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MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ ZAM ĚSTNANECKÝCH VÝHOD V ČESKÉ 
REPUBLICE 

 
J. DUDA 

 
Abstract  
 

DUDA, J.: Possibilities of financing employee benefits in Czech Republic   
 
The paper can be a specific guide for employers concerning their chances of financing 

employee benefits, motivation factors. The paper shortly characterizes creation of social fund, 
from which a firm can provide different benefits to employees. Some benefits are tax 
exemption for employee. Firms can use advantages of tax-exempted expenses for 
contributions on food, pension insurance, life insurance etc. Tax-exempted expenses are also 
explicit costs on health care and staff training. 
 Utilization of social fund can be agreed on within the collective agreement. Research 
performed by ČMKOS about content of collective contract identifies the radius of benefits 
provided to employees by employer. Biggest volume of money is provided to contribution on 
food, recreation and staff loans. 
 
employee, employer, legislation, social fund, tax  

 
Pracovní síla je nejdůležitějším zdrojem, který má podnik k dispozici a v tržním 

prostředí je zpravidla i zdrojem nejdražším, zejména pokud jde o pracovní sílu 
kvalifikovanou. Zaměstnavatelé si uvědomují, že jejich úspěšnost a konkurenceschopnost  je 
v rozhodující míře závislá na pracovní síle a jejich schopnostech, jejím pracovním chováním, 
její spokojenosti a jejím vztahu k zaměstnavateli. Zaměstnanecké výhody se vedle tradičního 
odměňování stávají jedním z faktorů péče o zaměstnance. Organizace má k dispozici poměrně 
širokou škálu možností jak své zaměstnance odměňovat za jejich práci i za to, že jsou 
zaměstnanci této organizace. Odměny mohou mít peněžní i nepeněžní formu, mohou být 
vázány na povahu vykonávané práce a její význam, mohou mít podobu veřejného  uznání 
zásluh a dobré práce atd. 
  

Cílem práce je dílčí analýza současné situace financování zaměstnaneckých výhod 
v České republice. Jsou definovány možnosti využití daňových výhod při poskytování 
zaměstnaneckých výhod. Dále je popsáno financování zaměstnaneckých výhod ze zisku 
zaměstnavatele a tvorba sociálních fondů u různých skupin zaměstnavatelů. Pro zpracování 
příspěvku byly využity literární zdroje uvedené v seznamu použité literatury.  
 
VÝSLEDKY  A DISKUSE  
 

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů (zejména § 24 
ods. 2 písm. j)  umožňuje zaměstnavatelům, pokud ovšem jsou poplatníky daně, uplatňovat si 
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jako daňově uznatelné výdaje některá plnění, která poskytuje svým zaměstnancům. Tato 
plnění  mohou být v širším pojetí chápana jako zaměstnanecké výhody.  

Plnění, která jsou považována za náklady nezbytně nutné na dosažení, zajištění a 
udržení příjmů (dle § 24 ods. 2 písm. j) zákona 586/1992 Sb., o daních z příjmu ve znění 
pozdějších předpisů) můžeme rozdělit na: 
• výdaje na zdravotní preventivní péči - výdaje na závodní preventivní péči v rozsahu 
stanoveném zvláštními předpisy. Jedná se hlavně o vstupní prohlídky, lékařské prohlídky a 
vyšetření stanovené zvláštními předpisy, preventivní prohlídky, mimořádné prohlídky, 
zdravotní péči poskytovanou za úhradu a  prevenci. Vstupními prohlídkami se rozumí jak 
vstupní prohlídky před uzavřením pracovního poměru, tak při převedení zaměstnance na jinou 
práci za trvání pracovního poměru, 
• výdaje na vzdělávání a rekvalifikaci zaměstnanců - výdaje na vzdělávání a rekvalifikaci 
zaměstnanců, pokud souvisí s předmětem činnosti zaměstnavatele nebo pracovního zařazení 
zaměstnance, také náhrady mzdy za pracovní úlevy, případně studijní příspěvek poskytovaný 
dle zvláštního předpisu vyhl. č. 140/1968 Sb., o pracovních úlevách a hospodářském 
zabezpečení studujících při zaměstnání, ve znění zák. č. 188/1988 Sb. a vyhl. č. 197/94 Sb. 
Daňově neuznatelné jsou ovšem výdaje vynaložené na dosažení vyššího stupně vzdělání na 
SŠ a VŠ ať už v tuzemsku nebo v zahraničí; patří sem i platba školného, školních pomůcek 
apod., 
• výdaje na závodní stravování - výdaje na stravování, které jsou upravovány ustanovením 
§ 24 odst. 2 , písm.j), zák. č. 586/1992 Sb., o dani z příjmů a pokyny MF ČR- 190 a D - 223. 
Výdaje (náklady) na provoz vlastních zařízení, výdaje spojené s provozem tohoto zařízení, ale 
i závodní stravování, je-li příprava a výdej jídel zajišťována jinými subjekty formou služby ve 
vlastním zařízení, jsou považována za daňové výdaje. Daňově uznatelným nákladem jsou v 
případě zprostředkovávání stravování jiným subjektem výdaje, které jsou limitovány takto: 
jde o daňově uznatelný výdaj až do výše 55 % ceny jednoho hlavního jídla v průběhu jedné 
pracovní směny, nesmí však překročit 70 % stravného při trvání pracovní cesty 5 až 12 hodin  
podle zákona o cestovních náhradách. Od 1.1. 2001 se za daňově uznatelný výdaj počítá i 
příspěvek na další jedno hlavní jídlo za zaměstnance, jehož pracovní doba je delší než 11 
hodin,  
• výdaje na pracovněprávní nároky zaměstnanců - výdaje (náklady) na pracovněprávní 
nároky zaměstnanců, které umožňuje kolektivní smlouva nebo vnitřní předpis. Upravení 
nároků zaměstnanců stanovuje Zákoník práce v § 20 a §21 odst. 2, kde se píše, že v kolektivní 
smlouvě lze upravovat mzdové a ostatní pracovněprávní nároky v rámci pracovně právních 
předpisů. Rozšiřování těchto nároků je stanoveno v Zákoníku práce. 
 
