
Abstrakt 

Název diplomové práce – Zaměstnanecké benefity 

Diplomová práce se zabývá zaměstnaneckými benefity, podmínkami a pravidly jejich 

poskytování. Cílem této práce je především poskytnout strukturovaný pohled na důležité 

aspekty týkající se obecně veskrze všech benefitů a jejich poskytování a následně se zaměřit na 

několik konkrétních benefitů a u nich poukázat na jejich specifické otázky, praktické problémy, 

jakož i případné možnosti řešení těchto problémů. Vedlejším cílem práce je vymezení jevu 

spočívajícího v rostoucích zásazích státu do oblasti pracovněprávních vztahů, speciálně při 

poskytování benefitů, včetně úvah nad tímto jevem a jeho dalším vývojem. 

Tato práce je rozdělena do pěti hlavních částí, z nichž každá se dále dělí na další 

kapitoly. První část této práce pojednává o samotném pojmu a poté o rozdělení 

zaměstnaneckých benefitů do jednotlivých skupin z různých úhlů pohledu. Popisuje jejich 

funkce a možné způsoby, jakými lze zaměstnanecké benefity poskytovat. 

Druhá část řeší otázku právní úpravy zaměstnaneckých benefitů, přičemž je zde 

poukázáno na fakt, že pro zaměstnanecké benefity v současné chvíli neexistuje žádná 

komplexní zákonná úprava. Existují ovšem některé právní předpisy, které se zaměstnaneckých 

benefitů více či méně dotýkají. Jak konkrétně je dále obsahem této části diplomové práce. Tato 

část je pak zakončená pojednáním o kolektivních smlouvách a vnitřních předpisech, kde jsou 

pravidla poskytování benefitů upravena v praxi nejčastěji. 

Další část je věnovaná otázce diskriminace v pracovním právu obecně s následným 

zaměřením se na otázku rovnosti a zákazu diskriminace v odměňování (kam patří i odměňování 

ve formě zaměstnaneckých benefitů). Tato část práce pak v jejím závěru popisuje možné 

důsledky, jaké mohou zaměstnavateli plynout z porušení zákazu diskriminace, stejně jako 

možné způsoby ochrany zaměstnance proti takovému jednání. 

Čtvrtá část práce je zaměřená na některé konkrétní benefity, jejich obecnou úpravu a 

pravidla poskytování a vzápětí vybrané zajímavé otázky, které mohou vyvstat v souvislosti 

s poskytováním těchto benefitů. U každého z těchto benefitů je uvedeno jeho daňové řešení. 

Závěrem diplomové práce je pak část pátá, která rozebírá a obsahuje úvahy nad 

některými aktuálními tématy v oblasti zaměstnaneckých benefitů a jejich dalším vývojem. 

 


