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Abstract 
DUDA, J.: Convenience of providing employee benefits compared to increase of gross wages. 

 
Using tax allowances when providing contributions for life insurance, pension 

insurance and food, employers significantly decrease their costs in comparison with the 
traditional increase of wages of employees (the saves range in several hundreds of crowns per 
one employee). These benefits are more profitable than increase of wages for employees, as 
well. The paper analyses and mathematically reasons these financial benefits, and compares 
advantages of employee benefits and wage increase. 

A disadvantage for employees is that these financial means (contributions for pension 
and life insurance) can not be immediately used for their needs, and are bound with the 
negotiated types of insurance. This is, perhaps, also the reason why employees of selected 
firms preferred wage increase before employee-benefits. The above-mentioned employee 
benefits can become an important factor of stabilisation of current employees, or acquiring 
new, needed employees. The paper briefly characterises these employee benefits. 
 
tax , pension insurance, contributions on food, employee benefits, life insurance. 

 
Díky častým změnám ve vlastnických strukturách společností, jejich fúzím a naopak 

rozpadům na menší celky, si zaměstnanci pomalu zvykají na fakt, že "jistotu zaměstnání" 
jim nikdo doživotně poskytnout nemůže. To má samozřejmě citelný dopad na jejich loajalitu 
ke svým zaměstnavatelům, kdy často za aktivní účasti personálních agentur dochází 
v posledních letech ke zvýšené fluktuaci. Udržení klíčových zaměstnanců se v personální 
práci stává důležitým cílem a personální manažeři se snaží najít pro své firmy ty nejlepší 
motivační "recepty" ve formě různých programů loajality či věrnostních plánů. V posledních 
letech lze sledovat nárůst poptávky po motivačních složkách odměn, a to jak finančních, 
ve formách různých výkonnostních bonusů, tak nefinančních, zaměstnaneckých výhod.  

Cílem příspěvku je analýza vybraných zaměstnaneckých výhod (příspěvek 
na stravování, příspěvky na penzijní a životní pojištění) a porovnání výhodnosti poskytování 
těchto zaměstnaneckých výhod se zvýšením hrubé mzdy o hodnotu poskytované 
zaměstnanecké výhody.  

Tento příspěvek je součástí prezentace dílčích výsledků výzkumného záměru NAZV 
č. QF3276 „Perspektivy vývoje a návrhy opatření politiky vinohradnictví a vinařství a rozvoje 
v jihomoravském regionu“. 

 
MATERIÁL A METODY 
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Jako hlavní zdroj informací byly použity informační zdroje uvedené v seznamu 
použité literatury.  

Při porovnávání výhodnosti poskytování zaměstnaneckých výhod byla použita 
základní měsíční hrubá mzda pracovníka ve výši 16 700,- Kč; tato hodnota je blízká hodnotě 
průměrného výdělku zaměstnance za první čtvrtletí roku 2004. 

Pro zjištění názorů respondentů ze tří různých firem (ČS, a.s. pobočka Nový Jičín; 
ALSTOM Power CZ, s.r.o., sekce turbín Brno a výrobní firma ze Zlínského kraje) byla 
využita metoda dotazování pomocí předem definovaného dotazníku. Pro účely tohoto 
příspěvku byla využita otázka zabývající se preferencí zvýšení mzdy před rozšířením 
zaměstnaneckých výhod ve stejné nominální hodnotě. Celkový počet respondentů byl 151. 

I když dotazovanými podniky byla finanční instituce a dvě výrobní firmy, obecně lze 
toto porovnání vztáhnout na jakýkoliv podnikatelský subjekt v jakémkoliv odvětví (např. 
i v odvětví zpracovatelského průmyslu, vinohradnictví a vinařství).  

 
VÝSLEDKY A DISKUSE  

 
1. Stručná charakteristika vybraných zaměstnaneckých výhod 
 
Závodní stravování  

Nejrozšířenější a nejčastěji poskytovanou zaměstnaneckou výhodou je závodní 
stravování (Přikryl, 1999). Zaměstnavatel je podle zákona č. 65/1965 Sb. – Zákoníku práce, 
§ 140, povinen umožnit zaměstnancům ve všech směnách stravování. S povinností 
zaměstnavatele souvisí i jeho další povinnost uložená § 89 Zákoníku práce – poskytnout 
zaměstnancům nejdéle po šesti hodinách nepřetržité práce pracovní přestávku na jídlo 
a oddech v trvání nejméně 30 minut.  

Pokud ale podnik požaduje od zaměstnance zaplacení plné ceny jídla, nemůžeme 
hovořit o zaměstnanecké výhodě. Zaměstnaneckou výhodou se stravování stává v okamžiku, 
kdy podnik zaměstnanci přispěje na stravování (Duda, 1999).  

