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Úvod 
 

 Cílem tohoto textu je poskytnout přehled nejčastěji poskytovaných 

zaměstnaneckých výhod na základě dohody v kolektivní smlouvě nebo dle vnitřního 

předpisu zaměstnavatele. Informovat o posledních změnách v zákoně č. 586/1992 Sb., o 

daních příjmů (dále jen „ZDP“), v odvodech na sociální a zdravotní pojištění, tj. v zákoně č. 

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

zaměstnanosti a v zákoně č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění.  

 

Změny  

v zákoně o daních z příjmů 
   

  Pokud jde o daňový režim zaměstnaneckých výhod poskytovaným zaměstnavatelem 

svým zaměstnancům z fondu kulturních a sociálních potřeb, ze sociálního fondu, ze zisku 

(příjmu) po jeho zdanění anebo na vrub nedaňových výdajů, tak zásadní informací je že: 

- zákon č. 267/2014 Sb., kterým se s účinností od ledna 2015 mění zákon č. 586/1992 Sb., 

o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, zrušil prakticky 

všechny negativní změny (z pohledu zdanění benefitů), které byly součástí zákona č. 

458/2011 Sb., o změně zákonů souvisejících se zřízením jednoho inkasního místa a dalších 

změnách daňových a pojistných zákonů, ve znění pozdějších předpisů („JIM“), a měly nabýt 

účinnosti 1. 1. 2015;  

- zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně 

souvisejících zákonů, zavádí slevy na dani za umístění dítěte v zařízení péče o děti 

předškolního věku, což je podstatným a novým prvkem v zákoně o daních z příjmů. Navíc 

vytváří lepší podmínky pro zaměstnavatele, aby takové zařízené pro zaměstnance zřizovali.   

Přehled nejdůležitějších úprav ve zdanění zaměstnaneckých výhod  

1. Upravuje se § 6 odst. 9 písm. d) ZDP – ustanovení upravuje zdanění nepeněžitých plnění 

poskytovaných zaměstnavatelem zaměstnancům nebo jejich rodinných příslušníkům ve 

formě použití zdravotnických, vzdělávacích, rekreačních zařízení atd. Z níže uvedeného 

znění je však zřejmě, že jde pouze o legislativně-technické zpřesnění a grafickou úpravu 

- obsah tohoto ustanovení zůstává stejný jako v roce 2014.  

Nově ustanovení § 6 odst. 9 písm. d) ZDP zní: od daně z příjmu je osvobozeno - nepeněžní 

plnění poskytované zaměstnavatelem zaměstnanci nebo jeho rodinnému příslušníkovi z 

fondu kulturních a sociálních potřeb, ze sociálního fondu, ze zisku (příjmu) po jeho 

zdanění anebo na vrub výdajů (nákladů), které nejsou výdaji (náklady) na dosažení, 

zajištění a udržení příjmů, ve formě 

1. použití zdravotnických, vzdělávacích nebo rekreačních zařízení; při poskytnutí rekreace a 

zájezdu je u zaměstnance z hodnoty nepeněžního plnění od daně osvobozena v úhrnu 

nejvýše částka 20 000 Kč za zdaňovací období, 

2. použití zařízení péče o děti předškolního věku včetně mateřské školy podle školského 

zákona, knihovny zaměstnavatele, tělovýchovných a sportovních zařízení, 

3. příspěvku na kulturní nebo sportovní akce. 

 

2.  Mění se § 6 odst. 9 písm. p) bod 3 ZDP – jde o ustanovení, které stanoví, že 

 příspěvek zaměstnavatele na stanovené formy pojištění na stáří, a to až do limitu 30 000 

 Kč ročně, je u zaměstnance osvobozen od daně z příjmu.  

  Od ledna 2015 dochází ke zpřísnění v bodě 3 tohoto ustanovení. Zpřísnění spočívá 

v tom, že osvobození od daně u příspěvku na soukromé životní pojištění zaniká, pokud 
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podle pojistné smlouvy může zaměstnanec platby poskytnuté zaměstnavatelem vybírat před 

skončením doby 60 kalendářních měsíců od uzavření smlouvy nebo před rokem, ve kterém 

pojištěný dosáhne 60 let k výplatě pojistného plnění ze soukromého životního pojištění. Jde 

mimo jiné o reakci na snahy některých pojišťovacích agentů nabízejících zaměstnavatelům 

pojištění tak, aby zaměstnancům snížili hrubé mzdy a posílali jim část mzdy prostřednictvím 

pojišťoven a tím se vyhnuli odvodům na sociální a zdravotní pojištění. Cílem novely je 

zamezení zneužívání soukromého životního pojištění k obcházení daňové a odvodové 

povinnosti. 

Důležité je přesvědčit se, a to počínaje lednovým příspěvkem, že pojistné smlouvy na 

soukromé životní pojištění vyhovují novým podmínkám, tzn., neumožňují zaměstnancům za 

trvání smlouvy žádné dílčí ani průběžné výběry z tohoto pojištění.  

 V přechodných ustanoveních čl. II bod 11. zákona č. 267/2014 Sb. (novela ZDP) je 

stanoveno, že ve zdaňovacím období roku 2015 se má za to, že podmínky podle ustanovení § 6 

odst. 9 písm. p) bodu 3 a § 15 odst. 6 zákona č. 586/1992 Sb., jsou splněny ode dne nabytí 

účinnosti tohoto zákona, pokud před 1. dubnem 2015 bude smlouva soukromého životního 

pojištění upravena tak, aby splňovala podmínky podle ustanovení § 6 odst. 9 písm. p) bodu 3 a § 

15 odst. 6 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. 

 Nově ustanovení § 6 odst. 9 písm. p) bod 3 ZDP zní: dojde-li před skončením doby 60 

kalendářních měsíců od uzavření smlouvy nebo před rokem, ve kterém pojištěný dosáhne 60 

let k výplatě pojistného plnění ze soukromého životního pojištění, jiného příjmu, který není 

pojistným plněním a nezakládá zánik pojistné smlouvy, nebo k předčasnému ukončení pojistné 

smlouvy, osvobození zaniká a příjmem podle § 6, ve zdaňovacím období, ve kterém k této 

skutečnosti došlo, jsou částky příspěvků na pojistné, které byly u pojištěného v roce výplaty 

nebo předčasného ukončení smlouvy a v uplynulých 10 letech od daně z příjmů ze závislé 

činnosti osvobozeny; toto se neuplatní v případě plnění, kdy došlo ke vzniku nároku na 

starobní důchod nebo invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně nebo v případě, stane-li 

se pojištěný invalidním ve třetím stupni podle zákona o důchodovém pojištění nebo v případě 

smrti a s výjimkou pojistných smluv, u nichž nebude vyplaceno pojistné plnění nebo odkupné 

a zároveň rezerva, kapitálová hodnota nebo odkupné bude přímo převedeno na jinou smlouvu 

soukromého životního pojištění splňující podmínky pro daňové osvobození příspěvků 

zaměstnavatele; tento příjem není příjmem vypláceným plátcem daně z příjmů ze závislé 

činnosti; zaměstnanec je povinen oznámit svému zaměstnavateli nejpozději poslední den 

kalendářního měsíce, v němž změna nastala, že nárok na daňové osvobození příspěvků 

hrazených zaměstnavatelem za jeho soukromé životní pojištění zanikl.  

Poznámka:  

 Dodanění prostřednictvím daňového přiznání se bude týkat i pojistných smluv uzavřených 

před 1. 1. 2015, ale jen pokud jde o příspěvky zaměstnavatele uhrazené po 1. 1. 2015. Od 

daně osvobozené příspěvky před 1. 1. 2015 se nadále budou řešit dosavadním způsobem (§ 8 

odst. 7 ZDP) - prostřednictvím srážkové daně vybírané pojišťovnou (např. z odkupného). 
 

3. Do ustanovení § 6 odst. 9 ZDP je vloženo nové písm. v), které zní: od daně z příjmu je 

 osvobozen příjem od téhož zaměstnavatele plynoucí zaměstnanci v podobě majetkového 

 prospěchu při bezúročné zápůjčce až do úhrnné výše jistin 300 000 Kč z těchto zápůjček. 

 V roce 2014 majetkový prospěch plynoucí zaměstnanci z bezúročné zápůjčky nebyl 

předmětem daně z příjmu fyzických osob.  

 Od 1. 1. 2015 je majetkový prospěch plynoucí zaměstnanci z bezúročné zápůjčky 

předmětem daně s tím, že u nesplacených zůstatků z těchto zápůjček (jistin), a to až do 

úhrnné výše 300 000 Kč (u jednoho zaměstnance od jednoho zaměstnavatele) je osvobozen 

od daně z příjmů fyzických osob. Majetkový prospěch ve výši obvyklého úroku se 
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vypočte jen z částky přesahující stanovený limit a zdaní se jako příjem ze závislé 

činnosti. Zároveň jde o příjem, který podléhá odvodům na sociální a zdravotní pojištění.  

 

4.  Do ustanovení § 24 odst. 2 ZDP je vloženo nové písm. zw), na základě kterého se 

 za výdaje (náklady) vynaložené k dosažení, zajištění a udržení příjmů pro daňové 

 účely považují také výdaje v podobě: 

1. výdajů na provoz vlastního zařízení péče o děti předškolního věku, nebo  

2. příspěvku na provoz zařízení péče o děti předškolního věku zajišťovaný jinými 

subjekty pro děti vlastních zaměstnanců.  

Návazně na tyto změny se v § 25 odst. 1 písm. h) bodě 2 slova „předškolní zařízení,“ zrušují a 

v § 25 odst. 1 písm. k) se za slova „1 až 3“ vkládají slova „, písm. zw)“. 

  

V roce 2014 se za výdaje (náklady) vynaložené k dosažení, zajištění a udržení příjmů 

pro daňové účely považovaly pouze výdaje na provoz vlastního zařízení pro děti, mateřské 

školy, zapsané školského rejstříku podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Naproti tomu náklady na 

provoz vlastního zařízení péče o děti předškolního věku, které nebylo zapsáno do školského 

rejstříku, podle školského zákona a náklady na provoz zařízení zajišťovaný jinými subjekty 

pro děti vlastních zaměstnanců - nebylo možné na straně zaměstnavatele zahrnout do 

daňových výdajů.   

 V roce 2015 jsou zaměstnavatelům k dispozici obě možnosti, tzn. výdaje na 

provoz vlastního zařízení péče o děti může zaměstnavatel zahrnout do daňových výdajů 

– avšak při využití této možnosti platí, že na straně zaměstnance je hodnota nepeněžního 

plnění (příspěvku) zdanitelný příjem, který zároveň podléhá odvodům na sociální a 

zdravotní pojištění;  

 Nebo - zaměstnavatel může i nadále dotčené výdaje (náklady) na provoz vlastního 

zařízení pro děti financovat ze zisku (příjmu) po jeho zdanění anebo na vrub výdajů 

(nákladů), které nejsou výdaji (náklady) na dosažení, zajištění a udržení příjmů, což 

představuje (jak se uvádí v důvodové zprávy k zákonu č. 247/2014 Sb.) výhodnější postup 

pro zaměstnavatele z hlediska dopadu na jeho cash flow, neboť v tomto případě je toto 

nepeněžní plnění na straně zaměstnance osvobozeno od daně z příjmů - § 6 odst. 9 písm. 

d) ZDP a také se nezahrnuje do základu pro odvod pojistného.   

Poznámka:  

  Úhrady zaměstnance provozovateli zařízení (v případě "vlastního zařízení" 

zaměstnavateli) za umístění dítěte v předmětném zařízení (umístění se rozumí bez stravy) 

mohou být u zaměstnance spojeny se slevou na dani podle nového § 35bb , a to až do roční 

výše odpovídající měsíční minimální mzdě, tj. za rok 2015 do výše 9 200 Kč na vyživované 

dítě. 

   

  Zbývající ustanovení zákona o daních z příjmů upravující daňový režim 

zaměstnaneckých výhod zůstávají prakticky stejná jako v roce 2014 – podrobněji viz 

komentář k jednotlivým plněním. 
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Změny v odvodech pojistného  

na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 
 

Pokud jde o odvod pojistného, tak i pro rok 2015 platí, že:    

- Vyměřovacím základem pro odvod pojistného na důchodové pojištění zaměstnance 

je úhrn příjmů, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob podle zákona o daních 

z příjmů a nejsou od této daně osvobozeny, a které zaměstnavatel zúčtoval1 v souvislosti 

se zaměstnáním, které zakládá účast na nemocenském pojištění. (5 odst. 1 zákona č. 

