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1 Úvod 
 

Zaměstnaneckým benefitem rozumíme obecně poskytnutí určité výhody 

zaměstnanci zaměstnavatelem. Jde o plnění, které zaměstnanec obdrţí navíc ke mzdě a 

které nepředstavuje zákonnou povinnost zaměstnavatele (nejde tedy např. o cestovní 

náhrady do výše podle ZP). 

Ekonomická krize jistě přiměla mnohé zaměstnavatele ke krácení zaměstnaneckých 

výhod. Nicméně téma zaměstnaneckých benefitů zůstává stále aktuální. Zaměstnavatelé 

jsou si vědomi, ţe jejich atraktivnost pro uchazeče o zaměstnání i pro stávající 

zaměstnance roste mimo jiné s rozmanitostí a hodnotou benefitů, které nabízejí.  

Zaměstnanci samozřejmě mnohdy namítají, ţe by dali přednost vyšší mzdě před 

poskytovanými benefity. Z pohledu zaměstnavatele však mohou některé benefity 

významně přispět například ke stmelení pracovního kolektivu (teambuildingové akce a 

firemní večírky) nebo ke zvýšení kvality práce (školení a kvalifikační zkoušky), a proto 

jsou ochotni vynaloţit náklady raději na tyto aktivity neţ na zvýšení mzdy zaměstnanců. 

Velké mnoţství zaměstnaneckých benefitů má navíc výhodnější daňový reţim, ať uţ 

na straně zaměstnavatele či zaměstnance. Na straně zaměstnavatele půjde o určení, zda je 

příslušný výdaj daňově uznatelný či nikoli. Na straně zaměstnance je třeba zkoumat, zda je 

benefit moţné osvobodit na základě některého ustanovení ZDP nebo zda bude povaţován 

za zdanitelný příjem zaměstnance. Pokud je benefit na straně zaměstnance povaţován za 

zdanitelný příjem, bude většinou podléhat i pojistnému na sociální zabezpečení a zdravotní 

pojištění.  

Daňově nejvýhodnějšími benefity budou tedy ty benefity, které jsou jak daňově 

uznatelným výdajem na straně zaměstnavatele, tak příjmem osvobozeným od daně na 

straně zaměstnance. Zde je však třeba upozornit, ţe v mnoha případech je zákonem 

stanoven limit, do kterého je plnění osvobozeno. „Nejdraţšími“ benefity pak budou ty, 

které nejsou daňově uznatelným výdajem zaměstnavatele a zároveň jsou zdanitelným 

plněním na straně zaměstnance. 

Pro obecný úvod do problematiky zaměstnaneckých benefitů je v první části této 

práce stručně shrnuto pojetí zaměstnaneckých benefitů a současné trendy v jejich 

poskytování. 

Druhá část této práce je věnována základnímu přehledu nejčastěji poskytovaných 

benefitů podle jejich daňové výhodnosti. Na prvním místě jsou uvedeny ty benefity, které 

jsou daňově uznatelným výdajem zaměstnavatele a osvobozeným příjmem zaměstnance, 
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jako druhé v pořadí jsou zařazeny benefity, které jsou daňově uznatelným výdajem 

zaměstnavatele, ale zdanitelným příjmem zaměstnance, po nich následují benefity, které 

nejsou daňově uznatelným výdajem zaměstnavatele, ale jsou osvobozeným příjmem 

zaměstnance. Do zbytkové kategorie bychom zařadili daňově nejméně výhodné benefity, 

tedy ty, které jsou nedaňovým výdajem zaměstnavatele a zároveň zdanitelným příjmem 

zaměstnance. Těmto benefitům není věnována zvláštní kapitola. Šlo by o některá plnění 

nad limity nebo pro jiné účely neţ stanovené v ZDP nebo o některá peněţní plnění.  

Zařazení do skupin není vţdy zcela jednoznačné, a to právě kvůli odlišným reţimům 

pro jednotlivé benefity, pokud jsou poskytovány v peněţní nebo nepeněţní podobě a 

pokud jsou poskytovány do limitů nebo nad limity stanovené ZDP. Kaţdý benefit byl tedy 

zařazen do té skupiny benefitů, ke které má nejblíţe. 

Ve třetí části textu se podrobněji zabývám ustanovením § 24 odst. 2 písm. j) ZDP, 

které vymezuje výdaje na pracovní a sociální podmínky, péči o zdraví a zvýšený rozsah 

doby odpočinku zaměstnanců, které jsou daňově uznatelnými výdaji zaměstnavatele.  

Jedná se o bezpečnost a ochranu zdraví při práci, závodní preventivní péči, odborný rozvoj 

zaměstnanců, stravování a práva zaměstnanců vyplývající z kolektivní smlouvy, vnitřního 

předpisu zaměstnavatele, pracovní nebo jiné smlouvy. 

Hlavním cílem této práce je popsat a zhodnotit aktuální úpravu (platnou pro rok 

2010) reţimu nejčastěji poskytovaných zaměstnaneckých benefitů z pohledu daně z příjmů 

právnických a fyzických osob, zamyslet se nad jejím dalším moţným vývojem a navrhnout 

případná zlepšení. Důraz je kladen na praktický pohled na danou problematiku, a proto 

práce neobsahuje podrobný historický vývoj vybraných ustanovení, ale zaměřuje se jen na 

významné změny, ke kterým došlo v průběhu několika předcházejících let. Ve větším 

detailu je práce zaměřena na ustanovení § 24 odst. 2 písm. j) ZDP, a to především na 

bod 5, který zaměstnavatelům poskytuje poměrně širokou moţnost nabídky různých 

benefitů pro zaměstnance, jejichţ výdaje mohou být u zaměstnavatele daňově účinné, a 

který byl předmětem četných diskusí.   

Jelikoţ je tato práce zaměřena na daňové souvislosti zaměstnaneckých benefitů, není 

v dalším textu řešena otázka pojistného na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění. 
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2 Podoba zaměstnaneckých benefitů a současné trendy 
v jejich poskytování 

2.1 Pojem zaměstnanecký benefit 
 

Jak jiţ bylo uvedeno, pod pojmem zaměstnanecký benefit rozumíme určitou výhodu 

poskytnutou zaměstnanci zaměstnavatelem nad rámec mzdy.  

Jelikoţ jde o posouzení benefitů z pohledu daní z příjmů, zajímá nás v této 

souvislosti, jak zaměstnance a zaměstnavatele definuje ZDP.  Definice (legislativní zkratky 

pro pojmy zaměstnanec a zaměstnavatel pro účely ZDP) jsou obsaţeny v § 6 odst. 2. 

Zaměstnancem se rozumí poplatník s příjmy ze závislé činnosti a z funkčních poţitků a 

zaměstnavatelem je plátce těchto příjmů.  

Příjmy ze závislé činnosti jsou definovány v § 6 odst. 1 ZDP a rozumí se jimi nejen 

příjmy z pracovněprávního či sluţebního poměru, ale také příjmy za práci členů druţstev, 

společníků a jednatelů společnosti s ručením omezeným a komanditistů komanditních 

společností nebo odměny členů statutárních orgánů. Spadají sem příjmy plynoucí 

v souvislosti se současným, budoucím nebo dřívějším výkonem závislé činnosti nebo 

funkce. Funkčními poţitky jsou například (§ 6 odst. 10 ZDP) funkční platy členů vlády, 

poslanců a senátorů Parlamentu České republiky nebo odměny za výkon funkce 

v orgánech obce. 

Zaměstnancem ve smyslu ZDP můţe být tedy osoba pracující pro zaměstnavatele na 

základě pracovní smlouvy (ať uţ uzavřené na dobu určitou či neurčitou), dohody o 

pracovní činnosti či dohody o provedení práce. Dále můţe být zaměstnancem člen 

statutárního orgánu, kterému je za tuto činnost vyplácena odměna, nebo jednatel 

společnosti, kterému je vyplácen příjem za práci. Zaměstnancem bude i bývalý 

zaměstnanec (např. zaměstnavatel dává bývalým zaměstnancům moţnost stravovat se 

v jeho stravovacím zařízení nebo vyplácí peněţní částku sjednanou v rámci konkurenční 

doloţky) nebo budoucí zaměstnanec (např. zaměstnavatel poskytne ubytování uchazeči 

ještě před uzavřením pracovní smlouvy nebo vyplatí náborový příspěvek). 

Zaměstnavatelem dle ZDP je ten, kdo zaměstnanci výše uvedený příjem vyplácí. Zde 

je třeba zdůraznit, ţe se nemusí jednat vţdy o zaměstnavatele právního (tedy toho, s kým 

má zaměstnanec uzavřenu pracovní smlouvu), ale můţe jít o tzv. „ekonomického 

zaměstnavatele“ definovaného v § 6 odst. 2 ZDP jako poplatníka - daňového rezidenta 

v České republice (§ 2 odst. 2 ZDP pro fyzickou osobu, § 17 odst. 3 ZDP pro právnickou 
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osobu), u kterého zaměstnanci vykonávají práci podle jeho příkazů, i kdyţ příjmy za tuto 

práci jsou jim vypláceny ze zahraničí. K tomu dojde například v situaci, kdy zaměstnanec 

má uzavřenu pracovní smlouvu se zahraniční společností, kterou je vyslán k výkonu práce 

pro společnost ve skupině sídlící v České republice, přičemţ zaměstnanec je nadále 

vyplácen svým zahraničním zaměstnavatelem. Zde se pro účely zdanění postupuje tak, 

jako by zaměstnance vyplácel ekonomický zaměstnavatel. 

Definice zaměstnance a zaměstnavatele podle ZDP se výrazně liší od pojetí v ZP. ZP 

jako pracovněprávní předpis se zásadně nevztahuje např. na jednatele nebo členy 

statutárních orgánů. Vztah jednatele a člena statutárního orgánu vůči společnosti je 

vztahem obchodněprávním, který je upraven v ObchZ.  

Pod příjmy ze závislé činnosti spadají dle § 6 odst. 3 ZDP příjmy pravidelné nebo 

jednorázové (tedy mzda vyplácená kaţdý měsíc či jednorázově vyplacený bonus) bez 

ohledu na to, zda jsou vypláceny nebo připisovány k dobru (např. mzda, prémie a jiné 

peněţní odměny) nebo spočívají v jiné formě plnění (např. moţnost návštěvy sportovního 

zařízení). Pod příjmy tedy spadá jak mzda, tak zaměstnanecké benefity. 

Jak jiţ bylo uvedeno, zaměstnanecké benefity jsou obecně příjmem poskytovaným 

nad rámec mzdy (případně odměny za výkon funkce). Mzda je definována v § 109 ZP jako 

peněţité plnění a plnění peněţité hodnoty (naturální mzda) poskytované zaměstnavatelem 

zaměstnanci za práci. Pod pojem mzdy tedy zahrneme plnění, které je poskytováno 

zaměstnanci za jeho práci pro zaměstnavatele. 

Zaměstnaneckým benefitem je naopak něco, co je zaměstnanci poskytnuto nezávisle 

na jeho pracovním výkonu. Pokud má zaměstnanec v pracovní smlouvě sjednáno, ţe za 

práci na pozici asistenta při pracovním úvazku 40 hodin týdně mu náleţí mzda 20 000 Kč, 

bude se jednat o mzdové plnění. Pokud mu bude vyplacen roční bonus, který se odvíjí od 

ročního obratu společnosti a hodnocení výkonu zaměstnance jeho nadřízenými, půjde 

rovněţ o mzdové plnění. Pokud má zaměstnanec moţnost navštěvovat soukromé 

zdravotnické zařízení a sportovní centrum a jednou za čtvrt roku obdrţí zdarma vstupenku 

do kina, bude se jednat o zaměstnanecké benefity, protoţe tato plnění jsou zaměstnanci 

poskytnuta bez ohledu na jeho práci pro společnost.  

Sporný můţe být třeba případ, kdy zaměstnavatel vyhlásí pro zaměstnance soutěţ o 

ceny (např. zájezd, mobilní telefon, balíček vitaminů), přičemţ výherci budou zaměstnanci 

s nejlepšími pracovními výsledky. Jelikoţ je výhra vázána na pracovní výkon 

zaměstnance, mělo by se u zaměstnance jednat spíše o mzdové plnění a nikoli o 
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zaměstnanecký benefit. Zde se ale můţeme dostat do problému, jak s takovým plněním 

naloţit u zaměstnavatele a u zaměstnance.  

Mzda je obecně daňově uznatelným nákladem zaměstnavatele. ZDP však v § 25 odst. 

1 písm. h) stanoví, ţe některá nepeněţní plnění poskytovaná zaměstnavatelem zaměstnanci 

jsou daňově neuznatelná. V našem případě by mohlo jít například o balíček vitaminů, který 

spadá pod moţnost vyuţívat zdravotnická zařízení (viz dále). Zmíněné ustanovení hovoří o 

„plnění“, pod nějţ můţe spadat plnění mzdové i plnění nad rámec mzdy. Pokud bychom šli 

striktně podle znění zákona, pak i nepeněţní mzdové plnění definované v § 25 odst. 1 

písm. h) ZDP by u zaměstnavatele bylo daňově neuznatelné. V koordinačním výboru
1
 však 

MF vyjádřilo, ţe všechna plnění charakteru mzdy jsou daňově uznatelná v návaznosti na 

jejich správné zaúčtování. Dle mého názoru však tento závěr ze ZDP nelze jednoznačně 

vyčíst. Bylo by tedy vhodné, aby zákonodárce do budoucna myslel na tuto nejasnost a 

doplnil znění § 25 odst. 1 písm. h) ZDP v tom smyslu, ţe jsou zde myšlena pouze plnění 

poskytovaná vedle mzdy. 

Mzda je obecně zdanitelným plněním na straně zaměstnance. Některá nepeněţní 

plnění však mohou být od daně osvobozena (viz dále). Výhra by mohla být plněním 

osvobozeným (např. balíček vitaminů) dle § 6 odst. 9 písm. d) ZDP, protoţe toto 

ustanovení opět nehovoří o plnění vedle mzdy, ale o plnění obecně. Pro osvobození je však 

třeba, aby zaměstnavatel nezahrnul tento náklad do daňově uznatelných nákladů. 

Vzhledem k výše uvedenému (tedy ţe jde o mzdové plnění, které je pro zaměstnavatele 

daňově uznatelné), však bude nutné zaměstnanci výhru zdanit (za předpokladu, ţe 

související výdaje zaměstnavatel skutečně zahrne do svých daňových výdajů).  

Na straně zaměstnavatele můţe nastat další otázka. Jak jiţ bylo uzavřeno, je mzdové 

plnění pro zaměstnavatele daňově uznatelným výdajem. Pokud ale zaměstnavatel 

poskytuje zaměstnancům dary, jde o daňově neuznatelný výdaj. I kdyţ uzavřeme, ţe výhra 

např. mobilního telefonu je mzdovým plněním, asi by pro zaměstnavatele bylo přesto lepší 

povaţovat výdaj na pořízení mobilního telefonu za daňově neúčinný, protoţe je zde riziko, 

ţe příslušný správce daně bude toto plnění povaţovat za dar. 

Z výše uvedeného je zřejmé, ţe i poměrně prostý benefit, jako je vyhlášení soutěţe 

pro zaměstnance, můţe přinést řadu daňových otázek s ne zcela jednoznačnými závěry. 

                                                 
1
 Koordinační výbor č. 154/13.12.06- Daňová uznatelnost nákladů zaměstnavatele od 1. 1. 2007 (O. Dráb, J. 

Nesrovnal, R. Tkáč) 
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2.2 Podoba zaměstnaneckých benefitů 
 

Zaměstnanecké benefity je moţné třídit podle toho, zda jde o plnění peněţní nebo 

nepeněţní povahy.  

V případě peněţního benefitu obdrţí zaměstnanec od zaměstnavatele peněţní částku. 

Můţe jít např. o příspěvek na dopravu, vzdělání, kulturní nebo sportovní aktivity.  Za 

peněţní plnění se také obecně povaţuje následné proplacení faktury zaměstnanci, tj. 

případ, kdy zaměstnanec svým jménem nakoupí určitou sluţbu (například vzdělávací kurz) 

a příslušnou fakturu následně předloţí zaměstnavateli k jejímu proplacení. 

Za nepeněţní plnění bychom pak mohli povaţovat případy, kdy zaměstnavatel hradí 

peněţní částku osobě odlišné od zaměstnance, aby poskytla zaměstnanci určitou výhodu 

(např. soukromé pojistné placené přímo pojišťovně nebo nájemné placené přímo 

pronajimateli). Smluvní vztah tedy vzniká přímo mezi zaměstnavatelem a poskytovatelem 

určité sluţby a faktura je vystavena přímo zaměstnavateli. Koordinačním výborem
2
 bylo 

potvrzeno, ţe za nepeněţní plnění se dále povaţují poukázky na sluţby a jiná plnění 

poskytovaná zaměstnavatelem zaměstnanci na vymezené účely (např. vstupenky na 

kulturní či sportovní pořady apod.). Není přitom důleţité, jak úzce či široce je vymezeno 

plnění, vyjma plnění limitovaných ZDP (např. příspěvek na dovolenou), které lze za 

poukázku směnit, ale skutečnost, ţe zaměstnavatel je schopen prokázat, ţe poukázka byla 

pouţita na účel v souladu s § 6 odst. 9 písm. d) ZDP.
3
 

Vymezení peněţních a nepeněţních benefitů má význam zejména pro daňovou 

oblast, kdy některé nepeněţní benefity mohou být pro zaměstnance osvobozeny
 
(např. § 6 

odst. 9 písm. d) ZDP), zatímco u zaměstnavatele by mohly představovat daňově 

neuznatelný výdaj (např. § 25 odst. 1 písm. h) ZDP). 

Nedávný návrh novely ZDP
4
 měl přinést změnu v daňovém reţimu zaměstnaneckých 

benefitů poskytovaných v nepeněţní podobě ve formě poukázek. Návrh počítal se dvěma 

variantami řešení, které byly předloţeny do připomínkového řízení. 

V první variantě by nepeněţní plnění poskytovaná zaměstnancům ze zisku po 

zdanění ve formě moţnosti pouţívat rekreační, zdravotnická a vzdělávací zařízení, 

předškolní zařízení, závodní knihovny, tělovýchovná a sportovní zařízení nebo ve formě 

                                                 
2
 Koordinační výbor č. 734/25.06.03 - Problematika poukázek na sluţby jako (ne)peněţního plnění 

poskytnutého zaměstnavatelem zaměstnanci (D. Trezziová) 
3
 Koordinační výbor č. 228/12.03.08 - Problematika poukázek na nepeněţní plnění na odběr sluţeb případně 

jiných plnění a vymezení účelu poukázek na nepeněţní plnění (D. Trezziová) 
4
 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů 

(srpen 2010) 
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příspěvku na kulturní pořady a sportovní akce zůstala osvobozena od daně z příjmů ze 

závislé činnosti. Poskytnutí poukázky zaměstnanci na výše uvedené účely by však 

nepředstavovalo nepeněţní formu plnění a hodnota poukázky by byla zdanitelným 

příjmem zaměstnance. Výjimka měla platit pro poukázky na stravování, kterých by se 

tento (zdanitelný) reţim netýkal. Poskytnutí poukázek by pro zaměstnavatele bylo 

daňovým výdajem.  

Z důvodové zprávy vyplývá, ţe navrţená první varianta má zabránit neţádoucí 

daňové optimalizaci, kdy zaměstnavatel, místo aby vyplatil zaměstnanci peněţní příjem 

(který podléhá zdanění a odvodům na sociální a zdravotní pojištění), poskytne poukázku 

(která zdanění ani veřejnému pojištění nepodléhá). Tento argument se mi však nezdá úplně 

namístě, protoţe vyuţití poukázky je značně omezené, kdeţto za peníze si zaměstnanec 

můţe koupit cokoli. Dosavadní znění, které počítá s osvobozením poukázek u 

zaměstnance, zřejmě odráţí skutečnost, ţe některá plnění jsou společensky ţádoucí (např. 

podpora kulturního rozvoje zaměstnanců, sportovního vyţití jako prevence stresu, podpora 

zdraví apod.). Za peníze si zaměstnanec můţe koupit i alkohol či cigarety, které jistě za 

společensky ţádoucí plnění nelze povaţovat. Z tohoto důvodu mi nepřijde správné postavit 

poukázky co do reţimu zdanění na roveň peněţnímu plnění. Sporná je také výše fiskálního 

příjmu v případě uplatnění této varianty. 

Ve druhé variantě by bylo poskytnutí poukázky na vymezené účely nadále 

povaţováno za nepeněţní plnění, které by mohlo být osvobozeno dle § 6 odst. 9 písm. d) 

ZDP. Výše osvobozeného plnění by ale byla omezena částkou 5 000 Kč za rok, pokud by 

byla poskytnuta z nedaňových výdajů zaměstnavatele, sociálního fondu nebo zisku po 

zdanění. Nepeněţní plnění přesahující tento limit by bylo povaţováno za zdanitelný příjem 

zaměstnance. Výdaje zaměstnavatele vynaloţené na toto nadlimitní plnění by naopak 

mohly být povaţovány za daňově uznatelné. 

Důvodová zpráva k tomu uvádí, ţe jde v zásadě o zachování dosavadního reţimu, 

kdy nepeněţní plnění včetně poukázek zůstává u zaměstnance osvobozeno, pouze se 

stanoví limit pro toto osvobození. S tímto závěrem bych nesouhlasila, protoţe limit 5 000 

Kč (který zahrnuje i poskytnutí rekreace) je poměrně malý. Mnoho společností poskytuje 

zaměstnancům v současné době nepeněţní plnění v hodnotě, která tento limit můţe i 

několikanásobně převyšovat. Jak jsem jiţ uvedla, smysl těchto plnění vidím ve skutečnosti, 

ţe zaměstnavatel podporuje zaměstnance v jejich kulturním rozvoji, sportovním vyţití, 

relaxaci, vzdělání apod. Pokud by tato plnění nad 5 000 Kč byla pro zaměstnance 

zdanitelná, přestali by jich dle mého názoru zaměstnavatelé vyuţívat, a buď by omezili 
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jejich poskytování, nebo by místo nich poskytovali plnění peněţní. Dle důvodové zprávy 

by tato druhá varianta vedla k výraznému přiblíţení české právní úpravy k právní úpravě 

většiny členských států EU, kde naturální benefity jsou na straně zaměstnanců zdaňovány 

jako součást mzdy a z hlediska zaměstnavatele jde o daňově uznatelný náklad. 

V rámci připomínkového řízení se velké mnoţství subjektů přiklánělo k první 

variantě řešení. Jako důvod uváděli například, ţe tato varianta je pro zaměstnance 

výhodnější a z hlediska správy daně jednodušší (Ministerstvo kultury), ţe by v případě 

druhé varianty šlo o nadbytečnou úpravu sniţující pozitivní motivační efekt benefitů 

(Ministerstvo pro místní rozvoj), nebo ţe by byla zachována větší přehlednost a snazší 

aplikace u zaměstnavatele (Jihomoravský kraj). 

Pro druhou variantu se klonil například Moravskoslezský kraj, který argumentoval 

větší přehledností (s poukázáním na to, ţe v první variantě se uvaţuje o zdanění 

poukázek), zároveň však navrhoval zvýšení limitu 5 000 Kč. Návrh na zvýšení limitu se 

přitom objevil také v několika dalších připomínkách (např. Konfederace 

zaměstnavatelských a podnikatelských svazů). 

Nesouhlas s navrhovanými řešeními vyjádřila Hospodářská komora ČR 

s poukázáním na skutečnost, ţe příjemci poukázek jsou často společnosti působící 

v kulturně-sociální oblasti a cestovním ruchu. Pokud by tyto benefity byly omezeny, 

sníţilo by se vyuţití těchto sluţeb, coţ by mělo negativní dopad na podnikatele v tomto 

segmentu. 

Svaz průmyslu a dopravy ČR k tomuto uvedl, ţe zaměstnanecké benefity v praxi plní 

mnoho jiných funkcí neţ „jen“ zvýšení příjmu zaměstnance. Jsou také důleţitým prvkem 

motivace k práci, ztotoţnění se s firemní kulturou a podporují loajalitu zaměstnance vůči 

společnosti.  

Českomoravská konfederace odborových svazů zase namítala, ţe z návrhu není 

zřejmé, které poukázky mají být povaţovány za peněţitá plnění (zda jde o jakékoli 

poukázky nebo pouze ty, které vydávají subjekty zabývající se zprostředkováním těchto 

sluţeb prostřednictvím poukázek). Pokud by se forma podpory týkala jen některých 

subjektů na trhu, šlo by o rozpor s poţadavky týkajícími se spravedlivé hospodářské 

soutěţe. 

Komora daňových poradců ČR zcela nesouhlasila se situací, kdy by poukázky měly 

být povaţovány za peněţní plnění. Jelikoţ v koordinačních výborech
 
(viz výše) bylo 

potvrzeno, ţe poukázka se povaţuje za nepeněţní plnění, byla by změna v pohledu na tuto 

otázku po několika letech v rozporu se zásadou právní jistoty a předvídatelnosti práva. 
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Dle mého názoru jde také o to, jaký vliv by mělo nové znění ZDP v oblasti benefitů 

na společnosti, které zaloţily své podnikání na vydávání poukázek. Pokud by došlo 

k přijetí první varianty, nevyuţívali by zaměstnavatelé jejich sluţeb tolik jako nyní. Druhá 

varianta sice zachovává pojetí, ţe poukázky jsou nepeněţním plněním, ale výrazně limituje 

jejich osvobození u zaměstnance. Proto by i při přijetí této varianty určitě došlo 

k výraznému omezení vyuţívání sluţeb společností poskytujících poukázky. 

Na základě vyhodnocení připomínek Ministerstvo financí došlo k závěru, ţe v rámci 

této novely nebude daná problematika změněna a bude zachována stávající úprava. Je však 

zřejmě jen otázkou času, kdy bude toto téma předmětem dalších diskuzí. 