Na náhradě nákladů spojených se stravováním zaměstnancům se mohou podílet 
(Janda, 2003): 

 
a) Zaměstnavatel 

� na vrub nákladů, (§ 24, ods. 2. písm. j. bod 4 zákona č. 586/1992 Sb., zákona o dani 
z příjmu), 

� z prostředků Fondu kulturních a sociálních potřeb, sociálního, či jiného jim podobného 
fondu, 

� ze svého disponibilního zisku. 
b) Zaměstnanec. 

 
Úhradou nákladů stravování zaměstnavatelem vzniká zaměstnanci vždy určitý příjem. 

Tento nepeněžní příjem je však od daně z příjmu plně osvobozen (§ 6 odst. 9 písm. b. zákona 
č. 586/1992 Sb., ZDP – zákona o dani z příjmu). Jiná situace nastává v případě, kdy 
zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům peněžní příspěvek na zajištění stravování. Přijatý 
peněžní příspěvek je pro zaměstnance součástí zdanitelné mzdy a není od daně osvobozen.  

Pokud je závodní stravování zajišťováno prostřednictvím jiných subjektů, je daňově 
uznatelným nákladem příspěvek zaměstnavatele poskytovaný až do výše 55 % ceny jednoho 
hlavního jídla v průběhu jedné odpracované pracovní směny, maximálně však do výše 70 % 
stravného při tuzemské pracovní cesty trvající 5 až 12 hodin v průběhu jednoho kalendářního 
dne. Cenou hlavního jídla se rozumí cena jídla včetně poplatku za zprostředkování stravenek. 
V roce 2003 (Děrgel, 2003) to znamená, že maximálně lze z firemních nákladů zaměstnanci 
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na jeden oběd za jednu směnu daňově účinně přispět částkou 49 Kč (70 % ze 70 Kč), což 
odpovídá obědu v hodnotě 89 Kč ( z toho 55 % = 49 Kč). 

Podnik, pokud nemá možnost přímého stravování pro své zaměstnance, může využít 
také dnes již rozšířeného používání tzv. gastroturek – stravenek. Tyto stravenky jsou mezi 
zaměstnanci vyhledávány, protože si za ně mohou nakoupit potraviny v různých obchodech. 
Stravenkami lze také platit v restauracích i mimo dobu oběda. Na trhu poskytování stravování 
se nachází několik kvalitních firem a pro podnik, který by chtěl svým zaměstnancům dopřát 
kvalitní jídla, by neměl být problém vybrat si.   

V České republice ovládají kolem 70 % stravenkového trhu (s potenciálem několika 
miliard Kč) francouzské firmy – Sodexho Pass, Restkupon (stravenky Ticket Restaurant) 
a Chécque Déjeuner. Těmto firmám konkuruje sdružení českých stravenkových firem 
pod společnou značkou Exit Group. Na trhu se lze setkat i s poukázkami na jídlo od malých 
podnikatelů, třeba jen s okresní či městskou působností (Fialka, 2002).   
 
Penzijní připojištění v České republice 

V současné době v ČR se používá tradiční průběžný penzijní systém, tzv. první pilíř 
důchodového systému. Je založen na mezigenerační solidaritě – příspěvky do tohoto systému 
se vybírají od pracujících produktivních generací obyvatelstva a ihned vyplácejí generacím 
důchodců.  

Další pilíř, tzv. penzijní připojištění se státním příspěvkem, vychází ze zákona č. 42 
ze dne 16. února 1994 a jeho novel. Účastník penzijního připojištění musí být starší 18 let 
a musí mít trvalé bydliště v ČR. Zaměstnavatelé i zaměstnanci si mohli od počátku vybrat 
mezi mnoha penzijními fondy, zpočátku bylo k dispozici 44 penzijních fondů.  

Během minulých let došlo k několika fúzím a likvidacím menších fondů. Většina fúzí 
a likvidací proběhla naštěstí bez újmy pro klienty a nijak závažně nepostihla důvěryhodnost 
penzijního připojištění. V současnosti (březen 2004) působí na trhu s penzijním připojištění 
12 penzijních fondů (www.apfcr.cz). 

Z hlediska daňového se dávky penzijního připojištění považují za příjem 
z kapitálového majetku. Tyto dávky jsou samostatným základem daně pro zdanění zvláštní 
sazbou daně, která činí 15 % ze základu daně. Přitom dávka penzijního připojištění se 
považuje za základ daně pro zdanění zvláštní sazbou daně po snížení o zaplacené příspěvky 
účastníků (za příspěvek účastníka se přitom považují i příspěvky placené za účastníka třetími 
osobami) a o státní příspěvky. Jde-li o penzi, rozloží se tyto příspěvky rovnoměrně 
na vymezené období pobírání penze. 
 
a) Daňové zvýhodnění příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění u zaměstnanců 

Od zdaňovacího období roku 2000 je u zaměstnanců osvobozen příspěvek 
zaměstnavatele na penzijní připojištění se státním příspěvkem poukázaný na účet 
zaměstnance u penzijního fondu [§ 6, odst. 9 písm. w) ZDP]. Příspěvek placený 
zaměstnavatelem za zaměstnance je však osvobozen od daně z příjmů fyzických osob ze 
závislé činnosti a funkčních požitků maximálně do výše 5 % vyměřovacího základu 
zaměstnance pro pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 
(zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 
zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů) (Steinfeld,  Galuška, 2004). 