589//1992 Sb.) - stejné znění jako v roce 2014. 

- Vyměřovacím základem pro odvod pojistného odváděného zaměstnavatelem 

na nemocenské pojištění a na státní politiku zaměstnanosti je částka odpovídající 

úhrnu vyměřovacích základů jeho zaměstnanců na důchodové pojištění. (5 odst. 1 zákona 

č. 589/1992 Sb.) - stejné znění jako v roce 2014. 

- Vyměřovacím základem pro odvod zdravotního pojištění zaměstnance (§ 3 odstavce 1 

zákona č. 592/1992 Sb.), je úhrn příjmů ze závislé činnosti, které jsou nebo by byly, 

pokud by podléhaly zdanění v ČR, předmětem daně z příjmů fyzických osob podle 

zákona o daních z příjmů a nejsou od této daně osvobozeny a které mu zaměstnavatel 

zúčtoval v souvislosti se zaměstnáním   - zpřesňuje se okruh příjmu, ze kterých se 

odvádí zdravotní pojištění. (Jde např. o situace, kdy český rezident je vyslán do pobočky v 

zahraničí v EU, na zaměstnance se podle podmínek vyslání bude vztahovat české 

pojištění, ale mzda za práci podléhá zdanění především v místě výkonu práce a v ČR se 

použije metoda tzv.,“vynětí s výhradou progrese". (§ 38f odst. 4 ZDP)  

  Mezi příjmy, které se do vyměřovacího základu pro odvod pojistného (ustanovení 

§ 5 odst. 2 zákona č. 589/1992 Sb., a ustanovení § 3 odst. 2 zákona č. 592/1992 Sb.) 

nezahrnují, patří: 

a) náhrada škody podle zákoníku práce a právních předpisů upravujících služební poměry, 

b) odstupné a další odstupné, odchodné a odbytné, na která vznikl nárok podle zvláštních 

právních předpisů, a odměna při skončení funkčního období, na kterou vznikl nárok podle 

zvláštních právních předpisů, 

c) věrnostní přídavek horníků (zákon č. 62/1983 Sb., o věrnostním přídavku horníků, ve znění 

zákona č. 189/2006 Sb.), 

d) plnění, které bylo poskytnuto poživateli starobního důchodu nebo invalidního důchodu pro 

invaliditu třetího stupně po uplynutí jednoho roku ode dne skončení zaměstnání, 

e) jednorázová sociální výpomoc poskytnutá zaměstnanci k překlenutí jeho mimořádně 

obtížných poměrů vzniklých v důsledku živelní pohromy, požáru, ekologické nebo průmyslové 

havárie nebo jiné mimořádně závažné události.   

                                                 
 
1
 Zúčtovaným příjmem se pro účely věty první rozumí plnění, které bylo v peněžní nebo nepeněžní 

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

popřípadě připsáno k jeho dobru anebo spočívá v jiné formě plnění prováděné zaměstnavatelem za 

zaměstnance. 
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  Pozitivní je, že ve srovnání s rokem 2014 (i když původně zákon č. 458/2011 Sb., 

rušil prakticky všechny výše uvedené výjimky) ve výčtu výjimek od ledna 2015 dochází 

pouze k jedné změně, a to nově se do základu pro odvod pojistného zahrnují odměny 

vyplácené podle zákona o vynálezech a zlepšovacích návrzích, pokud vytvoření a uplatnění 

vynálezu nebo zlepšovacího návrhu nemělo souvislost s výkonem zaměstnání.  

   

 
Výdaje na pracovní a sociální podmínky 

u zaměstnavatelů ve veřejných službách a správě 

 Ve veřejných službách a správě a ve státních podnicích je podstatná část výdajů na 

uspokojování kulturních a sociálních potřeb zaměstnanců hrazena z fondu kulturních a 

sociálních potřeb (dále jen „FKSP“).  

Tvorbu a čerpání FKSP upravují:  

 pro státní podniky - vyhláška č. 310/1995 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, 

ve znění pozdějších předpisů. Znění vyhlášky se pro rok 2015 nemění. Tzn., že i 

v roce 2015 se FKSP ve státních podnicích tvoří základním přídělem ze zisku ve 

výši 2 % z ročního objemu nákladů zúčtovaných na mzdy, náhrady mzdy a odměny 

za pracovní pohotovost zaměstnancům. Stejně tak rozsah plnění zůstává beze změn.  

 pro zaměstnavatele ve veřejných službách a správě - vyhláška č. 114/2002 Sb., o 

fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů. Pokud jde o 

tvorbu fondu, lze vzhledem k vládou schválenému návrhu státního rozpočtu pro rok 

2015 předpokládat, že základní příděl do FKSP, bude nadále činit 1 % z ročního 

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

mzdy a odměny za pracovní pohotovost. 
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Vybraná plnění 

a jejich posuzování z hlediska daní z příjmů a odvodu 

pojistného 

 
 

I. Oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
 

1.1. Osobní ochranné pracovní prostředky, pracovní oděvy a obuv, mycí, 

čisticí a dezinfekční prostředky 
 

Rozsah a bližší podmínky poskytování těchto ochranných prostředků upravuje např.: 

nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 

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

nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění 

pozdějších předpisů. 

 

Daňový režim na straně zaměstnavatele: 

Daňovým výdajem jsou náklady vynaložené na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci a hygienické vybavení pracovišť (§ 24 odst. 2 písm. j) bod 1) ZDP). V případě výdaje 

(nákladů) na pořízení ochranných nápojů jako daňový výdaj může zaměstnavatel uplatnit 

pouze náklady hrazené v rozsahu stanoveném zvláštními právními předpisy (§ 8 nařízení 

vlády č. 361/2007 Sb.). Výdaje nad stanovený rozsah ochranných nápojů a nákup jiných 

ochranných prostředků než uvedených ve zvláštním právním předpisu, a to i v případě, že 

právo zaměstnanců na jejich poskytnutí vyplývá z kolektivní smlouvy, vnitřního předpisu 

zaměstnavatele, pracovní nebo jiné smlouvy nemůže zaměstnavatel zahrnout do daňových 

výdajů. (§ 25 odst. 1 písm. j) ZDP)   

 

Daňový režim na straně zaměstnance:  

U zaměstnance za příjmy ze závisle činností se nepovažují a předmětem daně nejsou: 

- hodnota osobních ochranných pracovních prostředků, pracovních oděvů a obuvi, 

mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků a ochranných nápojů poskytovaných v rozsahu 

stanoveném zvláštním předpisem, včetně nákladů na udržování osobních ochranných a 

pracovních prostředků, pracovních oděvů a obuvi, jakož i hodnota poskytovaných stejnokrojů, 

včetně příspěvků na jejich udržování, dále hodnota pracovního oblečení, určeného 

zaměstnavatelem pro výkon zaměstnání, včetně příspěvku na jeho udržování. (§ 6 odst. 7 

písmeno b) ZDP)  

- též povinná plnění zaměstnavatele na vytváření a dodržování pracovních podmínek 

pro výkon práce stanovená právním předpisem (§ 6 odst. 7 písm. e).  (Jde zejména o náklady 

vynaložené na vybavení, osvětlení, otop a bezpečnostní a hygienické zabezpečení pracoviště, 

na pracovní nástroje, zdravotní prohlídky a povinná očkování zaměstnanců, které je povinen 

hradit zaměstnavatel apod. Z hlediska textace ustanovení se jedná o promítnutí do zákona 

ustanovení § 1a písm. b) a § 38 odst. 1 písm. a) zákoníku práce). 

Dále ZDP v ustanovení § 6 odst. 8 stanoví, že hradí-li zaměstnavatel zaměstnanci 

výdaje (náhrady) podle odstavce 7 písm. b) až d) paušální částkou, považují se tyto výdaje za 

prokázané do výše paušálu stanoveného zvláštními předpisy nebo paušálu uvedeného v 
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kolektivní smlouvě, ve vnitřním předpise zaměstnavatele, v pracovní nebo jiné smlouvě za 

předpokladu, že výše paušálu byla zaměstnavatelem prokazatelně stanovena na základě 

kalkulace skutečných výdajů. Stejným způsobem postupuje zaměstnavatel při stanovení 

paušálu v případech, kdy dojde ke změně podmínek, za nichž byl paušál stanoven.  

Tzn., náklady vynaložené zaměstnavatelem na pořízení a údržbu výše uvedených 

osobních ochranných pracovních prostředků v rozsahu stanoveném ve zvláštních přepisech se 

u zaměstnance nepovažují za příjem ze závislé činnosti a nejsou předmětem daně. Avšak 

hodnota plnění poskytnutých zaměstnanci nad rozsah stanovený ve zvláštních 

předpisech je na straně zaměstnance zdanitelným příjmem. 

 

Odvod pojistného na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení:  

Částky na ochranné prostředky, které se nepovažuji za příjmy ze závislé činnosti, a 

nejsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, se nezahrnují do vyměřovacího základu pro 

odvod pojistného a neodvádí se z nich pojistné.  

Plnění poskytnuté zaměstnavatelem nad rozsah stanovený ve zvláštních přepisech jsou 

u zaměstnance zdanitelným příjmem, a proto se zahrnují do vyměřovacího základu pro odvod 

pojistného a odvádí se z nich pojistné. 

 

Změny oproti roku 2014 

U daně z příjmů 

právnických osob 

U daně z příjmů fyzických 

osob 

V pojistném na sociální a 

zdravotní pojištění 

žádné žádné žádné 

 

 

1.2. Ochranné nápoje 
 

Rozsah a podmínky poskytování ochranných nápojů upravuje např. nařízení vlády č. 

361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších 

předpisů. 

 

Daňový režim na straně zaměstnavatele:  

Do daňových výdajů lze uplatnit výdaje (náklady) vynaložené na pořízení 

ochranných nápojů, a to v rozsahu stanoveném zvláštními právními předpisy. (§ 24 odst. 2 

písm. j) bod 1 ZDP)  

Pořízení ochranných nápojů nad rámec stanovený zvláštními právními předpisy nelze 

zahrnout do daňových výdajů, a to ani v případě, že právo na jejich poskytování vyplývá z 

kolektivní smlouvy, vnitřního předpisu zaměstnavatele, pracovní nebo jiné smlouvy (§ 25 

odst. 1 písm. j) ZDP)  

 

Daňový režim na straně zaměstnance:  

Hodnota ochranných nápojů poskytovaných v rozsahu stanoveném zvláštním 

předpisem není předmětem daně. (§ 6 odst. 7 písm. b) ZDP) 
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Odvod pojistného na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení:  

Částky, které nejsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, se nezahrnují do 

vyměřovacího základu pro odvod pojistného a neodvádí se z nich pojistné.  

 

Změny oproti roku 2014 

U daně z příjmů 

právnických osob 

U daně z příjmů fyzických 

osob 

V pojistném na sociální a 

zdravotní pojištění 

žádné žádné žádné 

 

 

1.3. Poskytování pitné vody  

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 

zaměstnanců při práci, v ustanovení § 53 odst. 1) stanoví podmínky pro zásobování pitnou 

vodou a vodou pro zajištění osobní hygieny zaměstnanců, a to - prostor určený pro práci 

musí být zásoben pitnou vodou v množství postačujícím pro potřeby pití zaměstnance a 

zajištění předlékařské pomoci a teplou tekoucí vodou pro zajištění osobní hygieny 

zaměstnance. Při práci s biologickými činiteli a s látkami, působícími dráždění pokožky nebo 

senzibilizaci, s toxickými a vysoce toxickými chemickými látkami, s karcinogeny kategorie 1 a 

mutageny kategorie 1, látkami žíravými, při práci ve výrobě kosmetických prostředků, v 

úpravnách vod a vodovodů, holičství, kadeřnictví, pedikúře, manikúře, kosmetických, 

masérských, regeneračních a rekondičních službách, v provozovnách živností, při nichž je 

porušována integrita kůže nebo ve kterých se používají k péči o tělo speciální přístroje, 

například solária nebo myostimulátory (dále jen "činnost epidemiologicky závažná"), musí 

být zajištěna tekoucí pitná voda přímo na pracovišti. Pokud to povaha práce na těchto 

pracovištích vyžaduje, mimo pracovišť určených pro výkon činnosti epidemiologicky závažné, 

zřizují se ruční sprchy. Na pracovištích s žíravinami musí být zajištěna i možnost 

vyplachování oka pitnou vodou.  

