
Zaměstnanecké benefity z pohledu daní z příjmů 

 

 

Zaměstnanecký benefit můžeme definovat jako určitou výhodou danou 

zaměstnanci jeho zaměstnavatelem nad rámec mzdy. Jde o dobrovolné plnění, k němuž 

nemá zaměstnavatel povinnost ze zákona. Benefity mají významnou motivační roli pro 

stávající zaměstnance i pro nové uchazeče o zaměstnání. 

Benefity mohou být poskytnuty v peněžní či nepeněžní formě. Forma benefitu je 

důležitá pro určení daňového režimu na straně zaměstnavatele i zaměstnance. Na straně 

zaměstnance jde o určení, jestli je benefit možné od daně osvobodit či zda bude považován 

za zdanitelné plnění. Na straně zaměstnavatele je třeba určit, zda související náklady jsou 

daňově uznatelné či nikoli. 

ZDP výslovně stanoví, že některé nepeněžní benefity jsou daňově neuznatelné 

(např. dary, výdaje na možnost zaměstnanců využívat zdravotnická, vzdělávací či 

sportovní zařízení). V jiných případech může být daňová uznatelnost limitována (např. 

příspěvky na stravování poskytované jinými subjekty včetně stravenek). Na druhé straně je 

nepeněžní forma často jednou z podmínek osvobození u zaměstnance (např. vzdělávání, 

stravování, nealkoholické nápoje, možnost využívat sportovní či zdravotnická zařízení). 

Rovněž osvobození může být v ZDP limitováno (např. přechodné ubytování). 

Změna v § 24 odst. 2 písm. j) bod 5 ZDP účinná od roku 2007 rozšířila možnost 

považovat za daňově uznatelné náklady zaměstnavatele, které se vztahují k nárokům 

zaměstnanců stanovených v kolektivní smlouvě, vnitřním předpise zaměstnavatele, 

pracovní nebo jiné smlouvě., Je však třeba splnit také další podmínky, aby byly výdaje 

daňově uznatelné (výdaje musí být zejména vynaloženy na pracovní a sociální podmínky 

zaměstnanců a jiné ustanovení ZDP nesmí daňovou uznatelnost výslovně vylučovat). 

Pokud se zaměstnavatel rozhodne zahrnout tyto výdaje do daňově uznatelných, musí si být 

vědom, že tím může vyloučit osvobození příslušného plnění na straně zaměstnance. 

Detaily a další podmínky některých benefitů jsou stanoveny v pokynech a sděleních 

Ministerstva financí. Tyto dokumenty však nejsou právně závazné. Proto by bylo dobré 

zvážit, zda by některá tato upřesnění neměla být obsažena přímo v ZDP, aby byla posílena 

právní jistota. 

 Oblast zaměstnaneckých benefitů je daňovou oblastí, v níž dochází často ke 

změnám. Z toho důvodu je nutné vycházet vždy z právě platné právní úpravy a zároveň 

očekávat případné změny v budoucnu. 
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