 Další finanční pobídky zaměstnavatele jsou příspěvky na penzijní připojištění a 
příspěvek na soukromé životní pojištění.  

Příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění se státním příspěvkem poukázaný na 
účet jeho zaměstnance u penzijního fondu je považován za uznatelný daňový náklad (§ 24 
odst. 2, písm. zj, zák. č. 586/1992 Sb., o dani z příjmů),  maximálně však do výše 3% úhrnu 
vyměřovacích základů zaměstnance pro pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní 
politiku zaměstnanosti za zdaňovací období nebo jeho část. 
  Pojistné, které hradí zaměstnavatel pojišťovně za zaměstnance na soukromé životní 
pojištění na základě pojistné smlouvy uzavřené mezi zaměstnancem jako pojistníkem a 
pojišťovnou, je považován za uznatelný daňový náklad (§ 24 odst. 2, písm. zo, zák. č. 
586/1992 Sb., o dani z příjmů). Maximální výše činí 8 000 Kč za zdaňovací období nebo jeho 
část za podmínky, že ve smlouvě byla sjednána výplata pojistného plnění až po 60 
kalendářních měsících a současně nejdříve v roce dosažení věku 60 let. 
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Plnění, které není považováno za náklady nezbytně nutné na dosažení, zajištění a 
udržení příjmů, jsou poskytována ze sociálních fondů, resp. ze zisku po zdanění. Zákon o dani 
z příjmu určitá plnění osvobozuje od daně z příjmu zaměstnance. Těmito plněními mohou být 
např.:  

1. Nepeněžní plnění poskytovaná zaměstnavatelem zaměstnancům z fondu kulturních a 
sociálních potřeb, ze sociálního fondu, ze zisku (příjmu) po jeho zdanění a u zaměstnavatelů, 
kteří nevytvořili zisk, na vrub výdajů (nákladů), které nejsou výdaji (náklady) na dosažení, 
zajištění a udržení příjmů, ve formě možnosti používat rekreační, zdravotnická a vzdělávací 
zařízení, předškolní zařízení, závodní knihovny, tělovýchovná a sportovní zařízení nebo ve 
formě příspěvku na kulturní pořady a sportovní akce; jde-li však o poskytnutí zahraniční 
rekreace včetně zahraničních zájezdů, je u zaměstnance z hodnoty nepeněžního plnění od 
daně osvobozena v úhrnu nejvýše částka 10 000 Kč za kalendářní rok. Jako plnění 
zaměstnavatele zaměstnanci se posuzuje i plnění poskytnuté pro rodinné příslušníky 
zaměstnance. 

2. Hodnota nepeněžních darů poskytovaných z fondu kulturních a sociálních potřeb podle 
příslušného předpisu, u zaměstnavatelů, na které se tento předpis nevztahuje, hodnota 
nepeněžních darů poskytovaných za obdobných podmínek ze sociálních fondů nebo ze zisku 
(příjmu) po jeho zdanění, u zaměstnavatelů, kteří nevytvořili zisk, na vrub výdajů (nákladů), 
které nejsou výdaji (náklady) na dosažení, zajištění a udržení příjmů, a to až do úhrnné výše 
2000 Kč ročně u každého zaměstnance.  