Podle § 3 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění 

pozdějších předpisů, se za pitnou vodou považuje veškerá voda v původním stavu nebo po 

úpravě, která je určena k pití, vaření, přípravě jídel a nápojů… Za pitnou vodu se nepovažuje 

přírodní léčivý zdroj a přírodní minerální voda, o níž bylo vydáno osvědčení podle zvláštního 

právního předpisu.  

 

Daňový režim na straně zaměstnavatele:  

Výdaje (náklady) vynaložené na zajištění pitné vody jsou u zaměstnavatele daňovým 

výdajem. (§ 24 odst. 2 písm. p) ZDP) 

 

Daňový režim na straně zaměstnance:  

Hodnota pitné vody není předmětem daně z příjmů fyzických osob. Pro posílení 

právní jistoty bylo již pro rok 2014 do ZDP doplněno, že - předmětem, daně z příjmů nejsou 

povinná plnění zaměstnavatele na vytváření a dodržování pracovních podmínek pro výkon 

práce stanovená právním předpisem. (§ 6 odst. 7 písm. e) ZDP) 
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Odvod pojistného na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení:  

Částky, které nejsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, se nezahrnují do 

vyměřovacího základu pro odvod pojistného a neodvádí se z nich pojistné.  

 

Změny oproti roku 2014 

U daně z příjmů 

právnických osob 

U daně z příjmů fyzických 

osob 

V pojistném na sociální a 

zdravotní pojištění 

žádné žádné žádné 

 

 

1.4. Nealkoholické nápoje (kromě ochranných nápojů a pitné vody) 
 

Daňový režim na straně zaměstnavatele:  

Hodnotu nealkoholických nápojů poskytovaných jako nepeněžní plnění 

zaměstnavatelem zaměstnancům ke spotřebě na pracovišti nelze zahrnout do daňových 

výdajů (§ 25 odst. 1 písm. zm) ZDP). Tzn., zaměstnavatel nemůže náklady vynaložené na 

nákup nealkoholických nápojů zahrnout do daňových výdajů, a to ani v případě, že právo 

zaměstnance na plnění vyplývá z kolektivní smlouvy, vnitřního předpisu zaměstnavatele nebo 

z pracovní nebo jiné smlouvy.  

 

Daňový režim na straně zaměstnance:  

U zaměstnance je od daně osvobozena hodnota nealkoholických nápojů 

poskytovaných jako nepeněžní plnění ze sociálního fondu, ze zisku (příjmu) po jeho zdanění 

anebo na vrub výdajů (nákladů), které nejsou výdaji (náklady) na dosažení, zajištění a 

udržení příjmů zaměstnavatelem zaměstnancům ke spotřebě na pracovišti. (§ 6 odst. 9 písm. 

c) ZDP)  

Nealkoholické nápoje, určené pro zaměstnance ke spotřebě na pracovišti, může 

zaměstnavatel hradit pouze ze sociálního fondu, zisku po jeho zdanění anebo na vrub 

nedaňových výdajů, hodnota takto pořízených nealkoholických nápojů je u zaměstnance 

v plném rozsahu osvobozena od daně z příjmů. 

 

Odvod pojistného na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení:  

Částky osvobozené od daně z příjmů fyzických osob se nezahrnují do vyměřovacího 

základu pro odvod pojistného a neodvádí se z nich pojistné. 

  

Změny oproti roku 2014 

U daně z příjmů právnických 

osob 

U daně z příjmů fyzických 

osob 

V pojistném na sociální a 

zdravotní pojištění V  

žádné žádné žádné 

 

 

1.5. Závodní preventivní péče - pracovnělékařské služby  
 

Definice preventivní péče je obsažená v zákoně č. 372/2011 Sb., o zdravotních 

službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů (zákon o zdravotních 

službách). Preventivní péče viz ustanovení § 5 odst. 2 písm. a) tohoto zákona je zařazená 

mezi druhy zdravotní péče a jejichž účelem je „včasné vyhledávání faktorů, které jsou v 
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příčinné souvislosti se vznikem nemoci nebo zhoršením zdravotního stavu, a provádění 

opatření směřujících k odstraňování nebo minimalizaci vlivu těchto faktorů a předcházení 

jejich vzniku.“ Dále podle odst. 3 cit zákona „prováděcí právní předpis stanoví druhy, obsah 

a časové rozmezí preventivních prohlídek, okruhy osob, kterým jsou jednotlivé druhy 

preventivních prohlídek poskytovány, a okruhy poskytovatelů, kteří preventivní prohlídky 

provádějí.  

 

Daňový režim na straně zaměstnavatele:  

Daňovým výdajem jsou náklady na - pracovnělékařské služby poskytované 

poskytovatelem těchto služeb v rozsahu stanoveném zvláštními předpisy a nehrazeném 

zdravotní pojišťovnou, na lékařské prohlídky a lékařská vyšetření stanovené zvláštními 

předpisy. (§ 24 odst. 2 písm. j) bod 2 ZDP) 

Tzn. daňovými výdaji na pracovnělékařské služby jsou (stejně jako doposud) 

výdaje na zajištění preventivních vstupních, periodických, mimořádných, řadových a 

výstupních prohlídek zaměstnanců v rozsahu stanoveném zvláštními předpisy a poskytována 

poskytovateli těchto služeb. (Pokyn GFŘ č. D - 6 k jednotnému postupu při uplatňování 

některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.  

Jiné nebo vyšší výdaje, a to ani v případě, že právo na jejich poskytování vyplývá z 

kolektivní smlouvy, vnitřního předpisu zaměstnavatele, pracovní nebo jiné smlouvy nelze 

zahrnout do daňových výdajů. (§ 25 odst. 1 písm. j) ZDP)  

 

Daňový režim na straně zaměstnance:  

Náklady preventivní péče hrazené zaměstnavatelem podle ustanovení § 24 odst. 2 písm. 

j) bod 2 ZDP nejsou u zaměstnance předmětem daně. Předmětem daně u zaměstnance nejsou 

také částky, kterými zaměstnavatel hradí zaměstnanci prokázané výdaje za odborná vyšetření řidičů 

podle § 87a zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění   

pozdějšcích předpisů, protože tato vyšetření jsou součástí pravidelných lékařských prohlídek. (§ 6 

odst. 7 písm. c) ZDP) 

Dále na straně zaměstnance jsou od daně z příjmů osvobozena - nepeněžní plnění 

poskytovaná zaměstnavatelem zaměstnancům z fondu kulturních a sociálních potřeb, ze 

sociálního fondu, ze zisku (příjmu) po jeho zdanění anebo na vrub výdajů (nákladů), které 

nejsou výdaji (náklady) na dosažení, zajištění a udržení příjmů, ve formě možnosti používat 

zdravotnická zařízení. Jako plnění zaměstnavatele zaměstnanci se posuzuje i plnění 

poskytnuté pro rodinné příslušníky zaměstnance. (§ 6 odst. 9 písm. d) ZDP)    

 

Odvod pojistného na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení:  

Příjmy, které nejsou předmětem daně z příjmů fyzických osob a příjmy osvobozené od 

daně z příjmů se nezahrnují do vyměřovacího základu pro odvod pojistného a neodvádí se 

z nich pojistné. 

 

Změny oproti roku 2014 

U daně z příjmů 

právnických osob 

U daně z příjmů fyzických 

osob 

V pojistném na sociální a 

zdravotní pojištění 

žádné žádné žádné 
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II. Vzdělávání 
 

2.1. Odborný rozvoj a rekvalifikace zaměstnanců související s předmětem 

činnosti zaměstnavatele  
 

Daňový režim na straně zaměstnavatele:  

Daňovými výdaji u zaměstnavatele jsou náklady na provoz vlastních vzdělávacích 

zařízení nebo výdaje (náklady) spojené s odborným rozvojem zaměstnanců podle jiného 

právního předpisu (např. § 230 zákoníku práce) a rekvalifikací zaměstnanců podle jiného 

právního předpisu upravujícího zaměstnanost (zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti) pokud 

souvisejí s předmětem činnosti zaměstnavatele. (§ 24 odst. 2 písm. j) bod 3 ZDP)  

Tzn., daňově uznatelnými výdaji jsou jak výdaje vynaložené na prohlubování 

kvalifikace, výdaje vynaložené na zvyšování kvalifikace i výdaje na rekvalifikace (podle 

zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti), pokud souvisejí s předmětem činnosti 

zaměstnavatele.   

 

Daňový režim na straně zaměstnance:  

U zaměstnance je od daně osvobozena - nepeněžní plnění vynaložená 

zaměstnavatelem na odborný rozvoj zaměstnanců související s předmětem činnosti 

zaměstnavatele nebo nepeněžní plnění vynaložená zaměstnavatelem na rekvalifikaci 

zaměstnanců podle jiného právního předpisu upravujícího zaměstnanost (zákon č. 435/2004 

Sb., o zaměstnanosti); toto osvobození se nevztahuje na příjmy plynoucí zaměstnancům v této 

souvislosti jako mzda, plat, odměna nebo jako náhrada za ušlý příjem, jakož i na další 

peněžní plnění poskytovaná v této souvislosti zaměstnancům. (§ 6 odst. 9 písm. a) ZDP) 

 

Na straně zaměstnance jsou od daně z příjmů osvobozena veškerá nepeněžní plnění 

vynaložená zaměstnavatelem na jejich odborný rozvoj. Tzn., jak nepeněžní plnění 

poskytnutá zaměstnavatelem zaměstnancům na vzdělávání, které má charakter prohlubování 

kvalifikace, tak i nepeněžní plnění na zvyšování kvalifikace, které nebude zaměstnavatelem 

považováno za výkon práce, ale za překážku v práci resp. které zaměstnanec absolvuje ve 

svém volném čase, a to za podmínky, že takové vzdělávání bude souviset s předmětem 

činnosti zaměstnavatele.   

Toto osvobození se nevztahuje na peněžní plnění poskytnutá zaměstnancům 

v souvislosti s odborným rozvojem, tzn., nevztahuje se na příjmy poskytnuté formou mzdy, 

platu, odměny nebo formou náhrady za ušlý příjem. Rovněž se toto osvobození nevztahuje 

na peněžní plnění poskytovaná v této souvislosti zaměstnancům, např. formou peněžního 

příspěvku na dopravu do vzdělávacího zařízení (nebude-li se jednat o pracovní cestu) apod. (6 

odst. 9 písm. a) ZDP) 
 

Odvod pojistného na zdravotní pojištění a na sociální zabezpečení:  

 Částky, které jsou osvobozeny od daně z příjmů fyzických osob, se nezahrnují do 

vyměřovacího základu pro odvod pojistného a pojistné se z těchto příjmů neodvádí. Částky 

vynaložené na vzdělávání, které jsou u zaměstnance zdanitelným příjmem, se zahrnují do 

vyměřovacího základu pro odvod pojistného a odvádí se z nich pojistné. 
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Změny oproti roku 2014 

U daně z příjmů 

právnických osob 

U daně z příjmů fyzických 

osob 

V pojistném na sociální a 

zdravotní pojištění 

žádné žádné žádné 

 



 Pokyn GFŘ č. D- 6 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona 

č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.  
 

