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Úvod 

Tématem této diplomové práce jsou zaměstnanecké benefity, na které lze nahlížet jako na 

určité specifikum vyskytující se v rámci pracovněprávních vztahů. Význam slova benefit, 

ve smyslu, v jakém je užíván v pracovním právu lze spatřovat především v určité výhodnosti 

(zejména) pro zaměstnance, ale v mnoha případech též pro zaměstnavatele, a pak také 

v dobrovolnosti jejich poskytování. Doba je nyní taková, že lidé v produktivním věku tráví v práci 

velkou část svého života a zaměstnanecké benefity mohou být příjemným prostředkem, jak 

ozvláštnit a zpříjemnit pracovní vztah mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. 

Důvod, proč jsem se rozhodla zpracovat právě toto téma, je dle mého skutečnost, že se 

jedná o téma zajímavé a vysoce aktuální nejen v rámci pracovního práva, ale vůbec ve společnosti 

jako takové. Další věc, která tomuto tématu přidává na atraktivnosti, a která hrála roli při mém 

výběru, je fakt, že ač se jedná o téma zajímavé a aktuální, není dle mně dostupných informací 

v podobné formě příliš zpracováváno, minimálně v takovém rozsahu jako jiná aktuální 

pracovněprávní témata. 

Je obecně známé, že jednotlivé oblasti lidské činnosti, mezi nejdůležitější z nichž patří 

bezpochyby právo, ekonomika či politika, jsou navzájem provázané a vzájemně se ovlivňují. 

Oblast zaměstnaneckých benefitů tedy bude vždy ovlivněna ekonomickou situací a hospodářskými 

aspekty, stejně tak politickou situací či společenskými potřebami a náladami. Aktuálnost tématu 

zaměstnaneckých benefitů bude však platit bez ohledu na to, v jaké fázi se zrovna nachází 

hospodářský cyklus, tedy zda je ekonomika právě ve fázi konjunktury, či naopak ve fázi recese. 

Stejně tak na aktuálnost tohoto téma nebude mít vliv ani to, zda máme levicově či pravicově 

zaměřenou vládu. Zkrátka aktuálnost tohoto téma je trvalá a zaměstnanecké benefity se fakticky 

staly výraznou součástí pracovněprávních vztahů. Nicméně je zřejmé, že samotná nabídka 

zaměstnaneckých benefitů, spolu se způsobem a ochotou poskytovat tyto na straně zaměstnavatelů 

a možnosti využívání na straně zaměstnanců se budou měnit v závislosti na konkrétní politické, 

ekonomické i právní situaci v ČR, případně v celém světě. 

Cílem mé práce bude poskytnout maximálně možný rozbor základních otázek týkajících 

se zaměstnaneckých benefitů a jejich poskytování. Rozhodně nebude možné v rámci diplomové 

práce podrobně rozebrat z právního hlediska každý benefit, nebo alespoň většinu z běžně 

nabízených benefitů. Tato skutečnost dle mého názoru ovšem nebrání podívat se na některá 

konkrétní specifika u vybraných benefitů a poukázat na určité problémy, které se v souvislosti 

s jejich poskytováním mohou objevit, a následně rovněž popsat a zauvažovat nad možnými 
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cestami řešení těchto problémů. Vedlejším cílem může být zároveň alespoň pokus o odpověď na 

otázku, zda a případně jakým způsobem by měl do poskytování zaměstnaneckých benefitů 

zasahovat stát jako veřejnoprávní subjekt. 

V první části mé práce čtenář získá informaci, proč vůbec zaměstnanecké benefity existují, 

tedy jaká je jejich funkce, z jakých hledisek lze jednotlivé benefity členit a jakými způsoby je 

může zaměstnavatel poskytovat. Benefity a jejich podstata vyjádřená výše je neodmyslitelně 

spojená s tím, že systém jejich poskytování má fungovat na dobrovolné (nepovinné) bázi, a právě 

kvůli tomu v této oblasti nelze očekávat nějakou ucelenou a podrobnou právní úpravu. V českém 

právním řádu neexistuje žádný zákon, který by se komplexně, či jen výrazněji a systémově zabýval 

zaměstnaneckými benefity, což, jak bude dále v této práci uváděno, není rozhodně špatně. 

Nicméně řada zákonů obsahuje alespoň jakýsi nástin buď samotné existence benefitu, nebo 

úpravu, která s poskytováním benefitu přímo či nepřímo souvisí.1 V další části své práce se tedy 

pokusím nastínit a rozebrat související právní úpravu a její nejdůležitější otázky.  

Důležitou součástí této práce, které se budu věnovat v části třetí, je téma diskriminačního 

jednání nebo spíše zákazu takového jednání, které je v pracovním právu obecně velmi často 

probíraným a důležitým tématem a je relevantní i pro oblast poskytování zaměstnaneckých 

benefitů. Zde bych se ráda pokusila objasnit, proč vlastně tento jev souvisí se zaměstnaneckými 

benefity, jakým způsobem spolu souvisí a zda existují právní prostředky ochrany proti tomuto 

jednání. Rovněž bych se pokusila zamyslet nad účinností těchto prostředků.  

Jak jsem již výše uvedla, podrobný rozbor všech dnes existujících a zaměstnavateli 

poskytovaných benefitů by rozsahem patrně mířil spíše k samostatné knize, nicméně bych nerada, 

aby moje práce skončila pojednáním o obecných otázkách dané problematiky zakončeným více či 

méně vyčerpávajícím výběrem a popisem poskytovaných benefitů. Proto se tedy v předposlední 

části své práce pokusím vybrat několik dle mého názoru zajímavých a zároveň rozličných benefitů, 

které podrobně rozeberu z hlediska teorie i praxe, a to včetně zhodnocení jejich daňové 

ne/výhodnosti, jež je velmi důležitým a často rozhodujícím faktorem jejich samotného 

poskytování.  

Poslední část mé práce by měla být jakýmsi zhodnocením současné situace a vývoje ve 

světě, přirozeně zejména v České republice. Za přidanou hodnotu této práce bych považovala 

 

1 Nejvýraznějším z těchto zákonů bude v pracovním právu logicky zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění 

pozdějších předpisů a pak také zákon č. 586/1992 Sb., zákon o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. 
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zamyšlení nad vybranými aktuálními otázkami v oblasti poskytování zaměstnaneckých benefitů 

včetně nastínění jejich možného budoucího vývoje, to částečně i formou úvah de lege ferenda.  
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1. Zaměstnanecké benefity 

Zaměstnanecké benefity nebo také zaměstnanecké výhody jsou určitou formou výhod 

poskytovaných zaměstnavatelem zaměstnanci nad rámec zákonné povinnosti poskytovat peněžité 

plnění ve formě mzdy, platu nebo odměny z dohody. Ve většině případů jsou poskytovány pouze 

na základě existence pracovního poměru, nikoliv v závislosti na výkonu a schopnostech.2 

Podmínky odměňování zaměstnance najdeme v části šesté zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, 

ve znění pozdějších předpisů, který v § 109 odst. 1 stanoví, že: „Za vykonanou práci přísluší 

zaměstnanci mzda, plat nebo odměna z dohody za podmínek stanovených tímto zákonem, 

nestanoví-li tento zákon nebo zvláštní právní předpis jinak.“ Moderní pojetí personalistiky, 

konkrétně odměňování nespočívá jen v peněžních odměnách, ale také v nepeněžních, a někdy 

dokonce i v nehmotných požitcích, jakými jsou právě zmíněné zaměstnanecké výhody, povýšení 

pracovníka, formální uznání, vytváření příznivějších pracovních podmínek, vzdělávání 

pracovníků a mnoho dalších. To vše pak vytváří celkovou odměnu zaměstnance, která přispívá 

k jeho spokojenosti, k pocitu užitečnosti, důležitosti a přináší mu určitou radost.3 

Z historického hlediska mělo slovo benefit hned několik významů, tak jak uvádí Pelc,4 

nicméně každý pak ve výsledku znamenal nějaký druh prospěchu/odměny. Benefice byla dříve 

divadelní představení ve prospěch herce. V lenním právu slovo beneficium (obročí) znamenalo 

statek udělovaný králem za prokázané služby a také právo na nějaký úřad a s ním spojený příjem. 

V církevním právu pak obročí představovalo důchod související s vykonáním církevního úřadu. 

Dnes je slovo benefit ve většině případů spojováno právě s výhodou zaměstnaneckou, ve světě 

často spojené s pojmem employee benefits. 

Podle společnosti TREXIMA, která zpracovala výsledky šetření BENEFITY 2019, téměř 

95 % zaměstnavatelů poskytuje svým zaměstnancům minimálně jeden zaměstnanecký benefit. 

Nicméně průměrný český zaměstnavatel nezůstává pouze u jednoho nabízeného benefitu a 

obvykle svým zaměstnancům poskytuje okolo pěti zaměstnaneckých výhod.  Výsledky tohoto 

šetření poukazují na míru a druhy benefitů poskytovaných zaměstnavateli ve mzdové (soukromé) 

sféře. Nejoblíbenějším benefitem roku 2019 byl příspěvek na stravování, jenž poskytlo svým 

zaměstnancům 72 % zaměstnavatelů. Na druhém místě skončil příspěvek na penzijní spoření, 

 

2 PELC, Vladimír. Zaměstnanecké benefity v roce 2011, daňové a pojistné režimy benefitů, jak zaměstnancům 

poskytovat více s menšími náklady pro zaměstnavatele i zaměstnance. Praha: Leges, 2011, s. 8. ISBN 978-80-87212-

66-0. 
3 KOUBEK, Josef. Personální práce v malých a středních firmách. 4., aktualizované a doplněné vydání. Praha: Grada 

Publishing, 2011, s. 157. ISBN 978-80-247-3823-9.  
4 PELC, Vladimír. Zaměstnanecké benefity v roce 2011, daňové a pojistné režimy benefitů, jak zaměstnancům 

poskytovat více s menšími náklady pro zaměstnavatele i zaměstnance. op. cit., s. 15.  
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který poskytlo 42 % zaměstnavatelů a dále dovolená nad rámec zákona poskytovaná 38 % 

zaměstnavateli. Pružnou/flexibilní formu zaměstnání v roce 2019 nabízelo 34 % zaměstnavatelů 

a pětici nejoblíbenějších benefitů v tomto roce, jak vyplývá z průzkumu, zakončují benefity mající 

souvislost se vzděláním (jazykové kurzy, příspěvky na odborný rozvoj zaměstnanců aj.) 

a příspěvky na životní pojištění, které poskytovalo shodně 32 % zaměstnavatelů.5 

Nabízí se otázka, zda podobný vývoj bude možné pozorovat i v následujících letech 

s ohledem na pandemii Covid-19, která nepochybně nějakým způsobem ovlivní chování všech 

zaměstnavatelů. Téměř s jistotou je možné říci, že míra nezaměstnanosti, která byla v posledních 

letech velice nízká, v následujících letech naopak prudce stoupne. V zásadě mohou nastat dvě 

situace. Existuje možnost, že celá tato situace nebude mít v důsledku výraznější vliv na míru 

poskytování benefitů, což by šlo podložit následujícími argumenty. V době, kdy je nezaměstnanost 

nízká, je důležité nejen získat a udržet si kvalitní zaměstnance, ale obecně získat vůbec nějaké 

zaměstnance. Zatímco míra nabídek práce je vysoká, míra poptávek po nich je o dost nižší. I 

v opačném případě při vysoké míře nezaměstnanosti, kdy sice nebude převyšovat nabídka volných 

míst nad jejich poptávkou, ale zaměstnavatelé také budou mít zájem na tom získat a udržet 

především ty schopné, kvalifikované a těžko nahraditelné zaměstnance, a tím si udržet schopnost 

konkurence na trhu a nedostat se tak do existenčních problémů. Podmínky tedy budou odlišné, ale 

v obou případech shodně pak ve výsledku můžou zaměstnanecké benefity, jak podrobněji uvádím 

níže, sehrát stejně důležitou roli. 

Dle mě ale daleko pravděpodobnější verzí následného vývoje bude spíše to, že sféra 

poskytování benefitů (alespoň v následujících letech) bude prvním místem, kde se bude 

zaměstnavatel snažit ušetřit peníze. Dá se tedy asi očekávat, že v této souvislosti minimálně 

neporoste nabídka nově poskytovaných benefitů. V lepším případě bude zaměstnancům 

u některých zaměstnavatelů zachována možnost čerpání již současně poskytovaných benefitů, 

v tom horším dojde k jejich omezování. Což ostatně plyne z logiky věci a dobrovolnosti jejich 

poskytování.   

1.1. Funkce benefitů 

Poskytování zaměstnaneckých benefitů a to, proč jsou v dnešní době stále oblíbenější, má 

několik důvodů. Jak již bylo zmíněno, benefity jsou speciálním druhem odměny a každá odměna 

 

5 TREXIMA. V roce 2019 nabízely firmy svým zaměstnancům průměrně 5 benefitů. trexima.cz [online]. c2019. 

poslední revize 11. 12. 2019 [cit. 2019-12-14]. Dostupné z: <https://www.trexima.cz/aktualita/v-roce-2019-

nabizely-firmy-svym-zamestnancum-prumerne-5-benefitu>  

https://www.trexima.cz/aktualita/v-roce-2019-nabizely-firmy-svym-zamestnancum-prumerne-5-benefitu
https://www.trexima.cz/aktualita/v-roce-2019-nabizely-firmy-svym-zamestnancum-prumerne-5-benefitu
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má silně motivační funkci. Další významnou funkcí benefitů je posílení rovnováhy pracovního 

a soukromého života zaměstnance. Z ekonomického hlediska se na benefity ve velkém množství 

vztahují daňové a odvodové úlevy a zvýhodnění u zaměstnanců a je zde také možnost úspory 

mzdových nákladů na straně zaměstnavatele. Benefity v těchto případech tedy plní i funkci 

úspornou. Množstvím a druhem poskytovaných benefitů se také liší zaměstnavatel od jiného 

zaměstnavatele, dochází tedy k odlišení od konkurence, k posílení firemní kultury a zvyšování 

hodnoty značky, image a prestiže zaměstnavatele.6 

1.1.1. Funkce motivační 

Motivace pracovníků hraje důležitou roli v celé personalistice. Dobře namotivovaní 

pracovníci jsou výkonnější, spokojenější, vytvoří si lepší vztah k zaměstnavateli a mají pak i lepší 

přístup k zákazníkům, pokud s nimi přicházejí do kontaktu. Motivovaní pracovníci také dosahují 

lepších výsledků a vyžadují menší kontrolu.7 

Souhrn okolností ovlivňující motivaci nazýváme motivačními faktory. Motivační faktory 

lze třídit z několika hledisek a zabývá se jimi několik teorií. Mezi nejznámější teorie, které 

se vztahují na motivaci k práci, patří Maslowovo třídění hierarchických potřeb a Herzbergova 

teorie dvou dimenzí motivace k práci. Abraham Maslow třídí potřeby fyziologické, potřeby jistoty, 

potřeby sociální, potřeby uznání a potřeby seberealizace. K uspokojování jednotlivých 

vyjmenovaných potřeb dochází postupně, a jakmile se tak stane, přestává být tato potřeba nadále 

motivující.8 Peněžitá odměna dokáže uspokojit potřebu fyziologickou a částečně i potřebu jistoty 

ve smyslu ekonomického zabezpečení zaměstnance a jeho rodiny. Nicméně na uspokojení dalších 

vyjmenovaných potřeb tak, jak v hierarchii stojí, už nedosáhne. Zde se tedy dostáváme do bodu, 

kdy si zaměstnavatel nevystačí již s pouhou peněžitou odměnou pro pracovníka, ale musí přijít 

s něčím navíc, aby své zaměstnance udržel namotivované. 

Se zcela odlišnou teorií z hlediska motivace k práci ve spojení s benefity ale přichází 

Frederick Herzberg. Ve své teorii Herzberg uvádí dva faktory motivace – faktory hygieny 

(dissatisfaktory) a motivátory vnitřních pracovních potřeb (satisfaktory). Faktory hygieny jako 

takové samy o sobě nezvyšují motivovanost k práci a pracovní nasazení a nemají ani vliv přímého 

podnětu na aktivitu zaměstnance. Nicméně pokud zde tyto faktory chybí, jsou zaměstnanci 

 

6 PELC, Vladimír. Zaměstnanecké benefity v roce 2011, daňové a pojistné režimy benefitů, jak zaměstnancům 

poskytovat více s menšími náklady pro zaměstnavatele i zaměstnance. op. cit., s. 16-17.  
7 URBAN, Jan. Motivace a odměňování pracovníků: Co musíme vědět, abyste ze svých spolupracovníků dostali to 

nejlepší. Praha: Grada Publishing, 2017, s. 12. ISBN 978-80-271-0227-3.  
8 Tamtéž, s. 13.  
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nespokojení, což vede k následné demotivaci. Mezi tyto faktory řadí vše, co se netýká práce 

samotné, ale pracovních podmínek. Je to například poskytovaná základní mzda, zaměstnanecké 

výhody, rovnováha mezi prací a osobním životem nebo vztahy na pracovišti. Druhá skupina – 

satisfaktory – jsou faktory, které pramení přímo z práce samotné, a jsou jimi třeba výkon, 

společenský statut, uznání, možnost rozvoje nebo možnost kariérního růstu. Pokud jsou 

satisfaktory dobře laděny, představují nejúčinnější složku motivace k práci a přímo vedou 

ke zvýšení pracovního výkonu zaměstnance.9 

Teoriemi Herzberga a Maslowa se ve svých odborných publikacích zabývá velké množství 

autorů. Ne všichni se na jejich přesné interpretaci shodnou, zároveň se ale všichni shodují na tom, 

že žádná z teorií související s motivací práce nemůže nikdy fungovat generálně, striktně a za každé 

situace. Nelze předpokládat, že všechny faktory by se vždy vyskytovaly v jakémkoliv okamžiku 

ve stejné míře, nebo dokonce u všech členů populace. 

Armstrong10 například v souvislosti s Herzbergovou teorií uvádí, že spokojenost jako 

výsledek zvýšení peněžní odměny nebo odměn celkově má jen krátkodobý účinek a může se tedy 

stát jen krátkodobým motivátorem, na rozdíl od dlouhodobých motivátorů spojených s prací 

samotnou. Dvořáková11 upozorňuje, že hranice mezi vymezením faktorů hygieny a motivátory 

nikdy není striktní a zcela jasná. Přiznává, že Herzberg sice mzdu a jiné zaměstnanecké výhody 

řadí do faktorů hygieny, nicméně vždy je nutné přihlédnout ke konkrétní motivační situaci, 

struktuře motivů a jejich aktuální intenzitě. Při splnění určitých podmínek můžou totiž mzda a jiné 

odměny působit rovněž jako motivátor. To platí zejména tehdy, když dodatečná mzdová (nebo 

jiná) ocenění vedení interpretuje jako formu pochvaly či ocenění kvality zaměstnance. Urban12 

z Herzbergovy teorie vyvozuje dva závěry. Prvním je, že nespokojené zaměstnance lze jen velmi 

těžko motivovat, takže jestliže je zaměstnavatel motivovat chce, musí nejdříve nespokojenost 

odstranit – jinak řečeno, uspokojit jejich hygienické faktory. Druhým závěrem je, že odstranění 

nespokojenosti (uspokojení hygienických faktorů) ještě nutně nemusí vést k motivaci 

zaměstnanců – je to podmínka nutná, nikoliv však dostačující. Urban se tedy přiklání k obecným 

závěrům Herzbergovy teorie, a konkrétně k tomu, že zvyšování základní mzdy, nabízení 

 

9 KLEIBL, Jiří. IN: DVOŘÁKOVÁ, Zuzana a kol. Řízení lidských zdrojů. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 228-229. ISBN 

978-80-7400-347-9.  
10 ARMSTRONG, Michael. Odměňování pracovníků. Praha: Grada Publishing, 2009, s. 112. ISBN 978-80-247-2890-

2.  
11 KLEIBL, Jiří. IN: DVOŘÁKOVÁ, Zuzana a kol. Řízení lidských zdrojů. op. cit., s. 229.  
12 URBAN, Jan. Motivace a odměňování pracovníků: Co musíme vědět, abyste ze svých spolupracovníků dostali to 

nejlepší. op. cit., s. 19-20.  
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nejrůznějších benefitů, vytváření příjemného pracovního prostředí sice zajišťuje vyšší 

spokojenost, nicméně k vyšší motivaci pracovníků nevede. 

I přes vše výše uvedené nelze zpochybnit, že platové ohodnocení pro zaměstnance bude 

vždy jeden z nejdůležitějších faktorů ovlivňujících výběr pracovního místa. Na tomto místě ovšem 

považuji za důležité uvést jednu věc. A sice že v souvislosti s rostoucím množstvím 

poskytovaných peněž a s ním souvisejícím uspokojením potřeb bude jejich motivační účinek 

klesat (pokud se tedy odkloníme od závěrů Herzbergovy teorie a toho, že ani na počátku žádný 

motivační účinek nemá). Možnost opětovného zvýšení příjmů již proto nebude tak motivující, což 

souvisí s klesající užitečností spotřebních statků, které lze výměnou za peníze získat.13 

Zaměstnavatelé si dobře uvědomují, že počet a rozmanitost jimi nabízených benefitů může hrát 

velmi významnou roli při konečné volbě, které z nabízených míst na trhu práce nakonec 

zaměstnanec zvolí. Nezřídka se také stává, že zaměstnanec dokonce zvolí nabídku, která je sice 

finančně mírně horší, nicméně s jejím přijetím získá i velkou škálu možností čerpat z nabídky 

poskytovaných benefitů. Škála nabízených benefitů není důležitá jen při získávání nových 

zaměstnanců, ale také k udržení schopných a kvalifikovaných zaměstnanců. V takto nastavené 

společnosti tedy logicky vedle odměny ve formě platu roste i důležitost jiných odměn, například 

těch ve formě zaměstnaneckých výhod.  

1.1.2. Funkce rovnováhy pracovního a soukromého života  

Tak jako všechny jiné oblasti lidského života i rodinná politika prochází v průběhu historie 

neustálými změnami. V posledních desetiletích jsou ale změny a vývoj daleko výraznější, jelikož 

to situace v současném světě (nebo minimálně ve vyspělých zemích) umožňuje. Zatímco 

v minulosti byla rodina a rodinná politika poměrně jasně definovaná, matka v naprosté většině 

případů zůstávala po porodu s dítětem doma a otec v naprosté většině případů vystupoval jako 

„živitel rodiny“, dnes toto pravidlo už rozhodně ve většině případů neplatí. Výrazně přibývá 

matek, které se velice brzy po porodu dítěte vrací zpátky do práce buď na plný, nebo alespoň 

na částečný úvazek. Rovněž v dnešní době sledujeme daleko větší rozvodovost, klesající počet 

uzavřených sňatků, menší porodnost a obecně daleko větší potřebu individualizace u osob obou 

pohlaví. Všechny tyto změny lze souhrnně označit jako demografický přechod – proces významné 

 

13 URBAN, Jan. Motivace a odměňování pracovníků: Co musíme vědět, abyste ze svých spolupracovníků dostali to 

nejlepší. op. cit., s. 17.  
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změny demografických vlastností společnosti.14 Se změnami ve společnosti přichází logicky i větší 

potřeba sladit osobní a pracovní život (anglicky termín „work-life balance“) a některé 

zaměstnanecké benefity k tomu mohou docela výrazně pomoci. Jde klasicky o flexibilní formy 

zaměstnání, jakými jsou home office, houseworking, telework nebo job-sharing, ale také firemní 

školky, peněžní příspěvky na hlídání dětí nebo přímo zajištění hlídání dětí, příspěvky na sportovní 

vyžití, kulturní akce, delší dovolená a možnosti neplaceného volna. „Při poskytování plnění, která 

nemají přímou spojitost s výkonem práce, vycházejí zaměstnavatelé z poznání, že pracovní 

a mimopracovní život zaměstnance stojí v úzké interakci.“15 Pracovní výkon zaměstnance je 

ovlivňován funkčností a kvalitou jeho soukromého života. Zaměstnanec s fungující rodinou je 

výkonnější a loajálnější.  

V posledních letech se zejména Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky 

věnuje možnostem efektivního sladění profesního a rodinného života. Za cíl si stanovuje rozšířit 

spektrum služeb péče o děti, zvýšit jejich cenovou dostupnost a stejně tak umožnit zapojení 

různých subjektů (tj. nejenom subjektů veřejné správy, ale právě také zaměstnavatelů, kteří jsou 

v tomto ohledu podporováni formou daňových úlev a bonifikací) do oblasti poskytování služeb 

péče o děti od raného věku do zahájení povinné školní docházky.16 V souvislosti s výše uvedeným 

vzniká velké množství projektů, jež se snaží o převedení těchto cílů do praxe, které podporuje 

nejen Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky, ale velkou pozornost jim také 

věnuje Evropská unie a její příslušné instituce. Z těch úspěšných projektů, které se již povedlo 

převést do praxe, bych zmínila například přijetí zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče 

o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů (o tomto zákoně více viz část 4, bod 4.2.1), 

jehož návrh připravilo Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky. 

Oblast flexibilních forem zaměstnání je v současné době v Zákoníku práce sice nějakým 

způsobem upravena (viz část 2, odstavec 2.1), nicméně tato úprava není příliš dostačující. V České 

republice je zatím stále velmi malé procento zaměstnanců, kteří tyto flexibilní formy zaměstnání 

 

14 MATLÁK, Ján. Zosúladenie pracovného a rodinného života a poisťovací systém. IN: Sborník příspěvků z 

mezinárodní vědecké konference pracovní právo 2015 na téma Slaďování rodinného a pracovního života. ACTA 

UNIVERSITATIS BRUNENSIS IURIDICA. Brno: Masarykova univerzita, 2015, s. 109. ISBN 978-80-210-

8121-5.  
15 STRÁNSKÝ, Jaroslav. Právní postavení zaměstnance v době trvání mateřské a rodičovské dovolené. IN: Sborník 

příspěvků z mezinárodní vědecké konference pracovní právo 2015 na téma Slaďování rodinného a pracovního 

života. ACTA UNIVERSITATIS BRUNENSIS IURIDICA. Brno: Masarykova univerzita, 2015, s. 104. ISBN 

978-80-210-8121-5. 
16 ŠTANGOVÁ, Věra. IN: PICHRT, Jan a MORÁVEK, Jakub. Atypická zaměstnání – cesta k vyšší zaměstnanosti? 

Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2015, s. 167-169. ISBN 978-80-7478-975-5. 
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za standardní situace (k tomuto více v části 5. této práce) využívají nebo mají možnost využívat.17 

Ač můj obecný názor je a vlastně celá tato práce stojí spíše na tom, že stát by měl do právní úpravy 

zaměstnaneckých benefitů zasahovat co nejméně (viz níže), tak zrovna u úpravy flexibilních forem 

zaměstnaní si to naopak nemyslím. Flexibilní formy zaměstnání je sice možné vnímat jako určitý 

druh zaměstnaneckého benefitu a ve většině případů jsou tak i prezentovány, ale z hlediska jejich 

povahy se úplně o klasický benefit nejedná. V případě klasického zaměstnaneckého benefitu je 

jím ovlivněna jen určitá dílčí část práce zaměstnance, která s ní samotnou více čí méně souvisí. 

Flexibilní formy zaměstnání naproti tomu ovlivňují a stanovují celý pracovní proces jako takový 

a je velice obtížné, aby si tento režim zaměstnavatel nastavil správně tak, aby pro něj byl na jedné 

straně dobře fungující a efektivní, ale zároveň nedocházelo k újmě na straně zaměstnance. Z tohoto 

důvodu by dle mého názoru bylo žádoucí, aby se stát v průběhu dalších let zaměřil na podnikání 

kroků, které povedou k lepší organizaci, dostupnosti a výhodnosti těchto forem zaměstnávání, jak 

na straně zaměstnance, tak na straně zaměstnavatele. Zvýšení počtu zaměstnanců zaměstnaných 

na částečný úvazek, home office zaměstnanců nebo zvýšení počtu sdílených pracovních míst by 

vedlo k výrazně lepšímu využití pracovního potenciálu, zejména žen na mateřské dovolené či 

například částečně invalidních osob, a též by přispělo k cíli sladění rodinného a pracovního života. 

1.1.3. Funkce úsporná  

Zaměstnanecké benefity mohou také významně plnit funkci úspory, a to jak na straně 

zaměstnavatele (některé z poskytovaných benefitů si zaměstnavatel může zahrnout do nákladů 

a snížit tak svůj daňový základ), tak na straně zaměstnance. U zaměstnanců jsou některé benefity 

osvobozeny od daně z příjmů a nezahrnují se tak do základu pro výpočet sociálního a zdravotního 

pojištění. Podrobněji se touto problematikou zabývám v odstavci členění/dělení benefitů, 

konkrétně pak v bodu 1.2.4.  

Úspornou funkci benefitů lze ovšem spatřovat i v jiné souvislosti než v úspoře peněz při 

zahrnování poskytnutých benefitů do nákladů nebo naopak nezahrnování do základu pro výpočet 

daně na straně zaměstnance. Významnou roli sehrává také úspora času. To lze dobře ukázat 

na příkladu firemních školek, které bývají často v okolí místa, kde zaměstnanec pracuje. 

S poskytnutým benefitem tedy odpadá rodiči denní starost dostat své dítě do školky před začátkem 

pracovní doby a také starost skončit v práci tak, aby opět stihl své dítě vyzvednout ze školního 

zařízení. Úsporu času bezpochyby přináší také třeba některé zvláštní formy zaměstnávání, jako je 

 

17 ŠEFLOVÁ, Vendula. IN: PICHRT, Jan a MORÁVEK, Jakub. Atypická zaměstnání – cesta k vyšší zaměstnanosti? 

op. cit., s. 193. 
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například home office, kdy zaměstnavatel některým svým zaměstnancům umožňuje pracovat 

z domova. V některých případech se může jednat třeba i o hodinové úspory času denně, které by 

zaměstnanec trávil na cestě do práce. Tento čas lze využít daleko efektivněji, například zrovna 

plněním pracovních úkolů. 

1.2. Členění/dělení benefitů 

Zaměstnanecké benefity mohu mít různé formy a existuje velké množství způsobů 

a systémů, jakými je lze členit do určitých skupin. Jsou zde ale určité znaky, které jsou typické pro 

většinu z nabízených benefitů, a sice: velmi často jsou nezávislé na zásluhách, a jsou tedy 

poskytovány jen na základě existence pracovního poměru, nejsou zaváděny za účelem podpory 

krátkodobého pracovního výkonu a ne všichni zaměstnanci jejich výhodnost vnímají stejně (mladý 

člověk a jeho potřeba penzijního pojištění bude přirozeně menší než u o třicet let staršího člověka, 

benefit firemní školy bude jako velkou výhodu vnímat matka dětí, zatímco starší člověk bude 

na tuto výhodu pohlížet zcela odlišně atd.). Obecně se také dá říci, že u velkých a finančně silných 

společností je daleko větší nabídka poskytovaných benefitů, zatímco malé společnosti poskytují 

jen velmi omezený počet nabízených výhod, nebo dokonce žádné.18 

1.2.1. Z hlediska věcného 

Podle Armstronga19 lze například benefity třídit podle toho, zda se týkají osobní 

bezpečnosti, peněžní pomoci nebo osobní potřeby. Mezi benefity vztahující se k osobní 

bezpečnosti pak řadí například dodatečné odstupné při propouštění z důvodu nadbytečnosti, které 

může existovat vedle zákonem stanoveného povinného odstupného, nebo třeba poradenství 

týkající se dalšího vývoje kariéry v souvislosti s propuštěním z nadbytečnosti, které mohou 

poskytovat speciální poradci. Peněžní pomoc pak může být poskytována ve formě podnikových 

půjček, jež jsou bezúročné nebo jen s velmi nízkým úrokem, nebo pomoc při splácení hypoték 

spočívající v dotování plateb úroků z hypoték do určité výše. Pod benefity týkající se osobní 

potřeby zahrnuje Armstrong třeba poradenské služby před odchodem do důchodu, možnost vzít si 

volno z osobních důvodů nebo podnikové slevy na výrobky nebo služby nabízené podnikem. 

Pelc20 zase přichází s mírně odlišným věcným tříděním benefitů, a to na benefity orientující 

se na bezprostřední podporu zaměstnaneckého vztahu souvisejícího s pracovním zařazením, kde 

uvádí jako příklad poskytnutí služebního auta i pro osobní účely zaměstnance. Dalšími 

 

18 DVOŘÁKOVÁ, Zuzana. IN: DVOŘÁKOVÁ, Zuzana a kol. Řízení lidských zdrojů. op. cit., s. 325. 
19 ARMSTRONG, Michael. Odměňování pracovníků. op. cit., s. 383.  
20 PELC, Vladimír. Zaměstnanecké benefity v roce 2011, daňové a pojistné režimy benefitů, jak zaměstnancům 

poskytovat více s menšími náklady pro zaměstnavatele i zaměstnance. op. cit., s. 18.  
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kategoriemi z hlediska věcného členění jsou podle Pelce benefity na osobní kvalifikační rozvoj 

a vzdělání zaměstnanců (jazykové kurzy), benefity související se zdravotními aspekty života 

zaměstnanců (poskytnutí vitamínů, hrazení očkování, sick days, lázeňské pobyty), benefity 

související se sociálními aspekty života zaměstnanců (půjčky v tíživých situacích). Dále 

volnočasové benefity vztahující se například ke sportovním a kulturním aktivitám, nejčastěji 

v podobě volných vstupů na různá sportoviště či kulturní akce. 

Urban21 třídí benefity z hlediska věcného na benefity vztahující se k práci, což jsou 

benefity, jež tvoří součást pracovních podmínek (stravenky, delší placená dovolená, občerstvení 

na pracovišti, příspěvek na hromadnou dopravu), dále benefity sloužící jako pracovní pomůcky, 

které současně slouží i pro osobní potřebu (osobní automobil, notebooky, telefony) a benefity 

sociální a osobní povahy (lázeňské procedury, masáže, vitamíny, příspěvek na dětský tábor, jesle, 

volné vstupy do sportovních klubů aj.). 