3. Při řešení složité bytové situace  lze využít toho, že nepeněžní plnění  přechodného 
ubytování při splnění specifických podmínek je také osvobozena od daně z příjmu 
zaměstnance.  

4. Peněžní zvýhodnění plynoucí zaměstnancům v souvislosti s poskytováním bezúročných 
půjček nebo půjček s úrokem nižším, než je obvyklá výše úroků, zaměstnavatelem z fondu 
kulturních a sociálních potřeb podle zvláštního předpisu a u zaměstnavatelů, na které se tento 
předpis nevztahuje, ze sociálního fondu nebo ze zisku (příjmu) po jeho zdanění, jedná-li se o 
návratné půjčky poskytnuté zaměstnanci na bytové účely do výše 100 000 Kč pro povodněmi 
postižené zaměstnance nebo k překlenutí tíživé situace do výše 200 000 Kč. 

5. Příjmy do výše 10 000 Kč poskytnuté zaměstnavatelem jako sociální výpomoc 
zaměstnanci v přímé souvislosti s překlenutím jeho mimořádně obtížných poměrů v důsledku 
živelní pohromy, ekologické nebo průmyslové havárie na územích, na kterých byl vyhlášen 
nouzový stav, za předpokladu, že tyto příjmy jsou vypláceny z fondu kulturních a sociálních 
potřeb a nebo ze sociálního fondu za obdobných podmínek u zaměstnavatelů, na které se 
předpis o fondu kulturních a sociálních potřeb nevztahuje nebo ze zisku (příjmu) po jeho 
zdanění a u zaměstnavatelů, kteří nevytvořili zisk, na vrub výdajů (nákladů), které nejsou 
výdaji (náklady) na dosažení, zajištění a udržení příjmů. 
 

Tvorba sociálních fondů v České republice 
Zákonnou povinnost tvořit sociální fond v České republice mají dvě skupiny zaměstnavatelů: 
• Organizační složky státu, příspěvkové organizace a státní podniky. Zákon jim ukládá 
povinnost tvořit fond kulturních a sociálních potřeb (FKSP). Tvorba a ukládání prostředků 
jsou upraveny v zák. č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech ve znění pozdějších 
předpisů (§ 48 a § 56). Výši tvorby a čerpání fondu upravuje vyhláška č. 114/2002 Sb.,          
o FKSP a další zákony o státních podnicích.   
Základní příděl je tvořen 2 % z ročního objemu nákladů zúčtovaných na platy a náhrady 
platů. Další příjmy fondu jsou přesně uvedeny ve výše zmiňované vyhlášce. Z FKSP je 
možné poskytovat  plnění taxativně uvedené ve vyhlášce.  
Tabulka I ukazuje poskytování finančních prostředků z FKSP u firem, které se zúčastnily 
průzkumu prováděného Českomoravskou konfederací odborových svazů v roce 2002. 
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Poskytování příspěvku na závodní stravování je nejčastěji poskytovanou zaměstnaneckou 
výhodou (DUDA 1999,2003), tento názor potvrzuje i struktura užití finančních prostředků 
z FKSP uváděná v tab. I. 
 
 
 
 
 

I: Struktura užití finančních příspěvků z FKSP v %  
 

Druh příspěvku % 
Příspěvek na závodní stravování 19,7 
Příspěvek na rekreaci 15,0 
Půjčky zaměstnancům 11,7 
Odměny při prac. a životním výročí 7,4 
Příspěvek na penzijní připojištění 4,8 
Příspěvek na sportovní akce 3,3 

                  Zdroj: ČMKOS (2003) 
 
• Fond povinně tvoří zdravotní pojišťovny. Tvorbu sociálního fondu upravuje  § 4 vyhlášky  

MF ČR č. 227/1998 Sb. 
 

Další skupinou zaměstnavatelů, kteří vytváří sociální fond, jsou ty, kteří jej vytváří 
dobrovolně - jde o obchodní společnosti, družstva, fyzické osoby a tvoří ho ze zisku po 
zdanění nebo z rozpočtu.  Z rozpočtu je tvořen u územně samosprávných celků, popřípadě z 
jiných zdrojů k tomu určených (občanská sdružení, politické strany). 

