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Anotace 

Diplomová práce se zabývá výzkumem účetních a daňových aspektů zaměstnaneckých 

benefitů z pohledu zaměstnance a zaměstnavatele. V dané problematice je analyzována 

oblast daňové uznatelnosti, neuznatelnosti, osvobození od zdanění a odvodů na sociální 

a zdravotní pojištění u vybraných zaměstnaneckých výhod. Práce je také zaměřena na 

komparaci existujících benefitů ve vybrané společnosti. Dále je analyzována daňová 

výhodnost obou stran pracovně-právního vztahu s přihlédnutím na jejich motivační 

aspekty. V souvislosti s analýzou zaměstnaneckých benefitů je práce věnována zjištění 

rozdílu mezi peněžitými a nepeněžitými benefity, které by měly mít daňové dopady 

vstupující do výpočtu mezd. V závěru práce jsou doporučeny návrhy optimálních 

zaměstnaneckých benefitů, které jsou pro zaměstanavatele daňově nejvýhodnější a pro 

zaměstnance žádoucí. 
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Annotation 

Selected aspects of accounting in a specific business 

 

The Thesis deals with the research of accounting and tax aspects of employee benefits 

from the perspective of employees and employers. In that issue is analyzed the tax 

deductibility, non-deductibility, tax exemption, social and health insurance contributions 

for selected employee benefits. The Thesis is also focused on the comparison of existing 

benefits in a selected company. The tax advantage of both sides of the labor-law 

relationship is also analyzed regarding their motivational aspects. In context with the 

analysis of employee benefits, the Thesis is devoted to finding the difference between 

monetary and non-monetary benefits, which should have tax impacts entering the payroll 

calculation. In the conclusion of the Thesis are recommended suggestions of optimal 

employee benefits, which are the most taxable for the employer and desirable for 

employees. 
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Úvod 

V dnešní době je situace na trhu práce pro zaměstnavatele náročnější než jindy, jelikož se 

míra nezaměstnanosti pohybuje kolem 3 % (Grafton, 2018) a zaměstnanci tak mají 

možnost vybrat si z nabídek práce tu nejlepší. Aby zaměstnavatel v boji před konkurencí 

obstál, musí nabízet jak potenciálním, tak stávajícím zaměstnancům takové výhody, které 

zajistí jejich loajalitu a spokojenost. Druhý pohled na věc je z hlediska nákladů. Jaký 

z nabízených balíčků výhod je pro zaměstnavatele výhodný, a jakým způsobem se 

promítne ve mzdách zaměstnanců. Obecně chce každý dojít k nějakému optimálnímu 

stavu, kdy budou uspokojeny všechny potřeby s vynaložením co možná nejnižších 

prostředků. 

 

V rámci diplomové práce (dále jen DP) budou sledovány zaměstnanecké benefity 

z účetního a daňového pohledu. Pro splnění rozsahu diplomové práce byly v DP řešeny 

pouze nejběžnější benefity, zjištěné na základě vybraných průzkumů a jiných veřejných 

zdrojů, které mapují oblast benefitů ve sdílených službách. Nebudou zde rozebírány např. 

ochranné pomůcky, nástroje a podobné benefity týkající se výrobních podniků. 

 

Nejprve bude popsán proces tvorby zaměstnaneckých benefitů ve vybrané společnosti, kde 

autorka DP v současné době pracuje na pracovní pozici účetní pro rakouskou lokalitu. 

Jedná se o relativně mladou společnost podnikající v oboru sdílených služeb, které zažívají 

v Evropě nebývalý rozvoj. Dle průzkumu světoznámé asociace ABSL byl v roce 2018 

zaznamenán 12% růst zaměstnanosti v oblasti Business Services. Pomocí teoretických 

znalostí z daňových zákonů a jiných pramenů týkajících se problematiky zdanění 

zaměstnaneckých benefitů a informací z praxe bude proveden rozbor poskytovaných 

zaměstnaneckých výhod ve zvolené firmě s cílem dojít k optimální variantě jak pro 

zaměstnance, tak pro zaměstnavatele. 

 

Pro zjištění stanovených cílů byla použita metoda analýzy, modelování a komparace. Na 

základě údajů ze společnosti, byly vytvořeny dva modelové příklady pracovníků 

s rozdílnými základy hrubých mezd a zaměstnaneckých výhod, které mohou být peněžité 

a nepeněžité. Cílem je dojít k hodnotám čistých mezd a ke zjištění rozdílů v daňových 

odvodech. Dále byly vytvořeny tabulky benefitů pro porovnání z daňového a motivačního 
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hlediska, ze kterých vyplynuly shodné skupiny nejvýhodnějších zaměstnaneckých výhod 

jak pro zaměstnance, tak pro zaměstnavatele. 
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1 Charakteristika zaměstnaneckých benefitů 

Na trhu práce je v současné době mnoho volných pracovních pozic a nižší poptávka po 

práci. Tato skutečnost nutí firmy, které chtějí zaměstnat zejména kvalitní a kvalifikované 

zaměstnance, aby zvolily správný systém odměňování a benefity. Je třeba klást důraz na 

spokojenost zaměstnanců, rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem. 

 

Důležitá je například podpora ve volnočasových aktivitách, na které by jinak vynakládali 

své finanční prostředky. Zaměstnanecké benefity zvyšují zaměstnancovu výkonnost, 

motivaci a loajalitu vůči zaměstnavateli a naopak snižují pracovní neschopnost. 

Zaměstnavatel si musí uvědomit, že jsou to hlavně jeho zaměstnanci, kteří stojí za zisky 

a produktem společnosti. Nástroje, kterými může firma dosáhnout těchto cílů, jsou 

zaměstnanecké benefity (Horecký, 2017). 

 

V žádném právním předpisu nelze najít vymezení pojmu zaměstnanecký benefit. V zásadě 

je tím myšlena určitá nepeněžní odměna související s výkonem závislé činnosti, která má 

dle obecné teorie pracovního práva 3 funkce - motivační, stabilizační a výkonnostní 

(Morávek, 2018). 

 

Zaměstnavatel může poskytovat benefity buď: 

 všem svým zaměstnancům, kam se zařazují např. příspěvky na stravování, 

příspěvky na rekreaci zaměstnanců, příspěvky na kulturní a sportovní akce, příspěvky na 

vzdělávací kurzy a školení, hrazení zdravotních prohlídek či dopravy do / ze zaměstnání, 

zajišťování parkovacích míst u zaměstnání, poskytování nealkoholických nápojů na 

pracovišti atd., 

 pouze vybrané skupině, využívající např. služební vozidla i pro soukromé účely 

(manažerské auto), poskytování přechodného bezplatného ubytování, poskytování 

zaměstnaneckých akcií apod., 

 individuálně v rámci např. podpory rodiny při nešťastné události, při živelné 

pohromě, při dlouhodobé nemoci nebo při nepříznivé sociální a finanční situaci 

zaměstnance.  
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Zákoník práce umožňuje i další výhody, kterými jsou např. nadstandardní délka dovolené, 

volno pro zařizování soukromých potřeb, pružná pracovní doba, práce z domova, příplatek 

k výši nemocenských dávek do výše běžné mzdy, nadlimitní výše stravného při 

tuzemských cestách a nadlimitní výše stravného a kapesného při zahraničních pracovních 

cestách (Macháček, 2008). 

1.1 Zaměstnanecké benefity jako motivace pro zaměstnance 

Obecně slovo motivace může být definované několika způsoby. Podle Blažka 

(2015, s. 160) se pod pojmem motivace myslí "psychologické důvody, resp. příčiny 

lidského jednání, které vysvětlují, proč člověk jedná určitým způsobem, což souvisí se 

snahou dosáhnout určitého cíle". 

 

Dle Armstronga (2015, s. 220) naopak "motivace vyjadřuje sílu a směr chování a zahrnuje 

faktory, které ovlivňují lidi, aby se chovali určitým způsobem". Obecně je tedy motivace 

určitý podnět k jednání či vysvětlení daného způsobu jednání. V pracovním prostředí je 

motivace hybnou silou k dosahování vyšších výkonů, než kterých jsou zaměstnanci běžně 

schopni. Firma tak může mít ty nejkvalitnější pracovníky, ale pokud je nebude správným 

způsobem motivovat, může se stát, že tito zaměstnanci firmu brzy opustí (Hlušička, 2013). 

 

Ve většině firem jsou využívány "klasické motivační nástroje", jako např. bonusy, ocenění 

nejlepších zaměstnanců, balíčky či zaměstnanecké akce. Jejich nevýhodou je, že nepůsobí 

cíleně na vnitřní motivaci daného zaměstnance, ale pouze je jeho pracovitost 

zaměstnavatelem takříkajíc vykoupena. Zaměstnanec si vůči firmě může připadat 

zmanipulovaně či uplaceně. Tyto vnější nástroje navíc nepůsobí v delším časovém měřítku 

a bývají velmi nákladné (Hlušička, 2013). 

Pro jednodušší pochopení motivačních nástrojů dopomůže rozdělení na 4 typy s příklady 

dle Hlušičky (viz obr. 1). 

 

Obrázek 1: Typy motivace 

Zdroj: (Hlušička, 2013) 
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První linie rozděluje motivaci na vnitřní a vnější. Vnitřní motivace značí stav, kdy je 

člověk motivován sám od sebe, je pro něco rozhodnut. Vnější naopak vyjadřuje situaci, 

kdy je člověk vybízen pro danou činnost od jiného subjektu. Z krátkodobého hlediska je 

úspěšná, avšak nákladná a v delším časovém horizontu neuplatnitelná. 

 

Druhá linie rozlišuje pozitivní a negativní motivaci. Negativní motivace snižuje výkonnost 

pracovníků a zvyšuje nespokojenost v zaměstnání spojenou s následnou fluktuací na trhu 

práce. Firmy často uplatňují metody odměňování nebo trestů, které však v lidech odstraňují 

jejich vlastní přirozenou touhu k aktivitě. 

 

Pokud bude vytvořena správná kombinace výše uvedených linií, může vzniknout vnitřní 

pozitivní motivace vedoucí k dosahování cílů, poháněná energií do pracovních aktivit. 

Cílem každého manažera by mělo být probudit v každém zaměstnanci jeho vnitřní 

motivaci k zajištění lepších výkonů v celé společnosti. 

 

Pro zvyšování vnitřní motivace zaměstnanců slouží vymezení jasně specifikovaných 

a dosažitelných úkolů, spravedlivý a ovlivnitelný systém hodnocení v návaznosti na 

pracovní výkony, dále zapojení zaměstnanců do rozhodování a podpora v nápadech 

a možnost vzájemné spolupráce v rámci týmů. Nesmí být opomíjena ani podpora 

flexibility při změně pracovních podmínek a možnost profesního a osobního rozvoje 

(Hlušička, 2013). 

 

1.2 Historie a současné trendy zaměstnaneckých benefitů 

V této kapitole bude zaměřeno na vývoj benefitů a jejich trendy od nejširšího měřítka 

v rámci světa přes oblast České republiky až po nejužší část - Liberecký kraj. 

1.2.1 Svět 

Již v období 2. světové války byl v USA nedostatek pracovních sil a zvyšování platů bylo 

vládou zakázáno. Firmy se proto snažily získat zaměstnance jinými způsoby, jako např. 

placením účtů u lékařů, poskytováním jídel a zřizováním životních pojištění (Berglová, 

2017). 
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V roce 2017 byly trendem v oblasti zaměstnaneckých benefitů ve světě považovány: 

 5-ti hodinový pracovní den - je zaveden ve Velké Británii (společnost Towel 

Paddle Boards), kde jej zavedou nejprve na 3 měsíce na zkoušku a zjišťují, zda je 

zaměstnanec dostatečně zodpovědný za plnění svých úkolů a zda neklesají zisky. 

Dle Paretova pravidla platí, že 80 % zisku je generováno většinou 20 % činností. 

Z provedených průzkumů bylo zjištěno, že pouze 45 % pracovního času tráví 

zaměstnanci činnostmi vycházejícími z pracovní smlouvy. Zkrácení pracovní doby 

na polovinu by tudíž nemělo mít vliv na celkový zisk a má to i pozitivní vliv na 

efektivní organizaci času; 

 možnost neomezené dovolené - zaměstnanec smí kdykoliv čerpat dovolenou a není 

omezen celkovým množstvím nabízených dnů placené dovolené (např. americká 

společnost Netflix či Linkedln); 

 flexibilní programy před odchodem do důchodu - např. v Rakousku zaměstnancům, 

kteří mají 5 let před odchodem do důchodu, zkrátí pracovní dobu na polovinu za 

vyšší než poloviční mzdu; 

 home office či práce z jiných míst než je kancelář; 

 podpora dopravy do zaměstnání ekologickými prostředky - některé firmy nabízí 

zapůjčení kol a úschovnu na území pracovišť. 

1.2.2 ČR 

V České republice byl prvním průkopníkem motivačních aktivit vůči zaměstnancům 

Tomáš Baťa, který nechal pro své zaměstnance postavit tzv. Baťovské domky. Dělníci 

měli možnost zvýšit si svou kvalifikaci v tzv. Baťovské škole práce, poskytoval jim 

závodní stravování a zdravotní péči. V dnešní době je to již běžná záležitost, avšak v té 

době to byla průlomová strategie společnosti (Berglová, 2017). 

 

V České republice jsou od roku 2017 dle Kubíčkové (2018)  nejvíce využívány 

benefity typu: 

 flexibilní pracovní doba - např. příchod do zaměstnání může být v rozmezí od 6 do 

9 hodin, odchod z práce nejdříve v 15 hodin, 

 kvalita pracovního prostředí (relaxační / společenská místnost), 

 volnočasové benefity - investování zaměstnavatelů do vzdělávání v osobnostním 

a profesním rozvoji zaměstnanců (např. koučování, tréninky pro manažery), 
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 podpora zdraví, rekreace, sportu a kultury (např. rehabilitace, masér na pracovišti), 

 13. plat / 14. plat, 

 příspěvky na penzijní a životní pojištění, 

 zaměstnanecké půjčky, firemní akcie, 

 příspěvky na dopravu, 

 firemní automobil/ notebook/ telefon, 

 5 týdnů placené dovolené, 

 sick - days, prevence a lékařské prohlídky, 

 školky ve firmě a hlídací koutky. 

 

Dle personalistů se zvyšuje atraktivita pro příspěvky na volnočasové aktivity, jazykové 

kurzy a stravování. Současným hitem se stal tzv. systém "cafeterie", kterou poskytuje např. 

společnost Sodexo a. s.. Podrobněji bude popsána v kapitole 1.5 (Berglová, 2018). 

1.2.3 Liberecký kraj 

Konkrétně v Libereckém kraji byly zaznamenány tyto nejčastější benefity (viz obr. 2). 

 

Obrázek 2: Nejčastěji poskytované benefity v Libereckém kraji 

Zdroj:  (profesia.cz, 2019) 

 

Z obrázku je patrné, že jsou nejvíce poskytovány stravenky, a to ve 46 % firem 

v Libereckém kraji. Možnost pružné pracovní doby má přibližně stejné procento 

poskytování jako dovolená navíc. O něco méně častěji jsou poskytovány zaměstnancům 

mobilní telefony k soukromým účelům nebo různé firemní akce. 

1.3 Právní úprava zaměstnaneckých benefitů v ČR 

Mezi nejvýznamnější právní předpisy upravující poskytování zaměstnaneckých benefitů 

dle Markové (2018) patří: 
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 zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, v platném znění (dále jen "zákoník 

práce"). V zákoníku práce je pro problematiku zaměstnaneckých benefitů stěžejní 

 část šestá, zabývající se odměňováním zaměstnanců, 

 část sedmá, upravující náhradu výdajů v souvislosti s výkonem povolání, 

 část devátá, řešící oblast poskytování dovolené, 

 část desátá, zabývající se péčí o zaměstnance. 

 zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění (dále jen "zákon 

o daních z příjmů"): 

 v § 6 příjmy ze závislé činnosti, odst. 7 vymezuje příjmy, které se za příjmy ze 

závislé činnosti nepovažují a nejsou tak předmětem daně, v odst. 9 jsou popsány 

příjmy od daně osvobozené, 

 v § 15 je řešena nezdanitelná část základu daně, konkrétně v odstavcích 5 a 6 

penzijní připojištění se státním příspěvkem, samotné penzijní připojištění, dále 

doplňkové penzijní spoření a soukromé životní pojištění, 

 § 24 je důležitý pro zaměstnavatele - vymezuje výdaje vynaložené na dosažení, 

zajištění a udržení příjmů. § 25 řeší naopak výdaje, které za výdaje vynaložené 

k dosažení, zajištění a udržení příjmů považovat nelze. 

 zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na 

státní politiku zaměstnanosti, v platném znění (dále jen "zákon o pojistném na 

sociální zabezpečení"). 

 zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, v platném 

znění (dále jen "zákon o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění") (Macháček, 

2008). 

 vyhláška č. 114/202 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, v platném 

znění (dále jen "vyhláška č. 114/2002 Sb.") - vztahuje se na organizační složky 

státu, státní příspěvkové organizace a příspěvkové organizace zřízené 

samosprávními celky daného území, nevztahuje se na obce, kraje ani na jejich 

organizační složky (dle § 5 zákona č. 250/2000 Sb, ze kterého tato vyhláška 

vychází, mohou organizace vytvářet vlastní sociální fondy). 

 vyhláška č. 310/1995 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, v platném 

znění (dále jen "vyhláška o FKSP") - vztahuje se na státní podniky (Krbečková, 

2010). 
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To, zda jsou některé zaměstnanecké benefity čerpány a poskytovány z fondu kulturních 

a sociálních potřeb (dále jen "FKSP") či ne, má souvislost se zdaněním na straně 

zaměstnance či zaměstnavatele (Macháček, 2008). 

Fond kulturních a sociálních potřeb, sociální fondy 

Mnoho firem a organizací v České republice i mimo ni využívá možnosti poskytovat různé 

zaměstnanecké benefity, kterými zajišťují kulturní a sociální potřeby zaměstnanců, jejich 

rodinných příslušníků a bývalých zaměstnanců. K tomu vytváří FKSP, popř. sociální fond 

v organizacích, pro které neplatí vyhláška o FKSP. (Plesníková, 2010) 

 

Tento fond je tvořen základním přídělem na vrub nákladů ve výši 2 % z objemu nákladů na 

rok zúčtovaných na platy a náhrady platů včetně odměn za pracovní pohotovost, odměny 

za práci vykonávanou v rámci odborného výcviku, mzdy a náhrady mzdy včetně doby 

zaměstnance v dočasné pracovní neschopnosti. prakticky lze říci, že v rámci uvedeného 

objemu nákladů sloužících na platy lze zahrnout všechny složky obsažené v § 122 

a zákoníku práce (Randlová, 2018). 

 

Pod pojmem plat je myšleno peněžité plnění poskytované zaměstnanci za práci 

zaměstnavatelem, kterým je stát, územní samosprávný celek, státní fond, příspěvková 

organizace, školská PO zřízená Ministerstvem školství či veřejné neziskové ústavní 

zdravotnické zařízení (Morávek, 2014). 

 

Mezi příjmy FKSP patří: 

 náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny, vztahující se na majetek pořízený 

z fondu, 

 peněžité a jiné dary určené do fondu od FO či PO, 

 příjmy za pronájem rekreačních či sportovních zařízení, za který firma hradí či 

přispívá na provoz z fondu a zisk z prodeje majetku, který byl z fondu pořízen. 

 

Z tohoto fondu lze přispívat jen na činnosti, které organizuje nebo spoluorganizuje daná 

organizace nebo ji pořídí od jiné organizační složky státu či osoby. To znamená, že plnění 

může pořídit např. od cestovní kanceláře (Plesníková, 2010). 
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Účely použití fondu jsou upraveny v § 4 až § 14 vyhlášky č. 114/2002 Sb., vztahující se na 

příspěvky a provoz zařízení, sloužící kulturnímu a sociálnímu rozvoji zaměstnanců, 

pořízení hmotného majetku, půjčky na bytové účely, stravování, rekreace, kultura, 

tělovýchova a sport, výměnné akce, sociální výpomoc a půjčky, penzijní připojištění, 

pojistné na soukromé životní pojištění, příspěvek odborové organizaci a dary. Druhá 

vyhláška č. 310/1995 Sb. řeší v § 4 až § 11 použití fondu obdobně jako vyhláška 

č. 114/2002. Sociální fond může být tvořen všude tam, kde se společnost neřídí výše 

uvedenými vyhláškami, které například neřeší fungování obcí v tomto směru  

(zakonyprolidi.cz, 2002). 

 

Obce mohou postupovat v souladu s ustanovením § 5 zákona č. 250/2000 Sb. Územní 

samosprávný celek a svazek obcí může zřizovat peněžní fondy, jak pro konkrétní účely, 

tak bezúčelně. Zdrojem těchto peněžních fondů mohou být přebytky hospodaření 

z minulých let, příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce 

a převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů 

(zakonyprolidi.cz, 2002). 