Částka příspěvku zaměstnavatele zaplacená za zaměstnance na penzijní připojištění 
se státním příspěvkem nad 5% limit stanovený v zákoně pro účely daňového osvobození 
se posoudí u zaměstnance jako jeho zdanitelný příjem, který mu plyne v souvislosti 
s výkonem závislé činnosti. To znamená, že v kalendářním měsíci bude tato částka (nad 5% 
limit) vstupovat u zaměstnance do základu pro výpočet zálohy na daň, po skončení roku 
do celoročního základu (dílčího základu) daně, ať již při ročním zúčtování daňových záloh 
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nebo v přiznání k dani zaměstnavatel ji bude také uvádět na potvrzení o výši příjmů 
a sražených daňových záloh, které se vystavuje na žádost zaměstnance. Daňové osvobození 
není přitom závislé na skutečnosti, zda zaměstnanec má u zaměstnavatele podepsané 
prohlášení k dani nebo nikoliv. 

Maximální výše daňového osvobození příspěvku zaměstnavatele má vazbu 
na vyměřovací základ zaměstnance pro pojistné na sociální zabezpečení, tak jak je definovaný 
v § 5 zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, 
kde pro stanovení vyměřovacího základu je rozhodným obdobím kalendářní měsíc. 
Maximální výše daňového osvobození bude tedy záviset na úhrnu příjmů, které u každého 
zaměstnance budou vstupovat do jeho vyměřovacího základu pro pojistné na sociální 
zabezpečení v kalendářním měsíci, ve kterém za něj zaměstnavatel zaplatí příspěvek 
na penzijní připojištění. Z uvedeného lze vyvodit, že u zaměstnance s vyšším vyměřovacím 
základem bude částka příspěvku osvobozená od daně v kalendářním měsíci vyšší než 
u poplatníka s nižším vyměřovacím základem.  

U poplatníka s nulovým vyměřovacím základem, který bude např. po celý měsíc 
nemocen, se tedy daňové osvobození nepromítne. V praxi se většinou bude jednat 
o zaměstnavatele, u kterého má takový zaměstnanec podepsané prohlášení k dani a uplatňuje 
odpočet nezdanitelných částek ze základu daně tak, že po odpočtu základní nezdanitelné 
částky nejspíš vyjde nulová zdanitelná mzda a záloha na daň se v tomto měsíci nebude vybírat 
(uvedený příjem ovšem bude po skončení roku vstupovat do celoročního základu daně 
zaměstnance pro roční zúčtování daňových záloh).  

Bude-li placen příspěvek zaměstnavatelem měsíčně, bude to z hlediska podmínek 
pro daňové osvobození (vazba na měsíční vyměřovací základ zaměstnance pro sociální 
zabezpečení) pro zaměstnance výhodnější, než úhrada příspěvků provedená zaměstnavatelem 
v kalendářním roce předem za více měsíců najednou (Steinfeld, Galuška, 2004). 
 
b) Daňové zvýhodnění příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění u zaměstnavatele  

Novelou zákona o daních z příjmů (zákonem č. 170/1999 Sb.) se doplňuje též 
ustanovení § 24 odst. 2 ZDP o nový odstavec „zj“). Podle tohoto ustanovení se za výdaje 
(náklady) vynaložené na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů pro zjištění základu 
daně u zaměstnavatele považuje též příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění 
se státním příspěvkem poukázaný na účet jeho zaměstnance u penzijního fondu, maximálně 
však do výše 3 % vyměřovacího základu zaměstnance pro pojistné na sociální zabezpečení 
a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. 

U zaměstnavatelů, kteří provádějí zúčtování mezd pravidelně měsíčně, se příspěvek 
zaměstnavatele na penzijní připojištění poukázaný na účet zaměstnance u penzijního fondu 
do 8 dnů po zúčtování mezd za uplynulý kalendářní měsíc považuje za příjem zaměstnance 
dosažený za uplynulý kalendářní měsíc. 