2.3 Trendy v poskytování zaměstnaneckých benefitů 
 

Zaměstnavatelé si uvědomují významný motivační charakter benefitů nejen pro 

stávající zaměstnance, ale také pro uchazeče o zaměstnání. V této souvislosti je třeba 

zmínit, ţe některá obvyklá plnění (např. stravenky) jiţ zaměstnanci začínají vnímat spíše 

jako samozřejmost a nedocení je tak, jak by si zaměstnavatelé přáli. Zejména absolventi 

vysokých škol mívají často neskromné poţadavky. Z průzkumu společnosti KPMG
5
 

vyplývá, ţe vysokoškoláci nastupující do zaměstnání očekávají takové benefity jako třeba 

automobil či mobilní telefon. 

V současné době bychom našli poměrně širokou škálu různých benefitů, které jsou 

zaměstnancům v České republice poskytovány. Pestrost i štědrost benefitních plnění je 

zřejmá zejména u větších společností. Aby benefity plnily svou motivační roli, měli by 

zaměstnavatelé respektovat především preference zaměstnanců.  

Podle výzkumu TNS AISA pro Sodexho Pass Česká republika
6
 mají čeští 

zaměstnanci největší zájem o dovolenou navíc nad rámec zákonem stanovené délky. 

Následovaly příspěvky na vzdělání, moţnost stravování nebo poskytnutí stravenek a 

poskytnutí sluţebního notebooku. Zaměstnanci oceňují také finanční benefity jako 

příspěvek na penzijní připojištění či soukromé ţivotní pojištění. Naopak vyuţívání 

mobilního telefonu i pro soukromé účely pro zaměstnance není příliš zajímavé. Povaţují 

jej spíše za pracovní nástroj. Preference zaměstnanců se liší samozřejmě také v závislosti 

na jejich věku. Mladší zaměstnanci ocení více moţnost hlídání dětí či práce z domova a 

                                                 
5 
Studenti VŠ čekají benefity od zaměstnavatelů jako samozřejmost. Novinky.cz [online]. 14. února 2008, 

[cit. 2010-11-25]. Dostupný z WWW: <http://www.novinky.cz/kariera/133154-studenti-vs-cekaji-benefity-

od-zamestnavatelu-jako-samozrejmost.html>.
 

6
 CECHL, Pavel. Lidé chtějí víc volna a příspěvek na vzdělávání. Hospodářské noviny. 6. května 2008, s. 22. 
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příspěvky na vzdělání. Starší generace naopak preferuje příspěvky na zdravotní péči a 

penzijní připojištění. 

Zaměstnavatelé poskytují zaměstnancům nejčastěji stravenky. Stravenky jsou 

většinou částečně dotované zaměstnavatelem a zčásti placené zaměstnancem (příslušná 

část je zpravidla sraţena z čisté mzdy zaměstnance). V roce 2008 poskytovalo stravenky či 

příspěvky na stravování svým zaměstnancům 89 % soukromých firem a 94 % státních 

institucí.
7
  Další obvyklá plnění od zaměstnavatelů jsou poskytnutí sluţebního telefonu, 

příspěvky na penzijní připojištění a nealkoholické nápoje na pracovišti. Dovolenou navíc 

naproti tomu poskytuje jen 42 % zaměstnavatelů.
8
 Pestrost a štědrost poskytovaných 

benefitů záleţí také na umístění a velikosti společnosti. Obecně lze říci, ţe větší 

společnosti mají pestřejší nabídku benefitů. Pokud jde o umístění, je pro zaměstnance 

z pohledu benefitů největším rájem Praha.
9
  

K významným trendům posledních let patří zavádění tzv. kafetérie. Ačkoli můţe být 

zavedení tohoto systému spojeno s vyššími počátečními náklady a administrativní 

náročností, dokáţe systém výborně reagovat na preference zaměstnanců. V tomto systému 

je zaměstnanci přidělena určitá částka (ať jiţ v podobě poukázek či bodů) a přehled plnění, 

která jsou zaměstnanci k dispozici. Většinou bývá v kafetérii zahrnuta moţnost návštěvy 

sportovních či relaxačních center, nákupu vstupenek na sportovní či kulturní akce, 

příspěvku na penzijní připojištění či ţivotní pojištění, moţnosti návštěvy soukromého 

zdravotnického zařízení, nákupu zájezdu u cestovní kanceláře nebo moţnost zápisu do 

jazykových a jiných vzdělávacích kurzů. Tyto sluţby je moţné vyuţít zpravidla u většího 

mnoţství poskytovatelů, takţe zaměstnanec můţe zvolit poskytovatele nejblíţe místa 

svého bydliště či pracoviště. Systém kafetérie nebo také systém volitelných 

zaměstnaneckých výhod v současné době provozuje jiţ celá čtvrtina společností.
10

 

Zaměstnavatelé však mají i jiné měřítko, podle kterého vybírají, které benefity budou 

zaměstnancům poskytovat a které nikoli – daňovou výhodnost. Tomuto pohledu na 

benefity je věnován následující oddíl této práce.  

                                                 
7
 KRATOCHVÍL, David. Stravenka – vítěz mezi zaměstnaneckými benefity. IDNES.cz [online]. 22. srpna 

2008 [cit. 2010-11-25]. Dostupný z WWW: 

<http://podnikani.idnes.cz/tiskni.asp?r=firmy_rady&c=A080821_164812_firmy_rady_hru >.   
8
 Průzkum TNS AISA pro Sodexho pass ČR : 11/2007. Hospodářské noviny. 6. května 2008, s. 22. 

9 Tamtéţ 
10

 http:// Odměňování za práci je stabilní, benefity rostou. Finanční noviny.cz : Ekonomický server ČTK 

[online]. 26. září 2006, 1, [cit. 2010-11-25]. Dostupný z WWW: 

<http://www.financninoviny.cz/kariera/index_view.php?id=211570>. 
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3 Nejčastěji poskytované zaměstnanecké benefity podle 
daňové výhodnosti 

3.1 Benefity, které jsou daňově uznatelným výdajem zaměstnavatele 
a osvobozeným příjmem zaměstnance 

Příspěvky na penzijní připojištění a soukromé životní pojištění 

 

Jako první benefit patřící do této skupiny můţeme uvést příspěvky na penzijní 

připojištění a soukromé ţivotní pojištění. Vzhledem k jejich výhodnému daňovému reţimu 

jsou tyto benefity poměrně často vyuţívány.   

Podle současného znění ZDP můţe zaměstnavatel uplatnit příspěvky zaplacené za 

zaměstnance jako daňový výdaj na základě ustanovení § 24 odst. 2 písm. j) bod 5 ZDP, 

tedy pokud nárok zaměstnance na zaplacení příspěvku zaměstnavatelem vyplývá 

z kolektivní smlouvy, vnitřního předpisu zaměstnavatele, pracovní nebo jiné smlouvy. 

Stejný postup by se aplikoval v případě příspěvků na soukromé ţivotní pojištění. Od 1. 1. 

2008 jsou tak příspěvky zaměstnavatele na penzijní připojištění a soukromé ţivotní 

pojištění daňově uznatelným výdajem, a to bez limitu.  

S účinností od 1. 8. 2009 je zakázáno zaměstnavateli omezovat svého zaměstnance 

při výběru penzijního fondu, resp. vázat poskytování příspěvku na sjednání penzijního 

připojištění zaměstnancem s určeným konkrétním penzijním fondem s tím, ţe pokud bude 

sjednáno penzijní připojištění s jiným penzijním fondem, neposkytne zaměstnavatel 

zaměstnanci příspěvky. Obdobná právní úprava však není zakotvena pro soukromé ţivotní 

pojištění. U příspěvků na soukromé ţivotní pojištění tak můţe zaměstnavatel poţadovat po 

zaměstnanci uzavřít pojistnou smlouvu s konkrétní pojišťovnou jako podmínku pro 

poskytnutí příspěvku.
11

 

Na straně zaměstnance jde o nepeněţní plnění. Příslušené částky hradí zaměstnavatel 

na účet zaměstnance u příslušného penzijního fondu / pojišťovny.  Příspěvky 

zaměstnavatele na penzijní připojištění a soukromé ţivotní pojištění jsou osvobozeny od 

daně podle § 6 odst. 9 písm. p) ZDP v úhrnu do 24 000 Kč ročně od téhoţ zaměstnavatele. 

Nezáleţí přitom na tom, jak je limit mezi pojištění rozdělen – zaměstnanec můţe mít jen 

jeden typ pojištění, nebo mu můţe zaměstnavatel připívat rozdílnou částkou na kaţdý 

                                                 
11

 MACHÁČEK, Ivan. Zaměstnanecké benefity : Praktická pomůcka jejich daňového řešení. Praha : 

C.H.Beck, 2010, s. 23 



13 

 

z nich, nebo částkou stejnou na oba.
12

 Pokud získá zaměstnanec příspěvek na penzijní 

připojištění nebo soukromé ţivotní pojištění od více zaměstnavatelů v průběhu 

kalendářního roku, sleduje se limit 24 000 Kč u kaţdého zaměstnavatele samostatně. Půjde 

např. o případ, kdy zaměstnanec v průběhu kalendářního roku změní zaměstnání a kaţdý 

ze zaměstnavatelů mu přispívá na penzijní připojištění nebo soukromé ţivotní pojištění.
13

 

Pokud roční úhrn příspěvků na oba typy pojištění přesáhne u téhoţ zaměstnavatele 

24 000 Kč, je nadlimitní částka zdanitelným příjmem zaměstnance. V daném ustanovení 

jsou dále definovány další podmínky pro osvobození (co se rozumí soukromým ţivotním 

pojištěním, s jakým subjektem musí být uzavřena pojistná smlouva, podmínky smlouvy). 

Stravování zaměstnanců 

 

Stravování zaměstnanců je v České republice jedním z nejčastěji poskytovaných 

benefitů. Zaměstnavatel můţe zaměstnancům poskytovat stravování ve stravovacím 

zařízení, které sám provozuje, příp. které provozuje jiný subjekt, nebo zaměstnanci 

poskytnout stravenky, coţ je také nejvíce vyuţívanou formou poskytnutí tohoto benefitu. 

Podle ustanovení § 24 odst. 2 písm. j) bod 4 ZDP je daňově uznatelným výdajem 

zaměstnavatele provoz vlastního stravovacího zařízení, kromě hodnoty potravin, nebo 

příspěvky na stavování zajišťované prostřednictvím jiných subjektů (nejčastěji formou 

stravenek). Toto ustanovení dále stanoví limity a podmínky pro daňovou uznatelnost.  

Na straně zaměstnance je hodnota stravování poskytovaného jako nepeněţní plnění 

zaměstnavatelem osvobozeným příjmem na základě § 6 odst. 9 písm. b) ZDP.  

Daňové souvislosti v případě zajištění stravování zaměstnanců jsou podrobněji 

obsaţeny ve třetí části této práce. 

Odborný rozvoj zaměstnanců 

 

Od 1. ledna 2009 se změnila úprava ZDP umoţňující osvobození benefitu na straně 

zaměstnance a zahrnutí do daňově uznatelných výdajů zaměstnavatele. Do konce roku 

2008 byla otázka daňové výhodnosti vázána především na posouzení, zda jde o zvyšování 

či prohlubování kvalifikace zaměstnance. To rozpoutalo řadu diskuzí ohledně definic 

těchto pojmů. Nová právní úprava měla tedy tuto problematiku zjednodušit. 

                                                 
12

 PELC, Vladimír. Zaměstnanecké benefity v roce 2009 : Jak zaměstnancům poskytovat více s menšími 

náklady pro zaměstnavatele i zaměstnance. Praha : Linde Praha, 2009.s. 35 
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V souladu s § 24 odst. 2 písm. j) bod 3 ZDP jsou daňově uznatelnými výdaji 

zaměstnavatele výdaje vynaloţené na provoz vlastních vzdělávacích zařízení nebo výdaje 

spojené s odborným rozvojem zaměstnanců podle ZP a rekvalifikací zaměstnanců podle 

ZZ, pokud souvisejí s předmětem činnosti zaměstnavatele. 

Na straně zaměstnance půjde o nepeněţní příjem, který můţe být osvobozen od daně 

v souladu s ustanovením § 6 odst. 9 písm. a) ZDP. Podmínky pro osvobození jsou zde 

shodné jako pro daňovou uznatelnost na straně zaměstnavatele. Dále je výslovně 

stanoveno, ţe toto osvobození se nevztahuje na příjmy plynoucí zaměstnancům v této 

souvislosti jako mzda, plat, odměna nebo jako náhrada za ušlý příjem. Důleţitou 

podmínkou je, ţe odborný rozvoj souvisí s předmětem činnosti zaměstnavatele. 

Daňové souvislosti zajištění odborného rozvoje zaměstnanců jakoţ i dalších 

moţností vzdělávání jsou podrobněji popsány ve třetí části této práce. 

3.2 Benefity, které jsou daňově uznatelným výdajem zaměstnavatele 
a zdanitelným příjmem zaměstnance 

Služební automobil i pro soukromé účely 

 

Poskytnutí sluţebního automobilu také pro soukromou potřebu zaměstnance je 

poměrně častým benefitem. Pokud zaměstnanec často jezdí na sluţební cesty, dává smysl 

přenechat automobil zcela k jeho uţívání a povolit mu jeho pouţití i pro soukromé cesty. 

Sluţební automobil je ale především poskytován zaměstnancům na manaţerských 

pozicích, i kdyby tito zaměstnanci podnikali sluţební cesty v minimálním rozsahu, a 

představuje tak jednoznačně benefit související s jejich pracovní pozicí ve společnosti. 

Z pohledu zaměstnavatele je skutečnost, ţe vozidlo je pouţíváno téţ pro soukromé 

účely zaměstnance, z hlediska daně z příjmů irelevantní, nemá vliv na základ daně 

z příjmů právnických osob.
14

 Podle pokynu D-300
15

 se při vyuţívání vozidla jak pro 

sluţební, tak i pro soukromé účely zaměstnanců, neuplatňuje reţim poměrné výše nákladů. 

Výdaje za pohonné hmoty jsou daňovým výdajem pouze při pouţití vozidla pro sluţební 

účely. 

U zaměstnance v těchto případech platí fikce, ţe příjmem zaměstnance je 1 % 

z pořizovací ceny automobilu včetně DPH za kaţdý kalendářní měsíc, v němţ mu 

automobil byl dispozici i pro soukromé pouţití (§ 6 odst. 6 ZDP). Pokud by však takto 

                                                 
14

 PELC, Vladimír. Zaměstnanecké benefity v roce 2009 : Jak zaměstnancům poskytovat více s menšími 
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vypočtená částka byla niţší neţ 1 000 Kč, bude se zaměstnanci přidaňovat měsíčně 1 000 

Kč. Pokud je zaměstnanci v kalendářním měsíci poskytnuto více automobilů postupně, 

bude zdanitelným příjmem 1 % z nejvyšší vstupní ceny. Pokud je zaměstnanci v průběhu 

měsíce k dispozici více automobilů současně, bude jeho zdanitelným příjmem 1 % z úhrnu 

vstupních cen všech těchto automobilů. Pokud je jedno vozidlo pro sluţební i soukromé 

účely v rámci jednoho měsíce poskytnuto více zaměstnancům, bude zdanitelným příjmem 

kaţdého z těchto zaměstnanců 1 % z pořizovací ceny. 

Benzín spotřebovaný zaměstnancem při soukromém pouţití a hrazený 

zaměstnavatelem by bylo třeba zaměstnanci dodanit zvlášť. Na straně zaměstnavatele by 

mohlo jít o daňově uznatelný výdaj, pokud by takový nárok zaměstnance byl sjednán 

v jeho pracovní smlouvě, v kolektivní smlouvě nebo vnitřním předpisu zaměstnavatele 

nebo jiném obdobném dokumentu.
16

 

Prodloužená dovolená a „sick days“ 

  

Podle ZP mají „nestátní“ zaměstnanci (tj. zaměstnanci, jejichţ zaměstnavatelem není 

osoba uvedená v § 109 odst. 3 ZP)
 
 obecně nárok na čtyři týdny dovolené ročně.

17
 Tuto 

délku dovolené chápeme jako minimum, které náleţí kaţdému zaměstnanci. Zaměstnavatel 

se můţe rozhodnout, ţe bude svým zaměstnancům poskytovat více dní placené dovolené. 

Poměrně časté a zaměstnanci vítané je poskytnutí jednoho týdne navíc k zákonné výměře, 

někdy se však setkáváme i se dvěma týdny dovolené navíc. Někteří zaměstnavatelé místo 

dodatečné placené dovolené umoţňují zaměstnancům vyuţít tzv. „sick-days“, kdy se 

zaměstnanec ze zdravotních důvodů rozhodne zůstat den či několik dní doma a 

zaměstnavatel mu tyto dny proplatí podobně, jako by šlo o dovolenou. Podmínky 

poskytování dovolené či „sick-days“ bývají zpravidla stanoveny ve vnitřním předpisu 

zaměstnavatele. 

U zaměstnavatele půjde o daňově uznatelný výdaj v případě, ţe je nárok 

zaměstnanců na prodlouţenou dovolenou či „sick-days“ stanoven v pracovní smlouvě, 

kolektivní smlouvě, vnitřním předpisu zaměstnavatele nebo jiném obdobném dokumentu.
18

 

Pokud nárok zaměstnanců není takto podloţen, půjde o výdaj daňově neúčinný. 

Mzda, kterou zaměstnanec obdrţí v době dovolené či „sick-days“, představuje v plné 

výši jeho zdanitelný příjem.  

                                                 
16

 § 24 odst. 2 písm. j) bod 5 ZDP 
17

 § 213 ZP 
18

 § 24 odst. 2 písm. j) bod 5 ZDP 
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Vyšší cestovní náhrady 

 

Pokud zaměstnanec pro svého zaměstnavatele vykoná pracovní cestu, náleţí mu 

cestovní náhrady. Pracovní cesta je definována v § 42 ZP. Podle tohoto ustanovení se 

pracovní cestou rozumí časově omezené vyslání zaměstnance k výkonu práce mimo 

sjednané místo výkonu práce. Pro vznik nároku zaměstnance je tedy důleţité, jak je 

definováno místo výkonu práce v jeho pracovní smlouvě. Není vyloučeno, ţe zaměstnanec 

bude mít sjednáno více míst výkonu práce ve své pracovní smlouvě. V takovém případě by 

mělo být sjednáno, které z těchto míst se bude povaţovat za pravidelné pracoviště pro 

účely cestovních náhrad. Zahraniční pracovní cesta je definována jako cesta konaná mimo 

území České republiky, přičemţ dobou rozhodnou pro vznik práva zaměstnance na 

náhradu cestovních výdajů v cizí měně je doba přechodu státní hranice.
19

 Vedle pracovních 

cest je moţné poskytovat cestovní náhrady také při přijetí a přeloţení.
20

 

Cestovní náhrady zahrnují náhradu jízdních výdajů, jízdních výdajů k návštěvě člena 

rodiny, výdajů na ubytování, náhradu zvýšených stravovacích výdajů a nutných vedlejších 

výdajů. Při zahraniční pracovní cestě můţe zaměstnavatel poskytnout zaměstnanci navíc 

kapesné. Konkrétní výše cestovních náhrad je stanovena pro zaměstnance, jejichţ 

zaměstnavatel je uveden v § 109 odst. 3 ZP („státní zaměstnanci“).  

Na úpravu v ZP navazuje také ZDP, který stanoví, ţe daňově uznatelnými výdaji jsou 

náhrady cestovních výdajů do výše stanovené zvláštním právním předpisem (s odkazem 

např. na část sedmou, hladu třetí zákoníku práce).
21

 Část sedmá, hlava třetí upravuje 

poskytování náhrad státním zaměstnancům. Pro nestátní zaměstnance však ZP nestanoví 

konkrétní výši náhrad, ale pouze minimální moţnou výši, která musí být poskytnuta. 

Nestátní zaměstnavatel tak můţe poskytnout i vyšší náhrady neţ zaměstnavatel státní, 

přičemţ i tyto vyšší náhrady pro něj budou daňově uznatelné. 

Oproti ostatním zaměstnaneckým benefitům jde na straně zaměstnance nikoli o 

příjem osvobozený, ale o příjem, který vůbec není předmětem daně z příjmů fyzických 

osob.
22

 Předmětem daně však nejsou jen náhrady cestovních výdajů do limitů stanovených 

v ZP pro „státní zaměstnance“. Pokud tedy nestátní zaměstnanec dostává od svého 

                                                 
19

 § 154 ZP 
20

 § 177 ZP 
21

 MACHÁČEK, Ivan. Zaměstnanecké benefity : Praktická pomůcka jejich daňového řešení. Praha : 
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zaměstnavatele vyšší náhrady, neţ jsou stanoveny pro státní zaměstnance, jsou náhrady 

nad tyto limity jeho zdanitelným příjmem.  

Přechodné ubytování 

 

Přechodným ubytováním se dle § 6 odst. 9 písm. i)  ZDP rozumí ubytování v místě 

výkonu práce v případě, ţe obec přechodného ubytování není shodná s obcí, kde má 

zaměstnanec bydliště.  Mohli bychom sem podřadit například situaci, kdy zaměstnanec 

během pracovního týdne pobývá v místě výkonu práce a na víkendy se vrací domů do jiné 

obce. Jde o případy, které nejsou kryty cestovními náhradami (tedy zaměstnanec není na 

pracovní cestě a nejde o přeloţení nebo přijetí
23

). 

U zaměstnavatele bude související náklad daňově uznatelný, pokud bude nárok na 

toto plnění zaměstnanci stanoven v pracovní smlouvě, kolektivní smlouvě, vnitřním 

předpisu zaměstnavatele nebo jiném obdobném dokumentu.
24

 Výše takto uznatelného 

výdaje není nijak limitována. Pro daňovou uznatelnost zaměstnavatele rovněţ nehraje roli, 

zda je benefit zaměstnanci poskytován v peněţité či nepeněţité podobě. 

U zaměstnance můţe být hodnota přechodného ubytování osvobozena maximálně do 

výše 3 500 Kč měsíčně, a to pouze v případě, ţe je benefit poskytnut v nepeněţní formě a 

obec přechodného ubytování zaměstnance není shodná s obcí, kde má zaměstnanec 

bydliště. Zaměstnavatel by tedy musel za ubytování platit přímo pronajímateli nebo 

poskytovateli ubytovacích sluţeb na základě nájemní smlouvy uzavřené přímo mezi 

zaměstnavatelem a poskytovatelem sluţby. Nájemné nad tento limit (ačkoli poskytnuté 

jako nepeněţní benefit) by představovalo zdanitelný příjem zaměstnance. 

Pokud by byl benefit poskytnut v peněţní formě, tj. zaměstnavatel by poskytnul 

zaměstnanci příspěvek na ubytování nebo úhradu zaměstnancem vynaloţených nákladů, 

šlo by o zdanitelný příjem zaměstnance v plné výši příspěvku / úhrady. 

Pokud ubytování není pouze přechodné a zaměstnavatel poskytuje ubytování 

trvalého charakteru, jde vţdy o zdanitelný příjem zaměstnance.
25

 

Vzhledem k výši částky, kterou je moţno u zaměstnance osvobodit, není tento 

benefit zahrnut do předchozí skupiny, protoţe je velmi pravděpodobné, ţe zaměstnanci 

bude z důvodu vyššího nájmu určitá částka přidaněna. 

                                                 
23
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Doprava do zaměstnání 

 

ZDP upravuje daňové úlevy ve dvou případech, a to při poskytování bezplatných 

nebo zlevněných jízdenek zaměstnavatelem, který provozuje veřejnou dopravu, a pro 

zaměstnavatele, kteří sami zajišťují dopravu svých zaměstnanců do a ze zaměstnání. Jiné 

formy příspěvku na dopravu zaměstnanců do a ze zaměstnání ZDP neupravuje.
26

 Pro 

daňovou uznatelnost výdaje na straně zaměstnavatele je však pouţitelné také ustanovení § 

24 odst. 2 písm. j) bod 5 ZDP. 

Zaměstnavatel můţe poskytnout zaměstnancům tento benefit v peněţní či nepeněţní 

formě. V případě peněţního plnění by šlo o příspěvek na dopravu do a ze zaměstnání, 

v případě nepeněţního plnění by zaměstnavatel kupoval jízdenky pro zaměstnance přímo u 

poskytovatele dopravních sluţeb, nebo by mohl zajistit dopravu zaměstnanců do a ze 

zaměstnání vlastními dopravními prostředky.  

V případě příspěvků na dopravu (ať uţ poskytovaných jako peněţní či nepeněţní 

plnění) by byl související výdaj v plné výši daňově uznatelným výdajem, pokud je nárok 

zaměstnanců na takový příspěvek sjednán v pracovní smlouvě, kolektivní smlouvě, 

vnitřním předpisu zaměstnavatele nebo jiném obdobném dokumentu.
27

 

U zaměstnance nejde o příjem, který by byl dle ZDP osvobozen, a je tak zdanitelným 

příjmem zaměstnance. V případě peněţního příjmu je zdanitelným příjmem tento příjem, 

pokud by šlo o plnění nepeněţní, je zdanitelným příjmem hodnota tohoto plnění vyjádřená 

v penězích.
28

 

Poskytování bezplatných nebo zlevněných jízdenek provozovateli veřejné dopravy 

osob (autobusové, ţelezniční, letecké) svým zaměstnancům, popř. jejich rodinným 

příslušníkům, nejen na cesty do zaměstnání, je pro zaměstnavatele daňově irelevantní – 

nemá vliv na jeho daňový základ.
29

 Jde o vyuţití volných míst v dopravních prostředcích. 

Ţádné další výdaje při poskytování zlevněných nebo bezplatných jízdenek nevznikají.
30

 

Zvýhodnění poskytovaná zaměstnavatelem provozujícím veřejnou dopravu osob 

svým zaměstnancům a jejich rodinným příslušníkům ve formě bezplatných nebo 
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náklady pro zaměstnavatele i zaměstnance. Praha : Linde Praha, 2009.s. 57 
29

 Tamtéţ, s. 58 
30

 PILAŘOVÁ, Ivana. Výhody poskytované zaměstnancům a jejich vztah k zákonu o daních z příjmů. 

Účetnictví v praxi. 2007, č. 4, s. 5. 
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zlevněných jízdenek je na straně zaměstnance osvobozena od daně z příjmů fyzických 

osob na základě ustanovení § 6 odst. 9 písm. e) ZDP. 