 

V podnikatelské sféře je sociální fond tvořen ze zisku po zdanění, a tak ho nelze tvořit na 

vrub daňově uznatelných nákladů. Je tedy nutné nejprve vytvořit zisk, aby mohl být 

vytvořen sociální fond. Poskytnutá plnění, podobně jako z prostředku FKSP, jsou určitým 

způsobem limitována zákonem o daních z příjmů, zákonem o pojistném na všeobecné 

zdravotní pojištění a také zákonem o pojistném na sociální zabezpečení. Cokoliv, co je 

poskytnuto nad limity upravující výše uvedené vyhlášky, se stává zdanitelným příjmem 

u zaměstnanců a většinou je z takového plnění placeno i sociální  a zdravotní pojištění 

(Plesníková, 2010). 

 

Důležitým právním dokumentem ve spojitosti se prosazováním práv zaměstnanců 

a zlepšováním pracovních podmínek je tzv. kolektivní smlouva. Je uzavírána mezi odbory, 

které hájí zájmy zaměstnanců, a zaměstnavatelem. Je zde sjednána nejen mzda a veškeré 

náležitosti týkající se mzdy, ale i délka dovolené a pracovní podmínky, jejichž dodržování  

může kolektivní smlouva zaměstnavateli nařizovat (altaxo.cz, 2015). 
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1.4 Efektivita zaměstnaneckých benefitů 

Pro zaměstnance je v zaměstnání logicky nejdůležitější výše jejich výdělku. Čím vyšší je 

mzda nebo plat, tím vyšší je i povinný odvod na SP a ZP. Kvůli tomuto důsledku 

zaměstnavatel namísto navyšování mzdy nabízí svým zaměstnancům jiné benefity, které 

mohou být od daně osvobozené a nevstupují tak do základu pro výpočet daňové 

povinnosti. Díky nepeněžním benefitům může být pro zaměstnance práce atraktivnější, 

pracovní prostředí příjemnější, i samotný zaměstnanec je spokojenější a výkonnější.  

 

Zaměstnanecké benefity jsou ze strany zaměstnavatele zcela dobrovolné. Většina 

současných firem poskytuje zaměstnanecké benefity jako standard, který si žádá trh. 

Zaměstnanec často vnímá svého zaměstnavatele právě na základě těchto výhod. Ačkoliv je 

mzda či plat nejdůležitější složkou odměňování zaměstnanců, z pohledu motivace mnohdy 

působí lépe více benefitů i na úkor mzdy, protože mohou mít zaměstnanci pocit, že pro ně 

zaměstnavatel dělá něco navíc (Berglová, 2018). 

 

Struktura nabízených benefitů od zaměstnavatele nesmí mít povahu diskriminační, ať už 

přímou či nepřímou. Přímá diskriminace znamená jednání či opomenutí zaměstnavatele, 

kdy s jedním zaměstnancem zachází v určité situaci méně příznivě, než by za stejných 

podmínek zacházel s jinou osobou. Důvody mohou být rasové, etnické, národnostní, 

sexuálně orientované, zdravotního postižení, náboženské a další. Příklad přímé 

diskriminace je např. poskytnutí vyššího příspěvku mužům na penzijní připojištění než 

ženám (Horecký, 2017). 

 

Nepřímá diskriminace představuje situaci, kdy jde o nerovné jednání se zaměstnanci při 

jinak neutrálním rozhodnutí. Typickým příkladem je poskytování benefitu v podobě 

vlasové péče a regenerace, kdy je jasné, že tento benefit spíše ocení ženy, než muži. 

Dalším příkladem mohou být multisport karty, které nabízí každý den vstup do jednoho 

z partnerských míst pro sportovní či regenerační střediska (Horecký, 2017). 

Negativní efekty zaměstnaneckých benefitů 

Pokud ve firmě personalisté správně a dostatečně nepředstaví nabízený balíček benefitů 

všem zaměstnancům, noví zaměstnanci o nich nemusí vědět a nebudou je využívat, 

přestože za ně zaměstnavatel každý měsíc platí. Někteří pracovníci také nemusí benefity 

vnímat jako výhodu, proto je důležitá analýza preferencí mezi zaměstnanci. Pokud jsou 
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stejné výhody poskytovány dlouhodobě, pro zaměstnance představují jakýsi standard 

a obtížně se ruší. 

Pozitivní efekty zaměstnaneckých benefitů - snižování daňové povinnosti pro 

zaměstnance i zaměstnavatele 

Benefity zvyšují atraktivitu zaměstnavatele a zároveň jeho konkurenceschopnost na trhu 

práce pro potenciální zaměstnance. Pokud chce firma zaměstnat člověka s vyšší kvalifikací 

či talentem, měla by mu nabízet odpovídající přidanou hodnotu. Udržuje tím stávající 

zaměstnance, kterým dává pocit důležitosti a zvyšuje jejich loajalitu a motivaci vůči firmě. 

Z pohledu nákladů zaměstnavatele jsou benefity flexibilnější, jelikož se snadněji řídí. 

V případě, že bude třeba náklady zredukovat, jsou úspory v této oblasti lépe prosazeny než 

např. dočasné snížení mezd. 

 

Pro zaměstnavatele jsou benefity zajímavou daňovou úsporou, jelikož se jedná o příjem 

zaměstnance, který je mnohdy pro zaměstnavatele osvobozen od daně a nepodléhá 

srážkám na sociální a zdravotní pojištění (dále jen SP a ZP). Odměňování zaměstnanců se 

skládá ze dvou složek - peněžní složky (pevné mzdy či platu), ze které plyne zaměstnanci 

i zaměstnavateli povinný odvod na SP a ZP, a nepeněžních benefitů, které pro zaměstnance 

představují úsporu, jelikož z nich neplyne žádná odvodová povinnost (Brodský, 2009). 

1.5 Členění zaměstnaneckých benefitů a charakteristika 

Existuje celá řada zaměstnaneckých benefitů, zároveň i jejich členění je velmi rozsáhlé. 

Vše závisí na zaměstnavateli, jaké typy výhod a v jakých podobách bude poskytovat svým 

zaměstnancům. Obecně se dá říci, že benefity mohou být peněžní - např. stravenky, do 

hmotných lze zařadit např. poskytnutí služebního vozu pro soukromé účely anebo se 

poskytují ve formě služeb - např. jazykové kurzy. Níže je uvedeno základní členění 

benefitů. 

Členění benefitů dle daňové výhodnosti 

Dle Pelce ( 2011) lze členit benefity z hlediska daňové výhodnosti do dvou skupin. Tyto 

skupiny jsou uvedeny níže. 

 mimořádně výhodné zaměstnanecké benefity - tyto výhody jsou pro zaměstnavatele 

daňovým výdajem, pro zaměstnance jsou osvobozeny od daně z příjmu FO 

a nejsou součástí vyměřovacího základu pro odvod SP a ZP, 
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 částečně výhodné zaměstnanecké benefity - tyto výhody jsou pro zaměstnavatele 

daňovým výdajem, ale pro zaměstnance jsou daňovým příjmem jako příjem ze 

závislé činnosti a nemusí být součástí vyměřovacího základu pro odvod ZP a SP 

nebo naopak. 

Pro názornější představu o daňové výhodnosti vybraných benefitů poslouží obr. 3. 

 

Obrázek 3: Podíly nejčastěji poskytovaných zaměstnaneckých benefitů 

 Zdroj: (Blümelová, 2011) 

 

Z obrázku 3 jasně vyplývá, že pro zaměstnavatele se z hlediska daní nejvíce vyplatí 

poskytovat benefity, které jsou daňově uznatelné a pro zaměstnance jsou osvobozené. 

Jedná se nejvíce o vzdělávací kurzy, příspěvek na penzijní připojištění / životní pojištění či 

stravenky, které zaujímají cca 60 - 70 % ze všech poskytovaných benefitů. Ve zbytku jsou 

využívány příspěvky na očkování proti chřipce, příspěvky na dovolenou či na dopravu do 

zaměstnání. Tato problematika bude blíže popsána v kapitole 2.2, jelikož je to stěžejní 

oblast této DP. 

Členění benefitů dle věcného hlediska 

 bezprostřední podpora zaměstnaneckého vztahu, která souvisí s pracovním 

zařízením - např. příspěvek na ubytování, který je důležitý především v lokalitách 

s horší dopravní obslužností, dále příspěvek na dopravu do zaměstnání, poskytnutí 

služebního auta i pro soukromé účely zaměstnance, 

 zaměstnanecké výhody pro volný čas - vstupy do sportovních zařízení všeho druhu 

např. prostřednictvím poukázek - společnost Sodexo nabízí tzv. Flexipassy mající 

určitou hodnotu a lze je právě na toto využití zajistit zaměstnavatelem pro 

zaměstnance, 

 vzdělání zaměstnanců a osobní kvalifikační rozvoj - jazykové či jiné vzdělávací 

kurzy - důležitý benefit především pro zaměstnavatele z hlediska 

konkurenceschopnosti, jelikož zde má zaměstnanec možnost znalostního růstu, 
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 zdravotní aspekty zaměstnanců - zde patří závodní či individuální zdravotní péče, 

týden dovolené navíc nebo příspěvek na dovolenou, poskytnutí vitamínů a léčiv, 

očkování proti chřipce, zdravotní obuv, sick days, apod., 

 sociální aspekty zaměstnanců - prostor zaměstnavatele podpořit zaměstnance 

v jejich tíživých situacích pomocí podpor a půjček (Koubek, 2007). 

Členění benefitů dle charakteru 

 finanční - vynaložení finančních prostředků na daný benefit - např. zaměstnanec 

obdrží od zaměstnavatele finanční částku, za kterou si uhradí rekvalifikační kurz; 

 nefinanční - nehmotné plnění vůči zaměstnanci (např. zaměstnanec obdrží 

stravenky od zaměstnavatele) (Pelc, 2011). 

Členění benefitů dle času 

 jednorázové - poskytnutí bezúročné finanční podpory či půjčky, 

 krátkodobé - např. nápoje na pracovišti, 

 dlouhodobé - např. příspěvky na penzijní připojištění (Koubek, 2007). 

1.6 Možnosti poskytování zaměstnaneckých benefitů 

Existují dva způsoby, jakými může zaměstnavatel nabízet svým zaměstnancům výhody, 

těmi jsou: 

 fixní systém benefitů, kde zaměstnavatel zvolí základní balíček výhod, který náleží 

všem zaměstnancům stejně, a je na každém zaměstnanci, zda jej bude využívat, či 

ne. Problémem je, že toto nemusí vyhovovat každému a zaměstnavatel tak 

vynakládá své prostředky do určitých programů, které nejsou plně využity všemi 

zaměstnanci. (např. vstupenky do bazénu, na kulturní akce, vitamíny, očkování 

proti chřipce), 

 flexibilní systém benefitů, který nabízí zaměstnancům možnost vybrat si dle 

přiděleného limitu bodů ke každému z benefitů a stanoveného balíčku firemních 

benefitů pouze ty, které preferuje. Tím si zaměstnanec může vytvořit svůj vlastní 

benefitní program. Jedná se o systém tzv. Cafeterie, který bude podrobněji popsán 

níže (Macháček, 2008). 
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Pro účely případové studie praktické části DP bude představen příklad jedné ze společností 

poskytující zaměstnanecké benefity pro různé firmy z různých oborů. Cílem jimi 

vytvořených benefitů je odměnit zaměstnance i jinak než jen peněžní formou. 
 

1.6.1 Společnost Sodexo Pass ČR, a.s. 

Díky této společnoti má zaměstnavatel možnost nabízet svým zaměstnancům flexibilní 

balíček benefitů. Nakupuje zde různé druhy poukázek podle zaměření na určitou oblast 

a následně je rozdá jednotlivým zaměstnancům dle jejich volby. Jednotlivé druhy 

poukázek jako fixní forma benefitů a jejich využití jsou: 

 stravenky Gastropass - papírové stravenky či Gastropass card, která nahradí 

papírové stravenky a přináší další výhody navíc. 

 volnočasové poukázky: 

 Vital Pass - preventivní a nadstandardní péče (vitamíny, zdravotní pomůcky, 

očkování, lázně, fyzioterapie), nom. hodnota poukázky je 50, 100, 200 a 500 Kč; 

 Smart Pass - jazykové, počítačové či otevřené kurzy osobního vzdělávání, 

nominální hodnota poukázky je 500, 1 000 a 2 000 Kč, 

 Relax Pass - sportovní a kulturní využití, relaxace (plavání, squash, fitness, 

masáže), nominální hodnota poukázky je 50, 100, 200 Kč, 

 Holiday Pass - dovolená dle své volby v síti cestovních kanceláří a rekreačních 

zařízení, nominální hodnota poukázky je 500, 1 000, 2 000 a 5 000 Kč, 

 Flexi Pass - mnohoúčelové papírové stravenky, pokrývající téměř všechny oblasti, 

nominální hodnota poukázky je 50, 100, 200, 500 a 1 000 Kč, novinka je Flexipass 

Card (podobně jako u Gastropass), 

 Activepass - permanentka umožňující každý den jeden vstup do jakékoliv smluvní 

provozovny, 

 Dárkový pass - pro nákup libovolného dárku nebo služby v široké partnerské síti, 

 Asistence pass - nepeněžní výplata dávek v hmotné nouzi, slouží ke správnému 

využití sociálních dávek, 

 Fokus pass - podpora aktivního odpočinku zaměstnanců veřejného sektoru podle 

vyhlášky o fondu kulturních a sociálních potřeb (dále jen FKSP), 

 Multipass card - moderní platební karta, kde můžou být elektronické stravenky 

i benefity pro volný čas (Sodexo pass ČR, 2018). 
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1.6.2 Systém cafeterie 

Na první dojem si každý pod slovem "cafeterie" představí kavárnu či občerstvení, jen 

málokdo by si toto označení spojil s odměňováním zaměstnanců. Systém, který byl 

zaveden nejprve u nadnárodních firem převážně v západní Evropě, se postupně rozšiřuje 

i do České republiky. Byl zaveden hlavně z důvodu, že zaměstnanci tvoří rozdílné věkové, 

sociální i zájmové skupiny, z nichž má každý jiné hodnoty priorit či životních potřeb 

(Dostál, 2017). 

 

Tento systém odměňování se podobá např. čerpání zákaznických výhod čerpacích stanic. 

Zde se sbírají body za věrnost, které jsou pak vyměněny za zvolené zboží či službu. 

V případě zaměstnanců se jedná o samoobsluhu, kde zaměstnavatel přidělí každému 

zaměstnanci jeho osobní rozpočet, který je v on-line aplikaci přeměněn na body. 

Zaměstnanec se zde přihlašuje pomocí uživatelského jména a hesla. Zde má možnost 

vybírat si z více než 12 500 partnerů a služeb po celé ČR (viz obr. 4). Aby zaměstnanci 

nevyužívali např. jen ty pro firmu nevýhodné benefity, často bývá součástí systému 

koeficient, který odečítá body podle výhodnosti daného benefitu. K placení v obchodech 

nebo e-shopech slouží benefitní karta, která vypadá a funguje obdobně jako platební karta 

s unikátním číslem a PIN kódem (Pfeiferová, 2014). 

 

Obrázek 4: Oblasti poskytování benefitů přes systém tzv.cafeterie 

Zdroj: vlastní zpracování dle (Sodexo, 2019) 

 

Dle společnosti Scribner Insurance a Burwell & Burwell, zprostředkovatelů 

zaměstnaneckých výhod v Portlandu, systém cafeterie umožňuje zaměstnancům zvolit si 

z řady nepeněžních výhod, které si zaměstnanci přejí využívat. Od zavedení nepeněžního 

odměňování na počátku 80. let je cafeterie oblíbenou metodou, jelikož jsou vyloučeny 

z hrubého příjmu zaměstnance. Ne každý zaměstnanec má stejné potřeby jako jeho 

spolupracovníci. Rodina s malými dětmi ocení příspěvky na péči o děti, zatímco pro jiného 
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pracovníka, který děti nemá, nepředstavuje tento benefit žádnou hodnotu 

(proquest.com, 2017). 

1.7 Aktuální průzkumy na téma zaměstnanecké benefity 

V roce 2018 byly vytvořeny 4 průzkumy od společnosti Grafton recruitment, která vytváří 

průzkumy tohoto zaměření každoročně a jejichž vypovídající schopnost je velice vysoká. 

Průzkumy se zabývaly současnými benefity, jejich nabídkou, poptávkou 

a zaměstnaneckými preferencemi konkrétně v oblasti Business services. 

1.7.1 Průzkum benefitů v ČR 

Výše jmenovaná společnost vytvořila pro celou oblast ČR unikátní průzkum 

zaměstnaneckých preferencí v oblasti nefinančních benefitů. Tento průzkum vycházel 

z údajů od 1 485 respondentů napříč 15 sektory trhu všemi kraji v ČR. Byly zde zjišťovány 

informace o benefitech, které jsou respondentům od současných zaměstnavatelů nabízeny 

a jaké by byly jimi preferovány v budoucnu. Hlavními obory, ve kterých dotazovaní 

pracovali, byly lidské zdroje, administrativa, právo, IT a telekomunikace. Jednalo se 

převážně o THP pracovníky (technicko-hospodářští, pracující v kanceláři) a značné 

množství respondentů pocházelo z Prahy a Středočeského kraje (Grafton, 2018). 

 

Výsledky: Stejně jako minulý rok respondenti preferovali nejvíce finanční bonusy, 

odměny či 13. / 14. plat. Po nich následovaly nejrůznější podoby pracovní flexibility - 

pružná pracovní doba, home office či více jak 5 týdnů dovolené za rok.  

 

Naproti tomu zaměstnanci přestali vyhledávat vánoční večírky nebo dárky od 

zaměstnavatelů. Jako samozřejmost či běžný standard jsou v očích respondentů např. 

stravenky, telefon či notebook k soukromým účelům. Nedoporučuje se tedy tyto benefity 

z nabídky vyřazovat. 

1.7.2 Průzkum benefitů v sektoru Business services 

Průzkum byl vytvořen za účelem seznámení se s očekáváními kandidátů v odvětví služeb 

na českém trhu práce. Vzhledem k rostoucí konkurenci je stále důležitější vhodná motivace 

uchazečů o pracovní pozice. Tento průzkum vycházel z 583 respondentů napříč všemi kraji 

v ČR. Byly zde zjišťovány informace o benefitech, které jsou respondentům od současných 

zaměstnavatelů nabízeny a jaké by byly jimi preferovány v budoucnu. Hlavními obory, ve 
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kterých respondenti pracovali, byly finance, účetnictví, personalistika a zákaznický servis. 

Značné množství respondentů odpovídalo opět z Prahy a Středočeského kraje. Výsledky 

průzkumu názorně představí tab. 1 níže. 

Tabulka 1: Výsledky z průzkumu benefitů v sektoru Business services 

  
Nejžádanější benefity 

Benefity, kde poptávka uchazečů nejvíce 

převyšuje nabídku zaměstnavatelů 

1. 13. / 14. plat 13. / 14. plat 

2. flexibilní pracovní doba více jak 5 týdnů dovolené 

3. finanční bonusy příspěvek na dopravu 

4. 5 týdnů dovolené příspěvek na dovolenou 

5. více jak 5 týdnů dovolené služební vozidlo i k soukromým účelům 

6. individuální plánování prac.doby náhrada mzdy během prac.neschopnosti 

7. home office náhrada nákladů na rekvalifikaci, vzdělání 

8. vzdělávání, kurzy možnost práce v jiném odvětví firmy 

9. sick days (placená zdrav.dovolená) sick days (placená zdrav.dovolená) 

10. příspěvky na stravování flexibilní pracovní doba 

  
Nejméně žádané benefity 

Benefity, kde nabídka zaměstnavatelů 

nejvíce převyšuje poptávku uchazečů 

1. 
rodičovská dovolená nad zákonný 

limit podnikové večírky 

2. kancelář přístupná dětem příspěvky na stravování 

3. kancelář přístupná zvířatům občerstvení na pracovišti 

4. firemní školka parkovací místa pro zaměstnance 

5. příspěvky na volnočas. aktivity dětí slevy na produkty a služby podniku 

Zdroj: vlastní zpracování dle (Grafton, 2018) 

 

Výsledky: Oproti loňskému roku, kdy zaměstnanci oceňovali od zaměstnavatelů různé 

formy vzdělávání nebo příspěvky na dopravu či ubytování, nyní se do předních pozic 

dostal 13. / 14. plat, flexibilní pracovní doba, finanční bonusy, 5 a více týdnů dovolené 

nebo home office. Zaměstnanci naopak přestali mít zájem o rodičovskou dovolenou 

přesahující zákonem stanovenou hranici, zpřístupněné kanceláře pro děti nebo zvířata či 

firemní školku. 