K příspěvkům na penzijní připojištění zaplaceným zaměstnancem na jeho penzijní 
připojištění přihlíží plátce daně až při ročním zúčtování záloh za zdaňovací období. Nárok 
na uznání nezdanitelných částek ze základu daně prokazuje poplatník plátci daně, jde-li 
o daňové zvýhodnění penzijního připojištění, smlouvou o penzijním připojištění se státním 
příspěvkem a potvrzením penzijního fondu o příspěvcích zaplacených poplatníkem 
na penzijní připojištění se státním příspěvkem na uplynulé zdaňovací období. Platnost této 
smlouvy je podmíněna tím, že poplatník předloží každoročně ve stejné lhůtě potvrzení 
penzijního fondu o příspěvku na penzijní připojištění se státním příspěvkem zaplaceném 
na uplynulé zdaňovací období. 

Maximální výše příspěvku zaměstnavatele zaplacená za zaměstnance, kterou lze 
zahrnout do daňově uznatelných výdajů (nákladů), má rovněž vazbu na vyměřovací základ 
zaměstnance pro pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, 
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který je upraven v § 5 zákona č. 589/1992 Sb., a kde pro stanovení vyměřovacího základu je 
rozhodným obdobím kalendářní měsíc. Výše příspěvku na penzijní připojištění se státním 
příspěvkem zaplacená zaměstnavatelem za zaměstnance, kterou lze zahrnout do daňově 
uznatelných nákladů (výdajů), je tedy rovněž závislá na úhrnu příjmů, které u zaměstnance 
budou vstupovat do vyměřovacího základu pro pojistné na sociální zabezpečení 
v kalendářním měsíci, ve kterém bude platba příspěvku zaměstnavatele poukázána na účet 
zaměstnance u penzijního fondu. 
Částku příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění se státním příspěvkem, 

zaplacenou za zaměstnance nad 3% limit stanovený v zákoně, již nebude možné zahrnout 
do daňově uznatelných výdajů (nákladů) a musí být zaměstnavatelem uhrazena pouze 
z FKSP, sociálních fondů, resp. ze zisku po zdanění, protože placení příspěvku na penzijní 
připojištění za zaměstnance je ze strany zaměstnavatele platba zcela dobrovolná. 
 
Pojistné placené zaměstnavatelem za zaměstnance na „soukromé životní pojištění“  

Počínaje zdaňovacím obdobím 2001 novela zákona o daních z příjmů (ZDP) přijatá 
zákonem č. 492/2000 Sb., poplatníkům umožňuje uplatnit jako nezdanitelnou částku podle 
§ 15 ZDP platby na soukromé životní pojištění. Zaměstnavatelům, kteří svým zaměstnancům 
toto soukromé životní pojištění hradí, umožňuje příslušné platby zahrnout do daňově 
uznatelných výdajů do výše stanoveného limitu a na straně zaměstnance určitou část hrazenou 
zaměstnavatelem osvobozuje od daňové povinnosti. 

V § 6 odst. 9 písm. y) ZDP jsou od roku 2001 osvobozeny od daně z příjmů 
do stanoveného limitu částky, které hradí za zaměstnance příslušné komerční pojišťovně 
zaměstnavatel jako pojistné na „soukromé životní pojištění", jsou-li dodrženy podmínky 
stanovené zákonem: 
1. Jde o pojištění  
� pro případ dožití – dožije-li se pojištěný určitého věku nebo dne uvedeného ve smlouvě 
jako konec pojištění, 
� pro případ smrti nebo dožití – též zemře-li pojištěný v době, na kterou bylo sjednáno 
pojištění nebo dožije-li se určitého věku, 
� důchodové – dožije-li se pojištěný dne uvedeného ve smlouvě jako počátek výplaty 
důchodu. 
3. Výplata pojistného plnění je ve smlouvě sjednaná  
� až po 60 kalendářních měsících od uzavření smlouvy a 
� současně nejdříve v kalendářním roce, v jehož průběhu dosáhne poplatník 60 let věku. 

 
a) Daňové osvobození z pohledu zaměstnance 

Limit pro daňové osvobození u zaměstnance je stanoven pevnou maximální částkou 
ve výši 12 000 Kč za kalendářní rok (bez ohledu na výši příjmů zaměstnance či jeho 
vyměřovací základy pro pojistné). Zdaňovacím obdobím z pohledu zaměstnance je vždy 
kalendářní rok. Má-li zaměstnanec souběžně nebo postupně více zaměstnavatelů, platí limit 
u každého z nich. Nezáleží přitom na okolnosti, zda zaměstnanec má podepsáno Prohlášení 
k dani podle § 38k ZDP, tj. zda se jedná o hlavního nebo vedlejšího zaměstnavatele. Daňové 
osvobození je omezeno max. částkou 12 000 Kč i za okolností, kdy bude zaměstnavatel 
za zaměstnance platit soukromé životní pojištění na základě více pojistných smluv, resp. je 
bude platit u více pojišťoven. Daňové osvobození při placení pojistného na soukromé životní 
pojištění nevylučuje současně daňové osvobození při placení příspěvku na penzijní 
připojištění se státním příspěvkem. 