Zaměstnavatel, který není provozovatelem veřejné dopravy, můţe svým 

zaměstnancům poskytnout výhodu v podobě svozu do a ze zaměstnání prostřednictvím 

svých (či najatých) dopravních prostředků. V případě splnění zákonných podmínek se 

můţe jednat o daňově uznatelný výdaj zaměstnavatele.
31

 

U zaměstnance ZDP neumoţňuje osvobození od daně z příjmů fyzických osob, bude 

se tedy jednat o zdanitelný příjem. V tomto případě bychom výši zdanitelného příjmu 

mohli určit například podle ceny jízdenky hromadné přepravy.
32

 

Poskytnutí zboží či služeb se slevou 

 

Zaměstnavatelé, kteří vyrábí výrobky či poskytují sluţby, které jsou zaměstnanci 

ţádané, mohou zaměstnancům tyto výrobky či sluţby poskytovat za zvýhodněnou cenu.  

ZDP stanoví v § 6 odst. 3, ţe příjmem se rozumí rovněţ částka, o kterou je úhrada 

zaměstnance zaměstnavateli za poskytnutá práva, sluţby nebo věci niţší, neţ je cena 

zjištěná podle zvláštního právního předpisu (odkaz na ZOM) nebo cena, kterou účtuje 

jiným osobám. Podle § 2 odst. 1 ZOM se majetek a sluţba oceňují cenou obvyklou. 

U zaměstnavatele budou výrobní náklady na zhotovení výrobků a spojené 

s poskytnutím sluţeb zaměstnancům a nákupní ceny zboţí poskytnutého se slevou 

zaměstnancům daňově uznatelné.
33

 

U zaměstnance bude nutné zkoumat, jaká je cena obvyklá a jaká je cena, za kterou 

daný výrobek nebo sluţbu zaměstnanec obdrţel. Zdanitelný příjem zaměstnance se určí 

jako rozdíl mezi těmito dvěma cenami. 

Toto ustanovení se nevztahuje pouze na prodej vyrobeného či nakoupeného zboţí 

nebo poskytnuté sluţby, ale také na případ, kdy zaměstnavatel svým zaměstnancům 

prodává majetek. 

                                                 
31

 § 24 odst. 2 písm. j) bod 5 ZDP 
32

 PILAŘOVÁ, Ivana. Výhody poskytované zaměstnancům a jejich vztah k zákonu o daních z příjmů. 

Účetnictví v praxi. 2007, č. 4, s. 5. 
33

 MACHÁČEK, Ivan. Zaměstnanecké benefity : Praktická pomůcka jejich daňového řešení. Praha : 

C.H.Beck, 2010, s. 136 
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3.3 Benefity, které jsou daňově neuznatelným výdajem 
zaměstnavatele a osvobozeným příjmem zaměstnance 

Možnost využívat zdravotnická zařízení  

 

 Pod moţností vyuţívat zdravotnická zařízení chápeme nejen nadstandardní 

lékařskou péči (tedy např. moţnost návštěvy soukromého zdravotnického zařízení, kdy 

zaměstnavatel za zaměstnance uhradí příslušné poplatky), ale také poskytnutí vitaminů či 

jiných lékárenských přípravků a pomůcek, zajištění očkování (časté bývá např. zajištění 

očkování proti chřipce), umoţnění návštěvy rehabilitací či masáţí nebo podstoupení 

zákroků, které nejsou hrazeny z veřejnoprávního pojištění.  

Vzhledem k ustanovení § 25 odst. 1 písm. h) ZDP nemůţe být tento nepeněţní 

benefit na straně zaměstnavatele daňově uznatelným výdajem. Na straně zaměstnavatele 

půjde tedy vţdy o výdaj z fondu kulturních a sociálních potřeb, ze sociálního fondu, ze 

zisku po zdanění nebo na vrub výdajů, které nejsou výdaji na dosaţení, zajištění a udrţení 

příjmů (tedy výdajů daňově neúčinných). 

Za těchto podmínek bude nepeněţní plnění ve formě moţnosti vyuţívat zdravotnická 

zařízení ve výše zmíněném širokém smyslu na straně zaměstnance plněním osvobozeným 

od daně z příjmů fyzických osob na základě ustanovení § 6 odst. 9 písm. d) ZDP.  

V souladu s koordinačním výborem
34

 pod pojem vyuţití zdravotnického zařízení 

spadají veškeré sluţby a zboţí (jako jsou např. lázeňský pobyt, rehabilitace, masáţe, 

ošetření zubů a zhotovení zubních protéz, odstranění kosmetických vad, očkování proti 

chřipce, kontaktní čočky, brýle, vitamínové preparáty, popř. ostatní sortiment lékáren) 

nabízené zdravotnickými zařízeními uvedenými v Registru zdravotnických zařízení 

vedeném Ústavem zdravotnických informací a statistiky České republiky.  

Nepeněţní příjem zde znamená, ţe zaměstnavatel zboţí či sluţbu zaplatí přímo 

zdravotnickému zařízení a pak poskytne zaměstnanci nebo mu předá doklad o zaplacení, 

na jehoţ základě lze zboţí či sluţbu čerpat.
35

 Nepeněţním plněním chápeme také 

poskytnutí poukázek na výše uvedené potřeby či sluţby.
36

 

                                                 
34

 Koordinační výbor č. 06/26.01.05- Problematika zdravotnických prostředků poskytovaných 

zaměstnavatelem zaměstnanci (D. Trezziová) 
35

 PELC, Vladimír. Zaměstnanecké benefity v roce 2009 : Jak zaměstnancům poskytovat více s menšími 

náklady pro zaměstnavatele i zaměstnance. Praha : Linde Praha, 2009.s. 88 
36

 Koordinační výbor č. 734/25.06.03 - Problematika poukázek na sluţby jako (ne)peněţního plnění 

poskytnutého zaměstnavatelem zaměstnanci (D. Trezziová) 
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Pokud by šlo o plnění peněţní (tedy především poskytnutí peněţního příspěvku), 

mohlo by takové plnění být na straně zaměstnavatele daňově uznatelným výdajem
37

. 

V takovém případě by ale šlo o zdanitelný příjem zaměstnance, protoţe podmínky pro 

osvobození obsaţené v ustanovení § 6 odst. 9 písm. d) ZDP by nebyly naplněny.  

V souvislosti s ochranou zdraví zaměstnanců je v poslední době také velmi 

vyuţívané očkování zaměstnanců. Pokud jde o očkování, které není vyţadováno ţádným 

zvláštním předpisem (tedy například očkování proti chřipce pro administrativní 

zaměstnance), půjde o benefit zaměstnance, na který se uplatní výše uvedená pravidla 

v závislosti na tom, zda půjde o plnění peněţité či nepeněţité. Pokud je očkování 

vyţadováno zvláštními předpisy (například očkování proti hepatitidě pro zdravotnický 

personál), nebude takové očkování povaţováno za zdanitelný benefit zaměstnance a na 

straně zaměstnavatele půjde o daňově uznatelný výdaj.  

Jiným případem souvisejícím se zdravím zaměstnanců jsou výdaje na zdravotní 

preventivní péči poskytovanou zařízením závodní preventivní péče v rozsahu stanoveném 

zvláštními předpisy na lékařské prohlídky a lékařská vyšetření stanovené zvláštními 

předpisy.
38

  K tomu je více uvedeno v bodě 4.2. 

Rekreace 

 

 Zaměstnavatelé mohou svým zaměstnancům přispívat na tuzemské či zahraniční 

rekreační pobyty a zájezdy. Řada zaměstnavatelů má k dispozici vlastní rekreační zařízení 

(podnikové chaty apod.), které mohou zaměstnanci a jejich rodinní příslušníci bezplatně 

vyuţít. 

Od roku 2009 je pro zaměstnavatele vyloučena daňová uznatelnost výdajů na 

rekreaci zaměstnanců, pokud je jim poskytována formou nepeněţního plnění a jde o 

rekreaci zajišťovanou třetími subjekty nebo samostatně zaměstnancem.
39

 Pokud je toto 

nepeněţní plnění poskytováno ze sociálního či jiného fondu tvořeného ze zisku, jehoţ 

čerpání neovlivňuje výsledek hospodaření, ani základ daně, nepřipravuje se zaměstnavatel 

o ţádnou daňovou výhodu.
40

 

Za výše uvedených podmínek (forma nepeněţního plnění) je tento benefit osvobozen 

od daně z příjmů fyzických osob podle § 6 odst. 9 písm. d) ZDP. Zde však platí omezení, 

                                                 
37

 § 24 odst. 2 písm. j) bod 5 ZDP 
38

 § 24 odst. 2 písm. j) bod 2 ZDP 
39

 § 25 odst. 1 písm. h) bod 2 ZDP 
40

 PILAŘOVÁ, Ivana. Novinky v zaměstnaneckých benefitech pro rok 2009. Účetnictví v praxi. 2009, č. 7, 

s. 8. 
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ţe osvobozena je pouze částka do výše 20 000 Kč za kalendářní rok. Podle uvedeného 

ustanovení můţe zaměstnavatel poskytnout příspěvek na rekreaci nejen zaměstnanci, ale 

také jeho rodinným příslušníkům. Zaměstnavatel přitom můţe plnění pro rodinné 

příslušníky pro tyto účely zaloţit nejen na principu příbuzenského vztahu nebo na 

manţelském svazku, ale i např. na faktickém souţití, neposkytuje-li zaměstnavatel plnění 

pro rodinné příslušníky zaměstnance podle zvláštního právního předpisu (např. podle 

vyhlášky o FKSP).
41

 Rekreací se mohou rozumět tuzemské či zahraniční zájezdy, dětské 

tábory či školy v přírodě, lyţařské kurzy apod. Nepeněţní příspěvky převyšující limit 

20 000 Kč ročně by byly povaţovány za zdanitelný příjem zaměstnance. 

Pokud má zaměstnavatel k dispozici vlastní rekreační zařízení (např. podnikovou 

chatu), benefit zaměstnance v tomto případě spočívá v moţnosti vyuţívat tohoto zařízení 

pro sebe a svou rodinu bezplatně či za sníţenou cenu, neţ je cena obvyklá.
42

 Tento benefit 

bude pro zaměstnance osvobozen od daně z příjmů fyzických osob, pokud naplní 

podmínky v § 6 odst. 9 písm. d) ZDP. Pro zaměstnavatele mohou být náklady na provoz 

takového zařízení daňově uznatelným výdajem limitovaným ustanoveními § 24 odst. 2 

písm. zc) a § 25 odst. 1 písm. k) ZDP. Za uznatelné by tedy bylo moţno povaţovat výdaje 

do výše zdanitelných příjmů, jeţ z provozu takového zařízení zaměstnavateli plynou.
43

 

Pokud by zaměstnavatel poskytnul peněţní příspěvek na rekreaci, šlo by o zdanitelný 

benefit zaměstnance. U zaměstnavatele by se mohlo jednat o daňově účinný náklad, pokud 

by byly splněny podmínky § 24 odst. 2 písm. j) bod 5 ZDP, tedy pokud by nárok na toto 

plnění byl stanoven v pracovní smlouvě, kolektivní smlouvě, vnitřním předpisu 

zaměstnavatele nebo jiném obdobném dokumentu. 

Kulturní a sportovní potřeby a zájmy 

 

K uspokojování kulturních a tělovýchovných potřeb a zájmů zaměstnanců a jejich 

rodinných příslušníků můţe zaměstnavatel vyuţívat vlastní zařízení, pronajaté zařízení 

nebo cizí zařízení formou nákupu poukazů, vstupenek apod.
44

  

Nepeněţní plnění poskytovaná zaměstnavatelem zaměstnanci na kulturní a sportovní 

vyţití je daňově neuznatelným výdajem.
45

 Kulturními akcemi jsou např. divadelní a 

                                                 
41

 Pokyn D-300: K § 6 odst. 9 písm. d) a f) 
42

 PELC, Vladimír. Zaměstnanecké benefity v roce 2009 : Jak zaměstnancům poskytovat více s menšími 

náklady pro zaměstnavatele i zaměstnance. Praha : Linde Praha, 2009.s. 83 
43

 Tamtéţ 
44

 PILAŘOVÁ, Ivana. Výhody poskytované zaměstnancům a jejich vztah k zákonu o daních z příjmů. 

Účetnictví v praxi. 2007, č. 4, s. 5. 
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filmová představení, návštěva výstav, galerií, muzeí, hradů a zámků a jiných památek, 

návštěva knihoven atp. Za kulturní akci se povaţuje třeba i vánoční večírek pořádaný pro 

zaměstnance v restauračním zařízení s hudbou, večeří a předáním drobného dárku.
46

 

V případě sportu můţe jít o pronájmy tělocvičných zařízení, hřišť, sportovišť, bazénů 

(např. poskytnutí plavenek), kluzišť nebo příspěvky na vstupné do takových zařízení 

(bazénů, fitcenter, posiloven, wellness center, sportovních klubů ad.).
47

 

Nepeněţní příspěvky na kulturní a sportovní vyţití jsou pro zaměstnance benefitem 

osvobozeným od daně z příjmů fyzických osob, pokud jsou poskytnuty zaměstnavatelem 

z fondu kulturních a sociálních potřeb, ze sociálního fondu, ze zisku po jeho zdanění anebo 

na vrub nedaňových výdajů.
48

 Obdobně jako u rekreace i zde platí, ţe plnění mohou být 

v tomto reţimu poskytnuta také rodinným příslušníkům zaměstnance. 

Pokud bude zaměstnavatelem poskytnut peněţní příspěvek na výše uvedené akce, 

mohou být související výdaje daňově uznatelné, pokud budou splněny podmínky 

stanovené v § 24 odst. 2 písm. j) bod 5 ZDP. Pokud zaměstnavatel uhradí zaměstnanci 

předloţené vstupenky na kulturní vystoupení nebo sportovní akce, bude se bez ohledu na 

výši úhrady jednat u zaměstnavatele o jeho daňový výdaj, pokud půjde o práva 

zaměstnanců vyplývající z kolektivní smlouvy, vnitřního předpisu zaměstnavatele, 

pracovní nebo jiné smlouvy.
49

 

Výše uvedený peněţní příspěvek však bude podléhat zdanění na straně zaměstnance, 

protoţe nebudou naplněny podmínky pro jeho osvobození. 

Nealkoholické nápoje a jiné občerstvení 

 

Zaměstnavatelé mohou svým zaměstnancům poskytovat na pracovišti balenou vodu 

či limonády, dţusy, kávu, čaj apod.  

Na straně zaměstnavatele je hodnota nealkoholických nápojů poskytovaných jako 

nepeněţní plnění zaměstnavatelem zaměstnancům ke spotřebě na pracovišti daňově 

neuznatelným výdajem.
50

 Jelikoţ jde v ZDP o výslovné vyloučení daňové uznatelnosti, 

nebude daňově uznatelným výdajem, ani kdyţ bude nárok zaměstnanců na nealkoholické 

                                                                                                                                                    
45

 § 25 odst. 1 písm. h) ZDP 
46

 PELC, Vladimír. Zaměstnanecké benefity v roce 2009 : Jak zaměstnancům poskytovat více s menšími 

náklady pro zaměstnavatele i zaměstnance. Praha : Linde Praha, 2009.s. 94 
47

 PELC, Vladimír. Zaměstnanecké benefity v roce 2009 : Jak zaměstnancům poskytovat více s menšími 

náklady pro zaměstnavatele i zaměstnance. Praha : Linde Praha, 2009.s. 94 
48

 § 6 odst. 9 písm. d) ZDP 
49

 MACHÁČEK, Ivan. Zaměstnanecké benefity : Praktická pomůcka jejich daňového řešení. Praha : 

C.H.Beck, 2010, s. 111 
50

 § 25 odst. 1 písm. zn) ZDP 
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nápoje stanoven v kolektivní smlouvě, vnitřním předpisu, pracovní nebo jiné smlouvě. 

Ustanovení § 24 odst. 2 písm. j) bod 5 ZDP zde nelze vyuţít. 

Daňová neuznatelnost se netýká ochranných nápojů ani zásobování pracovišť pitnou 

vodou dle nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 

zaměstnanců při práci – jedná se o daňový náklad dle § 24 odst. 2 písm. j) bod 1 ZDP 

v rámci bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a poţadavků na hygienické vybavení 

pracovišť.
51

 K této tématice uvádím více v další části této práce. 

U zaměstnance jsou nápoje poskytnuté na pracovišti plněním osvobozeným od daně, 

pokud jsou poskytovány jako nepeněţní plnění ze sociálního fondu, ze zisku po jeho 

zdanění anebo na vrub daňově neuznatelných výdajů.
52

 

Pokud bude tento benefit poskytnut v peněţní formě (tedy jako peněţitý příspěvek), 

můţe jít u zaměstnavatele o daňově uznatelný výdaj, pokud budou splněny podmínky v § 

24 odst. 2 písm. j) bod 5 ZDP. U zaměstnance by ale plnění v peněţité formě 

představovalo jeho zdanitelný příjem.  

Pokud zaměstnavatel poskytuje vedle nealkoholických nápojů také jiné občerstvení 

(např. chlebíčky či sušenky při interních poradách či školeních), půjde o daňově 

neuznatelný výdaj zaměstnavatele, protoţe se jedná o výdaje na reprezentaci.
53

 Výdajem 

na reprezentaci jsou zejména výdaje na pohoštění, občerstvení a dary. Jelikoţ jde v ZDP o 

výslovné vyloučení daňové uznatelnosti, nebude daňově uznatelným výdajem, ani kdyţ 

bude nárok zaměstnanců na občerstvení stanoven v kolektivní smlouvě, vnitřním předpisu, 

pracovní nebo jiné smlouvě. Ustanovení § 24 odst. 2 písm. j) bod 5 ZDP zde nelze vyuţít. 

Přitom není podstatné, zda je plnění v peněţité či nepeněţité formě. 

U zaměstnance bude občerstvení poskytnuté zaměstnavatelem v nepeněţité formě 

osvobozeno od daně z příjmů ze závislé činnosti na základě ustanovení § 6 odst. 9 písm. b) 

ZDP.
54

 Dle tohoto ustanovení je u zaměstnance osvobozena hodnota stravování 

poskytovaného jako nepeněţní plnění zaměstnavatelem ke spotřebě na pracovišti nebo 

v rámci závodního stravování zajišťovaného prostřednictvím jiných subjektů. Pokud bude 

plnění peněţité (příspěvek na občerstvení), osvobození nebude moţné vyuţít, a půjde tedy 

o zdanitelný příjem zaměstnance. 

                                                 
51

 BĚHOUNEK, Pavel. Daňová reforma: Změny v daňové uznatelnosti zaměstnaneckých poţitků. Účetnictví 

v praxi. 2008, č. 2, s. 21. 
52

 § 6 odst. 9 písm. c) ZDP 
53

 § 25 odst. 1 písm. t) ZDP 
54

 MACHÁČEK, Ivan. Zaměstnanecké benefity : Praktická pomůcka jejich daňového řešení. Praha : 

C.H.Beck, 2010, s. 131 
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Dary  

 

ZP v § 224 odst. 2 umoţňuje zaměstnavateli poskytnout zaměstnanci odměnu 

zejména při dovršení 50 let věku a při prvním skončení pracovního poměru po přiznání 

invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně nebo nabytí nároku na starobní důchod 

nebo za poskytnutí pomoci při předcházení poţárům nebo při ţivelných událostech, jejich 

likvidaci nebo odstraňování jejich následků nebo při jiných mimořádných událostech, při 

nichţ můţe být ohroţen ţivot, zdraví nebo majetek.
55

 

Dary jsou obdobně jako výdaje na občerstvení zahrnuty pod pojem reprezentace v § 

25 odst. 1 písm. t) ZDP, a jsou tak u zaměstnavatele daňově neuznatelným výdajem. Za dar 

se současně nepovaţuje reklamní nebo propagační předmět, který je opatřen obchodní 

firmou nebo ochrannou známkou poskytovatele tohoto předmětu nebo názvem 

propagovaného zboţí nebo sluţby, jehoţ hodnota bez DPH nepřesahuje 500 Kč a který 

není s výjimkou tichého vína předmětem spotřební daně. Jelikoţ je daňová neuznatelnost 

darů výslovně uvedena v ZDP, mám za to, ţe ustanovení § 24 odst. 2 písm. j) bod 5 ZDP 

zde nelze vyuţít, ačkoli se tato moţnost u některých autorů objevuje.
56

 

U zaměstnance jsou obecně dary poskytnuté v souvislosti se zaměstnáním 

předmětem daně z příjmů ze závislé činnosti.
57

 Ustanovení § 6 odst. 9 písm. g) ZDP však 

určitou kategorii darů od daně osvobozuje. Aby dar spadal do kategorie osvobozených 

darů, musí jít o nepeněţitý dar poskytovaný z FKSP podle příslušného předpisu (vyhláška 

o FKSP) a u zaměstnavatelů, na které se tento předpis nevztahuje, musí jít o nedaňový 

výdaj poskytnutý za obdobných podmínek. Výše osvobozeného daru (osvobozených darů) 

je navíc limitována částkou 2 000 Kč ročně.  

V § 14 vyhlášky o FKSP je uvedeno, při jakých příleţitostech lze zaměstnancům 

poskytovat věcné nebo peněţní dary. Jde jednak o jiţ výše zmíněné dary upravené v ZP 

(50 let věku, odchod do důchodu, mimořádná aktivita při ţivelní události apod.). Dále je 

moţné poskytovat dary kaţdých dalších 5 let po 50. narozeninách zaměstnance, při 

pracovních výročích 20 let a kaţdých dalších 5 let trvání pracovního poměru. 

Pokud tedy zaměstnanec obdrţí nepeněţní dar při výše uvedených příleţitostech do 

2 000 Kč ročně, půjde o osvobozený benefit. Pokud by takový dar převýšil limit 2 000 Kč 

ročně, zdanění by podléhala částka nad tento limit. Pokud by zaměstnanec obdrţel 
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peněţitý dar k výše uvedeným příleţitostem, půjde o zdanitelný benefit v plné výši, 

protoţe nebude splněna jedna z podmínek pro osvobození. Pokud je dar poskytnut při jiné 

příleţitosti neţ uvedené ve vyhlášce o FKSP (např. k Vánocům), celá výše takového plnění 

bude povaţována za zdanitelný benefit zaměstnance nehledě na to, zda je poskytnut 

v peněţité či nepeněţité podobě. 

Půjčky a sociální výpomoci 

 

Zaměstnaneckým benefitem můţe být rovněţ poskytnutí bezúročné půjčky nebo 

půjčky se zvýhodněným úrokem zaměstnavatelem. Půjčka se v takovém případě bude řídit 

příslušnými ustanoveními ObčZ.
58

 Při sjednávání podmínek půjčky záleţí na 

zaměstnavateli a zaměstnanci, zda si dohodnou úrok a v jaké výši.  

Podle § 6 odst. 3 ZDP je předmětem daně z příjmů ze závislé činnosti rovněţ částka, 

o kterou je úhrada zaměstnance zaměstnavateli za poskytnutá práva, sluţby nebo věci 

niţší, neţ je cena zjištěná podle zvláštního právního předpisu (ZOM) nebo cena, kterou 

zaměstnavatel účtuje jiným osobám. Sjednání půjčky bezúročné nebo s niţším úrokem 

bude tedy předmětem daně z příjmů ze závislé činnosti.  

Určitý typ půjček je ale pro zaměstnance od daně osvobozen.
59

 Jde o návratné půjčky 

bezúročné nebo půjčky s úrokem niţším, neţ je obvyklá výše úroku, poskytnuté na bytové 

účely nebo k překlenutí tíţivé finanční situace. Půjčka musí být poskytnuta 

zaměstnavatelem z FKSP podle zvláštního předpisu a u zaměstnavatelů, na které se tento 

předpis nevztahuje, za obdobných podmínek ze sociálního fondu nebo ze zisku po jeho 

zdanění. ZDP navíc stanoví limity pro osvobození u půjček pro jednotlivé účely. U půjčky 

na bytové účely je limit 100 000 Kč (resp. 1 000 000 Kč u zaměstnance postiţeného 

ţivelní pohromou) a u půjčky k překlenutí tíţivé finanční situace 20 000 Kč (resp. 200 000 

Kč u zaměstnance postiţeného ţivelní pohromou).  Bytové účely definuje vyhláška o 

FKSP. Vymezení ţivelní pohromy nalezneme přímo v ZDP.
60

 

U zaměstnavatele není předmětné hovořit o daňových či nedaňových výdajích. 

Půjčky jsou poskytovány z vymezených zdrojů (FKSP, sociální fond, zisk po zdanění). 

Pokud bude se zaměstnancem sjednán úrok, bude tento úrok pro zaměstnavatele 

představovat zdanitelný výnos. 
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Pokud bude půjčka poskytnuta na jiné účely, neţ stanoví ZDP, nebo bude poskytnuta 

ve vyšších částkách, neţ jsou limity pro osvobození, bude nutné určit zdanitelný příjem 

zaměstnance. Vodítko pro jeho určení nalezneme v pokynu D-300, který říká, ţe v těchto 

případech vycházíme z úroku obvyklého. V případě bezúročné půjčky je zdanitelným 

příjmem úrok obvyklý, v případě půjčky s niţším úrokem je zdanitelným příjmem rozdíl 

mezi úrokem obvyklým a tímto niţším úrokem. Při stanovení úroku obvyklého musí 

zaměstnavatel vzít v úvahu všechny skutečnosti, za kterých jsou peněţními ústavy 

obdobné půjčky poskytovány, a vybrat takový úvěr, který se bude nejvíce blíţit 

podmínkám, za jakých půjčku on sám zaměstnanci poskytuje. 

V případě prominutí určité části půjčky stává se prominutá část půjčky zdanitelným 

příjmem zaměstnance v tom měsíci, ve kterém k prominutí půjčky došlo, a podléhá 

zdanění daní z příjmů ze závislé činnosti.
61

 

Od daně z příjmů ze závislé činnosti jsou osvobozeny také sociální výpomoci.
62

 Jde 

o sociální výpomoci na překlenutí mimořádně tíţivé situace poskytnuté zaměstnancům na 

území, na kterém byl vyhlášen nouzový stav. Aby byla splněna podmínka osvobození 

u zaměstnance, musí být prostředky poskytnuty z FKSP, sociálního fondu, ze zisku po 

zdanění nebo z nedaňových výdajů zaměstnavatele. Částka, kterou je moţné takto 

poskytnout, je limitována výší 500 000 Kč. 