 

Je zajímavé, že přestože průměrný věk respondentů je přibližně 30 let, kdy mají lidé 

tendence zakládat rodiny, není zájem o výhody jako např. firemní školka či příspěvky 

k zábavě pro děti. Finanční aspekt v podobě zvýšení mezd jakoukoli formou stále zůstává 

pro zaměstnance klíčovým. 
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1.7.3 Průzkum zaměstnaneckých preferencí v ČR 

Průzkum realizovala společnost Grafton ze vzorku 1 123 lidí. Zobrazuje preference 

zaměstnanců v České republice a má být nápomocen zaměstnavatelům ke zjištění 

motivátorů respondentů (viz obr. 5) , důvodů změny práce, ochoty dojíždět za prací, apod. 

Díky nezaměstnanosti, která měla v červenci 2018 hodnotu 3,1 % došlo k poklesu 

nezaměstnaných osob a četnějším odchodům od současných zaměstnavatelů za lepšími 

nabídkami (Grafton, 2018). 

 

Obrázek 5: Hlavní motivace v práci 

Zdroj: (Grafton, 2018) 

Nejdůležitějším prvkem motivace je dle respondentů opět výše mzdy, která je následována 

osobním růstem a smysluplností práce. Druhé a třetí místo zaujímá potřeba změny a touha 

po kariérním růstu. 

Průzkum dokazuje, že odchod ze stávající pozice zvažuje 40 % respondentů a 33 % z nich 

by odešli už v 1. měsíci. Co se týče finančního ohodnocení, oproti loňskému roku dostalo 

letos 53 % respondentů přidáno. Další růst mezd očekává v horizontu následujících 2 let 

77 % zaměstnanců. S rostoucím počtem pracovních nabídek dochází ke zkrácení času, 

který jsou lidé ochotni obětovat pro cestu do práce. Dvě třetiny dojíždí za prací denně 

30 min, 20 % respondentů stráví cestou déle než 1 hodinu, což značí i jejich zvýšenou 

ochotu změny práce (Grafton, 2018). 

1.7.4 Průzkum zaměstnaneckých preferencí v sektoru Business Services 

Vytvoření tohoto průzkumu vedlo společnost Grafton k tomu, aby zmapovala preference 

pracujících lidí v sektoru služeb. Má pomoci zaměstnavatelům dozvědět se o motivátorech 

uchazečů o zaměstnání, důvodech změny zaměstnání a jejich postojích v současné době, 

kdy je míra nezaměstnanosti ve výši 3,1 % (Grafton, 2018). 

 

Z výsledků vyplývá, že 46 % zaměstnanců uvažuje o změně zaměstnání, přičemž 29 % 

z nich by chtělo tento čin uskutečnit během jednoho měsíce. Zaměstnavatelé by se tak měli 

zaměřit hlavně na jejich spokojenost a loajalitu vůči firmě. Poprvé letos není finanční 
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kompenzace nejdůležitějším motivátorem zaměstnanců pracujících ve službách. Jsou jimi 

osobnostní a kariérový růst. Mzda či plat je však důvodem odchodu ze zaměstnání. 

Skutečnost, že finanční bonusy klesly na 2. místo v měřítku hlavních motivátorů, může být 

důsledkem toho, že 49 % zaměstnanců získalo během roku vyšší mzdu. Podle průzkumu 

očekává v příštích 2 letech nárůst mzdy 80 % respondentů. 

1.7.5 ABSL - Business Services sektor v ČR 

V roce 2019 byl zveřejněn i nejvýznamnější report od asociace ABSL ve spolupráci se 

společnostmi ACCA, Deloitte, JLL a Randstad, která po dobu 6 let mapovala vývoj 

Business services v České republice. Obr. 6 uvedený níže znázorňuje místa a názvy 

fungujících servisních středisek v ČR, mezi které patří i Knorr-Bremse Business Services 

(dále jen KBBS), o kterém bude hovořeno v praktické části práce.  

 

Obrázek 6: Přehled servisních center na severozápadě ČR 

Zdroj: (absl.cz, 2019) 

 

V současnosti existuje v České republice více než 290 Business services center 

poskytujících 100 000 pracovních pozic. V roce 2018 zaznamenala oblast obchodních 

služeb 12% nárůst zaměstnanosti. Část tohoto reportu byla věnována oblasti populárních 

zaměstnaneckých benefitů v sektoru BS, která obsahuje stěžejní informace pro tuto práci. 

Bylo zjištěno, že se centra snaží stále rozvíjet balíčky zaměstnaneckých benefitů pro své 

zaměstnance. Mezi nejoblíbenější benefity patří stravenky, flexibilní pracovní doba 

a sportovní aktivity. Flexibilní pracovní dobu poskytuje 92 % servisních center v ČR. 
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Ve srovnání s předchozím rokem se čím dál více rozšiřuje možnost práce z domova, která 

se meziročně zvýšila o 17 %. Mnohem větší měrou jsou poskytovány firemní telefony i pro 

soukromé účely nebo příspěvky na dojíždění do zaměstnání (zejména pro manažerské 

pozice). Meziročně se o 5 % zvýšilo i poskytování nepeněžních benefitů v rámci systému 

cafeterie (absl.cz, 2019). 

1.7.6 Shrnutí informací zjištěných z průzkumů 

Pro snadnější orientaci ve výše uvedených průzkumech byla vytvořena tab. 2, která stručně 

uvádí nejpodstatnější informace. Potvrdilo se, že některé průzkumy spolu korespondují 

shodnými odpověďmi respondentů a potvrzují tak níže uvedená fakta. 

Tabulka 2: Shrnutí průzkumů o benefitech a požadavcích zaměstnanců 

 

Zdroj: vlastní zpracování dle uvedených průzkumů 

Mezi nejvíce preferované benefity (červeně označené) vyplývajících ze všech uvedených 

průzkumů patří flexibilní pracovní doba, home office a osobností a kariérní růst. Naopak 

již nejsou žádané kanceláře, kam mají přístup zvířata či děti, nebo rodičovská dovolená 

přesahující zákonem stanovenou hranici. Polovina zaměstnanců v dnešní době uvažuje 

o odchodu ze stávající práce, jelikož nejsou dle průzkumů spokojeni se svou mzdou či 

platem. Bezmála 30 % z nich by odešlo ze zaměstnání za lepší nabídkou do jednoho 

měsíce. Díky rostoucímu množství lepších pracovních možností klesá ochota dojíždět. 

Pouhých 20 % zaměstnanců dojíždí denně za prací déle než hodinu. 

  

Název průzkumu
nejvíce preferované 

benefity

nejméně preferované 

benefity

Odchod ze 

stávající 

pozice

zvýšení 

mezd

Dojíždění za 

prací

Průzkum benefitů 

v ČR

zvažuje 40%, 

33% už do 1 

měsíce

53% za rok, 

do dvou let 

odhad 77%

2/3 denně 30 

min, 20% déle 

než 1 hodinu

Průzkum benefitů 

v sektoru 

Business 

services

rodičovská dovolená 

přesahující zákon.hranici, 

children/pet friendly 

kancelář, firemní školka

zvažuje 46%, 

29% už do 1 

měsíce, 

důvodem je 

mzda či plat

49% za rok, 

do dvou let 

odhad 80%

Průzkum 

zaměstnaneckých 

preferencí v ČR

 Průzkum 

zaměstnaneckých 

preferencí v 

sektoru Business 

Services

Report od ABSL 

pro sektor 

Business 

Services

stravenky, flexibilní 

pracovní doba, sportovní 

aktivity, home office, 

firemní telefony i pro 

soukromé účely,  

příspěvky na dojíždění do 

zaměstnání, cafeterie

13./14.plat, flexibilní 

pracovní doba, finanční 

bonusy, 5 a více týdnů 

dovolené, home office

osobnostní a kariérní růst
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2 Účtování zaměstnaneckých benefitů a jejich daňové 

dopady 

Tato kapitola pojednává o způsobech, jak se zaměstnanecké výhody účtují podle zdrojů, ze 

kterých jsou poskytovány, a dále o daňové výhodnosti zaměstnaneckých benefitů. 

Zaměstnavatel má možnost zaměstnanecké benefity hradit z několika zdrojů. Buď ze zisku 

po zdanění, formou financování na vrub daňově uznatelných či neuznatelných nákladů, 

které se nepovažují za náklady na dosažení, zajištění a udržení příjmů, nebo z příslušného 

fondu. Macháček (2018) uvádí, že v praxi účetní jednotka užívá tyto účty:  

 428 - Nerozdělený zisk z minulých let, 

 431 - Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení, 

 527 - Zákonné sociální náklady - pro daňové náklady, 

 528 - Ostatní sociální náklady - pro nedaňové náklady, 

 423 - Statutární fondy, 

 427 - Ostatní fondy. 

Zdroje poskytování zaměstnaneckých benefitů 

Tato kapitola se bude zabývat procesem účtování benefitů pro zaměstnance v účetní 

jednotce. Podle použitých zdrojů, ze kterých jsou poskytovány, budou posléze i účtovány. 

a) Poskytování ze zisku po zdanění  

Výsadou podnikatelských subjektů je poskytovat benefity ze zisku po zdanění, jelikož 

netvoří ze zákona FKSP ani sociální fond. Účetní jednotka by měla nejprve přerozdělit zisk 

na případnou úhradu ztráty z minulých let nebo má povinnost vložit prostředky do 

některého z fondů. Poté musí být rozhodnuto, na jaké konkrétní účely má být zisk 

rozdělen. 

 

V tomto případě budou vzniklé náklady na poskytnutý zaměstnanecký benefit účtovány ve 

prospěch účtu 428 - Nerozdělený zisk z minulých let nebo ve prospěch účtu 431 - 

Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení. V tabulce č. 3 je uvedeno účtování např. 

nákupu darů pro zaměstnance. 
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Tabulka 3: Příklad účtování benefitů poskytnutých ze zisku po zdanění 

Účetní operace MD D 

poskytnutí přímo ze zisku po zdanění 428 321 

poskytnutí z fondu vytvořeného ze zisku po zdanění 427 321 
Zdroj: vlastní zpracování dle (Brychta, 2011) 

b) Poskytování benefitu jakožto nákladu 

V situaci, kdy zaměstnavatel chce svým zaměstnancům poskytovat benefity osvobozené od 

daně z příjmu (podle § 6 odst. 9 ZDP) přímo na vrub nákladů, musí je ve svém účetnictví 

rozlišit na daňový a nedaňový náklad - k tomu poslouží dle Kandlerové (2014) tyto účty: 

 účet 527 - zákonné sociální náklady slouží pro daňové náklady, které je vhodné 

analyticky rozlišit v případě, když jsou omezeny určitou částkou či limitem. Jde 

např. o zákonné pojištění mezd nebo školení zaměstnanců, 

 účet 528 - ostatní sociální náklady naopak pro nedaňové náklady nad rámec 

zákonného pojištění. Tyto náklady nespadají svou povahou pod ty mzdové, a tak se 

objeví ve výkazu ze zisků a ztrát pod sociálními náklady. Pokud se tedy jedná 

o daňově účinné náklady, je tento způsob poskytování pro zaměstnavatele velmi 

výhodný. 

c) Poskytování z příslušného fondu 

Účtování benefitů poskytnutých z FKSP, příp. sociálního fondu, se týká zaměstnavatele, 

který tento fond vytváří z povinnosti, kterou mu ukládá zákon. FKSP tvoří např. 

organizační složky státu, které se řídí vyhláškou 410/2009 Sb. a účtují na účet 412 - FKSP. 

Sociální fond vytváří např. vysoké školy, které účtují v účtové skupině 91 - fondy. Povinný 

příděl do těchto fondů, který představuje daňový náklad zaměstnavatele a účtuje se na účet 

527 - zákonné sociální náhrady. Plnění, která jsou poskytována zaměstnancům ze 

sociálního fondu, nepředstavují účetní náklad a nebudou proto ani daňovým nákladem 

(Brychta, 2011). 

 

Organizační složky státu nebo příspěvkové organizace se řídí rozpočtovými pravidly 

a využívají k financování zaměstnaneckých benefitů z FKSP (viz dále). V tab. 4 je uveden 

příklad účtování o nákladech na nákup vitaminových prostředků pro zaměstnance z FKSP. 
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Tabulka 4: Příklad účtování zdravotních potřeb z FKSP 

Účetní operace MD D 

nákup vitamínů 412 321 

úhrada z FKSP 321 243 

Zdroj: vlastní zpracování dle (Brychta, 2011) 

Sociální fond se v rozvaze nachází na straně pasiv pod vlastním kapitálem v položce 

Statutární a ostatní fondy. Tvorba fondu se zobrazí na vrub účtu 431 - Výsledek 

hospodaření ve schvalovacím řízení nebo na vrub účtu 428 - Nerozdělený zisk minulých 

let a na druhé straně oproti účtu příslušného fondu (viz tab. 5). Čerpání z fondu se účtuje 

ve prospěch závazků či prostřednictvím účtu 211 (Plesníková, 2010). 

Tabulka 5: Příklad účtování benefitů poskytnutých z příslušného fondu 

Účetní operace MD D 

Tvorba fondů ze zisku 431 (428) 423 (427) 

Čerpání z fondu 423 (427) 325 či 211 

Zdroj: vlastní zpracování dle (Brychta, 2011) 

Pokud se jedná výhradně o nepeněžitá plnění, pro zaměstnance jsou osvobozeny od daně 

z příjmu a pojistného, zaměstnavatel je nezahrnuje do odvodů pojistného na SP a ZP za 

zaměstnance a jedná se tak o prostředky alokované ze sociálního fondu (Plesníková, 2010). 

Daňová výhodnost 

Základním principem zaměstnaneckých benefitů je, že jejich poskytování je výhodnější 

než běžná mzda či finanční odměna za práci. Konkrétně z pohledu daní jsou oboustranně 

výhodné jak pro zaměstnance, tak pro zaměstnavatele. Tento princip je znázorněn v tab. 6, 

kde je provedeno srovnání čistého příjmu zaměstnance v případě: 

 získá částku 1 000 Kč jako součást mzdy, odměny v práci, 

 získá zaměstnanecký benefit v přepočtu v částce 1 000 Kč, která je u zaměstnance 

osvobozena od daně a  neukládá povinnost hradit sociální a zdravotní pojištění. 

Tabulka 6: Benefity z pohledu daní 

Postup výpočtu 
A - 

MZDA 
B - 

BENEFIT 

Výše mzdy/benefitu 1 000 1 000 

Stržené sociální pojištění zaměstnance (6,5%) -65   

Stržené zdravotní pojištění zaměstnance (4,5%) -45   
Základ daně zaměstnance (u mzdy navýšení o 34%, tj. o povinné 

pojistné) 1 340 1 000 

Daň zaměstnanec  (15%) -201   

Zaměstnanci zbyde 689 1000 
Zdroj: vlastní zpracování dle (Brychta, 2011) 
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Jak je již z tab. 6 patrné, významný rozdíl pocítí zaměstnanec ve výsledku v tom, co mu 

zbyde po zdanění a odvodech pojistného, pokud porovná mzdu s nepeněžním benefitem. 

V tabulce se jedná o nepeněžitá plnění vyjmenovaných v Zákoně o daních z příjmů: § 6, 

odst. 9 (Brychta, 2011). 

 

V první kapitole je popsáno členění zaměstnaneckých benefitů dle daňové výhodnosti, 

které lze podrobněji specifikovat podle Berglové (2018) na: 

 benefity daňově maximálně výhodné pro oba - představují daňový náklad pro 

zaměstnavatele, ale pro zaměstnance daňově osvobozený příjem, patří sem např.: 

 závodní stravování, kromě hodnoty potravin, nebo příspěvky na stravování, 

zajišťované prostřednictvím jiných subjektů a poskytované až do výše 55 % ceny 

jednoho jídla za jednu směnu, maximálně však do výše 70 % stravného 

vymezeného pro zaměstnance, 

 příspěvky zaměstnavatele na penzijní a životní pojištění až do 50 000 Kč za rok, 

 vzdělávání a rekvalifikace související s činností zaměstnavatele, 

 úhrada za přechodné ubytování zaměstnanců do 3 500 Kč měsíčně. 

 benefity daňově výhodné pro zaměstnance - zaměstnavatel nebude z těchto 

nákladů platit 34 % pojištění, ale nemůže si je uznat jako náklad snižující daňový 

základ, přičemž pro zaměstnance jde o daňově osvobozený příjem, jedná se např.: 

 nepeněžní plnění ve formě příspěvku na vzdělávání, kulturu, zdraví a sport - 

formou poukázek, voucherů či v rámci systému cafeterie, 

 poskytnutí rekreace nepeněžní formou do 20 000 Kč ročně (poukázky, vouchery), 

 poskytnutí nealkoholických nápojů na pracovišti, 

 bezplatné využití mateřské školky poskytované firmou, 

 dárky pro zaměstnance do 2 000 Kč ročně splňující účel stanovený vyhláškou 

o FKSP (pracovní výročí, životní jubilea). 

 benefity daňově výhodné pro zaměstnavatele - představují daňově uznatelný 

náklad pro zaměstnavatele, pro zaměstnance však příjem podléhá zdanění 

a odvodům na SP a ZP. Také u většiny z nich platí podmínka ujednání nároku na 

danou výhodu v pracovní smlouvě či vnitřních předpisech firmy, např. o: 

 firemní vozidlo pro služební i soukromé účely - základ daně se zvyšuje o 1 % 

z pořizovací ceny vozidla, 

 placené pohonné hmoty pro soukromé účely, 
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 týden dovolené navíc, 

 roční kupón na městskou hromadnou dopravu, 

 úhrada za přechodné ubytování zaměstnanců nad limit 3 500 Kč měsíčně, 

 sick days - placené zdravotní volno, které není nutné dokládat potvrzením od 

lékaře. 

 

Zjednodušeně se dá říci - co je zdanitelné u zaměstnance, z toho platí pojištění 

i zaměstnavatel (Hovorková, 2018). 

 benefity daňově nevýhodné - představují nedaňový náklad pro zaměstnavatele, 

u zaměstnance podléhají zdanění a odvodům na SP a ZP: 

 poskytnutí rekreace nepeněžní formou (stravenky) nad 20 000 Kč ročně, 

 dárky pro zaměstnance mající povahu jinou než reklamní či propagační předmět 

a nesplňující účel stanovený vyhláškou o FKSP - např. vánoční kolekce, sportovní 

vybavení (Berglová, 2018). 

 

Mezi nejvýhodnější benefity patří takové, které si zaměstnavatel uplatní v daních, resp. 

sníží si jimi svůj daňový základ a zároveň takové, za které zaměstnanec nezaplatí povinné 

odvody na sociální a zdravotní pojištění. Pro lepší přehlednost jsou benefity rozděleny do 

matice čtyř boxů, podle daňové uznatelnosti či neuznatelnosti pro zaměstnavatele a na 

zdanitelné či nezdanitelné příjmy pro zaměstnance (Hovorková, 2018). Rozdělení 

znázorněné na obr. 7 je převzato ze zákona o dani z příjmů. 

 

Obrázek 7: Benefity daňovou optikou 

Zdroj: vlastní zpracování dle (pwc.com, 2019) 
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2.1 Účetní a daňové aspekty nejběžnějších zaměstnaneckých benefitů 

Problematikou zdanění zaměstnaneckých výhod se zabývá hlavně § 6 ZDP. Obecné 

principy zdanění říkají, že příjmy ze závislé činnosti jsou pravidelné či jednorázové příjmy, 

bez ohledu na to, jestli se na ně vztahuje právní nárok či ne, jestli je zaměstnavatel 

poskytuje zaměstnanci nebo jiné osobě, jestli jsou vypláceny k dobru nebo v jiné formě 

plnění od zaměstnavatele vůči zaměstnanci. 

 

Vymezení tohoto pojmu je velmi široké. Je důležité zjistit, zda jednotlivé příjmy 

nevylučuje toto ustanovení z předmětu daně, nebo zda nespadá daný příjem do příjmů 

osvobozených od daně. Pokud ne, pak je nutné rozhodnout, jakým způsobem se daný 

benefit daní a zahrnuje do vyměřovacího základu pro odvod pojistného. Je ještě nutné 

zmínit, že za zaměstnance se dle ZDP považuje poplatník s příjmy jak ze závislé činnosti, 

tak i společník s. r. o., jednatel apod. 

Příklady benefitů, které nejsou předmětem daně pro zaměstnance 

 cestovní náhrady (do výše umožněné ze zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „ZP“), zaměstnancům zaměstnavatele, který je 

uveden v § 109 odst. 3 ZP („státní organizace“), 

 stravování poskytnuté zaměstnavatelem v rámci pracovní cesty, 

 ochranné prostředky a příspěvek na jejich udržování, 

 mycí, dezinfekční a čistící prostředky a příspěvek na jejich pořízení, 

 náhrady za použití vlastního nářadí, předmětů či zařízení použitých při výkonu 

zaměstnání. 

 

Zde se jedná o obligatorní náklady zaměstnanců podle různých právních předpisů (jako 

např. ZP, zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů). Tyto náklady se účtují na příslušné účty 

nákladů, jako např.: 

a) účet 501 - spotřeba materiálu na poskytované ochranné pomůcky, pracovní oděvy, 

čistící a dezinfekční prostředky, 

b) účet 512 - náklady za cestovné zaměstnance, 
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c) účet 518 - ostatní služby - např. náklady na služební telefonní hovory uskutečněné 

soukromým telefonem zaměstnance, čištění a praní pracovního oblečení v čistírně 

(Brychta, 2011). 