K § 24:  Vzdělávacími zařízeními podle § 24 odst. 2 písm. j) bod 3. zákona se rozumějí pouze zařízení 

sloužící ke vzdělávání vlastních pracovníků. Za vzdělávací zařízení se považuje i mateřská škola 

zapsaná do školského rejstříku podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 

vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Mateřská škola 

nezapsaná do školského rejstříku podle školského zákona je pro účely zákona posuzována jako 

předškolní zařízení. Daňovými výdaji jsou výdaje (náklady) související s provozem těchto vzdělávacích 

zařízení, pokud tato zařízení slouží pouze ke vzdělávání vlastních pracovníků. Jsou-li tato zařízení 

využívána také ke vzdělávání jiných osob nebo k jiným účelům, lze do daňových výdajů zahrnout pouze 

část provozních výdajů (nákladů) souvisejících se vzděláváním vlastních pracovníků, stanovenou 

podle vhodného kriteria (např. lůžkodny, doba trvání jednotlivých činností). Pro část výdajů (nákladů) 

vynaložených na vzdělávání jiných osob nebo na jiné účely platí ustanovení 25 odst. 1 písm. k) zákona 

a daňové výdaje se uznávají pouze do výše dosažených příjmů.  

Je-li při školeních zajištěno stravování (oběd nebo občerstvení), je jeho cena bez ohledu na formu 

uvedenou na pozvánce podle § 24 odst. 2 písm. j) bod 3. zákona výdajem (nákladem) zaměstnavatele, 

který vyslal zaměstnance na školení související s předmětem činnosti zaměstnavatele nebo s pracovním 

zařazením zaměstnance. 

 

K § 25: Za zařízení k uspokojování potřeb zaměstnanců nebo jiných osob podle § 25 odst. 1 písm. k) 

zákona se považují např. rekreační zařízení, předškolní zařízení (včetně mateřských škol 

nezapsaných do školského rejstříku podle školského zákona), kulturní zařízení, podniková bytová 

hospodářství, ubytovny a další zařízení, ve kterých jsou zaměstnavatelem poskytovány zaměstnancům 

služby v rozsahu převyšujícím povinnou péči. Toto ustanovení se nevztahuje na zařízení využívaná v 

rámci předmětu činnosti poplatníka ke komerčním účelům, tzn. v případech, kdy poplatník provozuje 

uvedená zařízení v rámci své podnikatelské činnosti (v této souvislosti má pak např. příslušná 

živnostenská oprávnění).  Zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a 

o změně souvisejících zákonů novelizuje -  v § 25 odst. 1 písm. h) bodě 2 slova „předškolní 

zařízení,“ zrušují a v § 25 odst. 1 písm. k) se za slova „1 až 3“ vkládají slova „, písm. zw)“ – 

více viz níže. 

 

2.2. Vzdělávání, které nesouvisí s předmětem činnosti zaměstnavatele 
 

Daňový režim na straně zaměstnavatele: 

Výdaje na vzdělávání zaměstnanců (jejich rodinných příslušníků), které nesouvisí 

s předmětem činnosti (podnikáním) zaměstnavatele nemůže zaměstnavatel uplatnit jako 

daňový výdaj, a to ani v případě, že právo na jejich poskytnutí vyplývá z kolektivní smlouvy, 

vnitřního předpisu zaměstnavatele, pracovní nebo jiné smlouvy. (§ 25 odst. 1 písm. j) ZDP)   

Náklady na vzdělávání zaměstnanců (jejich rodinných příslušníků), které nesouvisí 

s podnikáním zaměstnavatele muže zaměstnavatel hradit pouze ze sociálního fondu ze 

zisku po zdanění anebo na vrub nedaňových výdajů. 
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Daňový režim na straně zaměstnance:  

Od daně je osvobozeno nepeněžní plnění poskytované zaměstnavatelem zaměstnanci 

nebo jeho rodinnému příslušníkovi z fondu kulturních a sociálních potřeb, ze sociálního 

fondu, ze zisku (příjmu) po jeho zdanění anebo na vrub výdajů (nákladů), které nejsou výdaji 

(náklady) na dosažení, zajištění a udržení příjmů, ve formě použití vzdělávacích zařízení a 

knihovny zaměstnavatele. (§ 6 odst. 9 písm. d) ZDP) 

Tzn. nepeněžní příspěvky na různé formy vzdělání zaměstnanců nebo jejich 

rodinných příslušníků (nadále platí, že jako plnění zaměstnavatele zaměstnanci se posuzuje i 

plnění poskytnuté pro rodinné příslušníky zaměstnance), které přímo nesouvisí s podnikáním 

zaměstnavatele, pokud jsou hrazené z FKSP, ze sociálního fondu, ze zisku po zdanění anebo 

na vrub nedaňových výdajů, jsou osvobozeny od daně z příjmů fyzických osob. Peněžní 

příspěvky (plnění) jsou zdanitelným příjmem. 

 

Odvod pojistného na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení:  

Nepeněžní příspěvky na vzdělávání osvobozené od daně z příjmů fyzických osob se 

nezahrnují do vyměřovacího základu pro odvod pojistného a neodvádí se z nich pojistné. 

Peněžní příspěvky jsou zdanitelným příjmem, a proto se zahrnují do vyměřovacího základu a 

odvádí se z nich pojistné. 

 

Změny oproti roku 2014 

U daně z příjmů právnických 

 Osob 

U daně z příjmů fyzických 

osob 

V pojistném na sociální a 

zdravotní pojištění 

žádné žádné žádné 

 

 

III. Stravování zaměstnanců a bývalých zaměstnanců 
 

Zaměstnavatel může zabezpečovat stravování svých zaměstnanců ve vlastním zařízení 

nebo zajišťovat prostřednictvím jiných subjektů. Příspěvek na stravování lze poskytovat 

v nepeněžní nebo i peněžní formě. Výše nákladů, které může zaměstnavatel zahrnout do 

daňových výdajů, se liší, podle toho jakým způsobem je stravování zabezpečováno. Daňový 

režim na straně zaměstnance pak závisí od formy příspěvku na zvýhodněné stravování.    

 

3.1. Stravování zaměstnanců ve vlastním zařízení nebo zajišťované 

zaměstnavatelem prostřednictvím jiných subjektů 
 

Daňový režim na straně zaměstnavatele:  

Daňovými výdaji jsou náklady na provoz vlastního stravovacího zařízení, kromě 

hodnoty potravin, nebo příspěvky na stravování zajišťované prostřednictvím jiných subjektů a 

poskytované až do výše 55 % ceny jednoho jídla za jednu směnu, maximálně však do výše 70 

% stravného vymezeného pro zaměstnance v § 6 odst. 9 písm. b) ZDP při trvání pracovní 

cesty 5 až 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 
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poskytnout zaměstnanci podle zvláštního právního předpisu, bude delší než 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 považuje i stravování 

zabezpečované ve vlastním stravovacím zařízení prostřednictvím jiných subjektů. 

(§ 24 odst. 2 písm. j) bod 4 ZDP) 

 

Při zabezpečování stravování ve vlastním zařízení daňovými výdaji jsou náklady 

na provoz tohoto stravovacího zařízení, kromě hodnoty potravin. Při zabezpečování 

stravování prostřednictvím jiných subjektů jsou daňovými výdaji příspěvky na 

stravování, a to až do výše 55 % ceny jednoho jídla za jednu směnu, maximálně však do výše 

70 % horního limitu stravného vymezeného pro zaměstnance v tzv. „nepodnikatelské sféře“
2
 

(§ 6 odst. 9 písm. b) ZDP) při trvání pracovní cesty 5 až 12 hodin. 

Příspěvek na stravování může zaměstnavatel uplatnit jako daňový výdaj, pokud 

přítomnost zaměstnance v práci během jeho stanovené směny trvá aspoň 3 hodiny. Při směně 

delší než 11 hod. (včetně povinných přestávek v práci) lze do daňových výdajů zahrnout i 

další příspěvek. Jiné nebo vyšší výdaje na stravování nemůže zaměstnavatel do daňových 

výdajů zahrnout, a to ani v případě, že právo zaměstnanců na ně vyplývá z kolektivní 

smlouvy, vnitřního předpisu nebo pracovní či jiné smlouvy. (§ 25 odst. 1 písm. j) ZDP) 

Poznámka:  

  Od 1. ledna 2015, a to vyhláškou č.  /2014 Sb., kterou se pro účely poskytování 

cestovních náhrad mění sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel 

a stravné a stanoví průměrná cena pohonných hmot, by mělo dojít ke změně sazeb 

stravného, tzn., trvá-li pracovní cesta zaměstnance 5 až 12 hodin poskytne zaměstnavatel 

zaměstnanci stravné ve výši 69 Kč až 82 Kč. Takže 70 % horního limitu stravného činí 

57,40 Kč. - návrh vyhlášky je v připomínkovém řízení. 

 

Daňový režim na straně zaměstnance:  

Od daně z příjmu fyzických osob (jako příjem zaměstnance) je osvobozena hodnota 

stravování poskytovaného jako nepeněžní plnění zaměstnavatelem zaměstnancům ke spotřebě 

na pracovišti nebo v rámci závodního stravování zajišťovaného prostřednictvím jiných 

subjektů. (§ 6 odst. 9 písm. b) ZDP) 

Nepeněžní plnění poskytovaná formou stravování zaměstnanců na pracovišti a 

nepeněžní příspěvky na závodní stravování zabezpečené zaměstnavatelem prostřednictvím 

jiných subjektů jsou na straně zaměstnance osvobozeny od daně z příjmů. 

                                                 
2
 Část sedmá, Hlava III ZP „poskytování cestovních náhrad zaměstnanci zaměstnavatele, který je 

státem, uzemním samosprávním celkem, státním fondem, příspěvkovou organizací, jejíž náklady na 

platy a odměny za pracovní pohotovost jsou plně zabezpečovány z příspěvku na provoz poskytovaného 

z rozpočtu zřizovatele nebo z úhrad podle zvláštních právních předpisů nebo školskou právnickou 

osobou zřízenou podle školského zákona.“  



 17 

Odvod pojistného na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení:  

Nepeněžní příspěvky na stravování jsou osvobozeny od daně z příjmů fyzických osob, 

a proto se nezahrnují do vyměřovacího základu pro odvod pojistného a pojistné se z těchto 

příspěvků neodvádí.  

 

Změny oproti roku 2014 

U daně z příjmů právnických 

osob 

U daně z příjmů fyzických 

osob 

V pojistném na sociální a 

zdravotní pojištění 

žádné žádné žádné 

 

3.2. Peněžní příspěvek na stravování 
 

Daňový režim na straně zaměstnavatele:  

Hodnotu peněžních příspěvků na stravování zaměstnanců nemůže zaměstnavatel 

zahrnout do daňových výdajů, a to ani v případě, že právo zaměstnanců na takové plnění 

vyplývá z kolektivní smlouvy, vnitřního předpisu zaměstnavatele, pracovní či jiné smlouvy. 

To znamená, zaměstnavatel je může hradit pouze ze sociálního fondu, ze zisku po 

zdanění, anebo na vrub nedaňových výdajů. (§ 25 odst. 1 písm. j) ZDP)  

 

Daňový režim na straně zaměstnance:  

Peněžní příspěvky na stravování jsou u zaměstnance zdanitelným příjmem. 

Odvod pojistného na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení:  

Peněžní příspěvky na stravování nejsou osvobozeny od daně z příjmů fyzických osob, 

a proto se v plném rozsahu zahrnují do vyměřovacího základu pro odvod pojistného a odvádí 

se z nich pojistné.  

 

Změny oproti roku 2014 

U daně z příjmů právnických 

osob 

U daně z příjmů fyzických 

osob 

V pojistném na sociální a 

zdravotní pojištění 

žádné žádné žádné 

 

 

3.3. Stravování zaměstnanců v době čerpání dovolené a po dobu jejich 

dočasné pracovní neschopnosti (§ 236 ZP)  
 

Daňový režim na straně zaměstnavatele:  

Při poskytování zvýhodněného stravování zaměstnancům v době čerpání dovolené a 

v době jejich dočasné pracovní neschopnosti ve vlastním zařízení zaměstnavatele žádné 

další náklady (výdaje) na provoz těchto zařízení nevznikají.  