Existují také zaměstnavatelé, kterým tvorbu sociálního fondu právní předpis 
neumožňuje, jde např. o zák. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, kde se v § 2 
odst. 1 písm. b stanoví, že hospodářský výsledek (zisk) nesmí být použit ve prospěch 
zakladatelů, členských orgánů nebo zaměstnanců, ale na ty prospěšné služby, pro které byla 
založena. 
 

Tvorby sociálního fondu v podnikatelské sféře a jeho čerpání 

Neexistuje žádný obecně závazný právní předpis, který by tvorbu sociálního fondu 
v podnikatelské sféře určoval. Sociální fond je tvořen ze zisku po zdanění a je nepovinný. 
Můžeme jej zřizovat až po naplnění fondů rezerv, nedělitelných fondů apod. 
Při tvorbě a používání sociálních fondů je nutné respektovat předpisy upravující nakládání s 
vytvořeným ziskem dle obchodního zákoníku, účetními i daňovými předpisy, ale potřebujeme 
i schválení valné hromady nebo vlastníků. 
  U akciových společností se ke zřízení sociálního fondu přistupuje poté, co je 
odpovídajícím způsobem naplněn rezervní fond. O rozdělení zisku, resp. o částce věnované 
do sociálního fondu rozhoduje valná hromada společnosti. Zřízení sociálního fondu může být 
zakotveno ve stanovách společnosti.  

Pro tvorbu sociálního fondu u společnosti s ručením omezeným  platí obdobná 
pravidla jako pro akciovou společnost, problematika sociálního fondu může být zakotvena ve 
stanovách společnosti. Pokud  u těchto dvou typů společností není otázka sociálního fondu 
řešena ve stanovách, musí valná hromada řešit tuto problematiku každoročně.  
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V souladu s obchodním zákoníkem o rozdělení  zisku ve veřejně obchodní společnosti 
a komanditní společnosti rozhodují společníci, tzn. rozhodují i o zřízení a přídělu prostředků 
do sociálního fondu.  

Pokud je zaměstnavatelem fyzická osoba, rozhoduje o rozdělení zisku fyzická osoba 
samostatně.  

Z výstupu informačního systému o pracovních podmínkách sjednaných v  kolektivních 
smlouvách (ISPP) Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) vyplývá, že 
nejčastěji používanou základnou, od které se tvorba sociálního fondu odvíjí, je : 
• příděl procentem z objemu mzdových prostředků. Za rok 2002 to v ČR činilo 2,7 % 

(průměr 1999-2002 je okolo 2,3%), 
• příděl procentem z vyplacených mezd; v průměru se pohybuje kolem 2,1 %, 
• příděl je stanoven absolutní částkou na jednoho zaměstnance, v roce 2000 činil tento příděl 

v průměru za ČR 1673 Kč, v roce 2001 činil 1393 Kč a v roce 2002 činil 1364 Kč na 
jednoho zaměstnance. 

Další možností jak zabezpečit sociální fond finančními prostředky je absolutní roční 
částka nebo je částka procenticky vázaná na čistém zisku společnosti.  

Čerpání sociálního fondu opět neurčuje žádný obecně závazný právní předpis, použití 
sociálního fondu je v kompetenci zaměstnavatelů. Stále více se stává toto čerpání sociálního 
fondu předmětem kolektivního vyjednávání.  
Určitý příklad čerpání finančních prostředků poskytuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních 
z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, který neřeší rozsah plnění  poskytované ze sociálních 
fondů, ale taxativně stanovuje okruh plnění poskytovaných zaměstnavatelem zaměstnancům 
z FKSP, sociálních fondů, které jsou u zaměstnance osvobozené od daně z příjmu ze závislé 
činnosti.  

Výstupy ISPP (viz. tabulka II.) ukazují, že okruh sociálního plnění sjednávaných 
v kolektivních smlouvách je podobný plnění z FKSP. Nejčastěji se používá na příspěvky 
zaměstnancům na závodní stravování, na příspěvky na rekreace, zájezdy, na půjčky na bytové 
účely. Největší část prostředků byla v roce 2002 vyčleněna na příspěvky na závodní 
stravování, a to 22,7 % z celkové tvorby fondu (průměr za rok 2002), v absolutní částce je to 
7,87 Kč příspěvku na jedno hlavní jídlo (v roce 2001 činila tato částka výši 7,16 Kč). Výše 
příspěvku byla značně diferencovaná a pohybovala se v rozmezí 3,17 Kč až do 16 Kč.  