 

Pro lepší přehlednost v souvislosti s daňovou a účetní problematikou je nutné vybrané 

zaměstnanecké benefity specifikovat a ukázat, jaký dopad mají z daňového hlediska pro 

zaměstnavatele a naopak jak se to promítne ve výplatní pásce zaměstnance. Tyto dva 

pohledy jsou odlišné a nesmí se zaměňovat. 

Poskytnutí služebního vozidla i pro soukromé účely 

Zaměstnanec může mít v rámci benefitů možnost využívat firemní vozidlo pro služební 

i soukromé účely. V zákoně je tato problematika upravena v § 6 odst. 6 ZDP. Pokud je 

motorové vozidlo, které je využívané pro služební i soukromé účely zaměstnance, zahrnuto 

v obchodním majetku či nájmu zaměstnavatele, nemůže být uplatněn paušální výdaj na 

dopravu. Hovoří o tom § 24 odst. 2 písm. t) ZDP. V tomto režimu nejsou uplatňovány 

výdaje v poměrné výši pořizovací ceny vozu zahrnované do základu daně zaměstnance, 

která nezávisí na skutečném opotřebení (počet ujetých kilometrů). Daňové výdaje jsou zde 

pohonné hmoty pouze při využití vozidla na služební účely. 

DAŇOVÝ DOPAD PRO ZAMĚSTNAVATELE 

Při stanovení příjmu za spotřebované PHM pro soukromé účely zaměstnavatel buď 

požaduje po zaměstnanci úhradu vynaložených nákladů, nebo nikoliv. Pokud ne, tak má 

povinnost tento bezúplatný příjem zdanit. Postup musí být vymezen ve vnitřní směrnici 

zaměstnavatele, nejlépe podle znění uvedeném v zákoníku práce. Při použití vozidla pro 

služební účely jsou náklady za pohonné hmoty daňově uznatelnými. Účtování je uvedené 

v tab. 7 (Morávek, 2017). 

Tabulka 7: Účtování služebního vozidla 

Účetní operace MD D 

náklad na nájemné vozidla (leasing) 518 321/381 

pořízení vozidla do majetku zaměstnavatele 022 321 

odpisy 551 082 

náklady na opravu vozidla 511 321 

nákup pohonných hmot zaměstnancem 503 333 

proplacení zaměstnanci z pokladny 333 211 
Zdroj: vlastní zpracování dle (Anon., 2019) 



43 

 

Zaměstnavateli by měly být od zaměstnance předkládány doklady o čerpání všech 

pohonných hmot, jelikož náklady, které byly projety soukromě, nebudou daňově uznatelné 

(pokud nebude zaměstnavatel požadovat po zaměstnanci jejich úhradu). Zaměstnavatel by 

měl úhradu ve vlastním zájmu požadovat ze dvou důvodů - když zaměstnanec své 

soukromě projeté kilometry uhradí, nebude muset zaměstnavatel řešit nedaňové pohonné 

hmoty a dále nebude nutné provádět dodanění zaměstnance z důvodu odpuštění úhrady 

pohonných hmot za soukromé jízdy (viz tab. 8). 

Tabulka 8: Účtování soukromě ujetých kilometrů služebním vozidlem 

Účetní operace MD D 

předpis pohledávky za soukromě projeté poh. hmoty 335 649 

Zdroj: vlastní zpracování dle (Anon., 2019) 

Často tedy vzniká situace, kdy zaměstnavatel neposkytuje tuto výhodu zcela zdarma 

a zaměstnanec se musí částečně podílet na úhradě nákladů. V takových případech je 

potřeba řešit i související záležitosti spojené s daňovým režimem a účtování výnosů 

zaměstnavatele vůči povinnostem k DPH (Brychta, 2011). 

DAŇOVÝ DOPAD PRO ZAMĚSTNANCE 

Tento benefit se vymyká těm standartním, jelikož je jakožto příjem zaměstnance zdaněn 

a rovněž se z něj odvádí sociální a zdravotní pojištění. Za nepeněžní příjem zaměstnance je 

považována částka ve výši 1 % měsíčně ze vstupní ceny vozu - tzn. 12 % této ceny ročně. 

Částka je počítána včetně DPH a minimální částkou, která se považuje za příjem 

zaměstnance, musí být 1 000 Kč za měsíc. 

 

Zaměstnanec zaplatí 1 % ze vstupní ceny každý měsíc, ať už vozidlo bude využívat či ne, 

jelikož se jedná o poskytování, nikoliv používání vozidla. Rozhodující je vždy daná 

smlouva či dohoda mezi stranami. Pokud by se stalo, že by bylo původní vozidlo 

dlouhodobě v servisu a zaměstnavatel by zaměstnanci musel poskytnout jiné služební 

vozidlo, byla by mu strhávána každý měsíc částka 1 % z úhrnu vstupních cen všech 

poskytnutých vozidel. Platí to i u krátkodobých poskytnutí, např. při stěhování 

zaměstnance (Morávek, 2017). 

 

Oproti tomu zaměstnanec uhradí na daních a odvodech na pojistné, avšak nemusí počítat 

s náklady na pořízení, opravu a údržbu vozidla. Tato částka je tedy mnohem nižší, než 

kdyby vlastnil své vlastní vozidlo. Soukromě ujeté kilometry většinou zaměstnavatel 
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předkládá zaměstnanci k úhradě. Zaměstnanec se tak částečně podílí na úhradě nákladů 

(Brychta, 2011). 

Vzdělávání zaměstnanců 

V zaměstnání je tento benefit velmi často řešen. Dle § 24 odst. 2 písm. j) bod 3. zákona 

o daních z příjmů se pro zaměstnavatele jedná o daňově uznatelný náklad, musí opět 

splňovat dané podmínky: 

 vzdělávání souvisí s předmětem činnosti zaměstnavatele, 

 zaměstnavatel musí vyžadovat dle určitého vnitřního přepisu či organizačního řádu 

na pracovní pozici příslušné vzdělání, 

 se zaměstnancem musí být uzavřena stabilizační dohoda, která dle zákoníku práce 

ukládá zaměstnanci povinnost po dokončení studia na určitou dobu 

u zaměstnavatele pracovat, 

 veškeré poplatky musí zaměstnavatel za zaměstnance uhradit v plné výši (Anon., 

2018). 

DAŇOVÝ DOPAD PRO ZAMĚSTNAVATELE 

Do skupiny daňově uznatelných nákladů pro vzdělávání zaměstnanců patří konkrétně 

jazykové kurzy, rekvalifikační kurzy či rozvojové osobnostní kurzy, dále i náklady 

středoškolského a vysokoškolského vzdělávání, které jsou konkretizovány ve stabilizační 

dohodě. 

Příklad účtování úhrady školení pro zaměstnance ukazuje tab. 9. 

Tabulka 9: Účtování odborného vzdělávání zaměstnanců 

Účetní operace MD D 

Odborný seminář k účetní závěrce 527 325 

Úhrada semináře 325 221 

Zdroj: vlastní zpracování dle (Lukášová, 2012) 

DAŇOVÝ DOPAD PRO ZAMĚSTNANCE 

Pro zaměstnance znamená vzdělávání osvobozený příjem, aniž by tento benefit měl nějaký 

dopad na jeho daň z příjmů a pojistné na SP a ZP. Jako daňově účinný náklad se myslí 

i další vzdělávání se v oboru, navštěvování vybrané školy či vzdělávacího zařízení, tedy 

s tím spojené náklady za školení, pomůcky pro výuku, náhrada mzdy za pracovní úlevu 

a také cestovní náhrady do místa, kde se škola nachází (Anon., 2018). 
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Je nutné zdůraznit, že toto osvobození neplatí u příjmů zaměstnanců v peněžní podobě jako 

je mzda, plat, odměna či náhrada za ušlý zisk., které podléhají zdanění ze superhrubé mzdy 

i odvodům pojistného na sociální a zdravotní pojištění.  

Také pokud se jedná o nepeněžní plnění vynaložené zaměstnavatelem na odborné vzdělání 

či zvýšení kvalifikace zaměstnanců, které ovšem nesouvisí s předmětem činnosti 

zaměstnavatele, nejedná se o osvobozený příjem pro zaměstnance (Macháček, 2018). 

Doprava zaměstnanců do a ze zaměstnání 

Zaměstnavatel může poskytovat výhody pro zaměstnance i v rámci dojíždění za prací, 

který je upraven v § 24 odst. 2 písm. 1) bod 5 zákona o daních z příjmů. Za daňově 

uznatelný náklad se bere výdaj na práva zaměstnanců, které vyplývají z kolektivní, 

pracovní nebo jiné smlouvy, nebo také z vnitřního předpisu zaměstnavatele, pokud tento či 

jiný zvláštní zákon nestanoví jinak. 

 

Pro zaměstnavatele zde plyne povinnost dokázat, že uvedené výdaje skutečně vznikly 

a náležitě je zachytit v účetnictví či daňové evidenci. Také musí prokázat, že jde o výdaje 

vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů (Líbal, 2018). 

 

Výše uvedený zákon rozlišuje tento benefit na dvě varianty: 

a) Zajištění dopravy zaměstnanců do a ze zaměstnání od zaměstnavatele 

(zaměstnavatel zajišťuje a hradí svoz buď vlastní, nebo externí dopravou) 

DAŇOVÝ DOPAD PRO ZAMĚSTNAVATELE 

V účetnictví zaměstnavatele bude forma vlastní dopravy zobrazena jako provozování 

dopravních prostředků na příslušné nákladové účty, konkrétně ve formě odpisů, oprav, 

spotřeby pohonných hmot, v silniční dani či mzdových nákladů řidičů, jedná se zde 

o daňově uznatelný náklad. Pokud by se jednalo o externí zajištění dopravy, v účetnictví 

bude zanesena pod nákladovým účtem 518 - ostatní služby (viz tab. 10): 

Tabulka 10: Účtování dopravy zaměstnanců do/ze zaměstnání externí firmou 

Účetní operace MD D 

svoz zajištěný externí dopravou 518 321 

Zdroj: vlastní zpracování dle (Anon., 2019) 
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DAŇOVÝ DOPAD PRO ZAMĚSTNANCE 

Pro zaměstnance jde o zdanitelný nepeněžní příjem ze závislé činnosti ve výši běžného 

jízdného, částka za dopravu se stává součástí vyměřovacího základu zdravotního 

a sociálního pojištění 

b) Peněžní příspěvek od zaměstnavatele na dopravu zaměstnanců do a ze zaměstnání 

(od zaměstnavatele k zaměstnanci plyne finanční příspěvek) 

DAŇOVÝ DOPAD PRO ZAMĚSTNAVATELE 

V účetnictví zaměstnavatele bude tento příspěvek zanesen podobně jako hrubá mzda na 

nákladový účet 521 - mzdové náklady. Povinné odvody na sociální a zdravotní pojištění 

zaměstnanců hrazené zaměstnavatelem jsou účtovány na účet 524 - zákonné sociální 

a zdravotní pojištění (viz tab. 11). Pokud zaměstnavatel splní základní podmínky uvedené 

v zákoně o dani z přidané hodnoty, jakožto plátce daně má nárok na odpočet DPH 

u přijatých zdanitelných plnění, které souvisí s dopravou zaměstnanců do a ze zaměstnání 

(Líbal, 2018). 

Tabulka 11: Účtování příspěvku na dopravu zaměstnanců do/ze zaměstnání 

Účetní operace MD D 

příspěvek na MHD 521 331 

odvod sociálního a zdravotního pojištění 524 336/1 
Zdroj: vlastní zpracování dle (Anon., 2019) 

DAŇOVÝ DOPAD PRO ZAMĚSTNANCE 

Pro zaměstnance se jedná o zdanitelný peněžitý příjem ze závislé činnosti a opět vstupuje 

do vyměřovacího základu pro odvod sociálního a zdravotního pojištění (Líbal, 2018). 

Strava a pitný režim 

Nejpoužívanějším benefitem u nás je bezpochyby příspěvek na závodní stravování. Blíže 

je tato problematika upřesněna v § 236 ZP. Zaměstnavateli je zákonem uložena povinnost 

stravování umožnit, nikoliv poskytnout či zajistit. Toto umožnění stravování zaměstnanců 

lze provést mnoha způsoby. V první řadě je to správné rozvržení pracovní doby se 

zákonnou přestávkou na oběd, poté je na zaměstnavateli, zda bude provozovat jídelnu, 

kantýnu či obchod s občerstvením nebo bude poskytovat stravenky, za které si 

zaměstnanec dojde k jiným subjektům, poskytujícím tyto služby. 

DAŇOVÝ DOPAD PRO ZAMĚSTNAVATELE 

Dle bodu 4 § 24 odst. 2 písm. j) ZDP jsou daňově uznatelné náklady na provoz vlastního 

stravovacího zařízení, kromě hodnoty potravin nebo příspěvky na stravování zajišťované 



47 

 

skrze jiné subjekty až do výše 55 % ceny jednoho jídla za jednu směnu, maximálně však 

do výše 70 % stravného při trvání pracovní cesty 5 až 12 hodin. Pokud by byla hodnota 

jedné stravenky 80 Kč, daňově uznatelný je pro zaměstnavatele příspěvek pouze 55 % 

nominální hodnoty - což činí 44 Kč. Zbývající část příspěvku zaměstnavatele - 36 Kč je 

daňově neuznatelná. 

 

V případě poskytování nealkoholických nápojů na pracovišti je třeba tuto problematiku 

rozdělit na 3 části - pitnou vodu, ochranné nápoje a ostatní nealkoholické nápoje. Pitná 

voda a ochranné nápoje nepředstavují zaměstnanecký benefit, nýbrž povinné plnění 

zaměstnavatele. Účtování je znázorněno v tab.12: 

Tabulka 12: Účtování pitné vody a ochranných nápojů 

Účetní operace MD D 

poskytnutí neperlivé vody 501/527 221 
Zdroj: vlastní zpracování dle (Fuková, 2018) 

Ostatní nealkoholické nápoje - jedná se o minerálky, džusy, čaj, kávu, apod., které jsou 

spotřebovávány na pracovišti (příklad účtování - viz tab. 13). Pro zaměstnavatele 

představují nedaňový náklad v souladu s § 25 odst. 1 písm. m) ZDP, kde se uvádí, že 

nedaňovým nákladem se myslí hodnota nealkoholických nápojů poskytovaných jako 

nepeněžní plnění zaměstnancům od zaměstnavatele sloužící ke spotřebě na pracovišti. 

Pokud by se však hovořilo o kávě podávané na poradách pro obchodní partnery, 

představovala by daňově neuznatelný náklad (Morávek, 2017). 

Tabulka 13: Účtování ostatních nealkoholických nápojů 

Účetní operace MD D 

poskytnutí minerálních vod, džusů, čajů 513/528 321 

Zdroj: vlastní zpracování dle (Fuková, 2018) 

DAŇOVÝ DOPAD PRO ZAMĚSTNANCE 

Zaměstnanec si za účelem stravy a doplnění pitného režimu dojde k jiným subjektům, 

poskytujícím tyto služby. Dle § 6 odst. 9 písm. b) ZDP osvobozena od daně hodnota 

stravování ve formě nepeněžního plnění poskytovaná zaměstnavatelem zaměstnancům ke 

spotřebě na pracovišti, v rámci závodního stravování nebo poskytování stravenek, 

sloužících k zajištění stravování prostřednictvím jiných subjektů. Pro zaměstnance se za 

příjem osvobozený od daně považuje pouze hodnota nealkoholických nápojů 

poskytovaných jako nepeněžní plnění ze sociálního fondu či na vrub nákladů, které nejsou 

náklady na dosažení, zajištění a udržení příjmů (Morávek, 2017). 
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Cafeterie 

Jak již bylo vysvětleno v kapitole 1.6, systém cafeterie je výhodným nástrojem, pomocí 

kterého zaměstnavatel poskytuje levněji a rychleji nepeněžní zaměstnanecké výhody. 

DAŇOVÝ DOPAD PRO ZAMĚSTNAVATELE 

Z pohledu zaměstnavatele se obecně jedná o daňově neuznatelný náklad, kde je ovšem 

výhoda, že oproti finanční odměně zaměstnavatel neodvádí daň. Příklad účtování nastíní 

tab. 14 uvedena níže. Systém cafeterie nezavedl jednotný daňový postup, a tak je nutné 

posuzovat každý zvolený benefit individuálně (Pfeiferová, 2014). 

Tabulka 14: Účtování cafeterie 

Účetní operace MD D 

poskytování cafeterie jako nedaňového nákladu 528 321 

Zdroj: vlastní zpracování dle (Kandlerová, 2014) 

DAŇOVÝ DOPAD PRO ZAMĚSTNANCE 

Obecně je možné říci, že odvodům daně z příjmů ze závislé činnosti u zaměstnance 

podléhají všechna plnění - peněžní i nepeněžní přijatá od zaměstnavatele. Výjimkou jsou 

příjmy, které nejsou dle ust. § 6 odst. 7 ZDP předmětem daně nebo příjmy od daně 

osvobozené obsažené v ust. § 6 odst. 9 ZDP. 

  

V praxi nepodléhá dani z příjmů ze závislé činnosti většina zaměstnaneckých benefitů, 

jelikož jsou od zaměstnavatele poskytovány formou nepeněžního plnění (Pfeiferová, 

2014). 

Příspěvek na sport, kulturu a rekreaci 

Z pohledu zaměstnavatele je tento benefit řešen v § 25 odst. 1 písm. h) ZDP. Tento výdaj 

musí být čerpán z FKSP, ze sociálního fondu, ze zisku po zdanění nebo účtován na 

nedaňový účet (Bohdalová, 2015). 

 

Požadavků zaměstnanců vůči této formě příspěvku může být celá řada, proto jej 

zaměstnavatel řeší často formou poukázek od společností majících uzavřené smlouvy se 

sítí poskytovatelů takových služeb. Tyto služby se musí poskytovat dle podmínek 

uvedených v § 6 odst. 9 písm. d) ZDP. Jedná se např. o Flexipasy, Ticket Benefits či 

Unišeky. 
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DAŇOVÝ DOPAD PRO ZAMĚSTNAVATELE 

Obecně se jedná vždy o daňově neuznatelný náklad. Příklad účtování uveden níže (viz tab. 

15). Výjimkami, kdy se za daňový náklad dle § 25 odst. 1 písm. h) ZDP nepeněžní plnění 

nepovažují, jsou: 

 příspěvky na kulturní pořady, sportovní akce a zájezdy, 

 využití rekreačních, vzdělávacích, tělovýchovných, sportovních a zdravotnických 

zařízení, dále závodní knihovna - výjimku tvoří pracovně-lékařské služby, odborný 

rozvoj a rekvalifikace zaměstnanců (Morávek, 2017). 

Tabulka 15: Účtování poukazů na plavání a faktury za vstupenky 

Účetní operace MD D 

Faktura za nákup poukazů na plavání ze sociálního fondu 427 325 

Faktura za vstupenky na divadelní festival 528 325 

Úhrada faktur 325 221 

Zdroj: vlastní zpracování dle (Lukášová, 2012) 

DAŇOVÝ DOPAD PRO ZAMĚSTNANCE 

Existují příspěvky na formy mimopracovních aktivit, které mohou být dle ZDP upraveném 

v § 6 odst. 9 písm. d) pro zaměstnance osvobozené od daně. Je nutné, aby splňovaly 

následující podmínky: 

 musí být splněna forma nepeněžního plnění - jako např. poukaz, vstupenky, 

poukázky, vitamíny, apod., pokud by zaměstnavatel poskytl peněžní formu 

příspěvku, osvobození od daně by nemohlo být uplatněno, 

 příspěvek musí být poskytnut buď ze sociálního fondu, FKSP, ze zisku po zdanění 

anebo na vrub nákladů, které nejsou určené na dosažení, zajištění a udržení příjmů. 

 

Tato plnění jsou od zaměstnavatele poskytována nejen zaměstnancům, ale i rodinným 

příslušníkům těchto zaměstnanců - pokud toto není upraveno dle zvláštního právního 

předpisu, vztahuje se tento příspěvek jak na osoby v příbuzenském vztahu, manželském 

svazku ale i na tzv. "faktické soužití". 

Nepeněžité plnění zaměstnanci či jeho rodinnému příslušníkovi je od daně z příjmů 

osvobozeno např.: 

 pořízení zboží či služeb zdravotního, léčebného či hygienického charakteru od   

 zdravotnické organizace, 

 použití vzdělávacích či rekreačních zařízení - částka 20 000 Kč je v úhrnu za   

 zdaňovací období osvobozena od daně v rámci poskytnutí rekreace či zájezdu -   
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 musí se však stále jednat o nepeněžní plnění, 

 příspěvky na sportovní a kulturní akce, 

 příspěvky na tištěné knihy - i obrázkové knihy pro děti - mimo těch, kde reklama 

přesahuje 50% plochy (Macháček, 2018). 