Ostatní nenávratné půjčky (peněţní dary) poskytnuté zaměstnavatelem na jiné účely, 

neţ bylo výše uvedeno nebo ve vyšší částce, jsou vţdy součástí zdanitelného příjmu 

zaměstnance ze závislé činnosti podléhajícího zdanění daní z příjmů (nikdy nepůjde o daň 

darovací).
63
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4 Výdaje (náklady) na pracovní a sociální podmínky, péči o 
zdraví a zvýšený rozsah doby odpočinku zaměstnanců 
(§24 odst. 2 písm. j) ZDP) 

4.1 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
 

Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je povinností zaměstnavatele. Tato 

povinnost vyplývá především ze ZP
64

 a ze dvou nařízení vlády. Jde o Nařízení vlády 

č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bliţší podmínky poskytování osobních a 

ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků, a 

Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců 

při práci. Tato nařízení stanoví také limity pro poskytování ochranných pracovních 

prostředků, pracovních oděvů a obuvi, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků. 

Pokud jsou výše uvedené potřeby a prostředky poskytnuty v daných limitech, budou 

související výdaje pro zaměstnavatele daňově uznatelné v souladu s ustanovením § 24 

odst. 2 písm. j) bod 1 ZDP. 

U zaměstnance bychom v tomto případě mohli jen stěţí mluvit o zaměstnaneckém 

benefitu. ZDP proto stanoví v § 6 odst. 7 písm. b), ţe hodnota osobních ochranných 

pracovních prostředků, pracovních oděvů a obuvi, mycích, čisticích a dezinfekčních 

prostředků poskytovaných v rozsahu stanoveném zvláštním předpisem (ZP) včetně 

nákladů a příspěvků na jejich udrţování nejsou předmětem daně z příjmů ze závislé 

činnosti. 

Pracovní oblečení 

 

K tomu, co se rozumí pracovním oblečením a obuví, se blíţe vyjadřuje také pokyn        

D-300. Předmětem daně není hodnota pracovního oblečení a pracovní obuvi určených 

zaměstnavatelem pro výkon zaměstnání. Ve smyslu tohoto ustanovení je za pracovní 

oblečení povaţováno tzv. jednotné pracovní oblečení (stejnokroje), poskytnuté 

zaměstnavatelem zaměstnancům (např. prodejních organizací, poskytovatelů sluţeb 

pohostinských, ubytovacích zařízení apod.), pokud plní zejména reklamní, propagační a 

organizační účely. Předpokladem je, ţe zaměstnavatel ve vnitřním předpise nebo smluvní 

strany v kolektivní smlouvě stanoví povinnost zaměstnanců pouţívat pracovní oblečení 

pouze při výkonu zaměstnání a vymezí charakter a podobu jednotného pracovního 
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oblečení a všech jeho součástí. Zaměstnavatel musí ale také zajistit, aby jednotné pracovní 

oblečení bylo trvale a viditelně označeno identifikačními znaky zaměstnavatele, čímţ se 

rozumí např. obchodní jméno, ochranná známka, firemní barvy apod. Další součástí 

jednotného pracovního oblečení, které nelze opatřit viditelným či trvalým označením, by 

měly být poskytovány v přiměřené hodnotě a mnoţství.
65

 

Pokud například zaměstnavatel aerolinek poskytuje svým letuškám stejnokroje 

skládající se z košile, sukně a saka opatřeného logem aerolinií, mělo by takové oblečení 

spadat do kategorie pracovního oblečení, které není předmětem daně zaměstnance. Přitom 

je ale moţné, ţe letuška bude nosit sukni nebo košili (které nejsou opatřeny logem 

společnosti) také mimo pracovní dobu. V některých profesích není obvyklé nosit 

stejnokroje (např. advokátní kanceláře či poradenské společnosti). Přesto poskytují někteří 

zaměstnavatelé příspěvek na profesní oblečení, tzv. ošatné. Jelikoţ pořízené oblečení 

nebude opatřeno logem zaměstnavatele, bude se jednat o zdanitelný příjem zaměstnance. U 

zaměstnavatele můţe jít o daňově uznatelné výdaje, pokud bude splněna podmínka v § 24 

odst. 2 písm. j) bod 5 ZDP. Najde se určitě mnoho případů, kdy bude určení reţimu 

poskytování oblečení zaměstnancům velmi sporné.  

Otázka výdajů na pracovní oblečení se objevuje také v judikatuře Nejvyššího 

správního soudu.
66

 Při daňové kontrole byly zpochybněny náklady na pracovní oblečení, 

které poskytoval zaměstnavatel svým zaměstnancům s tím, ţe oblečení nesplňuje 

podmínky ochranných pracovních pomůcek. Zaměstnavatel se bránil tím, ţe nakoupil 

takové oblečení, které je pro zaměstnance pohodlné a nesniţuje jejich prestiţ. Na toto 

oblečení poté nechal umístit logo společnosti tak, aby nakoupené pracovní oblečení 

splňovalo zákonnou podmínku, ţe jednotné firemní pracovní oblečení nesmí být 

zaměnitelné s běţným občanským nebo společenským oděvem.  Zaměstnanci toto oblečení 

měli pouţívat v souvislosti se svým pracovním zařazením při výkonu povolání. 

Zaměstnavatel argumentoval i tím, ţe zákon o daních z příjmů platný pro rok 2002 

(předmětné zdaňovací období) hovoří o pracovním oděvu bez jakékoliv další definice. 

Neodkazuje ani na definici ochranných pracovních pomůcek podle předpisů pro hygienu 

práce, neklade ţádné poţadavky na označování takových oděvů logy, jmény firem apod. 

Soud však v tomto případě dospěl k závěru, ţe stěţovatel nepředloţil v daňovém řízení 

takové důkazy, které by potvrdily, ţe výdaje, které jsou předmětem sporu, byly skutečně 

vynaloţeny v souladu s § 24 odst. 2 písm. j) ZDP. 
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Jiný judikát Nejvyššího správního soudu
67

 se týkal paušálního příspěvku na pracovní 

oděv, který poskytoval zaměstnavatel (společnost zabývající se ostrahou supermarketů) 

svým detektivům. Jelikoţ činnost detektivů podléhá utajení, nenosili ve sluţbě uniformu, 

ale běţný občanský oděv. V judikátu byl napaden postup správce daně pro 

nesrozumitelnost, kdyţ ztotoţnil stejnokroj (jednotné pracovní oblečení) a pracovní 

oblečení. Stěţovatel poukazuje na skutečnost, ţe dle pokynu D-190 (platný pro předmětné 

zdaňovací období) je pojem pracovního oblečení nadřazený pojmu stejnokroje. Pracovním 

oblečením tedy můţe být i nejednotné pracovní oblečení. Stěţovatel sdělil ţalobci 

především to, ţe dle § 6 odst. 7 písm. b) zákona o daních z příjmů není předmětem daně z 

příjmů zaměstnanců hodnota poskytnutého pracovního oblečení (ať jiţ stejnokroje nebo 

ostatního pracovního oblečení). Stěţovateli však bylo vytýkáno, ţe svým zaměstnancům 

poskytoval finanční příspěvek na pořízení pracovního oblečení a obuvi (paušální 

příspěvek), aniţ by je současně zdanil jako příjem zaměstnanců ze závislé činnosti. 

Zaměstnavatel se však bránil, ţe z výrazu hodnota pracovního oděvu a obuvi nemůţe 

plynout, ţe aby byl příjem zaměstnanců osvobozen od daně, musel by zaměstnavatel 

oděvy a obuv nakoupit na své náklady a následně je přenechat zaměstnancům. Správce 

daně připustil, ţe za jistých okolností nelze zaměstnanci pořídit pracovní oblečení bez jeho 

součinnosti, v takovém případě je však nutno postupovat dle § 6 odst. 7 písm. c) ZDP (tj. 

poskytnout zaměstnanci zálohu, či mu nahradit, co vydal ze svého namísto 

zaměstnavatele).  

V případě pracovního oblečení se názorně ukazuje, ţe meze toho, co se ještě 

nepovaţuje za benefit a co uţ ano, stanoví zákon. Dle mého názoru se najde skupina 

zaměstnanců, kteří poskytnutí pracovního oblečení vnímají negativně, protoţe jim není dán 

prostor, aby se oblékali podle svého stylu, nejnovějších trendů apod., a nemohou tedy 

dostatečně vyjádřit svou jedinečnost. Tito zaměstnanci poskytnutí jednotného oblečení 

určitě nevnímají jako benefit. Na druhou stranu věřím, ţe se najdou zaměstnanci, kterým 

nošení stejnokrojů v práci vyhovuje, protoţe nemusí vynakládat peníze na oblečení do 

práce, nemusí kaţdé ráno ztrácet čas přemýšlením, co si oblečou apod. Tato skupina 

zaměstnanců tedy můţe jednotné pracovní oblečení vnímat jako benefit. Chtěla jsem zde 

pouze poukázat na to, ţe ačkoli zákon stanoví, ţe něco benefitem není, můţe subjektivní 

vnímání zaměstnanců být úplně jiné. Totéţ platí samozřejmě i naopak. 
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Daňový reţim pracovního oblečení, jak jej upravuje ZDP, se mi zdá vhodný. Ze 

samotného znění zákona však vyplývá pouze, ţe předmětem daně u zaměstnance není 

hodnota pracovního oblečení, určeného zaměstnavatelem pro výkon zaměstnání. Tato 

definice je sama o sobě dost široká a mohla by zahrnovat i poskytnutí obleku neopatřeného 

jakýmkoli logem zaměstnavatele. Chápu, ţe bliţší podmínky stanoví pokyn D-300. Je však 

třeba si uvědomit, ţe ačkoli je pokyn D-300 správci daně respektován, nejde o obecně 

závazný právní předpis.  

Pitná voda, ochranné nápoje a ostatní nealkoholické nápoje 

 

V souvislosti s tímto ustanovením ZDP (§ 24 odst. 2 písm. j) bod 1) je třeba zmínit 

povinnost zaměstnavatele poskytovat na pracovišti vodu a ochranné nápoje podle zákona o 

zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
68

 Protoţe je k těmto 

výdajům zaměstnavatel povinen podle zvláštních zákonů, půjde o daňově uznatelné 

výdaje.
69

 Nealkoholické nápoje jsou u zaměstnavatele obecně daňově neuznatelné podle § 

25 odst. 1 písm. zn) ZDP. Z daňově neuznatelných výdajů jsou ale právě vyloučeny 

ochranné nápoje a pitná voda.  

Obdobně jako poskytnutí pracovních potřeb a pomůcek není ani poskytnutí 

ochranných nápojů předmětem daně z příjmů ze závislé činnosti podle § 6 odst. 7 písm. b) 

ZDP. Balená stolní voda včetně dodávaných barelů s pitnou vodou poskytovaná 

zaměstnavatelem zaměstnancům ke spotřebě na pracovišti není předmětem daně z příjmu 

fyzických osob na straně zaměstnance. Protoţe zajištění pitné vody na pracovišti 

představuje naplnění základních povinností zaměstnavatele dané zákoníkem práce v oblasti 

ochrany zdraví zaměstnanců při práci, které nejsou v ZDP výslovně na straně zaměstnance 

řešeny (jako např. není také řešen daňový reţim výdajů (nákladů) vynaloţených 

zaměstnavatelem na vytápění, osvětlení, klimatizaci apod.), lze aplikovat rovněţ 

ustanovení § 6 odst. 7 písm. b) ZDP.
70

 

Opět je zde třeba sledovat stanovené zákonné limity. V Nařízení č. 178/2001 Sb. jsou 

stanoveny limity pouze pro poskytnutí ochranných nápojů. Pitná voda můţe být 

poskytnuta bez jakýchkoli omezení. Poskytnutí ochranných nápojů nad stanovené limity 

bude předmětem daně z příjmů ze závislé činnosti, stejně jako poskytnutí jiných 
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nealkoholických nápojů. Pak bude potřeba rozlišit, zda se jedná o nepeněţní plnění, které 

můţe být na straně zaměstnance osvobozeno od daně z příjmů ze závislé činnosti podle § 6 

odst. 9 písm. c) ZDP, či se bude jednat o peněţité plnění, které je zdanitelným příjmem 

zaměstnance. 

Hodnota ochranných nápojů jakoţto daňově uznatelných výdajů byla do ustanovení § 

24 odst. 2 písm. j) bod 1 ZDP doplněna aţ s účinností od roku 2007. Nejednalo se o 

věcnou změnu, ale pouze o výslovné uvedení daňového zacházení.
71

 

Jak jiţ bylo uvedeno výše, zaměstnavatel je povinen zásobovat pracoviště pitnou 

vodou, a to v mnoţství postačujícím pro krytí potřeby pití zaměstnanců a zajištění první 

pomoci. Dle stanoviska MF jakákoliv forma zajištění pitné vody na pracovištích, tj. včetně 

nákupu balené pitné vody v PET lahvích nebo barelech, představuje naplnění základních 

povinností zaměstnavatele a náklady na pořízení pitné vody jsou i v tomto případě daňově 

uznatelné.
72

 Spornou otázkou však můţe být poskytnutí perlivé či minerální vody.  

Pitná voda je definována v § 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, 

jako pitná voda v původním stavu nebo po úpravě, která je určena k pití, vaření, přípravě 

jídel a nápojů, voda pouţívaná v potravinářství, voda, která je určena k péči o tělo, 

k čištění předmětů, které svým určením přicházejí do styku s potravinami nebo s lidským 

tělem a k dalším účelům lidské spotřeby, a to bez ohledu na její původ, skupenství a 

způsob jejího dodávání. 

Někteří autoři uvádí, ţe definici pitné vody zřejmě vyhovuje i minerální voda či 

sycená voda, bezpečnějším přístupem je však hledět na tuto pitnou vodu jako na 

nealkoholický nápoj, a pokud by nebyla podávána jako ochranný nápoj, tak jako na 

nedaňový náklad zaměstnavatele.
73

 

Podle závěru MF v koordinačním výboru
74

 je v této souvislosti nutné rozlišovat tři 

kategorie nápojů, které můţe zaměstnavatel poskytnout. V prvním případě jde o pitnou 

vodu. K zajišťování pitné vody je zaměstnavatel povinen podle zákona č. 309/2006 Sb., o 

zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Jedná se o daňově 

uznatelný náklad. Druhou kategorií jsou ochranné nápoje. Ochranné nápoje poskytované 
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v souladu se zvláštním právním předpisem (horké a studené provozy) jsou s odvoláním na 

§ 24 odst. 1 písm. j) bod 1 ZDP daňově uznatelným nákladem. Poslední kategorií jsou 

nealkoholické nápoje, které nezahrnují pitnou vodu a ochranné nápoje – jedná se o 

dobrovolné plnění, které nelze zahrnovat do daňově uznatelných nákladů (§ 25 odst. 1 

písm. zn) ZDP). K tomu, zda je minerální nebo sycená voda pitnou vodou nebo daňově 

neuznatelným výdajem zaměstnavatele, se však MF nevyjadřuje.  

Pokud zaměstnavatel (např. advokátní kancelář) poskytuje svým zaměstnancům 

neperlivou vodu balenou v PET lahvích, měly by být související výdaje dle výše 

uvedeného stanoviska MF daňově uznatelné, a to zřejmě i přesto, ţe v advokátní kanceláři 

teče pitná voda z kohoutku. Chápu nutnost zajistit balenou pitnou vodu na pracovištích, 

kde zaměstnanci nemají přístup k pitné vodě z vodovodu. Pokud však zaměstnanci mají 

přístup k pitné vodě z vodovodu, zdá se mi poskytnutí balené vody nadbytečné a zde bych 

je chápala uţ jako zaměstnanecký benefit. Poskytnutí minerální či sycené vody dle mého 

názoru ještě více signalizuje, ţe je zaměstnanci poskytnuto něco navíc, a mělo by jít spíše 

o benefit neţ plnění zákonných povinností zaměstnavatele. Zdá se mi také sporné, zda je 

moţné povaţovat minerální vodu za pitnou vodu ve smyslu výše uvedené definice. 

Nemyslím, ţe by minerální či sycená voda byla dobrým prostředkem například pro vaření 

nebo přípravu jídel. 

Jelikoţ daňová uznatelnost balené vody byla potvrzena ze strany MF, není asi výše 

uvedená polemika na místě. Dát do daňově uznatelných výdajů minerální či sycenou vodu 

uţ by však dle mého názoru představovalo určité riziko. 

Ustanovení § 25 odst. 1 písm. zn) ZDP uvádí, ţe daňově neuznatelná je hodnota 

nealkoholických nápojů poskytovaných zaměstnancům ke spotřebě na pracovišti. Při 

striktním výkladu zákona by sem nespadaly nápoje, které zaměstnanci nespotřebovávají na 

pracovišti, ale odnáší si domů. V takovém případě by zároveň nebyla splněna podmínka 

pro osvobození tohoto plnění na straně zaměstnance (§ 6 odst. 9 písm. c) ZDP). V praxi 

však určitě není moţné sledovat, které nápoje zaměstnanci skutečně vypili na pracovišti a 

které si odnesli s sebou. Aby tomu zaměstnavatel zabránil, můţe ve vnitřní směrnici 

stanovit, ţe nápoje jsou určeny výlučně ke spotřebě na pracovišti a stanovit zároveň zákaz 

jejich odnášení.  

Pro odstranění nejasností by bylo určitě lepší, aby ustanovení § 25 odst. 1 písm. zn) 

ZDP specifikovalo podmínky, za nichţ je poskytnutí nápojů daňově neuznatelné, a uvedlo 

výslovně, které nealkoholické nápoje jsou z daňově neuznatelného reţimu vyjmuty. 
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Očkování 

 

K bezpečnosti a ochraně zdraví při práci patří také očkování. Očkování bude spadat 

pod daňově uznatelný náklad zaměstnavatele podle § 24 odst. 2 písm. j) bod 1 ZDP, pouze 

pokud bude toto očkování předepsáno pro určitou kategorii zaměstnanců zvláštním 

předpisem.   

Zaměstnavatel musí provést rozdělení prací do čtyř kategorií podle míry výskytu 

rizikových faktorů, které mohou ovlivnit zdraví zaměstnanců, a to za podmínek 

stanovených zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších 

předpisů, a vyhláškou Ministerstva zdravotnictví č. 432/2003 Sb. Pokud se jedná o 

očkování, kde zaměstnancům, zařazeným do vyšších rizikových skupin, hrozí nakaţení 

v přímé souvislosti s výkonem práce, a jsou splněny zákonné podmínky, jedná se o daňově 

účinný výdaj. Doporučuje se zapracovat do interní směrnice (interních předpisů) konkrétní 

podmínky očkování (jakým kategoriím zaměstnanců a v jakém rozsahu bude poskytováno 

očkování). V případě kontroly vţdy musí zaměstnavatel prokázat souvislost s pracovním 

výkonem.
75

  

Případy, kdy se jedná o očkování nepovinné, byly popsány jiţ v bodě 3.3. Takové 

očkování nemůţe být daňově účinným nákladem zaměstnavatele podle § 24 odst. 2 písm. 

j) bod 5 ZDP, protoţe § 25 odst. 1 písm. h) ZDP jej z daňové uznatelnosti výslovně 

vylučuje. Pokud je očkování poskytnuto z FKSP, ze sociálního fondu, ze zisku po zdanění 

nebo z nedaňových výdajů, bylo by na straně zaměstnance osvobozeno od daně z příjmů ze 

závislé činnosti. 

Očkování zaměstnanců není v ZDP výslovně upraveno a podřazuje se pod ustanovení 

o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a moţnosti vyuţívat zdravotnická zařízení.  

Z daňového pohledu dává smysl, aby povinné očkování stanovené zvláštními předpisy 

bylo pro zaměstnavatele daňově uznatelné a pro zaměstnance osvobozené. Pro osvobození 

na straně zaměstnance však v ZDP dle mého názoru nenalezneme ţádné vodítko. Někteří 

autoři
76

 uvádějí, ţe např. poskytování závodní preventivní péče (§ 24 odst. 2 písm. j) bod 2 

ZDP) je pro zaměstnance osvobozeno podle ustanovení § 6 odst. 9 písm. d) ZDP. S tímto 

závěrem nesouhlasím, protoţe pokud bude plnění daňově uznatelným výdajem 

zaměstnavatele, nebude splněna podmínka pro osvobození u zaměstnance (tj. ţe jde o 

plnění z FKSP, sociálního fondu, ze zisku po zdanění nebo z nedaňových výdajů 
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zaměstnavatele). Toto ustanovení podle mě nejde tedy pouţít ani pro případ očkování 

poskytnutého podle § 24 odst. 2 písm. j) bod 1 ZDP.  U závodní preventivní péče však MF 

vyjádřilo, ţe se u zaměstnance nejedná o příjem podle § 6 odst. 3 ZDP. Myslím tedy, ţe 

takový závěr je aplikovatelný i v případě očkování, které spadá pod § 24 odst. 2 písm. j) 

bod 1 ZDP. Bylo by však určitě vhodné promítnout tento závěr do zákonné úpravy. 

Naopak u dobrovolného očkování je rozumné, aby jej zaměstnavatelé poskytovali 

z nedaňových nákladů a u zaměstnance se jednalo o benefit osvobozený od daně (v tomto 

případě půjde o osvobození podle § 6 odst. 9 písm. d) ZDP).  V tomto případě je právní 

úprava jednoznačná a dle mého názoru dostačující. 

4.2 Závodní preventivní péče 
 

Pro zaměstnavatele jsou v souladu s § 24 odst. 2 písm. j) bod 2 ZDP daňově 

uznatelnými výdaje na závodní preventivní péči poskytovanou zařízením závodní 

preventivní péče v rozsahu stanoveném zvláštními předpisy a nehrazeném zdravotní 

pojišťovnou, na lékařské prohlídky a lékařská vyšetření stanovené zvláštními předpisy. 

Rozsah a podmínky preventivní péče stanoví např. § 18a a 35a zákona č. 20/1966 Sb., o 

péči a zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů.
77

 Pokud bude uvedená péče poskytována 

nad limity stanovené zvláštními předpisy (například četnější lékařské prohlídky), nepůjde o 

daňově uznatelný výdaj zaměstnavatele. Nadlimitní výdaje nemohou být daňově účinným 

nákladem zaměstnavatele, ani kdyţ je nárok se zaměstnanci sjednán v souladu s § 24 odst. 

2 písm. j) bod 5 ZDP. 

S ohledem na výše uvedené, aby zaměstnavatel mohl uplatnit výdaje spojené 

s uhrazením preventivní péče za své zaměstnance jako výdaje na dosaţení, zajištění a 

udrţení příjmů, musí splnit všechny dále uvedené podmínky: 1) preventivní péče nesmí být 

hrazena zdravotní pojišťovnou, 2) preventivní péče je poskytována v rozsahu stanoveném 

zvláštními právními předpisy, 3) preventivní péče je poskytována zařízením závodní 

zdravotní péče.
78

 

Jak bylo výše uvedeno, ZDP povaţuje pro ustanovení § 24 odst. 2 písm. j) bod 2 za 

zvláštní předpis zákon č. 20/1966 o zdraví o péči lidu, konkrétně § 18a a § 35a. V těchto 

ustanoveních je stanovena pouze obecná náplň činnosti závodní preventivní péče (např. 
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závodní zdravotní péče zabezpečuje ve spolupráci se zaměstnavatelem prevenci včetně 

ochrany zdraví zaměstnanců před nemocemi z povolání a jinými poškozeními zdraví z 

práce a prevenci úrazů; zařízení závodní preventivní péče provádějí odbornou poradní 

činnost v otázkách ochrany a podpory zdraví a sociální pohody zaměstnanců). Pokud bude 

zdravotnické zařízení smluvně vázáno k výkonu závodní preventivní péče o zaměstnance 

zaměstnavatele a bude vykonávat péči, která je obecně popsána ve výše uvedených 

ustanoveních zákona o péči o zdraví lidu, bude tím pro účely ZDP splněna druhá podmínka 

pro daňovou uznatelnost takto poskytované péče.
79

  

Co se rozumí výdaji na závodní preventivní péči, blíţe specifikuje také pokyn D-

300.
80

 Daňovými výdaji na závodní preventivní péči poskytovanou zařízeními závodní 

preventivní péče nebo na preventivní péči poskytovanou smluvními lékaři, v rozsahu 

stanoveném zvláštními předpisy podle § 24 odst. 2 písm. j) bodu 2 jsou výdaje související 

se zajištěním preventivních vstupních, periodických, mimořádných, řadových, následných 

a výstupních prohlídek zaměstnanců podle platného znění předpisů o posuzování zdravotní 

způsobilosti k práci (směrnice č. 49/1957 Věstníku MZ) nehrazené zdravotními 

pojišťovnami. Vstupními prohlídkami se pro uvedený účel rozumí jak vstupní prohlídky 

před uzavřením pracovního poměru podle § 32 ZP, tak při převedení zaměstnance na jinou 

práci za trvání pracovního poměru. Okruh zdravotních výkonů a lékařských prohlídek 

spadajících do závodní preventivní péče hrazených zdravotními pojišťovnami, vymezuje § 

35 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. U zajištění preventivní péče 

smluvními lékaři MF v rámci koordinačního výboru
81

 upozornilo na případy neprůkazného 

stanovení výše rozmáhajících se paušálních úhrad smluvním lékařům poskytujícím 

závodní preventivní péči. 

Koordinační výbor zřejmě naráţí například na situaci, kdy zaměstnavatel svým 

zaměstnancům umoţňuje navštěvovat soukromé zdravotní středisko, přičemţ v tomto 

středisku se také provádějí preventivní prohlídky pro všechny zaměstnance, a společnost 

za veškeré sluţby hradí stanovený roční poplatek. Dle mého názoru bude v takovém 

případě zaměstnavatel velmi těţko prokazovat, jaká část nákladů se vztahuje 

k preventivním prohlídkám. Tady by asi zaměstnavateli pomohlo, kdyby si s předmětným 

zdravotnickým zařízením dohodnul, v jakém poměru se budou sluţby zařízení vztahovat 
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na preventivní prohlídky a v jakém poměru na ostatní plnění, aby měl podklad pro 

uplatnění určitého procenta stanoveného paušálu do daňově uznatelných výdajů. 