Při zabezpečování stravování prostřednictvím jiných subjektů výdaje na 

zvýhodněné stravování zaměstnanců v době čerpání dovolené a v době, kdy jsou zaměstnanci 

v dočasné pracovní neschopnosti, nemůže zaměstnavatel zahrnout do daňových výdajů, a 

to ani v případě, že právo zaměstnanců na takové plnění vyplývá z kolektivní smlouvy, 

vnitřního předpisu zaměstnavatele nebo pracovní či jiné smlouvy. S výjimkou, že přítomnost 

zaměstnance v práci během stanovené směny, kdy zaměstnanec čerpal dovolenou, která trvala 

aspoň 3 hodiny (např. při stanovené délce směny 8 hod. zaměstnanec čerpá 4 hod. dovolené). 
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 Na zvýhodněné stravování zaměstnanců v době dovolené a v době dočasné 

pracovní neschopnosti zaměstnanců, může zaměstnavatel zaměstnancům přispívat 

pouze ze sociálního fondu, ze zisku po zdanění, anebo na vrub nedaňových výdajů. (§ 24 

odst. 2 písm. j) bod 4 ZDP) 

 

Daňový režim na straně zaměstnance:  

Nepeněžní příspěvky na stravování poskytované zaměstnavatelem zaměstnancům v 

době čerpání dovolené a době jejich dočasné pracovní neschopnosti jsou osvobozeny od daně 

za předpokladu, že jsou poskytovány zaměstnavatelem v rámci zavedeného systému 

závodního stravování.  
 

Odvod pojistného na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení:  

Nepeněžní příspěvky na zvýhodněné stravování zaměstnance v době dovolené a 

dočasné pracovní neschopnosti zaměstnanců jsou osvobozeny od daně, a proto se nezahrnují 

do vyměřovacího základu pro odvod pojistného a neodvádí se z nich pojistné.  

 

Změny oproti roku 2014 

U daně z příjmů právnických 

osob 

U daně z příjmů fyzických 

osob 

V pojistném na sociální a 

zdravotní pojištění 

žádné žádné žádné 

 

 

3.4. Stravování bývalých zaměstnanců, kteří u zaměstnavatele pracovali do 

odchodu do starobního nebo invalidního důchodu třetího stupně (§ 236 ZP) 
 

Daňový režim na straně zaměstnavatele: 

 Při poskytování zvýhodněného stravování bývalým zaměstnancům daňový režim 

závisí od formy zabezpečování stravování, a to: 

 ve vlastním zařízení zaměstnavatele žádné další náklady (výdaje) na stravování 

nevznikají,  

 při stravování prostřednictvím jiných subjektů - příspěvky na zvýhodněné stravování 

bývalých zaměstnanců, kteří u zaměstnavatele pracovali do odchodu do starobního nebo 

plného invalidního důchodu, nelze zahrnout do daňových výdajů, a to ani v případě, že 

právo bývalých zaměstnanců na takové plnění vyplývá z kolektivní smlouvy nebo 

vnitřního předpisu zaměstnavatele. (§ 24 odst. 2 písm. j) bod 4 ZDP) 

 

Daňový režim na straně bývalých zaměstnanců:  

 Nepeněžní příspěvky na závodní stravování poskytované bývalým zaměstnancům, 

kteří u zaměstnavatele pracovali do odchodu do starobního nebo invalidního důchodu třetího 

stupně, jsou osvobozeny od daně z příjmů fyzických osob.                                                                                                                                                                                        

 

Odvod pojistného na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení:  

Nepeněžní příspěvky jsou osvobozeny od daně, a proto se nezahrnují do 

vyměřovacího základu pro odvod pojistného.  
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Změny oproti roku 2014 

U daně z příjmů právnických 

osob 

U daně z příjmů fyzických 

osob 

V pojistném na sociální a 

zdravotní pojištění 

žádné žádné žádné 

 
 

IV. Doprava zaměstnanců do a ze zaměstnání 
 

4.1. Poskytování zlevněných nebo bezplatných jízdenek zaměstnancům a 

jejich rodinným příslušníkům zaměstnavatelem provozujícím veřejnou 

dopravu 

 
Daňové výdaje na straně zaměstnavatele:  

Jde o využití volných míst v dopravních prostředcích. Zaměstnavatelům žádné další 

náklady při poskytování zlevněných nebo bezplatných jízdenek svým zaměstnancům (jejich 

rodinným příslušníkům) nevznikají, a proto nelze dotčené náklady z pohledu zákona o dani 

z příjmů regulovat.  

 

Daňový režim na straně zaměstnance:  

Zvýhodnění poskytovaná zaměstnavatelem provozujícím veřejnou dopravu osob svým 

zaměstnancům a jejich rodinným příslušníkům ve formě bezplatných nebo zlevněných jízdenek 

jsou osvobozena od daně z příjmů. (§ 6 odst. 9 písm. e) ZDP) 

U zaměstnavatelů provozujících veřejnou dopravu osob jsou nepeněžní výhody ve 

formě bezplatných nebo zlevněných jízdenek pro zaměstnance a jejich rodinné příslušníky 

osvobozeny od daně z příjmu fyzických osob. 

 

Odvod pojistného na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení:  

Jde o příjem, který je osvobozen od daně z příjmů fyzických osob, nezahrnuje se proto 

do vyměřovacího základu pro odvod pojistného a neodvádí se z něho pojistné.  

 

Změny oproti roku 2014 

U daně z příjmů právnických 

osob 

U daně z příjmů fyzických 

osob 

V pojistném na sociální a 

zdravotní pojištění 

žádné žádné žádné 

 

 

4.2. Doprava zaměstnanců do a ze zaměstnání zajišťovaná zaměstnavatelem  

 

Daňový režim na straně zaměstnavatele:  

Daňovým výdajem jsou výdaje na dopravu zaměstnanců do a ze zaměstnání 

zajišťovanou zaměstnavatelem, a to v rozsahu, v jakém právo zaměstnanců na toto plnění 

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

smlouvy. (§ 24 odst. 2 písm. j) bod 5 ZDP)  
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Daňový režim na straně zaměstnance:  

Plnění zaměstnavatele formou zajištění dopravy (svozu) zaměstnanců do a ze 

zaměstnání je na straně zaměstnance zdanitelný příjem. Při zabezpečování dopravy vlastním 

dopravním prostředkem nebo smluvně zabezpečeným, ve výši ceny obvyklého jízdného 

(např. autobus).                                         

 

Odvod pojistného na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení:  

 Plnění formou zajištění dopravy zaměstnanců do zaměstnání je pro účely 

pojistného považováno za zúčtovaný příjem, který u zaměstnance není osvobozen od daně 

z příjmů. Plnění se proto zahrnuje do vyměřovacího základu pro odvod pojistného a 

odvádí se z něho pojistné. 

Změny oproti roku 2014 

U daní z příjmů právnických 

osob 

U daní z příjmů  

fyzických osob 

V pojistném na sociální a  

zdravotní pojištění 

žádné žádné žádné 

 

 

4.3. Peněžní příspěvek na dopravu zaměstnanců do a ze zaměstnání  
 

Daňový režim na straně zaměstnavatele:  

Při poskytování peněžního příspěvku zaměstnancům na dopravu do a ze zaměstnání 

jsou náklady vynaložené zaměstnavatelem na tyto příspěvky daňovým výdajem, a to 

v rozsahu v jakém právo zaměstnanců na jejich poskytování vyplývá z kolektivní smlouvy, 

vnitřního předpisu zaměstnavatele, pracovní nebo jiné smlouvy. (§ 24 odst. 2 písm. j) bod 5 

ZDP)  

 

Daňový režim na straně zaměstnance:  

Hodnota peněžního příspěvku na dopravu zaměstnance do a ze zaměstnání je na straně 

zaměstnance zdanitelným příjmem.  

 

Odvod pojistného na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení:  

Peněžní příspěvek na dopravu je zdanitelným příjmem, a proto se v plném rozsahu 

zahrnuje do vyměřovacího základu pro odvod pojistného a odvádí se z něho pojistné. 

 

Změny oproti roku 2014 

U daní z příjmů právnických 

osob 

U daní z příjmů fyzických 

osob 

V pojistném na sociální a 

zdravotní pojištění 

žádné žádné žádné 
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V. Cestovní náhrady 
 

5.1. Náhrady cestovních výdajů (§ 151 až 189 ZP) 

 

Daňový režim na straně zaměstnavatele:  

Daňovým výdajem jsou náhrady cestovních výdajů do výše stanovené zvláštním 

právním předpisem (například část sedmá zákoníku práce), (§ 24 odst. 2 písm. zh) ZDP). 

Tzn., u zaměstnavatele, který není státem, územním samosprávným celkem, státním 

fondem, příspěvkovou organizací, jejíž náklady na platy a odměny za pracovní pohotovost 

jsou plně zabezpečovány z příspěvku na provoz poskytovaného z rozpočtu zřizovatele nebo z 

úhrad podle zvláštních právních předpisů nebo školskou právnickou osobou zřízenou podle 

školského zákona jsou daňově uznatelné všechny výdaje na cestovní náhrady, na které 

zaměstnanci vzniklo právo na základě kolektivní smlouvy, vnitřního předpisu 

zaměstnavatele nebo pracovní či jiné smlouvy v souladu se zákoníkem práce.   

 

Daňový režim na straně zaměstnance:  

Předmětem daně z příjmů nejsou náhrady cestovních výdajů poskytované v 

souvislosti s výkonem činnosti, ze které plyne příjem ze závislé činnosti, do výše stanovené 

nebo umožněné zákoníkem práce pro zaměstnance zaměstnavatele, který je uveden v § 109 

odst. 3 zákoníku práce
3
, jakož i hodnota bezplatného stravování poskytovaná 

zaměstnavatelem na pracovních cestách; jiné a vyšší náhrady, než stanoví tento zvláštní 

právní předpis, jsou zdanitelným příjmem podle odst. 1.  (§ 6 odst. 7 písm a) ZDP) 

Tzn. náhrady cestovních výdajů poskytované zaměstnavatelem svým zaměstnancům 

v souvislosti s výkonem závislé činnosti, a to do výše stanovené nebo umožněné 

zákoníkem práce v části VII hlava III cestovní výdaje pro zaměstnance zaměstnavatele, který 

je státem, územním samosprávním celkem atd. (viz výše), se nepovažují za příjmy ze 

závislé činnosti a nejsou ani předmětem daně. Náhrady nad tento limit, tj. jiné a vyšší 

poskytované zaměstnavatelem zaměstnanci na základě kolektivní smlouvy, vnitřního 

předpisu zaměstnavatele, pracovní nebo jiné smlouvy jsou u zaměstnance zdanitelným 

příjmem.  

Poznámka: 

 Od 1. ledna 2015, a to vyhláškou č. /2014 Sb., kterou se pro účely poskytování 

cestovních náhrad mění sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel 

a stravné a stanoví průměrná cena pohonných hmot, došlo ke změně sazeb stravného, tzn., 

trvá-li pracovní cesta zaměstnance 5 až 12 hodin poskytne zaměstnavatel zaměstnanci podle § 

176 odst. 1 zákoníku práce stravné ve výši 69 Kč až 82 Kč. Takže 70 % horního limitu 

stravného činí 57,40 Kč. – dle návrhu ve vnějším  připomínkovém řízení. 

Poznámka: 

Připomínáme, že již od roku 2012 platí (viz § 176 odst. 3 zákoníku práce), že bylo-li 

zaměstnanci během pracovní cesty poskytnuto bezplatné jídlo, přísluší zaměstnanci 

stravné snížené za každé bezplatné jídlo o hodnotu 

                                                 
3
 § 109 odst. 3 ZP - tj. který je státem, územním samosprávným celkem, státním fondem, příspěvkovou 

organizací, jejíž náklady na platy a odměny za pracovní pohotovost jsou plně zabezpečovány z 

příspěvku na provoz poskytovaného z rozpočtu zřizovatele nebo z úhrad podle zvláštních právních 

předpisů, školskou právnickou osobou zřízenou podle školského zákona. 
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a) 70 % stravného, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin, 

b) 35 % stravného, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin, 

c) 25 % stravného, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin pro zaměstnance  

 Krácení výše stravného při poskytnutí bezplatného jídla v průběhu pracovní cesty je 

povinné pouze pro zaměstnavatele uvedené v § 109 odst. 3 ZP, tj. pro zaměstnavatele ve 

veřejné správě.   

 Pro účely zákona o daních z příjmů ustanovení § 176 odst. 3 ZP stanoví horní 

hranici, do které náklady na stravné poskytnuté zaměstnavatelem zaměstnanci při 

pracovní cestě nejsou předmětem daně z příjmu. 