1.2.2. Z hlediska četnosti poskytování benefitů 

Macháček22 zase rozděluje benefity z hlediska četnosti jejich poskytování na benefity 

poskytované všem zaměstnancům, benefity poskytované pouze vybrané skupině zaměstnanců 

a benefity poskytované zaměstnancům individuálně. Mezi benefity poskytované všem 

zaměstnancům můžeme zařadit příspěvky na stravování, příspěvky na sportovní a kulturní akce, 

prodej firemních produktů za zvýhodněnou cenu, poskytování nealkoholických nápojů 

na pracovišti nebo třeba příspěvky na vzdělávací kurzy a školení. Určité skupině zaměstnanců je 

poskytován například benefit používání služebního auta i pro soukromé účely (například 

manažeři), zajištění nebo hrazení dopravy do zaměstnání a ze zaměstnání nebo poskytování 

bezplatného přechodného ubytování, které z povahy věci ani nelze poskytovat všem, nicméně 

vztahují se k určitému okruhu zaměstnanců, kteří musí splňovat určitá kritéria, na než je 

poskytování benefitu vázáno. Třetí skupinou jsou pak benefity individualizované, které jsou 

zaměstnavatelem poskytovány na základě nějaké nepředvídatelné události, jako je smrt v rodině 

nebo živelná pohroma. Mezi tuto skupinu benefitů pak Macháček řadí zejména finanční podporu 

při neštěstí v rodině, podporu při živelné pohromě nebo potřebnou finanční pomoc při dlouhodobé 

nemoci. 

 

21 URBAN, Jan. Motivace a odměňování pracovníků: Co musíme vědět, abyste ze svých spolupracovníků dostali to 

nejlepší. op. cit., s. 145-146. 
22 MACHÁČEK, Ivan. Zaměstnanecké benefity a daně. 5.vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019, s. 3-4. ISBN 978-

80-7598-361-9. 
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Čornejová ale v souvislosti s četností nabízených benefitů upozorňuje, že vyšší počet 

nabízených výhod ne vždy automaticky znamená efektivnější nabídku a větší spokojenost 

a motivaci zaměstnanců.23 

1.2.3. Z hlediska času 

Pelc24 třídí benefity z hlediska času na benefity jednorázové, mezi které lze zařadit 

například poskytnutí bezúročné půjčky, benefity krátkodobé (příspěvky na stravování, nápoje) 

a benefity dlouhodobé, kde lze zařadit třeba penzijní pojištění a soukromé životní pojištění. 

Další možnost, jak pojmout poskytování benefitů z hlediska času, uvádí třeba Čornejová,25 

která rozděluje benefity podle doby platnosti. Uvádí, že benefity lze poskytovat po neomezenou 

dobu, nebo po předem vymezenou dobu. Poskytování benefitů po vymezenou dobu podle ní 

umožňuje jednak zefektivnění těchto plnění (kdy při nefunkčnosti se nahradí jiným plněním) 

a jednak jim to také pomůže udržet charakter nadstandardnosti a jakési „služby navíc“. Protože 

benefity poskytované neomezeně přirozeně ztrácejí motivační efekt a postupně se stávají spíše 

jakousi samozřejmostí. 

1.2.4. Z hlediska daňové a odvodové výhodnosti 

Dalším kritériem pro třídění benefitů může být jejich daňová a odvodová výhodnost. 

Benefity mohou být mimořádně výhodné, což je nejideálnější forma z pohledu obou stran. Tyto 

benefity jsou jednak na straně zaměstnavatele daňově účinnými náklady (tedy snižujícími základ 

daně zaměstnavatele) a jednak jsou ze strany zaměstnance osvobozeny od daně z příjmů fyzických 

osob, a tudíž se ani nezahrnují do vyměřovacího základu pro odvod pojistného na sociální 

a zdravotní pojištění. Mezi takové benefity můžeme zařadit kupříkladu poskytování stravenek 

nebo příspěvky zaměstnavatele na penzijní a životní pojištění až do 50 000 Kč ročně. Naproti tomu 

benefity s dílčí výhodností jsou například ty, jež jsou na straně zaměstnavatele daňově účinnými 

(snižující základ daně zaměstnavatele), zatímco na straně zaměstnance podléhají dani z příjmů 

fyzických osob (sick days, dovolená navíc, příspěvek na dopravu do zaměstnání), nebo obráceně 

- tedy z pohledu zaměstnavatele daňově neúčinnými náklady, z pohledu zaměstnance však výhody 

 

23 ČORNEJOVÁ, Helena, PELECH, Petr. IN: BRŮHA, Dominik, BUKOVJAN, Petr, ČORNEJOVÁ, Helena a další. 

Abeceda personalisty 2018. 8. aktualizované vydání. Olomouc: ANAG, 2018, s. 221. ISBN 978-80-7554-120-8.  
24 PELC, Vladimír. Zaměstnanecké benefity v roce 2011, daňové a pojistné režimy benefitů, jak zaměstnancům 

poskytovat více s menšími náklady pro zaměstnavatele i zaměstnance. op. cit., s. 22.  
25 ČORNEJOVÁ, Helena, PELECH, Petr. IN: BRŮHA, Dominik, BUKOVJAN, Petr, ČORNEJOVÁ, Helena a další. 

Abeceda personalisty 2018. 8. aktualizované vydání. op. cit., s. 221.   
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osvobozené od daně z příjmů fyzických osob.26 Zde patří například zaměstnavatelem hrazená 

dovolená/rekreace do 20 000 Kč ročně, příspěvek na kulturní nebo sportovní akce (nepeněžní 

plnění pro zaměstnance) nebo příspěvek na zdravotní pomůcky, vitamíny, léky. 

1.2.5. Z hlediska charakteru výdajů zaměstnavatele a příjmů zaměstnance 

V neposlední řadě je také vhodné uvést třídění benefitů z hlediska charakteru výdajů 

zaměstnavatele na finanční a nefinanční. V rámci finančních benefitů zaměstnavatel poskytuje 

přímo finanční prostředky na předmětnou výhodu (nejčastěji ve formě příplatků – na dovolenou, 

na dopravu) a v případě nefinančního benefitu je jeho poskytnutí bez finančního výdaje 

zaměstnavatele (poskytnutí služebního vozidla i pro osobní účely zaměstnance, poskytování 

vlastních výrobků zaměstnavatele za nižší cenu). 

Co se týče příjmů zaměstnance, jsou benefity buď peněžní, nebo nepeněžní. Peněžní jsou 

ty, kde zaměstnanec přímo obdrží příslušnou finanční částku (delší placená dovolená, placené 

přestávky v práci), a nepeněžní jsou ty, kde zaměstnanec naopak přímo neoperuje s finanční 

částkou (důchodové pojištění, bezúročné půjčky, zvýhodněné služby v různých oblastech – 

rekreace, sport, kultura, vzdělání) Jinak řečeno, nepeněžní benefity jsou zaměstnavatelem 

poskytovaná plnění zaměstnanci až poté, co je sám zaměstnavatel zaplatí.27 

1.3. Způsoby poskytování benefitů 

Benefity lze poskytovat dvěma základními způsoby. První způsob poskytování je fixní 

neboli plošný způsob. „V tomto případě zaměstnavatel stanoví v kolektivní smlouvě nebo 

ve vnitřním předpisu základní zaměstnanecké benefity s určením pro všechny zaměstnance a je 

na zaměstnanci, zda tyto benefity využije nebo ne.“28 Druhým způsobem je pak poskytování 

benefitů flexibilním způsobem, v rámci něhož je pak ještě mnoho možností, jak ho v konečné fázi 

zrealizovat. V rámci flexibilního způsobu poskytování benefitů se zaměstnavatelé také nezřídka 

uchýlí ke speciálnímu způsobu poskytování, a sice, že tzv. „outsourcují“ problematiku benefitů 

na třetí stranu. 

 

26 PELC, Vladimír. Zaměstnanecké benefity v roce 2011, daňové a pojistné režimy benefitů, jak zaměstnancům 

poskytovat více s menšími náklady pro zaměstnavatele i zaměstnance. op. cit., s. 18.  
27 Tamtéž, s. 19-21.  
28 MACHÁČEK, Ivan. Zaměstnanecké benefity. Praktická pomůcka jejich daňového řešení. op. cit., s. 2. 
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1.3.1. Fixní způsob poskytování benefitů  

Fixní způsob poskytování zaměstnaneckých benefitů je způsob, kdy zaměstnavatel 

poskytuje plošně všem zaměstnancům stejné výhody nehledě na jejich preference. Zaměstnavatel 

v tomto případě vlastně nadefinuje benefity, které jsou stanoveny bez ohledu na jejich čerpání. 

Velkou nevýhodou fixního způsobu poskytování benefitů je fakt, že zaměstnavatel může 

investovat do zajištění poskytování určitých výhod, ale ne všichni zaměstnanci o ně pak skutečně 

mají zájem.29 A jelikož poskytovaní zaměstnaneckých benefitů obvykle tvoří velkou část nákladů 

zaměstnavatele, je v tomto ohledu vždy nutné pečlivě zvolit strategii. Ta se bude týkat zejména 

typů, rozsahu a dalších parametrů zaměstnaneckých výhod, které bude zaměstnavatel poskytovat. 

Zde je zapotřebí vzít v potaz, jak se poskytování určitého benefitu projeví na celkových nákladech 

zaměstnavatele a jakou budou mít hodnotu pro zaměstnance. V souvislosti s výše uvedeným by 

každý zaměstnavatel měl mít určený nějaký rozpočet nákladů na zaměstnanecké výhody, měl by 

provádět pravidelná šetření a zjišťovat názory zaměstnanců na jím poskytované benefity. 

Na základě výsledků tohoto šetření pak zaměstnavatel může reagovat a popřípadě se přeorientovat 

na poskytování benefitů, které by ze strany zaměstnanců byly vítanější, plnily by lépe své výše 

popsané funkce, a tím by ve výsledku byly nesporně v mnoha ohledech přínosnější i pro 

zaměstnavatele. 

1.3.2. Flexibilní způsob poskytování benefitů 

Druhý způsob, jenž je podle dotazníkového průzkumu Aon Benefit Survey 30 v České 

republice čím dál žádanější, je flexibilní poskytování zaměstnaneckých výhod. Tento průzkum již 

několik let mapuje aktuální nabídku benefitů a zaměstnaneckých výhod a jeho výsledky pak 

umožňují zaměstnavatelům srovnat svoji nabídku s externím trhem. Je několik podsystémů, 

jakými lze flexibilně poskytovat zaměstnanecké benefity, kdy níže popisuji jedno z možných 

rozdělení tak, jak ho uvádí Michael Armstrong. Metody zde uvedené vedou ke stejnému výsledku, 

nicméně s mírně odlišnou cestou, jak ho dosáhnout. V rámci flexibilního způsobu poskytování 

benefitů má každý zaměstnanec stanovený určitý limit, z něhož si může zvolit typ a rozsah 

nabízených benefitů podle svých potřeb v rámci předem stanoveného a individualizovaného 

 

29 MACHÁČEK, Ivan. Zaměstnanecké benefity. Praktická pomůcka jejich daňového řešení. op. cit., s. 2. 
30 Fincentrum a. s. Druhý ročník průzkumu Aon Benefit Survey potvrdil rostoucí význam zaměstnaneckých benefitů. 

investujeme.cz [online]. c2018. poslední revize 26. 7. 2018 [cit. 2019-11-12]. Dostupné z: 

<https://www.investujeme.cz/tiskove-zpravy/druhy-rocnik-pruzkumu-aon-benefit-survey-potvrdil-rostouci-

vyznam-zamestnaneckych-benefitu/>  

https://www.investujeme.cz/tiskove-zpravy/druhy-rocnik-pruzkumu-aon-benefit-survey-potvrdil-rostouci-vyznam-zamestnaneckych-benefitu/
https://www.investujeme.cz/tiskove-zpravy/druhy-rocnik-pruzkumu-aon-benefit-survey-potvrdil-rostouci-vyznam-zamestnaneckych-benefitu/
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rozpočtu. Limit je nejčastěji stanoven například podle počtu odpracovaných let nebo podle pozice 

zaměstnance v organizaci.31  

K možnosti poskytování benefitů flexibilním způsobem je zapotřebí, aby zaměstnavatel 

pravidelně prováděl průzkumy mezi zaměstnanci a podle výsledků aktualizoval nabídku 

zaměstnaneckých výhod. Rovněž je nutné také sledovat vývoj trendů u konkurence, k čemuž mimo 

jiné slouží různé celorepublikové průzkumy, jako například výše zmíněný průzkum od společnosti  

Aon Central and Eastern Europe a.s. nebo průzkumy společnosti Talentica,32 která se zaměřuje 

na nábor technicky zaměřených odborníků, nebo třeba průzkumy společnosti Grafton 

Recruitment,33 která se více než třicet let zabývá personálním poradenstvím a specializuje 

se na vyhledávání zaměstnanců napříč všemi sektory a pracovními pozicemi. 

Výhody flexibilních systémů jsou na jedné straně bezesporu větší spokojenost zaměstnanců 

s benefity, které si sami zvolili a na druhé straně maximální zefektivnění a snížení nákladů 

zaměstnavatele. Nabídka benefitů je většinou různorodá, aby si z ní dokázal vybrat zaměstnanec 

jakéhokoliv věku, pohlaví, národnosti atd.  

Mezi nevýhody flexibilního způsobu poskytování benefitů, zejména pak cafeteria systému 

(viz níže) patří především vcelku vysoká finanční náročnost nejen jeho implementace, ale 

i následného celkového provozu.34 S provozem a implementací je spojeno velké množství 

administrativní práce, kdy je nutné vedle prvotního zjišťování názorů a definování potřeb 

zaměstnanců vytvořit projektový tým, který bude pracovat na vytváření a fungování celého 

systému. Proto je v této oblasti velmi často využíván tzv. outsourcing, jehož smyslem je na základě 

smlouvy přenechat určitou činnost (zde obstarávání benefitů) na jiné (externí) osoby 

specializované se na tuto činnost.  

Armstrong uvádí několik možností, jak lze flexibilně poskytovat zaměstnanecké benefity. 

První z nich je tzv. možnost měnit zaměstnanecké výhody. „Pracovníci mají možnost obměňovat 

velikost, rozsah jednotlivých výhod, připlácet si, pokud chtějí více, nebo ve skutečnosti dostávat 

 

31 MACHÁČEK, Ivan. Zaměstnanecké benefity. Praktická pomůcka jejich daňového řešení. op. cit., s. 2 
32 Novinky. Techniky nejvíc motivuje flexibilní pracovní doba či dovolená navíc, ukázal průzkum. novinky.cz [online]. 

c2018. poslední revize 16. 1. 2018 [cit. 2019-11-12]. Dostupné z: 

<https://www.novinky.cz/kariera/clanek/techniky-nejvic-motivuje-flexibilni-pracovni-doba-ci-dovolena-navic-

ukazal-pruzkum-40057787>  
33 TOP 3 benefity českých zaměstnanců: peníze, dovolená nad rámec zákona a flexibilita. Kariera.ihned.cz [online]. 

c2018. poslední revize 20. 10. 2018 [cit. 2019-11-12]. Dostupné z: <https://kariera.ihned.cz/c1-66300390-top-3-

benefity-ceskych-zamestnancu-penize-dovolena-nad-ramec-zakona-a-flexibilita>  
34 URBAN, Jan. Řízení lidí v organizaci: personální rozměr managementu. 2., rozšířené vydání. Praha: Wolters 

Kluwer ČR, 2013, s. 145-146. ISBN 978-80-7357-925-8. 

https://www.novinky.cz/kariera/clanek/techniky-nejvic-motivuje-flexibilni-pracovni-doba-ci-dovolena-navic-ukazal-pruzkum-40057787
https://www.novinky.cz/kariera/clanek/techniky-nejvic-motivuje-flexibilni-pracovni-doba-ci-dovolena-navic-ukazal-pruzkum-40057787
https://kariera.ihned.cz/c1-66300390-top-3-benefity-ceskych-zamestnancu-penize-dovolena-nad-ramec-zakona-a-flexibilita
https://kariera.ihned.cz/c1-66300390-top-3-benefity-ceskych-zamestnancu-penize-dovolena-nad-ramec-zakona-a-flexibilita
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peníze v hotovosti v případě, že chtějí méně.“35  Fungování tohoto systému si lze názorně vysvětlit 

třeba na příkladu podnikových automobilů. Zaměstnanec dostává určitý typ automobilu v určité 

hodnotě, může si však připlatit za lepší model, nebo se naopak rozhodnout, že mu bude stačit 

model horší, a tím pádem obdrží snížení nákladů za automobil v hotovosti. Volbu zaměstnanec 

vždy provede buď při nástupu do práce, nebo při nahrazování dosavadního automobilu za nový. 

Dalším způsobem je možnost měnit existující oprávnění. „Pracovníci mají možnost zvýšit, 

snížit nebo ukončit své současné zaměstnanecké výhody a vybrat si nové výhody z určitého 

nabízeného menu. Hodnota získaných výhod a hodnota výhod, kterých se pracovník zbavil, se pak 

shrne a čistý rozdíl se přidá ke mzdě/platu, nebo se od mzdy/platu odečte.“36 

Jako třetí způsob uvádí Armstrong možnost měnit fond. Tento systém se dnes velmi často 

označuje jako tzv. „cafeteria systém“. Zaměstnavatel stanoví balíček firemních benefitů 

a zaměstnanci přidělí několik bodů. Každý benefit je bodově ohodnocen a zaměstnanec si tak 

z balíčku nabízených benefitů zvolí ty, které mu budou nejvíce vyhovovat, přičemž bude vycházet 

z bodového ohodnocení konkrétní výhody a celkové výše jemu přidělených bodů.37 V rámci 

tohoto podsystému lze docílit asi největší spokojenosti zaměstnanců, protože si sami přesně zvolí, 

co jim bude vyhovovat nejvíce, a zároveň je tento podsystém velice efektivní pro zaměstnavatele, 

neboť své finance investují do výhod, které jsou zaměstnanci skutečně oceněny a využívány. 

Jak již bylo uvedeno výše, nejdříve si zaměstnavatel zvolí, jaké druhy benefitů bude vůbec 

nabízet. Tomuto rozhodnutí by měl předcházet průzkum preferencí zaměstnanců, protože zajisté 

nemá smysl zahrnout do celkového balíčku výhody, o které pak žádný ze zaměstnanců nebude 

stát. Jakmile zaměstnavatel sestaví celkový ideální balíček benefitů, které bude nabízet, přidělí 

každému zaměstnanci počet bodů, stanoví systém, jakým je bude přidělovat, a nakonec bodově 

ohodnotí každý z celkové skupiny nabízených benefitů. Je zde i možnost kombinovat přidělené 

body a peníze pro nákup jednotlivých benefitů. V takovém případě by zaměstnanec sice nezískal 

přímo bezplatnou odměnu, ale získal by na její nákup díky bodům výraznou slevu. Zde je ovšem 

vždy zapotřebí sledovat současný trh, aby konečná cena po uplatnění bodů na slevu byla nižší než 

ta, za kterou je zboží/výhoda běžně k dostání.38 

 

35 ARMSTRONG, Michael. Odměňování pracovníků. op. cit., s. 390.  
36 Tamtéž, s. 391.  
37 ARMSTRONG, Michael. Odměňování pracovníků. op. cit., s. 391. 
38 Tamtéž. 
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1.3.3. Outsourcing poskytovaných benefitů 

Již jsem ve své práci nastínila, že systém flexibilního poskytování zaměstnaneckých 

benefitů je náročný nejen časově, ale i finančně, a proto se zaměstnavatelé nezřídka uchylují v této 

souvislosti k tzv. outsourcingu celé problematiky benefitů, kdy zaměstnavatel doslova nechává 

třetí stranu (organizaci) zabezpečovat vše, co se týká benefitů a jejich poskytování.39 

Proces outsourcingu probíhá následovně: nejdříve si zaměstnavatel musí přesně vymezit 

činnosti, které chce outsourcovat, a zvážit všechna pro a proti s tímto spojená, následně si zvolí 

vhodného poskytovatele a v konečné fázi dochází k uzavření smlouvy s oboustranně výhodnými 

podmínkami. Může se jednat o více druhů typových smluv upravených právním řádem, jako 

například smlouva o dílo, mandátní smlouva nebo nájemní smlouva, nejčastěji však jde o smlouvu 

inominátní. Inominátní smlouva smluvním stranám poskytuje větší volnost pro úpravu všech 

podmínek a záleží jen na nich, jaké požadavky do smlouvy zanesou. Na druhé straně je s ní ale 

pochopitelně spojeno riziko, že jestliže si strany nesjednají ve smlouvě něco nezbytného 

a důležitého, nebude pak možné použít k nápravě text zákona, jako je tomu v případě typových 

smluv.40 

Důvodů, proč zaměstnavatel nechává outsourcovat konkrétní činnost na třetí subjekt, je 

několik. Mezi ty hlavní patří ve většině případů požadavek ekonomické úspory a snížení nákladů. 

Podle Maisnera a Černého41 je tento cíl však velmi často špatně aplikovaný. Jestliže zaměstnavatel 

automaticky předpokládá, že výsledkem aplikace outsourcingu bude také automaticky úspora 

v absolutních číslech, je pak téměř vždy zklamán. „Outsourcing je totiž z pravidla téměř stejně 

nákladný jako táž činnost zabezpečovaná vlastními silami, obvykle je však naprosto zásadní rozdíl 

v kvalitě a kvantitě poskytované činnosti.“42 Dvořáček a Tyll tento názor potvrzují a dále ho rozvijí 

tak, že: „Nejvýstižněji lze o finančních důvodech říct to, že doprovázejí ostatní cíle a důvody 

a finanční (zvláště pak nákladové) hledisko je důležitým hodnoticím faktorem úspěšnosti 

outsourcingu aplikovaného z jiných důvodů než finančních.“43 Tyto jiné důvody jsou například 

důvody organizační, spočívající v tom, že se zaměstnavatel může lépe zaměřit především 

na organizaci své hlavní činnosti a ve zjednodušení manažerské práce. Dále důvody procesní, kdy 

 

39 ČORNEJOVÁ, Helena, PELECH, Petr. IN: D´AMBROSOVÁ, Hana a další. Abeceda personalisty 2015. Olomouc: 

ANAG, 2015, s. 210-211. ISBN 978-80-7263-934-2. 
40 DVOŘÁČEK, Jiří, TYLL, Ladislav. Outsourcing a offshoring podnikatelských činností. 1. vydání. Praha: C. H. 

Beck, 2010, s. 38-39. ISBN 978-80-7400-010-2.  
41 MAISNER, Martin. IN: MAISNER, Martin, ČERNÝ, Jiří. Právní aspekty outsourcingu. 1. vydání. Praha: Wolters 

Kluwer ČR, 2012, s. 32. ISBN 978-80-7357-746-9.  
42 Tamtéž, s. 36.  
43 DVOŘÁČEK, Jiří, TYLL, Ladislav. Outsourcing a offshoring podnikatelských činností. 1. vydání. op. cit., s. 27.  
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zaměstnavatel získá nové znalosti, dovednosti a technologie, které by jinak neměl k dispozici, a to 

vše bez vedlejších nákladů a s tím také související zlepšení důvěryhodnosti a image, pokud 

spolupracuje s předními společnostmi s dobrým jménem. Zároveň pak může snadněji udržet 

moderní technologické platformy a pružnější reagovat na nové požadavky. V konečné fázi jsou to 

pak i ony finanční důvody v tom smyslu, že placení outsourcingu probíhá většinou v menších 

částkách namísto jednorázové investice a také se výrazně sníží investice do nových nápadů 

a technologií v oblasti poskytování benefitů a tím pádem je možné tyto prostředky využít pro jiné 

účely. Důvody zaměstnanecké spočívající ve snížení počtu zaměstnanců, kteří by museli zajišťovat 

agendu ohledně systému poskytování benefitů. V konečném důsledku, při dobrém nastavení 

smluvního partnerství by pak mělo dojít i ke snížení celkových nákladů díky lepší výkonnosti 

a lepší nákladové struktuře partnera.44 

Uvedené důvody pro přistoupení k outsourcingu lze brát rovněž také jako jeho výhody, na 

straně druhé jsou zde ovšem i nevýhody a možná rizika. Mezi ty hlavní patří ztráta kontroly nad 

procesem, závislost na třetí straně a s ním spojené riziko krachu dodavatele a jeho neschopnosti 

dostát svým závazkům a v neposlední řadě také nekontrolovatelný tok vnitřních informací mimo 

podnik.45 Právě z tohoto důvodu je vždy nutné v outsourcingových smlouvách zakotvit přesné 

vymezení odpovědnosti obou smluvních stran za vyzrazení informací. A pro případ jejich 

vyzrazení rovněž stanovit vysoké smluvních pokuty nebo možnost odstoupení od smlouvy.46 

V České republice najdeme v současné době několik firem, které se outsourcingu 

zaměstnaneckých benefitů přímo věnují. Uvedu několik z nich jako například společnost Sodexo 

Pass Česká republika a.s., která nabízí stravenky buď ve formě klasických poukázek Gastro Pass, 

nebo nově ve formě „platební karty“ Gastro Pass Card, jež nese hlavně výhodu odečtu přesné 

částky, za kterou zaměstnanec jídlo kupuje. Obdobně pak u volnočasových aktivit poskytuje 

společnost Sodexo několik druhů poukázek buď obecněji ve formě Flexi Pass, nebo pak více 

specializované poukazy Relax Pass, Vital Pass a Holiday Pass. I u volnočasových aktivit je možné 

využít tzv. „platební karty“ FlexiPass CARD, nebo dokonce spojit kartu volnočasovou a kartu pro 

 

44 DVOŘÁČEK, Jiří, TYLL, Ladislav. Outsourcing a offshoring podnikatelských činností. 1. vydání. op. cit s. 29-31.  
45 Tamtéž, s. 46.  
46 CEPL, Matěj. K pojmu outsourcingu a základním problémům jeho smluvní úpravy. Bulletin advokacie. 1998, č. 9, 

s. 40-47. In: Beck-online [online právní informační systém]. C. H. Beck [cit. 2019-11-10]. 
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stravenky v jednu Multi Pass CARD.47 Dalšími společnostmi zabývající se outsourcingem 

benefitu jsou třeba společnosti Cafeteria Systems s.r.o., Benefity.cz nebo Benefit Plus. 

  

 

47 Sodexo Pass Česká republika a.s. Zlepšujeme kvalitu života zaměstnancům. Objevte naše řešení. Sodexo.cz [online]. 

c2020. [cit. 2019-11-11]. Dostupné z: 

<https://www.sodexo.cz/#utm_source=firmy.cz&utm_medium=ppd&utm_campaign=firmy.cz-173427> 

https://www.sodexo.cz/#utm_source=firmy.cz&utm_medium=ppd&utm_campaign=firmy.cz-173427
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2. Prameny právní úpravy zaměstnaneckých benefitů  

2.1. Zákonná úprava benefitů 

Povinnost zaměstnavatele poskytovat kterýkoliv z benefitů není upravena v žádném 

zvláštním zákoně, což ostatně vyplývá i ze samostatného názvu „benefit“ nebo „zaměstnanecká 

výhoda“. Při poskytování benefitů se vždy jedná zásadně o dobrovolnou činnost zaměstnavatele. 

Z výše uvedeného tedy plyne, že jestliže zaměstnavatel svým zaměstnancům neposkytne žádný 

z nepřeberného množství druhů benefitů, nemůže mu za to hrozit žádná sankce. Zákoník práce, 

založený na filozofii „co není zakázáno, je dovoleno“, umožňuje zaměstnavateli poskytnout 

nadlimitní plnění zaměstnancům a různá plnění ve formě zaměstnaneckých benefitů.48   

Poskytování benefitů u určitého zaměstnavatele je nejčastěji sjednáno buď v kolektivní smlouvě, 

nebo jsou benefity součástí vnitřních normativních aktů. 

I když neexistuje žádný zvláštní zákon, který by přímo upravoval pojem zaměstnaneckých 

benefitů, druhy a podmínky jejich poskytování, mnoho z nich se jich ovšem více či méně alespoň 

dotýká. Nejvýrazněji se s nepřímou úpravou poskytování benefitů můžeme setkat v zákonu 

č. 262/2006 Sb., zákoník práce, zákonu č. 586/1992 Sb., zákon o daních z příjmů, zákonu 

č. 589/1992 Sb., zákon o pojistném a sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku 

zaměstnanosti, a zákonu č. 592/1992 Sb., zákon o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění. 

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, § 1a odst. 1 ZPr 

stanoví základní zásady pracovněprávních vztahů, kterými jsou především: a) zvláštní zákonná 

ochrana postavení zaměstnance, b) uspokojivé a bezpečné podmínky pro výkon práce, c) 

spravedlivé odměňování zaměstnance, d) řádný výkon práce zaměstnancem v souladu 

s oprávněným zájmy zaměstnavatele a e) rovné zacházení se zaměstnanci a zákaz jejich 

diskriminace. Přičemž se zaměstnaneckými benefity jsou úzce spjaty především zásady pod 

písmeny c) a e). Tyto základní zásady dle § 1a odst. 2 vyjadřují hodnoty, které chrání veřejný 

pořádek, tudíž jsou také pod ochranou před absolutní smluvní svobodou. Dále pak z § 38 ZPr 

vyplývají obecné povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance z pracovního poměru. Zaměstnavatel 

je dle § 38 odst. 1 písm. a) mimo jiné povinen dodržovat pracovní podmínky stanovené právními 

předpisy, smlouvou nebo stanovené vnitřním předpisem (tedy i podmínky pro poskytování 

benefitů, jejichž úprava je často zakotvená právě například ve vnitřním předpise zaměstnavatele, 

k tomuto viz níže). 

 

48 MACHÁČEK, Ivan. Zaměstnanecké benefity a daně. 5.vydání. op. cit., s. 7.  
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Nicméně některé další povinnosti zaměstnavatele, jejichž rozsah plnění je v zákoníku práce 

sjednaný pouze jako minimální, mohou být ve smlouvě nebo ve vnitřním předpisu upraveny 

odlišně tak, aby byly poskytovány jako určitá forma benefitu. Takovými plněními jsou například 

odstupné (upraveno v § 67 až 68 ZPr), upravené zákonem pouze v minimální výši. Zákonem 

upravená minimální výše náhrad výdajů v souvislosti s výkonem práce pro podnikatelskou sféru, 

a to konkrétně stravné (§ 163 ZPr) a náhrada jízdních výdajů (§ 157 ZPr), pro státní zaměstnance 

je pak rozsah těchto plnění Zákoníkem práce upraven v přesných částkách a nelze se od něj 

odchýlit (§ 176 ZPr a § 175 ZPr). Dále pak stanovená minimální výše pracovního volna při 

zvyšování kvalifikace zaměstnanců (§ 232 ZPr), kterou si lze rovněž ujednat ve větším rozsahu. 

Obdobně v podnikatelské sféře zákonem stanovená minimální výše příplatků ke mzdě za práci 

přes čas (§ 114 ZPr), příplatků ke mzdě za práci ve svátek (§ 115 ZPr), příplatků za noční práci 

(§ 116 ZPr), příplatků ke mzdě za práci ve ztíženém prostředí (§ 117 ZPr) a příplatky ke mzdě 

za práci v sobotu a v neděli (§ 118 ZPr).49 Pro státní sféru Zákoník práce kromě příplatku za práci 

ve ztíženém pracovním prostředí (§ 128 Zpr) opět stanoví přesnou výši těchto příplatků. Ve všech 

výše uvedených případech ve mzdové sféře lze vždy mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem 

sjednat vyšší plnění, než je zákonem stanovená povinná minimální výše. Všechny tyto plnění 

„navíc“ lze považovat za určitou formu poskytování benefitů. 

Jak jsem již zmínila výše, zákonná úprava benefitů prakticky neexistuje, nicméně 

v Zákoníku práce lze nalézt alespoň velmi střídmou a spíše nepřímou úpravu některých 

flexibilních forem zaměstnání, jakými jsou třeba home office. Konkrétně pak v § 2 odst. 2 ZPr, 

který stanoví: „Závislá práce musí být vykonávána za mzdu, plat nebo odměnu za práci, na náklady 

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

dohodnutém místě“. Toto dohodnuté místo může být pak právě třeba výkon práce z domova. 

Dalším ustanovením, které může, ale také nemusí dopadat na zaměstnance vykonávajícího práci 

z domova, je § 317 ZPr. Toto ustanovení upravuje některá specifika pro pracovněprávní vztahy 

zaměstnance, který nepracuje na pracovišti zaměstnavatele, ale podle dohodnutých podmínek pro 

něj vykonává sjednanou práci v pracovní době, kterou si sám rozvrhuje. Jedná se ovšem o úpravu 

velmi obecnou a dle mého názoru nedostačující. Navíc v praxi platí, že ne každá práce vykonávaná 

mimo pracoviště zaměstnavatele se řídí úpravou dle § 317 ZPr. Zaměstnavatel a zaměstnanec se 

mohou veskrze svobodně dohodnout na výkonu práce mimo pracoviště zaměstnavatele včetně 

toho, že pracovní dobu standardně rozvrhuje zaměstnavatel. Dále zákoník práce upravuje některé 

 

49 MACHÁČEK, Ivan. Zaměstnanecké benefity a daně. 5.vydání. op. cit., s. 8.  
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flexibilní formy pracovní doby, například pružné rozvržení pracovní doby (§ 85 ZPr) nebo práci 

na kratší úvazek (§80 ZPr). Na všechny tyto specifické formy zaměstnaní/formy pracovní doby 

lze rovněž pohlížet jako na určitou formu benefitu. Aktuálně byla Senátem schválena novela 

Zákoníku práce, jež nově upravuje v jeho § 317a sdílené pracovní místo, které umožňuje dvěma 

nebo více zaměstnancům s kratší pracovní dobou a se stejným druhem práce za sjednaných 

podmínek sdílet jedno pracovní místo. Jedná se o další alternativu flexibilní formy zaměstnání. 

Tato konkrétní úprava nabyde účinnosti 1. ledna 2021.  

Dalším zákonem, který se benefitů nepochybně dotýká, je zákon č. 586/1992 Sb., zákon 

o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve kterém nalezneme úpravu daňového režimu 

některých zaměstnaneckých výhod jak ze strany zaměstnavatele, tak ze strany zaměstnance. Když 

se na tuto problematiku podíváme očima zaměstnance, bude nutné vždy posoudit, zda jde u 

poskytovaného benefitu o příjem, který je předmětem daně z příjmů ze závislé činnosti, či nikoliv. 