Stanovený poměr by měl samozřejmě odpovídat skutečnosti, coţ můţe být v praxi dost 

problematické.  

Ve výše zmíněném koordinačním výboru byla řešena také otázka daňového reţimu 

na straně zaměstnance, kde šlo o určení, zda jde u zaměstnance o nepeněţitý příjem podle 

§ 6 odst. 3 či nikoli. Není pochyb, ţe zaměstnanec určitým způsobem profituje ze 

skutečnosti, ţe zaměstnavatel plní své zákonné povinnosti a udrţuje pracovní prostředí na 

určité minimální úrovni (zaměstnavatel např. zajišťuje, aby pracoviště byla řádně 

osvětlena, byla dostatečně odvětrána apod.). Zaměstnanec nicméně nemá moţnost volby, 

zda vyuţít či nevyuţít tento „nepeněţní benefit“. Analogicky to platí v případech, kdy 

zaměstnanec absolvuje úkon závodní preventivní péče na pokyn zaměstnavatele. Pokud by 

v takovém případě vzniknul zaměstnanci nepeněţní příjem, šlo by o zdanitelný příjem, 

protoţe osvobození podle § 6 odst. 9 písm. d) ZDP by nešlo vyuţít z toho důvodu, ţe 

benefit ve formě moţnosti pouţívat zdravotnická zařízení je osvobozen za podmínky, ţe je 

hrazen zaměstnavatelem z FKSP, ze sociálního fondu, ze zisku po zdanění či na vrub 

nedaňových nákladů. MF však potvrdilo, ţe v případě poskytnutí závodní preventivní péče 

se u zaměstnance nejedná o příjem podle § 6 odst. 3 ZDP. 

Zaměstnavatel můţe povinnosti stanovené mu v této oblasti splnit také tím, ţe 

provozuje vlastní zdravotnické zařízení poskytující preventivní péči. Zdravotní péče 

poskytovaná v tomto zařízení v rozsahu stanoveném zvláštními předpisy bude daňově 

účinným nákladem, a to i kdyţ bude zdravotnické zařízení ztrátové. Ustanovení § 25 odst. 

1 písm. k) ZDP, které obecně stanoví, ţe daňově neuznatelné jsou výdaje převyšující 

příjmy v zařízeních k uspokojování potřeb zaměstnanců, se zde nepouţije. 

Pokud bude zaměstnancům umoţněno vyuţívat zdravotnické zařízení a nebudou 

současně naplněny podmínky v § 24 odst. 2 písm. j) bod 2 ZDP, budou související výdaje 

pro zaměstnavatele daňově neuznatelné podle § 25 odst. 1 písm. h) ZDP (viz také bod 3.3).  

Myslím, ţe daňový reţim je v tomto směru nastaven správně. Dává smysl, aby 

zaměstnavatel měl náklady související s preventivními prohlídkami zaměstnanců, které 

musejí absolvovat povinně podle zvláštních právních předpisů, daňově uznatelné. Stejně 

tak myslím, ţe zaměstnanci tyto prohlídky nevnímají jako benefit (přestoţe je pro ně třeba 

objektivně dobré, ţe se pravidelně sleduje jejich zdravotní stav) a některé z nich mohou 

pravidelné prohlídky naopak spíš obtěţovat. Proti zaměstnaneckému benefitu zde hovoří 

také skutečnost, ţe zaměstnanci mají povinnost (a nikoli moţnost) podrobit se těmto 
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prohlídkám. Stejně jako u očkování (viz výše) by však bylo dobré uvést tento závěr (tj. ţe 

u zaměstnance nejde o příjem) výslovně v zákonné úpravě. 

Pokud je naopak zaměstnancům dána moţnost, aby navštěvovali soukromé 

zdravotnické zařízení, přičemţ náklady bude nést zaměstnavatel, půjde o zaměstnanecký 

benefit. Je zcela na vůli zaměstnance, zda tuto nabídku vyuţije. Nespornou výhodou je 

určitě vyšší kvalita poskytovaných sluţeb, moţnost objednání se na konkrétní hodinu bez 

nutnosti čekání v ordinaci apod. Jelikoţ jde o zaměstnanecký benefit společensky ţádoucí 

(zdraví zaměstnanců, prevence onemocnění), je vhodné, ţe je pro zaměstnance osvobozený 

od daně.  

4.3 Vzdělání a odborný rozvoj zaměstnanců 
 

 Úprava vzdělání a odborného rozvoje zaměstnanců (konkrétně ustanovení § 24 

odst. 2 písm. j) bod 3 a § 6 odst. 9 písm. a) ZDP) prošla v posledních třech letech 

významnými změnami. Nejprve budou tedy shrnuty změny těchto ustanovení. Poté budou 

popsány další moţnosti vzdělávání, které nelze podřadit pod výše uvedená ustanovení. 

Úprava roku 2008 

 

Do konce roku 2008 byly náklady na vzdělání zaměstnanců v § 24 odst. 2 písm. j) 

bod 3 ZDP upraveny odlišně od současného znění. Daňově uznatelnými výdaji byly výdaje 

na provoz vlastních vzdělávacích zařízení nebo výdaje (náklady) spojené s odborným 

rozvojem zaměstnanců a rekvalifikací zaměstnanců zabezpečované jinými subjekty, 

s výjimkou výdajů (nákladů) vynaloţených na zvýšení kvalifikace. Na toto ustanovení 

navazoval také daňový reţim u zaměstnanců v § 6 odst. 9 písm. a) ZDP. Při splnění výše 

uvedených podmínek šlo u zaměstnance o příjem osvobozený od daně z příjmů ze závislé 

činnosti. 

Do roku 2008 bylo tedy nutné rozlišovat, zda se jednalo o prohlubování nebo 

zvyšování kvalifikace. Podle § 227 ZP zaměstnavatel pečuje o odborný rozvoj 

zaměstnanců. Péče o odborný rozvoj zaměstnanců zahrnuje zejména zaškolení a zaučení, 

odbornou praxi absolventů škol, prohlubování kvalifikace a zvyšování kvalifikace. 

Zaškolením, zaučení a odborná praxe absolventů škol jsou na straně zaměstnance 

povaţovány za výkon práce, za který přísluší zaměstnanci mzda (plat).
82

 Prohlubováním 
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kvalifikace
83

 se rozumí její průběţné doplňování, kterým se nemění její podstata a které 

umoţňuje zaměstnanci výkon sjednané práce; za prohlubování kvalifikace se povaţuje téţ 

její udrţování a obnovování. Zvýšením kvalifikace
84

 se rozumí změna hodnoty kvalifikace; 

zvýšením kvalifikace je téţ její získání nebo rozšíření. Účast na školení nebo jiných 

formách přípravy anebo studiu za účelem prohloubení kvalifikace se povaţuje za výkon 

práce, za který přísluší zaměstnanci mzda nebo plat. Naopak zvyšování kvalifikace, 

zasahuje-li do pracovní doby, je překáţkou v práci na straně zaměstnance, za kterou 

přísluší náhrada mzdy nebo platu.
85

 Rekvalifikace je upravena v § 108 ZZ. 

Pokud zaměstnavatel – účetní společnost posílal své účetní na pravidelná školení 

ohledně novinek v účetních a daňových předpisech, jednalo se nepochybně o prohlubování 

kvalifikace. Školení souvisela s činností zaměstnavatele, výdaje byly pro zaměstnavatele 

daňově uznatelné a u zaměstnance šlo o osvobozený příjem. Pokud by ale zaměstnavatel 

hradil zaměstnanci školné na vysoké škole, šlo by jiţ o zvyšování kvalifikace, školné by 

pro zaměstnavatele bylo daňově neúčinným výdajem a u zaměstnance by šlo o zdanitelný 

příjem. V mnoha případech však posouzení, zda šlo o prohlubování kvalifikace či spíše o 

její zvyšování, bylo problematické. Tato problematika byla detailněji řešena také v rámci 

koordinačního výboru,
86

 který se zabýval mimo jiné tím, zda pod zvyšování kvalifikace 

spadá také získání či rozšíření řidičského oprávnění. 

MF k tomuto ve svém Sdělení
87

 uvedlo, ţe nepeněţní plnění na zvyšování 

kvalifikace nelze na straně zaměstnavatele uplatnit do výdajů (nákladů) daňových ani 

podle § 24 odst. 2 písm. j) bodu 5 ZDP z důvodu, ţe zákon vylučuje nepeněţní plnění na 

zvyšování kvalifikace v § 25 odst. 1 písm. h) z výdajů (nákladů) daňových. Peněţní plnění 

na zvyšování kvalifikace bylo za podmínek daných § 24 odst. 2 písm. j) bod 5 zákona o 

daních z příjmů výdajem (nákladem) daňovým. 

Podle § 6 odst. 9 písm. a) ZDP byly u zaměstnance od daně osvobozeny částky 

vynaloţené zaměstnavatelem na úhradu výdajů spojených s odborným rozvojem 

zaměstnanců a jejich rekvalifikací, a to jak v nepeněţité tak i v peněţité formě. Na druhé 

straně vznikal zdanitelný příjem u peněţního plnění v souvislosti se zvýšením kvalifikace. 
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Stejný výdaj vynaloţený na zvýšení kvalifikace v nepeněţní formě byl pro zaměstnance 

příjmem osvobozeným podle § 6 odst. 9 písm. d) ZDP za podmínky, ţe je poskytován z 

FKSP, resp. ze zisku po jeho zdanění, nebo zdanitelným příjmem v případě, ţe šlo o formu 

plnění nepeněţní odměny plynoucí z pracovní smlouvy zaměstnance se 

zaměstnavatelem.
88

 Osvobození podle § 6 odst. 9 písm. a) ZDP se totiţ nevztahuje na 

příjmy plynoucí zaměstnancům v této souvislosti jako mzda, plat, odměna nebo jako 

náhrada za ušlý příjem, jakoţ i další peněţní plnění poskytovaná v této souvislosti 

zaměstnancům. Pokud by bylo peněţité plnění na zvýšení kvalifikace u zaměstnavatele 

daňově uznatelné ve smyslu výše uvedeného Sdělení MF, šlo by o zdanitelný příjem 

zaměstnance. Ustanovení § 6 odst. 9 písm. d) ZDP by nebylo moţné vyuţít, protoţe jeho 

podmínkou je poskytnutí plnění v nepeněţní formě. 

Úprava od roku 2009 

 

Nejasnosti v rozhodování, zda jde o prohlubování či zvyšování kvalifikace, odstranila 

novela ZDP účinná od 1. 1. 2009. Nové znění stanovilo, ţe daňově uznatelným výdajem 

zaměstnavatele je provoz vlastních vzdělávacích zařízení nebo výdaje (náklady) spojené 

s odborným rozvojem zaměstnanců související s předmětem činnosti zaměstnavatele, 

pokud se podle zvláštního právního předpisu povaţuje za výkon práce, anebo výdaje 

(náklady) na rekvalifikaci zaměstnanců podle zvláštního právního předpisu upravujícího 

zaměstnanost.  

Důvodová zpráva
89

 k této změně uvádí, ţe při aplikaci tohoto ustanovení počínaje 

rokem 2007 se ukázalo jako velmi problematické vymezení hranice mezi prohlubováním 

kvalifikace a zvýšením kvalifikace. Po analýze praktického uplatňování tohoto ustanovení 

byl učiněn závěr, ţe kritériem pro posouzení toho, co je nebo není zvyšování kvalifikace, 

by měla být okolnost, zda je studium, vzdělávání, školení, nebo jiná forma vzdělávání 

sjednána se zaměstnavatelem jako výkon práce nebo je posouzena jako překáţka v práci na 

straně zaměstnance. 

V první řadě muselo jít o výdaje spojené s odborným rozvojem zaměstnanců. Jak jiţ 

bylo výše uvedeno, odborný rozvoj zaměstnanců je upraven v § 227 ZP a rozumí se jím jak 

prohlubování, tak zvyšování kvalifikace. Nová úprava tedy nadále při posuzování daňové 
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uznatelnosti výdajů nerozlišovala mezi prohlubováním a zvyšováním kvalifikace. Daňově 

uznatelným se tedy mohlo stát i studium vysoké školy.   

Pro daňovou uznatelnost bylo dále stanoveno, ţe vzdělání musí souviset s předmětem 

činnosti zaměstnavatele. Pokud by šlo o studium oboru účetnictví na vysoké škole 

ekonomické u zaměstnance, který pracuje v účetní společnosti, souviselo by takové 

studium nepochybně s předmětem činnosti zaměstnavatele. Pokud by ale zaměstnavatel 

hradil mzdové účetní studium na fakultě humanitních věd, souvislost s předmětem činnosti 

zaměstnavatele by se hledala těţko.   

Další podmínkou bylo, ţe odborný rozvoj zaměstnanců musel být podle zvláštního 

právního předpisu povaţován za výkon práce. ZDP se zde však ohledně „druhu vzdělání“ 

odvolává na zvláštní právní předpis, kterým je § 230 ZP.
90

 Jak jiţ bylo zmíněno výše, toto 

ustanovení upravuje prohlubování kvalifikace. Pokud byl určitý druh vzdělání povaţován 

za překáţku v práci nebo jej zaměstnanec absolvoval ve svém volném čase, nebyly splněny 

podmínky pro daňovou uznatelnost podle § 24 odst. 2 písm. j) bod 3 ZDP. 

Vzhledem k novému ustanovení § 24 odst. 2 písm. j) bodu 3 ZDP bylo upraveno také 

ustanovení § 6 odst. 9 písm. a) ZDP upravující osvobození tohoto benefitu u zaměstnance. 

Od daně z příjmů ze závislé činnosti tak byly osvobozeny částky vynaloţené 

zaměstnavatelem na úhradu výdajů spojených s odborným rozvojem zaměstnanců a 

související s předmětem činnosti zaměstnavatele, pokud se podle zvláštního právního 

předpisu vzdělání zaměstnance povaţovalo za výkon práce, anebo vynaloţené na 

rekvalifikaci zaměstnanců podle zvláštního právního předpisu upravujícího zaměstnanost. 

Toto osvobození se nevztahovalo na příjmy plynoucí zaměstnancům v této souvislosti jako 

mzda, plat, odměna nebo jako náhrada za ušlý příjem. Pro osvobození na straně 

zaměstnance tedy přestalo být důleţité, zda jde o prohlubování či zvyšování kvalifikace, 

ale zda jde o výkon práce či překáţku v práci na straně zaměstnance. Pro daňové účely se 

tedy nezkoumalo, zda se jedná o zvyšování kvalifikace, resp. dosaţení vyššího stupně 

vzdělání, nýbrţ podmínky, za nichţ je vzdělání dosahováno.
91

 Nebylo rozhodné, zda jde o 

plnění peněţní či nepeněţní povahy. 

Ustanovení § 24 odst. 2 písm. j) bod 3 ZDP bylo však ještě v průběhu roku 2009 

novelizováno a podmínka výkonu práce byla vypuštěna. Daňově uznatelnými výdaji jsou 

tak veškeré výdaje zaměstnavatele na prohlubování nebo zvyšování kvalifikace (ať jde o 
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peněţní nebo nepeněţní plnění) a na rekvalifikaci zaměstnanců, pokud souvisejí 

s předmětem činnosti zaměstnavatele.
92

 Novela ustanovení byla učiněna v rámci 

pozměňovacích návrhů a v důvodové zprávě k těmto bodům tedy nové znění není řešeno. 

Významné však bylo, ţe ustanovení v tomto znění se uplatnilo jiţ s účinností od 

zdaňovacího období započatého v roce 2009. 

Podle pokynu D-300
93

 se za daňové výdaje na vzdělávání zaměstnanců podle § 24 

odst. 2 písm. j) bod 3 povaţují výdaje na vzdělávání, pokud souvisejí s předmětem činnosti 

zaměstnavatele nebo s pracovním zařazením zaměstnance. Mezi daňové výdaje lze 

zahrnout také náhrady mzdy za pracovní úlevy, případně studijní příspěvek poskytovaný 

podle zvláštního předpisu. Těmito daňovými výdaji jsou také výdaje na účast na školení a 

studiu zaměstnance při zaměstnání za účelem prohloubení kvalifikace k výkonu sjednané 

práce, její doplnění nebo rozšíření. 

Pokud se má od roku 2009 povaţovat za daňově uznatelné (za splnění ostatních 

podmínek) prohloubení i zvyšování kvalifikace, není mi jasné, proč se ustanovení § 24 

odst. 2 písm. j) bod 3 ZDP stále odvolává na § 230 ZP, který upravuje prohloubení 

kvalifikace. Rozumím, ţe v poznámce pod čarou je odkaz na příslušný paragraf uveden 

slovem „například“ a ţe poznámky pod čarou nejsou právně závazné, přesto se mi tento 

odkaz zdá matoucí. Této nejistotě nahrává také Pokyn D-300, který stanoví, ţe daňovými 

výdaji jsou výdaje na vzdělání zaměstnance za účelem prohloubení kvalifikace k výkonu 

sjednané práce, její doplnění nebo rozšíření, aniţ by výslovně zmínil také zvýšení 

kvalifikace. Dle mého názoru by bylo vhodnější zahrnout do poznámky pod čarou i odkaz 

na § 231 ZP, který upravuje zvýšení kvalifikace, a aktualizovat v tomto smyslu také znění 

Pokynu D-300. 

Podle současného znění § 6 odst. 9 písm. a) ZDP jsou na straně zaměstnance 

osvobozena nepeněţní plnění vynaloţená zaměstnavatelem na odborný rozvoj 

zaměstnanců související s předmětem činnosti zaměstnavatele nebo nepeněţní plnění 

vynaloţená zaměstnavatelem na rekvalifikaci zaměstnanců podle jiného právního předpisu 

upravujícího zaměstnanost (ZZ); toto osvobození se nevztahuje na příjmy plynoucí 

zaměstnancům v této souvislosti jako mzda, plat, odměna nebo jako náhrada za ušlý 

příjem, jakoţ i na další peněţní plnění poskytovaná v této souvislosti zaměstnancům.  

                                                 
92

 MACHÁČEK, Ivan. Zaměstnanecké benefity : Praktická pomůcka jejich daňového řešení. Praha : 

C.H.Beck, 2010, s. 102 
93

 Pokyn D-300: Bod 16 k § 24 odst. 2 



43 

 

Osvobození od daně z příjmů ze závislé činnosti u zaměstnance se tedy vztahuje na 

veškeré nepeněţní plnění vynaloţené zaměstnavatelem na odborný rozvoj zaměstnanců 

související s předmětem činnosti zaměstnavatele, a to ať se jedná o prohlubování 

kvalifikace podle § 230 ZP, nebo se jedná o zvyšování kvalifikace zaměstnanců podle § 

231 ZP, které není povaţováno zaměstnavatelem za výkon práce, ale za překáţku v práci, 

anebo které zaměstnanec absolvuje ve svém volném čase.
94

 Pro posouzení osvobození je 

tedy podle současného znění ZDP důleţité, zda jde o plnění peněţité či nepeněţité povahy. 

Nehledě na výše popsané nedostatky jsem přesvědčena, ţe poslední novelizace 

úpravy daňového reţimu zaměstnavatele a zaměstnance v oblasti poskytování vzdělání 

znamenala podstatné zjednodušení této problematiky. 

Vlastní vzdělávací zařízení 

 

Zaměstnavatel můţe svým zaměstnancům poskytovat vzdělání také ve vlastních 

vzdělávacích zařízeních.  

Při splnění ostatních podmínek v § 24 odst. 2 písm. j) bod 3 ZDP budou výdaje 

související s provozem tohoto zařízení daňově uznatelné, a to i kdyţ bude vzdělávací 

zařízení ztrátové. Ustanovení § 25 odst. 1 písm. k) ZDP, které obecně stanoví, ţe daňově 

neuznatelné jsou výdaje převyšující příjmy v zařízeních k uspokojování potřeb 

zaměstnanců, se zde nepouţije. 

Pojem vzdělávací zařízení a související výdaje, jakoţ i aplikaci § 25 odst. 1 písm. k) 

ZDP, specifikuje blíţe pokyn D-300.
95

 Vzdělávacími zařízeními podle § 24 odst. 2 písm. j) 

bod 3 se rozumějí pouze zařízení slouţící ke vzdělávání vlastních pracovníků. Za 

vzdělávací zařízení se povaţuje i mateřská škola zapsaná do školského rejstříku podle 

zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon). Daňovými výdaji jsou výdaje související s provozem těchto 

vzdělávacích zařízení, pokud tato zařízení slouţí pouze ke vzdělávání vlastních 

pracovníků. Jsou-li tato zařízení vyuţívána také ke vzdělávání jiných osob nebo k jiným 

účelům, lze do daňových výdajů zahrnout pouze část provozních výdajů souvisejících se 

vzděláváním vlastních pracovníků stanovenou podle vhodného kriteria (např. lůţkodny, 

doba trvání jednotlivých činností). Pro část výdajů vynaloţených na vzdělávání jiných 
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osob nebo na jiné účely platí ustanovení § 25 odst. 1 písm. k) zákona a daňové výdaje se 

uznávají pouze do výše dosaţených příjmů. 

Další možnosti poskytování vzdělání 

 

Pokud zaměstnavatel poskytne zaměstnanci jako nepeněţní plnění moţnost vyuţívat 

vzdělávacích zařízení a tento benefit nelze osvobodit podle § 24 odst. 2 písm. j) bod 3 

ZDP, protoţe dané vzdělání nesouvisí s předmětem činnosti zaměstnavatele, budou 

související výdaje u zaměstnavatele daňově neuznatelné v souladu s § 25 odst. 1 písm. h) 

bod 2 ZDP. Takovým případem můţe být například kurz francouzštiny pro zaměstnance, 

jehoţ zaměstnavatel vykonává činnost výhradně na území České republiky, nebo studium 

vysoké školy pedagogické pro sekretářku. Tyto výdaje nejsou u zaměstnavatele daňově 

uznatelné, ani kdyby se k úhradě zavázal např. v kolektivní smlouvě, vnitřním předpise 

nebo v pracovní smlouvě uzavřené se zaměstnancem. V tomto případě nelze vyuţít znění § 

24 odst. 2 písm. j) bod 5 ZDP.
96

 

U zaměstnance by v případě takového nepeněţního plnění šlo o příjem, který je od 

daně z příjmů ze závislé činnosti osvobozený, protoţe by byly naplněny podmínky 

ustanovení § 6 odst. 9 písm. d) ZDP (plnění by šlo na vrub daňově neuznatelných výdajů). 

Jde o příspěvky poskytované zaměstnavatelem zaměstnanci v nepeněţní podobě, nebo 

v peněţní podobě tak, aby odpovídaly ustanovení § 6 odst. 7 písm. c) ZDP, tedy aby šlo o 

částky přijaté zaměstnancem zálohově od zaměstnavatele, aby je jeho jménem vydal, nebo 

částky, kterými zaměstnavatel hradí zaměstnanci prokázané výdaje, které za 

zaměstnavatele vynaloţil ze svého tak, jako by je vynaloţil přímo zaměstnavatel.
97

 

Pokud by plnění zaměstnavatele bylo v peněţní formě (např. peněţitý příspěvek 

zaměstnanci nebo následné proplacení faktury), mohlo by u zaměstnavatele jít o daňově 

uznatelný výdaj podle § 24 odst. 2 písm. j) bod 5 ZDP, tedy pokud by nárok zaměstnance 

na tento benefit byl stanoven v kolektivní smlouvě, vnitřním předpise zaměstnavatele, 

pracovní nebo jiné obdobné smlouvě. 

U zaměstnance by ovšem takové plnění nevyhovovalo výše uvedeným podmínkám 

osvobození a šlo by o zdanitelný benefit. 
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Firemní školky 

 

Pokyn D-300 rovněţ definuje, co se rozumí vzdělávacím zařízením pro účely 

ustanovení § 24 odst. 2 písm. j) bod 3 ZDP. Vzdělávacím zařízením se rozumí také 

mateřská škola. Pokud tak bude zaměstnavatel provozovat vlastní mateřskou školu, do níţ 

budou docházet děti zaměstnanců, půjde o provozování vlastního vzdělávacího zařízení, 

přičemţ související výdaje na provoz by byly daňově uznatelné. Obdobně jako u jiných 

vzdělávacích zařízení zde bude platit, ţe pokud bude mateřská škola vyuţívaná nejen 

vlastními zaměstnanci, bude moţné do daňově uznatelných výdajů zahrnout pouze tu část 

provozních výdajů, které souvisí s poskytováním této sluţby vlastním zaměstnancům. U 

zbylé části bude moţné uznat výdaje pouze do výše dosaţených příjmů v souladu s § 25 

odst. 1 písm. k) ZDP.
98

 

Vzdělání jako nepeněţní plnění, které je moţné osvobodit podle § 6 odst. 9 písm. d) 

ZDP, můţe být poskytnuto také pro rodinné příslušníky zaměstnance. Jak jiţ bylo uvedeno 

výše, co se zde rozumí rodinným příslušníkem, definuje blíţe pokyn D-300. Z hlediska 

zaměstnance, který jako benefit získá moţnost vyuţívat bezplatně nebo za nízkou cenu 

mateřskou školu provozovanou jeho zaměstnavatelem, však nelze postupovat podle § 6 

odst. 9 písm. d) ZDP. Osvobození je zde totiţ vázáno na podmínku, ţe nepeněţní plnění ve 

formě moţnosti vyuţívat vzdělávací zařízení je zaměstnavatelem poskytovaná z FKSP, ze 

sociálního fondu, ze zisku po jeho zdanění anebo na vrub výdajů, které nejsou výdaji na 

dosaţení, zajištění a udrţení příjmů. Jelikoţ zaměstnavatel uplatní výdaje jako daňově 

uznatelné, zaměstnanci, který bude firemní školku vyuţívat, vzniká zdanitelný nepeněţní 

příjem. 