 To znamená, dohodne-li zaměstnavatel v kolektivní smlouvě, stanoví ve vnitřním 

předpisu, že zaměstnanci při pracovní cestě náleží stravné v plné výši, a to bez ohledu na to 

zda mu v rámci této cesty bylo poskytnuté nějaké bezplatné jídlo nebo ne. Pokud tak učiní 

rozdíl mezi poskytnutým plným stravným a sníženým stravným podle § 173 odst. 3 ZP 

je na straně zaměstnance zdanitelný příjem, který se také zahrnuje do základu pro 

odvod pojistného.  

 

Odvod pojistného na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení:  

Náhrady cestovních výdajů, které nejsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, se 

nezahrnují do vyměřovacího základu pro odvod pojistného a neodvádí se z nich pojistné.  

Náhrady cestovních výdajů, které jsou zdanitelným příjmem, se zahrnují do 

vyměřovacího základu pro odvod pojistného a odvádí se z nich pojistné. 

 

Změny oproti roku 2014 

U daně z příjmů právnických 

osob 

U daně z příjmů fyzických 

osob 

V pojistném na sociální a 

zdravotní pojištění 

žádné žádné žádné 

 

 

VI. Pojištění, připojištění, spoření 
 

6.1. Penzijní připojištění se státním příspěvkem, doplňkové penzijní spoření 

a soukromé životní pojištění 
 

Daňový režim na straně zaměstnavatele:  

 Zaměstnavatel může náklady vynaložené na příspěvky zaměstnanců na penzijní 

připojištění se státním příspěvkem, na doplňkové penzijní spoření a soukromé životní 

pojištění zahrnout do daňových výdajů, a to v rozsahu v jakém právo zaměstnanců na výše 

uvedené příspěvky vyplývá z kolektivní smlouvy, vnitřního předpisu zaměstnavatele nebo 

pracovní či jiné smlouvy. (24 odst. 2 písm. j) bod 5 ZDP)  

 

Daňový režim na straně zaměstnance:  

U zaměstnance je od daně z příjmů osvobozena – platba zaměstnavatele v 

celkovém úhrnu nejvýše 30 000 Kč ročně jako 

1. příspěvek na penzijní připojištění se státním příspěvkem poukázaný na účet jeho 

zaměstnance u penzijní společnosti, příspěvek zaměstnavatele na doplňkové penzijní spoření 
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poukázaný na účet jeho zaměstnance u penzijní společnosti, 

2. příspěvek na penzijní pojištění poukázaný ve prospěch jeho zaměstnance na penzijní 

pojištění u instituce penzijního pojištění v EU, na základě smlouvy uzavřené mezi 

zaměstnancem a institucí penzijního pojištění, nebo na základě jinak sjednané účasti 

zaměstnance na penzijním pojištění, za podmínky, že byla sjednána výplata plnění z 

penzijního pojištění až po 60 kalendářních měsících a současně nejdříve v roce dosažení věku 

60 let, a dále za podmínky, že právo na plnění z penzijního pojištění má zaměstnanec, a v 

případě smrti zaměstnance jiná osoba, kromě zaměstnavatele, který hradil příspěvek na 

penzijní pojištění, nebo 

3. příspěvek na pojistné, který hradí zaměstnavatel pojišťovně za zaměstnance na jeho 

pojištění pro případ dožití nebo pro případ smrti nebo dožití, nebo na důchodové pojištění, a 

to i při sjednání dřívějšího plnění v případě vzniku nároku na starobní důchod, nebo invalidní 

důchod pro invaliditu třetího stupně, nebo v případě, stane-li se pojištěný invalidním ve třetím 

stupni podle zákona o důchodovém pojištění, nebo v případě smrti (dále jen „soukromé 

životní pojištění“), za podmínky, že výplata pojistného plnění je v pojistné smlouvě sjednána 

až po 60 kalendářních měsících od uzavření smlouvy a současně nejdříve v kalendářním 

roce, v jehož průběhu dosáhne pojištěný věku 60 let, že podle podmínek pojistné smlouvy 

není umožněna výplata jiného příjmu, který není pojistným plněním a nezakládá zánik 

pojistné smlouvy, a že je pojistná smlouva uzavřena mezi zaměstnancem jako pojistníkem a 

pojišťovnou, která je oprávněna k provozování pojišťovací činnosti na území České republiky 

podle zákona upravujícího pojišťovnictví, nebo jinou pojišťovnou usazenou na území 

členského státu Evropské unie nebo státu tvořícího Evropský hospodářský prostor a dále za 

podmínky, že právo na plnění z pojistných smluv soukromého životního pojištění má pojištěný 

zaměstnanec, a je-li pojistnou událostí smrt pojištěného, osoba určená podle zákona 

upravujícího pojistnou smlouvu, kromě zaměstnavatele, který hradil příspěvek na pojistné;  

dojde-li před skončením doby 60 kalendářních měsíců od uzavření smlouvy nebo před 

rokem, ve kterém pojištěný dosáhne 60 let, k výplatě pojistného plnění ze soukromého 

životního pojištění, jiného příjmu, který není pojistným plněním a nezakládá zánik pojistné 

smlouvy, nebo k předčasnému ukončení pojistné smlouvy,  

osvobození zaniká a příjmem podle § 6, ve zdaňovacím období, ve kterém k této skutečnosti 

došlo, jsou částky příspěvků na pojistné, které byly u pojištěného v roce výplaty nebo 

předčasného ukončení smlouvy a v uplynulých 10 letech od daně z příjmů ze závislé 

činnosti osvobozeny; toto se neuplatní v případě plnění, kdy došlo ke vzniku nároku na 

starobní důchod nebo invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně nebo v případě, stane-li 

se pojištěný invalidním ve třetím stupni podle zákona o důchodovém pojištění nebo v případě 

smrti a s výjimkou pojistných smluv, u nichž nebude vyplaceno pojistné plnění nebo odkupné 

a zároveň rezerva, kapitálová hodnota nebo odkupné bude přímo převedeno na jinou smlouvu 

soukromého životního pojištění splňující podmínky pro daňové osvobození příspěvků 

zaměstnavatele; tento příjem není příjmem vypláceným plátcem daně z příjmů ze závislé 

činnosti; zaměstnanec je povinen oznámit svému zaměstnavateli nejpozději poslední den 

kalendářního měsíce, v němž změna nastala, že nárok na daňové osvobození příspěvků 

hrazených zaměstnavatelem za jeho soukromé životní pojištění zanikl.4 

                                                 
4
 Od ledna 2015 dochází rovněž k změně § 15 odst. 5 a 6 ZDP 



 24 

 Pokud zaměstnavatel poskytuje výše uvedené příspěvky, tak pro účely daně 

z příjmů platí, že: 

- u příspěvku na penzijní připojištění musí jít o smlouvu podle zákona č. 42/1994 Sb., o 

penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s 

jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů; 

- u příspěvku na doplňkové penzijní spoření o smlouvu podle zákona č. 427/2011 Sb., o 

doplňkovém penzijním spoření, ve znění pozdějších předpisů,  

- u příspěvku na penzijní pojištění u instituce penzijního pojištění (§ 6 odst. 16 ZDP), 

která provozuje penzijní pojištění v členském státě EU nebo státě tvořícím Evropský 

hospodářský prostor a podléhá dohledu příslušných orgánů v tomto státě, musí jít o smlouvu 

uvedenou v § 6 odst. 9 písm. p) bod 2. ZDP za podmínek, že k výplatě plnění z pojištění 

dojde až po 60 kalendářních měsících a současně nejdříve v roce dosažení věku 60 let i 

dalších podmínek tam uvedených, 

- u příspěvku na soukromé životní pojištění; musí jít o smlouvu uzavřenou mezi 

zaměstnancem jako pojistníkem a pojišťovnou, která je oprávněna k provozování pojišťovací 

činnosti na území České republiky podle zákona upravujícího pojišťovnictví, nebo jinou 

pojišťovnou usazenou na území členského státu Evropské unie nebo státu tvořícího Evropský 

hospodářský prostor, ve smlouvě musí být sjednána podmínka, že k výplatě plnění z pojištění 

dojde až po 60 kalendářních měsících a současně nejdříve v roce dosažení věku 60 let a musí 

být splněny i další podmínky, 

- u všech typu pojištění jsou  

- u zaměstnance od daně z příjmů osvobozeny pouze příspěvky v maximální výši 30 000 

Kč ročně od téhož zaměstnavatele (částka 30 000 Kč ročně se vztahuje na všechny tři 

příspěvky), tzn., je nezbytné sledovat, a to u každého zaměstnance, kumulativně od počátku 

roku celkovou sumu poskytnutých příspěvků na penzijní připojištění, na doplňkové penzijní 

spoření a na životní pojištění. V měsíci, kdy souhrnná výše poskytnutých příspěvků u 

zaměstnance převýší sumu 30 000 Kč, částka převyšující tuto hodnotu se započte 

do daňového základu zaměstnance a odvede se z ní záloha na daň z příjmu a současně se 

zahrne do vyměřovacího základu pro odvod pojistného a odvede se z ní pojistné. 

 Od ledna 2015 dochází k omezení možnosti osvobození od daně příspěvků 

zaměstnavatele na pojistné za soukromé životní pojištění zaměstnance. Zpřísnění 

spočívá v tom, že osvobození od daně u příspěvku na soukromé životní pojištění zaniká, 

pokud podle pojistné smlouvy může zaměstnanec prostředky z pojištění včetně platby 

poskytnuté zaměstnavatelem vybírat, aniž by došlo k zániku pojištění, před skončením doby 

60 kalendářních měsíců od uzavření smlouvy nebo před rokem, ve kterém pojištěný 

dosáhne 60 let k výplatě pojistného plnění ze soukromého životního pojištění. (§ 6 odst. 9 

písm. p) bod 3 ZDP) 

Tzn. při poskytování příspěvku na životní pojištění je dále nezbytné: 

 ověřit a ujistit se, a to počínaje lednovým příspěvkem, že pojistné smlouvy na 

soukromé životní pojištění vyhovují novým podmínkám, tzn., neumožňují 

zaměstnancům za trvání smlouvy žádné dílčí mimořádné ani průběžné výběry z tohoto 

pojištění.  V přechodných ustanoveních čl. II bod 11 zákona č. 267/2014 Sb. (novela ZDP) 

je stanoveno, že ve zdaňovacím období roku 2015 se má za to, že podmínky podle ustanovení § 

6 odst. 9 písm. p) bodu 3 a § 15 odst. 6 zákona č. 586/1992 Sb. jsou splněny ode dne nabytí 

účinnosti tohoto zákona, pokud před 1. dubnem 2015 bude smlouva soukromého životního 

pojištění upravena tak, aby splňovala podmínky podle ustanovení § 6 odst. 9 písm. p) bodu 3 a § 

15 odst. 6 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. 
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 upozornit vhodnou formou zaměstnance, že pokud změní podmínky smlouvy, musí tuto 

změnu svému zaměstnavateli oznámit, a to nejpozději poslední den kalendářního měsíce, 

v němž změna nastala (tato povinnost plyne zaměstnanci přímo ze zákona), tj. že došlo 

před skončením doby 60 kalendářních měsíců od uzavření smlouvy nebo před rokem, ve 

kterém pojištěný zaměstnanec dosáhne 60 let, k výplatě pojistného plnění ze soukromého 

životního pojištění, jiného příjmu, který není pojistným plněním a nezakládá zánik 

pojistné smlouvy.  Totéž v případě předčasného ukončení - zániku - pojistné smlouvy,  

 v případě předčasné výplaty, ze soukromého životního pojištění nebo předčasného 

ukončení smlouvy osvobození příspěvku od daně na straně zaměstnance zaniká, a celá 

částka, která byla zaměstnanci v uplynulých 10 letech zaměstnavatelem poskytnuta, se stává 

příjmem ze závislé činnosti (nikoli však od plátce daně - zaměstnavatele podle výslovného 

znění § 6 odst. 9 písm. p) bod 3 ZDP viz shora a bude proto patřit do daňového přiznání 

zaměstnance jako zvláštní příjem podle § 6 ZDP).  