Pokud ano, bude dále nutné zkoumat, zda se jedná o příjem, který podléhá dani z příjmů ze závislé 

činnosti, nebo je od daně osvobozený.50 Stručně tedy půjde o to, zda bude poskytnutý benefit 

zdaňovaným příjmem či nikoliv. Obecně platí, že všechny zaměstnanecké benefity ve formě 

peněžního plnění budou na straně zaměstnance příjmem zdanitelným a budou tedy i součástí 

vyměřovacího základu pro odvod pojistného na sociální a zdravotní pojištění. U nepeněžních 

plnění toto bude nutné zkoumat vždy v souvislosti s konkrétním benefitem. Nepeněžní plnění, 

která jsou osvobozená od daně z příjmů jsou uvedená v § 6 odst. 9 ZDP, přičemž se jedná například 

o nepeněžní plnění vynaložená na odborný rozvoj zaměstnanců související s předmětem činnosti 

zaměstnavatele, hodnotu stravování poskytnutou jako nepeněžní plnění zaměstnavatelem 

zaměstnancům ke spotřebě na pracovišti, hodnotu nealkoholických nápojů poskytovaných jako 

nepeněžní plnění ze sociálního fondu, z fondu kulturních a sociálních potřeb, poskytnutí 

bezplatných nebo zlevněných jízdenek zaměstnavatelem provozujícím veřejnou dopravu a další. 

 Z pohledu zaměstnavatele je vždy důležité, zda je poskytovaný benefit výdajem daňově 

účinným (výdaj snižující základ daně zaměstnavatele jakožto poplatníka daně z příjmů), či zda 

daňově účinný není (není tedy zvýhodněný). Podle § 24 odst. 1 ZDP: „Výdaje (náklady) 

vynaložené na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů se pro zjištění základu daně 

odečtou ve výši prokázané poplatníkem a ve výši stanovené tímto zákonem a zvláštními předpisy…“ 

(např. ZPr) a jsou daňově účinné. Tato podmínka obecné daňové uznatelnosti tedy musí být vždy 

splněna. Pro úpravu daňového režimu benefitů na straně zaměstnavatele je pak stěžejní ustanovení 

 

50 MACHÁČEK, Ivan. Zaměstnanecké benefity a daně. 5.vydání. op. cit., s. 8. 



 

29 

 

 

§ 24 odst. 2 písm. j) bod 5 ZDP, dle něhož jsou daňově účinné také ty výdaje (náklady) na pracovní 

a sociální podmínky, péči o zdraví, a zvýšený rozsah doby odpočinku zaměstnanců vynaložené 

na práva zaměstnanců vyplývající z kolektivní smlouvy, vnitřního předpisu zaměstnavatele, 

pracovní nebo jiné smlouvy, pokud zároveň ZDP nebo zvláštní zákon nestanoví jinak. „Toto 

dispozitivní ustanovení znamená, že pokud je příslušné plnění plynoucí mezi zaměstnavatelem 

a zaměstnancem plněním, které sice není svým charakterem daňovým výdajem na straně 

zaměstnavatele, tedy není daňově účinné, nesnižuje daňový základ zaměstnavatele podle legální 

definice daňových výdajů obsažené v § 24 odst. 1 ZDP, ani není jako daňový výdaj určeno v § 24 

odst. 2 ZDP - avšak pokud je dohodnuto s odborovou organizací v kolektivní smlouvě, stanoveno 

zaměstnavatelem ve vnitřním předpisu nebo dohodnuto mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem 

v individuální smlouvě (pracovní aj.), pak je výdaj spojený s tímto plněním výdajem daňově 

účinným, snižujícím základ daně zaměstnavatele.“51 Výdaje hrazené ze sociálního fondu, z fondu 

kulturních a sociálních potřeb a výdaje poskytované ze zisku po zdanění nejsou na straně 

zaměstnavatele daňově účinnými výdaji. 

Obecně, ne však výlučně platí, že jestliže jde na straně zaměstnavatele o daňově účinný 

výdaj, pak se zároveň jedná o zdanitelný příjem na straně zaměstnance (který se zpravidla také 

zahrnuje do vyměřovacího základu pro odvod pojistného na veřejnoprávní pojištění). Naopak 

daňově neuznatelné náklady na straně zaměstnavatele jsou zpravidla osvobozeny od daně z příjmů 

na straně zaměstnance.52  

Se zákonem o dani z příjmů jsou velmi úzce spojeny také pojistné zákony, a to konkrétně 

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

politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 592/1992 Sb., zákon o 

pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, které upravují 

podmínky pro odvod pojistného. Tyto zákony stanoví shodně53 dvě podmínky, které musí být 

splněné k tomu, aby bylo plnění součástí vyměřovacího základu pro odvod pojistného. Musí se 

jednat o úhrn příjmů ze závislé činnosti, které jsou (nebo by byly, pokud by podléhaly zdanění v 

České republice) předmětem daně z příjmů fyzických osob podle ZDP a nejsou od této daně 

osvobozeny a které zaměstnanci zaměstnavatel zúčtoval v souvislosti se zaměstnáním. Přičemž 

 

51 PELC, Vladimír. Zákon o daních z příjmů. Komentář. 2. vydání. Praha: C.H. Beck, 2015, s. 662-663. ISBN 978-

80-7400-517-6.  
52 ČORNEJOVÁ, Helena, PELECH, Petr. IN: D´AMBROSOVÁ, Hana a další. Abeceda personalisty 2015. op. cit., 

s. 210-211.  
53 § 5 odst. 1 Zákona o pojistném na sociální zabezpečení a § 3 odst. 1 Zákona o pojistném na všeobecné zdravotní 

pojištění. 
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oba zákony také shodně definují, co se rozumí zúčtovaným příjmem. Dle § 5 odst. 1 Zákona o 

pojistném na sociální zabezpečení a § 3 odst. 1 Zákona o pojistném na všeobecné zdravotní 

pojištění se zúčtovaným příjmem rozumí plnění: „…které bylo v peněžní nebo nepeněžní formě 

nebo formou výhody poskytnuto zaměstnavatelem zaměstnanci nebo předáno v jeho prospěch, 

popřípadě připsáno k jeho dobru, nebo spočívá v jiné formě plnění prováděné zaměstnavatelem 

za zaměstnance.“ 

Úpravu benefitních plnění lze nalézt rovněž v podzákonných předpisech. Konkrétně pak 

ve vyhlášce č. 114/2002 Sb., vyhláška Ministerstva financí o fondu kulturních a sociálních 

potřeb, ve znění pozdějších předpisů, která se ovšem vztahuje pouze na státní podniky, 

organizační složky státu, státní příspěvkové organizace a příspěvkové organizace zřízené 

územními samosprávnými celky. Tato vyhláška upravuje tvorbu fondu kulturních a sociálních 

potřeb, hospodaření s fondem, okruh osob, kterým lze z fondu poskytovat plnění a také jednotlivá 

plnění. Výše zmíněné osoby mají povinnost tento fond vytvořit.54 

Výše tvorby tohoto fondu je v § 2 Vyhlášky o FKSP stanovena na 2 % z ročního objemu 

nákladů zúčtovaných na platy a náhrady platů, popřípadě na mzdy a náhrady mzdy a odměny 

za pracovní pohotovost. Další zdroje fondu jsou náhrada škod a pojistná plnění od pojišťovny 

vztahující se k majetku pořízenému z fondu a peněžní a jiné dary určené do fondu. Ohledně 

hospodaření s fondem považuji za důležité uvést, že v případě existence odborové organizace 

rozhoduje společně se zaměstnavatelem o způsobu a výši přispívání do fondu a také k jakému 

účelu a v jaké výši z něj bude čerpáno (§ 225 ZPr).55 

 Vyhláška o FKSP vymezuje vcelku široký okruh osob, jimž jsou prostředky z tohoto fondu 

určeny – zaměstnancům v pracovním poměru, příslušníkům ve státní službě, soudcům, rodinným 

příslušníkům a důchodcům.56 Z FKSP se přispívá na provoz zařízení sloužících ke kulturnímu 

a sociálnímu rozvoji zaměstnanců, na vitaminové prostředky, dioptrické brýle, kontaktní čočky, 

dentální hygienu nebo také očkování proti infekčním onemocněním (nicméně příspěvky 

související se zdravím člověka lze poskytovat jen tehdy, pokud tato péče/prostředky nejsou ani 

z části hrazeny z veřejného zdravotního pojištění). Dále lze přispívat na pořízení hmotného 

 

54 § 48 odst. 1 písm. b), § 56 odst. 1 písm. d) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých 

souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, § 29 odst. 1 písm. d) zákona č. 250/2000 

Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a § 19 odst. 1 písm. b) zákona č. 

77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů. 
55 KRBEČKOVÁ, Marie, PLESNÍKOVÁ, Jindřiška. FKSP, sociální fondy, benefity a jiná plnění. 5. aktualizované 

vydání. Olomouc: ANAG, 2016, s. 10. ISBN 978-80-7554-017-1. 
56 § 3 odst. 3 Vyhlášky o FKSP. 
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majetku (sloužícího ke kulturním a sociálním potřebám zaměstnanců), na dopravu do zaměstnání, 

poskytovat zápůjčky na bytové účely (jedná se o bezúročné zápůjčky a nelze je poskytovat na krytí 

nákladů, které již byly kryty zápůjčkou nebo úvěrem od bank nebo poboček zahraničních bank 

nebo jiné osoby), na závodní stravování (tento příspěvek upravuje zvláštní právní předpis 

viz. níže). Také lze poskytovat příspěvky na rekreaci, kulturu, vzdělání a sport, výměnné akce, 

penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření, pojistné na soukromé životní pojištění, lze 

přispívat odborovým organizacím (na úhradu nákladů souvisejících s plněním oprávnění 

vyplývajících z pracovněprávních předpisů), poskytovat dary a sociální výpomoc nebo zápůjčku 

(v mimořádně závažných případech a při řešení tíživých nebo neočekávaných sociálních situací). 

Všechny tyto příspěvky a plnění jsou fakultativního rázu a dle § 3 odst. 5 Vyhlášky o FKSP na ně 

tedy není právní nárok. Nicméně dobrovolnost samozřejmě neznamená svévolné rozhodování 

o tom, komu příspěvek bude poskytnut a komu nikoliv. Existence Vyhlášky o FKSP nezakládá 

automatický právní nárok na příspěvek z fondu, ale tvůrce FKSP má povinnost stanovit pravidla 

(v případě existence odborové organizace se dohodnout na pravidlech) pro čerpání z fondu 

a rovněž také stanovit, které z výše uvedených plnění/příspěvků budou z fondu poskytovány. 

Může se rozhodnout poskytovat všechny, nebo jen některé z nich. Po schválení pravidel 

pro čerpání fondu se nicméně pro zaměstnavatele i jeho zaměstnance stávají závazná. Takže pokud 

podle těchto pravidel zaměstnanci vznikl nárok na plnění z fondu, je povinnost zaměstnavatele mu 

ho poskytnout.57 

2.2. Kolektivní smlouva 

Kolektivní smlouvy se sjednávají za účelem úpravy mzdových a jiných pracovních 

podmínek (tedy i úpravy poskytování benefitů), kterými se obecně závazné předpisy buď vůbec 

nezabývají, nebo se jimi zabývají jen v minimálním rozsahu.58 V praxi je tedy právě kolektivní 

smlouva jednou z nejčastějších možností, kde může zaměstnavatel zakotvit poskytování 

a podmínky čerpání zaměstnaneckých výhod. Zejména pak v případě velkých zaměstnavatelů 

se silnými odbory touto cestou dochází k systémovému, hromadnému upravovaní poskytování 

benefitů buď pro všechny zaměstnance, nebo pro velké skupiny zaměstnanců na stejných 

či obdobných pozicích. Podle § 23 ZPr je: „V kolektivní smlouvě možné upravit práva zaměstnanců 

v pracovněprávních vztazích, jakož i práva nebo povinnosti smluvních stran této smlouvy. 

 

57 ZDĚNKOVÁ, Věra, ČORNEJOVÁ, Helena, PETEROVÁ, Helena. Jak správně vytvářet a využívat FKSP: Jak 

postupovat při poskytování příspěvku na stravování. 6. aktualiz. vyd. Praha: Sondy, 2014, s. 22-23. ISBN 978-80-

86846-54-5. 
58 TRÖSTER, Petr. IN: BĚLINA Miroslav, PICHRT, Jan a kol. Pracovní právo. 7. doplněné a podstatně 

přepracované vydání. Praha: C.H. Beck, 2017, s. 415. ISBN 978-80-7400-667-8. 
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K ujednáním v kolektivní smlouvě, která zaměstnancům ukládají povinnosti nebo zkracují jejich 

práva stanovená tímto zákonem, se nepřihlíží.“  Z výše uvedeného tedy vyplývá, že v kolektivní 

smlouvě lze ujednat vyšší nebo další pracovněprávní nároky (práva zaměstnanců), nikoliv však 

jejich další povinnosti. 

Rozlišujeme dva typy kolektivních smluv. Prvním typem jsou kolektivní smlouvy 

podnikové, které mezi sebou uzavírá jeden nebo více zaměstnavatelů s jednou nebo více 

odborovými organizacemi. U podnikových kolektivních smluv je vždy nutné mít na paměti, 

že jestliže u zaměstnavatele působí vícero odborových organizací, musí zaměstnavatel podle 

§ 24 ZPr o jejím uzavření jednat se všemi. Jestliže se odborové organizace mezi sebou 

nedohodnou, není možné uzavřít tuto kolektivní smlouvu jen s některými z nich. Druhým typem 

jsou kolektivní smlouvy vyššího stupně, u nichž na jedné straně stojí svazy zaměstnavatelů 

(nejčastěji ze stejného odvětví činnosti) a na druhé straně odborové svazy. Platnost takto 

uzavřených smluv se pak vztahuje vždy jen na ty zaměstnavatele, kteří jsou zároveň i členy 

příslušných svazů zaměstnavatelů.59  

Není žádný vztah přímé souvislosti mezi podnikovými kolektivními smlouvami 

a kolektivními smlouvami vyššího stupně, tudíž nelze vyvozovat vztah nadřazenosti kolektivních 

smluv vyššího stupně nad těmi podnikovými. Zákoník práce nicméně v § 27 odst. 1 vylučuje 

aplikaci ujednání podnikové kolektivní smlouvy v případě, že by upravovaly nároky zaměstnanců 

méně výhodně než kolektivní smlouva vyššího stupně. Jinak řečeno tedy Zákoník práce stanoví 

princip částečné neaplikovatelnosti příslušných závazků podnikové smlouvy v případech, že by 

podniková smlouva upravovala nároky méně výhodně v porovnání s kolektivní smlouvou vyššího 

stupně.60 

Aby bylo možné na základě kolektivní smlouvy čerpat v ní zakotvené zaměstnanecké 

výhody, je nutné ji nejdříve platně uzavřít a následně též touto smlouvou zaměstnance seznámit. 

V § 29 ZPr je stanoveno, že: „Smluvní strany kolektivní smlouvy jsou povinny s obsahem kolektivní 

smlouvy seznámit zaměstnance nejpozději do 15 dnů od jejího uzavření. Zaměstnavatel je povinen 

zajistit, aby byla kolektivní smlouva přístupná všem jeho zaměstnancům.“ Obě smluvní strany mají 

také povinnost uchovávat kolektivní smlouvu po dobu minimálně pěti let od uplynutí její účinnosti.  

 

59 TRÖSTER, Petr. IN: BĚLINA, Miroslav, PICHRT, Jan a kol. Pracovní právo. 7. doplněné a podstatně 

přepracované vydání. op. cit., s. 417.  
60 Tamtéž. 
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2.3. Vnitřní předpisy 

Vedle kolektivních smluv je možné upravit poskytování benefitů též ve vnitřním předpisu 

zaměstnavatele. V případě, že vnitřní předpisy stanovují nějaká práva zaměstnanců 

v pracovněprávních vztazích (ať již práva platová, mzdová nebo právě práva čerpat některý 

z benefitů), můžeme i tyto považovat za pramen pracovního práva, přičemž jsou právně závazné 

nikoliv obecně, ale pouze pro účastníky určitého právního vztahu. 

Vnitřní předpisy jsou interní normativní akty, které zaměstnavatel může, ale nemusí vydat. 

Pravidla pro jejich vydávání upravuje přímo Zákoník práce, který v § 305 odst. 1 stanoví, že: 

„Zaměstnavatel může vnitřním předpisem stanovit práva v pracovněprávních vztazích, z nichž je 

oprávněn zaměstnanec, výhodněji, než stanoví tento zákon. Zakazuje se, aby vnitřní předpis 

ukládal zaměstnanci povinnosti nebo zkracoval jeho práva stanovená tímto zákonem. Odchýlí-li 

se zaměstnavatel od tohoto zákazu, nepřihlíží se k tomu.“ K vydání vnitřního předpisu musí být 

splněno několik povinností daných ZPr a sice podle § 305 odst. 2 musí být vydán písemně, nesmí 

být v rozporu s právními předpisy a nesmí být vydán se zpětnou účinností. Zaměstnavatel má vždy 

povinnost zaměstnance informovat o existenci vnitřního předpisu a umožnit mu se s ním důkladně 

seznámit. Rovněž tak musí učinit v případě jakékoliv změny nebo v případě jeho zrušení, a to 

nejpozději do 15 dnů. Je také samozřejmostí, že vnitřní předpis musí být po celou dobu jeho 

platnosti všem zaměstnancům přístupný. Při splnění všech zákonem stanovených podmínek pro 

vydání vnitřního předpisu61 je zde tedy široké pole pro zakotvení všech druhů benefitů, včetně 

pravidel a podmínek, jak je zaměstnanec může získat. 

Vnitřním předpisem podnikatelé často tzv. „zakládají“ sociální fond zaměstnavatele, což 

je obdoba FKSP (viz výše). Úprava FKSP se vztahuje pouze na organizační složky státu, státní 

příspěvkové organizace a příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky a státní 

podniky. Podnikatelé (ale také třeba obchodní společnosti nebo obce, na které se nevztahuje 

Vyhláška o FKSP) si tedy vytvářejí právě pomocí vnitřních předpisů účelně vytvořené fondy 

určené k uspokojování kulturních, sociálních a dalších souvisejících potřeb zaměstnanců, které 

následně i samostatně řídí. I když chybí zákonná úprava sociálních fondů a zaměstnavatel si tedy 

podmínky pro jeho vytvoření a plnění může sám určit, je zde několik pravidel, která musí být 

dodržována. Předně je nutné vytvořit zisk, aby mohl být tvořen sociální fond. U obchodní 

společnosti je nutné, aby tvorba fondu byla zakotvena v zakladatelských listinách, stanovách, nebo 

aby o jeho tvorbě rozhodla valná hromada či jiný orgán společnosti k tomu určený. Sociální fondy 

 

61 Podmínky pro vydání vnitřního předpisu stanovuje ustanovení § 305 Zákoníku práce. 
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jsou v podnikatelské sféře tvořené ze zisku po zdanění, takže ho nejde vytvořit na vrub daňově 

uznatelných nákladů. Na rozdíl od FKSP v případě existence odborové organizace Zákoník práce 

nestanoví povinnost jejího spolurozhodování ohledně způsobu a výše přispívání do fondu a o účelu 

a výši čerpání z fondu. Takovou povinnost lze ale samozřejmě sjednat v kolektivní smlouvě.62 

Obdobně jako u FKSP lze poskytovat ze sociálního fondu příspěvky na provoz zařízení, která 

slouží kulturnímu a sociálnímu rozvoji zaměstnanců, zápůjčky na bytové potřeby, zápůjčky 

na překlenutí tíživé sociální situace, různé sociální výpomoci, jakými jsou například příspěvky 

na stravování, rekreaci, kulturu, sport, penzijní připojištění, dary a jiné benefity prakticky 

bez omezení. 

Pro úplnost ještě uvádím, že existují zaměstnavatelé, kterým právní předpis ukládá 

povinnost tvořit sociální fond. Takovými jsou zdravotní pojišťovny, kde tvorbu, výši příjmů 

a výdajů fondu a jiné podmínky užití tohoto fondu upravuje vyhláška č. 418/2003 Sb., kterou 

se stanoví podrobnější vymezení okruhu a výše příjmů a výdajů fondů veřejného zdravotního 

pojištění zdravotních pojišťoven, podmínky jejich tvorby, užití, přípustnosti vzájemných převodů 

finančních prostředků a hospodaření s nimi, limit nákladů na činnost zdravotních pojišťoven 

krytých ze zdrojů základního fondu včetně postupu propočtu tohoto limitu. Dále akciová 

společnost České dráhy (povinnost zřídit sociální fond stanovená v § 11 v zákoně č. 77/2002 Sb., 

o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železniční dopravní cesty a o změně 

zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 77/1997 Sb., 

o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů), veřejné vysoké školy (povinnost zřídit sociální 

fond stanovená v § 18 odst. 6 písm. f) v zákoně č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně 

a doplnění dalších zákonů) a veřejné výzkumné instituce (povinnost zřídit sociální fond stanovená 

v § 23 odst. 1 písm. d) v zákoně č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích).63 

  

 

62 KRBEČKOVÁ, Marie, PLESNÍKOVÁ, Jindřiška. FKSP, sociální fondy, benefity a jiná plnění. 5. aktualizované 

vydání. op. cit., s. 26. 
63 ČORNEJOVÁ, Helena, PELECH, Petr. IN: BRŮHA, Dominik, BUKOVJAN, Petr, ČORNEJOVÁ, Helena a další. 

Abeceda personalisty 2018. 8. aktualizované vydání. op. cit., s. 232-234.  
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3. Zákaz diskriminace a rovné zacházení při poskytování zaměstnaneckých 

benefitů  

3.1. Zásada rovného zacházení a zákaz diskriminace v pracovním právu obecně 

Zásada rovného zacházení a zásada zákazu diskriminace patří mezi základní zásady nejen 

v pracovním právu, ale tyto zásady jsou rovněž prostoupeny napříč celým právním řádem. Zásadu 

rovnosti lze vnímat ve formálním smyslu, tedy založenou na principu, že s formálně stejnými 

subjekty budeme zacházet rovně ve formálně stejných situacích. Formální pojetí rovnosti ovšem 

nepočítá s tím, že ve společnosti se vyskytují jedinci v odlišném sociálním, zdravotním nebo třeba 

etnickém postavení a pracuje s rovností tedy pouze jako s rovností před zákonem. Oproti tomu 

vnímání rovnosti v materiálním smyslu spočívá v tom, že každý jedinec se nachází v jiném 

postavení, ať už sociálním, zdravotním nebo etnickém, což vede k posuzování dopadu na reálnou 

situaci jednotlivce v kontextuálním smyslu. Materiální pojetí a nástroje k dosažení materiální 

rovnosti tedy zohledňují celkovou situaci a výchozí pozici každého jednotlivce a možnosti jejího 

dopadu na rovnost.64 

Význam slova diskriminace znamená „rozlišovat“, „rozdělovat“ a ve své podstatě tedy 

tento pojem není spojen s ničím negativním. Naopak obecným způsobem rozlišovat je podstatou 

tvorby legislativy. Mluvíme-li ovšem v dnešní době o diskriminaci, máme na mysli nikoliv 

jakékoliv rozlišování, ale rozlišování nějakým způsobem negativní, rozlišování zatěžující pouze 

jednotlivce nebo určitou skupinu, a to na základě určitého diskriminačního znaku nebo na základě 

zakázaného důvodu, jak také uvádí Bobek,65 na základě zakázaného důvodu. Tímto 

znakem/zakázaným důvodem může být například pohlaví, věk, rasa, barva pleti, náboženství aj. 

Výčet takových znaků nalezneme ve většině ústavních i mezinárodních právních předpisech, jedná 

se ovšem o výčty demonstrativní, které jsou dále doplňovány ústavní judikaturou. O diskriminaci 

ovšem nelze hovořit, pokud pro rozdílné zacházení je objektivní, právně ospravedlnitelný důvod. 

Diskriminaci tak, jak ji dnes chápeme v negativním slova smyslu, lze rozdělit 

na diskriminaci přímou a nepřímou. O přímou diskriminaci se jedná v případě: „kdy je s určitou 

osobou nebo skupinou osob zacházeno ve srovnatelné situaci méně výhodným způsobem než 

s osobami jinými, pokud se tak děje z důvodu právně neospravedlnitelného, tedy a) na základě 

nepřípustného kritéria (rasa, pohlaví, národnost, víra atp.), ledaže je rozdílné zacházení za základ 

 

64 ŠTANGOVÁ, Věra. Rovné zacházení a zákaz diskriminace v pracovním právu. Plzeň: Aleš Čeněk, 2010, s. 42-43. 

ISBN 978-80-7380-277-6.  
65 KÜHN, Zdeněk. IN: BOBEK, Michal, BOUČKOVÁ Pavla, KÜHN, Zdeněk. Rovnost a diskriminace. Praha: C. H. 

Beck, 2007, s. 40. ISBN 978-80-7179-584-1. 
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takovéhoto kritéria věcně odůvodněno oprávněným účelem a prostředky k jeho dosahování jsou 

přiměřené a nezbytné, nebo se tak děje b) svévolně, tedy bez možného rozumného zdůvodnění 

takové regulace.“66 Naproti tomu o nepřímou diskriminaci jde v případech, kdy máme 

předpis/ustanovení/zvyklost, které sice navenek působí neutrálně a požadavky v nich obsažené 

tedy nejsou založené na zakázaném důvodu, nicméně i přesto při aplikaci dochází ke znevýhodnění 

jednotlivce nebo určité skupiny osob oproti ostatním. Bobek67 ve své knize dělí nepřímou 

diskriminaci ještě na dva další subtypy. Prvním subtypem je příliš široké působení obecné normy 

a zde tedy nastává situace, že na základě jejího širokého působení působí na některé 

jedince/skupinu výrazně nepříznivěji než na jiné. Druhým subtypem je pak situace, kdy právní 

norma upravuje výjimku z obecné regulace a tato výjimka opět působí negativněji pouze 

na určitého jedince/skupinu. Rozdíl mezi oběma subsystémy je v tom, že zatímco u prvního 

subtypu je zde požadavek na vytvoření nové materiální normy (tedy výjimky), která bude 

korigovat příliš širokou obecnou normu, u druhého subtypu je tomu přesně naopak. 

V souvislosti s diskriminací je také vhodné zmínit existenci pojmu pozitivní diskriminace. 

Za pozitivní diskriminaci je označena situace, kdy úprava sice spočívá v nerovném zacházení 

s jednotlivci nebo skupinami, nicméně na jejím základě nedochází ke zhoršení jejich postavení. 

Tato nerovná úprava prostřednictvím tzv. „pozitivních opatření“ právě naopak směřuje 

k odstranění rozdílů vznikajících na základě nějaké sociální situace nezávislé na lidské vůli, čímž 

dochází k jakémusi umělému zvýhodnění.68 Jinými slovy lze tedy říci, že pozitivní diskriminací 

se znevýhodněným jedincům přidávají práva. I přesto, že pojem pozitivní diskriminace zcela 

odporuje již výše uvedenému dnešnímu chápání pojmu diskriminace (v negativním slova smyslu), 

lze se s ním setkat v mnoha odborných publikacích. 

3.2. Rovnost a zákaz diskriminace v odměňování 

Dodržování zásady rovného zacházení a zákazu diskriminace v oblasti odměňování 

pracovníků je vcelku palčivým a velice často řešeným problémem. V pracovním právu se velmi 

často setkáváme s rozdílným zacházením mezi odlišnými skupinami či jednotlivci. Mnohdy jsou 

tyto rozdíly a nerovné zacházení legitimní a přípustné, občas nezbytné (například v případě úpravy 

pracovních podmínek těhotné ženy nebo osob se zdravotním postižením), v jiných případech však 

může mít toto odlišování diskriminační povahu. Rovné zacházení se zaměstnanci, zákaz jejich 

 

66 KÜHN, Zdeněk. IN: BOBEK, Michal, BOUČKOVÁ Pavla, KÜHN, Zdeněk. Rovnost a diskriminace. op. cit., s. 

43.  
67 Tamtéž, s. 53.  
68 ŠTANGOVÁ, Věra. Rovné zacházení a zákaz diskriminace v pracovním právu. op. cit., s. 53.  
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diskriminace a spravedlivé odměňování zaměstnance patří vedle dalších zásad, které stanoví 

§ 1a Zákoníku práce, mezi základní zásady pracovněprávních vztahů. 

Právní úpravou rovného zacházení a zákazu diskriminace v pracovním právu (tedy 

i rovnosti a zákazu diskriminace v odměňování) se zabývá velké množství právních předpisů, ať 

již na mezinárodní, evropské nebo na národní úrovni. Uvést zde v kontextu celou, nebo alespoň 

větší část úpravy této problematiky v pracovním právu by vydalo na jednu samostatnou práci, 

proto se nyní zaměřím pouze na ty nejdůležitější právní předpisy související s úpravou v oblasti 

odměňování. Tato právní úprava prošla během minulých let vcelku rozsáhlými novelizacemi, které 

souvisely především se vstupem České republiky do Evropské unie a s tím spojenými povinnostmi 

harmonizace požadavků antidiskriminačního práva EU. 

V rámci evropského práva je dnes rovné zacházení v oblasti odměňování upraveno 

především směrnicí Evropského parlamentu a Rady č. 2006/54/EC, o zavedení zásady rovných 

příležitostí a rovného zacházení pro muže a ženy v oblasti zaměstnání a povolání. Tato nová úprava 

nepřináší podstatné změny oproti předchozím směrnicím, jež se zabývaly stejnou problematikou. 

Účelem jejího přijetí bylo především vytvořit přehledný celek právní úpravy této problematiky, 

která byla do té doby roztříštěná v několika směrnicích (oblast odměňování především ve směrnici 

Rady ES č. 75/117 EEC, o sbližování právních předpisů členských států týkajících se uplatňování 

zásady stejného odměňování mužů a žen).69 

Normy přijaté v České republice jsou samozřejmě po jejím vstupu do EU značně ovlivněny 

evropskou úpravou. Předně bylo nutné implementovat evropské právo do národních právních 

norem. V roce 2006 byl přijat Zákoník práce a současně s ním byl tehdy projednáván i návrh 

antidiskriminačního zákona, který měl být právě jakýmsi komplexním předpisem splňujícím 

a provádějícím požadavky antidiskriminačního práva EU. Počítalo se s tím, že oba zákony budou 

přijaty současně, tudíž Zákoník práce upravuje diskriminaci pouze rámcově, přičemž 

ohledně definice pojmů a právních prostředků ochrany před diskriminací odkazuje 

na antidiskriminační zákon. Situace se tehdy ovšem vyvinula tak, že zatímco Zákoník práce 

vstoupil v účinnost k 1. 7. 2007, antidiskriminační zákon potřebnou absolutní většinu v Poslanecké 

sněmovně nezískal, a tedy nebyl přijat.70 K jeho schválení došlo až o dva roky později, kdy byl 

přijat zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před 

diskriminací a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jenž nabyl účinnosti ke 

 

69 ŠTANGOVÁ, Věra. Rovné zacházení a zákaz diskriminace v pracovním právu. op. cit., s. 115.  
70 HAVELKOVÁ, Barbara. Rovnost v odměňování žen a mužů. Praha: Auditorium, 2007, s. 37-38. ISBN 978-80-

903786-2-9.  
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dni 1. 9. 2009. Z výše uvedeného lze vyvodit, že v tomto přechodném období právní ochrana před 

diskriminací v oblasti pracovního práva poklesla. Jak jsem již uvedla, (nový) Zákoník práce na 

rozdíl od přechozí právní úpravy71 obsahuje pouze rámcovou úpravu oblasti diskriminace a 

rovného zacházení v pracovním právu předpokládající její upřesnění a provedení 

Antidiskriminačním zákonem. 

Stěžejní úpravu rovného zacházení a zákazu diskriminace v Zákoníku práce obsahuje 

IV. hlava v části první (konkrétně § 16 a § 17). První odstavec § 16 Zákoníku práce stanoví, že: 

„Zaměstnavatelé jsou povinni zajišťovat rovné zacházení se všemi zaměstnanci, pokud jde o jejich 

pracovní podmínky, odměňování za práci a o poskytování jiných peněžitých plnění a plnění 

peněžité hodnoty, o odbornou přípravu a o příležitost dosáhnout funkčního nebo jiného postupu 

v zaměstnání.“ Zde je na místě položit si otázku, zda lze zaměstnanecké benefity považovat 

za odměnu za práci, peněžité plnění nebo plnění peněžité hodnoty ve smyslu tohoto ustanovení. 

Odpověď lze nalézt v ustanovení § 5 odst. 1 Antidiskriminačního zákona, který stanoví, že: 

„Odměňováním se pro účely tohoto zákona rozumí veškerá plnění, peněžitá nebo nepeněžitá, 

opakující se nebo jednorázová, která jsou přímo nebo nepřímo poskytována osobě při závislé 

činnosti.“ Komentář k tomuto ustanovení pak uvádí, že odměna je odměna v hotovosti, ale 

i odměna v naturáliích, kterou zaměstnavatel zaměstnanci vyplácí v souvislosti se zaměstnáním. 

Přičemž tuto odměnu může vyplácet nejen přímo, ale i nepřímo, a nejen na základě pracovní 

smlouvy, ale i v případě dobrovolného plnění. Odměna ve smyslu Antidiskriminačního zákona 

(potažmo Zákoníku práce) tedy musí být vykládána v širokém slova smyslu.72 Obdobně se k výše 

tvrzenému staví i judikatura Soudního dvora EU.73 Odměnou se tedy rozumí nejen mzda nebo plat, 

ale rovněž všechna motivační plnění a výhody (mající souvislost se závislou činností 

 

71 Zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, v § 1 upravoval v celku podrobně pojem 

diskriminace, obsahoval definici diskriminace přímé a nepřímé a také diskriminační důvody. Vymezoval rovněž 

pojmy obtěžování, sexuálního obtěžování a stanovoval, že tyto se považují rovněž za diskriminaci. 
72 WHELANOVÁ, Markéta. IN: BOUČKOVÁ, Pavla, HAVELKOVÁ, Barbara, KOLDINSKÁ, Kristina, 

KÜHNOVÁ, Eva, KÜHN, Zdeněk, WHELANOVÁ, Markéta. Antidiskriminační zákon. Komentář. 2. vydání. 

Praha: C.H. Beck, 2016, s. 260. ISBN 978-80-7400-618-0.  
73 Rozsudek SDEU ze dne 6. prosince 2012, Bundesrepublik Deutschland a Jörg-Detlef Müller v. Karen Dittrich a 

další, spojené věci C-124/11, C-125/11 a C-143/11, ECLI:EU:C:2012:771, bod 35. 
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zaměstnance), jakými jsou například různé bonusy, slevy na jízdném,74 příspěvky na rekreační 

činnost, stravenky, poskytnutí služebního mobilu nebo služebního automobilu75 aj. 