Při ocenění tohoto zaměstnaneckého benefitu se bude vycházet z § 6 odst. 3 ZDP, tj. 

z ceny obvyklé podle ZOM, resp. z ceny za pobyt dítěte ve firemní mateřské škole, kterou 

firma poţaduje od jiných osob neţ od zaměstnanců.
99

 Tento závěr byl uveden také ve 

Sdělení MF k ustanovení § 24 odst. 2 písm. j) bod 3 ZDP z 26. srpna 2008. 
100

 

V ZDP není výslovně řešeno, jestli zaměstnavatel musí určité výdaje uplatnit jako 

daňově uznatelné, kdyţ je jejich daňová uznatelnost v ZDP jednoznačně stanovena. 

Domnívám se, ţe tuto povinnost nemá a výdaje můţe z daňově uznatelných výdajů 

                                                 
98

 Pokyn D-300: Bod 15 k § 24 odst. 2 
99

 MACHÁČEK, Ivan. Zaměstnanecké benefity : Praktická pomůcka jejich daňového řešení. Praha : 

C.H.Beck, 2010, s.. 137 
100

 Sdělení Ministerstva financí k aplikaci ustanovení § 24 odst. 2 písm. j) bodu zákona č. 586/1992 Sb., o 

daních z příjmů, ve znění zákona č. 261/2007 Sb. (26.8.2008)  



46 

 

vyloučit, a tím zajistit osvobození benefitu na straně zaměstnance. Moţná by tedy bylo 

vhodné, aby bylo v zákoně jasně stanoveno, ţe je vţdy na zaměstnavateli, jak v podobných 

případech s výdaji naloţí. 

Myslím, ţe tento benefit by mohl být z daňového pohledu více podporován. Jde totiţ 

nejen o to, ţe je dána nějaká výhoda zaměstnanci, ale jde zde i o velkou výhodu pro 

zaměstnavatele. Kdyţ zaměstnavatel provozuje firemní mateřskou školku, můţe dosáhnout 

toho, ţe zaměstnankyně budou ochotny vrátit se po mateřské nebo rodičovské dovolené do 

práce dříve. Pokud je mateřská škola umístěna přímo v budově zaměstnavatele, ušetří 

firemní školka zaměstnankyním – matkám čas, který by jinak musely vynaloţit ráno na 

zavedení dítěte do školky a odpoledne na jeho vyzvednutí. Zaměstnankyně by navíc měly 

moţnost kdykoli přes den v případě nutnosti dítě ve školce navštívit. Jde tedy určitě o 

jeden z benefitů, jehoţ cílem je sladění soukromého a profesního ţivota. Proto se 

domnívám, ţe by tento benefit mohl mít výhodný reţim současně u zaměstnavatele 

(daňová uznatelnost výdajů) i zaměstnance (osvobození od daně z příjmů ze závislé 

činnosti). 

4.4 Stravování zaměstnanců 
 

Zajištění stravování zaměstnanců patří k nejčastěji poskytovaným zaměstnaneckým 

benefitům. Stravování zaměstnanců je upraveno v § 236 ZP. Zaměstnavatel je povinen 

umoţnit zaměstnancům ve všech směnách stravování; tuto povinnost nemá vůči 

zaměstnancům vyslaným na pracovní cestu. V § 88 ZP je dále stanoveno, kdy a na jak 

dlouho musí zaměstnavatel poskytnout zaměstnancům přestávku v práci na jídlo a oddech.  

ZP tedy stanoví pouze, ţe zaměstnavatel musí zaměstnanci umoţnit stravování, 

nikoli však povinnost toto stravování zajistit např. provozem vlastní jídelny apod. Podle 

ZP poskytuje zaměstnavatel zaměstnancům stravování, jen pokud tento nárok byl 

dohodnut v kolektivní smlouvě nebo stanoven ve vnitřním předpisu zaměstnavatele. 

V těchto dokumentech mohou být stanoveny také další podmínky pro vznik práva na 

stravování a výše finančního příspěvku, jakoţ i bliţší vymezení okruhu zaměstnanců, 

kterým se stravování poskytuje.  

Cenově zvýhodněné stravování je moţné poskytovat rovněţ bývalým zaměstnancům, 

kteří u zaměstnavatele pracovali před odchodem do starobního nebo invalidního důchodu, 

zaměstnancům po dobu čerpání jejich dovolené nebo zaměstnancům po dobu jejich 

dočasné pracovní neschopnosti. Poskytování stravování tomuto okruhu zaměstnanců má 
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také své důsledky v oblasti daní z příjmů. I u výše uvedených zaměstnanců, resp. bývalých 

zaměstnanců, představuje poskytnutí cenově zvýhodněného stravování příjem, který je 

předmětem daně z příjmů ze závislé činnosti. I tito poplatníci jsou povaţováni za 

zaměstnance ve smyslu § 6 odst. 2 ZDP.
101

 

Hledáme-li odpověď na otázku, jaká pravidla nastavil ZDP pro oblast stravování, 

zjistíme, ţe ta jsou upravena od počátku jeho platnosti (1993) a tudíţ mají v ZDP jiţ svoje 

historické místo, jak v části týkající se reţimu zdanění na straně zaměstnance, tak pro 

daňovou uznatelnost výdajů / nákladů na straně zaměstnavatele. Přitom základní principy 

se po celou dobu platnosti nezměnily, docházelo pouze k jejich upřesnění a pokud moţno 

sjednocení z hlediska podmínek pro rozpočtovou sféru, coţ se projevilo nejvíce v úpravě 

platné od 1. 1. 2007.
102

 

Výdaje na stravování zaměstnanců mohou být pro zaměstnavatele daňově 

uznatelnými při splnění podmínek a do limitů stanovených v § 24 odst. 2 písm. j) bod 4 

ZDP. Stravování v souladu s tímto ustanovením můţe zaměstnavatel zajistit buď jako 

stravování ve vlastním stravovacím zařízení nebo jako příspěvek na stravování zajišťované 

prostřednictvím jiných subjektů. 

Vlastní stravovací zařízení 

 

Část ustanovení § 24 odst. 2 písm. j) bod 4 ZDP upravující daňovou uznatelnost 

výdajů na zajištění stravování ve vlastním stravovacím zařízení zaměstnavatele neprošla za 

dobu existence ZDP ţádnou výraznou změnou. 

Daňově uznatelnými výdaji jsou při této variantě poskytnutí stravování výdaje na 

provoz vlastního stravovacího zařízení kromě hodnoty potravin. Za stravování ve vlastním 

stravovacím zařízení se povaţuje i stravování zabezpečované ve vlastním stravovacím 

zařízení prostřednictvím jiných subjektů.
103

 Pokud ovšem stravování ve vlastním zařízení 

zaměstnavatele zabezpečuje jiný subjekt, kterému je zařízení pronajato, nepůjde o zajištění 

stravování ve vlastním zařízení, ale o stravování zajišťované prostřednictvím jiných 

subjektů. 
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Výše uvedené dále specifikuje pokyn D-300.
104

 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 sluţby v tomto vlastním zařízení. Pokud je v zařízení poskytujícím sluţby 

veřejného stravování (např. restaurace, hotel) zabezpečováno stravování pro vlastní 

zaměstnance provozovatele tohoto zařízení a důchodce, kteří byli u poplatníka 

provozujícího toto zařízení v pracovně právním vztahu při odchodu do důchodu, uznávají 

se výdaje obdobně jako ve vlastním stravovacím zařízení.
105

 Pro tyto zaměstnavatele tedy 

vlastně ţádná zvláštní pravidla neplatí. 

Daňovými výdaji na provoz závodní kuchyně s jídelnou nebo kantýny jsou např. 

spotřeba energie, opravy a údrţba zařízení, daňové odpisy hmotného majetku vyuţívaného 

v rámci stravování (např. odpisy kuchyňských robotů, mycích linek, odpisy objektu, 

v němţ se stravování uskutečňuje, pokud je ve vlastnictví zaměstnavatele), výdaje na 

nákup drobného hmotného majetku (hrnce, talíře, ostatní vybavení kuchyně a jídelny), 

výdaje na vytištění a prodej stravenek a mzdy pracovníků zabezpečujících provoz 

stravovacího zařízení (např. kuchařů, pomocného personálu) včetně sociálního a 

zdravotního pojištění hrazeného zaměstnavatelem z titulu zaměstnání těchto pracovníků. 

Výdaje vynaloţené na potraviny spotřebované na zajištění stravování zaměstnanců jsou 

však daňově neuznatelné. Jejich úhrada je zajištěna buď zaměstnancem nebo zčásti či 

úplně ze sociálního fondu resp. ze zisku zaměstnavatele po jeho zdanění.
 106

 

Akcent na daňovou uznatelnost pouze provozních (mzdové a věcné) nákladů 

umoţňuje v této formě stravovat i důchodce, kteří byli u dotčeného zaměstnavatele 

v pracovně právním vztahu při odchodu do důchodu, neboť provozní náklady jsou počtem 

strávníků ovlivňovány jen minimálně, a určitě kaţdá závodní jídelna vykazuje výrazně 

vyšší podíl strávníků -zaměstnanců v pracovním poměru oproti důchodcům – bývalým 

zaměstnancům. Při této formě stravování tak logicky není uplatňována podmínka účasti 

zaměstnance na pracovní směně, coţ samozřejmě v případě důchodců nepřichází v úvahu. 

Praxe v uvedené formě stravování nezaznamenala ţádné praktické problémy.
107
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Stravování zajišťované ve vlastním stravovacím zařízení zaměstnavatele je u 

zaměstnance příjmem osvobozeným od daně z příjmů ze závislé činnosti na základě 

ustanovení § 6 odst. 9 písm. b) ZDP. Podle tohoto ustanovení je od daně osvobozena 

hodnota stravování poskytovaného jako nepeněţní plnění zaměstnavatelem zaměstnancům 

ke spotřebě na pracovišti nebo v rámci závodního stravování zajišťovaného 

prostřednictvím jiných subjektů.  

Jak jiţ bylo uvedeno, za zaměstnance ve smyslu ustanovení § 6 odst. 2 se povaţují 

také bývalí zaměstnanci - důchodci, kteří před odchodem do důchodu pracovali u 

zaměstnavatele a kteří vyuţívají moţnosti stravování ve stravovacím zařízení 

zaměstnavatele. I pro tyto zaměstnance bude platit osvobození takového nepeněţního 

příjmu. 

Na rozdíl od ustanovení § 6 odst. 9 písm. d) ZDP zde není podmínka, ţe na straně 

zaměstnavatele musí být toto plnění poskytnuto z nedaňových výdajů. U zaměstnance není 

ani stanoven ţádný limit, v jehoţ mezích je plnění osvobozeno. Stravování přitom můţe 

být zaměstnancům poskytnuto za zvýhodněnou cenu nebo i zdarma. Benefit stravování se 

tak řadí mezi daňově nejvýhodnější zaměstnanecké benefity. 

Příspěvky na stravování zajišťované jinými subjekty 

 

Pokud nemá zaměstnavatel k dispozici vlastní stravovací zařízení, můţe zajistit 

stravování svých zaměstnanců prostřednictvím jiných subjektů. U této varianty jsou však 

daňově uznatelné výdaje omezené dle podmínek a do limitů stanovených v § 24 odst. 2 

písm. j) bod 4 ZDP. Limity jsou navázány na úpravu cestovních náhrad v ZP. 

Co se rozumí stravováním zajišťovaným jinými subjekty, definuje blíţe pokyn D-

300.
108

 Za stravování zajišťované prostřednictvím jiných subjektů se povaţuje stravování 

smluvně zabezpečené zaměstnavatelem v jiném neţ ve vlastním stravovacím zařízení nebo 

ve vlastním zařízení pronajatém na základě smlouvy o pronájmu. Přitom lze za daňový 

výdaj povaţovat příspěvek na jedno jídlo za jednu směnu.  

Stravování zajišťované jinými subjekty můţe mít podobu stravování zaměstnanců 

smluvně zajištěné ve stravovacím zařízení jiného provozovatele, dováţení stravy jiným 

provozovatelem stravování a výdej stravy ve vlastní výdejně zaměstnavatele, zabezpečení 

stravování zaměstnanců v restauračním zařízení, stravování zaměstnanců v provozovnách 

veřejného stravování na základě nakoupených stravenek poskytnutých zaměstnancům nebo 
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stravování ve vlastním stravovacím zařízení pronajatém na základě smlouvy o pronájmu 

cizí organizaci.
109

 Pokud zaměstnavatel dováţí jídla do vlastních výdejen, jsou daňovým 

výdajem v souladu s pokynem D-300
110

 kromě příspěvku také výdaje spojené s dovozem a 

výdejem jídel. Z výše uvedených moţností je však nejoblíbenější poskytování stravenek. 

Pokud zaměstnanec obdrţí od zaměstnavatele stravenky, má obvykle široký výběr 

restauračních zařízení, kterých můţe ke stravování vyuţít. Stravenky je moţné navíc 

pouţít v obchodech k nákupu potravin.  

Daňové výdaje zaměstnavatele na zajištění stravování jinými subjekty jsou 

limitovány do výše 55 % ceny jednoho jídla za jednu směnu, maximálně však do výše 70 

% stravného vymezeného pro zaměstnance v § 6 odst. 7 písm. a) při trvání pracovní cesty 

5 aţ 12 hodin. V tomto ustanovení nalezneme odkaz na cestovní náhrady upravené v ZP 

pro „státní zaměstnance“ (tj., jejichţ zaměstnavatel je uveden v § 109 odst. 3 ZP). Stravné, 

které náleţí tomuto zaměstnanci za pracovní cestu v trvání 5 aţ 12 hodin, je 61 Kč aţ 73 

Kč. Daňově uznatelným výdajem tedy můţe být maximálně 70 % ze 73 Kč, coţ je 51,1 

Kč. Podle pokynu D-300
111

 se při zajištění stravování prostřednictvím stravenek cenou 

jídla rozumí hodnota stravenky včetně poplatku za zprostředkování jejího prodeje. Při 

kalkulaci daňově uznatelných výdajů je tedy nutné brát v úvahu i případnou provizi 

prodejci stravenek. 

Odhlédneme nyní od provize za prodej stravenek a zaměříme se na daňově uznatelné 

výdaje při poskytování stravenek v různé nominální hodnotě. Pokud zaměstnavatel 

poskytuje zaměstnancům stravenky v hodnotě 80 Kč, bude jeho daňově uznatelným 

výdajem částka 44 Kč (55 % z 80 Kč).  Pokud bude zaměstnavatel poskytovat stravenky 

ve výši 110 Kč, částka odpovídající 55 % činí 60,5 Kč, coţ je ale více neţ povolený 

maximální limit. Daňově uznatelným výdajem zaměstnavatele bude v tomto případě pouze 

51,1 Kč. Pokud bude zaměstnanci poskytnuta stravenka bezplatně, bude zbylá část (tj. 58,9 

Kč) daňově neuznatelná. Pokud by byla tato stravenka zaměstnancům prodávána za 30 Kč, 

nedaňovým výdajem zaměstnavatele bude pouze 28,9 Kč (tj. 58,9 -  30,0 Kč). V praxi je 

často celá část výdajů na stravenky, která by u zaměstnavatele byla daňově neuznatelným 

výdajem, hrazena zaměstnancem, resp. sráţena z jeho čisté mzdy. Optimální nominální 

hodnota stravenky tak, aby byl rovnoměrně rozprostřen limit úhrady zaměstnavatelem a 

zaměstnancem (tj. 55 % a 45 %) a přitom zároveň vyuţit maximální limit na stravenku, je 
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přibliţně 93 Kč (51,1/55*100). Při této nominální hodnotě 51,1 Kč představuje právě 55 

%, které jsou pro zaměstnavatele daňově účinné. 

Jak vznikl limit ve výši 55 % z ceny jídla a jak se tento princip uplatňuje u 

poskytování stravenek, objasňuje MF v rámci koordinačního výboru.
112

 Daňová 

uznatelnost nákladů na závodní stravování zajišťované jinými subjekty ve výši 55 % 

hodnoty jídla vychází ze statistického průzkumu provedeného MPSV v době, kdy 

problematika závodního stravování spadala do jeho působnosti. Výsledkem tohoto 

průzkumu byl závěr, ţe v ceně jídla připravovaného pro účely stravování činí náklady na 

běţný provoz v průměru právě 55 % z celkové hodnoty jídla. Je zcela běţné, ţe stravování 

prostřednictvím jiných subjektů na základě smlouvy mezi zaměstnavatelem a 

poskytovatelem stravování je prováděno docházkou do jiných provozoven stravování, a to 

nejen do tzv. závodních jídelen. Vedle toho se postupně rozšířila pouze jiná forma 

zajišťování stravování jinými subjekty, a to různými stravenkami nebo poukázkami 

vydávanými stále ke stejnému účelu, tj. stravování, s jediným rozdílem, ţe není předem 

znám poskytovatel stravování. Vzhledem k tomu, ţe se jedná pouze o jinou formu, musí 

být daňový reţim shodný. Odhlédneme-li pro zjednodušení od dalších souvisejících 

nákladů (např. provize za nákup stravenek) můţe být při kaţdé hodnotě stravenky daňově 

uznatelná pouze částka odpovídající 55 % její nominální hodnoty (např. při stravence o 

hodnotě 30 Kč - 16,50 Kč, 40 Kč – 22,50, 50 Kč – 27,50 atd.). Nelze proto aplikovat 

postup, kdy poplatník zjistí hodnotu jídla ve stravovacích zařízeních např. ve výši 100 Kč a 

s ohledem na regulaci nákladů limitem 70 % stravného při pracovní cestě 5-12 hodin, tj. 

51,1 Kč, bude při hodnotě stravenky ve výši 45 Kč celou její hodnotu povaţovat za daňově 

uznatelnou, aniţ by vyţadoval odpovídající úhradu od zaměstnance, resp. dofinancování 

by provedl z nedaňových výdajů/nákladů. Je nutné poznamenat, ţe nemá zákonnou oporu 

postup vycházející z úrovně cen jídel v restauracích. 

Příspěvek na stravování lze uplatnit jako daňově uznatelný výdaj, pokud přítomnost 

zaměstnance v práci během stanovené směny trvá alespoň 3 hodiny. Zde je vhodné 

připomenout, ţe podle § 78 odst. 1 písm. c) ZP je směna definována jako část týdenní 

pracovní doby bez práce přesčas. Pracovní doba je definována jako doba, v níţ je 

zaměstnanec na pracovišti připraven k výkonu práce a podle judikatury ESD lze dovodit, 

                                                 
112

 Koordinační výbor č. 172/21.02.07- Problémy při poskytování pitné vody a stravování zaměstnancům (M. 

Konečná, R. Halíček) 



52 

 

ţe pracovní pohotovost na pracovišti je pracovní dobou, tzn. i součástí směny.
113

 Dřívější 

názor MF však byl, ţe součástí směny není práce přesčas ani pracovní pohotovost.
114

 

Pokud by zaměstnavatel poskytoval příspěvky na stravování zajišťované jinými subjekty 

také zaměstnancům dočasně práce neschopným, zaměstnancům čerpajícím dovolenou 

nebo bývalým zaměstnancům, nebude podmínka minimální přítomnosti zaměstnance 

v práci naplněna a související výdaje budou pro zaměstnavatele daňově neuznatelné. 

Příspěvek na stravování lze uplatnit jako výdaj na další jedno jídlo za zaměstnance, 

pokud délka jeho směny v úhrnu s povinnou přestávkou v práci, kterou je zaměstnavatel 

povinen poskytnout zaměstnanci podle ZP bude delší neţ 11 hodin. Pro posouzení doby 

trvání pracovní směny je rozhodná délka pracovní směny stanovená zaměstnavatelem 

konkrétnímu zaměstnanci v souladu se ZP.
115

  

Koordinačním výborem
116

 bylo navrhováno, aby se v ustanovení § 24 odst. 2 písm. j) 

specifikovalo, ţe se jedná o příspěvek na „hlavní“ jídlo, jako tomu bylo ve znění účinném 

do konce roku 2006. MF však takový návrh zamítlo s tím, ţe vázání moţnosti uplatnění 

příspěvku na stravování na jídlo „hlavní“, nevymezené ţádným právním předpisem, 

působilo právě výkladové problémy, proto toto slovo bylo ze zákona vypuštěno. Své 

opodstatnění slovo „hlavní“ ztrácí na významu především při zajišťování stravování 

prostřednictvím jiných subjektů formou stravovacích poukázek se širším vyuţitím nebo jen 

v konkrétním stravovacím zařízení, které zaměstnanec vyuţije podle své chuti (např. 

zkonzumuje polévku a zeleninový salát nebo jen jídlo bez polévky). 

Do konce roku 2006 neobsahoval § 24 odst. 2 písm. j) bod 4 ZDP ustanovení o 

minimálních délkách směny (3 hodiny, resp. 11 hodin). Daňová uznatelnost výdajů byla 

vázána na jedno hlavní jídlo v průběhu jedné pracovní směny. Dle pokynu D-300 bylo 

moţné uplatnit jako daňový výdaj příspěvek za zaměstnance, který neodpracoval část 

směny nebo dokonce i celou směnu z důvodu důleţitých osobních překáţek v práci, 

překáţek v práci v obecném zájmu, překáţek na straně zaměstnavatele (např. poruchy na 

strojním zařízení nebo v dodávkách surovin či pohonné síly), čerpání náhradního volna 

nebo účasti na školení za účelem prohloubení kvalifikace.
117

 Od roku 2007 byla stanovena 

                                                 
113

 TREZZIOVÁ, Dana. Zákoník práce a plnění poskytovaná zaměstnavatelem. Bulletin KDPČR. 2007, č. 1, 

s. 9. 
114

 Koordinační výbor č. 51/08.06.05- Příspěvek zaměstnavatele na stravování zaměstnanců (H. Kovalíková) 
115

 Pokyn D-300: Bod 19 k § 24 odst. 2 
116

 Koordinační výbor č. 51/08.06.05- Příspěvek zaměstnavatele na stravování zaměstnanců (H. Kovalíková) 
117

 BACHOR, Vlastimil. Výdaje/náklady na straně zaměstnavatele po novele zákona o daních z příjmů 

schválené zákonem č. 264/2006 Sb., v souvislosti s přijetím nového zákoníku práce. Agentura BOVA. 31. 

května 2007. 



53 

 

podmínka přítomnosti zaměstnance v práci během směny alespoň 3 hodiny a k různým 

překáţkám v práci se dále nepřihlíţí. 

Příspěvek na stravování nelze uplatnit za zaměstnance, kterému v průběhu směny 

vznikl nárok na stravné podle ZP. Pro posouzení případného souběhu daňově účinného 

příspěvku zaměstnavatele na stravování a poskytnutí stravného při pracovní cestě v jednom 

dni, je nutno v případě pracovní cesty posoudit, kdy vzniká zaměstnanci na pracovní cestě 

nárok na stravné, zda okamţik vzniku nároku na stravné spadá ještě do pracovní doby 

zaměstnance a zda zaměstnanec je přítomen v práci během směny alespoň 3 hodiny.
118

  

Podmínky poskytování stravného při pracovní cestě stanoví ZP. Aby měl 

zaměstnanec na pracovní cestě nárok na stravné, musí pracovní cesta trvat nejméně 5 

hodin. Pokud směna zaměstnance trvá od 8 do 17 hodin a zaměstnanec nastoupil na 

pracovní cestu v 11 hodin, nárok zaměstnance na stravné při pracovní cestě vznikne po 5 

hodinách, tj. v 16 hodin. Jelikoţ nárok na stravné vznikl v průběhu směny, nemůţe být 

zaměstnanci poskytnut daňově účinný příspěvek na stravování, ani kdyţ jeho přítomnost 

v práci během směny byla 3 hodiny. Pokud by zaměstnanec v tento den nastoupil na 

pracovní cestu aţ ve 14 hodin, nárok na stravné by mu vznikl aţ v 19 hodin, coţ uţ je 

mimo jeho směnu. Jelikoţ jeho přítomnost v práci v průběhu směny byla alespoň 3 hodiny, 

má za tento den nárok na příspěvek na stravování, který pro zaměstnavatele bude daňově 

uznatelný. 

Stravování zajišťované prostřednictvím jiných subjektů je pro zaměstnance příjmem 

osvobozeným od daně z příjmů ze závislé činnosti na základě ustanovení § 6 odst. 9 písm. 

b) ZDP. Podle tohoto ustanovení je od daně osvobozena hodnota stravování 

poskytovaného jako nepeněţní plnění zaměstnavatelem zaměstnancům ke spotřebě na 

pracovišti nebo v rámci závodního stravování zajišťovaného prostřednictvím jiných 

subjektů. U zaměstnance nejsou pro osvobození stanoveny ţádné limity. Pokud by tak byla 

zaměstnanci zdarma poskytnuta stravenka v nominální hodnotě 100 Kč, bude celý tento 

příjem u zaměstnance osvobozen.  

Pro osvobození u zaměstnance se uplatní pouze podmínka, ţe musí jít o nepeněţní 

plnění. V souladu s koordinačním výborem
119

 je za nepeněţní plnění povaţováno také 

poskytnutí stravenek. 
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Jelikoţ pro osvobození nejsou stanoveny ţádné limity, uplatní se také u zaměstnanců 

v dočasné pracovní neschopnosti, zaměstnanců čerpajících dovolenou a zaměstnanců – 

důchodců, kteří před odchodem do důchodu pracovali u zaměstnavatele. 

Pokud by byl příspěvek poskytnut v peněţní formě, podmínka pro osvobození od 

daně z příjmů ze závislé činnosti by nebyla splněna a šlo by o zdanitelný příjem 

zaměstnance. 

Daňový reţim stravování se od počátku existence ZDP nijak významně nezměnil, 

docházelo pouze k upřesňování podmínek. Snaha zachovat stávající úpravu se projevila 

také v navrhované novele ZDP ze srpna 2010, podle níţ by se poukázky obecně 

povaţovaly za peněţní plnění a byly by tak pro zaměstnance zdanitelným příjmem. Novela 

však z tohoto reţimu výslovně vyčleňovala stravenky, u nichţ by se nadále jednalo o 

nepeněţní plnění, a tedy o příjem od daně osvobozený. 