Používání mobilního telefonu 

Mobilní telefon v majetku zaměstnavatele je poskytován zaměstnancům, kteří jej potřebují 

primárně k vykonávání své činnosti na pracovišti. Mohou je však využívat i soukromě ať 

už pravidelně či příležitostně. Zaměstnavatel by měl vysledovat potřebnost využívání 

a následně nastavit jasná pravidla a limity, např. že uhradí měsíčně paušál ve výši 500 Kč 

a nad tento limit jde úhrada ze mzdy zaměstnance. Příklad vedení mobilního telefonu 

v účetnictví zaměstnavatele nastíní tab. 16: 

Tabulka 16: Účtování mobilního telefonu 

Účetní operace MD D 

Pořízení mobilního telefonu 111 321 

Hovorné na služební účely 112 111 

Hovorné na soukromé účely 518 321 

Úhrada faktury za hovorné 321 241 

Zdroj: vlastní zpracování dle (Petrlíková, 2016) 

Konkrétní úprava tohoto typu benefitu v daňových zákonech chybí a proto pro 

zaměstnance nepředstavuje využití těchto zařízení žádný daňový dopad. Jedná se také 

i o zařízení, která tvoří obvyklé vybavení pracoviště, jako např. lednička, mikrovlnná 

trouba či varná konvice nebo i o nadstandardní zařízení, jako např. televize, myčka nádobí 

či kávovar (Morávek., 2017). 

Nepeněžní bezúplatné plnění (dary) 

Podle znění ve vyhlášce o FKSP dle § 14 lze z fondu poskytovat zaměstnancům tyto dary: 

 za mimořádnou aktivitu vykonanou pro zaměstnavatele - při osobní pomoci   

 u požáru, živelné události či při jiných mimořádných případech, za aktivitu 

sociálního a humanitárního charakteru, za péči o zaměstnance a jejich rodinné 

příslušníky, 

 v rámci pracovních výročích po 20 letech a každých dalších 5 let trvání pracovního 

či služebního poměru u zaměstnavatele, 

 v rámci životních výročí 50 let a za každých 5 let věku zaměstnance, 

 při prvním odchodu do invalidního (platí pro invaliditu 3.stupně) či starobního 

důchodu. 
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Jsou zde určitá omezení. Od daně z příjmu ze závislé činnosti je osvobozeno nepeněžní 

bezúplatné plnění poskytnuté zaměstnavatelem při dosažení věku 50, 55, a 60 let a to do 

výše 2 000 Kč ročně. Ovšem částka 1 000 Kč pro tyto případy bude podléhat zdanění 

a rovněž také bude zahrnuta do vyměřovacího základu zaměstnance na odvod pojistného 

na sociální a zdravotní pojištění. 

 

Pro ostatní vyjmenované nepeněžní dary, které nejsou obsaženy ve vyhlášce o FKSP, platí 

připočtení jejich hodnoty ke zdanitelné mzdě, to také pro zaměstnance znamená zahrnutí 

do vyměřovacího základu pro odvod pojistného na sociální a zdravotní pojištění 

(Macháček, 2018). 

DAŇOVÝ DOPAD PRO ZAMĚSTNAVATELE 

Dar, který zaměstnavatel poskytne zaměstnanci je obecně daňově neuznatelným nákladem. 

Pokud se jedná o reklamní předměty s logem společnosti do 500 Kč bez DPH, nelze je 

zahrnout do základu spotřební daně a zároveň jde o daňově uznatelný náklad. Příklad 

účtování tohoto benefitu uveden v tab. 17. 

 

Typickým příkladem je reprezentativní oblečení pro zaměstnance. Pro daňovou uznatelnost 

je nutné splňovat tyto požadavky: 

 vyšití neodstranitelného loga firmy např. na límeček či manžetu košile, 

 do vnitřního předpisu zahrnout pravidlo používání pracovního oblečení při výkonu 

pracovní činnosti, 

 popsání podoby jednotného oblečení. 

Díky tomuto daru získá firma prestižní image díky reprezentativnímu odění zaměstnanců 

a naopak zaměstnanci ušetří své finanční prostředky na nákup tohoto oblečení potřebného 

v pracovním prostředí. 

Tabulka 17: Účtování reklamních předmětů s logem společnosti 

Účetní operace MD D 

nákup košil s logem firmy 518 321 
Zdroj: vlastní zpracování dle (Brychta, 2016) 

Jinak je to u peněžního příspěvku na nákup reprezentativního oblečení, který získá od 

zaměstnavatele např. zaměstnanec banky. Zde tento příspěvek bude zvyšovat vyměřovací 

základ pro výpočet daně z příjmů (smartmen.cz, 2019). 
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DAŇOVÝ DOPAD PRO ZAMĚSTNANCE 

V návaznosti na § 6 odst. 9 písm. g) hodnota nepeněžního bezúplatného plnění v úhrnné 

výši 2 000 Kč na rok je pro zaměstnance osvobozena od daně z příjmu. Musí být splněna 

podmínka, že je toto plnění zaměstnavatelem poskytováno z FKSP, ze sociálního fondu za 

obdobných podmínek, ze zisku po zdanění či na vrub nedaňových výdajů (Macháček, 

2018). 

Přechodné ubytování mimo trvalé bydliště zaměstnance 

DAŇOVÝ DOPAD PRO ZAMĚSTNAVATELE 

Pro zaměstnavatele představuje dle § 24 odst. 2 písm. j) bod 5 zákona o daních z příjmů 

poskytnutí přechodného ubytování zaměstnanci daňově uznatelný náklad. Musí být však 

zakotven v pracovní smlouvě nebo být stanoven ve vnitřním předpise zaměstnavatele. 

Tento benefit se považuje jako daňově uznatelný náklad dokonce i bez stanovení 

finančního limitu za předpokladu, že je sjednán jako pracovně právní nárok zaměstnance 

(ESAP, 2019). 

 

Příklad účtování tohoto benefitu uveden v tab. 18, kdy je nutné nájemné časově rozlišovat 

kvůli správnému zápisu v účetnictví. 

Tabulka 18: Účtování přechodného ubytování zaměstnance 

Účetní operace MD D 

předpis nájemného 311 384 

DPH z nájemného 311 343 

předpis pro zálohu na služby 751 799 

zúčtování časového rozlišení 384 602 
Zdroj: vlastní zpracování dle (Dušek, 2018) 

DAŇOVÝ DOPAD PRO ZAMĚSTNANCE 

Od daně z příjmu se osvobozuje částka přechodného ubytování dle znění § 6 odst. 9 písm. 

i), pokud: 

 nejde o ubytování v rámci pracovní cesty, 

 pokud jej zaměstnavatel poskytuje zaměstnanci jako nepeněžní plnění v souvislosti 

s výkonem práce, 

 pokud není shodná obec pro přechodné ubytování s obcí trvalého bydliště 

zaměstnance v hodnotě maximálně do 3500 Kč/měsíc. (Macháček, 2018) 
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Nepeněžní plnění tohoto benefitu nad stanovený limit má u zaměstnance povahu 

zdanitelného příjmu ze závislé činnosti. Tento příjem se také počítá do vyměřovacích 

základů, ze kterých se platí pojistné, tj. musí se také navýšit na tzv. superhrubou mzdu 

(Pfeilerová, 2015). 

Příspěvek na penzijní připojištění, doplňkové penzijní a soukromé životní pojištění 

Příkladem velmi oblíbeného benefitu je příspěvek zaměstnavatele na různé formy 

pojistných smluv. Podle studie PayWell nabízí tento benefit 68 % firem (Hovorková, 

2018). 

 

Úprava těchto příspěvků pro zaměstnance je blíže popsána v § 6 odst. 9 písm. p) ZDP. 

Pokud zaměstnavatel zaplatí za zaměstnance příspěvek na tuto formu plnění v úhrnu do 

výše 50 000 Kč ročně, je pro zaměstnance od daně osvobozeno. Ty příspěvky, které 

překročí tuto hranici, představují zdanitelné příjmy. Úprava v zákoně je ovšem složitější, 

jelikož se musí jednat o: 

 příspěvek na penzijní připojištění či doplňkové penzijní spoření se státním 

příspěvkem, poukázaný na účet zaměstnance u penzijní společnosti, poukázaný ve 

prospěch jeho zaměstnance, 

 takový příspěvek, který je sjednán na základě smlouvy mezi zaměstnavatelem 

a institucí poskytující tyto služby - tato smlouva se musí slučovat s podmínkami 

vymezenými v § 6 odst. 9 písm. p) ZDP, 

 příspěvek na pojistné hradící zaměstnavatel za zaměstnance pojišťovně na jeho 

pojištění - pro případ dožití, smrti nebo dožití, důchodové pojištění - souhrnně 

označováno pod pojmem "soukromé životní pojištění" (Wiley, 2017). 

DAŇOVÝ DOPAD PRO ZAMĚSTNAVATELE 

U zaměstnavatele se dle bodu 5 § 24 odst. 2 písm. j). ZDP považují za daňové výdaje 

všechny výdaje na pracovní a sociální podmínky, péče o zdraví a zvýšený rozsah doby 

odpočinku zaměstnanců. Z toho vyplývá, že výše uvedené příspěvky jsou pro 

zaměstnavatele daňově uznatelné bez ohledu na jejich výši, pokud jsou splněny podmínky 

uvedené v ZDP. Zaměstnavatel tento náklad hradí u příslušné pojišťovny, penzijního fondu 

či dané instituce. Jedná se o osvobozený příjem do limitu 24 000 Kč/rok, tab. 19 uvádí 

příklad účtování na straně zaměstnavatele: 
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Tabulka 19: Účtování příspěvku na penzijní připojištění 

Účetní operace MD D 

měsíční předpis pojistného 1/12 z 24000 Kč 527 333 
Zdroj: vlastní zpracování dle (Anon, 2019) 

Např. za měsíc srpen zaplatí zaměstnavatel podle smlouvy v září, vzhledem k úhradě 

v následujícím období vzniká zaměstnavateli závazek vůči zaměstnanci (Morávek, 2017). 

DAŇOVÝ DOPAD PRO ZAMĚSTNANCE 

Odbory se nesnaží o navyšování tarifních mezd, ale právě o tento příspěvek - pokud např. 

dojde ke zvýšení platu zaměstnance o 1 000 Kč, náklad činí 1 340 Kč (platba na sociální 

a zdravotní pojištění ve výši 34 %), stejně tak i zaměstnanec zaplatí 11 % daň. Pokud se 

ale zvýší hodnota penzijního připojištění, znamená to náklad v podobě 1 000 Kč a pro 

zaměstnance zisk ve výši 1 000 Kč (Hovorková, 2018). Pro snadnější orientaci 

v problematice zdanění zaměstnaneckých benefitů z pohledů zaměstnanců 

a zaměstnavatelů poslouží níže uvedená tab. 20. 

Tabulka 20: Shrnutí zaměstnaneckých benefitů a jejich daňová specifikace 

Plnění zaměstnavatelem zaměstnanci 
Zdanitelný 

příjem 

zaměstnance?  

Zákonné 

pojistné?  
Daňový náklad 

zaměstnavatele?  

Stravování poskytované jako nepeněžní plnění 

ke spotřebě na pracovišti do limitu stanoveného 

ZDP 
NE  NE  ANO  

Příspěvek na doplňkové penzijní spoření a 

životní pojištění zaměstnanců do 30 000 Kč za 

oba produkty 
NE NE ANO 

Příspěvek--II-- nad 30 000 Kč za oba produkty ANO ANO ANO 

Hodnota přechodného ubytování do 3 500 Kč 

měsíčně 
NE NE ANO 

Hodnota přechodného ubytování nad 3 500 Kč 

měsíčně  
ANO ANO ANO 

Služební vozidlo zaměstnanci pro služební i 

soukromou potřebu 

ANO, 1 % ze 

VC vozidla  ANO 
ANO, všechny 

provozní výdaje 

Peněžní příspěvek zam-tele na dopravu zam-ce 

do práce 
ANO ANO ANO 

Nealkoholické nápoje poskytované jako 

nepeněžní plnění ke spotřebě na pracovišti 
NE  NE  NE  

Možnost sportovního nebo kulturního vyžití 

zaměstnance poskytnuto z FKSP, cafeterie (z 

nedaňových výdajů) 
NE  NE  NE  

Hodnota nepeněžních darů do výše 2 000 Kč 

ročně 
NE  NE  NE  

Hodnota nepeněžních darů nad rámec 2 000 Kč 

ročně 
ANO  ANO  NE  

Vzdělávání zaměstnance v nepeněžní formě  NE NE ANO 

Zdroj: vlastní zpracování dle (Pfeilerová, 2014) 
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3 Analýza zaměstnaneckých benefitů ve vybrané společnosti 

V teoretické části práce byly řešeny oblasti zaměstnaneckých benefitů  z hlediska práva, 

účetnictví a zdanění, jak o nich hovoří česká legislativa. Nyní bude prostor pro zasazení 

zjištěných informací do praktického příkladu. Pro tuto případovou studii byla vybrána jistá 

společnost v libereckém kraji, poskytující služby svým lokalitám po celé Evropě. 

 

Obsahem případové studie je popsání procesu tvorby zaměstnaneckých benefitů v níže 

uvedené společnosti a identifikace vytvořených benefitů  z hlediska právního, účetního 

a daňového. Následně bude provedeno zhodnocení daňové výhodnosti pro zaměstnavatele 

i pro zaměstnance včetně porovnání s veřejnými průzkumy zaměstnaneckých benefitů  ve 

stejné oblasti, kde vybraná firma vykonává svou činnost. Cílem je zjištění, zda benefity, 

které jsou ve společnosti poskytovány zaměstnancům, jsou z hlediska daně z příjmů 

výhodné pro zaměstnavatele i zaměstnance, případně bude poskytnut návrh výhodnějšího 

balíčku zaměstnaneckých výhod, díky kterému bude zvýšena efektivita zaměstnanců 

a zároveň sníženy náklady společnosti. 

3.1 Společnost Knorr Bremse Business Services 

Mateřská společnost Knorr-Bremse s hlavním sídlem v Mnichově je celosvětově vedoucím 

výrobcem brzdících systémů pro železniční a užitková vozidla. Její rychle se rozrůstající 

Multi-Tower servisní středisko Knorr Bremse Business Services v Liberci (dále jen KBBS) 

je významným interním poskytovatelem služeb pro koncern Knorr-Bremse v Evropě. Toto 

centrum poskytuje profesionální interní služby pro informační technologie, účetnictví, 

personalistiku a nepřímý nákup pro všechny evropské lokality společnosti Knorr Bremse. 

 

První zaměstnanci byly najati při vstupu nové společnosti na trh v roce 2016. Nová budova 

kanceláří v centru Liberce byla připravena pro přestěhování stávajících zaměstnanců 

v dubnu 2017. Jednotlivé týmy výrazně rostly během roku 2017, kdy probíhaly "on-board" 

výjezdy do jednotlivých lokalit pro školení nových členů. Obchodní služby budou podle 

plánů plně obsazeny do konce roku 2019. 
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3.2 Sestavování benefitů pro KBBS 

V lednu roku 2018 se na Board Meetingu vedení společnosti KBBS sešlo se svými 

zaměstnanci s cílem zjistit nejvíce žádané benefity, které by si zaměstnanci přáli mít. 

Společnost potřebovala zaujmout na trhu a zacílit na nové zaměstnance, které chtěla 

najmout pro kvalifikované pozice. V té době byla míra nezaměstnanosti pouhých 2,5 %. 

Jedním z výchozích hledisek firmy pro sestavení balíčku benefitů pro své zaměstnance 

bylo porovnání benefitů, které zaměstnavatelé svým zaměstnancům v roce 2017 nejvíce 

nabízely oproti výhodám, které by zaměstnanci opravdu ocenily, ale nejsou jim nabízeny 

(viz tab. 21) Informace firma čerpala z provedeného průzkumu v roce 2017 od společnosti 

Grafton. 

Tabulka 21: Výsledky průzkumu benefitů za rok 2017 v ČR 

Benefity, o které jeví zaměstnanci největší 

zájem 
Benefity, které zaměstnavatelé nabízí, ale 

zaměstnanci o ně nestojí 

13.plat/14.plat/bonusy   vánoční párty     

příspěvek na bydlení   dárky od zaměstnavatele   

služební vozidlo i k soukr.účelům občerstvení na pracovišti   

home office   
firemní internet.připojení pro soukromé 

účely 

placená krátkodobá nemoc placené společenské či sportovní akce 

dovolená nad zákonný rámec teambuildingy     

příspěvek na dopravu           

profesní/osobní rozvoj           

      Zdroj: vlastní zpracování dle (Grafton, 2017) 

Je pochopitelné, že zaměstnanci nejvíce ocenili finanční ohodnocení nad rámec mzdy. 

V případě nefinančních benefitů vedl příspěvek na bydlení či poskytnutí služebního 

vozidla i k soukromým účelům. Zaměstnavatel se ale snažil poskytovat takové benefity, ze 

kterých nemusel odvádět povinné odvody na sociální a zdravotní pojištění nebo daň 

z příjmu. Do této skupiny však finanční výhody, jak již bylo řečeno, nepatří. Oproti tomu 

nabízel společné akce jako vánoční párty, teambuildingy nebo dárky či občerstvení na 

pracovišti, které pro ně představují daňově uznatelný náklad. Shoda mezi tím, co si 

zaměstnanci přáli a co jim bylo od zaměstnavatelů poskytováno, nebyla nalezena. 

 

Dále byly předloženy obecné oblasti benefitů fungujících v mateřské společnosti KB AG 

sídlící v Mnichově, kterými jsou: 

 pracovní a osobní rozvoj, 

 finanční výhody, 
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 rodinná a sociální péče, 

 zdraví a sport, 

 služby, slevy a vstupenky. 

Dalším východiskem byly údaje zjištěné z průzkumu od společnosti Grafton, která v roce 

2017 provedla šetření o tom, kolik by ročně měla činit hodnota poskytovaných benefitů na 

1 zaměstnance (viz obr. 8). 

 

Obrázek 8: Preferovaná hodnota benefitů 1 zaměstnance/rok v ČR 

Zdroj: (Grafton, 2017) 

Z výsledků vyplynulo, že jedna třetina zaměstnanců, mezi které patří dělnické pozice 

a pásová výroba, dostává od svého zaměstnavatele ročně zaměstnanecké výhody 

v přepočtu do 3 000 Kč. Na druhém místě je na tom skupina zaměstnanců o poznání lépe, 

ti ročně dosáhnou na hodnotu zaměstnaneckých benefitů do 5 000 Kč. Třetí skupina, která 

představuje kvalifikovanější zaměstnance, získá na výhodách ročně až 10 000 Kč. Čtvrtá 

skupina zaměstnanců, představující vyšší management, za své výkony obdrží ročně 

benefity do 20 000 Kč. Řídící pracovníci a jednatelé společností si dle průzkumu mnohdy 

nadělí i částky vyšší. 

 

Firma se následně snažila zacílit konkrétněji na Liberecký kraj, kde se nově vzniklá 

společnost nachází, a tak ze svých zdrojů zjistila informace o nejžádanějších benefitech 

v rámci Libereckého regionu za rok 2017 (viz tab. 22). 

Tabulka 22: Nejžádanější benefity v Libereckém regionu v roce 2017 

25 dní placené dovolené odměny za pracovní a životní jubilea 

flexibilní pracovní doba teambuildingové aktivity 

příspěvek na životní poj. a penzijní připoj. příspěvky na sport. aktivity, péče o zdraví 

sleva na mobilní tarif poukázky na sport a kulturu  

jazykové kurzy cafeterie 

Zdroj: vlastní zpracování  dle interního personálního oddělení 

Z výše uvedené tabulky je patrné, že zaměstnanci mají jako standard v Libereckém kraji 

zavedené široké spektrum nepeněžních výhod, které zahrnují příspěvky na penzijní 

a životní pojištění, příspěvky na podporu zdraví, sportovní a relaxační aktivity a vzdělávací 
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kurzy. Důležitý je i odpočinek v podobě 5 týdnů dovolené nebo flexibilní pracovní doba. 

Novinkou ve zjištění je cafeterie, která je v rámci průzkumu zmiňována poprvé. 

Pro konkrétnější představu o přání svých zaměstnanců v oblasti benefitů byl každému 

zaměstnanci KBBS předložen online dotazník, kde měl označit pro něj nejdůležitější 

výhody. V obr. 9 jsou vykresleny výsledky dotazníku. 

 

Obrázek 9: Hlasování zaměstnanců KBBS o benefity 

Zdroj: vlastní zpracování dle interního personálního oddělení 

Je zřejmé, že si zaměstnanci KBBS nejvíce cení svého zdraví a aktivního života, což 

vyplývá i z věkového průměru pracovníků, který dosahuje okolo 30 let. Na druhém místě 

byl projeven zájem o další vzdělávání a kulturní aktivity. Na třetím místě se umístila 

mobilita, kam je možné zařadit zajištění parkování vozidel zaměstnanců u místa pracoviště 

či příspěvky na dopravu. V neposlední řadě nesmí zaměstnavatel opomenout ani 

rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem zaměstnanců. 