Pojistné je splatné dopředu. Platí se formou splátek za dohodnutá pojistná období 
(běžné pojistné) nebo najednou za celou dobu (jednorázové pojistné). U životního pojištění, 
na rozdíl od penzijního připojištění se státním příspěvkem, není pro daňové osvobození 
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rozhodné, zda úhradu komerční pojišťovně provádí zaměstnavatel měsíčně nebo např. jen 
jednou ročně. Ale zaplatí-li zaměstnavatel za zaměstnance na životní pojištění ve zdaňovacím 
období více než 12 000 Kč (ať už měsíčně nebo např. jednorázovým pojistným na celou dobu 
pojištění), částky nad stanovený limit pro daňové osvobození se posoudí ve zdaňovacím 
období již jako zdanitelný příjem podle § 6 odst. 1 písm. d) ZDP. A pro účely zdanění 
se zahrnou do úhrnu zúčtovaných mezd za příslušný kalendářní měsíc (ve kterém budou 
zaměstnavatelem za zaměstnance zaplaceny).  

Pojistné placené najednou za celou dobu pojištění, resp. na více let nelze pro účely 
daňového osvobození rozpočítat do budoucna na jednotlivé roky formou poměrného přepočtu 
a daňově výhodnější bude bezesporu placení pojistného zaměstnavatelem ve formě splátek se 
splatností alespoň jednou ve zdaňovacím období (na rozdíl od pojistného, které si platí 
poplatník a kde se pro účely snížení základu daně bere v úvahu pojistné zaplacené 
na zdaňovací období). Daňová progrese se může zmírnit až po skončení zdaňovacího období 
při ročním zúčtování daňových záloh nebo v daňovém přiznání. 

U životního pojištění je důležité odlišit platby prováděné zaměstnavatelem 
za zaměstnance a platby zaměstnance. Pojišťovny musejí u soukromého životního pojištění 
rozlišit pro daňové účely „pojistné uhrazené zaměstnavatelem za zaměstnance", a „pojistné 
zaplacené zaměstnancem (poplatníkem)" jako vlastníkem pojistky. Zaměstnavatel, který má 
úmysl platit za zaměstnance životní pojištění, by měl proto předem s pojišťovnou dohodnout 
způsob placení pojistného a řádnou identifikaci pojistných částek (pojišťovny pro tyto platby 
zřídily speciální účty). 
 
b) Daňové úlevy zaměstnavatele, který platí za zaměstnance soukromé životní pojištění  

Podle ustanovení § 24 odst. 2 písmeno zo) ZDP se od roku 2001 u zaměstnavatele, 
který je daňovým subjektem, považuje za daňově uznatelný výdaj (náklad) též pojistné, jež 
hradí zaměstnavatel pojišťovně za zaměstnance ze svých prostředků na soukromé životní 
pojištění na základě pojistné smlouvy uzavřené mezi zaměstnancem jako pojistníkem 
a pojišťovnou (vlastníkem pojistky musí být zaměstnanec, nikoliv zaměstnavatel), max. však 
jen do výše 8 000 Kč za zdaňovací období a vztahuje se v úhrnu na konkrétního zaměstnance 
(i když zaměstnavatel bude platit zaměstnanci pojistné na základě více pojistných smluv, resp. 
u více pojišťoven). Rozumí se jím zaměstnanec ve smyslu legislativní zkratky v § 6 odst. 2 
ZDP jako příjemce příjmů ze závislé činnosti a z funkčních požitků (tj. příjmů podle § 6 
ZDP). Limit se posuzuje samostatně u každého jednotlivého zaměstnavatele i v případě, že 
zaměstnanec má souběžně nebo postupně více zaměstnavatelů. 

Daňové zvýhodnění se nevztahuje na životní pojištění uzavřené mezi zaměstnavatelem 
jako pojistníkem a pojišťovnou, ve kterém jednotliví zaměstnanci vystupují pouze jako osoby 
pojištěné (pojistné plnění jim náleží jen při splnění určitých podmínek, jako např. dodržení 
délky doby pracovního poměru u zaměstnavatele atp.). Pojistné, které v těchto případech 
většinou v plné výši za zaměstnance platí zaměstnavatel, se posoudí v okamžiku poukázání 
pojistného pojišťovně jako zdanitelný příjem, který plyne zaměstnanci v souvislosti 
s výkonem závislé činnosti podle § 6 odst. 1 písm. d) ZDP (zdaní se společně s jeho běžnou 
měsíční mzdou). V tomto a v obdobných případech nejsou částky zaplacené na pojistném pro 
zaměstnavatele daňově uznatelné. 