Průměrná výše příspěvku na penzijní připojištění v roce 2002 byla 204 Kč měsíčně. 
Mimo to kolektivní smlouvy obsahují ujednání o poskytování  příspěvku na penzijní 
připojištění, který je hrazen z daňově uznatelných nákladů firmy. Tento příspěvek byl 
poskytován v průměru za ČR ve výši 240 Kč.  
 

II:  Struktura užití finančních příspěvků ze sociálních fondů v %  
 

Druh příspěvku % 
Příspěvek na závodní stravování 22,7 
Příspěvek na rekreaci 10,1 
Půjčky zaměstnancům 10,1 
Odměny při prac. a životním výročí 8,9 
Zdravotní služby, lázně 4,4 
Příspěvek na penzijní připojištění 3,4 

                  Zdroj: ČMKOS (2003) 

 
U některých zaměstnavatelů je čerpání finančních prostředků ze sociálních fondů 

prováděno pomocí tzv. „osobních účtů“ jednotlivých zaměstnanců. Tyto účty obsahují 
předem danou finanční hodnotu, zaměstnanec si volí z nabídky zaměstnaneckých výhod dle 
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vlastního uvážení. Tabulka III zobrazuje počet kolektivních smluv, které obsahují užití 
sociálního fondu prostřednictvím osobních účtů zaměstnance.  
 

III: Počet kolektivních smluv (KS), ve kterých je sjednáno užití fondu prostřednictvím 
osobních účtů zaměstnanců 

 
Rok Počet KS v procentech 
1998 6,0 
1999 3,7 
2000 3,4 
2001 2,9 
2002 3,6 

               Zdroj: ČMKOS (2003) 

 
ZÁVĚR  
 V současné době řada firem v obtížných ekonomických podmínkách omezuje výdaje 
na sociální politiku. Při financování zaměstnaneckých výhod lze částečně využít daňových 
výhod, které nám poskytují naše daňové zákony. Jako příklad lze uvést příspěvky 
zaměstnavatele na penzijní připojištění a životní pojištění, kdy změnou daňových zákonů, 
které umožnily tyto příspěvky v určité výši zahrnout do daňově uznatelných nákladů, došlo 
k vyššímu poskytování těchto příspěvků zaměstnavatelem. Dobrovolná péče o zaměstnance 
zaměstnavatelem daná kolektivní smlouvou nebo vnitřním předpisem je většinou financovaná 
ze zisku zaměstnavatele a právě tady bohužel často dochází k omezování poskytovaných 
zaměstnaneckých výhod.  
 
SOUHRN 

Příspěvek může být určitým vodítkem pro zaměstnavatele jaké možnosti ve 
financování zaměstnaneckých výhod a motivačních faktorů mohou být využity. Příspěvek 
stručně charakterizuje tvorbu sociálního fondu, ze kterého může firma poskytovat různé 
příspěvky zaměstnancům. Určitá plnění z tohoto fondu jsou daňově osvobozena od daně 
z příjmu zaměstnance. Výhodu daňově uznatelných nákladů může firma využít při 
poskytování stravování, penzijního připojištění, životního pojištění atd. Daňovými náklady 
jsou také určité výdaje na zdravotní péči a vzdělávání zaměstnanců.  
 Čerpání ze sociálního fondu může být sjednáno v kolektivní smlouvě. Průzkum 
provedený ČMKOS o obsahu kolektivních smluv identifikuje okruh plnění poskytovaných 
zaměstnavatelem zaměstnancům. Největší objem peněžních příspěvku je vynakládán na 
stravování, rekreaci a půjčky zaměstnancům.  
 
daně, legislativa, sociální fond, zaměstnanec, zaměstnavatel.  

 
LITERATURA 
DUDA, J.: Zvýšit mzdu, nebo dát stravenky? Ekonom, 1999,roč. 18, č. 39, s.62.  
 ISSN 1210-0714. 
DUDA, J.: Ekonomické aspekty poskytování vybraných zaměstnaneckých výhod.  In sborník 
prací z mezinárodní konference posluchačů doktorského studia MENDELNET 2002/3, Brno : 
PEF MZLU, 2003. s. 57-60. ISBN 80-7302-047-5. 
Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. 
Zákon č. 65/1965 Sb, Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. 
Vyhláška MF č. 114/2002 Sb o fondu kulturních a sociálních potřeb. 



 7 

ČMKOS. Zpráva o kolektivním vyjednávání na podnikové úrovni v roce 2002. Interní 
materiál ČMKOS, Praha, 2003.  
 
 
 
 
 

Adresa 
Ing. Jiří Duda, Ústav managementu, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 
Zemědělská 1, 613 00 Brno, Česká republika 