Obrázek 10: Pavučina odpovědí zaměstnanců KBBS 

Zdroj: interní personální oddělení 
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Pavučina znázorněná obr. 10 představuje hlasy a náměty zaměstnanců a vykresluje nejvíce 

shodné odpovědi o žádoucích benefitech. Od zaměstnanců KBBS získaly největší počet 

hlasů tyto skupiny výhod: 

1. 13. plat/ finanční benefity, 

2. zdraví a sport (multisport karta, poukázky na volnočasové aktivity), 

3. vzdělávání a kultura (kurzy, koučing), 

4. parkování, příspěvek na dopravu. 

 

Rozhodování pro personalisty a řídící pracovníky nebylo jednoduché. Jelikož společnost 

podniká na trhu krátkou dobu, prozatím vykazuje finanční ztrátu. Nejvíce žádaný 13. plat 

pro každého zaměstnance by představoval pro firmu příliš velký náklad, který by s sebou 

nesl i nemalé odvody na sociální a zdravotní pojištění a daň z příjmu, proto jej nebylo 

možné implementovat. Po debatě s výkonným vedením a zohlednění všech výše 

uvedených faktů se společnost rozhodla implementovat zaměstnanecké výhody vypsané 

v tab. 23. 

Tabulka 23: Implementované benefity pro KBBS 

25 dní placené dovolené odměny za pracovní a životní jubilea 

flexibilní pracovní doba teambuildingové aktivity/vánoční večírky 

příspěvek na penzijní připoj. přechodné ubytování pro zaměstnance 

sleva na mobilní tarif home office 

jazykové kurzy, koučování příspěvek na MHD či parkování zdarma 

multisport -> cafeterie půlden volna pro rodiče prvňáčků 

Zdroj: vlastní zpracování  dle interního personálního oddělení 

Ze sestaveného balíčku zaměstnaneckých výhod je vidět, že se společnost snažila 

o naplnění všech pěti skupin benefitů vykreslených v obrázku č. 9, o které zaměstnanci 

projevili zájem. Například nejpočetněji odhlasovaná oblast zdraví a sport představuje 

benefit v podobě multisport karty, která je také značně viditelná ve výše uvedené pavučině 

hlasů. Oblast vzdělání a kultury je splněna jazykovými kurzy, koučováním vedoucích 

pracovníků, teambuildingovými aktivitami a vánočními večírky. Mobilita zahrnuje 

benefity jako např. příspěvek na MHD či parkování. Rovnováhu mezi osobním 

a pracovním životem firma zajišťuje díky 25 dnům placené dovolené, možností pracovat 

z domova a flexibilní pracovní dobou. 
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3.3 Zaměstnanecké benefity v KBBS a jejich popis 

Tato podkapitola bude řešit fungování implementovaných benefitů ve společnosti. Jak se 

účtují, co představují pro firmu i pro zaměstnance, komu jsou nabízeny a za jakých 

podmínek. Níže uvedené výhody firma neposkytuje všem, jako např. služební vozidlo či 

firemní telefon. Některé výhody jsou dobrovolné a zaměstnanec o ně musí zažádat, pokud 

je chce využívat. 

 

Doposud bylo o benefitech psáno v obecném měřítku, které je nyní na místě uvést do 

praktického pohledu. Uvedené částky vynaložené firmou na jednotlivé výhody byly na 

přání společnosti upraveny koeficientem, který v práci není uváděn. Pro zajímavost bude 

v příloze práce k dispozici celá účtová osnova společnosti KBBS. Níže budou vypsané 

pouze konkrétní nákladové účty převzaté z této osnovy, které slouží firmě pro účtování 

poskytovaných benefitů. 

Poskytnutí služebního vozidla i pro soukromé účely 

Společnost poskytuje služební vozidlo i pro soukromé účely pouze manažerům společnosti 

a jednateli, což je v dnešní době běžná záležitost. Náklady firmy na provoz služebních 

vozidel činí ročně 860 000 Kč. Služební vozidla jsou účtována na účet 731 300. Rozdíl je 

ale u vozidel z autopůjčovny, která využívají zaměstnanci krátkodobě pro účely služebních 

cest. Pro tento případ jsou vedena na účtu 731 400. 

Příspěvek na MHD 

Městskou hromadnou dopravou jezdí zaměstnanci, kteří mají trvalé bydliště v oblasti 

Liberce a ti, kteří nedisponují osobním či služebním automobilem. Společnost přispívá na 

tuto formu dopravy 50 % z ceny jízdného. V současné době jej využívá 15 % zaměstnanců. 

Stravenky 

Společnost poskytuje svým zaměstnancům stravenky za každý odpracovaný den v hodnotě 

80 Kč, jejichž hodnotu hradí ze 100 % zaměstnavatel. Doposud byly vydávány papírové 

šeky, od zavedení benefitní karty od společnosti Sodexo má každý zaměstnanec svou 

Sodexo kartu, která má 2 moduly: 

a) stravenkový účet - zaměstnanec disponuje stravenkami v elektronické podobě 

a platí se bezkontaktně jako s běžnou platební kartou, 

b) benefitní účet - slouží pro uplatňování jimi zvolených benefitů přes systém 

cafeterie Sodexo. 
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Společnost uhradí ročně za stravenky přibližně 3 700 000 Kč. Z daňového hlediska jsou 

stravenky účtovány na dva účty. Pro daňově uznatelné náklady na stravenky slouží účet 

736 100. Daňově neuznatelné náklady na stravenky jsou účtovány na účet 712 203. 

Cafeterie 

Systém tzv. cafeterie přes společnost Sodexo byl zaveden od února 2019 pro každého 

zaměstnance s částkou 5 000 Kč = 5 000 bodů na rok. Každý zaměstnanec má možnost 

vybrat si vlastní balíček benefitů dle svých preferencí. Za každý benefit je mu stržen 

příslušný počet bodů, kterými je daný benefit ohodnocen. Služba cafeterie se účtuje jako 

daňově neuznatelný náklad na účet 711 101. Poskytování cafeterie se v nákladech firmy 

promítne ročně hodnotou 890 000 Kč. 

Firemní telefon 

Tento benefit získali pouze ti zaměstnanci, kteří služební telefon nutně potřebují 

k vykonávání své činnosti. Převážně se jedná o oddělení nepřímého nákupu nebo IT. 

Mobilní telefon značky Samsung má pořizovací cenu 4 500 Kč. K tomu firma platí každý 

měsíc paušál od společnosti T-mobile ve výši 500 Kč. Firemní telefon znamená pro firmu 

vstupní náklad v hodnotě 250 000 Kč a roční náklad na paušály k telefonům v částce 

330 000 Kč. Účtovány jsou na účet společnosti poskytující paušály 732 500. 

Jazykové kurzy 

Vzdělávání jazykových dovedností zaměstnanců KBBS je pro společnost velice důležité, 

jelikož zaměstnanci denně komunikují s lokalitami po celé Evropě v různých jazycích. 

Jazykové kurzy zde zajišťuje společnost CEET Liberec, jejíž lektoři denně dochází přímo 

do firmy KBBS. Dle interních směrnic má každý zaměstnanec povinnost navštěvovat 

minimálně 1 jazykový kurz se zaměřením na jazyk, který bezprostředně využívá při plnění 

své každodenní práce. Lekce probíhají 1x týdně. Ve společnosti pracuje v současné době 

177 zaměstnanců = min. 35 jazykových kurzů týdně, což znamená roční náklad v hodnotě 

1 390 000 Kč. K jazykovým kurzům firma poskytuje zaměstnancům vzdělávací tiskoviny 

pro německý a anglický jazyk, které firmu ročně stojí v průměru 3 700 Kč. Příklad 

účtování jazykových kurzů na měsíc říjen uveden níže v tabulce č. 23, kde jsou účtovány 

na účet 736 000.  
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Tabulka 24: Příklad účtování jazykových kurzů v KBBS 

 

Zdroj: vlastní zpracování dle interního systému firmy 

Na prvním řádku tabulky je vidět účet dodavatele jazykových kurzů CEET Liberec s. r. o.. 

Vlevo pod tím je uveden nákladový účet, který je vyvážen protiúčtem 518 920 (ostatní 

služby).  

Příspěvek na penzijní připojištění 

Každý zaměstnanec má možnost získat od společnosti KBBS příspěvek na penzijní 

připojištění ve výši 850 Kč na měsíc za podmínky, že si bude přispívat na toto připojištění 

min. 100 Kč ze své výplaty. V současné době tento benefit využívá 80 % zaměstnanců, což 

pro firmu znamená roční náklad ve výši 85 000 Kč. Účtovány jsou z mezd na účet 

712 101.  

Dary 

Společnost realizuje každoročně v rámci své reprezentace několik druhů pozornostních 

darů pro každého zaměstnance, např. business košile s logem firmy na límečku, tiché víno 

s přáním klidných Vánoc s logem firmy, velikonoční nadílku s "Jidášem" nebo adventní 

kalendář ve tvaru kamionu (souvisí s předmětem činnosti mateřské společnosti Knorr-

Bremse). Např. firemní košile představují pro společnost roční náklad ve výši 80 600 Kč 

a lahev vína s logem firmy ročně 26 500 Kč. Účtovány jsou jako dary společnosti na účet 

733 200. 

Homeoffice a flexibilní pracovní doba 

Společnost umožňuje svým zaměstnancům pracovat až 40% pracovního týdne z domova 

formou tzv. home office. Obecné podmínky jsou řešeny dle zákoníku práce a pro potřeby 

KBBS jsou dále upraveny ve vnitřním předpisu. Zde je upraveno i využití pracovní doby, 

kde je uvedena základní pracovní doba od pondělí do čtvrtka v rozmezí od 9:30 do 14:30 

a v pátek od 9:30 do 14:00, ve které musí být zaměstnanec k dispozici. Obecně si 

zaměstnanec sám zvolí čas příchodu do práce a čas odchodu z práce a zároveň vykonává 

pracovní dobu tak, aby naplnil 8,5 hodinový denní pracovní fond. 
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 Večírky a teambuildingy 

Pro stmelování a harmonizaci zaměstnanců se společnost rozhodla každoročně pořádat 

vánoční večírek, který firmu stojí v průměru 250 000 Kč. V létě se naopak koná letní 

teambuilding v hodnotě 280 000 Kč. Účtování probíhá běžně na základě vystavené faktury. 

Např. u akce teambuilding může obsahovat různé položky. Ubytování se účtuje na účet 

cestovného - 732 300 + 15 % snížená sazba DPH. Občerstvení patří k účtu reprezentace - 

733 500 včetně DPH. Pronájem prostor se účtuje na účet ostatní nájemné - 731 400 + 21 % 

sazba DPH.  

 Přechodné ubytování pro zaměstnance 

Společnost najala při formování týmů pro své zahraniční lokality spoustu zaměstnanců, 

kteří se museli od svého trvalého bydliště přestěhovat do Liberce. Do doby, než si zajistí 

vlastní ubytování, poskytuje těmto lidem ubytování ve firemním bytě za cca 170 Kč/noc. 

Tento byt je k dispozici všem zaměstnancům, pokud o něj zažádají. V rámci jednoho 

měsíce tento benefit využije v průměru 5 lidí. 

3.4 Zavedení systému Cafeterie 

V únoru 2019 se firma rozhodla nově o zavedení benefitního programu tzv. cafeterie ve 

spolupráci se společností Sodexo. Jak již bylo řečeno v teoretické části, systém nabízí 

variabilní výběr benefitů pro zaměstnance přes on-line aplikaci, pro zaměstnavatele 

představuje efektivní nástroj pro reportování, sledování preferencí zaměstnanců a masovou 

komunikaci. 

 

Výhody systému tzv. cafeterie pro zaměstnavatele: 

 velká flexibilita, motivující prvek pro zaměstnance, 

 nízké administrativní náklady + průběžný přehled o čerpání, 

 daňové úspory - zaměstnavatel neodvádí zdravotní a sociální pojištění, 

 optimální využití - široká síť partnerů v různých oblastech, které jsou poptávány. 

 

Výhody systému pro zaměstnance: 

 daňové výhody - zaměstnanec neodvádí sociální a zdravotní pojištění, 

 jednoduchost, pohodlnost - pomocí bezhotovostní karty, výběr benefitu online, 

 vlastní volba dle osobních preferencí, 

 optimální využití - široká síť partnerů po celé ČR. 
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Naturální odměna přes cafeterii 

Cafeterie umožňuje tzv. naturální odměnu, která může být pro zaměstnance osvobozena od 

daně (20,1 % = 15 % ze superhrubé mzdy) i SP a ZP (které činí 11 %). Musí být však 

splněna podmínka, že je poskytován: 

 nepeněžní příjem - např. benefitové poukázky, elektronické benefitové karty, 

 na konkrétní účely dané zákonem o daních z příjmů. (viz níže) 

Skupiny osvobozených plnění od daně z příjmů a odvodů SP a ZP pro zaměstnance jsou: 

 zdraví - lékárny, optiky, rehabilitace, fyzioterapie, zubní ošetření, lázně, očkování, 

masáže, 

 vzdělávání - autoškola, jazyky, školné, zájmové kurzy, tištěné knihy, osobní rozvoj 

 cestování a rekreace - zájezdy, kempy, hotely, penziony, dětské tábory (ovšem do 

limitu 20 000 Kč / nad tento limit se plnění zdaňuje), 

 péče o děti nejen předškolního věku - mateřské školky, soukromé základní / střední 

/ vysoké školy, zájmové kroužky, 

 kultura a sport - divadlo, kino, koncerty, sportovní zápasy, návštěvy bazénů, 

fitcenter, tělocvičen, sportovních klubů; 

 penzijní a životní pojištění - opět je zde limit, do výše 50 000 Kč. 

(benefity.sodexo.com, 2019). 

Salary/Bonus Swap v cafeterii 

Díky programu Salary/Bonus Swap, který vytvořila společnost Delloite, mají zaměstnanci 

možnost své konto v cafeterii zvýšit o část své základní mzdy či její variabilní složky 

(odměny, bonusu) a čerpat více benefitních plnění, pokud splní určité podmínky. 

Poskytnutá plnění jsou osvobozena od daně z příjmu (15 %, resp. 20 %) i SP a ZP (11 %), 

což znamená, že si zaměstnanec může zvýšit svůj čistý příjem až o 31 %. Program Salary 

Swap se řídí zákonem o daních z příjmů č. 586/1992 Sb., § 6 a licencí na tento systém 

disponuje společnost Deloitte (deloitte.com, 2019). 

 

Výhodou je, že tento program nemá žádné dopady na náhradu za dovolenou či při dočasné 

pracovní neschopnosti (do 14 dnů), podporu v nezaměstnanosti nebo potvrzení příjmů pro 

účely soudního řízení (alimenty). Tento program má i negativní důsledky. Při čerpání 

odměny tzv. naturální formou v cafeterii dochází k mírnému snížení peněžité pomoci 

v mateřství, nemocenské v délce nad 15 dní, podpory při ošetřování člena rodiny (OČR) 

a k minimálnímu snížení důchodů. Tab. 25 uvedená níže schematicky zobrazuje dopad, 
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který plyne z převedení části finanční mzdy přes Salary Swap do cafeterie na nemocenskou 

(deloitte.com, 2019). 

Tabulka 25: Dopad Salary Swapu na nemocenskou 

 

Zdroj: vlastní zpracování dle (benefity.sodexo.com, 2019) 

Pokud zaměstnanec onemocní, první 3 dny nedostane žádnou náhradu mzdy. Od 3. do 14. 

dne nemoci mu vyplácí náhradu mzdy zaměstnavatel. Naturální mzda nemá na její výši 

žádný vliv. Pokud bude nemoc trvat déle, pak obdrží zaměstnanec nemocenskou dávku. 

Případný rozdíl vyplaceného plnění závisí na výši peněžního příjmu oproti naturální mzdě. 

 

V levém sloupci výpočtu plnění nemocenské není počítáno s tím, že by si zaměstnanec 

převáděl nějaké peníze ze své hrubé mzdy do naturální mzdy. Zůstává mu tak jistý 

vyměřovací základ i pro případné čerpání nemocenské. V pravém sloupci se počítá naopak 

se situací, kdy si zaměstnanec ve vybraných třech měsících převede vždy 5 000 Kč z hrubé 

do naturální mzdy. Nevýhodou je, že dojde ke snížení vyměřovacího základu pro 
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nemocenské dávky. Ročně by člověk s průměrnou hrubou mzdou 28 000 Kč přišel 

o 1 128 Kč, pokud by si převedl během roku 15 000 Kč do naturální mzdy. 

 

Existují zde jistá pravidla. Pokud chce zaměstnanec využít Salary/Bonus swap, musí 

uzavřít se zaměstnavatelem "Dohodu o naturální mzdě" a jeho základní mzda musí být 

vyšší než minimální (13 350 Kč). Tento program nelze využít, pokud je zaměstnanec ve 

zkušební či výpovědní době, je na mateřské či rodičovské dovolené, je v dlouhodobé 

pracovní neschopnosti (déle než 30 dní) nebo pokud je v insolvenci či exekuci  

(deloitte.com, 2019). 

3.5 Modelové studie benefitů s finančními a daňovými dopady 

Tato studie bude znázorňovat 2 modelové příklady zaměstnanců, manažera disponujícího 

s měsíční hrubou mzdou 80 000 Kč a řadového zaměstnance, který dostává hrubou měsíční 

mzdu ve výši 30 000 Kč. Oba pracovníci mají jednak společný balíček benefitů, ale také 

každý své odlišné výhody, který ten druhý nedostává. Cílem studie je vypočítat hodnoty 

čistých mezd pro 2 případy s rozdílnými dopady na odvody plynoucí státu. 

 

V první variantě budou veškeré nepeněžité výhody přičteny k hrubé mzdě. Tím budou 

představovat situaci, kdy zaměstnanec obdrží finanční bonus ke mzdě a to bude mít 

následek navýšení mzdového základu pro výpočet odvodů na sociální a zdravotní pojištění 

včetně daně z příjmu FO. Druhá varianta oddělí nepeněžité benefity od hrubé mzdy 

a zobrazí tak reálnou situaci, která umožňuje úsporu na odvodech státu, která je díky 

nepeněžitému odměňování možná. 

3.5.1 Studie benefitů manažera 

Níže uvedená tab. 26 popisuje reálné benefity ve společnosti KBBS, které využívá 

modelově vytvořený manažer. V prvním sloupci je uvedeno daňové hledisko benefitu 

z pohledu zaměstnance, v druhém sloupci naopak z pohledu zaměstnavatele. 
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Tabulka 26: Benefity pro manažera a jejich daňová specifika 

BENEFITY pro zaměstnance pro zaměstnavatele 

Služební vozidlo i pro 

soukromé účely 
1% ze VC = 5 000 Kč/měs. 

zdaněno + odvádí pojistné 

VC 500 000 Kč - odpisy - 

daň.uznatelné,  N s provozem 

vozidla 4000/měs. daň. 

uznatelné 

1 jazykový kurz, 1 kurz 

koučování (individuální 

2 000Kč/měs. + 4 000 Kč/měs. 

= 6 000 Kč/měs) 

osvobozeno daň.uznatelné 

Firemní telefon (VC 4500 Kč 

nevstupuje do N) 
osvobozeno 

VC 4500 Kč nevstupuje do N,  

tarif 500 Kč/měs. - 

daň.uznatelný 

Roční cílová odměna (25 000 

Kč/12 měs.=2 083 Kč/měs) 
zdaněno jako mzda zdaněno jako mzda 

Zdroj: vlastní zpracování dle údajů obdržených ve firmě 

 

Z tabulky je patrné, že zaměstnanci se z pohledu daní vyplatí hlavně jazykové kurzy 

a firemní telefon, jelikož je má dle zákona o dani z příjmu osvobozené. Veškeré finanční 

benefity v podobě odměn a prémií se zdaňují stejně jako mzda a to má za následek snížení 

prostředků, které zaměstnanec reálně obdrží od zaměstnavatele. V případě služebního 

vozidla je zde pro zaměstnance měsíční náklad 1 % ze vstupní ceny služebního vozidla, 

který mu je každý měsíc stržen ze mzdy. Pokud ale zaměstnanec nedisponuje žádným 

svým osobním automobilem, rozhodně se mu tento benefit vyplatí, jelikož veškeré 

vícenáklady spojené s provozem a údržbou vozidla nese zaměstnavatel. Naopak 

zaměstnavatel těží z daňově uznatelných benefitů, které v tomto případě představují odpisy 

služebního vozidla, paušál na firemní telefon a jazykové kurzy, které musí být spojeny 

s výkonem činnosti zaměstnance. 