Než ovšem můžeme posoudit, zda došlo k diskriminaci nebo nerovnému zacházení 

souvisejícího s odměňováním, je nutné nejdříve zodpovědět ještě další otázku. Rovnost 

v odměňování je totiž vázaná na podmínku výkonu stejné práce nebo práce stejné hodnoty.76 Co 

tedy rozumíme pojmem stejná práce nebo práce stejné hodnoty? Vymezení těchto pojmů právo 

EU sice nijak podrobněji nedefinuje, nicméně z logiky věci lze dovodit, že stejná práce bude výkon 

stejné profese (stejná pozice), u odlišných prací pak bude nutné zvolit metodu srovnávání. První 

možností srovnání je posuzovat práci podle její hodnoty pro zaměstnavatele, druhou možností je 

pak posuzovat hodnotu práce podle jejího obsahu.77 Výstižnou definici stejné práce obsahuje 

Zákoník práce v § 110 odst. 2: „Stejnou prací nebo prací stejné hodnoty se rozumí práce stejné 

nebo srovnatelné složitosti, odpovědnosti a namáhavosti, která se koná ve stejných nebo 

srovnatelných pracovních podmínkách, při stejné nebo srovnatelné pracovní výkonnosti 

a výsledcích práce.“ A ač se tato definice v Zákoníku práce vztahuje pouze na mzdu, plat nebo 

odměnu z dohody, analogicky ji lze použít u kterékoliv odměny, včetně zaměstnaneckých 

benefitů. 

3.3. Porušení zákazu diskriminace a ochrana zaměstnance proti němu 

V následujících řádcích se pokusím nastínit důsledky, které mohou pro zaměstnavatele 

nastat při porušení povinnosti rovného zacházení se svými zaměstnanci, a rovněž popíšu možnosti 

obrany a ochrany, kterými v těchto případech disponuje zaměstnanec. 

Zákoník práce ve svém § 17 odkazuje ve věcech ochrany před diskriminací 

na Antidiskriminační zákon, a to konkrétně na hlavu II., části první, která upravuje právní 

prostředky ochrany před diskriminací. Antidiskriminační zákon stanoví, že ten, kdo byl na svých 

právech zkrácen v důsledku porušení práva na rovné zacházení nebo z důvodu, že došlo 

 

74 K tomuto blíže případ Garland: rozsudek ESD ze dne 9. února 1982, Eileen Garland v. British Rail Engineering 

Limited, ve věci 12/81, ECLI:EU:C:1982:44, s. 369. Jejímž předmětem bylo poskytování slevy na jízdném 

britskou společností svým zaměstnancům a jejich rodinným příslušníkům. Tato sleva byla společností poskytována 

i bývalým zaměstnancům po odchodu do důchodu, ale pouze bývalým zaměstnancům mužského pohlaví. Soudní 

dvůr se k tomuto vyjádřil ve smyslu, že i když je sleva poskytována po skončení pracovního poměru, odpovídá 

definici odměny ve smyslu článku 119 SES (později článek 141 SES, dnes článek 157 SFEU) a dochází tedy v jeho 

smyslu k diskriminaci, pokud není poskytován i zaměstnankyním. 
75 WHELANOVÁ, Markéta. IN: BOUČKOVÁ, Pavla, HAVELKOVÁ, Barbara, KOLDINSKÁ, Kristina, 

KÜHNOVÁ, Eva, KÜHN, Zdeněk, WHELANOVÁ, Markéta. Antidiskriminační zákon. Komentář. 2. vydání. op. 

cit., s. 261.  
76 119 SES, později článek 141 SES, dnes článek 157 SFEU. 
77 HAVELKOVÁ, Barbara. Rovnost v odměňování žen a mužů. op. cit., s. 73.  
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k diskriminaci, může podat žalobu k soudu a domáhat se, aby bylo upuštěno od diskriminace, aby 

byly odstraněny následky diskriminačního zásahu a aby mu bylo dáno přiměřené zadostiučinění 

(morální satisfakce). Jestliže výše zmíněné možnosti nápravy nepostačí, zejména kvůli tomu, 

že byla v důsledku diskriminace ve značné míře snížena dobrá pověst nebo důstojnost 

zaměstnance nebo jeho vážnost ve společnosti, může rovněž žádat náhradu nemajetkové újmy 

v penězích (materiální satisfakce).78 

Pokud je podána žaloba dle Antidiskriminačního zákona z důvodu přímé nebo nepřímé 

diskriminace, platí zde obrácené důkazní břemeno. Jestliže tedy zaměstnanec uvede skutečnosti, 

ze kterých půjde přímá či nepřímá diskriminace dovodit, bude zaměstnavatel povinen prokázat, 

že k porušení zásady rovného zacházení nedošlo.79 Smyslem tohoto zvláštního pravidla je  

především to, že v těchto případech je pro zaměstnance většinou extrémně obtížné získat relevantní 

důkaz o diskriminačním jednání zaměstnavatele, neboť ten se zpravidla nachází v dispozici 

žalovaného (zaměstnavatele).80 Právě zaměstnavatelé totiž mají přístup k informacím o výši 

odměn všech svých zaměstnanců, a tudíž by pro ně neměl by být problém vyvrátit případné 

neoprávněné obvinění z diskriminace. 

Nicméně hovořit o absolutně obráceném důkazním břemenu není zcela přesné, což ostatně 

vyplývá již ze shora uvedeného pojednání o tom, co v příslušném řízení tvrdí a dokládá 

zaměstnanec a co zaměstnavatel. To dále modifikoval a upřesnil Ústavní soud, který ve svém 

nálezu dospěl k závěru, že osobě, jež se cítí být diskriminována, nestačí pouze tvrdit, že došlo 

k diskriminačnímu jednání. Aby mohla být tato osoba v řízení úspěšná, musí nejdříve splnit dvě 

podmínky. Předně musí v soudním řízení nejen tvrdit, ale i prokázat, že s ní nebylo zacházeno 

obvyklým, tedy neznevýhodňujícím způsobem. Další podmínkou případného úspěchu ve věci je 

tvrzení, že toto znevýhodňující zacházení mělo diskriminační motiv (toto druhé tvrzení ale již 

nemusí prokazovat, protože to je z povahy věci nemožné).81 Přesnější je pak hovořit o tzv. děleném 

důkazním břemenu.82 

Vedle možnosti soudního řešení sporu o právo na rovné zacházení dává zaměstnanci právní 

řád ještě několik mimosoudních prostředků. První, asi nejméně formální možností zaměstnance je 

 

78 § 10 odst. 1 a odst. 2 Antidiskriminačního zákona. 
79 § 133a písm. c) Zákon č. 99/1963 Sb., Občanský soudní řád. 
80 HROMADA, Miroslav. IN: SVOBODA, Karel, SMOLÍK, Petr, LEVÝ, Jiří, ŠÍNOVÁ, Renáta a kol. Občanský 

soudní řád. Komentář. 2. vydání. Praha: C.H. Beck, 2017, s. 562. ISBN 978-80-7400-673-9.  
81 Nález Ústavního soudu ze dne 26. 4. 2006, sp. zn. Pl. ÚS 37/04. 
82 Veřejný ochránce práv. Jak se bránit proti diskriminaci? ochrance.cz [online]. [cit. 2020-06-04]. Dostupné z: 

<https://www.ochrance.cz/diskriminace/pomoc-obetem-diskriminace/jak-se-branit/>  

https://www.ochrance.cz/diskriminace/pomoc-obetem-diskriminace/jak-se-branit/
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podání stížnosti zaměstnavateli, v níž vymezí, v čem spatřuje diskriminační jednání, a bude žádat 

nápravu.83 Zaměstnavatel je dle § 276 odst. 9 Zákoníku práce povinen se zaměstnancem (nebo na 

jeho žádost s odborovou organizací, radou zaměstnanců nebo zástupcem pro oblast bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci) tuto stížnost projednat. 

 Zaměstnanec dále může dát podnět ke kontrole zaměstnavatele k oblastnímu inspektorátu 

práce. Dle zákona č. 251/2005 Sb., zákon o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, se 

zaměstnavatel dopouští přestupku na úseku rovného zacházení tím, že nezajistí rovné zacházení 

se všemi zaměstnanci, pokud jde o jejich pracovní podmínky, odměňování za práci a poskytování 

jiných peněžitých plnění a plnění peněžité hodnoty, a odbornou přípravu a příležitost dosáhnout 

funkčního nebo jiného postupu v zaměstnání. Rovněž se dopouští přestupku v případě, že 

neprojedná se zaměstnancem jeho stížnost na výkon práv a povinností vyplývajících z 

pracovněprávního vztahu podle Zákoníku práce, jež je popsaná v předchozím odstavci.84 V prvním 

případě pak zaměstnavateli hrozí pokuta až ve výši 1.000.000 Kč, v tom druhém až ve výši 

400.000 Kč.85  

Svůj podnět k prošetření tvrzení o nerovném zacházení v oblasti pracovněprávních vztahů 

může zaměstnanec podat i veřejnému ochránci práv. Ten mimo jiné také vykonává působnost 

ve věcech práva na rovné zacházení a ochrany před diskriminací.86 Zejména poskytuje metodickou 

pomoc obětem diskriminace při podávání návrhů na zahájení řízení z důvodů diskriminace 

a zveřejňuje zprávy a vydává doporučení k otázkám souvisejícím s diskriminací.87 

Pomocným orgánem v oblasti ochrany před diskriminací zaměstnance mohou být také 

určité právnické osoby. Antidiskriminační zákon v § 11 přímo stanoví, že právnická osoba, která 

byla založená na ochranu práv obětí diskriminace, může poskytovat informace o možnostech 

právní pomoci a součinnost při sepsání nebo doplnění návrhů a podání osobám domáhajícím 

se ochrany před diskriminací. Stejně tak může činit i právnická osoba, jejímž předmětem činnosti 

uvedeným ve stanovách nebo statutu je ochrana před diskriminací, anebo jestliže taková 

skutečnost vyplývá z její činnosti nebo ze zákona.88 

 

83 HÁJKOVÁ, Michaela. Zákaz diskriminace a rovné zacházení v pracovněprávních vztazích v ČR a ve vybraných 

zemích EU. 1. vydání. Praha: C.H. Beck, 2019, s. 51. ISBN 978-80-7400-740-8.  
84 § 11 odst. 1 písm. a) a d) a § 24 odst. 1 písm. a) a d) Zákona o inspekci práce. 
85 § 11 odst. 2 písm. a) a b) a § 24 odst. 2 písm. a) a b) Zákona o inspekci práce. 
86 § 1 odst. 5 zákona č. 349/1999 Sb., zákon o veřejném ochránci práv. 
87 § 21b písm. a) a c) zákona č. 349/1999 Sb., zákon o veřejném ochránci práv. 
88 BROŽOVÁ, Eva. Právní prostředky ochrany před diskriminací v pracovněprávních vztazích. epravo.cz [online]. 

c2018. poslední revize 27. 11. 2018 [cit. 2020-06-05]. Dostupné z: <https://www.epravo.cz/top/clanky/pravni-

prostredky-ochrany-pred-diskriminaci-v-pracovnepravnich-vztazich-108440.html>  

https://www.epravo.cz/top/clanky/pravni-prostredky-ochrany-pred-diskriminaci-v-pracovnepravnich-vztazich-108440.html
https://www.epravo.cz/top/clanky/pravni-prostredky-ochrany-pred-diskriminaci-v-pracovnepravnich-vztazich-108440.html
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Zaměstnanec, který se cítí být diskriminován, ovšem nemá povinnost před podáním žaloby 

k soudu využít některý z výše uvedených méně formálních prvků ochrany. To, zda se nejdříve 

obrátí na zaměstnavatele, inspekci práce či veřejného ochránce práv, anebo rovnou podá žalobu 

k soudu, je zcela na jeho uvážení.89 

Všechny výše zmíněné způsoby ochrany je možné použít i v oblasti poskytování benefitů, 

protože, jak jsem již dříve v této práci dovodila, zaměstnanecké benefity jsou formou odměny za 

práci. 

Dle mého názoru naprosto rozdílnou otázkou je však realita využívání ochranných 

prostředků konkrétními zaměstnanci proti diskriminačnímu jednání zaměstnavatele a samozřejmě 

též efektivita takové obrany v situaci, když už se k ní zaměstnanec odhodlá. Pokud na chvíli 

ponecháme stranou možnost soudní žaloby, pak veškeré mimosoudní prostředky mají společný 

znak v jakési nepřímosti řešení daného problému, tedy zamezení diskriminačnímu jednání, 

a v ideálním případě narovnání vztahu mezi konkrétním zaměstnancem a zaměstnavatelem včetně 

satisfakce zaměstnance. 

Přestupková odpovědnost, jak plyne z výše uvedeného, může být pro zaměstnavatele velmi 

výrazná, ale nezakládá odpovědnostní vztah mezi konkrétním zaměstnancem a zaměstnavatelem. 

Jistě má jako následek preventivní funkce správního trestání vliv na další obdobné jednání 

zaměstnavatele, avšak bez dalšího neznamená zanechání diskriminačního jednání vůči 

zaměstnanci, a už vůbec ne narovnání vztahu mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. V praxi to 

bude přirozeně spíše naopak. 

Veřejný ochránce práv pak nemá rozhodovací pravomoc a jeho autorita patrně stále není 

taková, aby jeho činnost vedla k systémovým a obecně přijímaným řešením na poli 

diskriminačního jednání v pracovněprávních vztazích. Zde se nabízí úvaha, že by se veřejnému 

ochránci práv udělila zákonem pravomoc výrazněji vstupovat do soudních řízení o diskriminaci, 

například jako vedlejšímu účastníkovi. Podobnou pravomoc má veřejný ochránce práv například 

v řízení před Ústavním soudem o zrušení zákona či jiného právního předpisu nebo jejich 

jednotlivých ustanovení, jsou-li v rozporu s ústavním pořádkem nebo zákonem.90 Přiznám se, 

že k této úvaze nemám žádný odborný podklad, ale i bez toho vidím výhodu minimálně v tom, 

že veřejný ochránce práv by mohl zaměstnanci v řízení poskytnout faktickou i právní oporu, své 

 

89 HÁJKOVÁ, Michaela. Zákaz diskriminace a rovné zacházení v pracovněprávních vztazích v ČR a ve vybraných 

zemích EU. 1. vydání. op. cit., s. 55.  
90 § 69 odst. 3 zákona č. 182/1993 Sb., zákon o Ústavním soudu. 
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odborné zázemí a erudici v otázkách diskriminace a nerovného zacházení, a tím vším přispět 

k tomu, aby se zaměstnanci v odůvodněných případech do těchto sporů pouštěli91 a mohli i uspět. 

Další mimosoudní prostředky považuji spíše za teoretické a nijak výrazněji efektivní. 

Pokud se na závěr této části vrátím k soudní žalobě, pak je nutné zopakovat, že řízení vyžaduje 

od zaměstnance jako žalobce nemalou aktivitu stran tvrzení a důkazů k nim a představa o jakési 

presumpci viny zaměstnavatele je nepřesná. Tyto důkazy jsou v dispozici zaměstnavatele, nikoliv 

zaměstnance. Dalšími důkazními prostředky v řízení budou typicky například svědecké výpovědi 

dalších zaměstnanců, kteří v případě diskriminačního jednání zaměstnavatele jsou ve velmi 

nekomfortní situaci, kdy fakticky vypovídají proti svému zaměstnavateli. Pokud už k prokázání 

tohoto dojde a zaměstnanec se dále domáhá náhrady nemajetkové újmy, což je přirozeně největší 

motivace zaměstnance ve sporu, musí opětovně tuto újmu tvrdit, vyčíslit a prokázat. Dle mého 

názoru navíc subjektivní vnímavost samotných zaměstnanců vůči diskriminačnímu jednání 

zaměstnavatele v oblasti poskytování benefitů je ještě nižší než například u otázky samotné mzdy. 

Tyto všechny důvody mne vedou k závěru, že současná právní úprava týkající se ochrany 

zaměstnance před diskriminací ze strany zaměstnavatele obsahuje sice poměrně dost prostředků, 

jejichž praktická použitelnost a efektivita však bohužel není velká. 

  

 

91 Ještě za předchozí veřejné ochránkyně práv Anny Šabatové provedl v roce 2015 její úřad výzkum, jehož závěry 

byly zveřejněny v rozsáhlé zprávě Diskriminace v ČR: oběť diskriminace a její překážky v přístupu ke 

spravedlnosti, 2015. [online]. [cit. 2020-06-06]. Dostupné z: 

https://ochrance.cz/fileadmin/user_upload/ESO/CZ_Diskriminace_v_CR_vyzkum_01.pdf. V této zprávě se již 

v úvodu na str. 4 upozorňuje na problém tzv. underreportingu, kdy oběti diskriminace si na tuto nestěžují, 

neoznamují ji ani se nedomáhají svých zákonem zaručených práv. To platí pro všechny prostředky ochrany včetně 

žalob. Zpráva obsahuje na str. 87 a násl. statistiky, ze kterých je zřejmé, že předmětná řízení se počítají na jednotky 

ročně v rámci celé ČR.  

https://ochrance.cz/fileadmin/user_upload/ESO/CZ_Diskriminace_v_CR_vyzkum_01.pdf
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4. Úprava některých konkrétních zaměstnaneckých benefitů 

4.1. Příspěvek na stravování, stravenky 

Příspěvek na stravování se drží dlouhodobě na špici nejposkytovanějších zaměstnaneckých 

benefitů v České republice. Podle šetření BENEFITY 2019 dokonce tuto zaměstnaneckou výhodu 

v roce 2019 poskytlo 72 % zaměstnavatelů mzdové sféry.92  Zároveň nejčastější formou příspěvku 

na stravování jsou v současné době stravenky poskytované zaměstnavatelem. Mimo jiné také 

proto, že za splnění určitých podmínek jsou stravenky daňově uznatelným výdajem 

zaměstnavatele a osvobozeným příjmem zaměstnance. Mezi další výhody stravenek patří také to, 

že nemusí být využívány jen k nákupům hlavních jídel ve veřejných stravovacích zařízeních, 

ale zaměstnanec s nimi může platit i nákup potravin v supermarketech a jiných prodejnách 

potravin, jež tento druh platby akceptují93 (na rozdíl od zákonných peněz, které musí obchodník 

vždy při úhradě kupní ceny zboží přijmout, u stravenek takovou povinnost nemá, neboť mu ji 

neukládá žádný právní předpis94). Nicméně, i když se obchodník rozhodne přijímat stravenky 

k platbě nákupu, tato platba, jak jsem zmínila výše, je omezená výhradně na nákup potravin. 

Zaměstnanec tedy stravenkou nezaplatí například alkohol, tabákové výrobky nebo drogerii.  

Současná právní úprava zaměstnavateli ukládá pouze povinnost umožnit zaměstnancům 

ve všech směnách stravování, přičemž se tato povinnost nevztahuje na zaměstnance vyslané 

na pracovní cestu.95 V případě pracovní cesty vzniká nárok na stravné a zaměstnanec, který splní 

zákonné podmínky pro poskytnutí stravného, již nemá nárok na příspěvek na stravování (nelze 

nahrazovat nárokové stravné fakultativní dávkou v podobě příspěvku na stravování a rovněž takto 

nelze učinit kvůli duplicitě daňových výdajů podle § 24 odst. 1 ZDP). Povinností zaměstnavatele 

je tedy například vhodně rozvrhnout pracovní dobu, zajistit vybavení prostoru určeného 

ke konzumaci jídla, popřípadě vybavit kuchyňku nebo zajistit možnost nákupu jídla v prostorách 

výkonu práce.96 Samotné zajištění stravování nebo jeho financování je ze strany zaměstnavatele 

pak dobrovolným, tedy benefitním plněním. 

 

92 TREXIMA. V roce 2019 nabízely firmy svým zaměstnancům průměrně 5 benefitů. trexima.cz [online]. c2019. 

poslední revize 11. 12. 2019 [cit. 2020-02-09]. Dostupné z: <https://www.trexima.cz/aktualita/v-roce-2019-

nabizely-firmy-svym-zamestnancum-prumerne-5-benefitu >    
93 MACHÁČEK, Ivan. Zaměstnanecké benefity a daně. 5.vydání. op. cit., s. 43. 
94 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 8. 11. 2007, č. j. 3 As 49/2007-43. 
95 V případě pracovní cesty je zaměstnanci poskytované tzv. stravné. Povinnost zaměstnavatele zaplatit zaměstnanci 

na pracovní cestě stravné mu plyne přímo ze zákona. Viz. § 163 Zákoníku práce. Jedná se ovšem o cestovní náhradu 

ke krytí zvýšených výdajů na stravování vzniklých v souvislosti s pracovní cestou, nikoliv krytí celých nákladů na 

stravování. Sazby jsou zde určeny pouze v minimální výši a mohou být měněny vyhláškou. 
96 BOGNÁROVÁ, Věra. IN: BĚLINA, Miroslav, DRÁPAL, Ljubomír a kol. Zákoník práce. Komentář. 3. vydání. 

Praha: C.H. Beck, 2019, s. 933. ISBN 978-80-7400-759-0.  

https://www.trexima.cz/aktualita/v-roce-2019-nabizely-firmy-svym-zamestnancum-prumerne-5-benefitu
https://www.trexima.cz/aktualita/v-roce-2019-nabizely-firmy-svym-zamestnancum-prumerne-5-benefitu
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Jestliže se zaměstnavatel rozhodne, že svým zaměstnancům zajistí stravování nebo jim 

za tímto účelem bude poskytovat finanční příspěvek (nejčastěji ve formě stravenek), stanoví tak 

na základě kolektivní smlouvy nebo vnitřního předpisu, kde zároveň stanoví podmínky vzniku 

práva zaměstnance na zajištění stravování, organizaci a způsob provádění stravování, výši 

finančního příspěvku aj. Zaměstnavatel si dokonce může sjednat v kolektivní smlouvě nebo 

stanovit ve vnitřním předpisu, že cenové zvýhodnění stravování bude poskytováno i bývalým 

zaměstnancům, zaměstnancům po dobu dočasné pracovní neschopnosti a zaměstnancům po dobu 

čerpání dovolené. Jak velkou měrou se bude zaměstnavatel podílet na samotné úhradě stravování 

je rovněž na jeho uvážení. Z části může tato úhrada jít na vrub daňově uznatelných výdajů, 

příspěvek může být také poskytnutý ze sociálního fondu či jiného obdobného fondu. Výše 

nominální hodnoty stravenky není omezena žádným limitem a zaměstnavatel se může rozhodnout, 

zda a za jakou částku z nominální hodnoty stravenky ji bude svým zaměstnancům prodávat, nebo 

zda ji bude svým zaměstnancům poskytovat bezplatně.97 

Specifickým případem je pak závodní stravování v organizačních složkách státu, státních 

příspěvkových organizacích, příspěvkových organizacích zřízených územně samosprávnými 

celky. Úprava výše příspěvku na závodní stravování, okruh strávníků a způsoby financování 

závodního stravování je v těchto případech vymezena ve vyhlášce č. 84/2005 Sb., o nákladech 

na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územně 

samosprávnými celky, ve znění pozdějších předpisů, a ve vyhlášce č. 430/2001 Sb., o nákladech 

na závodní stravování a jejich úhradě v organizačních složkách státu a státních příspěvkových 

organizacích, ve znění pozdějších předpisů. Tyto právní předpisy vycházejí z existence dvojího 

typu závodního stravování – závodní stravování zabezpečené ve vlastním zařízení organizace 

a zavodní stravování zabezpečené prostřednictvím jiného subjektu. V případě závodního 

stravování ve vlastním zařízení hradí organizace veškeré náklady na provoz vlastního zařízení 

a strávník hradí hodnotu potravin, na což mu ale lze při splnění podmínek poskytnout příspěvek 

z FKSP (výše příspěvku je bez limitu, sjednává se v kolektivní smlouvě nebo vnitřním předpisu). 

Zde lze z FKSP poskytnout příspěvek na stravu i bývalým zaměstnancům (důchodcům). 

U zajištění závodního stravování prostřednictvím jiného subjektu organizace hradí až 55 % z ceny 

hlavního jídla, maximálně však 70 % horní hranice stravného při trvání pracovní cesty 5 až 12 

hodin podle ZPr (použije se tedy, pokud je 55 % dohodnuté ceny jídla vyšší než 70 % ze stanovené 

výše stravného dle § 176 odst. 1 písm. a) ZPr). Strávník pak uhradí zbývající část ceny, na kterou 

 

97 MACHÁČEK, Ivan. Zaměstnanecké benefity a daně. 5.vydání. op. cit., s. 43–44.  
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mu lze poskytnout příspěvek na stravování z FKSP (výše příspěvku je bez limitu, sjednává 

se v kolektivní smlouvě nebo vnitřním předpisu). Na rozdíl od prvního případu ale nelze 

poskytovat příspěvek na stravování důchodcům.98 

4.1.1. Daňové řešení 

Z hlediska daňově uznatelných nákladů zaměstnavatele je pak nutné rozlišovat na dvě 

formy zajišťování stravování, protože u každé z nich se uplatní jiný daňový režim. V prvním 

případě může zaměstnavatel zajišťovat stravování zaměstnanců ve vlastním zařízení, druhou 

možností je zajištění stravování zaměstnanců prostřednictvím jiných subjektů (k této formě 

se vztahuje i zajišťování stravenek99). Toto rozdělení vyplývá ze ZDP, konkrétně z § 24 odst. 2 

písm. j), bod 4, který stanoví, že daňově uznatelným nákladem je provoz vlastního stravovacího 

zařízení (zde se ale nepočítá hodnota potravin) nebo příspěvky na stravování zajištěné 

prostřednictvím jiných subjektů.  

Zatímco u stravování ve vlastním zařízení zaměstnavatele by neměl být žádný problém 

s tím určit, zda jde o daňově uznatelný výdaj (náklad) na straně zaměstnavatele, protože daňově 

uznatelné jsou jednoduše všechny výdaje na provoz vlastního stravovacího zařízení100 (vyjma 

hodnoty potravin, které hradí zaměstnanec, nebo zaměstnavatel buď z části nebo úplně z FKSP 

nebo ze sociálního fondu, a které pro zaměstnavatele nejsou daňově účinné). Značně složitější, co 

se týče daňově uznatelných nákladů, je to se stravováním zaměstnanců zajištěném prostřednictvím 

jiných subjektů. Dle ZDP je v tomto případě daňově uznatelným výdajem pouze příspěvek do výše 

55 % ceny jednoho jídla za jednu směnu.101 To ovšem není jediná podmínka – příspěvek zároveň 

nesmí přesáhnout 70 % stravného vymezeného pro zaměstnance v § 6 odst. 7 písm. a) ZDP při 

trvání pracovní cesty 5 až 12 hodin. Toto ustanovení odkazuje na ZPr, konkrétně na stravné pro 

tzv. “státní zaměstnance“. Třetí a poslední podmínkou, aby si zaměstnavatel mohl uplatnit výdaj 

jako daňový náklad při zajišťování stravování prostřednictvím jiných subjektů, je, že zaměstnanec 

musí být přítomný v práci během směny alespoň tři hodiny (v případě, že délka jedné směny 

 

98 PETEROVÁ, Helena. IN: ZDĚNKOVÁ, Věra, ČORNEJOVÁ, Helena, PETEROVÁ, Helena. Jak správně vytvářet 

a využívat FKSP: Jak postupovat při poskytování příspěvku na stravování. 6. aktualiz. vyd. op. cit., s. 130-133.  
99 Pokyn GFŘ D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z 

příjmů, ve znění pozdějších předpisů k § 24 odst. 2, bod 18. 
100 Pokyn GFŘ D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z 

příjmů, ve znění pozdějších předpisů k § 24 odst. 2 v bodu 16 stanoví, že daňovými výdaji na provoz vlastního 

stravovacího zařízení se rozumějí výdaje spojené s provozem kuchyně s jídelnou, popř. kantýny, a to i tehdy, je-li 

příprava a výdej jídel zabezpečována jiným subjektem formou služby v tomto vlastním zařízení.  
101 Směnu definuje Zákoník práce v § 78 odst. 1 písm. c) jako část týdenní pracovní doby bez práce přesčas, kterou je 

zaměstnanec povinen na základě předem stanoveného rozvrhu pracovních směn odpracovat. 
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zaměstnance i s přestávkou je delší než jedenáct hodin, může si zaměstnavatel uplatnit příspěvek 

na stravování jako výdaj na další jedno jídlo).102 

Z pohledu zaměstnance je příspěvek na stravování osvobozený od daně z příjmu v celé své 

výši bez ohledu na hodnotu celkového plnění a rovněž se z něj neodvádí ani pojistné, jelikož příjem 

osvobozený od daně z příjmů fyzických osob není součástí vyměřovacího základu pro jeho odvod. 

Jediná podmínka, která musí být splněna, aby tomu tak skutečně bylo, je, že poskytovaný 

příspěvek musí být nepeněžním příjmem. V případě poskytnutí peněžního příspěvku by se totiž 

jednalo klasicky o předmět daně z příjmů fyzických osob. Výše zmíněné upravuje ZDP 

v § 6 odst. 9 písm. b), který stanoví, že od daně z příjmu fyzických osob je osvobozena hodnota 

stravování poskytovaného jako nepeněžní plnění zaměstnavatelem zaměstnancům ke spotřebě 

na pracovišti nebo v rámci závodního stravování zajišťovaného prostřednictvím jiných subjektů. 

Stravenky jsou formou nepeněžního plnění a tomuto nebrání ani skutečnost, že je na nich 

vyznačená její hodnota. Ta slouží především k ocenění plnění, nikoliv určení charakteru 

poukázky.103 

4.1.2. Druhy stravenek 

Stravenky patří mezi tzv. „ceniny“, což jsou vysoce likvidní prostředky vymezené na určitý 

druh použití nebo k určitému účelu (úhrada určitých služeb, platba určitých poplatků, nákup 

určitého zboží), jež ve formě stravenek slouží jako náhrada peněz.104 Jako s ceninami je s nimi 

také nutné zacházet, především je tak evidovat a inventarizovat. Pro platbu stravenkami nelze 

uplatnit stejný režim jako pro platbu v hotovosti, protože jde o odlišný platební prostředek 

a odlišnou transakci než v případě hotovostní platby. Kupříkladu stravenky se neúčtují jako 

hotovostní (peněžní) příjem, pouze se evidují jako další ceniny v knize cenin (mimo peněžní 

deník).105 Uplatnění rozdílného režimu pro platbu stravenkami také nezakládá diskriminaci 

spotřebitele ve smyslu § 6 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. NSS106 navíc dospěl 

k názoru, že při platbě stravenkami, k níž byl navíc účtován poplatek ve výši 4 %, tzv. 

„manipulační poplatek“ z celkové částky nákupu nedochází ke znevýhodnění skupiny spotřebitelů 

 

102 MACHÁČEK, Ivan. Zaměstnanecké benefity a daně. 5.vydání. op. cit., s. 47.  
103 Koordinační výbor č. 07/26.01.05 - Problematika poukázek na nepeněžní plnění poskytovaných zaměstnavatelem 

zaměstnanci (D. Trezziová), ze dne 17. 2. 2005. [online]. [cit. 2020-02-17]. Dostupné z: 

<https://www.financnisprava.cz/cs/dane/prispevky-kv-kdp/dane-z-prijmu-a-ucetnictvi/07-26-01-05-2217>  
104 KADLEC, Michal. Peněžní prostředky – hotovost, banka, ceniny, úvěry. portal.pohoda.cz [online]. c2017. poslední 

revize 9. 10. 2017 [cit. 2020-02-17]. Dostupné z: <https://portal.pohoda.cz/dane-ucetnictvi-

mzdy/ucetnictvi/penezni-prostredky-%E2%80%93-hotovost-banka-ceniny-uver/>  
105 K tomuto například rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 11. 2008, č. j. 8 Afs 46/2007-59 nebo 

rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 27. 7. 2006, č. j. 2 Afs 132/2005-71. 
106 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 8. 11. 2007, č. j. 3 As 49/2007-43. 

https://www.financnisprava.cz/cs/dane/prispevky-kv-kdp/dane-z-prijmu-a-ucetnictvi/07-26-01-05-2217
https://portal.pohoda.cz/dane-ucetnictvi-mzdy/ucetnictvi/penezni-prostredky-%E2%80%93-hotovost-banka-ceniny-uver/
https://portal.pohoda.cz/dane-ucetnictvi-mzdy/ucetnictvi/penezni-prostredky-%E2%80%93-hotovost-banka-ceniny-uver/
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platících stravenkami, a tedy nedochází k jejich diskriminaci. NSS se ztotožňuje s odůvodněním 

soudu prvního stupně a sice, že na rozdíl od zákonných peněz, které musí obchodník vždy 

při úhradě kupní ceny zboží přijmout, u stravovacích poukázek takovou povinnost nemá, neboť 

mu žádný právní předpis takovou povinnost neukládá. Je tedy čistě na obchodníkovi, zda uzavře 

smlouvu s vydavatelem stravenek a jaké stanoví podmínky při platbě těmito stravenkami. Stejně 

tak má na výběr i spotřebitel, jenž se při platbě může rozhodnout, zda ji uskuteční v hotovosti nebo 

zda využije možnost platby stravenkami (jedná se o odlišné, nikoliv srovnatelné transakce). Z výše 

uvedeného tedy vyplývá, že neexistuje povinnost obchodníka přijímat stravenky jako platební 

prostředek. Přijímání stravenek je založeno na smluvní bázi a smluvní strany si tedy mohou 

dohodnout jednotlivé podmínky v souvislosti s jejich vydáváním a přijímáním. Obchodníci, kteří 

se rozhodnou stravenky přijímat pak nemají povinnost za ně vracet hotovost. Mnoho z nich má 

sice nastaveno, že na stravenky vrací například do částky 10 Kč, nicméně nejedná se o povinnost.  

Klasickou formou stravenek jsou stravenky poskytované v papírové formě. Na této 

papírové poukázce obvykle najdeme údaj o nominální hodnotě, čárový kód a různé ochranné 

prvky, jako například holografické proužky, mikroperforace, průhledné značky, vodoznaky, 

termoaktivní body a jiné.107 Každý poskytovatel si zvolí svoji kombinaci ochranných prvků 

a stravenky ve větší čí menší míře personalizuje. 