Jelikoţ je stravování jedním z nejoblíbenějších benefitů jak u zaměstnavatelů, tak u 

zaměstnanců, jeho daňový reţim zůstává po léta v podstatě nezměněn a v praxi nepřináší 

ţádné významné problémy, nemyslím, ţe by bylo vhodné do stávající úpravy v ZDP nějak 

zasahovat. 

4.5 Práva zaměstnanců vyplývající z kolektivní smlouvy, vnitřního 
předpisu, pracovní nebo jiné smlouvy 

Vývoj ustanovení § 24 odst. 2 písm. j) bod 5 ZDP 

 

Ustanovení § 24 odst. 2 písm. j) bod 5 se v ZDP objevilo poprvé s účinností od 1. 

ledna 1995. Podle tohoto ustanovení byly daňovými výdaji zaměstnavatele výdaje na 

pracovní a sociální podmínky, péči o zdraví a zvýšený rozsah doby odpočinku 

zaměstnanců vynaloţené na pracovněprávní nároky zaměstnanců umoţněné kolektivní 

smlouvou nebo vnitřním předpisem, pokud zvláštní zákon nestanovil jinak. Důvodová 

zpráva
120

 k tomuto novému bodu v ZDP uvádí pouze, ţe se navrhuje rozšíření daňově 

uznatelných výdajů o náhrady mzdy poskytované v návaznosti na uzavřenou kolektivní 

smlouvu nebo vnitřní předpis. Ustanovení v této podobě bylo účinné aţ do konce roku 

2006. Současně však podle § 25 odst. 1 písm. d) ZDP bylo daňově neuznatelné peněţní 

plnění poskytované zaměstnanci vedle mzdy, pokud nárok na toto plnění nestanovil 

zvláštní přepis, nebo část tohoto plnění, která překračovala nárok stanovený zvláštním 

předpisem.  
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Kvůli této poměrně komplikované úpravě musel zaměstnavatel, který chtěl 

poskytnout zaměstnanci jakékoli plnění vedle mzdy, vţdy pro daňové účely v jednotlivých 

případech zkoumat, zda mu poskytnutí takového plnění v souladu s citovanými 

ustanoveními § 24 nebo § 25 ZDP určitý zvláštní zákon nebo zvláštní předpis umoţňuje. 

Za základní zvláštní zákon je pro tento účel povaţován ZP.
121

 Znění ZP do konce roku 

2006 však vyjadřovalo spíše restriktivní přístup k moţnosti poskytovat zaměstnancům 

nějaká nadstandardní daňově uznatelná plnění (např. dovolená nad základní výměru, 

odstupné, další pracovní volno při svatbě nebo úmrtí, závodní stravování aj.). 

Zaměstnavatelé mohli v rámci vnitřního předpisu nebo v uzavřené kolektivní smlouvě 

upravit například příspěvek na dovolenou, nadlimitní cestovní náhrady, poskytnutí 

rekreace nebo moţnosti sportovního a kulturního vyţití jako povinné náklady 

zaměstnavatele, které se však následně nestaly daňově uznatelnými náklady 

zaměstnavatele z hlediska ZDP.
122

 

U zaměstnavatele tedy byla daňově neuznatelná např. nominální hodnota poukázek 

umoţňujících zaměstnancům vyuţívat sportovní, zdravotnická, rekreační, vzdělávací či 

předškolní zařízení či představují příspěvek na kulturní či sportovní akce podle § 6 odst. 9 

písm. d) ZDP. U zaměstnance šlo o příjem osvobozený od daně z příjmů ze závislé 

činnosti. Koordinační výbor
123

 řešil daňovou uznatelnost poplatků spojených s vydáváním 

poukázek, které zaměstnavatel hradil osobě, která poukázky vydává. MF jednoznačně 

zamítlo daňovou uznatelnost těchto poplatků s tím, ţe by bylo zcela nesystémové, kdyby 

za situace, kdy je určitý náklad výslovně daňově neuznatelný (jmenovitá hodnota 

poukázky), byl přímo související náklad (poplatek) povaţován naopak za daňově 

uznatelný. 

Jiný koordinační výbor
124

 se zabýval peněţními plněními poskytovanými 

zaměstnancům. Šlo o odměnu, která měla být zaměstnanci poskytnuta v návaznosti na 

počet let odpracovaných u zaměstnavatele a odměnu poskytovanou zaměstnanci při 

sjednání konkurenční doloţky podle ZP. Dle názoru MF odměna za odpracované roky 

nemá přímou vazbu na výkon práce ani na ţádný mzdový nebo jiný pracovněprávní 

předpis, a proto není toto plnění mzdou a je tedy daňově neuznatelným nákladem podle § 
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25 odst. 1 písm. d) ZDP. Peněţní plnění z konkurenční doloţky je dle MF nárokem 

vyplývajícím z uzavřené dohody mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Nejedná se tedy 

o plnění poskytované vedle mzdy upravené zvláštním právním předpisem, na které by se  

ustanovení § 25 odst. 1 písm. d) ZDP příjmů nevztahovalo. Obě tato plnění byla tedy u 

zaměstnavatele daňově neuznatelnými výdaji. MF k tomu dále uvedlo, ţe nelze  v rozporu 

se zákonem přijmout  závěr, ţe  za nároky na plnění  poskytovaná vedle mzdy a stanovená 

zvláštním právním předpisem, na která by se ustanovení § 25 odst. 1 písm. d) 

nevztahovalo, by byly povaţovány  veškeré nároky sjednané v kolektivní smlouvě či 

vnitřním předpisu.   Tímto výkladem, který však není moţný,  by de facto ztratilo význam 

ustanovení § 24 odst. 2 písm. j) bod 5 zákona.  

Od 1. ledna 2007 došlo ke změně znění bodu 5. Za daňově uznatelné výdaje byly 

povaţovány výdaje vynaloţené na práva zaměstnanců vyplývající z kolektivní smlouvy, 

vnitřního předpisu zaměstnavatele, pracovní nebo jiné smlouvy, pokud ZDP nebo zvláštní 

zákon nestanoví jinak. Současně bylo vypuštěno omezení v § 25 odst. 1 písm. d) ZDP, 

které se týkalo peněţních plnění zaměstnancům. Znění příslušných ustanovení ZDP v této 

podobě zůstalo platné do současnosti. Důvodová zpráva
125

 k tomu uvedla, ţe podle návrhu 

nového zákoníku práce pracovněprávní nároky si zaměstnanci mohou dohodnout i 

individuálně v pracovní nebo jiné smlouvě, jestliţe to zákoník práce výslovně nezakazuje 

nebo jestliţe z povahy jeho ustanovení nevyplývá, ţe se od něj nelze odchýlit. S ohledem 

na tuto skutečnost se navrhuje rozšířit výdaje vynaloţené na dosaţení, zajištění a udrţení 

zdanitelných příjmů, pokud jde o pracovněprávní nároky zaměstnanců, i o nároky 

vyplývající z pracovní nebo jiné smlouvy. 

Tato úprava tedy navázala na přijetí nového ZP účinného od 1. ledna 2007 a odráţí 

jeho základní zásadu, ţe je dovoleno vše, co není zakázáno. Zaměstnavateli a zaměstnanci 

je dána širší moţnost dohodnout se na podmínkách pracovního vztahu, výši a formě 

odměny, jakoţ i dalších výhodách, které mohou být zaměstnanci v souvislosti s jeho 

činností pro zaměstnavatele poskytovány. Tím, ţe nový zákoník přestal být spíše 

restriktivní a je nyní zaloţen na širší smluvní volnosti, rozšiřuje se také daňová uznatelnost 

souvisejících výdajů. 

Jednou z podmínek tohoto znění je, ţe ZDP nebo zvláštní zákon nestanoví jinak. 

ZDP v několika ustanoveních explicitně stanovil jinak a upravoval daňovou uznatelnost 

nákladů vynaloţených zaměstnavatelem např. na svoz zaměstnanců do práce, přechodné 
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ubytování zaměstnanců, cestovní náhrady, příspěvky na penzijní a ţivotní pojištění apod. 

Ustanovení § 24 odst. 2 písm. zg) ZDP určovalo daňovou uznatelnost svozu zaměstnanců 

do práce dopravním prostředkem pro přepravu deseti a více osob. Pokud se ale 

zaměstnavatel se zaměstnancem dohodnul, ţe bude hradit zaměstnanci jím vynaloţené 

náklady na dojíţdění do práce vlastním osobním automobilem či taxíkem, jednalo by se o 

daňově uznatelný náklad v souladu s § 24 odst. 2 písm. j) bod 5 ZDP.
126

 Vztahem 

ustanovení § 24 odst. 2 písm. j) bod 5 ZDP k ostatním ustanovením v § 24 a 25 se zabýval 

také koordinační výbor.
127

 MF ve svém stanovisku uvedlo, ţe ustanovení § 24 odst. 2 

písm. j) bod 5 ZDP nelze povaţovat za speciální k ostatním ustanovením § 24 odst. 2 a § 

25 odst. 1, a proto úpravy obsaţené v těchto ustanoveních vylučují (příp. omezují) 

daňovou uznatelnost i ve vztahu k plněním jinak uznatelným podle § 24 odst. 2 písm. j) 

bod 5 ZDP. 

V návaznosti na výše uvedené byla zákonem č. 261/2007 Sb. s účinností od 1. 1. 

2008 zrušena ustanovení § 24 odst. 2, která stanovila daňovou uznatelnost některých 

výslovně uvedených zaměstnaneckých benefitů. Šlo o svoz zaměstnanců do práce (písm. 

zg), penzijní připojištění (písm. zj), ţivotní pojištění (písm. zo) a přechodné ubytování 

(písm. zu). Důvodová zpráva
128

 k tomu uvádí, ţe poměrně široká interpretace pracovních, 

ale zejména sociálních podmínek ve vazbě na posílení ujednání v kolektivních smlouvách, 

vnitřních předpisech, pracovních nebo jiných smlouvách a z nich vyplývajících práv 

zaměstnanců vyţaduje z důvodu vyloučení duplicitní úpravy vypuštění ustanovení, která 

výslovně upravují daňovou uznatelnost některých výdajů, které budou napříště uznatelné 

za podmínky jejich ujednání v kolektivní smlouvě, vnitřním předpisu, pracovní nebo jiné 

smlouvě. Konkrétní podpora státu formou daňového nástroje bude výslovně řešena pouze 

na straně zaměstnance, a to formou osvobození příslušného příjmu do stanovené částky. 

S účinností od 1. 1. 2008 bylo do ZDP přidáno ustanovení § 25 odst. 1 písm. h), které 

výslovně vylučuje daňovou uznatelnost některých nepeněţních plnění. 

Podmínky pro uplatnění § 24 odst. 2 písm. j) bod 5 

 

Jakmile nabyla účinnosti úprava pro rok 2007, rozpoutaly se diskuze, jaké benefity je 

na základě ustanovení § 24 odst. 2 písm. j) bod 5 ZDP moţné zaměstnancům poskytovat. 
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Mnoho autorů vycházelo ze základního pravidla, ţe daňově uznatelná jsou veškerá plnění, 

která budou obecně podléhat dani ze závislé činnosti. V mnohých případech toto platí, 

protoţe pro osvobození některých plnění u zaměstnance musí být splněna podmínka, ţe 

plnění není poskytnuto z daňových výdajů zaměstnavatele. Najdou se však i případy, kdy 

této logiky pouţít nelze a je nutné sledovat zákonnou úpravu v kaţdém jednotlivém 

případě. Rozhodně neznamená, ţe jakékoli plnění zaměstnavatele vůči zaměstnanci, které 

bude obsaţeno ve vnitřním předpise zaměstnavatele nebo sjednáno se zaměstnancem 

v jeho pracovní smlouvě, bude automaticky daňově uznatelné. Níţe jsou shrnuty podmínky 

pro uplatnění daňových výdajů podle § 24 odst. 2 písm. j) bod 5 ZDP. 

Prvním předpokladem je, ţe jde o plnění zaměstnavatele vůči zaměstnanci nebo jiný 

náklad vzniklý u zaměstnavatele v důsledku minulých, současných nebo budoucích 

pracovněprávních vztahů, přičemţ za spojení zaměstnance a zaměstnavatele povaţuje ZDP 

situaci, kdyţ je fyzické osobě vyplácen příjem dle § 6 (zaměstnanec ve smyslu § 6 odst. 2 

ZDP a nikoli jen zaměstnanec ve smyslu ZP).
129

 

Druhým předpokladem je, ţe nárok na toto plnění zaměstnanci nebo zaměstnancům 

je upraven v kolektivní smlouvě, vnitřním předpisu zaměstnavatele, pracovní smlouvě 

nebo jiné smlouvě. Jinou smlouvou by mohl být například vysílací dopis, v němţ se 

zaměstnavatel zavazuje k určitým plněním vůči zaměstnanci, kterého vysílá k dočasnému 

výkonu práce v zahraničí (např. pro společnost ve skupině). 

Třetí podmínkou je, ţe musí být splněno návětí § 24 odst. 2 písm. j) ZDP, tedy ţe jde 

o výdaje na pracovní a sociální podmínky, péči o zdraví a zvýšený rozsah doby odpočinku 

zaměstnanců. Na nutnost důsledného respektování vazby tohoto ustanovení na návětí 

písmene j) upozornilo MF ve svém stanovisku v rámci koordinačního výboru.
130

 Obsah 

pojmů péče o zdraví a zvýšený rozsah doby odpočinku je víceméně jasný. V tomto směru 

bylo především nutné stanovit, co se rozumí pracovními a sociálními podmínkami. 

Významným opatřením ze strany MF bylo přijetí poměrně široké interpretace pojmu 

„sociální podmínky“, ke které bylo přistoupeno jiţ v průběhu roku 2007. Podle této nové 

interpretace lze sem zahrnovat prakticky „všechno, co souvisí s ţivotními potřebami 

zaměstnanců“.
131

 Zaběhnutá praxe i soudní rozsudky potvrdily, ţe široká interpretace 

pojmu „sociální podmínky“ je namístě, a proto příslušné náklady na splnění nároků 
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zaměstnanců, které vyplývají z kolektivních či pracovních smluv anebo z interních 

předpisů zaměstnavatele, jsou daňově účinné.
132

 

Poslední podmínkou je, ţe ZDP nebo zvláštní zákon nestanoví jinak. ZDP přitom 

omezuje daňovou uznatelnost například v ustanoveních § 25 odst. 1 písm. h), kdy za 

daňově neúčinné jsou povaţovány výdaje na nepeněţní plnění poskytovaná 

zaměstnavatelem zaměstnanci ve formě příspěvku na kulturní pořady, zájezdy a sportovní 

akce a dále na moţnosti pouţívat rekreační, zdravotnická a vzdělávací zařízení, předškolní 

zařízení, závodní knihovny, tělovýchovná a sportovní zařízení s výjimkou zařízení 

uvedených v § 24 odst. 2 písm. j) bodech 1 aţ 3. Další omezení je obsaţeno v § 25 odst. 1 

písm. t) ZDP, kdy daňově neúčinným výdajem bude občerstvení pro zaměstnance nebo 

dary jim poskytnuté. Tato plnění budou daňově neuznatelnými výdaji vţdy, i kdyby byly 

ostatní výše uvedené podmínky splněny. 

V případě, ţe jsou splněny všechny uvedené podmínky, můţe zaměstnavatel 

související výdaje zahrnout mezi výdaje daňově uznatelné. Zaměstnavatel tak však nemusí 

učinit. Kdyby šlo o plnění, která jsou na straně zaměstnance osvobozena od daně z příjmů 

ze závislé činnosti právě pod podmínkou, ţe jsou poskytovány z FKSP, sociálního fondu, 

zisku po zdanění nebo na vrub daňově neuznatelných výdajů, můţe zaměstnavatel výdaje 

z daňově uznatelných výdajů vyloučit, aby zajistil osvobození na straně zaměstnance. 

Závěr, ţe zaměstnavatel má právo se rozhodnout, zda příslušná plnění bude uplatňovat 

v souladu se zákonnou úpravou jako daňově uznatelná či nikoli, byl potvrzen také 

stanoviskem MF.
133

 Pro daňový reţim zaměstnanců pak tedy záleţí, jak bylo se 

souvisejícími výdaji zacházeno na straně zaměstnavatele. 

Přijetí ustanovení § 24 odst. 2 písm. j) bod 5 ZDP znamenalo značné rozšíření 

daňově uznatelných výdajů na straně zaměstnavatele ve vztahu k plněním, k nimţ se 

zaměstnavatel vůči zaměstnancům zavázal v kolektivní smlouvě, vnitřním předpisu, 

pracovní smlouvě nebo jiném obdobném dokumentu, coţ je dle mého názoru dobře. 

K tomuto rozšíření také přispívá skutečnost, ţe pojem „pracovní a sociální podmínky“ se 

dá interpretovat velmi široce a spadnou sem téměř všechna sjednaná plnění. Je tedy nutné 

zamýšlet se především nad tím, zda daňová uznatelnost není jinde v ZDP výslovně 

vyloučena. Vzhledem ke zmíněným koordinačním výborům a dalším výkladům si myslím, 

ţe jiţ vcelku nejsou pochybnosti, jaké výdaje se pod toto ustanovení dají podřadit.  

                                                 
132

 ŠPÁD, Martin. Daňová reforma od 1. 1. 2008: Změny týkající se právnických osob. Daně a právo v praxi. 

2007, č. 10, s. 16. 
133

 Koordinační výbor č. 154/13.12.06- Daňová uznatelnost nákladů zaměstnavatele od 1. 1. 2007 (O. Dráb, 

J. Nesrovnal, R. Tkáč) 



60 

 

Ačkoli jsou plnění splňující podmínky v § 24 odst. 2 písm. j) bod 5 ZDP daňově 

uznatelným výdajem, můţe si zaměstnavatel zvolit, zda je jako takové uplatní či nikoli. 

Volba zaměstnavatele v otázce, zda určité výdaje uplatní jako daňově uznatelné či nikoli, 

byla sice potvrzena stanoviskem MF, aby se však předešlo nejasnostem, přišlo by mi 

vhodné stanovit tento postoj přímo v ZDP.  

Konkrétní plnění a jejich daňová uznatelnost podle § 24 odst. 2 písm. j) bod 5 

 

Příklady plnění, která bude moţné povaţovat za daňově uznatelná v souladu s § 24 

odst. 2 písm. j) bod 5 ZDP se zabýval koordinační výbor.
134

 

Mezi plnění, která byla předkladateli koordinačního výboru uvedena a vůči jejichţ 

daňové uznatelnosti podle § 24 odst. 2 písm. j) bod 5 ZDP nemělo MF námitky, spadají 

například stravné při pracovní cestě pro generálního ředitele ve výši 1 000 Kč na den, 

věrnostní příplatek ve výši 20 000 Kč ročně pro všechny zaměstnance pracující ve 

společnosti déle neţ 5 let, příspěvek na zahraniční komerční zdravotní či kapitálové ţivotní 

pojištění, náborový příspěvek ve výši 2 000 Kč pro nové zaměstnance, poukázka v hodnotě 

5 000 Kč, která můţe být pouţita při návštěvě sportovních zařízení nebo v lékárnách 

k odběru vitaminů, příspěvek na MHD nebo příspěvek místo poskytnutí auta pro sluţební a 

soukromé účely, úhrada zvýšených nákladů souvisejících s přestěhováním zaměstnance, 5 

dní placeného volna z důvodu nemoci nebo příspěvek na stavební spoření. 

U poskytnutí roční odměny obchodnímu řediteli v podobě zahraničního zájezdu 

v hodnotě 100 000 Kč (sjednáno v pracovní smlouvě) a poskytnutí lístků na sportovní 

utkání zaměstnancům za pracovní výsledky MF uvedlo, ţe se v těchto případech jedná o 

mzdové plnění, které je jako takové daňově uznatelné bez ohledu na § 24 odst. 2 písm. j) 

bod 5 ZDP. 

Vydávání firemního časopisu a jeho bezplatnou distribuci zaměstnancům naopak MF 

zamítlo jako daňově uznatelný výdaj s upozorněním, ţe toto plnění nesplňuje základní 

vazbu bodu 5 na návětí písmene j) v ustanovení § 24 odst. 2 ZDP. Problematické bylo dále 

poskytnutí naturálního plnění vedle mzdy v rozsahu 5 listrů slivovice (od zaměstnavatele 

zabývajícího se její výrobou), protoţe jako naturální mzda nemohou být poskytovány 

lihoviny. Daňově uznatelné by podle MF dále nebylo poskytnutí svačiny zaměstnancům 
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(zahrnující pečivo, mléčný výrobek a minerální vodu) s odkazem na to, ţe toto plnění 

překračuje rámec § 24 odst. 2 písm. j) ZDP. 

Výše uvedený koordinační výbor se nezabýval daňovým reţimem na straně 

zaměstnance. 

Odkaz na daňovou uznatelnost výdajů podle § 24 odst. 2 písm. j) bodu 5 ZDP byl 

uveden také u některých benefitů popsaných v předchozí části této práce (např. příspěvky 

na penzijní připojištění nebo soukromé ţivotní pojištění, delší dovolená, vyšší cestovní 

náhrady nebo přechodné ubytování). 

Daňově uznatelná budou plnění, která budou splňovat všechny podmínky pro 

uplatnění § 24 odst. 2 písm. j) bod 5 ZDP. Naopak plnění, která jednu či více z těchto 

podmínek splňovat nebudou, nemohou být v souladu s tímto ustanovením uznána do 

daňových výdajů zaměstnavatele.  

Pokud bude např. v kolektivní smlouvě dohodnuto, ţe při narození dítěte 

zaměstnanci bude mu zaměstnavatelem poskytnut dar ve výši 10 000 Kč, nebude se jednat 

o daňově uznatelný výdaj, neboť dary jsou bez výjimky podle § 25 odst. 1 písm. t) ZDP 

daňově neuznatelné.
135

 

Daňově neuznatelná budou dále nepeněţní plnění zaměstnavatele podle § 25 odst. 1 

písm. h) ZDP, kdy za daňově neúčinné jsou povaţovány výdaje na nepeněţní plnění 

poskytovaná zaměstnavatelem zaměstnanci ve formě příspěvku na kulturní pořady, 

zájezdy a sportovní akce a dále na moţnosti pouţívat rekreační, zdravotnická a vzdělávací 

zařízení, předškolní zařízení, závodní knihovny, tělovýchovná a sportovní zařízení 

s výjimkou zařízení uvedených v § 24 odst. 2 písm. j) bodech 1 aţ 3.  

V této souvislosti jsou zajímavé také závěry koordinačního výboru,
136

 který se 

zabýval stanovením výše daňově neuznatelných výdajů podle § 25 odst. 1 písm. h) ZDP.  

Jde o případ, kdy u zaměstnance jde o plnění osvobozené od daně z příjmů ze závislé 

činnosti podle § 6 odst. 9 písm. d) ZDP. Nejjednodušší situace pro určení nákladů 

spojených s poskytnutím zaměstnaneckých benefitů v souladu s § 6 odst. 9 písm. d) ZDP 

nastává, kdyţ zaměstnavatel nakoupí sluţby od třetí osoby (např. poukázky na vstup do 

sportovního centra, nebo zaměstnancům poskytne moţnost vyuţívat sluţeb některé 

jazykové školy). V takovém případě je daňově neuznatelným nákladem zaměstnavatele 

částka, kterou na nákup poukázek/sluţeb skutečně vynaloţil. Problematičtější je situace, 
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kdy zaměstnavatel je současně provozovatelem takového zařízení (např. jazykovou 

školou). Nedaňové výdaje by v takovém případě mohly být odlišné v případě, kdy je 

benefit poskytován bez omezení (podmínky shodné pro všechny účastníky jazykové školy, 

moţnost zapsat se na kterýkoli kurz) nebo s určitým omezením (např. moţnost zapsat se do 

kurzu pouze tehdy, není-li naplněna jeho kapacita). V prvním případě vzniknou 

poskytnutím benefitu zaměstnavateli daňově neuznatelné náklady ve výši nákladů 

vynaloţených zaměstnavatelem na daný benefit. Ve druhém případě vzniknou 

zaměstnavateli poskytnutím tohoto benefitu obecně pouze minimální vícenáklady např. 

administrativní či další. Pouze tyto vícenáklady budou povaţovány za daňově neuznatelné 

náklady ve smyslu § 25 odst. 1 písm. h) ZDP. MF k tomu dále uvedlo, ţe je přijatelné 

takové stanovení daňově neuznatelných výdajů za předpokladu, ţe bude zvoleno 

provozovatelem objektivní kriterium eliminující jakékoliv neţádoucí daňové optimalizace.  

V této souvislosti bych chtěla upozornit na návrh novely ZDP ze srpna 2010, v němţ 

se předpokládalo upřesnění ustanovení § 25 odst. 1 písm. h) ZDP.  Navrhovalo se 

posouzení nepeněţního plnění poskytovaného zaměstnavatelem zaměstnancům ve formě 

moţnosti pouţívat zařízení, která zaměstnavatel provozuje na základě povolení nebo 

oprávnění k činnosti, vţdy jako daňově uznatelný náklad a vyloučit tak situaci, kdy nelze 

stanovit zcela objektivní kriterium pro klíčování nákladů souvisejících s poskytováním 

sluţby externím zákazníkům a současně i vlastním zaměstnancům. Po připomínkovém 

řízení však byl návrh nového znění ustanovení § 25 odst. 1 písm. h) ZDP vypuštěn a 

úprava zůstává nezměněna. Dle mého názoru mohla být výše uvedená změna v návrhu 

ZDP ponechána.  Pokud by tato úprava byla přijata, došlo by určitě k výraznému 

zjednodušení této problematiky a zaměstnavatelé by byli zbaveni povinnosti rozklíčovat 

daňově neuznatelné náklady či stanovit objektivní kritérium pro jejich vymezení. 
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5 Závěr 
 

Zaměstnanecké benefity jsou jedním z nástrojů, kterým zaměstnavatelé motivují 

stávající zaměstnance, ale i nové uchazeče o zaměstnání. U stávajících zaměstnanců nejde 

jen o přesvědčení, aby byly benefity pro zaměstnance dostatečně atraktivní, aby setrvali 

v pracovním poměru, ale mohou plnit také jiné funkce. Pokud zaměstnavatel poskytuje 

více dní placené dovolené a poskytuje zaměstnancům poukázky na kulturní či sportovní 

vyţití, budou jeho zaměstnanci odpočatější a budou pak zřejmě podávat i lepší pracovní 

výkony. Dalším cílem můţe být sladění profesního a soukromého ţivota zaměstnanců 

například zavedením flexibilní pracovní doby nebo provozováním firemní mateřské 

školky. Zaměstnavatelé mají také zájem na vzdělání zaměstnanců, a proto dávají 

zaměstnancům moţnost návštěvy nejrůznějších kurzů. A určitě je také ţádoucí přispívat ke 

stmelení pracovního kolektivu, přičemţ firemní večírky a podobné akce jsou dobrým 

způsobem, jak toho dosáhnout. 