Toto ustanovení se nepoužije v případě, že u zaměstnance došlo: 

- ke vzniku nároku na starobní důchod,  

- nebo invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně,  

- nebo v případě, stane-li se pojištěný invalidním ve třetím stupni podle zákona o 

důchodovém pojištění, 

- nebo v případě smrti  

- a s výjimkou pojistných smluv, u nichž nebude vyplaceno pojistné plnění nebo odkupné a 

zároveň rezerva, kapitálová hodnota nebo odkupné bude přímo převedeno na jinou 

smlouvu soukromého životního pojištění splňující podmínky pro daňové osvobození 

příspěvků zaměstnavatele.  

  

Odvod pojistného na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení:  

Příspěvky na penzijní připojištění se státním příspěvkem, na doplňkové penzijní 

spoření a na životní pojištění, které jsou osvobozené od daně z příjmů, se nezahrnují do 

vyměřovacího základu pro odvod pojistného a pojistné se z nich neodvádí. Částky, které 

nejsou u zaměstnance osvobozené od daně z příjmů, se zahrnují do vyměřovacího 

základu pro odvod pojistného a odvádí se z nich pojistné. 

 

Změny oproti roku 2014 

U daně z příjmů 

právnických 

osob 

U daně z příjmů fyzických  

Osob 

V pojistném na sociální 

a zdravotní pojištění 

žádné *příspěvek na soukromé životní pojištění  
- na smlouvu umožňující průběžné a mimořádné 

výběry bez ohledu na splnění ostatních podmínek 

není od daně osvobozen - dojde-li k předčasné 

výplatě plnění z důvodu zrušení smlouvy nebo 

změny smluvních podmínek - příspěvky poskytnuté 

zaměstnanci zaměstnavatelem za posledních 10 let 

zdaní zaměstnanec v podaném daňovém přiznání – 

s výjimkou příspěvků poskytnutých zaměstnanci 

před 1. 1. 2015 a s výjimkou, kdy došlo ke vzniku 

nároku na starobní důchod nebo invalidní důchod, 

v případě smrti nebo je vyplacená částka převedena 

na jinou smlouvu splňující osvobození od daně; 

*u příspěvku na penzijní pojištění a doplňkové 

penzijní spoření – beze změny; 

*příspěvek na soukromé 

životní pojištění - na 

smlouvu umožňující 

průběžné a mimořádné 

výběry nebo po změně 

smluvních podmínek 

(např. dílčí výběr před 

dovršením 60 let věku) 

není osvobozen od daně 

z příjmu, odvádí se 

pojistné;   

*u příspěvku na penzijní 

pojištění a doplňkové 

penzijní spoření – beze 

změny; 
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6.2. Jiné formy soukromého komerčního pojištění (připojištění)  
 

Daňový režim na straně zaměstnavatele:  

Částky poskytnuté zaměstnavatelem svým zaměstnancům formou příspěvků 

(peněžních i nepeněžních) na různé druhy komerčního pojištění (připojištění) může 

zaměstnavatel, s výjimkou pojistného ve výši určené ke krytí budoucích dluhů pojišťovny 

vyplývajících z pojistné smlouvy uzavřené zaměstnavatelem pro případ dožití se stanoveného 

věku jeho zaměstnancem nebo dožití se jeho zaměstnancem dohodnuté doby nebo setrvání 

tohoto zaměstnance v pracovněprávním vztahu k zaměstnavateli po dohodnutou dobu - § 25 

odst. 1 písm. zn) ZDP, zahrnout do daňových výdajů, a to v rozsahu v jakém právo 

zaměstnanců na poskytnutí takového příspěvku vyplývá z kolektivní smlouvy, vnitřního 

předpisu zaměstnavatele nebo z pracovní nebo jiné smlouvy. (§ 24 odst. 2 písm. j) bod 5 

ZDP) 

  

Daňový režim na straně zaměstnance:  

Peněžní i nepeněžní příspěvky poskytnuté zaměstnavatelem zaměstnanci na různé 

formy komerčního pojištění (připojištění) jsou na straně zaměstnance zdanitelným příjmem 

(kromě příspěvku na soukromé životní pojištění viz bod 6.1.). 

 

Odvody pojistného na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení:  

Peněžní i nepeněžní příspěvky na různé formy komerčního pojištění jsou zdanitelným 

příjmem a zahrnují se tedy do vyměřovacího základu pro odvod pojistného a odvádí se z nich 

pojistné. 

Změny oproti roku 2014 

U daně z příjmů právnických 

 osob 

U daně z příjmů fyzických 

osob 

V pojistném na sociální a 

zdravotní pojištění 

žádné žádné žádné 

 

 

VII. Přechodné ubytování a příspěvky na bydlení 
 

7.1.  Přechodné ubytování mimo trvalé bydliště zaměstnance  
 

Daňový režim na straně zaměstnavatele:  

 Za výdaje (náklady) vynaložené k dosažení, zajištění a udržení příjmů pro daňové 

účely nelze uznat výdaje (náklady) převyšující příjmy v zařízeních k uspokojování potřeb 

zaměstnanců nebo jiných osob s výjimkou § 24 odst. 2 písm j) body 1 až 3 a s výjimkou 

výdajů (nákladů) na přechodné ubytování zaměstnanců, nejde-li o ubytování při pracovní 

cestě, poskytované jako nepeněžní plnění zaměstnavatelem zaměstnanci v souvislosti s 

výkonem práce, pokud obec přechodného ubytování není shodná s obcí, kde má zaměstnanec 

bydliště. (§ 25 odst. 1 písm. k) ZDP)  

Tzn., zaměstnavatel může náklady spojené se zabezpečováním přechodného ubytování 

zahrnout do daňových výdajů v rozsahu dohodnutém v kolektivní, v pracovní či jiné smlouvě 

nebo stanovené ve vnitřním předpisu zaměstnavatele (netýká se ubytování při pracovní cestě, 

které je upravené samostatně). Obec přechodného ubytování nemůže být shodná s obcí, kde 

má zaměstnanec bydliště.  
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Daňový režim na straně zaměstnance:  

Od daně z příjmů je osvobozena hodnota přechodného ubytování, nejde-li o 

ubytování při pracovní cestě, poskytovaná jako nepeněžní plnění zaměstnavatelem 

zaměstnancům v souvislosti s výkonem práce, pokud obec přechodného ubytování není 

shodná s obcí, kde má zaměstnanec bydliště, a to maximálně do výše 3 500 Kč měsíčně.  

(§ 6 odst. 9 písm. i) ZDP)  

 U zaměstnance je nepeněžní plnění poskytnuté zaměstnavatelem ve formě 

přechodného ubytování osvobozeno od daně z příjmů maximálně v hodnotě 3 500 Kč 

měsíčně. Nepeněžní příspěvek přesahující tento limit a peněžní příspěvky jsou 

zdanitelným příjmem.  

 

Odvod pojistného na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení:  

Nepeněžní příspěvky na přechodné ubytování do výše 3 500 Kč jsou osvobozeny od 

daně z příjmů a nezahrnují se do vyměřovacího základu pro odvod pojistného a pojistné se 

z nich neodvádí. Nepeněžní příspěvky v části nad uvedený limit a peněžní příspěvky, které 

jsou zdanitelným příjmem,  se zahrnují do vyměřovacího základu a odvádí se z nich pojistné. 

 

Změny oproti roku 2014 

U daně z příjmů právnických 

osob 

U daně z příjmů   

fyzických osob 

V pojistném na sociální a 

zdravotní pojištění 

žádné Žádné žádné 

 

 

7.2. Příspěvky na bydlení zaměstnanců 
 

Daňový režim na straně zaměstnavatele:  

Zaměstnavatel může náklady vynaložené na příspěvky na bydlení zaměstnance 

(v rodinném domě, vlastním bytě, družstevním či pronajatém bytě) zahrnout do daňových 

výdajů v rozsahu, v jakém právo zaměstnance na tento příspěvek vyplývá z kolektivní 

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

 (§ 24 odst. 2 písm. j) bod 5 ZDP)  
 

Daňový režim na straně zaměstnance:  

Příspěvek na bydlení v peněžní i nepeněžní formě (kromě nepeněžního příspěvku na 

přechodné ubytování - viz § 6 odst. 9 písm. i) ZDP), je na straně zaměstnance zdanitelný 

příjem. 

 

Odvody na pojistné na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení:  

Příspěvek na bydlení (peněžní i nepeněžní) není osvobozen od daně z příjmů, a proto 

se v plném rozsahu zahrne do vyměřovacího základu pro odvod pojistného a odvádí se z něho 

pojistné. 

 

Změny oproti roku 2014 

U daně z příjmů právnických 

osob 

U daně z příjmů fyzických 

osob 

V pojistném na sociální a 

zdravotní pojištění 

žádné žádné žádné 
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VIII. Kultura, rekreace, tělovýchova a zájmy 
 

8.1. Uspokojování kulturních, rekreačních a tělovýchovných potřeb a 

zájmů zaměstnanců a jejich rodinných příslušníků 
 

Uspokojování kulturních, rekreačních a tělovýchovných potřeb a zájmů zaměstnanců 

(jejich rodinných příslušníků) může zaměstnavatel realizovat nepeněžní formou, tj.: 

- pořádáním kulturních a sportovních akcí,  

- poskytováním příspěvků na využívání kulturních, rekreačních a tělovýchovných zařízení, 

- provozování vlastních nebo pronajatých zařízení, 

- poskytnutím rekreačních poukazů, včetně zájezdů a nebo 

- formou peněžních příspěvků. 

 

Daňový režim na straně zaměstnavatele:  

 Dle ustanovení § 25 odst. 1 písm. h) body 1 až 2 - za výdaje (náklady) vynaložené k 

dosažení, zajištění a udržení příjmů pro daňové účely nelze uznat nepeněžní plnění 

poskytovaná zaměstnavatelem zaměstnanci ve formě:  

1. příspěvku na kulturní pořady, zájezdy a sportovní akce, 

2. možnosti používat rekreační, zdravotnická a vzdělávací zařízení, závodní knihovny, 

tělovýchovná a sportovní zařízení, s výjimkou zařízení uvedených v § 24 odst. 2 písm. j) 

bodech 1 až 3, písm. zw 
5
.  

 Tzn. výdaje na nepeněžní plnění zaměstnancům (jejich rodinným příslušníkům) 

formou pořádání kulturních a sportovních akcí, zájezdy a náklady na provoz vlastního 

(pronajatého) rekreačního zařízení, závodní knihovny, tělovýchovného a sportovního 

zařízení nemůže zaměstnavatel zahrnout do daňových výdajů, a to ani v případě, že právo 

zaměstnanců (jejich rodinných příslušníků) na tato plnění vyplývá z kolektivní smlouvy nebo 

vnitřního předpisu zaměstnavatele. Pokud jde o poskytnutí rekreace, včetně zájezdů do 

daňových výdajů, nemůže zaměstnavatel zahrnout náklady nejen do 20 000 Kč ročně na 

zaměstnance, ale i náklady, které v úhrnu u zaměstnance převyšují částku 20 000 Kč za 

kalendářní rok. Tzn., že náklady na výše uvedená nepeněžní plnění může zaměstnavatel hradit 

pouze z FKSP, ze sociálního fondu, ze zisku po zdanění anebo na vrub nedaňových výdajů.  

(§ 25 odst. 1 písm. h) body 1 a 2 ZDP)  

 

Daňový režim na straně zaměstnance:  

 Od daně jsou osvobozena - nepeněžní plnění poskytovaná zaměstnavatelem 

zaměstnanci nebo jeho rodinnému příslušníkovi z fondu kulturních a sociálních potřeb, ze 

sociálního fondu, ze zisku (příjmu) po jeho zdanění anebo na vrub výdajů (nákladů), které 

nejsou výdaji (náklady) na dosažení, zajištění a udržení příjmů, ve formě: 

                                                 
5
 Výjimky uvedené v ustanovení § 24 odst. 2 písm. j) bod 3 ZDP a písm. zw) - se na využívání 

kulturních, rekreačních a tělovýchovných zařízení nevztahuji.  
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1. použití zdravotnických, vzdělávacích nebo rekreačních zařízení; při poskytnutí rekreace a 

zájezdu je u zaměstnance z hodnoty nepeněžního plnění od daně osvobozena v úhrnu 

nejvýše částka 20 000 Kč za zdaňovací období, 

2. použití zařízení péče o děti předškolního věku včetně mateřské školy podle školského 

zákona, knihovny zaměstnavatele, tělovýchovných a sportovních zařízení, 

3. příspěvku na kulturní nebo sportovní akce. (§ 6 odst. 9 písm. d) ZDP)  

Pro správné určení daňového režimu u zaměstnance je rozhodující zejména forma 

plnění, tj. zda se jedná o peněžní příspěvek nebo nepeněžní plnění. Od daně z příjmů 

fyzických osob je osvobozeno pouze nepeněžní plnění poskytované ve formě využívání 

kulturních, rekreačních a tělovýchovných zařízení nebo ve formě příspěvku na kulturní 

pořady a sportovní akce. Při poskytnutí rekreace a zájezdu je u zaměstnance z hodnoty 

nepeněžního plnění od daně osvobozena v úhrnu nejvýše částka 20 000 Kč za zdaňovací 

období. Jako plnění zaměstnavatele zaměstnanci se posuzuje i plnění poskytnuté pro rodinné 

příslušníky zaměstnance. 