3.5.2 Studie benefitů řadového zaměstnance 

V tab. 27 jsou uvedeny benefity využívané modelovým případem řadového zaměstnance 

a jejich daňová specifikace z pohledu zaměstnance a zaměstnavatele, stejně jako 

v předchozí tabulce. 
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Tabulka 27: Benefity pro řadového zaměstnance a jejich daňová specifika 

BENEFITY pro zaměstnance pro zaměstnavatele 

Příspěvek na MHD (600 

Kč/měs) 
zdanitelný penež.příjem + 

odvody pojistného 

proplácí 300 Kč/měs, daň. 

uznatelné + má nárok na 

odpočet DPH 

2 jazykové kurzy (2x600 

Kč=1200 Kč/měs) 
osvobozeno daň.uznatelné 

7% premie/měs (1 800 

Kč/měs) 
zdaněno jako mzda zdaněno jako mzda 

Zdroj: vlastní zpracování dle údajů obdržených ve firmě 

V tab. 27 je viditelné, že zaměstnanci se nevyplatí z hlediska daně z příjmu žádný peněžitý 

benefit, jelikož je ve mzdě zdaněn a odečítají se z částky dané výhody i povinné odvody na 

sociální a zdravotní pojištění.  

 

Následující tab. 28 vyznačuje společné zaměstnanecké benefity, které jsou poskytovány 

oběma typům zaměstnanců a specifikuje jejich daňové dopady pro zaměstnance 

i zaměstnavatele. 

Tabulka 28: Společné benefity a jejich daňová specifika 

SPOLEČNÉ BENEFITY pro zaměstnance pro zaměstnavatele 

Dary: lahev vína - 150 Kč, 

fir.košile - 450 Kč (600 Kč / 12 

= 50 Kč / měs) 

osvobozeno daň. uznatelné 

Cafeterie (5 000 Kč/rok = 417 

Kč/měs) 
osvobozeno daň. neuznatelné 

Stravenky (80 Kč / 1ks, 22 dní 

v měsíci) 

osvobozeno 
44 Kč x 22dní = 968 Kč 

daň.uznatelné, 36 Kč x 22 dní 

= 792 Kč daň.neuznatelné 

Příspěvek na penzijní 

připojištění se státním 

příspěvkem (850 Kč/měs) 

osvobozeno daň. uznatelné 

Zdroj: vlastní zpracování dle údajů obdržených ve firmě 

V případě darů, cafeterie, stravenek i příspěvku na penzijní připojištění je zaměstnanec od 

daně osvobozen, pro zaměstnavatele je situace složitější. Dary, mající reprezentativní 

povahu a nepřesahující částku 2 000 Kč ročně, jsou společně s příspěvkem na penzijní 

připojištění daňově uznatelným nákladem. Stravenky jsou z 55 % hodnoty jedné stravenky 

daňově uznatelné, zbylých 45 % je daňově neuznatelných. Cafeterie je pro zaměstnavatele 

sice daňově neuznatelný náklad, ale pokud budou vzaty v potaz veškerá pro a proti, 

jednoznačně převahují výhody tohoto benefitu, o kterém bude hovořeno později.  
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3.5.3 Výpočet rozdílu v poskytování peněžitých a nepeněžitých benefitů 

Z výše uvedených benefitů budou vytvořeny výpočty čistých mezd manažera a řadového 

zaměstnance (viz tab. 29). Na základě vytvořených modelových typů zaměstnanců 

s příslušnými výhodami budou sestaveny dva případy. První případ bude znázorňovat 

zahrnutí nepeněžitých benefitů do hrubé mzdy a z tohoto základu bude vypočtena čistá 

mzda. V druhém případě budou nepeněžité beneifity odděleny od hrubé mzdy. To 

znamená, že nebudou započítávány do základu pro výpočet čisté mzdy. Na konci výpočtů 

dojde k porovnání výsledků a výpočtu rozdílu mezi těmito modelovými případy, kdy se 

počítá s peněžitými, a kdy s nepeněžitými výhodami. 

Tabulka 29: Rozdíl mezi peněžními a nepeněžními benefity/měsíc/1 zaměstnance 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

vysvětlivky výpočtů pro 

první sloupec (další 

sloupce se počítají 

stejným principem)

Hodnota 

nepeněžních 

benefitů přičtená 

ke mzdě jako 

peněžitý 

příspěvek

Hodnota 

nepeněžních 

benefitů 

nevstupujících 

do HM

Hodnota 

nepeněžních 

benefitů přičtená 

ke mzdě jako 

peněžitý 

příspěvek

Hodnota 

nepeněžních 

benefitů 

nevstupujících 

do HM

Hrubá mzda 80 000 Kč 80 000 Kč 30 000 Kč 30 000 Kč

1% ze VC služ.vozu/příspěvek 

na MHD 5 000 Kč 5 000 Kč 600 Kč 600 Kč

cafeterie 417 Kč x 417 Kč x

stravenky 1 760 Kč x 1 760 Kč x

kurzy 6 000 Kč x 1 200 Kč x

příspěvek na penzijní připoj. 850 Kč x 850 Kč x

tarif na firemní telefon 500 Kč x x x

dary 50 Kč x 50 Kč x

cílová odměna/prémie 2 083 Kč 2 083 Kč 1 800 Kč 1 800 Kč

Hrubá mzda celkem 96 660 Kč 87 083 Kč 36 677 Kč 32 400 Kč

Náklady zaměstnavatele

ZP 9% (96660x0,09) 8 699 Kč 7 837 Kč 3 301 Kč 2 916 Kč

SP 25% (96660x0,25) 24 165 Kč 21 771 Kč 9 169 Kč 8 100 Kč

pojistné celkem 32 864 Kč 29 608 Kč 12 470 Kč 11 016 Kč

Daňový základ (96660+8699+24165) 129 524 Kč 116 691 Kč 49 147 Kč 43 416 Kč

zaokrohleno na 100 nahoru 129 600 Kč 116 700 Kč 48 800 Kč 43 500 Kč

15% daň ze superhrubé mzdy (0,15x129600) 19 440 Kč 17 505 Kč 7 320 Kč 6 525 Kč

záloha na daň po uplatnění 

základní slevy (19440-2070) 17 370 Kč 15 435 Kč 5 250 Kč 4 455 Kč

Hrubá mzda 96 660 Kč 87 083 Kč 36 677 Kč 32 400 Kč

Náklady zaměstnance

ZP 4,5% - (96660/100x4,5) 4 350 Kč 3 919 Kč 1 650 Kč 1 458 Kč

SP 6,5% - (96660/100x6,5) 6 283 Kč 5 660 Kč 2 384 Kč 2 106 Kč

pojistné celkem 10 633 Kč 9 579 Kč 4 034 Kč 3 564 Kč

záloha na daň - 17 370 Kč 15 435 Kč 5 250 Kč 4 455 Kč

čistá mzda (96660-4350-6283-17370) 68 657 Kč 62 069 Kč 27 393 Kč 24 381 Kč

Rozdíl v nákladech 

zaměstnavatele

Rozdíl v nákladech 

zaměstnance

Manažer Zaměstnanec

3 256 Kč 1 454 Kč

1 053 Kč 470 Kč
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V tab. 29 jsou provedeny čtyři výpočty, dva pro manažera a dva pro řadového 

zaměstnance. Výpočty se liší ve výši hrubé mzdy, a zda jsou benefity přičteny do hrubé 

mzdy či nikoliv. V prvním sloupci tabulky je uvedena nejprve hrubá mzda daného případu 

zaměstnance a jednotlivé benefity. Po sečtení všech hodnot, které jsou součástí hrubé 

mzdy, vznikne částka, která slouží jako základ pro výpočet odvodů zaměstnavatele na SP 

a ZP a daň z přijmu. Z této částky je vždy vypočtena hodnota pojistného, kterou zaplatí 

zaměstnavatel za zaměstnance. Poté je vyznačen opět řádek s hrubou mzdou, který slouží 

jako základ pro výpočet odvodů na SP a ZP, které jsou odečteny ze mzdy zaměstnanci. 

Poslední řádek znázorňuje rozdíly v odvodech na SP a ZP zaměstnance i zaměstnavatele 

v závislosti na výši základu hrubých mezd. 

Finanční a daňové dopady pro zaměstnance 

Vysvětlení zkoumaných dopadů na základě reálných čísel: např. zaměstnanec s hrubou 

mzdou ve výši 30 000 Kč, kterému budou k hrubé mzdě přičteny všechny jinak nepeněžité 

benefity (nereálná situace), vznikne základ ve výši 36 677 Kč. Z této částky bude muset 

zaměstnanec odvést na pojistném 4 034 Kč. V druhém (reálném) případě, pokud by byly 

k hrubé mzdě přičteny dle ZDP pouze příspěvky na MHD a prémie, přičemž ostatní 

nepeněžité benefity by do hrubé mzdy nevstupovaly, základ pro odvod pojistného by byl 

pouze 32 400 Kč. To by znamenalo odvody pojistného ve výši 3 564 Kč.  

 

Jak je již patrné z tabulky č. 29, pokud budou srovnány čisté mzdy v případě přičtení všech 

benefitů do hrubé mzdy (bude s nimi zamýšleno jako s finančním navýšením mzdy) 

s čistými mzdami vzniklými oddělením peněžních a nepeněžních benefitů, je rozdíl 

v odvodech na SP a ZP měsíčně 470 Kč = 5 640 Kč ročně. Závěr, který z těchto výpočtu 

vyplývá je, že se zaměstnanci vyplatí získat od zaměstnavatele více nepeněžitých výhod, 

které mu nebudou započítávány do mzdy. Díky tomu se hrubá mzda nebude krátit 

o povinné odvody státu. 

Finanční a daňové dopady pro zaměstnavatele 

Vysvětlení na číslech: např. manažer s hrubou mzdou ve výši 80 000 Kč, kterému budou 

k hrubé mzdě přičteny všechny jinak nepeněžité benefity (nereálná situace), vznikne 

základ ve výši 96 660 Kč. Z této částky je vypočteno pojistné v celkové výši 32 864 Kč. 

V druhém (reálném) případě, pokud by byly k hrubé mzdě přičteny dle ZDP pouze 1 % ze 

VC služebního vozu a cílová odměna, přičemž ostatní nepeněžité benefity by do hrubé 

mzdy nevstupovaly, pojistné za zaměstnance by činilo pouze 29 608 Kč. Rozdílná hodnota 
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pojistného na SP a ZP za zaměstnance by v tomto případě vyšla 3 256 Kč / měs. = 

39 072 Kč / ročně na 1 zaměstnance. 

 

Za situace, kdy jsou veškeré benefity brány jako finanční bonus a jsou přičtené k hrubé 

mzdě, dochází k navýšení odvodů pojistného na SP a ZP. V opačném případě, kdy 

zaměstnavatel poskytuje převážně výhody nepeněžitého rázu, nejsou odvody tak vysoké 

a zaměstnavatel tím může ušetřit na odvodech státu za mzdové náklady svých 

zaměstnanců. 

Finanční a daňové dopady cafeterie pro zaměstnance a zaměstanavatele 

Z pohledu zaměstnance se jedná o daňovou úsporu, jelikož neodvádí z poskytnutých 

benefitů pomocí tohoto systému žádné odvody státu a tím získá až o 31 % více, než kdyby 

mu byly vypláceny přímo ze mzdy. Díky společnosti Deloitte mají zaměstnanci KBBS 

možnost přes cafeterii využít program "Salary/Swap". Zaměstnanec zde samostatně 

rozhoduje, zda si přidělené benefitní body ponechá v systému cafeterie, kde má jejich 

čerpání z pohledu daní nejvýhodnější, anebo si je převede v podobě peněz do mzdy, což 

znamená i jejich zdanění.  

 

Názorný příklad je uveden pomocí obr. 11 převzaté od společnosti Benefity a.s., kde je 

jasně znázorněn výpočet zaměstnancovy odměny v závislosti na její formě. 

 

Obrázek 11: Kalkulačka benefitů z pohledu zaměstnance 

Zdroj: (benefity.cz, 2019) 
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Výše uvedená tabulka počítá s odměnou ve výši 5 000 Kč. Pokud by vstupovala jako 

finanční benefit do mzdy, došlo by k odvodům na zákonné pojištění a daň z příjmu FO. 

Oproti tomu z odměny do cafeterie, která je brána jako nepeněžní benefit, není nic strženo 

a tak získá zaměstnanec celých 5 000 Kč k dispozici pro své potřeby. Zaměstnanec díky 

tomu ušetří 1 555 Kč. 

 

Pro zaměstnavatele má systém cafeterie mnoho výhod. Díky aplikaci snadno nadefinuje 

skupiny zaměstnanců, kteří na daný benefit mají nárok, stanoví výši a pravidelnost 

připisování finančních prostředků na benefitní účet zaměstnance, např. pro každého 

zaměstnance přidělí 5 000 bodů = 5 000 Kč na rok. Tento systém zaměstnavateli velice 

usnadní zpracování a proplácení faktur a nahradí papírové poukázky na jednotlivé formy 

výhod. 

 

Další značnou výhodou je daňová úspora. Sice se jedná o daňově neuznatelný náklad, tzn. 

pro zaměstnavatele povinnost uhradit daň z příjmu za zaměstnance, ale naopak nemusí 

z dané odměny odvádět sociální a zdravotní pojištění za zaměstnance. Konkrétní příklad je 

uveden v obr. 12 níže. 

 

Obrázek 12: Kalkulačka benefitů z pohledu zaměstnavatele 

Zdroj: (benefity.cz , 2019) 

Opět je zde uveden příklad odměny ve výši 5 000 Kč pro 1 zaměstnance, buď jako finanční 

příspěvek ke mzdě anebo jako odměna do cafeterie. Finanční příspěvek s sebou nese 

náklady zaměstnavatele na 1 zaměstnance 6 700 Kč. Pokud by se počítalo se 
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177 zaměstnanci, kterými disponuje společnost KBBS, jednalo by se o celkové náklady 

1 185 900 Kč. 

 

Naproti tomu odměna do cafeterie ukládá zaměstnavateli povinnost odvést daň z příjmu 

(19%), v tomto případě hodnotou 950 Kč, ale už zde není zákonný nárok na odvody 

pojistného. Náklady zaměstnavatele na 1 zaměstnance činí jen 5 950 Kč, pro všechny 

zaměstnance se jedná o částku 1 053 150 Kč. 

 

Díky systému cafeterie zaměstnavatel ušetří na pojistném za 1 zaměstnance 750 Kč, 

v souhrnu u všech 177 zaměstnanců zaplatí o 132 750 Kč měsíčně méně. Toto je ten pravý 

důvod, proč zaměstnavatelé čím dál častěji volí tuto formu odměňování.  
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4 Návrh optimálního řešení zaměstnaneckých benefitů 

Tato kapitola bude obsahovat návrhy řešení zaměstnaneckých výhod, při zajištění 

optimálních daňových dopadů pro oba účastníky pracovně-právního vztahu. Cílem bude 

nabídnout zaměstnancům benefity, které jim nebudou vstupovat do mzdy a snižovat 

hodnotu čisté mzdy. Zároveň aby se jednalo o výhody, které zaměstnance dle zjištěných 

informací motivují a zajišťují spokojenost a loajalitu vůči zaměstnavateli. Dále budou 

navržena řešení pro zaměstnavatele, který daným balíčkem benefitů bude optimalizovat 

svou daňovou zátěž a současně uspokojí přání svých stávajících i potenciálních 

zaměstnanců. 

 

V této části práce budou mezi sebou porovnány benefity, které byly představeny 

v předchozím textu. Jedná se o oblast benefitů poskytovaných v rámci společnosti KBBS 

a o oblast nejžádanějších benefitů vyplývajících ze současných průzkumů, a to při 

zohlednění daňových aspektů. Cílem porovnání je vyhodnocení benefitů a sestavení 

optimálního portfolia zaměstnaneckých výhod pro danou společnost. 

4.1 Nejvýhodnější benefity pro zaměstnance KBBS 

Na základě zjištěných informací, provedených průzkumů a výpočtů lze vyvodit benefity, 

které jsou pro zaměstnance nejvýhodnější. Bude se jednat o benefity, které jsou pro 

zaměstnance od daně osvobozené, uvedeny níže: 

 stravenky, 

 příspěvky zaměstnavatele na penzijní a životní pojištění do 50 000 Kč za rok, 

 vzdělávání a rekvalifikace související s činností zaměstnavatele, 

 úhrada za přechodné ubytování zaměstnanců do 3 500 Kč měsíčně, 

 nepeněžní plnění ve formě příspěvku na vzdělávání, kulturu, zdraví a sport - 

 formou poukázek, voucherů či v rámci systému cafeterie, 

 poskytnutí nealkoholických nápojů na pracovišti, 

 bezplatné využití mateřské školky poskytované firmou, 

 dárky pro zaměstnance do 2 000 Kč ročně splňující účel stanovený vyhláškou 

 o FKSP (pracovní výročí, životní jubilea). 

 

Dále jsou to benefity, o které je v oblasti Business Services největší zájem a plní motivační 

funkci pro zvyšování pracovní výkonnosti zaměstnanců: 
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 13. / 14. plat, finanční bonusy, 

 5 a více týdnů placené dovolené, 

 home office, 

 flexibilní pracovní doba, 

 osobnostní a kariérní růst, 

 firemní telefony či notebooky i pro soukromé účely, 

 příspěvky na dojíždění do zaměstnání či parkování zdarma. 

4.2 Nejvýhodnější benefity pro zaměstnavatele KBBS 

Pro zaměstnavatele budou doporučeny ty samé benefity, které motivují a zvyšují pracovní 

výkonnost a loajalitu zaměstnanců vůči firmě (viz výše) a také benefity, které jsou pro 

zaměstnavatele daňově uznatelné, jsou uvedené níže: 

 stravenky, 

 příspěvky zaměstnavatele na penzijní a životní pojištění do 50 000 Kč za rok, 

 vzdělávání a rekvalifikace související s činností zaměstnavatele, 

 úhrada za přechodné ubytování zaměstnanců do 3 500 Kč měsíčně, 

 firemní vozidlo pro služební i soukromé účely, 

 týden dovolené navíc, 

 roční kupón na městskou hromadnou dopravu, 

 sick days - placené zdravotní volno. 

4.3 Vytvoření optimální nabídky benefitů pro obě strany pracovně-

právního vztahu společnosti KBBS 

Podstatou této podkapitoly je sestavení optimálního portfolia zaměstnaneckých výhod.  

Toho bude docíleno porovnáním a vyhodnocením benefitů, za použití výhod uváděných 

v současných průzkumech jako žádoucí, benefitů poskytovaných zaměstnancům vybrané 

společnosti KBBS a uplatnění zjištěných informací daňového problematiky z teoretické 

části práce. (viz tab. 30). 
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Tabulka 30: Kalkulačka benefitů z pohledu zaměstnavatele 

 

Zdroj: vlastní zpracování dle zjištěných informací 

Výše uvedená tabulka rozlišuje pohled zaměstnance a pohled zaměstnavatele na vybrané 

benefity. Ty byly nejprve klasifikovány na žádoucí, ale daňově nespecifikovatelné, dále na 

dle obecných průzkumů nejvíce motivační a na daňově nejvýhodnější benefity, resp. pro 

zaměstnance osvobozené a pro zaměstnavatele daňově uznatelné. Z nich pak byly utvořeny 

kombinace shod (barevně rozlišené), které postoupily do druhé fáze vyhodnocování (viz 

tab. 33 a 34). 

Tabulka 31: Shoda mezi nejvíce motivačními a daňově nejvýhodnějšími benefity pro zaměstnance 

SHODA (2)  a (3) 

vzdělávání zaměstnanců 

zdraví, sport, kultura = cafeterie 

Zdroj: vlastní zpracování dle zjištěných informací 

Tab. 33 obsahuje shodné benefity uvedené ve sloupci 2 a 3. Vyznačují se tím, že jsou pro 

zaměstnance nejvíce motivační a taky daňově nejvýhodnější, jelikož nevstupují do mzdy, 

která je zdaněna. 

Tabulka 32: Shoda mezi daňově nejvýhodnějšími benefity pro zaměstnance a pro zaměstnavatele 

SHODA (3) a (4) 

vzdělávání zaměstnanců 

hodnota přechodného ubytování 

příspěvek na penzijní připoj. 

stravenky 

nealko nápoje na pracovišti 

nepeněžní dary do 2000 Kč/rok 

Zdroj: vlastní zpracování dle zjištěných informací 

Ve výše uvedené tabulce je naopak shoda mezi sloupci 3 a 4 vyjadřující daňově 

nejvýhodnější výhody pro obě strany. Ještě je nutné podotknout, že vzdělávání 

zaměstnanců se objevilo ve všech třech sloupcích a je tedy bezpochyby na první příčce 

hodnocení nejlepšího nepeněžního benefitu. 