Daňové zvýhodnění se vztahuje, jsou-li jinak splněny podmínky stanovené daňovým 
zákonem, i na smlouvy o životním pojištění uzavřené před 1. lednem 2001, jež splňují definici 
„soukromého životního pojištění". Uplatnění daňové výhody nelze vyloučit ani na základě 
pojistné smlouvy, ke které byl později uzavřen písemný dodatek, jímž se dodatečně zajistilo 
splnění základních podmínek stanovených zákonem – prodloužila se doba pojištění do 60 let 
věku pojištěné osoby, a to proto, že poplatník měl původně sjednané pojištění pouze např. 
do 50 let věku apod. 
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Daňová úleva se nevztahuje na riziková pojištění stejně jako na riziková připojištění 
(např. pro případ velmi vážných onemocnění a pojištění invalidity, pojistného na úrazové 
připojištění a na úrazové připojištění dětí apod.). Proto u kombinovaných pojistných produktů 
musí být v pojistné smlouvě nebo alespoň v dodatku k takové smlouvě přesně rozlišeno, jakou 
částku pojistného platí pojistník na základní životní pojištění a jakou částku na jiné vedlejší 
druhy pojištění či připojištění, na než nelze uplatnit odpočet nezdanitelné částky. Pokud 
nebude hrazené pojistné ve smlouvě, resp. alespoň v dodatku k pojistné smlouvě přesně 
rozlišeno, nelze daňovou výhodu uplatnit, tj. že poplatník neprokáže správnost výše 
uplatněného odpočtu (Dobešová, Šmídová, 2003).  
 

Z důvodu, aby podnik dal jasně najevo komu bude přispívat na penzijní připojištěni, 
životní pojištění je vhodné vypracovat podmínky pro poskytování příspěvku ve vnitřním 
předpise zaměstnavatele nebo kolektivní smlouvě uzavřené se zástupci odborové organizace.  

Zde by mělo být stanoveno například: 
1) kterým zaměstnancům bude příspěvek na penzijní připojištění či životní pojištění, 
příspěvek na stravování poskytovat (všem, vyjmenovaným profesím apod.), 
2) jakou výšku příspěvku bude poskytovat (pevná částka, procento ze mzdy, daňově  
zvýhodněné částky), 
3) jakým způsobem (měsíčně, čtvrtletně, ročně).  

 
2. Modelové porovnání výhodnosti poskytování zaměstnaneckých  výhod v relaci se 

zvýšením hrubé mzdy 
 Níže provedené výpočty ukazují na finanční výhodnost využívání zaměstnaneckých 
výhod před zvýšením hrubé mzdy zaměstnance. 
  
a) Příspěvek na stravování poskytnutý formou stravenek 
 

Příklad modelové situace: 
� základní měsíční hrubá mzda pracovníka: 16 700,- Kč měsíčně,  
� stravenky v hodnotě 50,- Kč a v průměru 20 pracovních dní v měsíci, tj. měsíční  hodnota 

stravenek 1 000,- Kč, 
� dovolená 4 týdny (1 měsíc) ročně (v době dovolené není nárok na poskytnutí stravenek). 
 
Porovnání čistých příjmů zaměstnance a výdajů zaměstnavatele, jestliže: 
a) zaměstnavatel zvýšil hrubou mzdu zaměstnanci o částku 550,- Kč, 
b) zaměstnavatel se rozhodl hradit 55 % z hodnoty stravenek, tj. 550,- Kč. 

 
I: Porovnání z pohledu zaměstnavatele 
 Zvýšení hrubého příjmu Příspěvky na  stravenky 
Hrubá mzda (v Kč) 17 250,- 16 700,- 
Sociální a zdravotní pojištění (35%) 6 037,- 5 845,- 
Mzdové náklady zaměstnavatele 23 287,- 22 545,- 
Hodnota stravenek hrazená  
zaměstnavatelem 

 550,- 

Celkové náklady zaměstnavatele  
na 1 zaměstnance 

23 287,- 23 095,- 
 

 
Při předpokladu, že si zaměstnanec zakoupí stravenky, dochází ke snížení ročních nákladů 
zaměstnavatele na 1 zaměstnance ve výši 2 854,- Kč. 
Technika výpočtu: (23 287 x 12) – (23 095 x 11 + 22 545) = 2 854,- Kč. 
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II:  Porovnání z pohledu zaměstnance 
 Zvýšení hrubého příjmu Příspěvky na  stravenky 
Hrubá mzda (v Kč) 17 250,- 16 700,- 
nezdanitelná položka 3 170,- 3 170,- 
sociální a zdravotní pojištění (12,5%) 2 156,- 2 087,- 
daňový zaklad 11 924,- 11 443,- 
z toho záloha na daň z příjmu 1 788,- 1 716,- 
Čistá mzda (v Kč) 13 306,- 12 897,- 
Celková hodnota stravenek  1 000,- 
z toho část hrazená zaměstnancem  450,- 
Celkový čistý příjem zaměstnance 13 306,- 13 447.- 
 
Pokud zaměstnanec plně využívá nabízených stravenek, dochází ke zvýšení jeho čistého 
ročního příjmu o 1 142,- Kč. 
Technika výpočtu: (13 447 x 11  +  12 897) – (13 306 x 12) = 1 142,- Kč. 
 
b) Příspěvek na penzijní připojištění 
 
Příklad modelové situace: 
� základní měsíční hrubá mzda: 16 700,- Kč měsíčně, 
� zaměstnavatel poskytuje měsíční peněžní příspěvek 550 Kč,- na penzijní připojištění  

zaměstnance, 
� zaměstnavatel zvýšil hrubou mzdu zaměstnanci o částku 550,- Kč. 
 
