a také k vyřešení problému zvýšené potřeby zaměstnanců v průběhu 

sezónního období. Zaměstnavateli bylo předloženo pět návrhů. V každém 

z předložených návrhů byla vyčíslena výše úspory nákladů zaměstnavatele, a to 

v procentuálním i peněžním vyjádření. První z návrhů byl zaměřen na snížení nákladů 

zaměstnavatele pomocí čerpání příspěvků od úřadu práce na tzv. společensky účelná 

pracovní místa. Tento návrh byl zaměstnavateli předložen z důvodu, že doposud 

nevyužíval možnost čerpání příspěvků od úřadu práce. Další návrhy zobrazovaly 

možnost snížení nákladů zaměstnavatele a získání nových zaměstnanců během období 

zvýšené poptávky po výrobcích zaměstnavatele na základě uzavření dohod o pracích 

konaných mimo pracovní poměr. Během letních měsíců je pro zaměstnavatele výhodné 

uzavírat zejména DPP. V případě, že měsíční odměna za práci nepřesáhne 10 000 Kč, 

nemusí zaměstnavatel odvádět pojistné na sociální a zdravotní pojištění za zaměstnance, 

které navyšuje jeho osobní náklady. Pokud bude zaměstnavatel chtít novými 

zaměstnanci pokrýt celých šest měsíců sezónního období, je výhodnější uzavřít DPČ. 

Z odměn z této dohody zaměstnavatel sice musí odvádět pojistné na sociální a zdravotní 

pojištění, avšak bude odpracováno více hodin než v případě DPP, kde jsme omezeni 

podmínkou 300 odpracovaných hodin u jednoho zaměstnavatele za rok. Na základě 

DPP by muselo být zaměstnáno více zaměstnanců, což by vedlo k růstu mzdových 

i osobních nákladů podnikatele. Pro zaměstnavatele představuje zajímavou možnost 

zejména návrh zaměřený na čerpání příspěvků na společensky účelná pracovní místa, 

která dosud využíval. Co se dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr týče, 

záleží na ekonomické situaci zaměstnavatele a množství získaných zakázek, a to nejen 

v sezónním období. 

Domnívám se, že jsem stanovené cíle splnila a navrhla společnosti BARVY A LAKY 

TELURIA, s. r. o. řešení, která jí mohou pomoci k optimalizaci mzdových a osobních 

nákladů a vyřešení problému sezónního zaměstnávání. Rozhodnutí o možnosti využití 

předložených návrhů záleží na zaměstnavateli, kterému tímto děkuji za spolupráci 

a přeji mnoho úspěchů. 
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I. 
 

Příloha č. 1: Pracovní smlouva zaměstnavatele  

(Zdroj: Pracovní smlouva. Skrchov: BARVY A LAKY TELURIA, s. r. o., 2017.) 

 

Pracovní smlouva 
 

BARVY A LAKY TELURIA, s. r. o., se sídlem č.p. 1, 679 61 Letovice, okres Blansko, IČ 
43420371, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Brně oddíl C vložka 
4055, 
zastoupená jednatelem společnosti: Ing. Jakub Noll     
na straně jedné (dále jen zaměstnavatel) 
 

a 
 
pan (paní):  
trvale bytem:  
na straně druhé (dále jen zaměstnanec) 
 
uzavírají ve smyslu ustanovení § 33 odst. 1 zákoníku práce v úplném znění tuto pracovní 
smlouvu: 
 

I. 
Základní ujednání 

 
1. Dohodnutý druh práce, na který je zaměstnanec přijímán:  
                                                                                                    
 
2. Místem výkonu práce je sídlo společnosti BARVY A LAKY TELURIA, s.r.o., Skrchov 1. 

Sjednané místo výkonu práce je místem rozhodujícím pro posouzení případné 
      pracovní cesty.                    
 
3. Den nástupu do zaměstnání:  
 
4. Pracovní poměr se sjednává na dobu neurčitou.  
 
5. Zkušební doba se sjednává na dobu ……….. měsíců od vzniku pracovního poměru. V této 

době může zaměstnavatel i zaměstnanec rozvázat pracovní poměr bez uvedení důvodu.  
 

II. 
Další ujednání 

 
1. Zaměstnavatel může vysílat zaměstnance na dobu nezbytné potřeby na pracovní cesty.                

Zaměstnanec na pracovní cestě koná práci podle pokynů vedoucího zaměstnance, který 
      ho na ni vyslal.  
 
2. Zaměstnanec je zařazen do jednosměnného pracovního provozu. 
 
3.   Zaměstnanec souhlasí se zpracováním jím poskytnutých osobních údajů pro personální,                  
      mzdové a daňové účely.  



II. 
 

III. 
Informace 

 
V souladu s ustanovením § 37 odst. 1 zákoníku práce podává tímto zaměstnavatel informaci 
o právech a povinnostech vyplývajících z pracovního poměru: 
 
 

a) základní výměra dovolené je navýšena o 1 týden, 
 

b) výpovědní doby zaměstnance i zaměstnavatele se řídí ustanovením §48 ZP v platném 
znění,                                                                                                                                                                                       

 
c) součástí pracovní smlouvy je dohoda o smluvní mzdě nebo mzdový výměr 

 
d) mzda je splatná měsíčně pozadu za měsíční období, a to 12. den v následujícím 

kalendářním měsíci. Pokud výplatní den připadne na den pracovního klidu, bude mzda 
vyplacena předcházející pracovní den. Mzda se vyplácí hotově v pracovní době 
v mzdové účtárně, nebo je zasílána bezhotovostně na účet zaměstnance,   

 
e) týdenní pracovní doba činí 37,5 hod. a je uvedena bez přestávek na jídlo a oddech, které 

se do pracovní doby nezapočítávají. Její rozvržení je do pětidenního pracovního týdne. 
 

f) další pracovní podmínky zaměstnanců jsou upraveny ve směrnicích ředitele společnosti. 
 
 

IV. 
Závěrečné ujednání 

 
 
1. Ostatní náležitosti v rámci tohoto pracovněprávního vztahu se řídí příslušnými 

ustanoveními zákoníku práce a pracovního řádu vydaného zaměstnavatelem. 
 
2. Sjednaný obsah pracovní smlouvy lze měnit jen písemnou dohodou zaměstnavatele 

a zaměstnance. 
 
 
 
Ve Skrchově  
 
 
 
 
                                                                                                                    
……………………………………..                       …..……………………………. 
                 zaměstnanec                                                            zaměstnavatel 
                             