V souvislosti se stále větší digitalizací světa se těší čím dál větší oblibě také elektronické 

stravenky, tzv. „e-stravenky“. E-stravenky fungují na podobném principu jako platební karty. 

Na kartu je měsíčně nahraný celý kredit příspěvku na stravování a pak jsou z ní postupně strhávány 

jednotlivé útraty. Platí ale, že zaměstnanec z karty peníze nemůže vybrat, ani si na ni peníze poslat. 

Oproti klasickým papírovým stravenkám mají mnoho výhod. Předně z karty, jež slouží jako 

elektronická stravenka, se strhává pouze ta částka, kterou jídlo opravdu stojí, a nemusí tak být 

využitá nějaká určitá nominální hodnota pod hrozbou propadnutí zbytku částky tak, jak je tomu 

u papírových stravenek. Další velkou výhodou e-stravenek je menší administrativní zátěž a úspora 

času u všech zúčastněných subjektů, tedy u zaměstnanců (rychlost placení bez nutnosti hlídat 

hodnotu útraty), zaměstnavatelů (všem zaměstnancům jsou přiděleny stravenky jednoduše pomocí 

programu v počítači) a také u restaurací (nemusí evidovat stravenky u jejich poskytovatelů, 

 

107 Vzhled stravenek a jejich specifické ochranné prvky si upravuje většina stravenkových společností. Například 

společnost Edenred a jejich ochranné prvky. [online]. [cit. 2020-02-17]. Dostupné z: 

<https://www.edenred.cz/clanky/barevnost-stravenek-ticket-restaurant-2018>  

https://www.edenred.cz/clanky/barevnost-stravenek-ticket-restaurant-2018
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protože se tak děje automaticky).108 Navíc pro elektronické stravenky platí stejná daňová 

zvýhodnění jako pro klasické papírové stravenky. 

Mezi největší poskytovatele stravenek v České republice patří společnosti Sodexo Pass ČR 

a jejich „Gastro Pass“ v papírové verzi nebo jako e-stravenka, společnost Up Česká republika, 

která poskytuje papírové stravenky s názvem „Chècque Déjeuner“ a jejich elektronickou verzi 

s názvem „eStravenka“, společnost Edenred CZ se stravenkami „Ticket restaurant“ nebo 

společnost Lidl stravenky poskytující stravenky s názvem „Naše stravenka“. Obě posledně 

zmíněné společnosti poskytují stravenky rovněž v papírové i elektronické verzi. Každá 

ze společností poskytujících stravenky se samozřejmě snaží o získání co největšího počtu 

odběratelů na českém trhu vytvářením nejrůznějších výhodných nabídek. Zajímavá v tomto ohledu 

může být například relativně nová elektronická karta s názvem „Benefitka“ od společnosti 

SatisPoll s.r.o., která může mít dva oddělené režimy, jeden pro elektronické stravenky a druhý 

pro volnočasové aktivity. Při placení pak karta sama pozná, ze kterého režimu peníze strhne. Navíc 

jako jediná z výše zmíněných elektronických stravenek není omezena limitem čerpání 500 Kč 

za den.109 Společnost Lidl zase láká restaurace na nejnižší provizi na trhu, která oproti běžným 

provizím 5-7 % činí pouze 2,5 %. Zaměstnavatelům pak poskytuje stravenky dokonce zcela 

bez provize.110  

Velmi diskutovaná je novela zákona o daních z příjmů, jež by měla zavést tzv. 

„stravenkový paušál“. Mělo by se jednat o třetí možnost vedle zajištění závodního stravování 

zaměstnavatelem a poskytování stravenek. Stravenkový paušál tedy neruší současně zavedený 

systém, pouze ho doplňuje. Spočívá v tom, že zaměstnavatel bude zaměstnanci poskytovat přímo 

peněžní prostředky na stravu, které budou ovšem odděleny od mzdy. Zůstává tak daňové 

zvýhodnění jak na straně zaměstnavatele, který si stravenkový paušál bude moci uznat jako daňový 

výdaj za stejných podmínek, jako je tomu nyní u stravenek, tak na straně zaměstnance, který 

nebude z tohoto přijmu odvádět daň z příjmů fyzických osob ani sociální a zdravotní pojištění. 

Ministerstvo financí České republiky111 uvádí hned několik předpokládaných výhod tohoto nově 

 

108 MEČÍŘOVÁ, Lucie. Papírovým stravenkám odzvonilo. Elektronické ušetří čas i peníze. finance.cz [online]. c2018. 

poslední revize 4. 4. 2018 [cit. 2020-02-17]. Dostupné z: <https://www.finance.cz/507154-estravenky/>   
109 DOSKOČILOVÁ, Veronika. S některými stravenkami zaplatíte téměř všude. S jinými málokde. mesec.cz [online]. 

c2017. poslední revize 13. 12. 2017 [cit. 2020-02-17]. Dostupné z: <https://www.mesec.cz/clanky/s-nekterymi-

stravenkami-zaplatite-temer-vsude-s-jinymi-malokde/>  
110 Lidl stravenky v.o.s. Vyzkoušejte Naši stravenku. nasetravenka.cz [online]. c2020. [cit. 2019-02-18]. Dostupné z 

<https://www.nasestravenka.cz/zamestnavatel#info>  
111 Tisková zpráva Ministerstva financí ČR včetně příloh. Peníze místo stravenek? Restaurace i firmy stravenkový 

paušál vítají (M. Žurovec), ze dne 23. 1. 2020. [online]. [cit. 2020-02-17]. Dostupné z: 

<https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/penize-misto-stravenek-restaurace-i-firm-37255>  

https://www.finance.cz/507154-estravenky/
https://www.mesec.cz/clanky/s-nekterymi-stravenkami-zaplatite-temer-vsude-s-jinymi-malokde/
https://www.mesec.cz/clanky/s-nekterymi-stravenkami-zaplatite-temer-vsude-s-jinymi-malokde/
https://www.nasestravenka.cz/zamestnavatel#info
https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/penize-misto-stravenek-restaurace-i-firm-37255
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zavedeného systému. Předně má stravenkový paušál snížit administrativní zátěž spojenou 

s poskytováním stravenek a podpořit tak poskytování příspěvku na stravování i zaměstnancům, 

kteří doposud nemají přístup ani k závodnímu stravování, ani nedostávají stravenky od 

zaměstnavatele. Děje se tak z pohledu Ministerstva financí České republiky zejména proto, že malí 

a střední zaměstnavatelé nechtějí podstupovat administrativní zátěž spojenou s poskytováním 

stravenek a také odvádět provize stravenkovým firmám (ta činí okolo 2 %, dalších 5-7 % odvádí 

pak stravenkové firmě příjemci stravenek). Problémem současného systému dle Ministerstva 

financí ČR je rovněž to, že na českém trhu poskytovatelé stravenek zaujímají oligopolní postavení, 

a jelikož se navíc nejedná o české firmy, velká část zisků putuje to zahraničí. Se zavedením 

stravenkového paušálu vyjadřují souhlas i zástupci širší veřejnosti včetně významných 

podnikatelských a zaměstnavatelských organizací, jako například Asociace hotelů a restaurací,112 

Asociace českého tradičního obchodu113 nebo valná většina členů Hospodářské komory. Proti jsou 

samozřejmě poskytovatelé stravenek a také zaměstnanecké odbory, které mají obavy, že 

zaměstnavatelé díky zavedení stravenkového paušálu budou snižovat svým zaměstnancům mzdy 

a tento pokles budou nahrazovat právě stravenkovým paušálem. V důsledku toho dojde ke snížení 

odvodů za sociální a zdravotní pojištění do státní pokladny.114 

Z mého pohledu stát zaváděním podobných opatření až příliš zasahuje do soukromého 

sektoru jeho snahou za každou cenu poskytovat příspěvky na stravování nejlépe všem 

zaměstnancům. Stravenky a jiné formy zajištění stravování zaměstnavatelem jsou v jeho podání 

poskytnutým benefitem, a jak jsem již ve své práci uvedla, v tomto smyslu mají tedy fungovat 

na bázi dobrovolnosti. Zavedení stravenkového paušálu ve mně vyvolává až skoro pocit jistého 

nátlaku na zaměstnavatele, kteří dodnes neposkytují benefit v oblasti stravování, aby tak, pokud 

možno, učinili. V takovém případě se domnívám, že dobrovolnost a jakási výhodnost toho, 

že zaměstnavatel poskytuje svým zaměstnancům příspěvek na stravování, se tak pomalu začíná 

měnit spíše v jeho povinnost. Otázkou také zůstává, jak moc budou zaměstnanci přidělené peníze 

skutečně utrácet za jídlo. V případě stravenek je zde alespoň jistota, že když už si za ně 

zaměstnanec nekoupí přímo oběd, utratí je alespoň za nákup jídla u jiných obchodníků. Stravenky 

 

112 Tisková zpráva Asociace hotelů a restaurací České republiky. Restaurace se omezení stravenek nebojí (K. 

Hájková), ze dne 8. 8. 2019. [online]. [cit. 2020-02-18]. Dostupné z: < https://www.ahrcr.cz/Upload/xxx/tz-2019-

08-stravenky.pdf>  
113 Stanovisko Asociace českého tradičního obchodu. Stravenkový paušál schválen. Argumenty českých obchodníků 

uspěly, ze dne 15. 1. 2020. [online]. [cit. 2020-02-18]. Dostupné z: <https://www.acto.cz/aktuality/stravenkovy-

pausal-schvalen-argumenty-ceskych-obchodniku-uspely>  
114 BUREŠ, Michal. Stravenkový paušál versus stravenky: kdo je pro a kdo proti? finance.cz [online]. c2020. poslední 

revize 31. 1. 2020 [cit. 2020-02-18]. Dostupné z: <https://www.finance.cz/530755-kdo-je-proti-stravenkovemu-

pausalu/> 

https://www.ahrcr.cz/Upload/xxx/tz-2019-08-stravenky.pdf
https://www.ahrcr.cz/Upload/xxx/tz-2019-08-stravenky.pdf
https://www.acto.cz/aktuality/stravenkovy-pausal-schvalen-argumenty-ceskych-obchodniku-uspely
https://www.acto.cz/aktuality/stravenkovy-pausal-schvalen-argumenty-ceskych-obchodniku-uspely
https://www.finance.cz/530755-kdo-je-proti-stravenkovemu-pausalu/
https://www.finance.cz/530755-kdo-je-proti-stravenkovemu-pausalu/
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tak skutečně plní účel příspěvku na stravu. V případě, že se u stravenkového paušálu bude rovněž 

uplatňovat daňové zvýhodnění, stát by měl mít zájem na tom, aby tyto peníze opravdu sloužily 

účelu, na který byly vyhrazeny, a měl by za tímto účelem provádět kontroly. Zde se ovšem 

dostáváme do začarovaného kruhu, protože kontrola použití peněž přiřazených na stravování 

mimo mzdu zaměstnance je prakticky nemožná, nebo by vyžadovala ještě větší administrativní 

zátěž než současný systém poskytování stravenek. A právě výhoda minimalizace administrativní 

zátěže je jeden z hlavních uváděných důvodů a výhod zavedení stravenkového paušálu, jak 

prezentuje Ministerstvo financí ČR. 

4.1.3. Poskytování nealkoholických nápojů a občerstvení 

Stručně bych v této kapitole ještě nastínila, jak je to s poskytováním nealkoholických 

nápojů a občerstvení na pracovišti zaměstnavatele. Z povahy věci by se mohlo zdát, že u jejich 

poskytování budou platit stejná pravidla jako u příspěvků na stravování, nicméně není tomu tak. 

Hlavně ohledně daní z příjmů se na poskytování nealkoholických nápojů a občerstvení 

na pracovišti vztahuje jiný režim. Předně je nutno rozlišovat, zda je poskytnutí nealkoholických 

nápojů na pracovišti pouze benefitním plněním od zaměstnavatele nebo jeho povinností. 

Dle Zákoníku práce je zaměstnavatel povinen bezplatně poskytovat ochranné nápoje, kdy 

pro jejich poskytování stanoví vláda bližší podmínky nařízením.115 Tímto nařízením je nařízení 

vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších 

předpisů, které bylo vydáno na základě zákona č. 309/2006 Sb., zákona o zajištění dalších 

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. V § 8 tohoto nařízení je stanoveno, co smí 

a nesmí obsahovat ochranný nápoj (včetně třeba možnosti obsahu alkoholu) a také to, že ochranné 

nápoje se poskytují k ochraně zdraví před účinky zátěže teplem nebo chladem. Dále nařízení třídí 

jednotlivé druhy práce v příloze č. 1 do tabulek, na základě kterých jsou pro zaměstnance určeny 

jednotlivé druhy ochranných nápojů. Další povinností zaměstnavatele stanovenou v § 53 nařízení 

vlády č. 361/2007 Sb., je zajistit pitnou vodu na pracovišti postačující pro potřeby pití zaměstnance 

a zajištění předlékařské pomoci a teplou tekoucí vodu pro zajištění osobní hygieny zaměstnance.116  

Z pohledu zaměstnavatele ZDP v § 24 odst. 2 písm. j) bod 1 přímo stanovuje, že výdaje na pořízení 

ochranných nápojů jsou daňově účinné, nicméně pouze v rozsahu stanoveném zvláštními právními 

 

115 § 104 odst. 5 a odst. 6 ZPr. 
116 Definice pitné vody je obsažená v § 3 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., Zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně 

některých souvisejících zákonů, který stanoví: „Pitnou vodou je veškerá voda v původním stavu nebo po úpravě, 

která je určena k pití, vaření, přípravě jídel a nápojů, voda používaná v potravinářství, voda, která je určena k 

péči o tělo, k čištění předmětů, které svým určením přicházejí do styku s potravinami nebo lidským tělem, a k 

dalším účelům lidské spotřeby, a to bez ohledu na její původ, skupenství a způsob jejího dodávání.“ 
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předpisy (v tomto případě nařízení vlády č. 361/2007 Sb., viz. výše). Pitná voda je rovněž daňově 

uznatelným nákladem zaměstnavatele, a to na základě § 24 odst. 2 písm. p) ZDP, který stanoví, 

že daňově uznatelnými náklady jsou také výdaje, k jejichž úhradě je poplatník povinen podle 

zvláštních zákonů (v tomto případě rovněž nařízení vlády č. 361/2007 Sb.)117 Voda v barelech 

a v PET lahvích je také považována za pitnou vodu. O daňově uznatelný výdaj na straně 

zaměstnavatele se bude jednat i v případě, že poskytne svým zaměstnancům balenou pitnou vodu 

v PET láhvích, ač bude pracoviště vybaveno současně i tekoucí pitnou vodou.118 Na straně 

zaměstnance nejsou dle § 6 odst. 7 písm. b) ZDP výše zmíněná plnění předmětem daně z příjmů 

fyzických osob a neodvádí se z nich tak sociální ani zdravotní pojištění, ovšem pouze 

za předpokladu, že jsou poskytovány v nepeněžní podobě. 

V případě, že zaměstnavatel bude poskytovat nealkoholické nápoje na pracovišti svým 

zaměstnancům mimo zákonnou povinnost, jedná se o benefit. Jejich poskytování je tedy opět čistě 

dobrovolným rozhodnutím zaměstnavatele. Pro správné určení daňového řešení v této situaci je 

nutné rozlišovat, zda se jedná o peněžní nebo nepeněžní plnění. U nepeněžního plnění je situace 

následující: ze strany zaměstnavatele se nebude jednat o daňově uznatelný náklad, a to ani 

v případě, že si takové plnění zaměstnavatel sjedná v kolektivní smlouvě nebo stanoví ve vnitřním 

předpisu. V tomto případě totiž ZDP výslovně stanoví v § 25 odst. 1 písm. zm), že hodnota 

nealkoholických nápojů poskytovaných jako nepeněžní plnění zaměstnavatelem zaměstnancům 

ke spotřebě na pracovišti není daňově uznatelným nákladem. Většinou se bude jednat o příspěvek 

ze sociálního fondu nebo příspěvek ze zisku po jeho zdanění.  Nealkoholickým nápojem ve formě 

nepeněžního plnění je například káva, čaj, limonáda, ale i minerální voda. Na straně zaměstnance 

půjde o příjem osvobozený od daně z příjmů fyzických osob a nebude se z něj odvádět ani sociální 

a zdravotní pojištění.119 V případě peněžního příspěvku na nealkoholické nápoje určené 

ke spotřebě na pracovišti může nastat opačná situace. Jestliže si zaměstnavatel sjedná toto peněžité 

plnění v kolektivní smlouvě nebo stanoví ve vnitřním předpisu, je možné tyto výdaje zahrnout 

do daňově uznatelných nákladů, v opačném případě se o daňově uznatelný náklad jednat 

 

117 V případě pitné vody by v úvahu připadalo i použití § 25 odst. 1 písm. zm), který stanoví, že hodnota 

nealkoholických nápojů poskytovaných jako nepeněžní plnění zaměstnavatelem zaměstnancům ke spotřebě na 

pracovišti není daňově uznatelným výdajem. Použití tohoto ustanovení v případě pitné vody ovšem vyvrací GFŘ 

pokynem č. D-22 v bodě 17, kde se uvádí, že ustanovení § 25 odst. 1 písm. zm) ZDP se nevztahuje na daňovou 

uznatelnost nákladů na pořízení pitné vody ve smyslu § 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o 

změně některých souvisejících předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a to v jakékoli formě zajištění pitné vody 

na pracovištích (včetně balené pitné vody). 
118 MACHÁČEK, Ivan. Zaměstnanecké benefity a daně. 5.vydání. op. cit., s. 158-160.  
119 § 6 odst. 9 písm. c) ZDP. 
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nebude.120 Naopak zaměstnanec z tohoto peněžitého příspěvku bude muset odvést daň z příjmů 

fyzických osob a tento příjem bude také zahrnut do vyměřovacího základu pro odvod pojistného 

na sociální a zdravotní pojištění. 

Pod pojmem občerstvení na pracovišti si můžeme představit různé svačiny, pohoštění, 

rauty, společné snídaně na pracovišti atd. a pro taková plnění platí následující pravidla. 

U zaměstnavatele nemá žádný vliv, zda se jedná o peněžní nebo nepeněžní příspěvek. Ani jedna 

forma totiž není daňově uznatelným nákladem. Podle ZDP totiž nelze jako daňový náklad uznat 

výdaje na reprezentaci, kterými jsou zejména výdaje na pohoštění, občerstvení a dar.121 A na rozdíl 

od nealkoholických nápojů tedy ZDP u občerstvení nerozlišuje, zda je zaměstnavatel poskytuje 

v peněžní nebo nepeněžní formě. Na straně zaměstnance je úprava totožná jako u poskytování 

nealkoholických nápojů. Tedy jedná-li se o nepeněžní plnění, bude osvobozené od daně z příjmů 

fyzických osob a nebude se z něj odvádět ani sociální a zdravotní pojištění.122 U peněžního plnění 

zaměstnanec odvádí daň z příjmů fyzických osob a tento příjem se také zahrne do vyměřovacího 

základu pro odvod pojistného na sociální a zdravotní pojištění.123 

4.2. Firemní školky 

Benefit firemní školky je v České republice stále spíše vzácná zaměstnanecká výhoda. 

Podle vyhodnocení průzkumu nabízených zaměstnaneckých benefitů společností TREXIMA124 

v roce 2019 tento zaměstnanecký benefit poskytlo pouze 0,4 % zaměstnavatelů ve mzdové sféře 

(v celkovém počtu všech zaměstnavatelů je pak odhad okolo necelých 2 %). Přitom tento benefit 

nepřináší výhody pouze na straně zaměstnance, jak by se na první pohled mohlo zdát. V současné 

době je obecným trendem čím dál dřívější návrat matek z rodičovské nebo mateřské dovolené zpět 

do práce. Částečně to může být způsobeno finanční situací rodiny, velmi často ale také touhou 

budovat kariéru. V tomto ohledu jsou firemní školky především benefitem napomáhajícím 

slaďování rodinného a pracovního života. 

 Podle § 34 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., zákon o předškolním, základním, středním, 

vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, se předškolní vzdělávání 

organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let. Dítě mladší 3 

 

120 § 24 odst. 2 písm. j) bod 5 ZDP. 
121 § 25 odst. 1 písm. t) ZDP. 
122 § 6 odst. 9 písm. b) ZDP. 
123 MACHÁČEK, Ivan. Zaměstnanecké benefity a daně. 5.vydání. op. cit., s. 153-155.  
124 TREXIMA. V roce 2019 nabízely firmy svým zaměstnancům průměrně 5 benefitů. trexima.cz [online]. c2019. 

poslední revize 11. 12. 2019 [cit. 2020-02-20]. Dostupné z: <https://www.trexima.cz/aktualita/v-roce-2019-

nabizely-firmy-svym-zamestnancum-prumerne-5-benefitu> 

https://www.trexima.cz/aktualita/v-roce-2019-nabizely-firmy-svym-zamestnancum-prumerne-5-benefitu
https://www.trexima.cz/aktualita/v-roce-2019-nabizely-firmy-svym-zamestnancum-prumerne-5-benefitu
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let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok. Státní školky jsou velmi často přeplněné a 

umístění dítěte, a to nejenom do tří let, může být na mnohých místech problémem. Zřízením 

firemní školky může zaměstnavatel umožnit rodiči (především matkám) dřívější nástup zpět do 

práce, může tak ušetřit především velké množství času a sil hledáním a zaučováním nového 

zaměstnance a zajistit si udržení stávajících kvalifikovaných zaměstnanců. Odpovědí na to, proč 

je i přes uvedené výhody zřizováno stále tak malé množství firemních školek, je především to, že 

jejich založení je nejen finančně, ale také administrativně velice náročné, neboť takové zařízení 

musí splňovat přísná kritéria stanovená zákonem.125 

Přes vše výše zmíněné je ale nutné zdůraznit, že školky jsou zřizovány pro děti 

předškolního věku a jejich hlavním účelem i v případě firemních školek zůstává výchova 

a příprava na školní docházku. Jejich další funkce spočívající v možnosti návratu rodičů na trh 

práce a napomáhání sladění rodinného a pracovního života (tedy důvod, proč se jimi v této práci 

zabývám) je pouze funkcí doplňkového charakteru. Do školky tedy může být přijaté pouze dítě, 

které je dostatečně zralé na předškolní výchovu.126 Z tohoto důvodu také Školský zákon přímo 

stanovuje věkovou hranici přijetí dítěte do školky na minimální věk dvou let. 

Zaměstnavatel má při poskytování benefitů spojených se zajištěním předškolního zařízení 

a vzdělávání pro děti zaměstnanců dvě možnosti. Buď může přímo zřídit firemní školku a umožnit 

svým zaměstnancům využívat toto zařízení zdarma, případně za nižší než obvyklou cenu, anebo 

může poskytovat příspěvek svým zaměstnancům k úhradě pobytu dítěte v předškolním zařízení 

u jiného provozovatele.127  

Firemní školky upravuje Školský zákon v § 34 odst. 8, který stanoví: „Zřizovatel může určit 

mateřskou školu nebo její odloučené pracoviště ke vzdělávání dětí zaměstnanců zřizovatele nebo 

jiného zaměstnavatele ... O přijetí do této mateřské školy nebo odloučeného pracoviště rozhoduje 

ředitel na základě kritérií stanovených zřizovatelem, je-li jím stát, kraj, obec nebo svazek obcí, 

a v ostatních případech rozhoduje na základě kritérií stanovených vnitřním předpisem právnické 

osoby vykonávající činnost školy…“ Toto zákonné ustanovení dává zaměstnavateli možnost 

stanovit si vlastní kritéria pro přijímání dětí do předškolního zařízení. Tedy přednostní přijímání 

 

125 RYDVALOVÁ, Renata. IN: RYDVALOVÁ, Renata, JUNOVÁ, Blanka. Jak sladit práci a rodinu... a 

nezapomenout na sebe. Praha: Grada Publishing, 2011, s. 107. ISBN 978-80-247-3578-8.  
126 PEMOVÁ, Terezie, PTÁČEK, Radek a kolektiv. Soukromá a firemní školka od A do Z: jak založit a provozovat 

soukromé nebo firemní zařízení předškolní výchovy. Praha: Grada Publishing, 2013, s. 68. ISBN 978-80-247-4699-

9. 
127 PELC, Vladimír. Zaměstnanecké benefity v roce 2011, daňové a pojistné režimy benefitů, jak zaměstnancům 

poskytovat více s menšími náklady pro zaměstnavatele i zaměstnance. op. cit., s. 93-95.  
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dětí zaměstnanců, aniž by tak docházelo k diskriminaci, možnost přijímaní dětí mladších tří let 

a také třeba nastavit i ostatní druhy péče, které jsou zřizované mimo Školský zákon, a využívat při 

tom materiální i personální „vybavení“, jež mají k dispozici. Hlavní rozdíl mezi firemní školkou 

a obecnou mateřskou školkou je ve specifiku postavení firemní školky v tom, že slouží především 

potřebám zřizovatele (resp. jeho zaměstnanců).128 

Firemní školky se zapisují do školského rejstříku na základě žádosti podané u příslušného 

krajského úřadu. Všechny takto zapsané firemní školky podléhají regulaci Školského zákona 

a musejí tak splňovat stejné požadavky jako ostatní mateřské školky (zejména dodržovat 

hygienické normy, zajistit odborně kvalifikovaný pedagogický personál, vytvářet podmínky České 

školní inspekci ke kontrole atd.) Zřizovatelem firemní školky nemusí být jen soukromá osoba 

(fyzická nebo právnická), ale také veřejný subjekt (ministerstvo, kraj, obec, dobrovolný svazek 

obcí, registrované církve). Komentářová literatura nicméně poukazuje na úskalí, která mohou 

nastat v případě, že je zřizovatelem firemní školky veřejnoprávní subjekt. Jestliže má firemní 

školka sloužit především potřebám zřizovatele (a jeho zaměstnancům) a veřejný zřizovatel je 

zároveň obligatorním zřizovatelem předškolního zařízení (což je typické například pro obce), 

mohlo by v takovém případě dojít k nežádoucímu zvýhodňovaní zaměstnanců obce na úkor 

ostatních občanů obce. V takové situaci by tedy obec měla zajistit dostatek míst pro všechny 

zájemce.129 

Vzhledem k tomu, že firemní školky jsou, stejně jako ty obecné, zapsané ve školském 

rejstříku, je i na ně kladen důraz na kvalitu činnosti. Pro firemní školky platí stejné podmínky také 

ohledně dotací. Veřejní zřizovatelé mohou získat finanční zabezpečení ze státního rozpočtu podle 

§ 160 Školského zákona. Soukromí zřizovatelé pak budou získávat prostředky k činnosti dle 

zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školním 

zařízením, ve znění pozdějších předpisů.130  

Existuje i možnost zřízení soukromého předškolního zařízení bez zápisu do školského 

rejstříku, tzv. na živnostenský list. Konkrétně se podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském 

 

128 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR.  „Firemní školka“ – aneb mateřská škola určená pro vzdělávání 

dětí zaměstnanců. msmt.cz [online]. [cit. 2020-02-22]. Dostupné <http://www.msmt.cz/vzdelavani/predskolni-

vzdelavani/firemni-skolka-informace>  
129 MORAVEC, Ondřej. IN: RIGEL, Filip, BAHÝĽOVÁ, Lenka, KUDROVÁ, Veronika, MORAVEC, Ondřej, 

PUŠKINOVÁ, Monika. Školský zákon. Komentář. 1. vydání. Praha: C.H. Beck, 2014, s. 196-197. ISBN 978-80-

7400-550-3.  
130 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR.  „Firemní školka“ – aneb mateřská škola určená pro vzdělávání 

dětí zaměstnanců. msmt.cz [online]. [cit. 2020-02-22]. Dostupné <http://www.msmt.cz/vzdelavani/predskolni-

vzdelavani/firemni-skolka-informace>  

http://www.msmt.cz/vzdelavani/predskolni-vzdelavani/firemni-skolka-informace
http://www.msmt.cz/vzdelavani/predskolni-vzdelavani/firemni-skolka-informace
http://www.msmt.cz/vzdelavani/predskolni-vzdelavani/firemni-skolka-informace
http://www.msmt.cz/vzdelavani/predskolni-vzdelavani/firemni-skolka-informace
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podnikání, ve znění pozdějších předpisů, může jednat o dva druhy živností. Jestliže jsou v zařízení 

pouze děti starší tří let, bude se jednat o živnost volnou nazvanou v příloze č. 4 Živnostenského 

zákona jako mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti. 

Zde provozovatel nemusí splnit žádné kvalifikační nebo odborné požadavky. V situaci, kdy 

v zařízení má být pečováno o dítě mladší tří let, se bude jednat o vázanou živnost vymezenou 

v příloze č. 2 Živnostenského zákona jako péče o dítě do tří let věku v denním režimu. Zde zákon 

přímo vymezuje okruh profesí pečovatelů.131 Školky založené podle Živnostenského zákona sice 

nepodléhají povinnosti splnění všech pravidel, jako tomu je u školek zapsaných ve školském 

rejstříku, nicméně zaměstnavatel u nich nemůže čerpat dotace na provoz.  

4.2.1. Dětská skupina 

Poměrně novou alternativou firemních školek je možnost založení tzv. dětské skupiny. 

Podmínky jejího založení i další podmínky provozu stanoví zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování 

služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

K zisku oprávnění poskytovat tuto službu je zapotřebí podat žádost o zápis do evidence 

poskytovatelů za současného doložení dokladů o splnění všech podmínek stanovených 

zákonem.132 Zápis do evidence poskytovatelů provádí Ministerstvo práce a sociálních věcí.133 

 Služba péče o dítě v dětské skupině stejně jako ve firemní školce spočívá v pravidelnosti, 

tedy umožnění docházky dítěti v rozsahu nejméně 6 hodin denně.134 Poskytovatelem služby péče 

o dítě v dětské skupině je dle § 3 Zákona č. 247/2014 Sb. fyzická nebo právnická osoba, která je 

zaměstnavatelem rodiče. (Vedle zaměstnavatele rodiče mohou dle Zákona č. 247/2014 Sb. 

poskytovat tuto péči i jiné instituce, to však pro tuto práci není stěžejní). Dětská skupina není 

školským zařízením a není tedy zakládána za primárním účelem vzdělávání dětí. Její primární účel 

je pomoci rodičům předškolních dětí na trhu práce. Tato služba má být spíše doplňkem 

mateřské/firemní školky a má sloužit především rodičům, kteří z nějakého důvodu nemohou 

umístit své dítě do školky.135 

 

131 PEMOVÁ, Terezie, PTÁČEK, Radek a kolektiv. Soukromá a firemní školka od A do Z: jak založit a provozovat 

soukromé nebo firemní zařízení předškolní výchovy. op. cit., s. 49-50.  
132 § 16 odst. 4 Zákona č. 247/2014 Sb. jsou takovými dokumenty: doklad o vlastnickém nebo jiném právu k objektu 

nebo prostorám, z něhož vyplývá oprávnění tento objekt nebo prostory užívat k poskytování služby péče o dítě v 

dětské skupině, závazné stanovisko krajské hygienické stanice o splnění hygienických požadavků na stravování, 

prostory a provoz, v nichž bude poskytována služba péče o dítě v dětské skupině, opis smlouvy o pojištění 

odpovědnosti za újmu. 
133 § 4 a § 5 Zákona č. 247/2014 Sb. 
134 § 2 Zákona č. 247/2014 Sb. 
135 PEMOVÁ, Terezie, PTÁČEK, Radek a kolektiv. Soukromá a firemní školka od A do Z: jak založit a provozovat 

soukromé nebo firemní zařízení předškolní výchovy. op. cit., s. 82-83.  
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4.2.2. Porovnání firemní školky a dětské skupiny 

Obecně se dá říci, že na založení dětské skupiny jsou kladeny menší nároky než na zřízení 

firemní školky. Jak bylo zmíněno výše, na každou z uvedených forem péče o děti zaměstnanců 

se vztahuje jiná právní úprava. Co se týče vzdělávacího programu, každá firemní školka zapsaná 

do školského rejstříku se musí řídit dle § 3 odst. 2 Školského zákona rámcovým vzdělávacím 

programem, který stanovuje povinný obsah, rozsah a podmínky vzdělávání a na základě něj 

přijmout svůj školní vzdělávací program. Naproti tomu u péče o dítě v dětské skupině postačí 

poskytovateli vydat vnitřní pravidla a plán výchovy a péče o dítě. Zákon č. 247/2014 Sb. 

neupravuje přesně, jak tento plán výchovy má vypadat. Stanoví pouze to, že se musí zaměřit 

na formování osobnosti dítěte a jeho fyzický a psychický vývoj.  

Zatímco firemní školky jsou určeny pro děti starší dvou let, Zákon č. 247/2014 Sb. v § 2 

přímo stanoví, že péče v dětské skupině je určená pro děti od jednoho roku věku do zahájení 

povinné školní docházky. Také požadavky na odborný personál se u obou možností liší. Ve firemní 

školce je nutné zajistit osobu, jež bude splňovat podmínky pro výkon povolání učitele v mateřské 

škole.  Dle § 6 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých 

zákonů, tento učitel musí mít vysoké, vyšší odborné nebo alespoň střední vzdělaní zakončené 

maturitní zkouškou v oboru pedagogika. U péče v dětských skupinách je dle 

Zákona č. 247/2014 Sb. značně širší vymezení odborně kvalifikovaných osob k jejímu výkonu. 

Vedle osob splňujících podmínky pro výkon povolaní učitele v mateřských školách jsou to také 

všeobecné sestry, zdravotnický asistent, ošetřovatel, porodní asistent, zdravotně-sociálního 

pracovník, zdravotnický záchranář, psycholog ve zdravotnictví, sociálního pracovník, odborně 

způsobilý pracovník v sociálních službách, profesně kvalifikovaná chůva pro děti do zahájení 

povinné školní docházky nebo lékař.136 

Ohledně hygienických požadavků platí pro dětské skupiny nad 12 dětí stejné podmínky 

jako pro firemní školky specifikované ve vyhlášce č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích 

na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění 

pozdějších předpisů. Dětská skupina pečující o 12 a méně dětí se řídí vyhláškou č. 281/2014 Sb., 

o hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny do 12 dětí, která stanoví o něco 

mírnější kritéria k provozu. Poskytovatel péče o dítě v dětské skupině také nemusí dětem zařizovat 

stravování na rozdíl od zřizovatele firemní školky. Stravu může dovážet například z nějaké školní 

 

136 § 5 odst. 5 Zákona č. 247/2014 Sb. 