III:  Porovnání z pohledu zaměstnavatele 
 Zvýšení hrubého 

příjmu 
Příspěvky na penzijní 
připojištění 

Hrubá mzda (v Kč) 17 250,- 16 700,- 
Sociální a zdravotní pojištění (35%) 6 037,- 5 845,- 
Příspěvek na PP do 3% jako uznatelný náklad  501,- 
Příspěvek  ze zisku  49,- 
Celkové náklady zaměstnavatele  
na 1 zaměstnance 

23 287,- 23 095,- 
 

  
Částku 550,- Kč nelze celou daňově odepsat jako uznatelný náklad. Z hrubé mzdy 

16 700,- Kč činí daňově uznatelný výdaj (3%) 501,- Kč, zbývajících 49,- Kč je podnik 
povinen hradit ze zisku. 

Úspora finančních prostředků při poskytnutí příspěvku na penzijní připojištění je 
2 304,- Kč ročně na jednoho zaměstnance.  
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IV:  Porovnání z pohledu zaměstnance 
 Zvýšení hrubého příjmu Příspěvky na penzijní 

připojištění 
Hrubá mzda (v Kč) 17 250,- 16 700,- 
nezdanitelná položka 3 170,- 3 170,- 
sociální a zdravotní pojištění (12,5%) 2 156,- 2 087,- 
daňový zaklad 11 924,- 11 443,- 
z toho záloha na daň z příjmu 1 788,- 1 716,- 
Čistá mzda (v Kč) 13 306,- 12 897,- 
Příspěvek na PP (do 5 % osvobozen)  550,- 
Celkový čistý příjem zaměstnance 13 306,- 13 447,- 
 
Zaměstnanec získá o 1 692,- Kč ročně více, pokud se rozhodne pro příspěvky na penzijní 
připojištění hrazené zaměstnavatelem před zvýšením hrubé mzdy.  
 
c) Příspěvek na životní pojištění 

 
Příklad modelové situace:  
� základní měsíční hrubá mzda: 16 700,- Kč měsíčně, 
� zaměstnavatel poskytuje měsíční peněžní příspěvek 550 Kč,- na životní pojištění  

zaměstnance, 
� zaměstnavatel zvýšil hrubou mzdu zaměstnanci o částku 550,- Kč. 
 
V: Porovnání z pohledu zaměstnavatele 
 Zvýšení hrubého příjmu Příspěvky na životní 

pojištění 
Hrubá mzda (v Kč) 17 250,- 16 700,- 
Sociální a zdravotní pojištění (35%) 6 037,- 5 845,- 
příspěvek na ŽP osvobozeno  550,- 
Celkové náklady zaměstnavatele  
na 1 zaměstnance 

23 287,- 23 095,- 

 
Tak jako u modelového příkladu při poskytování penzijního připojištění je u placení 

příspěvku na životní pojištění roční úspora na jednoho zaměstnance 2 304,- Kč. Celá částka je 
daňově uznatelný výdaj.  
 
VI:  Porovnání z pohledu zaměstnance 
 Zvýšení hrubého příjmu Příspěvky na životní 

pojištění 
Hrubá mzda (v Kč) 17 250,- 16 700,- 
nezdanitelná položka 3 170,- 3 170,- 
sociální a zdravotní pojištění (12,5%) 2 156,- 2 087,- 
daňový zaklad 11 924,- 11 443,- 
z toho záloha na daň z příjmu 1 788,- 1 716,- 
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Čistá mzda (v Kč) 13 306,- 12 897,- 
Příspěvek na ŽP  550,- 
Celkový čistý příjem zaměstnance 13 306,- 13 447,- 
 

Stejně jako u penzijního připojištění je i u příspěvku na životní pojištění výhodnější 
využít poskytovanou zaměstnaneckou výhodu. Zaměstnanec během jednoho roku získá navíc 
1 692,- Kč.  
 
3. Výsledky průzkumu názorů zaměstnanců na zaměstnanecké výhody 

V rámci průzkumu spokojenosti s poskytováním zaměstnaneckých výhod (ZV) byla 
zaměstnancům vybraných podniků položena následující otázka: “Dáváte přednost zvýšení 
mzdy před rozšířením zaměstnaneckých výhod ve stejné výši?“ 

Na tuto otázku odpovídalo 66 zaměstnanců ČS, a.s., oblastní pobočky v Novém Jičíně; 
55 zaměstnanců brněnského ALSTOM Power CZ, s.r.o., sekce turbín a 40 zaměstnanců 
výrobního podniku ze Zlínského kraje (tento podnik nechtěl být jmenován).  