Benefity z pohledu 

ZAMĚSTNAVATELE

daňově neklasifikovatelné, 

žádoucí (1)

nejvíce motivační, žádoucí 

(2)
daňově nejvýhodnější (3) daňově nejvýhodnější (4)

home office vzdělávání zaměstnanců vzdělávání zaměstnanců vzdělávání zaměstnanců

flexibilní pracovní doba finanční bonusy, prémie hodnota přechodného ubytování hodnota přechodného ubytování

25 dní placené dovolené parkování příspěvek na penzijní připoj. příspěvek na penzijní připoj.

osobnostní/karierový růst stravenky stravenky (částečně)

zdraví, sport, kultura = 

cafeterie
zdraví, sport, kultura = cafeterie

kupón na MHD kupón na MHD

nealko nápoje na pracovišti nealko nápoje na pracovišti

nepeněžní dary do 2000 Kč/rok nepeněžní dary do 2000 Kč/rok

firemní telefon firemní vozidlo i pro soukr.účely

Benefity z pohledu ZAMESTNANCE
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Výsledek optimální varianty nabízených výhod co do nákladů zaměstnavatele KBBS, 

neboli povinnosti vůči státním odvodům a dani z příjmu, tak spokojenosti zaměstnanců, 

představují tyto benefity: 

 vzdělávání zaměstnanců, 

 přechodné ubytování pro zaměstnance, 

 příspěvek na penzijní připojištění, 

 stravenky, 

 nealko nápoje na pracovišti, 

 nepeněžní dary do 2 000 Kč/rok, 

 cafeterie, 

 home office, 

 flexibilní pracovní doba, 

 25 dní placené dovolené, 

 osobnostní/karierový růst. 

 

Pro zaměstnavatele bylo doporučeno celkem 11 zaměstnaneckých výhod, které se mu 

z hlediska daňové uznatelnosti vyplatí, a které mu zajistí spokojené, loajální a pracovité 

zaměstnance. V předchozí kapitole byly rozebírány finanční a daňové dopady jednotlivých 

benefitů včetně jejich hodnotového vyjádření. Bylo také prokázáno, že systém cafeterie 

obnáší nespočet výhod a daňovou úsporu pro obě strany pracovně-právního vztahu. Tento 

systém umožňuje převod části finanční mzdy do cafeterie, kde si je zaměstnanec může 

proměnit ve zvolený benefit, ze kterého nemusí odvádět daň. Bylo propočítáno, kolik 

zaměstnanec i zaměstnavatel ušetří, pokud budou  systém odměňování provádět na bázi 

nepeněžitých benefitů.  

 

Níže uvedená tab. 33 znázorňuje ekonomické dopady peněžité a nepeněžité formy 

implementovaných benefitů pro zaměstnavatele a zaměstnance. 
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Tabulka 33: Daňové dopady implementovaných benefitů v KBBS - peněžité vs nepeněžité benefity 

 
Zdroj: vlastní zpracování ze zjištěných informací od firmy a daňových pramenů 

 

V prvním sloupci výše uvedená tabulka ukazuje, kolik firmu ročně benefity pro 

zaměstnance stojí. V druhém sloupci vyznačuje celkovou částku, kterou by zaměstnavatel 

dal v případě, že by zaměstnancům poskytoval finanční příspěvky ke mzdě. Ve třetím 

sloupci je vyznačena suma nákladů pro zaměstnance, pokud by benefity byly počítány jako 

finanční příspěvek. Závěrem je vypočten rozdíl v nákladech za peněžité či nepeněžité 

výhody, neboli kolik zaměstnavatel a zaměstnanci ročně ušetří v případě, že půjde 

o nepeněžitou formu benefitů. 

 

Implementované 

nepeněžité benefity 

v KBBS

Reálné náklady pro 

firmu / rok (v Kč)

Náklady pro 

zaměstnavatele v 

případě, že by se 

jednalo o peněžité 

příspěvky ke mzdě 

(34 %)

Náklady pro 

zaměstnance v 

případě, že by se 

jednalo o penežité 

příspěvky ke 

mzdě (11 %)

poskytnutí služebního 

vozidla i pro soukromé 

účely

860 000 1 152 400 954600

příspěvek na MHD 27 600 27 600 27 600

stravenky 3 700 000 4 958 000 4107000

cafeterie 890 000 1 022 750 1165235

firemní telefon 330 000 442 200 366300

jazykové kurzy 1 390 000 1 862 600 1542900

příspěvek na penzijní 

připojištění
85 000 113 900 94350

dary 80 600 108 004 89466

večírky a 

teambuildingy
600 000 600 000 666000

přechodné ubytování 

pro zaměstnance
40 800 54 672 45288

home office + 

flexibilní pracovní 

doba

0 0 0

Celkem 8 004 000 10 342 126 9058739

Zaměstnavatel 

ušetří na SP a ZP

Zaměstnanec ušetří 

na SP a ZP

2 338 126

1 054 739
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Co se týče konkrétního návrhu nejoptimálnějšího balíčku zaměstnaneckých benefitů, 

vzdělávání zaměstnanců je z hlediska daní pro obě strany výhodné. Pro zaměstnavatele jde 

o daňově uznatelný náklad, pro zaměstnance je to osvobozený nepeněžitý příjem, který 

souvisí s předmětem činnosti zaměstnavatele. Zaměstnanci mají možnost se vzdělávat 

a zdokonalovat svoje jazykové dovednosti, které uplatní denně v pracovním  procesu. 

Pokud by si chtěli soukromě zaplatit daný kurz, stálo by to mnoho peněz. Takto jej mají 

v rámci pracovní doby a navíc zadarmo, proto je o tento benefit i značný zájem. 

Zaměstnavatel těží jednak z dobré reklamy schopných a kvalifikovaných zaměstnanců 

a odvedená práce  může být díky neustálému vzdělávání čím dál efektivnější. 

 

KBBS zaměstnává spoustu zahraničních, cizojazyčně mluvících pracovníků, kteří se 

přestěhovali ze svého trvalého bydliště kvůli zaměstnání do Liberce. Firma proto nabízí 

firemní byt, který slouží těmto lidem k překlenutí doby, než si zařídí vlastní bydlení, nebo 

pro návštěvy z jiných lokalit, které do Liberce přijíždí v rámci služebních cest. Pro 

zaměstnavatele se opět jedná o daňově uznatelný náklad a pro zaměstnance osvobozený 

příjem. Příspěvek na penzijní připojištění je pro obě strany výhodou. Pro zaměstnavatele 

jde o daňově uznatelný náklad a pro zaměstnance je to osvobozený příjem, který navíc 

přispívá pro lepší budoucnost zaměstnance v období stáří, které dle aktuálních informací 

nebude zajištěno státem. 

 

Stravenky jsou z 55% pro zaměstnavatele daňově uznatelné, zbytek hodnoty je 

neuznatelný, z pohledu zaměstnance se jedná o osvobozený příjem. Tento benefit byl 

vybrán hlavně z toho důvodu, že je považován za jakýsi standard v oblasti 

zaměstnaneckých výhod a také proto, že se každý člověk musí denně stravovat 

a nakupovat potraviny. Nealkoholické nápoje na pracovišti utváří příjemné pracovní 

prostředí a prostor pro oddych, přičemž jde opět o daňově uznatelný náklad pro 

zaměstnavatele a pro zaměstnance je to osvobozený příjem. Nepeněžní dary 

zaměstnavatele daňově opět nezatíží a zároveň probudí v zaměstnanci pocit, že je pro 

firmu důležitý. 
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Závěr 

V DP byla rozebrána problematika zaměstnaneckých benefitů ve vybraném podniku 

z pohledu účetního a daňového. V DP bylo poukázáno na důležitost zaměstnaneckých 

výhod a na jejich daňové dopady pro obě strany pracovně-právního vztahu. 

 

Cílem DP bylo na základě analýzy poskytovaných benefitů ve zvoleném podniku a podle 

informací zjištěných v právních a daňových pramenech zhodnotit nabízený balíček 

zaměstnaneckých výhod z hlediska daňové zátěže a plynoucí přidané hodnoty pro 

zaměstnance i zaměstnavatele. Po důkladné analýze byla navrhnuta optimální varianta 

benefitů, která bude pro zaměstnavatele i zaměstnance představovat minimální odvody SP 

a ZP a odpočet daně z příjmů a zároveň bude zvyšovat motivaci, spokojenost a loajalitu 

zaměstnanců. 

 

V teoretické části byly definovány nejběžnější zaměstnanecké benefity z právního, 

účetního a zejména daňového hlediska. Pro proniknutí do této problematiky bylo nutné 

nastínit zdroje, ze kterých mohou být výhody poskytovány, dále se podrobněji seznámit 

s daňovou uznatelností, neuznatelností či osvobozením od daně z příjmu u vybraných 

zaměstnaneckých benefitů a také se způsoby jejich vedení v účetnictví zaměstnavatele. 

Dalším důležitým aspektem byla motivace zaměstnanců spojená s poskytovanými 

výhodami, které úzce souvisejí s efektivitou zaměstnanců. Byly zmapovány minulé 

i současné trendy benefitů ve světovém měřítku až po Liberecký kraj. V neposlední řadě 

byly rozebrány a porovnány aktuální průzkumy dané problematiky s nabízenými výhodami 

ve vybrané společnosti. 

 

Praktická část DP byla zaměřena na proces sestavování zaměstnaneckých benefitů pro 

vybranou společnost, jejich popis z hlediska daňových dopadů pro zaměstnavatele, 

způsoby účtování a dopady plynoucí pro zaměstnance. Dále byl rozebrán systém cafeterie, 

který přináší významnou daňovou a finanční úsporu pro zaměstnance i pro zaměstnavatele 

a zároveň nabízí nepřeberné množství nepeněžních zaměstnaneckých výhod, které si 

zaměstnanec volí dle svých preferencí. 
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V rámci modelové studie zaměstnaneckých výhod byl zjištěn velký rozdíl mezi 

nepeněžitou a peněžitou formou poskytování, především v daňových odvodech a pojistném 

na SP a ZP. Bylo zjištěno, že pro zaměstnance je nejrentabilnější získat od zaměstnavatele 

nepeněžité výhody, které jsou ve valné většině od daně osvobozené a neplynou z nich 

žádné odvody do státního rozpočtu. Oproti tomu z peněžitých benefitů, získávaných 

formou prémií ke mzdě nebo platu, musí být sražena daň z příjmů FO a také zákonné 

pojistné na SP a ZP.  

 

Ze zjištěných informací uvedených v daňových zákonech, ze společnosti KBBS a několika 

aktuálních průzkumů bylo možné sestavit optimální nabídku výhod. Byl představen návrh 

nejvýhodnějších benefitů jak pro zaměstnance, tak pro zaměstnavatele i pro oba účastníky 

dohromady s ohledem na daňovou úsporu a přidanou hodnotu pro  zaměstnance. 

 

Pokud budou srovnávány reálně poskytované benefity zaměstnavatelem firmy KBBS 

s vytvořeným návrhem optimálních výhod, které představují nejefektivnější i nejúspornější 

variantu, je zřejmé, že zaměstnavatel poskytuje více, než by musel. Je to z důvodu vysoké 

konkurence na trhu práce a současného postavení začínajícího libereckého business centra, 

které nutí zaměstnavatele investovat do svých zaměstnanců mnohem více prostředků, aby 

si zajistili jejich loajalitu vůči firmě, spokojenost a chuť odvádět co nejlepší výsledky. 

Jediný benefit, který analyzovaná společnost neposkytuje, ale dal by se zařadit do skupiny 

daňově uznatelných výhod pro zaměstnavatele a osvobozených pro zaměstnance,  je sick 

days (placené zdravotní volno).    
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Příloha A - Účetní osnova KBBS 

 

Account 

nr 
Alternative 

account nr 
Description 

100000 13100 Software over 60 TCZK 
100001 19100 Licence 
100002 13102 Software low-value 
100090 73100 Acc. depreciation - software 
103000 41100 Intangible assets under construction 
103002 41500 Intangible assets under construction - low value 
110000 21100 Buildings 
110001 31100 Land 
110090 81100 Acc. depreciation - buildings 
111000 22110 Plant, machinery, tools 
112000 22120 Other equipment 
112002 22122 Other equipment - low-value 
112090 82120 Acc. depreciation - other equipment 
112092 82122 Acc. depreciation-other equipment-low-value 
115000 42100 Fixed assets under construction 
115001 42101 Fixed assets under construction - closing value 
115002 42500 Fixed assets under construction - low value 
200097 111100 Material in transit 
212004 315200 Account Receivables - other 
213097 990204 Account receivables- closing valuation 
215000 311500 Account receivables- IC 
215097 990205 Account receivables IC - closing valuation 
217100 351101 Financials/ KB-AG /D / Muc / Interco. 
218100 351100 Other receivables from partners 
218999 990211 Account receivables- closing valuation CASH POOL 
221000 343100 VAT - input 
221001 343101 VAT - input reverse charge 
221003 343103 VAT - input EU 
221100 343700 VAT - payments 
221101 343501 VAT - output reverse charge 
221200 343500 VAT - output 
225000 388100 Estimated accrued revenues 
225002 335900 Internal receivables 
225003 335400 Accountable advance payments - foreign currency 
225004 335600 Accountable advance payments - CZK 
225100 314110 Down payment - services 
225101 314111 VAT tax f. prep.paid 
233101 261200 Cash in transit - bank account-bank account 
236000 221800 UniCredit EUR 
236001 221801 UniCredit CZK 
236092 221601 Hypovereinsbank - domestic bank transf. 
236093 221601 Hypovereinsbank - domestic bank transf. 
236096 221601 Unicredit-Netting 
236099 221601 Hypovereinsbank - transfers received 
293000 381100 Prepaid expenses 
300000 411100 Subscribed capital 
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340000 431100 Profit/loss in approval procedure - HB I x HB II 
340001 799431 Profit/loss in approval procedure - HB I 
502000 389112 Personnel                    -Prov. 
502200 459600 Provision for employee benefits 
502470 389110 Utilities                    -Prov. 
509100 389112 Personnel           Period.ACCRUAL 
509320 389110 Utilities           Period.ACCRUAL 
512000 321100 Account Payables - domestic 
512001 325600 Account Payables - nonrecurring 
512097 990207 Accoung Payables - domestic - closing valuation 
513000 321900 Account Payables - foreign 
513097 990208 Account Payables - closing valuation 
515000 321500 Account Payables - IC 
515097 990209 Account Payables IC - closing valuation 
531203 342100 Income tax for employees 
531400 336100 Health insurance 4,5 +9,5% 
531401 336800 Payments of health and social insurance 
531402 336200 Social insurance 8+26% 
531403 336300 Pension for employees 
531501 379101 Other liabilities to state institution 
531503 325300 Deductions for organisations 
531800 331100 Wages and salaries 
630006 613102 Merchandise delivery to stock inventory change 
630011 611400 INVCH Semi Fin.G./Fin.Goods 
630070 611402 CII Semi finished good (SFG) consumption aut. 
630106 613401 Raw delivery to stock inventory change 
630111 613403 Inv.changes: finished goods 
630170 613404 CII Finished goods (FG) consumption aut. 
630300 611600 InvCh scrapping of FG/SFG 
630301 559250 Finished goods/Semifinish goods - value adjustmen 
653001 648500 Insurance indemnities 
655000 663100 Exchange gains from purchase 
655001 990402 Unrealized exchange gains from purchase 
655100 663101 Exchange gains from sales 
655101 990403 Unrealized exchange gains from sales 
656300 648402 Sundry Inc: interco.commissions-IC 
656400 648401 Other sundry income Intercompany 
672300 662101 Interest - IC 
701100 501010 Direct material consumption 
701101 559200 Value adjustment - material 
701102 559210 Accounting of value adjustment - material 
701130 501011 Reman - Direct material consumption 
701133 501011 Reman - Direct material consumption FG 
701200 504100 Merchandise consumed 
701300 501030 Price differences - additional purchase cost 
701600 501911 Material consumed parts and suppl. 
702100 502100 Energy consumption 
702200 502400 Gas consumption 
702300 502200 Water consumption 
702501 501520 Diesel consumption 
702700 501410 Tools consumption 
703000 501960 Other indirect material 
703020 501941 Cleaning material 
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703100 501950 Office material 
703200 501040 Freight in - accounting to costs 
703810 501931 One way packaging 
703900 518700 Purchased services (co-operation) 
704150 501310 Spare parts 
710100 521200 Direct wages - tariff 
711100 521300 Salaries 
711200 521701 Salaries - supplement 
711500 521800 Salaries - compenstaions 
711501 521802 Salaries - other personal costs 
711502 554600 Employee benefits 
711510 521811 Salaries - compenstaions 
712101 525101 Pension insurance - other employees 
712200 524100 Health insurance - direct 
712201 524200 Social insurance - direct 
712203 528100 Other social contribution 
712205 524102 Health insurance - indirect, salaried 
712206 524202 Social insurance - indirect, salaried 
722000 551500 Depreciation - licence 
725000 551120 Depreciation - buildings 
727000 551130 Depreciation - other equipment 
730201 551300 Net book value of fixed assets liquidated 
730300 518100 Freight out 
731100 518200 Rent and lease - land and buildings 
731110 518210 Rent and lease - parking 
731200 518201 Rent - computer technique 
731300 518430 Rent and lease - plant and machinery 
731301 518420 Rent and lease - accounting prepaid expenses 
731400 518202 Rent - other 
732200 518701 Leased staff and other temporaries 
732300 512100 Travel expenses - domestic 
732301 512200 Travel expenses - foreign 
732400 518302 Postage 
732500 518300 Phone 
732700 518910 Law services, consultancy 
732710 518910 Legal consulting   3P Serv 
732720 518910 Tax consulting/auditing    3P serv. 
732730 518910 Employment Consulting      3P serv. 
732740 518910 IT infrastructure and applications   3P serv. 
732900 568200 Product liability insurance 
733200 518860 Advertisement, company gifts, publicity 
733400 543100 Donations 
733500 513100 Refreshment, representation costs 
733510 513110 Representation costs - taxi guests 
733600 501951 Books and journals 
733800 568100 Bank charges 
733900 518970 Translations 
734100 518960 Security services 
734200 518990 Other services 
734202 548900 Rounding 
734203 548400 Other operating costs - car 
734205 518890 Other non-tax costs 
734206 518840 Other services 
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734300 551210 Low value fixed assets - depreciation 
734301 518600 Low value intangible ass-software,licence<20 TCZK 
734304 518601 Low value intangible assets before depreciation 
734305 501970 Consumption of low value fixed assets 
734306 501971 Low value fixed assets before depreciation 
734307 501972 Consumption of low value IT equipment assets 
735000 511200 Repairs and maintenance of land, buildings 
735700 518950 Cleaning services 
736000 518920 Training 
736100 518940 Catering 
736200 518930 Recruitment expenses 
737000 563100 Exchange losses - purchase 
737005 990400 Exchange losses - unrealised - purchase 
737100 563101 Exchange losses - sales 
737103 990401 Exchange losses - unrealised - sales 
737185 567101 Finance - FX Losses realised 
738400 518821 Miscellanous      -IC 
739002 538500 Charges 
751000 562100 Interest expense 
752001   Other fines and penalties 
752001   Other fines and penalties 
752001   Other fines and penalties 
752001   Other fines and penalties 
752001 545100 Other fines and penalties 
752300 562101 Interest expens - IC 
819302   CO/ Services inc. IC    Per.ACCR. 
819320   CO/ Utilities           Per.ACCR. 
950000 950000 Technical account for down payments on FA I 
990105 311501 Receivables IC - closing valuation 
990107 321101 Payables - closing valuation 
990108 321901 Payables - closing valuation 
990109 321501 Payables IC - closing valuation 
990111 351199 Closing valuation 
990300 563102 Unrealized FX losses from purchase 
990301 563103 Unrealized FX losses from sales 
990302 663102 Unrealized FX gains from purchase 
990303 663103 Unrealized FX gains from sales 
991120 999998 Unused account 
999000   GMR takeover technical account 
999340   Profit/loss in approval procedure - HB I 
999340   Profit/loss in approval procedure - HB I 
999340   Profit/loss in approval procedure - HB I 
999340   Profit/loss in approval procedure - HB I 
999340   Profit/loss in approval procedure - HB I 
999340   Profit/loss in approval procedure - HB I 
999340   Profit/loss in approval procedure - HB I 
999340   Profit/loss in approval procedure - HB I 
999340   Profit/loss in approval procedure - HB I 
999340   Profit/loss in approval procedure - HB I 
999340 431101 Profit/loss in approval procedure - HB I 
999340   Profit/loss in approval procedure - HB I 
999340   Profit/loss in approval procedure - HB I 
999340   Profit/loss in approval procedure - HB I 
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999340   Profit/loss in approval procedure - HB I 
999340   Profit/loss in approval procedure - HB I 
999340   Profit/loss in approval procedure - HB I 
999340   Profit/loss in approval procedure - HB I 
999340   Profit/loss in approval procedure - HB I 

9117000   Fixed assets: intermediate account 
9117000   Fixed assets: intermediate account 
9117000   Fixed assets: intermediate account 
9117000   Fixed assets: intermediate account 
9117000   Fixed assets: intermediate account 
9117000   Fixed assets: intermediate account 
9117000   Fixed assets: intermediate account 
9117000   Fixed assets: intermediate account 
9117000   Fixed assets: intermediate account 
9117000   Fixed assets: intermediate account 
9117000   Fixed assets: intermediate account 
9117000   Fixed assets: intermediate account 
9117000   Fixed assets: intermediate account 
9117000   Fixed assets: intermediate account 
9909000   P/L closing account IFRS 

 

 