 

58 

 

 

jídelny nebo ji zajišťují rodiče. V takovém případě se poskytovatel pouze postará o bezpečné 

uchování, ohřev a podávání potravin v souladu s požadavky ochrany zdraví dětí.137 

Rozdíl mezi firemní školkou a dětskou skupinou je také ve financování jejich provozu. 

Zatímco firemní školka zapsaná ve školském rejstříku je financována ze státního rozpočtu, dětská 

skupina nikoliv. Provoz dětské skupiny financují ve většině případů rodiče spolu s poskytovatelem 

tak, jak si stanoví ve smlouvě o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině. Je také možné 

zažádat o dotace z Evropského sociálního fondu.138 I proto nad těmito zařízeními není vykonávaná 

tak zásadní kontrolní činnost a Zákon č. 247/2014 Sb. naopak vytváří prostor pro větší smluvní 

volnost mezi zřizovatelem a zákonným zástupcem dítěte. 

4.2.3. Daňové řešení  

Aby byly příspěvky na zvýhodněný pobyt dítěte zaměstnance v předškolním zařízení 

osvobozeny od daně z příjmů fyzických osob, musí být dle § 6 odst. 9. písm. d) bod 2 ZDP splněny 

současně dvě podmínky. Tou první je, že se musí jednat o nepeněžní příspěvek ve formě použití 

zařízení péče o děti předškolního věku, a tou druhou je, že nepeněžní plnění je poskytnuto z FKSP, 

sociálního fondu, ze zisku po jeho zdanění nebo na vrub nákladů, které nejsou náklady na dosažení, 

zajištění a udržení příjmu, jinak řečeno, které pro zaměstnavatele nejsou daňově účinné. Jestliže 

tyto podmínky splněny nejsou, bude se jednat o zdanitelný příjem zaměstnance ze závislé činnosti 

dle § 6 odst. 1 písm. d) ZDP a bude rovněž součástí vyměřovacích základů pro výpočet pojistného 

na veřejnoprávní pojištění. Předškolním zařízením je dle § 35bb odst. 6 ZDP nejen mateřská škola 

podle školského zákona, ale i zařízení služby péče o dítě v dětské skupině, stejně jako jim podobná 

zařízení provozovaná na základě živnostenského oprávnění. Výše uvedené tedy platí jak 

pro firemní školky, tak pro dětské skupiny.139  

Dále si dle § 35bb ZDP zaměstnanec může uplatnit slevu na dani za umístění dítěte 

do předškolního zařízení ve výši výdajů prokazatelně vynaložených za umístění vyživovaného 

dítěte v předškolním zařízení, maximálně však do výše minimální mzdy za každé vyživované dítě. 

Těmito výdaji ale nejsou výdaje na dopravu ani výdaje na stravování dítěte. 

Daňově účinnými výdaji zaměstnavatele jsou dle § 24 odst. 2 písm. zs) ZDP také výdaje 

na provoz vlastního předškolního zařízení, nebo příspěvky na provoz předškolního zařízení 

 

137 PEMOVÁ, Terezie, PTÁČEK, Radek a kolektiv. Soukromá a firemní školka od A do Z: jak založit a provozovat 

soukromé nebo firemní zařízení předškolní výchovy. op. cit., s. 87.  
138 FAQ Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. [online]. [cit. 2020-02-23] Dostupné z: 

<http://www.dsmpsv.cz/cs/faq>  
139 MACHÁČEK, Ivan. Zaměstnanecké benefity a daně. 5.vydání. op. cit., s. 165-174.  

http://www.dsmpsv.cz/cs/faq
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zajišťovaného jinými subjekty pro děti vlastních zaměstnanců. Uvedený odstavec se dle definice 

předškolního zařízení, kterou uvádím výše, vztahuje na firemní školky i na dětské skupiny. Pokud 

si tedy zaměstnavatel tyto výdaje uplatní jako daňově účinné, zaměstnanec z takového plnění bude 

muset odvést daň z příjmů fyzických osob a zahrne se rovněž do vyměřovacího základu pro odvod 

pojistného na sociální a zdravotní pojištění.140 

4.3. Sick-days 

Sick-days, jinak označované také jako indispoziční volno, je benefit, který zaměstnavatelé 

poskytují za účelem řešení krátkodobé pracovní neschopnosti svých zaměstnanců či jejich 

zdravotní indispozice. Možná by se dalo říci, že sick-days jsou v podstatě něco mezi dovolenou 

a dočasnou pracovní neschopností, nejedná se ovšem ani o jedno z uvedených a je nutné je od 

těchto institutů odlišovat. Velkou výhodou tohoto benefitu je, že zaměstnanec nemusí svůj 

zdravotní stav prokazovat potvrzením ošetřujícího lékaře.141 Někteří zaměstnavatelé dokonce 

rozšiřují možnost čerpání tohoto benefitu na situace, kdy náhle onemocní člen rodiny nebo 

u zaměstnance doma dojde k nějaké výjimečné závažné situaci, kterou je potřeba neodkladně řešit 

(například havárie vody). Z tohoto úhlu pohledu pak jde sick-days dokonce považovat za benefit, 

jenž přispívá k sladění rodinného a pracovního života.142 

V současné době není tento benefit nijak legislativně upraven, nicméně ve společnosti, 

zejména v souvislosti s neustále se měnící úpravou karenční doby (viz níže), se na téma, zda nějak 

zakotvit tento institut v české legislativě, vedou neustálé rozsáhlé diskuze. Poskytování sick-days 

totiž s karenční dobou velice úzce souvisí. Zaměstnavatel si podmínky poskytování sjedná buď 

v kolektivní smlouvě, stanoví ve vnitřním předpise nebo v individuální dohodě se zaměstnancem.  

Zejména je potřeba nastavit podmínky rozsahu čerpání tohoto benefitu, tedy kolik dní 

zdravotního volna zaměstnanec dostane (většinou je to v počtu 3-5 dnů v kalendářním roce), 

postup při oznámení a schvalování čerpání sick-days, jaká mzda v době čerpání sick-days 

zaměstnanci náleží (většinou zaměstnanec dostává plnou mzdu, jako by dny během čerpání sick 

days klasicky odpracoval) nebo které skupiny zaměstnanců mohou tento benefit využívat (přičemž 

 

140 MACHÁČEK, Ivan. Zaměstnanecké benefity a daně. 5.vydání. op. cit., s. 167. 
141 LANDWEHRMANN, Tereza. Je ti nevolno? Vezmi si volno. Aneb sick days. epravo.cz [online]. c2018. poslední 

revize 22. 2. 2018 [cit. 2020-02-25]. Dostupné z: <https://www.epravo.cz/top/clanky/je-ti-nevolno-vezmi-si-

volno-aneb-sick-days-107145.html>  
142 Expertní skupina pro veřejnou správu a neziskový sektor. Sick days jako benefit ve vládních, nevládních a 

neziskových organizacích. 2019. [online]. [cit. 2020-02-24]. Dostupné z <https://www.esfcr.cz/detail-clanku/-

/asset_publisher/BBFAoaudKGfE/content/sick-days-jako-benefit-ve-vladnich-nevladnich-a-neziskovych-

organizacich?redirect=%2Fprogramy%2Fop-zamestnanost>  

https://www.epravo.cz/top/clanky/je-ti-nevolno-vezmi-si-volno-aneb-sick-days-107145.html
https://www.epravo.cz/top/clanky/je-ti-nevolno-vezmi-si-volno-aneb-sick-days-107145.html
https://www.esfcr.cz/detail-clanku/-/asset_publisher/BBFAoaudKGfE/content/sick-days-jako-benefit-ve-vladnich-nevladnich-a-neziskovych-organizacich?redirect=%2Fprogramy%2Fop-zamestnanost
https://www.esfcr.cz/detail-clanku/-/asset_publisher/BBFAoaudKGfE/content/sick-days-jako-benefit-ve-vladnich-nevladnich-a-neziskovych-organizacich?redirect=%2Fprogramy%2Fop-zamestnanost
https://www.esfcr.cz/detail-clanku/-/asset_publisher/BBFAoaudKGfE/content/sick-days-jako-benefit-ve-vladnich-nevladnich-a-neziskovych-organizacich?redirect=%2Fprogramy%2Fop-zamestnanost
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samozřejmě při jeho poskytování nesmí docházet k nerovnému zacházení a diskriminaci 

zaměstnance).143 

O výhodnosti tohoto benefitu pro zaměstnance není pochyb, ty hlavní jsem v podstatě již 

uvedla výše. Především je to bezesporu zpravidla plná náhrada mzdy při čerpání indispozičního 

volna a odpadnutí povinnosti řešit krátkodobé nevolnosti návštěvami lékaře, které jsou v dané 

situaci spíše kontraproduktivní. Na první pohled by se možná mohlo zdát, že zaměstnavateli tento 

benefit výhody nepřináší, když především zvýší jeho náklady vyplácením náhrady mzdy 

zaměstnanci, jenž v práci chybí, ale není tomu tak. Když se zaměstnanec rozhodne nastoupit 

na dočasnou pracovní neschopnost a navštíví lékaře, ten ho většinou uzná dočasně pracovně 

neschopným minimálně na týden, někdy dokonce déle. Přitom v případě krátkodobé nevolnosti 

není třeba, aby zaměstnanec strávil doma takto dlouhou dobu. 

Ohledně postupu při oznamování/schvalování indispozičního volna má zaměstnavatel 

v zásadě na výběr ze dvou základních možností. Buď v kolektivní smlouvě/vnitřním 

předpisu/individuální dohodě sjedná/stanoví, že postačí pouhé oznámení zaměstnancem o čerpání 

sick-days nebo toto čerpání podmíní svým souhlasem. První možnost asi lépe vystihuje podstatu 

benefitu jako takového. U druhé možnosti ale zaměstnavatel může alespoň částečně zabránit jeho 

zneužívání k účelu, ke kterému není určen, nicméně zde musí dbát na to, aby nebyla porušena 

rovnost zacházení a zákaz diskriminace.144 Klasickým případem zneužití indispozičního volna je 

jeho čerpání k prodloužení víkendu, dovolené nebo třeba překlenutí pracovního dne mezi dvěma 

svátky. Vzhledem k tomu, že sick-days nejsou upraveny zákonem, není možné, aby zaměstnavatel 

zaměstnance při čerpání indispozičního volna kontroloval. I když se zaměstnanec v době čerpání 

tohoto benefitu nebude zdržovat na adrese svého trvalého bydliště, nelze na toto pohlížet stejně 

jako na porušení léčebného režimu v době pracovní neschopnosti.145 Obecně je problémové 

stanovovat nějaké případné sankce za užití indispozičního volna k jinému než stanovenému účelu 

či jeho zneužití. Zmíněné nezakotvení sick-days v zákoně totiž logicky znamená, že ani samotné 

sankce, byť rámcově, nejsou upraveny a každý takový krok ze strany zaměstnavatele může 

znamenat riziko porušení pracovněprávních předpisů či jejich výkladových pravidel. Typicky 

zvláštní zákonné ochrany postavení zaměstnance či nutnosti vykládat každé pracovněprávní 

 

143 LANDWEHRMANN, Tereza. Je ti nevolno? Vezmi si volno. Aneb sick days. epravo.cz [online]. c2018. poslední 

revize 22. 2. 2018 [cit. 2020-02-25]. Dostupné z: <https://www.epravo.cz/top/clanky/je-ti-nevolno-vezmi-si-

volno-aneb-sick-days-107145.html>  
144 Tamtéž.  
145 KUČEROVÁ, Dagmar. Nepodceňte pravidla poskytování zdravotního volna, takzvaných sick days. podnikatel.cz 

[online]. c2018. poslední revize 22. 8. 2018 [cit. 2020-02-26]. Dostupné z: 

<https://www.podnikatel.cz/clanky/nepodcente-pravidla-poskytovani-zdravotniho-volna-sick-days/> 

https://www.epravo.cz/top/clanky/je-ti-nevolno-vezmi-si-volno-aneb-sick-days-107145.html
https://www.epravo.cz/top/clanky/je-ti-nevolno-vezmi-si-volno-aneb-sick-days-107145.html
https://www.podnikatel.cz/clanky/nepodcente-pravidla-poskytovani-zdravotniho-volna-sick-days/
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jednání co nejpříznivěji pro zaměstnance ve smyslu ustanovení § 18 Zákoníku práce. Tyto sankce 

navíc musí zaměstnavatel dopředu nastavit a při jejich realizaci musí vždy dbát, tak jako v případě 

všeho ostatního ohledně poskytování sick-days, na pravidla vyplývající ze zásady rovného 

zacházení a zákazu diskriminace. 146  

Nabízí se tedy otázka, jaké reálné důsledky pro zaměstnance může mít, pokud poruší 

stanovená pravidla pro čerpání sick-days. Jelikož kolektivní smlouvou ani vnitřním předpisem 

zaměstnavatel nemůže uložit zaměstnanci další povinnosti nad rámec Zákoníku práce, nebude 

v případě porušení těchto stanovených pravidel možné využít možnost, kterou zaměstnavateli dává 

§ 52 písm. g) Zákoníku práce,147 a sice dát zaměstnanci výpověď, ani využití možnosti okamžitého 

zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem podle § 55 odst. 1 písm. b) Zákoníku práce.148 Obě 

ustanovení se vztahují právě na porušení povinností ze strany zaměstnance. Jestliže zaměstnavatel 

chce v co největší míře zabránit zaměstnanci ve zneužívání sick-days, měl by co nejpřesněji 

vymezit podmínky jejich čerpání. Předně by měl nejlépe vyjmenovat, na které případy se čerpání 

tohoto benefitu vztahuje, výslovně stanovit, že tento benefit neslouží k prodlužování víkendů, 

k překlenutí pracovního dne mezi svátky a jiné. Podmínky čerpání musí být vždy stanoveny 

pro všechny zaměstnance stejně, aby nedocházelo k diskriminaci.149 V případě, že zaměstnanec 

nesplní podmínky pro čerpání tohoto benefitu (tedy například jej bude uplatňovat právě 

k překlenutí dne mezi svátky), nevznikne mu na jeho čerpání nárok. A v takových případech 

zaměstnavatel nebude povinen náhradu mzdy poskytnout. Takto nastavený mechanismus přesných 

podmínek čerpání z mého pohledu u zaměstnanců vyvolá větší respekt a domnívám se, že právě 

ono přesné vymezení podmínek může zabránit, nebo alespoň snížit míru zneužívání. Nicméně i 

zde platí, že zaměstnavatel bude muset unést důkazní břemeno, protože si lze jen těžko představit, 

 

146 LANDWEHRMANN, Tereza. Je ti nevolno? Vezmi si volno. Aneb sick days. epravo.cz [online]. c2018. poslední 

revize 22. 2. 2018 [cit. 2020-02-26]. Dostupné z: <https://www.epravo.cz/top/clanky/je-ti-nevolno-vezmi-si-

volno-aneb-sick-days-107145.html> 
147 § 52 písm. g) Zákoníku práce stanoví: Zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď jsou-li u zaměstnance dány 

důvody, pro které by s ním zaměstnavatel mohl okamžitě zrušit pracovní poměr, nebo pro závažné porušení 

povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci; pro soustavné méně 

závažné porušování povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci je možné dát 

zaměstnanci výpověď, jestliže byl v době posledních 6 měsíců v souvislosti s porušením povinnosti vyplývající z 

právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci písemně upozorněn na možnost výpovědi. 
148 § 55 odst. 1 písm. b) Zákoníku práce stanoví: Zaměstnavatel může výjimečně pracovní poměr okamžitě zrušit 

porušil-li zaměstnanec povinnost vyplývající z právních předpisů vztahujících se k jím vykonávané práci zvlášť 

hrubým způsobem. 
149 KUČEROVÁ, Dagmar. Nepodceňte pravidla poskytování zdravotního volna, takzvaných sick days. podnikatel.cz 

[online]. c2018. poslední revize 22. 8. 2018 [cit. 2020-06-03]. Dostupné z: 

<https://www.podnikatel.cz/clanky/nepodcente-pravidla-poskytovani-zdravotniho-volna-sick-days/>  

https://www.epravo.cz/top/clanky/je-ti-nevolno-vezmi-si-volno-aneb-sick-days-107145.html
https://www.epravo.cz/top/clanky/je-ti-nevolno-vezmi-si-volno-aneb-sick-days-107145.html
https://www.podnikatel.cz/clanky/nepodcente-pravidla-poskytovani-zdravotniho-volna-sick-days/
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že například každý vybraný sick-days v pátek nebo v pondělí bude možné automaticky 

kvalifikovat jako úmysl zaměstnance prodloužit si víkend. 

4.3.1. Karenční doba 

Karenční doba spočívá v tom, že zaměstnanci není vyplacená mzda nebo plat za první tři 

dny pracovní neschopnosti150 a byla zavedena zákonem č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných 

rozpočtů, v roce 2007 za účelem úspory a zamezení zneužívání systému nemocenského pojištění. 

Dle statistik Hospodářské komory České republiky byl právě systém nemocenského pojištění 

ze všech sociálních systémů zavedených od počátku 90. let v ČR nejvíce zneužíván. Tyto statistiky 

vykazovaly nápadně vyšší procento nemocnosti, hlavně té krátkodobé, ve srovnání se zeměmi 

s podobnou historií (Polsko, Slovensko), ač podle mezinárodních srovnávacích lékařských 

průzkumů je zdravotní stav obyvatelstva v těchto zemích horší než v ČR. Také okresní správy 

sociálního zabezpečení potvrdily souvislost míry pracovní neschopnosti například s prázdninami, 

svátky či různými dalšími volny.151  

Od doby zavedení karenční doby do právního řádu České republiky prošla tato úprava 

vcelku bouřlivým vývojem, a to včetně prvotního zrušení Ústavním soudem, přijetí upravené verze 

a tentokrát posvěcení Ústavním soudem, který tehdy opětovné ústavní stížnosti skupiny poslanců 

nevyhověl a část Zákoníku práce upravující karenční dobu ponechal v platnosti.152 

Novela Zákoníku práce, která nabyla účinnosti dne 1. července 2019 karenční dobu opět 

zrušila. Zaměstnanci nyní tedy pobírají v prvních třech dnech pracovní neschopnosti 60 % 

vyměřovacího základu a tyto náklady hradí zaměstnavatelé. Jako kompenzace za tyto nově vzniklé 

náklady zaměstnavatelů došlo ke snížení pojistného na nemocenské pojištění o 0,2 % (z původních 

2,3 % na 2,1 %) z vyměřovacího základu. Zrušení karenční doby prosazovaly především odbory 

a levicověji zaměřené politické strany. Proti naopak byli logicky zaměstnavatelé, pravicové strany 

a Hospodářská komora České republiky, podle jejíchž výpočtů ani snížení povinnosti odvodů 

 

150 Před novelou Zákoníku práce rušící karenční dobu byla karenční doba upravena v § 192 odst. 1 Zákoníku práce, 

který stanovil, že náhrada mzdy nebo platu nepřísluší za první 3 dny dočasné pracovní neschopnosti. 
151 Tisková zpráva Hospodářské komory České republiky. Systém nemocenského pojištění byl zřejmě ze všech 

sociálních systémů zavedených od počátku 90. let v ČR nejvíce zneužívaným. Karenční doba prostor pro fiktivní 

nemocnost umenšila (M. Diro), ze dne 25. 3. 2018. [online]. [cit. 2020-02-24]. Dostupné z: 

<https://www.komora.cz/press_release/system-nemocenskeho-pojisteni-zrejme-ze-vsech-socialnich-systemu-

zavedenych-od-pocatku-90-let-cr-nejvice-zneuzivanym-karencni-doba-prostor-fiktivni-nemocnost-umensila/>  
152 VONDRÁŠKOVÁ, Iveta, BOČANOVÁ, Veronika. Několik ohlédnutí za karenční dobou. epravo.cz [online]. 

c2019. poslední revize 23. 4. 2019 [cit. 2020-02-29]. Dostupné z: <https://www.epravo.cz/top/clanky/nekolik-

ohlednuti-za-karencni-dobou-109133.html> 

https://www.komora.cz/press_release/system-nemocenskeho-pojisteni-zrejme-ze-vsech-socialnich-systemu-zavedenych-od-pocatku-90-let-cr-nejvice-zneuzivanym-karencni-doba-prostor-fiktivni-nemocnost-umensila/
https://www.komora.cz/press_release/system-nemocenskeho-pojisteni-zrejme-ze-vsech-socialnich-systemu-zavedenych-od-pocatku-90-let-cr-nejvice-zneuzivanym-karencni-doba-prostor-fiktivni-nemocnost-umensila/
https://www.epravo.cz/top/clanky/nekolik-ohlednuti-za-karencni-dobou-109133.html
https://www.epravo.cz/top/clanky/nekolik-ohlednuti-za-karencni-dobou-109133.html
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zaměstnavatelů nedorovná výdaje vynaložené na proplácení náhrad v prvních třech dnech 

nemoci.153  

S jistotou nelze říci, zda statisticky prokázaný pokles nemocnosti v České republiky 

po zavedení karenční doby souvisí opravdu jen s tím, že čeští občané pouze nadužívali 

nemocenské dávky, nebo zda z důvodu, že jim první tři dny nenáležela žádná náhrada mzdy, 

nemoci přecházeli. Ze statistik prokazujících snížení nemocnosti po zavedení karenční doby bych 

zmínila například každoroční analýzy vývoje nemocenského pojištění Ministerstva práce 

a sociálních věcí ČR,154 ze kterých vyplývá jasný pokles dočasné pracovní neschopnosti 

po zavedení karenční doby. To stejné vyplývá i ze studie Institutu pro demokracii a ekonomickou 

analýzu.155 Mým cílem předně není hodnotit, zda je správný jeden nebo druhý názor obou 

rozdělených táborů i přesto všechno, že statistiky ohledně snížení počtu dočasně pracovně 

neschopných mluví zcela jasně a naproti tomu nejsou ničím potvrzené názory odpůrců karenční 

doby, kteří poukazují zejména na problémy přecházení nemoci, rizika nakažení ostatních kolegů 

v práci a možné existenční problémy zaměstnanců kvůli tří dennímu výpadku příjmů. K tomuto 

se mimo jiné vyjádřil třeba předseda Sdružení praktických lékařů ČR Petr Šonka, který tvrdí, 

že od přijetí karenční doby nedošlo k zaznamenání vážného poškození zdraví lidí v důsledku 

přecházení nemoci a že tato teorie nemá žádný podklad.156 

V souvislosti s tématem této práce bych se ale ráda podívala na to, jak může zrušení 

karenční doby ovlivnit poskytování benefitního plnění sick-days. Dle mého názoru je celá situace 

ohledně karenční doby jen další přehnanou snahou zákonodárců za každou cenu poskytovat místy 

až nepřiměřenou ochranu zaměstnancům, ovšem na úkor zaměstnavatelů. Karenční doba celých 

deset let plnila svoji funkci, přičemž nedošlo k žádným závažným újmám na zdraví zaměstnanců.  

Zaměstnavatelé, kteří svým zaměstnancům chtěli dát výhodu v podobě placeného volna 

k zotavení z krátkodobých nemocí, tak mohli učinit právě pomocí zmiňovaných sick-days. Ač je 

k tomu zapotřebí vynaložit náklady navíc, mohli tímto na oplátku zaměstnavatelé například docílit 

zvýšení konkurenceschopnosti svých firem s jinými firmami a zároveň si získat loajalitu svých 

 

153 ČTK, Ruší se karenční doba. Od července dostanou nemocní náhradu výdělku i za první tři dny stonání. irozhlas.cz 

[online]. c2019. poslední revize 29. 6. 2019 [cit. 2020-02-29]. Dostupné z: <https://www.irozhlas.cz/zpravy-

domov/karencni-doba-nemocenska-nahrada-mzdy-hospodarska-komora_1906291053_nkr> 
154 Dostupné na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. [online]. [cit. 2020-03-01]. Dostupné z 

<https://www.mpsv.cz/web/cz/nemocenske-pojisteni#undnp>  
155 PERTOLD, Filip. Dopad zavedení karenční doby v roce 2008 na pracovní neschopnost. Praha: Národohospodářský 

ústav AV ČR, v.v.i., 2018, s. 10. ISBN 978-80-7344-477-8. 
156 HROMKOVÁ, Dominika. Konec karenční doby. Zaměstnavatelé opět platí nemocenskou už od prvního dne. 

idnes.cz [online]. c2019. poslední revize 1. 7. 2019 [cit. 2020-03-01]. Dostupné z: 

<https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/nemocenska-mzda-plat-karencni-doba.A190701_080655_domaci_vlc>  

https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/karencni-doba-nemocenska-nahrada-mzdy-hospodarska-komora_1906291053_nkr
https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/karencni-doba-nemocenska-nahrada-mzdy-hospodarska-komora_1906291053_nkr
https://www.mpsv.cz/web/cz/nemocenske-pojisteni#undnp
https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/nemocenska-mzda-plat-karencni-doba.A190701_080655_domaci_vlc
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zaměstnanců.  I tak ovšem měli zároveň povinnost se o své zaměstnance v případě, že je jejich 

zdravotní indispozice delší, od čtvrtého do čtrnáctého dne dočasné pracovní neschopnosti finančně 

postarat. Zaměstnanci oproti tomu bez nutnosti strávení několika hodin v čekárně a ordinaci 

ošetřujícího lékaře s dalšími nemocnými osobami započali okamžitě v léčbě krátkodobé zdravotní 

indispozice, a to nutno zdůraznit ve většině případů za plnou náhradu mzdy, nikoliv jako v případě 

dočasné pracovní neschopnosti ve výši 60 % průměrného výdělku, což zejména političtí 

propagátoři zrušení karenční doby účelově příliš nerozvádějí. Celý proces je v odůvodněných 

případech zkrátka daleko rychlejší a operativnější a pro obě strany pracovněprávního vztahu 

ve výsledku výhodnější. Navíc od přijetí zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění 

zaměstnanec ze své mzdy ani nepřispívá do systému nemocenského pojištění, nýbrž pouze 

na zdravotní pojištění (z toho ale výplaty dávek nemocenského v době pracovní neschopnosti 

neplynou).157 

A to je další skutečnost, kterou bych ráda uvedla. Před prvotním zavedením karenční doby 

v roce 2008, kdy zaměstnanci byla vyplácena procentní náhrada mzdy od prvního dne jeho 

dočasné pracovní neschopnosti, totiž tuto povinnost odvádět část své mzdy na pojistné 

na nemocenské pojištění zaměstnanec měl. S novelou Zákoníku práce, která zrušila karenční dobu, 

však povinnost již obnovená nebyla, pouze se tedy jednostranně rozšířila povinnost 

zaměstnavatelů. Ač současně došlo ke snížení odvodů na pojistném na nemocenské pojištění 

o 0,2 % z vyměřovacího základu (tuto částku bude nově hradit stát), tak, jak jsem uvedla výše, 

podle propočtů Hospodářské komory České republiky to na pokrytí nově vzniklých nákladů 

zaměstnavatelů stačit nebude.158  

Lze si tedy představit, a řekla bych, že je to i pravděpodobné, že v návaznosti na nastalou 

situaci mnoho zaměstnavatelů zruší, nebo alespoň zredukuje rozsah nabízeného benefitu sick-

days. Někteří zaměstnavatelé tak možná učiní kvůli rozčarování z této jednostranné právní úpravy 

a obavy z toho, co přijde dál. Jestliže stát bude totiž v budoucnu dál rozšiřovat povinnost 

zaměstnavatelů vyplácet náhradu mzdy například zvýšením procentuální kompenzace, budou 

nadále růst náklady zaměstnavatelů a na druhé straně tyto zákonné změny nebudou přinášet 

 

157 VONDRÁŠKOVÁ, Iveta, BOČANOVÁ, Veronika. Několik ohlédnutí za karenční dobou. epravo.cz [online]. 

c2019. poslední revize 23. 4. 2019 [cit. 2020-03-01]. Dostupné z: <https://www.epravo.cz/top/clanky/nekolik-

ohlednuti-za-karencni-dobou-109133.html>  
158 Tisková zpráva Hospodářské komory České republiky. V Senátu zvítězil rozum, odborné výhrady a reflexe reality. 

Hospodářská komora poslancům doporučila následovat senátory a karenční lhůtu zachovat (M. Diro), ze dne 22. 

1. 2019. [online]. [cit. 2020-03-01]. Dostupné z: <https://www.komora.cz/press_release/v-senatu-zvitezil-rozum-

odborne-vyhrady-a-reflexe-reality-hospodarska-komora-poslancum-doporucila-nasledovat-senatory-a-karencni-

lhutu-zachovat/>  

https://www.epravo.cz/top/clanky/nekolik-ohlednuti-za-karencni-dobou-109133.html
https://www.epravo.cz/top/clanky/nekolik-ohlednuti-za-karencni-dobou-109133.html
https://www.komora.cz/press_release/v-senatu-zvitezil-rozum-odborne-vyhrady-a-reflexe-reality-hospodarska-komora-poslancum-doporucila-nasledovat-senatory-a-karencni-lhutu-zachovat/
https://www.komora.cz/press_release/v-senatu-zvitezil-rozum-odborne-vyhrady-a-reflexe-reality-hospodarska-komora-poslancum-doporucila-nasledovat-senatory-a-karencni-lhutu-zachovat/
https://www.komora.cz/press_release/v-senatu-zvitezil-rozum-odborne-vyhrady-a-reflexe-reality-hospodarska-komora-poslancum-doporucila-nasledovat-senatory-a-karencni-lhutu-zachovat/
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zaměstnavatelům proporcionální plusy. Je nepochybné, že pokud zaměstnavatel jednou zavede 

jakýkoliv benefit a zaměstnanci si zvyknou, že jim je poskytován, je pak vždy velice obtížné ho 

přestat poskytovat při současném zachování spokojenosti a loajality zaměstnanců. I to tedy může 

kupříkladu ovlivnit úvahy zaměstnavatelů, kteří se nově rozhodují o zavadění benefitu sick-days.  

Mnoho firem na českém trhu, jež třeba doteď tento benefit poskytovaly, si už nyní nebude moci 

dovolit platit současně náhradu mzdy v dočasné pracovní neschopnosti od prvního dne, kdy tuto 

povinnost k jednomu zaměstnanci může mít i několikrát ročně, a k tomu ještě poskytovat náhradu 

mzdy v důsledku čerpání indispozičního volna. Ve výsledku tak celá zákonná úprava nakonec 

může namísto ochrany zaměstnance tak, jak je zamýšlená nebo alespoň prezentovaná, vést spíše 

k jeho poškození a v celkovém důsledku i k poškození vztahů zaměstnavatel – zaměstnanec. 

Zaměstnavatelé stojí a budou stát před nikoliv právními, ale výsostně manažerskými 

a ekonomickými rozhodnutími v otázce poskytování sick-days. Placení náhrady mzdy od prvního 

dne dočasné pracovní neschopnosti nedává zaměstnavateli jakoukoliv možnost uvážení, protože 

se jedná o zákonnou povinnost. Je nasnadě, že uvážení zaměstnavatele se bude týkat poskytování 

(zákonem neupravených) benefitů, v lepším případě jejich snížení, v horším zrušení. Právě 

v předchozích odstavcích naznačené téma zvyšujících se zásahů státu do soukromé a relativně 

fungující oblasti právních vztahů otevírá prostor pro následnou část této práce, kde bych ráda 

pojednala o možném budoucím vývoji poskytování zaměstnaneckých benefitů v ČR ve světle 

neustále se zvyšující snahy státu do právní úpravy pracovněprávních vztahů zasahovat. Toto 

pojednání by mohlo být vítanou přidanou hodnotou této práce a mohly by se v něm projevit 

přínosné úvahy de lege ferenda. 

4.3.2. Daňové řešení 

Jestliže bude poskytování indispozičního volna a peněžní nárok plynoucí zaměstnanci při 

jeho čerpání sjednán v kolektivní smlouvě, stanoven ve vnitřním předpisu nebo sjednán v pracovní 

či jiné smlouvě (a v naprosté většině případů tomu tak bude), může si zaměstnavatel takto 

poskytované plnění dle § 24 odst. 2 písm. j) bod 5 ZDP zahrnout do nákladů. Bude se tedy jednat 

o daňově účinný náklad.  

Peněžní plnění plynoucí zaměstnanci za čerpání indispozičního volna je dle § 6 odst. 1 

písm. d) ZDP159 příjmem ze závislé činnosti a je tedy dílčím základem daně z příjmů fyzických 

 

159 Podle tohoto ustanovení se za příjmy ze závislé činnosti považují i příjmy plynoucí v souvislosti se současným, 

budoucím nebo dřívějším výkonem činnosti, ze které plynou příjmy přímo stanovené jako příjmy ze závislé 

činnosti podle ZDP – tuto podmínku příjmy plynoucí zaměstnanci v důsledku čerpání indispozičního volna 

bezpochyby splňují. 
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osob. A jelikož tato částka není osvobozená od daně z příjmů, bude také součástí vyměřovacího 

základu pro odvod pojistného na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění.160 

4.4. Služební vůz k soukromým účelům 

Poslední benefit, kterému bych se ve své práci chtěla podrobněji věnovat, je bezplatné 

poskytování služebního vozidla k soukromým účelům. Jedná se bezesporu o jeden z těch 

prestižnějších benefitů, jenž kupříkladu na rozdíl od stravenek bude vždy vnímán jako vysoký 

nadstandard spojený s pracovněprávním vztahem. Zmíněné stravenky, které rovněž bezesporu 

splňují všechny znaky zaměstnaneckého benefitu, jsou v dnešní době mnoha zaměstnanci vnímány 

spíše jako samozřejmost. Je tomu tak především proto, že je nabízí velké procento zaměstnavatelů. 

Ve srovnání s firemní školkou nebo třeba s příspěvky na kulturu a sport, které ne všichni 

zaměstnanci z mnoha důvodů ocení, je služební automobil dle mého názoru benefit, jehož (vyjma 

osob bez řidičského oprávnění) každý, komu tato možnost bude dána, využije. Automobily jsou 

totiž téměř nedílnou součástí každodenního života většiny z nás. 