Tato otázka potvrdila dominantní sílu mzdy jako motivačního faktoru. I když 
z finančního hlediska je výhodnější čerpat zaměstnanecké výhody před mzdou (většina 
zaměstnaneckých výhod je daňově osvobozena od daně z příjmu, je také osvobozena 
od plateb na sociální a zdravotní pojištění), většina dotazovaných zaměstnanců sledovaných 
podniků by preferovala zvýšení hrubé mzdy (z které musí odvést zaměstnanec sociální 
a zdravotní pojištění a zaplatit daň z příjmu) před rozšířením zaměstnaneckých výhod 
o stejnou nominální částku.  

Možným vysvětlením může být, že zvýšená mzda přináší okamžitý finanční efekt 
a zaměstnanecká výhoda (např. příspěvek na penzijní připojištění nebo životní pojištění), 
i když je ve vyšší reálné hodnotě, je často vázána na časové období od kdy se může s finanční 
částkou nakládat. Mzda je nárokovaná složka odměňování, zaměstnanecké výhody (ZV) často 
bývají zakotveny v kolektivní smlouvě nebo vnitřním předpisu, ale při ekonomických potížích 
firmy jsou často za souhlasu odborové organizace (pokud ve firmě působí) omezovány, popř. 
rušeny.  

U všech sledovaných firem byly četnosti kladných odpovědí (tj. preference zvýšení 
mzdy před rozšířením zaměstnaneckých výhod) vysoké (v souhrnu okolo 87 %), většina 
kladných odpovědí byly směřovány do kategoričtější odpovědi „určitě ano“, s výjimkou fy. 
ALSTOM Power CZ, s.r.o., kdy kladné kategorie odpovědí byly téměř shodné s mírnou 
převahou odpovědi „spíše ano“. 

 
VII:  Procentické vyjádření odpovědí respondentů na položenou otázku 

  Určitě ANO Spíše ANO Spíše NE Určitě NE 
ALSTOM Power CZ, s.r.o. 41,80 45,50 9,10 3,60 
Výrobní podnik 67,50 20,00 12,50 0,00 
ČS, a.s. 54,50 33,40 9,00 3,10 
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1: Grafické znázornění odpovědí respondentů na položenou otázku 
 

ZÁVĚR 
Lze vidět, že poskytování zaměstnaneckých výhod náhradou za zvýšení hrubé mzdy 

vede k finančním úsporám jak na straně zaměstnavatele, tak na straně zaměstnance. I přesto 
v průzkumu u tří firem zaměstnanci preferovali zvýšení mzdy před poskytnutím 
zaměstnanecké výhody.  
 Výhodnost zaměstnaneckých výhod závisí na daňové politice státu. Příkladem mohou 
být příspěvky na penzijní i životní pojištění, které pokud nebyly daňově zvýhodněny, nebyly 
ve firmách často používány jako zaměstnanecká výhoda. Změnou daňových zákonů 
a možností tyto příspěvky  zahrnout do daňově uznatelných nákladů se tyto příspěvky staly 
jedny z nejčastěji poskytovanými zaměstnaneckými výhodami. 
 

SOUHRN 
Využitím daňových úlev při poskytování příspěvků na životní pojištění, penzijní 

připojištění a závodní stravování zaměstnavatel významnou částkou šetří své náklady oproti 
tradičnímu zvyšování mezd u svých zaměstnanců (částky se pohybují v několika stech Kč 
na jednoho zaměstnance). I pro zaměstnance je poskytování příspěvků na tyto druhy pojištění 
výhodné, získává více peněz než při pouhém zvýšení mzdy. V příspěvku je toto finanční 
zvýhodnění a porovnání mezi poskytnutím zaměstnanecké výhody a zvýšením hrubé mzdy 
analyzováno a matematicky zdůvodněno. Určitou nevýhodou pro zaměstnance je, že tyto 
finanční prostředky (příspěvky na penzijní a životní pojištění) nemůže okamžitě použít pro 
svoji potřebu a jsou vázány na sjednaných typech pojištění. Snad i to je důvod, proč 
zaměstnanci vybraných firem preferovali zvýšení mzdy před poskytnutím zaměstnanecké 
výhody. Uvedené zaměstnanecké výhody se mohou stát významným faktorem pro stabilizaci 
stávajících zaměstnanců, popř. i získávání nových, potřebných zaměstnanců. V příspěvku jsou 
tyto zaměstnanecké výhody stručně charakterizovány. 
 
daně, penzijní připojištění, příspěvek na stravování, zaměstnanecké výhody, životní pojištění.  
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