V daňové oblasti jde o téma, které se dotýká jak zaměstnavatelů, tak zaměstnanců. U 

zaměstnance můţe jít o zdanitelný příjem nebo příjem, který je od daně z příjmů ze závislé 

činnosti osvobozen. Pokud by zaměstnanci byl dán nepeněţní benefit (např. v moţnosti 

celoročního neomezeného vstupu do sportovního zařízení) a nebyl by od daně osvobozen, 

bylo by nutné vypočítat z odpovídající částky daň a o tu poníţit čistý příjem zaměstnance. 

V takovém případě by se mohlo stát, ţe benefit přestane být pro zaměstnance zajímavý, 

tím spíše kdyţ je tento benefit poskytován paušálně všem zaměstnancům, ačkoli jej někteří 

z nich vyuţívají minimálně nebo dokonce vůbec. Pro řadu nepeněţních plnění je proto 

v ZDP stanoveno osvobození od daně na straně zaměstnance.  

Na straně zaměstnavatele bude nutné rozlišit, zda je související výdaj daňově 

uznatelným výdajem zaměstnavatele (zda jde tedy o výdaj na dosaţení, zajištění a udrţení 

zdanitelných příjmů) nebo zda je nutné tyto výdaje vyloučit jako daňově neuznatelné a 

zvýšit tak základ daně zaměstnavatele.  

Významné rozšíření daňové uznatelnosti výdajů (nákladů) zaměstnavatele (ať jde o 

peněţní či nepeněţní benefity) představovala nová úprava platná od roku 2007, kdy se za 

splnění dalších podmínek staly daňově uznatelné výdaje na plnění, která představují práva 

zaměstnanců vyplývající z kolektivní smlouvy, vnitřního předpisu zaměstnavatele, 

pracovní nebo jiné smlouvy. Zde je však nutné upozornit, ţe v případě sjednání takového 

nároku je třeba zamyslet se také nad tím, zda jsou splněny ostatní podmínky pro daňovou 
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uznatelnost na základě ustanovení § 24 odst. 2 písm. j) bod 5 ZDP, tedy především zda je 

splněna vazba bodu 5 na návětí písmene j) (například ţe jde o výdaj na pracovní či sociální 

podmínky zaměstnanců) a zda ZDP nebo jiný předpis daňovou uznatelnost explicitně 

nevylučuje. Při splnění všech podmínek daňové uznatelnosti má zaměstnavatel právo 

zvolit, zda tyto výdaje zahrne do daňově uznatelných či nikoli. Pokud tak učiní, musí si být 

vědom, ţe tím můţe vyloučit osvobození na straně zaměstnance. 

Při posuzování daňové výhodnosti benefitů je nutné brát v úvahu, ţe ZDP v mnoha 

ustanoveních odkazuje na ZP.  Tato souvislost je namístě, protoţe je to právě ZP, který 

stanoví základní práva a povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců. Pokud dochází 

k významnějším novelizacím v ZP, je moţné očekávat změnu příslušných ustanovení 

v ZDP. ZP také můţe pomoci ve vymezení, co všechno je vůbec právně moţné 

zaměstnancům poskytovat (viz například nemoţnost poskytovat zaměstnancům alkohol 

jako naturální mzdu). 

V některých ohledech je úprava v ZDP tradiční a víceméně jasná (např. stravování 

zaměstnanců), v jiných oblastech prošla v posledních několika letech výraznějšími 

změnami (např. vzdělávání zaměstnanců). O skutečnosti, ţe zákonodárce při přijetí nových 

znění některých ustanovení nepromyslel vţdy všechny detaily a moţné důsledky, svědčí 

mimo jiné to, ţe mnozí autoři polemizují nad specifickými případy ve svých článcích a 

daňoví poradci iniciují koordinační výbory s cílem získat stanovisko MF k dané 

problematice a odstranit tak panující nejasnosti.  

Podrobnosti a další podmínky k některým benefitům se dozvídáme z pokynu D-300 

nebo ze stanovisek MF. Tyto zdroje však nejsou právně závazné. Chápu, ţe proces změny 

zákona je sloţitější neţ vydání pokynu nebo stanoviska, pro zvýšení právní jistoty by mi 

přesto přišlo vhodné upravit alespoň některé ze sporných otázek přímo v ZDP. 

Oblast zaměstnaneckých benefitů je daňovou oblastí, ve které dochází poměrně často 

ke změnám (viz například vývoj daňové uznatelnosti výdajů na odborný rozvoj 

zaměstnanců nebo vývoj ustanovení § 24 odst. 2 písm. j) bod 5 ZDP). V srpnu 2010 byla 

navrhována další novela ZDP, která by se týkala mimo jiné daňového reţimu nepeněţních 

benefitů. Návrh obsahoval dvě varianty řešení. Obě varianty však byly z návrhu novely 

vypuštěny, a tato oblast se tedy prozatím ţádným způsobem nemění.  
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Příloha č. 1: Tabulka nejčastěji poskytovaných benefitů a jejich dopadů do daně z 

příjmů fyzických a právnických osob   
 

Benefit DPPO

Zákonné 

ustanovení DPFO

Zákonné 

ustanovení

Penzijní připojištění Daňově uznatelné, pokud sjednáno v 

kolektivní smlouvě, vnitřním předpise, 

pracovní nebo jiné smlouvě.

§ 24/2/j/5 ZDP Osvobozený příjem do limitu 24 000 Kč ročně 

(posuzuje se spolu s příspěvkem na životní 

pojištění). Pro uplatnění osvobození musí pojištění 

splňovat podmínky stanovené v § 6/9/p ZDP. 

Příjem nad limit podléhá dani.

§ 6/9/p ZDP

Soukromé životní pojištění Daňově uznatelné, pokud sjednáno v 

kolektivní smlouvě, vnitřním předpise, 

pracovní nebo jiné smlouvě.

§ 24/2/j/5 ZDP Osvobozený příjem do limitu 24 000 Kč ročně 

(posuzuje se spolu s příspěvkem na penzijní 

připojištění). Pro uplatnění osvobození musí 

pojištění splňovat podmínky stanovené v § 6/9/p 

ZDP. Příjem nad limit podléhá dani.

§ 6/9/p ZDP

Stravenky Daňově uznatelný náklad do výše 55 % 

nominální hodnoty stravenky, maximálně 

51,10 Kč.

§ 24/2/j/4 ZDP Osvobozený příjem dle § 6/9/b ZDP bez ohledu 

na nominální hodnotu stravenky. 

§ 6/9/b ZDP

Odborný rozvoj (školení 

související s předmětem 

činnosti zaměstnavatele)

Daňově uznatelný náklad. § 24/2/j/3 ZDP Osvobozený příjem, pokud jsou splněny 

podmínky stanovené v § 6/9/a ZDP.

§ 6/9/a ZDP

Služební automobil i pro 

soukromé použití

Nevznikají žádné dodatečné náklady. § 24/1 ZDP Zdanitelný příjem ve výši 1% vstupní ceny 

vozidla za podmínek stanovených v § 6/6 ZDP. 

§ 6/6 ZDP

Prodloužená dovolená a 

"sick days"

Daňově uznatelné, pokud sjednáno v 

kolektivní smlouvě, vnitřním předpise, 

pracovní nebo jiné smlouvě.

§ 24/2/j/5 ZDP Zdanitelný příjem. § 6/1 ZDP

Cestovní náhrady nad 

zákonné limity

Daňově uznatelné, pokud sjednáno v 

kolektivní smlouvě, vnitřním předpise, 

pracovní nebo jiné smlouvě.

§ 24/2/j/5 ZDP Zdanitelný příjem. § 6/1 ZDP

Přechodné ubytování Daňově uznatelné, pokud sjednáno v 

kolektivní smlouvě, vnitřním předpise, 

pracovní nebo jiné smlouvě.

§ 24/2/j/5 ZDP Osvobozený příjem do limitu 3 500 Kč měsíčně, 

pokud jsou splněny podmínky stanovené v § 6/9/i 

ZDP. Částka nad tento limit je zdanitelným 

příjmem.

§ 6/9/i ZDP

Poskytnutí zboží či služeb 

se slevou

Daňově uznatelný náklad. § 24/1 ZDP Zdanitelný příjem ve výši rozdílu mezi cenou 

obvyklou a cenou, za kterou je 

prodáno/poskytnuto zaměstnanci.

§ 6/3 ZDP

Nepeněžní příspěvky na 

kulturu, zdravotní péči, 

sport a vzdělání (např. 

Flexipassy).

Daňově neuznatelný náklad. § 25/1/h ZDP Osvobozený příjem, pokud jsou splněny 

podmínky stanovené v § 6/9/d ZDP.

§ 6/9/d ZDP

Rekreace (jako nepeněžní 

plnění)

Daňově neuznatelný náklad. § 25/1/h ZDP Osvobozený příjem do limitu 20 000 Kč ročně. 

Částka nad tento limit je zdanitelným příjmem.

§ 6/9/d ZDP

Nealkoholické nápoje ke 

spotřebě na pracovišti

Daňově neuznatelný náklad (kromě 

pitné vody a ochranných nápojů).

§ 25/1/zn ZDP 

§ 24/2/j/1 ZDP

Osvobozený příjem. § 6/9/c ZDP

Dary Daňově neuznatelný náklad. § 25/1/t ZDP Osvobozený příjem do výše 2 000 Kč ročně, 

pokud jsou splněny podmínky v § 6/9/g ZDP. V 

ostatních případech zdanitelný příjem. 

§ 6/1 ZDP

§ 6/9/g ZDP

Půjčky Není relevantní. Osvobozený příjem, pokud je půjčka poskytnuta 

na účel a v limitu dle § 6/9/l ZDP. V opačném 

případě jde o zdanitelný příjem ve výši rozdílu 

mezi úrokem obvyklým a úrokem požadovaným 

po zaměstnanci.

§ 6/9/l ZDP

§ 6/3 ZDP
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Příloha č. 2: Vývoj ustanovení § 24 odst. 2 písm. j) ZDP 

 

Znění do 31. prosince 1994 

(2) Výdaji (náklady) podle odstavce 1 jsou také 

j) výdaje (náklady) na pracovní a sociální podmínky a péči o zdraví vynaloţené na 

1. bezpečnost a ochranu zdraví při práci a hygienické vybavení pracovišť, 

2. závodní preventivní péči poskytovanou zařízením závodní preventivní péče v rozsahu 

stanoveném zvláštními předpisy a nehrazeném zdravotní pojišťovnou, 

3. provoz středních odborných učilišť a vzdělávacích zařízení, pokud je není povinen hradit 

příslušný orgán státní správy, nebo výdaje na výchovu ţáků učilišť, vzdělávání a rekvalifikaci 

pracovníků zabezpečovanou jinými subjekty, 

4. provoz vlastních zařízení závodního stravování kromě hodnoty potravin nebo příspěvky na 

závodní stravování zajišťované prostřednictvím jiných subjektů a poskytované maximálně do výše 

55 % ceny hlavních a přesnídávkových jídel. Za závodní stravování ve vlastním zařízení se 

povaţuje i závodní stravování zabezpečované ve vlastním zařízení prostřednictvím jiných subjektů. 

Znění účinné k 1. lednu 1995 

(2) Výdaji (náklady) podle odstavce 1 jsou také 

j) výdaje (náklady) na pracovní a sociální podmínky, péči o zdraví a zvýšený rozsah doby 

odpočinku zaměstnanců vynaloţené na 

1. bezpečnost a ochranu zdraví při práci a hygienické vybavení pracovišť, 

2. závodní preventivní péči poskytovanou zařízením závodní preventivní péče v rozsahu 

stanoveném zvláštními předpisy a nehrazeném zdravotní pojišťovnou, 

3. provoz středních odborných učilišť a vzdělávacích zařízení, pokud je není povinen hradit 

příslušný orgán státní správy, nebo výdaje na výchovu ţáků učilišť, vzdělávání a rekvalifikaci 

pracovníků zabezpečovanou jinými subjekty, 

4. provoz vlastních zařízení závodního stravování kromě hodnoty potravin nebo příspěvky na 

závodní stravování zajišťované prostřednictvím jiných subjektů a poskytované aţ do výše 55 % 

ceny jednoho hlavního jídla v průběhu jedné pracovní směny, maximálně však do výše 70 % 

stravného při trvání pracovní cesty 5 aţ 12 hodin podle zvláštního předpisu. Za závodní stravování 

ve vlastním zařízení se povaţuje i závodní stravování zabezpečované ve vlastním zařízení 

prostřednictvím jiných subjektů, 

5. pracovněprávní nároky zaměstnanců umoţněné kolektivní smlouvou nebo vnitřním předpisem, 

pokud zvláštní zákon nestanoví jinak, 
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Znění účinné k 1. lednu 2007  

(2) Výdaji (náklady) podle odstavce 1 jsou také 

j) výdaje (náklady) na pracovní a sociální podmínky, péči o zdraví a zvýšený rozsah doby 

odpočinku zaměstnanců vynaloţené na 

1. bezpečnost a ochranu zdraví při práci a hygienické vybavení pracovišť, výdaje (náklady) na 

pořízení ochranných nápojů lze uplatnit v rozsahu stanoveném zvláštními právními předpisy, 

2. závodní preventivní péči poskytovanou zařízením závodní preventivní péče v rozsahu 

stanoveném zvláštními předpisy a nehrazeném zdravotní pojišťovnou, na lékařské prohlídky a 

lékařská vyšetření stanovené zvláštními předpisy, 

3. provoz středních odborných učilišť a vzdělávacích zařízení, pokud je není povinen hradit 

příslušný orgán státní správy, nebo výdaje na výchovu ţáků učilišť, vzdělávání a rekvalifikaci 

pracovníků zabezpečovanou jinými subjekty, 

4. provoz vlastního stravovacího zařízení, kromě hodnoty potravin, nebo příspěvky na stravování 

zajišťované prostřednictvím jiných subjektů a poskytované aţ do výše 55 % ceny jednoho jídla za 

jednu směnu, maximálně však do výše 70 % stravného vymezeného pro zaměstnance v § 6 odst. 7 

písm. a) při trvání pracovní cesty 5 aţ 12 hodin. Příspěvek na stravování lze uplatnit jako výdaj 

(náklad), pokud přítomnost zaměstnance v práci během této stanovené směny trvá aspoň 3 hodiny. 

Příspěvek na stravování lze uplatnit jako výdaj (náklad) na další jedno jídlo za zaměstnance, pokud 

délka jeho směny v úhrnu s povinnou přestávkou v práci, kterou je zaměstnavatel povinen 

poskytnout zaměstnanci podle zvláštního právního předpisu, bude delší neţ 11 hodin. Příspěvek 

nelze uplatnit na stravování za zaměstnance, kterému v průběhu směny vznikl nárok na stravné 

podle zvláštního právního předpisu. Za stravování ve vlastním stravovacím zařízení se povaţuje i 

stravování zabezpečované ve vlastním stravovacím zařízení prostřednictvím jiných subjektů, 

5. práva zaměstnanců vyplývající z kolektivní smlouvy, vnitřního předpisu zaměstnavatele, 

pracovní nebo jiné smlouvy, pokud tento nebo zvláštní zákon nestanoví jinak, 

Znění účinné k 1. lednu 2008 

(2) Výdaji (náklady) podle odstavce 1 jsou také 

j) výdaje (náklady) na pracovní a sociální podmínky, péči o zdraví a zvýšený rozsah doby 

odpočinku zaměstnanců vynaloţené na 

1. bezpečnost a ochranu zdraví při práci a hygienické vybavení pracovišť, výdaje (náklady) na 

pořízení ochranných nápojů lze uplatnit v rozsahu stanoveném zvláštními právními předpisy, 

2. závodní preventivní péči poskytovanou zařízením závodní preventivní péče v rozsahu 

stanoveném zvláštními předpisy a nehrazeném zdravotní pojišťovnou, na lékařské prohlídky a 

lékařská vyšetření stanovené zvláštními předpisy, 

3. provoz vlastních vzdělávacích zařízení nebo výdaje (náklady) spojené s odborným rozvojem 

zaměstnanců a rekvalifikací zaměstnanců zabezpečované jinými subjekty, s výjimkou výdajů 

(nákladů) vynaloţených na zvýšení kvalifikace, 

4. provoz vlastního stravovacího zařízení, kromě hodnoty potravin, nebo příspěvky na stravování 

zajišťované prostřednictvím jiných subjektů a poskytované aţ do výše 55 % ceny jednoho jídla za 

jednu směnu, maximálně však do výše 70 % stravného vymezeného pro zaměstnance v § 6 odst. 7 
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písm. a) při trvání pracovní cesty 5 aţ 12 hodin. Příspěvek na stravování lze uplatnit jako výdaj 

(náklad), pokud přítomnost zaměstnance v práci během této stanovené směny trvá aspoň 3 hodiny. 

Příspěvek na stravování lze uplatnit jako výdaj (náklad) na další jedno jídlo za zaměstnance, pokud 

délka jeho směny v úhrnu s povinnou přestávkou v práci, kterou je zaměstnavatel povinen 

poskytnout zaměstnanci podle zvláštního právního předpisu, bude delší neţ 11 hodin. Příspěvek 

nelze uplatnit na stravování za zaměstnance, kterému v průběhu směny vznikl nárok na stravné 

podle zvláštního právního předpisu. Za stravování ve vlastním stravovacím zařízení se povaţuje i 

stravování zabezpečované ve vlastním stravovacím zařízení prostřednictvím jiných subjektů, 

5. práva zaměstnanců vyplývající z kolektivní smlouvy, vnitřního předpisu zaměstnavatele, 

pracovní nebo jiné smlouvy, pokud tento nebo zvláštní zákon nestanoví jinak, 

1.5. Znění účinné k 1. lednu 2009  

(2) Výdaji (náklady) podle odstavce 1 jsou také 

j) výdaje (náklady) na pracovní a sociální podmínky, péči o zdraví a zvýšený rozsah doby 

odpočinku zaměstnanců vynaloţené na 

1. bezpečnost a ochranu zdraví při práci a hygienické vybavení pracovišť, výdaje (náklady) na 

pořízení ochranných nápojů lze uplatnit v rozsahu stanoveném zvláštními právními předpisy, 

2. závodní preventivní péči poskytovanou zařízením závodní preventivní péče v rozsahu 

stanoveném zvláštními předpisy a nehrazeném zdravotní pojišťovnou, na lékařské prohlídky a 

lékařská vyšetření stanovené zvláštními předpisy, 

3. provoz vlastních vzdělávacích zařízení nebo výdaje (náklady) spojené s odborným rozvojem 

zaměstnanců související s předmětem činnosti zaměstnavatele, pokud se podle zvláštního právního 

předpisu povaţuje za výkon práce anebo výdaje (náklady) na rekvalifikaci zaměstnanců podle 

zvláštního právního předpisu upravujícího zaměstnanost, 

4. provoz vlastního stravovacího zařízení, kromě hodnoty potravin, nebo příspěvky na stravování 

zajišťované prostřednictvím jiných subjektů a poskytované aţ do výše 55 % ceny jednoho jídla za 

jednu směnu, maximálně však do výše 70 % stravného vymezeného pro zaměstnance v § 6 odst. 7 

písm. a) při trvání pracovní cesty 5 aţ 12 hodin. Příspěvek na stravování lze uplatnit jako výdaj 

(náklad), pokud přítomnost zaměstnance v práci během této stanovené směny trvá aspoň 3 hodiny. 

Příspěvek na stravování lze uplatnit jako výdaj (náklad) na další jedno jídlo za zaměstnance, pokud 

délka jeho směny v úhrnu s povinnou přestávkou v práci, kterou je zaměstnavatel povinen 

poskytnout zaměstnanci podle zvláštního právního předpisu, bude delší neţ 11 hodin. Příspěvek 

nelze uplatnit na stravování za zaměstnance, kterému v průběhu směny vznikl nárok na stravné 

podle zvláštního právního předpisu. Za stravování ve vlastním stravovacím zařízení se povaţuje i 

stravování zabezpečované ve vlastním stravovacím zařízení prostřednictvím jiných subjektů, 

5. práva zaměstnanců vyplývající z kolektivní smlouvy, vnitřního předpisu zaměstnavatele, 

pracovní nebo jiné smlouvy, pokud tento nebo zvláštní zákon nestanoví jinak, 

Znění účinné k 1. lednu 2010 (změna bodu 3 s účinností i pro zdaňovací období 2009)  

(2) Výdaji (náklady) podle odstavce 1 jsou také 

j) výdaje (náklady) na pracovní a sociální podmínky, péči o zdraví a zvýšený rozsah doby 

odpočinku zaměstnanců vynaloţené na 
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1. bezpečnost a ochranu zdraví při práci a hygienické vybavení pracovišť, výdaje (náklady) na 

pořízení ochranných nápojů lze uplatnit v rozsahu stanoveném zvláštními právními předpisy, 

2. závodní preventivní péči poskytovanou zařízením závodní preventivní péče v rozsahu 

stanoveném zvláštními předpisy a nehrazeném zdravotní pojišťovnou, na lékařské prohlídky a 

lékařská vyšetření stanovené zvláštními předpisy, 

3. provoz vlastních vzdělávacích zařízení nebo výdaje (náklady) spojené s odborným rozvojem 

zaměstnanců podle jiného právního předpisu a rekvalifikací zaměstnanců podle jiného právního 

předpisu upravujícího zaměstnanost, pokud souvisejí s předmětem činnosti zaměstnavatele, 

4. provoz vlastního stravovacího zařízení, kromě hodnoty potravin, nebo příspěvky na stravování 

zajišťované prostřednictvím jiných subjektů a poskytované aţ do výše 55 % ceny jednoho jídla za 

jednu směnu, maximálně však do výše 70 % stravného vymezeného pro zaměstnance v § 6 odst. 7 

písm. a) při trvání pracovní cesty 5 aţ 12 hodin. Příspěvek na stravování lze uplatnit jako výdaj 

(náklad), pokud přítomnost zaměstnance v práci během této stanovené směny trvá aspoň 3 hodiny. 

Příspěvek na stravování lze uplatnit jako výdaj (náklad) na další jedno jídlo za zaměstnance, pokud 

délka jeho směny v úhrnu s povinnou přestávkou v práci, kterou je zaměstnavatel povinen 

poskytnout zaměstnanci podle zvláštního právního předpisu, bude delší neţ 11 hodin. Příspěvek 

nelze uplatnit na stravování za zaměstnance, kterému v průběhu směny vznikl nárok na stravné 

podle zvláštního právního předpisu. Za stravování ve vlastním stravovacím zařízení se povaţuje i 

stravování zabezpečované ve vlastním stravovacím zařízení prostřednictvím jiných subjektů, 

5. práva zaměstnanců vyplývající z kolektivní smlouvy, vnitřního předpisu zaměstnavatele, 

pracovní nebo jiné smlouvy, pokud tento nebo zvláštní zákon nestanoví jinak, 
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Příloha č. 3: Vývoj ustanovení § 6 odst. 9 písm. a) ZDP 

 
Znění účinné do 31. prosince 2007  

(9) Od daně jsou, kromě příjmů uvedených v § 4, dále osvobozeny 

a) částky vynaloţené zaměstnavatelem na doškolování zaměstnanců, které souvisí s jeho 

podnikáním; toto osvobození se nevztahuje na částky vyplácené zaměstnancům jako náhrada za 

ušlý příjem, 

Znění účinné k 1. lednu 2008  

(9) Od daně jsou, kromě příjmů uvedených v § 4, dále osvobozeny 

a) částky vynaloţené zaměstnavatelem na úhradu výdajů spojených s odborným rozvojem 

zaměstnanců a rekvalifikací, související s předmětem jeho činnosti, s výjimkou částek 

vynaloţených na zvýšení kvalifikace; toto osvobození se nevztahuje na příjmy plynoucí 

zaměstnancům v této souvislosti jako mzda, plat, odměna nebo jako náhrada za ušlý příjem, 

Znění účinné k 1. lednu 2009  

(9) Od daně jsou, kromě příjmů uvedených v § 4, dále osvobozeny 

a) částky vynaloţené zaměstnavatelem na úhradu výdajů spojených s odborným rozvojem 

zaměstnanců a související s předmětem činnosti zaměstnavatele, pokud se podle zvláštního 

právního předpisu vzdělávání zaměstnance povaţuje za výkon práce, anebo vynaloţené na 

rekvalifikaci zaměstnanců podle zvláštního právního předpisu upravujícího zaměstnanost; toto 

osvobození se nevztahuje na příjmy plynoucí zaměstnancům v této souvislosti jako mzda, plat, 

odměna nebo jako náhrada za ušlý příjem, 

Znění účinné k 1. lednu 2010 (s účinností i pro zdaňovací období 2009) 

(9) Od daně jsou, kromě příjmů uvedených v § 4, dále osvobozeny 

a) nepeněţní plnění vynaloţená zaměstnavatelem na odborný rozvoj zaměstnanců související s 

předmětem činnosti zaměstnavatele nebo nepeněţní plnění vynaloţená zaměstnavatelem na 

rekvalifikaci zaměstnanců podle jiného právního předpisu upravujícího zaměstnanost; toto 

osvobození se nevztahuje na příjmy plynoucí zaměstnancům v této souvislosti jako mzda, plat, 

odměna nebo jako náhrada za ušlý příjem, jakoţ i na další peněţní plnění poskytovaná v této 

souvislosti zaměstnancům, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