Aby byly splněny podmínky poskytnutí vozidla jako benefitního plnění, musí být užívání 

vozu zaměstnanci umožněno bezplatně. V opačném případě by se totiž jednalo o nájem 

dopravního prostředku dle § 2321 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů. Na bezplatné používání služebního vozidla se ale nebudou vztahovat ani 

ustanovení o smlouvě o výpůjčce upravené v § 2193 a násl. ObčZ, jelikož jde o zcela specifický 

případ. Standardním postupem tedy bude, že zaměstnavatel ve vnitřním předpise (nebo v 

kolektivní smlouvě) stanoví zásadní obecná pravidla užívání služebního vozu (jak pro pracovní 

účely, tak pro soukromé účely) a následně ještě s konkrétním zaměstnancem uzavře dohodu o 

bezplatném užívání poskytnutého motorového vozidla pro služební a soukromé účely. V té pak 

stanoví přesné individuální podmínky, práva a povinnosti zaměstnance související s 

užíváním konkrétního svěřeného motorového vozidla.161 Jednou z takových individuálních 

podmínek může být například dohoda o tom, že služební vůz může vedle zaměstnance při 

používání k soukromým účelům řídit i třetí osoba (klasicky rodinný příslušník). 

Bezplatnost užívání firemního vozu k soukromým účelům ovšem nelze chápat zcela 

absolutně. Zaměstnanci při jeho užívání totiž vzniká daňová povinnost (viz níže). Ale i přesto je 

pro něj tento benefit stále velmi výhodný, protože odpadají nejen náklady na pořízení vozidla, ale 

 

160 PELC, Vladimír. Zaměstnanecké benefity v roce 2011, daňové a pojistné režimy benefitů, jak zaměstnancům 

poskytovat více s menšími náklady pro zaměstnavatele i zaměstnance. op. cit., s. 63-64. 
161 MACHÁČEK, Ivan. Zaměstnanecké benefity a daně. 5.vydání. op. cit., s. 99-100. 
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také náklady související s údržbou a servisem, jakými jsou garanční prohlídky, výměna pneumatik 

a další, které v drtivé většině hradí zaměstnavatel.162 

Firemní vozidla nejen pro služební účely, ale i pro užívání k soukromým účelům mohou 

svým zaměstnancům poskytovat všichni zaměstnavatelé, ať už jsou osobami fyzickými 

či právnickými. Na druhé straně využívat benefitu služebního vozu mohou fyzické osoby, které 

mají příjmy ze závislé činnosti podle § 6 ZDP a jsou považovány podle § 6 odst. 2 ZDP 

za zaměstnance. Rovněž neplatí žádné omezení pro typ poskytovaného vozidla. Může se tedy 

jednat jak o osobní automobily a motocykly, tak třeba o dodávkový nebo nákladní automobil.163 

U posledně zmíněných typů je ale z logiky věci pravidelné využívání k soukromým účelům spíše 

omezené. 

Jako určitý druh benefitu se dá chápat i samotné poskytnutí služebního vozidla k realizaci 

pracovních cest, protože ani zde není samozřejmostí, že zaměstnanec automaticky na pracovní 

cestu dostává k dispozici služební vůz. Velká část zaměstnanců realizuje své pracovní cesty 

prostředky hromadné dopravy. 

4.4.1. Sledování služebních vozidel 

Nainstalování GPS zařízení do služebního vozidla je bezesporu velkým zásahem 

do soukromí sledované osoby, tedy zaměstnance. Informace o poloze firemního vozidla totiž 

automaticky určuje i polohu zaměstnance. Nicméně Úřad pro ochranu osobních údajů se v této 

věci vyjádřil tak, že v případě služební cesty je monitorování služebních vozidel oprávněným 

zájmem zaměstnavatele, a tedy je možné k tomuto účelu zpracovávat osobní údaje dle čl. 6 odst. 

1 písm. f) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. K tomuto musí být splněny 

dvě podmínky. Tou první je, že tak zaměstnavatel bude činit pouze v rozsahu a způsobem 

potřebným (přiměřeným) pro ochranu a správu majetku, především za účelem vedení evidence 

jízd, kterou je zaměstnavatel povinen vést k prokázání daňové uznatelnosti výdajů na pohonné 

hmoty, oprávněnosti odpisů auta či pro prokázání bezpečnostních přestávek zaměstnanců.164 

Druhou podmínkou je povinnost zaměstnavatele jasně informovat zaměstnance o instalaci 

 

162 VACULÍK, Jiří. Firemní auto jako benefit. Dát či nedat? tipcars.com [online]. c2011. poslední revize 1. 10. 2011 

[cit. 2020-06-07]. Dostupné z: <https://www.tipcars.com/magazin/nase-tema/firemni-auto-jako-benefit-dat-ci-

nedat.html>  
163 MACHÁČEK, Ivan. Zaměstnanecké benefity a daně. 5.vydání. op. cit., s. 99-100. 
164 Úřad pro ochranu osobních údajů ČR.  Zaměstnavatelé: Sekce často kladené dotazy. uoou.cz [online]. [cit. 2020-

06-06]. Dostupné z: <https://www.uoou.cz/zamestnavatele/ds-5057/archiv=0&p1=2611 >  

https://www.tipcars.com/magazin/nase-tema/firemni-auto-jako-benefit-dat-ci-nedat.html
https://www.tipcars.com/magazin/nase-tema/firemni-auto-jako-benefit-dat-ci-nedat.html
https://www.uoou.cz/zamestnavatele/ds-5057/archiv=0&p1=2611
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sledovacího zařízení a o tom, že během používání firemního vozidla je jeho pohyb zaznamenáván, 

a to v rozsahu informace podle článku 13 GDPR.165 

V předchozím odstavci je popsána situace, kdy je vozidlo využíváno pro pracovní úkoly. 

Jestliže zaměstnanec ovšem využívá služební automobil pro své soukromé účely v rámci 

zaměstnaneckého benefitu, je podle stanoviska pracovní skupiny WP 29166 nejdůležitějším 

opatřením, aby zaměstnavatel zajistil tzv. „odstupní“ možnost (opt-out). Toto opatření spočívá 

v možnosti zaměstnance dočasně vypnout sledování polohy vždy, když služební automobil bude 

používat ke svým soukromým účelům. Pracovní skupině WP 29 se jeví jako nepravděpodobné, 

že by vzhledem k citlivosti údajů o poloze existoval právní důvod k monitorování polohy 

služebních aut řízených zaměstnancem mimo pracovní hodiny.167 

S tímto stanoviskem se ovšem neztotožňuje ÚOOÚ, který uvádí, že i za situace, kdy 

zaměstnanec využívá benefitu užívání služebního vozidla pro soukromé účely, nadále trvá 

oprávněný zájem zaměstnavatele chránit svůj majetek prostřednictvím GPS. A jestliže s tím 

zaměstnanec nesouhlasí, předmětnou smlouvu umožňující užívat služební vůz k soukromým 

účelům se zaměstnavatelem jednoduše neuzavře a nebude tak oprávněn daný benefit čerpat.168 

4.4.2. Odpovědnost za škodu způsobenou na služebním vozidle  

Zajímavé je také případné řešení otázky odpovědnosti za způsobenou škodu na služebním 

vozidle nebo odpovědnosti za krádež tohoto vozidla. Předně je vždy důležité rozlišovat, zda škoda 

vznikla v rámci služební cesty nebo při plnění pracovních úkolů, anebo zda škoda vznikla v situaci, 

kdy zaměstnavatel užíval vůz k soukromým účelům. V prvním uvedeném případě se bude 

povinnost nahradit škodu řídit příslušnými ustanoveními Zákoníku práce, v tom druhém pak 

příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku. Další věc, kterou je třeba vzít v potaz při 

stanovení odpovědnosti za škodu způsobenou v rámci soukromé jízdy, je fakt, zda k soukromým 

jízdám služebním vozem měl zaměstnanec povolení (tedy čerpal zaměstnanecký benefit), nebo 

zda tyto jízdy uskutečňoval tzv. „načerno“. V každé z těchto situací se totiž odpovědnost za škodu 

 

165 Obdobná úprava je obsažena rovněž v § 316 odst. 1, odst. 2 a odst. 3 Zákoníku práce. 
166 Tato pracovní skupina byla zřízena podle článku 29 směrnice 95/46/ES. Jedná se o nezávislý evropský poradní 

orgán pro otázky ochrany údajů a soukromí. 
167 WP29, Stanovisko 2/2017 ke zpracování údajů na pracovišti, WP 249, ze dne 8. 6. 2017, s. 16. [online]. [cit. 2020-

06-06]. Dostupné z: <https://www.uoou.cz/zverejneno-stanovisko-wp29-ke-nbsp-zpracovani-udaju-na-

pracovisti/d-28313>  
168 Úřad pro ochranu osobních údajů ČR.  Zaměstnavatelé: Sekce často kladené dotazy. uoou.cz [online]. [cit. 2020-

06-06]. Dostupné z: <https://www.uoou.cz/zamestnavatele/ds-5057/archiv=0&p1=2611 >  

https://www.uoou.cz/zverejneno-stanovisko-wp29-ke-nbsp-zpracovani-udaju-na-pracovisti/d-28313
https://www.uoou.cz/zverejneno-stanovisko-wp29-ke-nbsp-zpracovani-udaju-na-pracovisti/d-28313
https://www.uoou.cz/zamestnavatele/ds-5057/archiv=0&p1=2611


 

69 

 

 

bude posuzovat jiným způsobem.169 Je vhodné také zmínit, že zaměstnavatel by pro případ 

způsobení škody na služebním vozidle měl mít uzavřené havarijní pojištění. Nicméně tato 

povinnost nevyplývá z žádného právního předpisu, a proto neuzavření havarijního pojištění 

nebude mít za naplnění zdola uvedených podmínek pro odpovědnost za škodu zaměstnance žádný 

vliv.170 

Nejdříve se pokusím zodpovědět na otázku, jak je to s odpovědností zaměstnance 

za situace, kdy škoda na služebním vozidle vznikne v rámci služební cesty (při plnění pracovních 

úkolů). Zde je rozhodující, zda ke škodě došlo z nedbalosti nebo úmyslně, v opilosti či po zneužití 

návykových látek. Jestliže došlo ke způsobení škody nedbalostním jednáním zaměstnance, užije 

se ustanovení o obecné povinnosti zaměstnance nahradit škodu zaměstnavateli podle 

§ 250 odst. 1 ZPr, kdy škodu zaměstnanec způsobil svým zaviněným porušením povinností při 

plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním. Takovým porušením povinnosti může být 

například porušení dopravních předpisů.171 Rozsah a způsob náhrady škody určuje § 257 Zákoníku 

práce. Za škodu způsobenou v nedbalosti odpovídá zaměstnanec podle 257 odst. 2 ZPr maximálně 

do výše rovnající se čtyřapůlnásobku jeho průměrného výdělku před porušením povinnosti, kterým 

způsobil škodu. Je-li škoda způsobená úmyslně, v opilosti nebo po zneužití návykových látek, 

odpovídá zaměstnanec za tuto v plném rozsahu. 

Výše uvedené vyvodil rovněž Nejvyšší soud v případu, kdy řešil otázku odcizení 

služebního automobilu a odpovědnost za škodu, jež v souvislosti s odcizením vznikla. Předmětné 

rozhodnutí se týkalo department manažera, jenž měl povolené od zaměstnavatele jezdit svěřeným 

služebním automobilem domů z práce, a právě v době, kdy žalovaný zaparkoval služební vůz před 

svým domem a z nepozornosti zapomněl vedle vozidla klíče od automobilu a odešel, bylo toto 

vozidlo následně odcizeno. Nejvyšší soud se ztotožnil s názorem odvolacího soudu a shledal 

žalovaného odpovědného za škodu podle § 250 odst. 1 ZPr (viz výše). Podle Nejvyššího soudu je 

nutné situaci vyhodnotit tak, že v případě odcizení služebního vozidla po zaparkování v místě 

bydliště zaměstnance jde rovněž o zaviněné porušení povinnosti zaměstnance (nezabezpečil 

automobil před krádeží, ač tak učinit mohl), k čemuž došlo v přímé souvislosti s plněním 

 

169 KUČEROVÁ, Dagmar. Služební vozidlo a škoda způsobená zaměstnancem. podnikatel.cz [online]. c2019. poslední 

revize 9. 10. 2019 [cit. 2020-06-08]. Dostupné z: <https://www.podnikatel.cz/clanky/sluzebni-vozidlo-a-skoda-

zpusobena-zamestnancem/>  
170 SÝKOROVÁ, Petra. ÚHRADA ŠKODY NA SLUŽEBNÍM AUTĚ. euro.cz [online]. c2010. poslední revize 9. 4. 

2010 [cit. 2020-06-08]. Dostupné z: <https://www.euro.cz/byznys/uhrada-skody-na-sluzebnim-aute-897889>  
171 KUČEROVÁ, Dagmar. Služební vozidlo a škoda způsobená zaměstnancem. podnikatel.cz [online]. c2019. poslední 

revize 9. 10. 2019 [cit. 2020-06-08]. Dostupné z: <https://www.podnikatel.cz/clanky/sluzebni-vozidlo-a-skoda-

zpusobena-zamestnancem/> 

https://www.podnikatel.cz/clanky/sluzebni-vozidlo-a-skoda-zpusobena-zamestnancem/
https://www.podnikatel.cz/clanky/sluzebni-vozidlo-a-skoda-zpusobena-zamestnancem/
https://www.euro.cz/byznys/uhrada-skody-na-sluzebnim-aute-897889
https://www.podnikatel.cz/clanky/sluzebni-vozidlo-a-skoda-zpusobena-zamestnancem/
https://www.podnikatel.cz/clanky/sluzebni-vozidlo-a-skoda-zpusobena-zamestnancem/
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pracovních úkolů.172 Rozsah a způsob náhrady škody se určí stejně jako je popsáno v předchozím 

odstavci.  

Je-li svěřené služební vozidlo odcizeno, podle komentářové literatury nelze užít úpravu 

odpovědnosti za ztrátu svěřených věcí podle § 255 Zákoníku práce, který v odst. 1 stanoví: 

„Zaměstnanec je povinen nahradit škodu způsobenou ztrátou nástrojů, ochranných pracovních 

prostředků a jiných obdobných věcí, které mu zaměstnavatel svěřil na písemné potvrzení.“. Toto 

ustanovení podle komentářové literatury míří především na věci menších rozměrů, jež 

zaměstnanec v průběhu plnění svých pracovních úkolů užívá, a jejichž zajištění ochrany by bylo 

pro zaměstnavatele obtížné nebo nepraktické, nikoliv však na věci, jakými jsou například stroje, 

motorová vozidla aj.173 

Již výše jsem uvedla, že dojde-li ke vzniku škody na služebním vozidle v rámci užívání 

tohoto vozu zaměstnancem k soukromým účelům, bude se povinnost nahradit škodu takto 

způsobenou řídit příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku. Zaměstnanec zde totiž nebude 

vystupovat jako slabší smluvní strana, protože toto postavení zaměstnanci náleží pouze při ochraně 

v souvislosti s plněním pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním.174 Nepřímo se k tomuto 

vyjádřil také Nejvyšší soud, který v rozsudku, jehož předmětem nebylo primárně určení 

odpovědnosti za škodu způsobenou na služebním vozidle, dovodil, že způsobil-li žalovaný škodu 

na jemu svěřeném vozidle v rámci soukromé cesty, je za tuto škodu odpovědný podle příslušných 

ustanovení Občanského zákoníku.175 A podle Občanského zákoníku, § 2951 odst. 1 se: „Škoda 

nahrazuje uvedením do předešlého stavu. Není-li to dobře možné, anebo žádá-li to poškozený, 

hradí se škoda v penězích.“ Rozsah náhrady škody pak stanoví § 2952 ObčZ, podle kterého 

se hradí nejen skutečná škoda, ale i ušlý zisk. 

4.4.3. Daňové řešení  

Ohledně daňového řešení firemních vozidel, které mohou zaměstnanci užívat i pro 

soukromé účely, je situace trochu složitější. Na straně zaměstnance využívajícího benefitu 

bezplatného užívání firemního vozidla vzniká nepeněžní příjem, jenž podléhá dani z příjmů 

fyzických osob. Speciální úpravu ke stanovení hodnoty tohoto nepeněžního příjmu obsahuje ZDP 

 

172 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 11. září 2007, sp. zn. 21 Cdo 3177/2006.  
173 DOLEŽÍLEK, Jiří. IN: BĚLINA, Miroslav, DRÁPAL, Ljubomír a kol. Zákoník práce. Komentář. 3. vydání. op. 

cit., s. 990. 
174 KUČEROVÁ, Dagmar. Služební vozidlo a škoda způsobená zaměstnancem. podnikatel.cz [online]. c2019. poslední 

revize 9. 10. 2019 [cit. 2020-06-09]. Dostupné z: <https://www.podnikatel.cz/clanky/sluzebni-vozidlo-a-skoda-

zpusobena-zamestnancem/> 
175 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 12. března 2003, sp. zn. 25 Cdo 1232/2001. 

https://www.podnikatel.cz/clanky/sluzebni-vozidlo-a-skoda-zpusobena-zamestnancem/
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v § 6 odst. 6, podle kterého se hodnota tohoto nepeněžního příjmu rovná 1 % vstupní ceny176 

vozidla za každý započatý kalendářní měsíc poskytnutí vozidla. Má-li zaměstnavatel vozidlo 

pouze najaté nebo pořízené na finanční leasing, vychází se ze vstupní ceny vozidla u původního 

vlastníka. Jestliže zaměstnavatel poskytne v průběhu kalendářního měsíce postupně za sebou více 

motorových vozidel i pro soukromé účely, vypočítává se nepeněžní příjem jako 1 % z nejvyšší 

vstupní ceny motorového vozidla. A jestliže nastane situace, kdy zaměstnavatel zaměstnanci 

poskytne bezplatně více motorových vozidel v průběhu kalendářního měsíce současně, nepeněžní 

příjem se bude počítat jako 1 % z úhrnu vstupních cen všech motorových vozidel. Pokud není 

do vstupní ceny zahrnuta DPH, pro účely výpočtu se o tuto daň vstupní cena zvýší. Tento výpočet 

probíhá vždy z původní vstupní ceny a nemá na něj vliv ani staří vozidla, ani jeho odepisování. 

Zaměstnanci vzniká povinnost zdanit tento příjem každý měsíc, ve kterém automobil podle 

smlouvy o bezplatném užívání poskytnutého motorového vozidla pro soukromé účely může 

používat, přičemž není rozhodující, zda tak skutečně činí, či nikoli. Jinak řečeno, není rozhodující, 

zda v konkrétním měsíci zaměstnanec automobil skutečně pro soukromé účely použije.177 Takto 

zkonstruovaný nepeněžní příjem bude rovněž součástí vyměřovacího základu pro odvod 

pojistného na sociální a zdravotní pojištění.178 

Ve výši nepeněžního příjmu vypočteného uvedeným způsobem jsou již zahrnuty všechny 

náklady spojené s provozem vozu jako například pojištění, výměna pneumatik nebo dálniční 

známka a v rámci těchto výdajů již tedy nedochází k dalšímu dodanění mzdy zaměstnance. 

Výjimku tvoří náklady na spotřebované pohonné hmoty pro soukromé účely, které si zaměstnanec 

musí hradit sám179 (pokud není v kolektivní smlouvě, vnitřním předpise, pracovní nebo jiné 

smlouvě stanoveno jinak – viz níže). 

Na straně zaměstnavatele jsou odpisy za automobil (jiné motorové vozidlo), jenž poskytuje 

k bezplatnému užívání svému zaměstnanci i pro jeho soukromé účely, včetně veškerých nákladů 

na opravy a udržování vozidla, silniční daně, pojištění odpovědnosti, havarijního pojištění atd., 

jeho daňově uznatelnými náklady.180 V tomto systému děleného užívání vozidla sloužícího pro 

 

176 Co se rozumí vstupní cenou upravuje § 29 ZDP. 
177 KADLEC, Michal. Firemní auto z pohledu zaměstnance. portal.pohoda.cz [online]. c2013. poslední revize 29. 5. 

2013 [cit. 2020-06-05]. Dostupné z: <https://portal.pohoda.cz/dane-ucetnictvi-mzdy/mzdy-a-prace/firemni-auto-

z-pohledu-zamestnance/>  
178 MACHÁČEK, Ivan. Zaměstnanecké benefity a daně. 5.vydání. op. cit., s. 102. 
179 DUBOVÁ, Markéta. FIREMNÍ BENEFITY: AUTO K SOUKROMÝM ÚČELŮM – DAŇOVÝ POHLED. 

news.cafin.cz [online]. c2018. poslední revize 17. 7. 2018 [cit. 2020-06-06]. Dostupné z: 

<https://news.cafin.cz/studie/firemni-benefity-auto-k-soukromym-ucelum---danovy-

pohled?gclid=EAIaIQobChMIgOeyhOTl6QIVTO7tCh0viAw-EAAYASAAEgLmIvD_BwE> 
180 MACHÁČEK, Ivan. Zaměstnanecké benefity a daně. 5.vydání. op. cit., s. 103. 

https://portal.pohoda.cz/dane-ucetnictvi-mzdy/mzdy-a-prace/firemni-auto-z-pohledu-zamestnance/
https://portal.pohoda.cz/dane-ucetnictvi-mzdy/mzdy-a-prace/firemni-auto-z-pohledu-zamestnance/
https://news.cafin.cz/studie/firemni-benefity-auto-k-soukromym-ucelum---danovy-pohled?gclid=EAIaIQobChMIgOeyhOTl6QIVTO7tCh0viAw-EAAYASAAEgLmIvD_BwE
https://news.cafin.cz/studie/firemni-benefity-auto-k-soukromym-ucelum---danovy-pohled?gclid=EAIaIQobChMIgOeyhOTl6QIVTO7tCh0viAw-EAAYASAAEgLmIvD_BwE
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služební i soukromé účely se neuplatní režim poměrné výše výdajů, jelikož tento režim 

se neuplatňuje ani pro poměrnou výši vstupní ceny motorového vozidla podle § 6 odst. 6 ZDP, 

která je zahrnovaná do základu daně zaměstnance (viz výše).181 Jinými slovy řečeno, nezáleží 

na tom, kolik kilometrů zaměstnanec s motorovým vozidlem najezdí v rámci služebních cest 

a kolik najezdí v rámci soukromého užívání. Ať již poměr naježděných kilometrů bude jakýkoliv, 

zaměstnavatel si bude moct zahrnout do nákladů vždy všechny výdaje spojené s užíváním 

motorového vozidla. 

Výjimku z výše uvedeného tvoří náklady na spotřebované pohonné hmoty. Zde se naopak 

systém poměrné výše výdajů uplatní. Náklady na spotřebované pohonné hmoty pro soukromé 

účely si hradí zaměstnanec sám a pro zaměstnavatele jsou tedy daňově uznatelné pouze náklady 

na spotřebované pohonné hmoty ve výši připadající na služební cesty. Pokud by si ale 

zaměstnavatel přímo sjednal v kolektivní smlouvě nebo ve vnitřním předpisu, že po zaměstnanci 

nebude požadovat úhradu nákladů na spotřebované pohonné hmoty pro soukromé účely, jednalo 

by se o další poskytovaný benefit a jako takový by se ve smyslu § 24 odst. 2 písm. j) bod 5 ZDP 

jednalo rovněž o daňově uznatelný náklad na straně zaměstnavatele. Z pohledu zaměstnance 

se pak i zde bude jednat o nepeněžní příjem, který je předmětem daně z příjmů fyzických osob.182 

Považuji za vhodné na tomto místě ještě uvést skutečnost, že zaměstnavatel, který používá 

motorové vozidlo ke své podnikatelské činnosti (tedy i prostřednictvím svých zaměstnanců) a je 

zároveň provozovatelem tohoto vozu, má povinnost platit silniční daň. Přičemž používání 

služebního vozu i pro soukromé účely na tuto skutečnost a výši daně nemá žádný vliv. Pro úplnost 

ale ještě doplním, že zaplacená silniční daň bude na straně zaměstnavatele daňově uznatelným 

nákladem.183 

  

 

181 Pokyn GFŘ D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z 

příjmů, ve znění pozdějších předpisů k § 24 odst. 2, bod 26. 
182 MACHÁČEK, Ivan. Zaměstnanecké benefity a daně. 5.vydání. op. cit., s. 103 
183 DUBOVÁ, Markéta. FIREMNÍ BENEFITY: AUTO K SOUKROMÝM ÚČELŮM – DAŇOVÝ POHLED. 

news.cafin.cz [online]. c2018. poslední revize 17. 7. 2018 [cit. 2020-06-05]. Dostupné z: 

<https://news.cafin.cz/studie/firemni-benefity-auto-k-soukromym-ucelum---danovy-

pohled?gclid=EAIaIQobChMIgOeyhOTl6QIVTO7tCh0viAw-EAAYASAAEgLmIvD_BwE> 

https://news.cafin.cz/studie/firemni-benefity-auto-k-soukromym-ucelum---danovy-pohled?gclid=EAIaIQobChMIgOeyhOTl6QIVTO7tCh0viAw-EAAYASAAEgLmIvD_BwE
https://news.cafin.cz/studie/firemni-benefity-auto-k-soukromym-ucelum---danovy-pohled?gclid=EAIaIQobChMIgOeyhOTl6QIVTO7tCh0viAw-EAAYASAAEgLmIvD_BwE
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5. Úvahy nad vybranými otázkami zaměstnaneckých benefitů a jejich další 

vývoj 

Aby má práce nebyla veskrze jen další lepší nebo horší analýzou dosavadní právní úpravy 

a poznatků nauky a soudní praxe, jsem přesvědčena, že se musím alespoň pokusit o její přidanou 

hodnotu. Ta dle mého názoru může spočívat v pojednání a úvaze nad vybranými otázkami 

poskytování zaměstnaneckých benefitů v ČR a jejich dalším vývoji. V předchozí kapitole, v části 

věnující se benefitu sick-days, jsem zmínila institut karenční doby, jež byla v minulém roce 

po několika letech existence zrušena. Věnovala jsem se možným důsledkům této legislativní 

změny na další poskytování benefitu sick-days a na tomto výrazném příkladu poukázala 

na zvyšující se snahu státu zasahovat novou právní úpravou do často bez větších problémů 

fungujících otázek soukromoprávního vztahu zaměstnavatel – zaměstnanec. 

5.1. Zasahování státu do pracovněprávních vztahů 

Právě tento jev považuji za nejvýraznější okolnost mající v budoucnu vliv na poskytování 

zaměstnaneckých benefitů. Ostatně není to v (individuálním) pracovním právu nic nového. 

Od prvopočátků emancipace pracovního práva od práva občanského v něm dochází k výrazným 

veřejnoprávním zásahům omezujícím základní soukromoprávní zásadu – smluvní volnost. Toto 

omezení je naprosto aktuální, dosahuje velké intenzity a vlastně je nosnou konstrukcí 

pracovněprávních vztahů,184 která se dnes konkrétně projevuje v nejzákladnější zásadě spočívající 

ve zvláštní zákonné ochraně zaměstnance jako slabší strany pracovněprávního vztahu. Zatímco 

kogentní a další ochranná právní úprava v otázkách minimální mzdy, maximálního rozsahu 

pracovní doby či minimální doby odpočinku má těžko zpochybnitelný smysl, konkrétně 

u poskytování zaměstnaneckých benefitů tomu tak dle mého názoru není. 

Popisovaný jev se projevuje nejen v ČR, ale v celosvětovém měřítku, zejména pak 

v kontinentální Evropě, kde ochranná funkce pracovního práva dospěla nejdále.185 Globálně jsou 

pak sice vyjadřovány snahy o liberalizaci pracovněprávních vztahů, minimálně na úrovni EU 

se však tyto snahy projevují rozporně, například snahou o dosažení tzv. „flexicurity“ (kombinace 

flexibility a sociální jistoty), tedy na jedné straně flexibility, liberalizace a deregulace 

pracovněprávních vztahů při zachování maximální ochranné funkce pracovního práva. Země 

bývalého východního bloku včetně ČR, jejichž pracovněprávní úprava byla doslova antiliberální 

a vysoce kogentní, tak po období krátké liberalizace pracovněprávní úpravy v 90. letech přejímaly 

 

184 BĚLINA, Miroslav. IN: BĚLINA, Miroslav, PICHRT, Jan a kol. Pracovní právo. 7. doplněné a podstatně 

přepracované vydání. op. cit., s. 6. 
185 Tamtéž, s. 7. 
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úpravu EU, což nevedlo k flexibilitě pracovního práva, ale způsobilo to naopak výsledek zcela 

opačný. Naprosto se shoduji s prof. Bělinou, který uzavírá toto téma tím, že jsme nyní svědky 

trendu intenzivní, větší a přísnější regulace.186 

5.2. Politické a společenské okolnosti budoucího vývoje 

Nechci se ve své práci pouštět do politických úvah, avšak je nesporné, že politická 

a společně s ní též společenská situace v zemi se podílejí na obsahu nově vznikajících právních 

předpisů. Slovy teorie práva mluvíme o materiálních pramenech práva.187 V pracovním právu je 

vliv politického smýšlení významný, a to již historicky. V kolektivním pojetí pracovního práva 

proti sobě stojí zaměstnanecké odbory prosazující ochrannou funkci pracovního práva a sociální 

jistoty zaměstnanců a zaměstnavatelské svazy hájící zájmy zaměstnavatelů a prosazující větší 

liberalizaci pracovněprávních vztahů. Tyto kolektivní vztahy jsou dalším specifikem pracovního 

práva a důvodem omezení smluvní volnosti mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem.188 Toto 

rozdělení se pak zjednodušeně politicky projevuje tak, že zástupci odborů jsou označeni jako 

levicově smýšlející, a naopak zástupci zaměstnavatelů pravicově. Nakonec tito zástupci na 

politické úrovni pravidelně a konsenzuálně jednají s vládou v rámci tripartity. 

Pokud pak již od roku 2013 máme levicově zaměřenou vládu, tu poslední dokonce 

s podporou komunistů, musí se to zákonitě projevovat v pracovněprávní legislativě a výše popsaný 

jev zasahování státu do pracovněprávní úpravy pak stále roste. Hodí se připomenout, že zmiňované 

zrušení karenční doby bylo dokonce jednou z hlavních podmínek vstupu ČSSD do vlády 

a projevilo se v programovém prohlášení vlády z června 2018.189 

V době, kdy legislativa čím dál více vychází z politického zadání, které stejným způsobem 

vychází z mediálních analýz a nejaktuálnější společenské poptávky, se v tvorbě práva výrazně 

projevují vlastně všechny nedostatky vymezené právní naukou.190 Mezi ty patří celkový vysoký 

objem tvorby právních norem znesnadňujících právní orientaci, přehlednost a srozumitelnost a 

snižujících právní vědomí občanů, tzv. hypertrofie práva, jak je například pojednáno v části třetí o 

na jedné straně nemalém množství prostředků právní ochrany před diskriminací a na druhé straně 

 

186 BĚLINA, Miroslav. IN: BĚLINA, Miroslav, PICHRT, Jan a kol. Pracovní právo. 7. doplněné a podstatně 

přepracované vydání. op. cit., s. 10-11. 
187 GERLOCH, Aleš. Teorie práva 7. aktualizované vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 2017, s. 80. ISBN 978-80-7380-652-

1.  
188 BĚLINA, Miroslav. IN: BĚLINA, Miroslav, PICHRT, Jan a kol. Pracovní právo. 7. doplněné a podstatně 

přepracované vydání. op. cit., s. 6. 
189 Programové prohlášení vlády ČR z roku 2018, s. 10. [online]. [cit. 2020-06-09]. Dostupné z: 

<https://www.vlada.cz/assets/jednani-vlady/programove-prohlaseni/Programove-prohlaseni-vlady-cerven-

2018.pdf> 
190 GERLOCH, Aleš. Teorie práva 7. aktualizované vydání. op. cit., s. 112. 

https://www.vlada.cz/assets/jednani-vlady/programove-prohlaseni/Programove-prohlaseni-vlady-cerven-2018.pdf
https://www.vlada.cz/assets/jednani-vlady/programove-prohlaseni/Programove-prohlaseni-vlady-cerven-2018.pdf
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jejich nevýznamném praktickém využití ze strany zaměstnanců. Z dalších nedostatků bych uvedla 

tzv. labilitu práva spočívající v neustálých změnách v existující právní úpravě s přímým vlivem 

na právní jistotu občanů, viz např. opakované zavedení karenční doby do právního řádu ČR a po 

několika letech její úplné zrušení. Dále vzájemná rozpornost právních norem, ale i cílů jejich 

tvorby, viz. snaha o dosažení „flexicurity“. A zejména pak ve vztahu k tématu této práce neustálé 

pokusy o právní úpravu vztahů či jejich jednotlivých práv a povinností, které vůbec regulovány 

být nemají či nemusí, protože bez větších problémů fungují na bázi dobrovolnosti a smluvní 

volnosti. 

Poslední společenskou, ale opět i politickou okolností dalšího vývoje právní úpravy 

poskytování zaměstnaneckých benefitů (přirozeně nejen toho) bude i proběhlá koronavirová 

epidemie, a ještě více přicházející ekonomická a sociální krize. Již dnes se dá bohužel 

předpokládat, že důsledkem v oblasti právní úpravy bude bohužel opět větší regulace ze strany 

státu. Ten bude ve snaze o řešení ekonomických a sociálních dopadů krize nesporně zasahovat 

i do pracovněprávních vztahů. V oblasti poskytování benefitů bude zajímavé sledovat, jak 

se v něm obecně projeví předpokládané zvýšení nezaměstnanosti, a tedy patrně větší možnost 

zaměstnavatelů získat zaměstnance i bez nutnosti poskytovat jim různé benefity. Dále se dá 

předpokládat skokový nárůst poskytování a využívání určitých benefitů, typicky home office, 

na kterém řada zaměstnavatelů i zaměstnanců v době epidemie doslova během pár dní postavila 

svou existenci. 

5.3. Vybrané otázky poskytování benefitů a jejich další vývoj 

5.3.1. Zrušení karenční doby a poskytování sick-days 

V předcházející části práce jsem v kapitole týkající se benefitu sick-days vyjádřila svůj 

kritický názor na zrušení karenční doby a vyslovila obavu, zda tento legislativní krok neohrozí 

poskytování sick-days do budoucna. Ač zhruba po roce je ještě těžké detailněji hodnotit jakoukoliv 

výraznější právní změnu, nadále si myslím, že zrušení karenční doby je právě typickým příkladem 

neobratného zásahu politiků do právní úpravy a že je to daleko více politická otázka než právní, 

jak bylo shora popsáno. 

