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1. Aktuálnost (novost) tématu 

 
Diplomantka si vybrala za téma své diplomové práce otázku zdanění 
zaměstnaneckých benefitů. Jde o téma, které se dotýká jak práva finančního, tak i 
práva pracovního. Jak diplomantka správně uvádí, ekonomická krize přiměla některé 
zaměstnavatele k úvaze o výši a rozsahu zaměstnaneckých výhod. V současné době 
je pak velice aktuální téma daňového zvýhodnění těchto zaměstnaneckých výhod – 
benefitů. Diplomantka si jako hlavní cíl diplomové práce zvolila popis a zhodnocení 
aktuální úpravy poskytování zaměstnaneckých benefitů z hlediska daně z příjmů 
fyzických a právnických osob a dále se zamýšlela nad dalším možným vývojem.  

 
 
2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a  jejich zpracování a 

použité metody 
 
Diplomantka ve své práci osvědčila, že má znalosti a zkušenosti v dané oblasti. Při 
zpracování své práce použila rozsáhlou škálu literatury. Vedle klasické odborné 
literatury čerpala pak i z judikátů Nejvyššího správního soudu.  
 
 

3. Formální a systematické členění práce 
 
Celá diplomová práce je rozdělena na prohlášení, poděkování konzultantovi, obsah, 
úvod, tři základní části, závěr, seznam použité literatury a klíčová slova. Diplomová 
práce je doplněna o přílohy, tabulku nejčasněji poskytovaných benefitů a jejich dopadů 
do daně z příjmů fyzických a právnických osob.  
 
V úvodu se diplomantka zabývá cílem své diplomové práce. Jako cíl si vytyčila 
systematicky uspořádat veškeré benefity, které zaměstnavatelé zaměstnancům 
poskytují, a to z hlediska daňové uznatelnosti u zaměstnavatele i osvobození od daně, 
popř. daňového zvýhodnění u zaměstnanců.  
 
V části první, nazvané „Podoba zaměstnaneckých benefitů a současné trendy v jejich 
poskytování“, pak diplomantka demonstrativně upravuje výčet jednotlivých benefitů a 
zároveň i uvádí příkladmo na důvodové zprávě, jak byly tyto benefity diskutovány. 
 
Druhá část nazvaná „Nejčastěji poskytované zaměstnanecké benefity podle daňové 
výhodnosti“ pak pojednává o daňově uznatelných výdajích zaměstnavatele a 
osvobozeného příjmu zaměstnance, jako jsou příspěvky na penzijní připojištění a 
soukromé životní pojištění, stravování zaměstnanců, odborný rozvoj zaměstnanců. 
Dále se diplomantka zabývá benefity, které nejsou uznatelným výdajem 
zaměstnavatele a zdanitelným příjmem zaměstnance, jako je poskytnutí služebního 
automobilu pro soukromé účely nebo prodloužená dovolená či tzv. „sick days“, vyšší 



cestovní náhrady či náklady na přechodné ubytování, dopravu do zaměstnání nebo 
poskytnutí zboží či služeb se slevou. Dále se zabývá benefity, které jsou daňově 
neuznatelné výdaje na straně zaměstnavatele, a osvobození na straně ... 
zaměstnance, jako jsou různé příspěvky na rekreaci, kulturní, sportovní potřeby, využití 
zdravotnických zařízení či nealkoholických nápojů, občerstvení, sociálních výpomocí, 
darů a půjček.  
 
Ve třetí části se diplomantka zabývá výdaji na pracovní a sociální podmínky, péči o 
zdraví, a zvýšený rozsah doby odpočinku zaměstnanců. V této části se zabývá 
diplomantka poskytnutím pracovního oblečení, pitné vody, očkováním, závodní 
preventivní péčí, vzděláním, odborným rozvojem zaměstnanců, stravováním 
zaměstnanců a jednotlivými právy zaměstnanců vyplývající z kolektivní smlouvy. 
 
V závěru pak diplomantka  shrnuje benefity jako nástroj, kterým zaměstnavatelé 
motivují stávající zaměstnance a ucházejí se též o zaměstnance nové. Osobně ale 
v závěru postrádám jakoukoli zmínku o návrhu de lege ferenda, které i diplomantka 
navrhovala právě i s ohledem na roztříštěnost a účelovost benefitů a lobistický zájem 
určitých skupin na prosazení daňové uznatelnosti těchto benefitů.  
 
 

4. Vyjád ření k práci 
 
Diplomovou práci hodnotím jako dobře zpracovanou. Diplomantka však vychází ze své 
diplomové práce (alespoň mám takový dojem) z toho, že tyto benefity motivují 
zaměstnance k většímu výkonu a větší soudržnosti vůči zaměstnavateli. Diplomantka 
se nezabývá hlavní podstatou benefitů, kterou představují právě jejich daňové aspekty. 
Za daňové aspekty těchto benefitů mohla diplomantka považovat též jaký dopad mají 
tyto zaměstnanecké benefity na státní rozpočet.  
 
 

5. Kritéria hodnocení práce 
 

Splnění cíle práce Z hlediska úkolu, který si diplomantka v úvodu 
vytyčila, nejsem zcela s diplomovou prací spokojen. 
Diplomová práce je dle mého názoru velmi popisná 
a chybí návrhy de lege ferenda. 

Samostatnost při zpracování 
tématu 

Diplomantka pravděpodobně  přistoupila k tématu 
samostatně. Veškeré informace, které čerpala, 
čerpala z bohatého seznamu literatury, který uvedla 
v příloze.  

Logická stavba práce Diplomová práce je ze systematického hlediska 
členěna vhodným způsobem.  

Práce s literaturou (využití 
cizojazyčné literatury) včetně 
citací  

Diplomantka, jak již jsem zmínil, pracovala 
s širokou škálou odborné literatury a některé 
informace získala z důvodových zpráv jednotlivých 
zákonů či z portálů jednotlivých orgánů státní 
správy.  

Hloubka provedené analýzy 
(ve vztahu k tématu) 

Diplomantka se zabývala jednotlivými benefity 
z hlediska daní z příjmů fyzických a právnických 
osob. Svou analýzu ale měla doplnit o návrhy de 
lege ferenda. Některá zhodnocení, která 
diplomantka uvedla, se mi zdají být v praxi 
nerealizovatelná.   

Úprava práce (text, grafy, 
tabulky) 

Úpravu diplomové práce hodnotím jako zdařilou. 



Jazyková a stylistická úroveň V diplomové práci jsem nenašel žádné zásadní 
jazykové pochybení. Stylistická úroveň je velmi 
dobrá. 

 
 
6. Připomínky a otázky k zodpov ězení při obhajob ě 

 
Při ústní obhajobě, s ohledem na to, že jsem v práci nenašel zásadní zhodnocení 
dosavadní právní úpravy, považuji za nutné, aby diplomantka při své obhajobě tyto 
návrhy přednesla.  

 
 
 
Doporu čení/nedoporu čení práce 
k obhajob ě 

Diplomovou práci doporučuji k obhajobě. 

Navržený klasifika ční stupe ň Diplomovou práci hodnotím jako dobrou. 
 
 
 
 
V Praze dne 10.01.2011 
 

_________________________ 
oponent diplomové práce 