Z mého pohledu je přirozenou reakcí, nebo alespoň úvahou zaměstnavatele, který již 

benefit sick-days poskytoval, že zrušením karenční doby jej minimálně omezí. To potvrzovaly již 

prvotní průzkumy reflektující názory zaměstnavatelů, které zrušení karenční doby zastihlo mezi 

opakovaným navyšováním minimální mzdy, zvýšenou regulací i kontrolní činností ze strany státu 
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a diskusí nad dalšími požadavky, například na uzákonění 5 týdnů dovolené.191 Dle mého názoru 

zaměstnavatelé oprávněně poukazovali na to, že se jedná o krok zpátky, a vyjadřovali obavy nad 

zneužíváním ze strany zaměstnanců.192 Míra jednostranného zájmu o naplňování ochranné funkce 

pracovního práva a kogentní úpravu pracovněprávních vztahů začala přesahovat únosnou mez. 

Potvrzuje se teze této práce, že stát nevhodně zasáhl v konkrétním případě do otázky, jež na volné 

bázi mezi zaměstnavateli a zaměstnanci fungovala při maximálním uspokojení potřeb obou stran 

a sama se přirozeně rozšiřovala a zefektivňovala. To vše bylo zásahem státu minimálně ohroženo. 

U zaměstnavatele, který o poskytování sick-days teprve uvažoval nebo uvažuje, to patrně má vliv 

na finální rozhodnutí. Takový zaměstnavatel se již nerozhoduje v předchozí době, kdy karenční 

dobu mohl nahradit poskytnutím sick-days, což byla pro zaměstnance atraktivní náhrada v případě 

krátkodobé zdravotní indispozice, ale de facto pouze přidává zaměstnanci další možnost tuto 

indispozici řešit. Motivační a vůbec samotná ekonomická funkce sick-days výrazně klesá. 

Ani na straně zaměstnance, pokud pracuje u zaměstnavatele, jenž mu poskytuje sick-days, 

nebo to měl v úmyslu, nepřináší zrušení karenční doby vcelku příliš výhod. Kromě uváděné 

snížené motivace zaměstnavatele tento benefit poskytovat, je nutné zdůraznit, že náhrada mzdy 

pro toto období činí 60 % průměrného výdělku oproti běžným 100 % v případě sick-days. Pro 

zaměstnance je nástup na dočasnou pracovní neschopnost spojen minimálně se dvěma návštěvami 

lékaře, oficiálním a formálním oznámením zaměstnavateli, omezujícími povinnostmi dočasně 

práce neschopného zaměstnance atd. Racionální a operativně nastavené podmínky sick-days 

znamenají často jednu SMS zprávu nadřízenému zaměstnanci. 

Jsem si vědoma i možného opačného pohledu na věc,193 ale ten vlastně opět potvrzuje můj 

názor, že zrušení karenční doby je typickým příkladem nevhodného zásahu státu 

do pracovněprávních vztahů. Tento pohled totiž hovoří o tom, že zaměstnavatelé budou 

poskytovat sick-days proto, aby jejich zaměstnanci nenastupovali krátkodobě na dočasnou 

pracovní neschopnost, což pro ně nakonec bude výhodnější. Tedy zaměstnavatelé a zaměstnanci 

budou postupovat, když ne proti zákonu, tak mimo zákon, aby racionálně a výhodně řešili právní 

 

191 OTTO, Pavel. Odpověď na zrušení karenční doby: firmy hodlají omezit benefity, v ohrožení jsou i sick-days. e15.cz 

[online]. c2019. poslední revize 9. 9. 2019 [cit. 2020-06-10]. Dostupné z: <https://www.e15.cz/domaci/odpoved-

na-zruseni-karencni-doby-firmy-hodlaji-omezit-benefity-v-ohrozeni-jsou-i-sick-days-1362165> 
192 ČT24. Uplynul měsíc od zrušení karenční doby. Firmy možná omezí část benefitů. ct24.ceskatelevize.cz [online]. 

c2019. poslední revize 4. 8. 2019 [cit. 2020-06-10]. Dostupné z: 

<https://ct24.ceskatelevize.cz/ekonomika/2887556-uplynul-mesic-od-zruseni-karencni-doby-firmy-mozna-

omezi-cast-benefitu>  
193 MALÝ, Lukáš. Kvůli konci karenční doby firmy nabídnou placené krátkodobé volno. zdravi.euro.cz [online]. 

c2019. poslední revize 27. 6. 2019 [cit. 2020-06-10]. Dostupné z: <https://zdravi.euro.cz/kvuli-konci-karencni-

doby-firmy-nabidnou-placene-kratkodobe-volno/>  

https://www.e15.cz/domaci/odpoved-na-zruseni-karencni-doby-firmy-hodlaji-omezit-benefity-v-ohrozeni-jsou-i-sick-days-1362165
https://www.e15.cz/domaci/odpoved-na-zruseni-karencni-doby-firmy-hodlaji-omezit-benefity-v-ohrozeni-jsou-i-sick-days-1362165
https://ct24.ceskatelevize.cz/ekonomika/2887556-uplynul-mesic-od-zruseni-karencni-doby-firmy-mozna-omezi-cast-benefitu
https://ct24.ceskatelevize.cz/ekonomika/2887556-uplynul-mesic-od-zruseni-karencni-doby-firmy-mozna-omezi-cast-benefitu
https://zdravi.euro.cz/kvuli-konci-karencni-doby-firmy-nabidnou-placene-kratkodobe-volno/
https://zdravi.euro.cz/kvuli-konci-karencni-doby-firmy-nabidnou-placene-kratkodobe-volno/
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vztah mezi sebou na úkor nevýhodného a nepraktického zásahu ze strany státu, který navíc přenesl 

valnou většinu nákladů tohoto zásahu na zaměstnavatele a ohrožením dalšího poskytování sick-

days případně i na zaměstnance.  

5.3.2. Stravenkový paušál 

Jak jsem již uvedla v předchozí části, konkrétně v bodě 4.1.2., veřejně hojně probíraným 

tématem je zavedení tzv. stravenkového paušálu. Dle návrhu Ministerstva financí ČR, který byl 

aktuálně v prvním čtení schválen Poslaneckou sněmovnou, má být součástí daňového balíčku pro 

rok 2021 alternativní možnost pro zaměstnavatele řešit příspěvek na stravování svých 

zaměstnanců kromě těch současných i přímým poskytnutím peněžních prostředků při zachování 

osvobození od daní a pojistných.194 Považuji za vhodné zmínit toto téma i zde, protože další vývoj 

a konečná podoba stravenkového paušálu bude nesporně ovlivněna epidemií koronaviru a jejími 

následky. Téma si zaslouží určitě i větší rozbor včetně názorů jedné a druhé strany. 

Ministerstvo financí ČR (mj. v dříve uváděné tiskové zprávě včetně souvisejících 

materiálů) argumentuje pro zavedení tvrzenou sníženou administrativou na straně zaměstnavatelů, 

o čemž se dá, minimálně z důvodu nutnosti účtovat a pracovat u zaměstnanců s další složkou 

mzdy, pochybovat. Podprahově pak zejména útočí na stravenkové firmy, které si na základě svého 

oligopolního postavení účtují vysoké provize a vyvádí zisk do zahraničí. To považuji za poměrně 

nefér argument, kdy stát další zásah do soukromoprávních vztahů, zde dokonce nejen 

pracovněprávních, ale i obchodních mezi zaměstnavateli či příjemci stravenek a stravenkovými 

firmami, odůvodňuje nedostatky veřejnoprávní úpravy. Vyvádění zisků zahraničních firem 

i oligopolní chování je určitě dlouhodobým a systémovým problémem, který ale právě stát 

nedokáže řešit, ač k tomu má jako jediný prostředky a pravomoc. 

Protože opět nelze od sebe rozdělit tvorbu práva a politické a ekonomické zájmy, 

Ministerstvo financí ČR podporuje své argumenty průzkumy mezi zaměstnanci, zaměstnavateli 

a příjemci stravenek, kteří jsou pro zavedení stravenkového paušálu. Na druhé straně přicházejí s 

opačnými průzkumy samotné stravenkové firmy a přinášejí své argumenty. Přináším oba tyto 

protichůdné názory, protože nechci zjednodušovat a chci předmětnou otázku právně hodnotit na 

základě všech pohledů na věc. Silný argument ve vztahu k této práci, se kterým se shoduji, je ten 

stravenkové firmy Edenred: „Zaměstnanecký paušál jako podpora zaměstnaneckého stravování 

 

194 Tisková zpráva Ministerstva financí ČR včetně příloh. Peníze místo stravenek? Restaurace i firmy stravenkový 

paušál vítají (M. Žurovec), ze dne 23. 1. 2020. [online]. [cit. 2020-06-11] Dostupné z: 

<https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/penize-misto-stravenek-restaurace-i-firm-37255>  

https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/penize-misto-stravenek-restaurace-i-firm-37255
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nebude fungovat, protože se úplně vytratí účelovost tohoto příspěvku.“195 Pokud se totiž nadále 

chceme držet smyslu a účelu benefitů spočívajících v příspěvku na stravování zaměstnance, pak 

navrženou podobou stravenkového paušálu tento účel opouštíme. Stravenkový paušál je jakýmsi 

bezúčelovým daňovým zvýhodněním příjmu zaměstnance. Stát místo přímého daňového 

zvýhodnění mzdy zaměstnance, což je oblast, ve které stát má a musí zasahovat do 

pracovněprávních vztahů, opět diskutabilně zasahuje do oblasti poskytování benefitů, jež má 

přirozeně vycházet ze smluvní volnosti zaměstnavatele a zaměstnance. 

Nechci být obhájcem stravenkových firem, ale sluší se doplnit, že tyto firmy dnes působí 

nezřídka i jako provozovatelé firemních jídelen, jsou schopny na základě outsourcingu zajistit 

v poměru cena/výkon kvalitní stravování de facto po celý den, výrazně zvyšují kulturu firemního 

stravování i stravovací návyky jednotlivých zaměstnanců atd. Ministerstvo financí ČR ve shora 

zmíněné zprávě sice zjednodušujícím způsobem vyvrací jejich argument o tom, že zaměstnanci 

přestanou v práci jíst, ale tento argument míří k něčemu jinému a je dle mého opodstatněný. Jde 

právě o to, že návrh stravenkového paušálu je obecným návrhem na daňové zvýhodnění příjmu 

zaměstnance, s oblastí stravování zaměstnanců má opravdu jen málo společného. Ministerstvo 

financí ČR znovu potvrzuje můj názor, že do oblasti poskytování benefitů zasahuje většinou 

neobratně a nekoncepčně, když až úsměvně tvrdí, že zaměstnanci stejně utratí za jídlo více peněz, 

než kolik dostanou ve stravenkách. Ministerstvo financí tak ve své argumentaci zcela opouští 

základní východisko, že zde hovoříme o oblasti stravování v práci, která je, pokud se na ní 

nákladově podílí zaměstnavatel, zaměstnaneckým benefitem, jenž má svůj jasný smysl. Příspěvek 

na stravování by měl být maximálně spojen se stravováním v práci, jinak svůj smysl postrádá. 

Toto východisko návrh na stravenkový paušál bohužel pomíjí. 

Finální podobu stravenkového paušálu, případně jeho samotné konečné přijetí ovlivní 

samozřejmě epidemie koronaviru a její důsledky. Daňový balíček pro rok 2021 ještě určitě dozná 

mnoha změn. Jednou z klíčových oblastí hospodářství, kterou bude potřeba dostat zpět na nohy, a 

stát se na tom jistě bude podílet, bude restauratérství. To už ve světle aktuální situace vyslovilo 

obavy nad zavedením stravenkového paušálu a reakce strávníků (zaměstnanců) na to. Stravování 

v práci stále pro zaměstnance nejvíce znamená hlavně oběd. Stravenky pak v době obědů 

znamenají pro mnoho stravovacích zařízení až 40 % tržeb. Existuje předpoklad, že stravenkový 

paušál, který nebude nijak vázán na stravování v práci, změní chování a návyky zaměstnanců, co 

 

195 Edenred CZ s.r.o. Stravenková revoluce očima stravenkové firmy. edenred.cz [online]. c2019. poslední revize 

19. 8. 2019 [cit. 2020-06-11]. Dostupné z: <https://www.edenred.cz/clanky/stravenkova-revoluce-ocima-

stravenkove-firmy>  

https://www.edenred.cz/clanky/stravenkova-revoluce-ocima-stravenkove-firmy
https://www.edenred.cz/clanky/stravenkova-revoluce-ocima-stravenkove-firmy
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se týče stravování v práci. Lidé budou jídlo řešit jinými, rychlejšími či levnějšími způsoby. To by 

mohlo mít podobný ekonomický dopad na gastronomii jako epidemie koronaviru – predikce 

hovoří o 20 miliardách korun ročně.196 Tyto okolnosti budou mít zcela jistě rozhodující vliv na 

konečné přijetí a konkrétní podobu stravenkového paušálu.  

5.3.3. Koronavirus a poskytování zaměstnaneckých benefitů 

Těžko se v dnešní době lze vyhnout v jakékoliv oblasti otázce vlivu koronavirové epidemie 

na další vývoj. Neumím si představit, že bych proběhlou epidemii a dobu s ní spojenou ve své 

práci zcela přešla. Již dříve jsem poukázala na předpokládané zvýšení nezaměstnanosti, kdy se lze 

dnes jen s velkým očekáváním domnívat, jak vysoké toto zvýšení bude. Vliv na poskytování 

zaměstnaneckých benefitů, jak jsem uvedla výše, se dá také předpokládat. Z ekonomického 

hlediska jsou zaměstnanecké benefity jednou z prvních možností snížení nákladů na straně 

zaměstnavatele, který tak bude moci učinit, pokud vzroste nezaměstnanost a zaměstnanecké 

benefity zeslabí svou nezanedbatelnou roli při výběru zaměstnání ze strany uchazečů o práci. 

Se zájmem sleduji reakce pracovního trhu, zejména pak v oblasti poskytování benefitů, 

na proběhlou epidemii, protože ta může výrazně zasáhnout do celé mé práce a jejích závěrů, takže 

jsem zaregistrovala narůst poskytování jednoho konkrétního benefitu a jeho vysokou aktuálnost. 

Jedná se o home office. Práce z domova se v případech, kdy to je vůbec prakticky možné, stala 

podstatou existence a přežití zaměstnavatelů, a v návaznosti tedy i jejich zaměstnanců. Nechci zde 

popisovat další benefit, který navíc patří mezi ty známější mezi odbornou i laickou veřejností. 

Zároveň je potřeba znovu zmínit, že home office má vedle znaků zaměstnaneckého benefitu 

především znaky flexibilní formy zaměstnávání a není v tomto smyslu klasickým benefitem, což 

se ostatně ukázalo právě i v době epidemie, kdy se z benefitu stala spíše (oboustranná) nezbytnost. 

To, že home office má i znaky flexibilní formy zaměstnávání, pro mě znamená, že na něj 

mám trochu odlišný názor v tom smyslu, že považuji za vhodné, aby byl ve větší míře upraven 

zákonem. Dnes se tak děje pouze velmi stručně v ustanovení § 317 Zákoníku práce, který upravuje 

některé otázky pracovněprávního vztahu, při němž zaměstnanec nepracuje na pracovišti 

zaměstnavatele. K tomu je nutné zopakovat, že zaměstnavatel a zaměstnanec nemusí mezi sebou 

ujednat podmínky výkonu práce mimo pracoviště zaměstnavatele striktně dle úpravy § 317 ZPr, 

ale v praxi se mohou dohodnout takřka zcela svobodně a volně. Nejsou nijak nebo minimálně jasně 

 

196 BASELOVÁ, Anita. Na hospody se řítí něco stejně ničivého jako koronavirus, tvrdí Edenred. seznamzpravy.cz 

[online]. c2020. poslední revize 5. 6. 2019 [cit. 2020-06-12]. Dostupné z: 

<https://www.seznamzpravy.cz/clanek/hostu-je-v-restauracich-mene-utraceji-ale-vic-nez-pred-koronou-108477>  

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/hostu-je-v-restauracich-mene-utraceji-ale-vic-nez-pred-koronou-108477


 

80 

 

 

upraveny otázky odpovědnosti, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pracovních úrazů, ochrany 

soukromí zaměstnance, ale i zaměstnavatele či náhrady nákladů zaměstnance vzniklých v 

souvislosti s výkonem práce mimo pracoviště, na což též poukazoval například advokát Pavel 

Juřička.197 Zaměstnavatelé tedy byli vystaveni situaci, kdy během pár dnů byli za pochodu a velmi 

operativně nuceni se zaměstnanci dohodnout práci z domova, aniž by k tomu existovaly základní 

informace a podmínky. 

V reakci sice začaly vznikat alespoň odborné články a příspěvky,198 které však veskrze 

kopírovaly možnosti a doporučení komentářové literatury hovořící o tom, že zaměstnavatel by 

měl: „…stanovit vhodné pracovní postupy, pracovní tempo či normy spotřeby práce, smluvně 

zabezpečit dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (například upravit dobu, kdy 

zaměstnanec nesmí pracovat, zavázat ho k čerpání stanovených bezpečnostních přestávek, 

evidenci pracovní doby, ujednat pravidelné prohlídky místa, kde bude konána práce, smluvně 

zabezpečit přístup na místo výkonu práce v případě pracovního úrazu za účelem zjištění příčin 

úrazu, vyřešit kontrolní oprávnění odborové organizace atd.) a především upravit místo, čas 

a způsob předávání výsledků práce, jakož i způsob následného provedení kontroly množství 

a kvality odvedené práce. Zaměstnavatel by měl pamatovat na úpravu jednostranného odvolání 

zaměstnance k plnění pracovních úkolů na pracoviště zaměstnavatele. Zaměstnanec by měl naopak 

trvat na přesném vymezení množství práce, kterou mu bude zaměstnavatel oprávněn přidělovat. 

Domácímu zaměstnanci totiž, není-li výslovně sjednáno něco jiného, nepřísluší mzda (plat) 

či náhradní volno za práci přesčas ani náhrada mzdy anebo příplatek za práci ve svátek. 

V případě, že zaměstnanec bude používat k plnění pracovních úkolů vlastní nástroje, zařízení nebo 

jiné podobné předměty, je nutno upravit výši a podmínky poskytování náhrady za opotřebení těchto 

předmětů. Pokud budou zaměstnanci poskytnuty nástroje či ochranné pomůcky zaměstnavatele, 

pak je vhodné upravit režim kontroly jejich stavu, případně úpravu povinnosti je vrátit předčasně. 

Dále by mělo být sjednáno, zda zaměstnanec může/musí při výkonu práce pro zaměstnavatele 

použít vlastního nářadí, zařízení nebo jiných předmětů a jaká náhrada mu za to náleží (srov. 

komentář k § 190).“199 Napadá mne řečnická otázka, zda tohle byl přiměřený právní požadavek 

 

197 JUŘIČKA, Pavel. Koronavirus & home office. cfoworld.cz [online]. c2020. poslední revize 23. 3. 2020 [cit. 2020-

06-11]. Dostupné z: <https://cfoworld.cz/legislativa/koronavirus-home-office-5146> 
198 REDAKCE. Koronavirus: Práce z domova. Výběr literatury. 2020, č. 2. in: Beck-online [online právní informační 

systém]. C. H. Beck [cit. 2020-06-11], a JOUZA, Ladislav. Home office v době koronaviru. ustavprava.cz [online]. 

c2020. poslední revize 1. 4. 2020 [cit. 2020-06-11]. Dostupné z: <https://www.ustavprava.cz/blog/2020/04/home-

office-v-dobe-koronaviru/>  
199 ŠTEFKO, Martin. IN: BĚLINA, Miroslav, DRÁPAL, Ljubomír a kol. Zákoník práce. Komentář. 3. vydání. op. 

cit., s. 1256-1257.  

https://cfoworld.cz/legislativa/koronavirus-home-office-5146
https://www.ustavprava.cz/blog/2020/04/home-office-v-dobe-koronaviru/
https://www.ustavprava.cz/blog/2020/04/home-office-v-dobe-koronaviru/


 

81 

 

 

na české zaměstnavatele, ale vlastně i zaměstnance, kteří všechno tohle řešili takřka ze dne na den, 

často distančně a v nepoznané situaci celosvětové pandemie, když tvůrci a interpreti práva nebyli 

schopni home office vhodně upravit za několik let jeho praktické existence. 

Zaměstnavatelé se zaměstnanci však situaci zvládli, tím potvrdili, že jsou schopni v rámci 

pracovněprávního vztahu mezi sebou řešit i nastalé situace efektivně a většinou k oboustranné 

spokojenosti, a to bez jakéhokoliv zásahu státu. Naopak se dá předpokládat, že home office se bude 

nyní rozšiřovat. Korporátní zaměstnavatelé z oblastí IT, bankovnictví, telekomunikací, tedy ti, 

kteří udávají v oblasti pracovněprávních vztahů a zejména poskytování benefitů trendy, zjistili, že 

jsou neefektivní v komunikaci a logistice a velmi rychle posunuli digitalizaci svého fungování a 

procesů.200 Dalším velkým důvodem k rozšíření benefitu home office je zjištění možnosti 

výrazného snížení nákladů na administrativní a kancelářské budovy a prostory. Progresivní české 

firmy uvažují o významném posunu směrem k výkonu práce z domova, o největších světových 

firmách typu Google či Microsoft nemluvě.201 

Jak už jsem naznačila, ze strany státu by zde mělo dojít ideálně k rámcové a přiměřené 

právní úpravě, která bude doplněna vzájemnou dohodou zaměstnavatele a zaměstnance. Nabízí 

se explicitně určit písemnou formu ujednání o home office, jako u podobných pracovních 

záležitostí. Měly by být vymezeny odpovědnostní vztahy mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem 

při práci z domova, stejně tak by mělo být jasně určeno, jaké náklady náleží zaměstnanci k náhradě 

v případě práce z domova, či dokonce při užívání vlastního vybavení a prostředků. Měly by být 

vyjasněny otázky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Klíčovým se pak zdá nastavení ochrany 

soukromí zaměstnance tak, aby byla nalezena ideální míra mezi oprávněním kontroly práce ze 

strany zaměstnavatele a ochranou před zásahy do integrity a soukromí zaměstnance. 

  

 

200 K tomu např. rozhovor s obchodním ředitelem firmy Vodafone Michalem Müllerem: Firmy díky viru uvažují jinak. 

Nejen o práci z domu, říká obchodní ředitel Vodafonu. aktualne.cz [online]. c2020. poslední revize 20. 5. 2020 

[cit. 2020-06-12] dostupný na: <https://www.aktualne.cz/firmy-diky-viru-uvazuji-jinak-nejen-o-praci-z-domova-

rika-ob/r~5f5ce2189a8111eaa25cac1f6b220ee8/>  
201 ŠTUKOVÁ, Karolína. Home office končí. Nápady vznikají tváří v tvář, tvrdí čeští manažeři. seznamzpravy.cz 

[online]. c2020. poslední revize 20. 5. 2020 [cit. 2020-06-12]. Dostupné z: 

<https://www.seznamzpravy.cz/clanek/home-office-konci-napady-vznikaji-tvari-v-tvar-tvrdi-cesti-manazeri-

106721>  

https://www.aktualne.cz/firmy-diky-viru-uvazuji-jinak-nejen-o-praci-z-domova-rika-ob/r~5f5ce2189a8111eaa25cac1f6b220ee8/
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Závěr  

Zaměstnanecké benefity jsou zaměstnavatelem dobrovolně poskytované výhody, často 

pouze na základě existence pracovněprávního vztahu bez přímého vztahu k pracovním výsledkům. 

„Zaměstnanecké benefity zahrnují širokou paletu požitků – zboží, služeb, péče o zaměstnance 

i finanční zvýhodnění, jejichž funkce kolísá mezi nástrojem odměňování a péče o zaměstnance.“202 

Jsou to oblíbené prostředky, jež zpestřují pracovněprávní vztah mezi zaměstnancem a jeho 

zaměstnavatelem, a při vhodnosti nastavení jejich poskytování můžou být dokonce důvodem 

konečné volby pracovního místa zaměstnancem.  

V průběhu psaní této práce proběhla celosvětová koronavirová pandemie, na což bylo 

nutné zareagovat i během mého psaní. Práci jsem započala psát v době téměř nulové 

nezaměstnanosti, kdy zaměstnavatelé měli reálně velký problém sehnat vůbec nějaké, tím spíše 

schopné a kvalifikované zaměstnance, protože na trhu práce byl jednoduše převis nabídek 

pracovních míst nad jejich poptávkami. A v souvislosti s tímto bylo tedy nutné nabídnout i něco 

více než jen „práci“. K tomuto účelu mohly právě významně přispět zaměstnanecké benefity, které 

přesně plní tu funkci „něčeho navíc“ a které při srovnatelných platových podmínkách mohly 

rozhodovat o konečné volbě pracovního místa ze strany zaměstnance. Nicméně situace v prvním 

pololetí roku 2020 se značně změnila a proběhlou koronavirovou pandemii a její možné důsledky 

(alespoň ty prozatímní a předpokládané) bylo nutné zohlednit napříč prací. Věřím, že se mi na tuto 

událost, jež nemá v novodobé historii obdoby, a její způsobené změny podařilo vhodným 

způsobem zareagovat a zohlednit ji ve své práci.  

Cílem této práce nebylo poskytnout komplexní analýzu všech zaměstnaneckých benefitů 

právních aspektů spojených s jejich poskytováním, protože, jak už bylo několikrát uvedeno, splnit 

takový cíl by bylo v rámci obsahu diplomové práce nemožné. Mým cílem bylo poskytnout 

především strukturovaný pohled na důležité otázky týkající se veskrze všech benefitů a jejich 

poskytování a následně vybrat a rozebrat teorii i praxi vzorku několika zajímavých a zároveň 

něčím odlišných benefitů. Dalším cílem, jenž nebyl primární a jehož důležitost a aktuálnost vlastně 

rostla v průběhu psaní této práce, se stala odpověď na otázku, zda má stát jako veřejnoprávní 

subjekt zasahovat do úpravy zaměstnaneckých benefitů souvisejících se soukromoprávním 

vztahem zaměstnanec – zaměstnavatel, a popřípadě do jaké míry. Napříč prací jsem opakovaně 

 

202 URBAN, Jan. Řízení lidí v organizaci: personální rozměr managementu. 2., rozšířené vydání. op. cit., s. 144.  
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docházela k závěru, věřím odůvodněnému, že až na naprosté výjimky nikoliv.203 A v samotném 

závěru považuji za vhodné shrnout proč a na základě čeho jsem k tomuto dospěla.  

Pracovní právo je samostatným právním odvětvím, jeho základem je smluvní uspořádání a 

jako takové je součástí soukromého práva. Jedním ze základních znaků soukromoprávní úpravy je 

smluvní svoboda, která je ale konkrétně v odvětví pracovního práva ve prospěch zaměstnance ve 

velké míře omezována.204 Ochrana zaměstnance jako slabší smluvní strany je bezesporu potřeba 

a zpochybňovat její důležitost například v otázkách ochrany zdraví při práci, minimální mzdy aj. 

nechci. Naproti tomu úpravu zaměstnaneckých benefitů vidím jako ukázkový případ, kde 

zachování smluvní svobody jako základního principu soukromoprávního vztahu je nejen možné, 

ale dokonce zcela vhodné. 

V této souvislosti ale rovněž uvádím, že vidím rozdíl v poskytování klasických 

zaměstnaneckých benefitů, jakými jsou stravenky, sick-days nebo firemní školky, a atypickými 

či flexibilními formami zaměstnaní – typicky home office, jenž je veřejností považován také 

za určitý druh zaměstnaneckého benefitu. U druhé z uvedených skupin jsem naopak zastáncem 

toho, že by měla být novelizovaná a konkretizovaná dnes absolutně nepostačující právní úprava 

těchto institutů. Jedná se totiž o druh celého komplexního pracovněprávního vztahu, nikoliv dílčí 

výhodu v rámci pracovněprávního vztahu, která je pro zaměstnance přínosem, ale bez níž zároveň 

samotný pracovněprávní vztah může bez problému fungovat. 

Zaměstnanecké benefity, stejně tak jako mzda a plat, jsou druhem odměny za práci a při 

jejich poskytování je nutné zachovat všechna pravidla nediskriminačního jednání. Vedle Zákoníku 

práce, který obsahuje pouze rámcovou úpravu rovného zacházení a zákazu diskriminace, je pak 

stěžejní úpravou v českém právním řádu především Antidiskriminační zákon, který zakotvuje 

přímý horizontální účinek ve vztahu zaměstnavatel-zaměstnanec. I přes relativně velké množství 

prostředků ochrany před diskriminací v pracovněprávních vztazích nelze hovořit o efektivní 

a hojně využívané právní úpravě, a to minimálně na poli odměňování v zaměstnání. Svůj podíl na 

tom může mít, vedle skutečností uvedených ve třetí části této práce, také třeba vcelku hojné 

sjednávání doložek mlčenlivosti o odměně zaměstnance v pracovních smlouvách. Pakliže ani 

 

203 Takovou výjimkou je například home office. 
204 BĚLINA, Miroslav. IN: BĚLINA, Miroslav, PICHRT, Jan a kol. Pracovní právo. 7. doplněné a podstatně 

přepracované vydání. op. cit., s. 6-7. 
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odborná veřejnost není zcela jednotná v názoru,205 zda tyto doložky jsou platné či nikoliv, tím spíš 

pak samotný zaměstnanec z pohledu laika často zkrátka dodržuje to, co bylo v pracovní smlouvě 

ujednáno a ve velkém množství případů se tak ani sám nemusí o potenciální diskriminaci 

v odměňování dozvědět.  

Předposlední část této diplomové práce je věnována konkrétním zaměstnaneckým 

benefitům, základním otázkám jejich úpravy, možným problémům v praxi a možnostem jejich 

řešení. Při výběru konkrétních benefitů jsem záměrně postupovala tak, aby se jednalo o zcela 

odlišné zaměstnanecké benefity, ať už četností jejich poskytování (zde kontrast poskytování 

stravenek a jejich vysoká oblíbenost a naproti tomu v praxi málo využívaného benefitu firemních 

školek pro jejich nejen finanční, ale i organizační náročnost) nebo odlišností jejich samotné 

podstaty (nehmotný a neuchopitelný benefit sick-days a naproti tomu služební vůz jako hmotný 

předmět, kde je potřeba řešit i jiné otázky, které přímo nesouvisí s poskytováním benefitu). 

Nechtěla jsem, aby moje práce byla veskrze „pouhým“ odborným pojednáním o úpravě 

zaměstnaneckých benefitů, a ač jsem svůj pohled na danou věc a úvahy de lege ferenda aplikovala 

již v rámci celé diplomové práce, rozhodla jsem se na závěr doplnit souhrnně dle mého velmi 

důležitou část, kterou považuji za možnou přidanou hodnotu této práce. Součástí poslední kapitoly 

je tak završení úvah nad zmíněnými zásahy státu do oblasti zaměstnaneckých benefitů, nad 

aktuálním stavem i budoucím vývojem této oblasti včetně vlivu koronavirové epidemie a jejích 

následků, jakož i nad konkrétními aktuálními otázkami souvisejícími se zaměstnaneckými 

benefity, které jsou, nebo v blízké budoucnosti budou řešeny.  

  

 

205 K tomu srovnání například: OLIVA, Jakub. K povinnosti mlčenlivosti zaměstnanců ve mzdové oblasti. epravo.cz 

[online]. c2017. poslední revize 19. 7. 2017 [cit. 2020-06-14]. Dostupné z: <https://www.epravo.cz/top/clanky/k-

povinnosti-mlcenlivosti-zamestnancu-ve-mzdove-oblasti-106076.html> nebo HOVORKOVÁ, Kateřina. 

Poradna: Hrozí mi postih, když prozradím výši své mzdy? idnes.cz [online]. c2016. poslední revize 16. 12. 2016 

[cit. 2020-06-14]. Dostupné z: <https://www.idnes.cz/finance/prace-a-podnikani/pravni-poradna-vyse-mzdy-

mlcenlivost.A161215_121045_podnikani_kho>  

https://www.epravo.cz/top/clanky/k-povinnosti-mlcenlivosti-zamestnancu-ve-mzdove-oblasti-106076.html
https://www.epravo.cz/top/clanky/k-povinnosti-mlcenlivosti-zamestnancu-ve-mzdove-oblasti-106076.html
https://www.idnes.cz/finance/prace-a-podnikani/pravni-poradna-vyse-mzdy-mlcenlivost.A161215_121045_podnikani_kho
https://www.idnes.cz/finance/prace-a-podnikani/pravni-poradna-vyse-mzdy-mlcenlivost.A161215_121045_podnikani_kho
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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. 
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Abstract 

The name of the thesis – Employee benefits 

The thesis deals with employee benefits, conditions and rules of their provision. The aim 

of this thesis is to provide a comprehensive view of important aspects related to all benefits in 

general and their provision and then focus on several specific benefits and point out their specific 

issues, practical problems as well as possible solutions to these problems. The secondary goal of 

the thesis is to define the phenomenon consisting in the growing intervention of the state in the 

field of labor relations, especially in the provision of employee benefits, including thought of this 

phenomenon and its further development. 

This thesis is divided into five main parts, each of which is further divided into further 

chapters. The first part of this work deals with the concept itself and then the division of employee 

benefits into individual groups from different perspectives. It describes their functions and possible 

ways in which employee benefits can be provided. 

The second part addresses the issue of legal regulation of employee benefits, while pointing 

out the fact that there is currently no comprehensive legal regulation for employee benefits. 

However, there are some legal regulations that more or less affect employee benefits. How 

specifically is the content of this part of the thesis. This part then ends with a treatise of collective 

agreements and internal regulations, where the rules for providing benefits are most often regulated 

in practice. 

The next part is devoted to the issue of discrimination in labor law in general, with a 

subsequent focus on the issue of equality and the prohibition of discrimination in remuneration 

(which includes remuneration in the form of employee benefits). In the conclusion, this part of the 

thesis describes the possible consequences that may arise for the employer from the violation of 

the prohibition of discrimination, as well as possible ways of protecting the employee against such 

conduct. 

The fourth part of the work is focused on some specific employee benefits, their general 

regulation and rules of provision and then selected interesting issues that may arise in connection 

with the provision of these employee benefits. For each of these benefits, its tax solution is given. 

The conclusion of the diploma thesis is the fifth part, which discusses and contains 

reflections on some current topics in the field of employee benefits and their further development. 
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