Veškeré peněžní příspěvky a nepeněžní příspěvky přesahující zákonem stanovený 

limit (tj. částky nad 20 000 Kč při poskytnutí rekreace a zájezdu) jsou na straně 

zaměstnance zdanitelným příjmem.  

Odvod pojistného na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení:  

Nepeněžní plnění osvobozená od daně z příjmů se nezahrnují do vyměřovacího 

základu pro odvod pojistného a neodvádí se z nich pojistné. Peněžní příspěvky a nepeněžní 

příspěvky, které nejsou osvobozeny od daně z příjmů, jsou u zaměstnance zdanitelným 

příjmem a odvádí se z nich pojistné. 

Změny oproti roku 2014 

U daně z příjmů 

právnických osob 

U daně z příjmů fyzických 

osob 

V pojistném na 

sociální a zdravotní 

pojištění 

žádné žádné – v § 6 odst. 9 písm. d) 

došlo pouze ke drobné 

legislativně technické a 

grafické úpravě textu  

Žádné 

 

 

IX. Opatření ke slaďování profesního a rodinného života a 

zlepšování podmínek pro zaměstnance s povinnostmi k rodině 

 

 

9.1. Provoz vlastního zařízení péče o děti předškolního věku (tj. provoz 

mateřské školy, dětské skupiny apod.) 
 

 V roce 2015 jsou výdaje (náklady) na provoz těchto zařízení na straně 

zaměstnavatele považovány za daňové uznatelné. (§ 24 odst. 2 písm. zw) bod 1 ZDP)  

 Ustanovení § 24 odst. 2 ZDP písm. zw) bod 1 zní - za výdaje (náklady) vynaložené k 

dosažení, zajištění a udržení příjmů pro daňové účely se považují také výdaje v podobě 

výdajů na provoz vlastního zařízení péče o děti předškolního věku. 

To znamená:  
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a) poskytuje-li zaměstnavatel svým zaměstnancům služby hlídání dětí předškolního 

věku ve vlastním zařízení (ve vlastní mateřské školce, dětské skupině apod.), pak v roce 

2015 náklady na provoz vlastního zařízení péče o děti předškolního věku může zahrnout 

do daňových výdajů. 

 

Daňový režim na straně zaměstnance je pak následovný:  

 Nepeněžní příspěvek ve formě používání vlastní mateřské školy, dětské skupiny apod. 

je u zaměstnance zdanitelný příjem.  

 

Odvody na pojistné na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení:  

Příspěvek na pobyt dětí v předškolních zařízeních není osvobozen od daně z příjmů, 

proto se zahrnuje do vyměřovacího základu pro odvod pojistného a pojistné se z něho odvádí.  

 

ANEBO 

 

b) náklady na provoz vlastního zařízení péče o děti předškolního věku může 

zaměstnavatel hradit ze zisku (příjmu) po jeho zdanění anebo na vrub výdajů (nákladů), 

které nejsou výdaji (náklady) na dosažení, zajištění a udržení příjmů.  

 

Daňový režim na straně zaměstnance je pak následovný:  

 Nepeněžní plnění poskytované zaměstnavatelem zaměstnanci nebo jeho rodinnému 

příslušníku z FKSP, ze sociálního fondu, ze zisku po zdanění anebo na vrub nedaňových 

výdajů, ve formě možnosti používat předškolní zařízení je osvobozeno od daně z příjmu. (§ 6 

odst. 9 písm. d) ZDP) 

 

Odvody na pojistné na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení:  

Nepeněžní příspěvek na pobyt dětí v předškolních zařízeních je osvobozen od daně 

z příjmů, proto se nezahrnuje do vyměřovacího základu pro odvod pojistného a pojistné se 

z něho odvádí.  

 

Změny oproti roku 2014 

U daně z příjmů právnických 

osob 

U daně z příjmů fyzických 

osob 

V pojistném na sociální a 

zdravotní pojištění 

náklady na provoz vlastního 

zařízení péče o děti 

předškolního věku jsou 

daňově uznatelný výdaj - § 24 

odst. 2 písm. zw) bod 1. 

žádné žádné 

 

9.2. Příspěvek na provoz zařízení péče o děti předškolního věku zajišťovaný 

jinými subjekty pro děti vlastních zaměstnanců. 

 

 V roce 2015 jsou výdaje (náklady) na provoz těchto zařízení na straně 

zaměstnavatele považovány za daňové uznatelné. (§ 24 odst. 2 písm. zw) bod 2 ZDP)  

 Ustanovení § 24 odst. 2 ZDP písm. zw) bod 2 nově zní -  za výdaje (náklady) 

vynaložené k dosažení, zajištění a udržení příjmů pro daňové účely se považují výdaje 
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v podobě příspěvku na provoz zařízení péče o děti předškolního věku zajišťovaný jinými 
subjekty pro děti vlastních zaměstnanců.  

To znamená:  

a) poskytuje-li zaměstnavatel zaměstnancům nepeněžní příspěvek na služby hlídání dětí 

předškolního věku (v mateřské školce, dětské skupině apod.) zajišťované jinými subjekty, 

pak v roce 2015 náklady na provoz zařízení péče o děti předškolního věku zajišťovaný 

jinými subjekty pro děti vlastních zaměstnanců může zahrnout do daňových výdajů. 

 

Daňový režim na straně zaměstnance je pak následovný:  

 Nepeněžní příspěvek na používání mateřské školy, dětské skupiny apod. zabezpečený 

prostřednictvím jiných subjektů je u zaměstnance zdanitelný příjem.  

 

Odvody na pojistné na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení:  

Příspěvek na pobyt dětí v předškolních zařízeních jiných subjektů není osvobozen od 

daně z příjmů, proto se zahrnuje do vyměřovacího základu pro odvod pojistného a pojistné se 

z něho odvádí.  

 

ANEBO 

b) hodnotu nepeněžního příspěvku na využívání zařízení péče o děti předškolního věku 

zajišťovaných prostřednictvím jiných subjektu uhradí zaměstnavatel ze zisku (příjmu) 

po jeho zdanění anebo na vrub výdajů (nákladů), které nejsou výdaji (náklady) na 

dosažení, zajištění a udržení příjmů.  

 

Daňový režim na straně zaměstnance je pak následovný:  

 Nepeněžní plnění poskytované zaměstnavatelem zaměstnanci nebo jeho rodinnému 

příslušníku z FKSP, ze sociálního fondu, ze zisku po zdanění anebo na vrub nedaňových 

výdajů, ve formě možnosti používat předškolní zařízení je osvobozeno od daně z příjmu. (§ 

6 odst. 9 písm. d) ZDP). 

 

Odvody na pojistné na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení:  

Nepeněžní příspěvek na pobyt dětí v předškolních zařízeních je osvobozen od daně 

z příjmů, proto se nezahrnuje do vyměřovacího základu pro odvod pojistného a pojistné se 

z něho odvádí.  

 

Změny oproti roku 2014 

U daně z příjmů právnických osob U daně z příjmů 

fyzických osob 

V pojistném na sociální a 

zdravotní pojištění 

příspěvek na provoz zařízení péče o 

děti předškolního věku zajišťovaný 

zaměstnavatelem jinými subjekty 

pro děti vlastních zaměstnanců je 

daňově uznatelný výdaj - § 24 odst. 

2 písm. zw) bod 2. 

žádné žádné 

 

Upozornění: 
 Zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně 

souvisejících zákonů - ČÁST PÁTÁ přináší také změny zákona o daních z příjmů v ustanovení § 35bb, 
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který upravuje slevu pro poplatníky včetně zaměstnanců za umístění dítěte do zařízení péče o děti 

předškolního věku: 

(1) Výše slevy za umístění dítěte odpovídá výši výdajů prokazatelně vynaložených poplatníkem za 

umístění vyživovaného dítěte poplatníka v daném zdaňovacím období v zařízení péče o děti 

předškolního věku včetně mateřské školy podle školského zákona, pokud jím nebyly uplatněny jako 

výdaj podle § 24. 

(2) Slevu na dani lze uplatnit pouze, žije-li vyživované dítě s poplatníkem ve společně hospodařící 

domácnosti. 

(3) Slevu lze uplatnit za vyživované dítě poplatníka, pokud se nejedná o vnuka nebo vnuka druhého z 

manželů. Za vnuka nebo vnuka druhého z manželů lze slevu uplatnit pouze, pokud jsou v péči, která 

nahrazuje péči rodičů. 

(4) Za každé vyživované dítě lze uplatnit slevu maximálně do výše minimální mzdy  Vyživuje-li dítě v 

jedné společně hospodařící domácnosti více poplatníků, může slevu za umístění dítěte uplatnit ve 

zdaňovacím období jen jeden z nich.“ 

      Podle přechodného ustanovení v § 31 zákona č. 247/2014 Sb. se tato roční sleva poskytne již za 

rok 2014 do prokázané výše "školkovného" rozumí se bez stravy, maximálně do 8 500 Kč. Účinnost 

tohoto zákona nastala v průběhu zdaňovacího období 2014 (29. 11. 2014) a vychází se pro výpočet 

této slevy z výdajů za umístění dítěte za celý rok 2014. 

 

9.3. Peněžní příspěvek na pobyt dětí v předškolních zařízeních 
 

Daňový režim na straně zaměstnavatele:  

Peněžní příspěvek na pobyt dětí v předškolních zařízeních (vlastních nebo cizích) 

může zaměstnavatel zahrnout do daňových výdajů, a to v rozsahu v jakém právo 

zaměstnanců na takové plnění vyplývá z kolektivní smlouvy, vnitřního předpisu 

zaměstnavatele nebo z pracovní nebo jiné smlouvy. (§ 24 odst. 2 písm. j) bod 5 ZDP)  

 

Daňový režim na straně zaměstnance:  

Peněžní plnění (příspěvky) na pobyt dětí v předškolních zařízeních jsou u 

zaměstnance zdanitelným příjmem.  
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Odvody na pojistné na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení:  

Peněžní příspěvek není osvobozen od daně z příjmů, proto se zahrnuje do 

vyměřovacího základu pro odvod pojistného a pojistné se z něho odvádí.  

 

Změny oproti roku 2014 

U daně z příjmů právnických 

osob 

U daně z příjmů fyzických 

osob 

V pojistném na sociální a 

zdravotní pojištění 

žádné žádné Žádné 

 

9.4. Příspěvek na péči o jiné osoby, jimž je zaměstnanec povinován svojí 

péčí   
 

Daňový režim na straně zaměstnavatele:  

Náklady zaměstnavatele na příspěvky v peněžní i nepeněžní formě, na služby hlídání 

osob, jimž je zaměstnanec povinován svojí péčí, může zaměstnavatel zahrnout do 

daňových výdajů, a to v rozsahu v jakém právo zaměstnanců na takové příspěvky vyplývá z 

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

(§ 24 odst. 2 písm. j) bod 5 ZDP)   

 

Daňový režim na straně zaměstnance:  

Peněžní i nepeněžní příspěvky na úhradu nákladu za služby (fyzickým osobám, resp. 

organizacím, které mají oprávnění služby takové služby poskytovat), jsou na straně 

zaměstnance zdanitelným příjmem.   

 

Odvody na pojistné na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení:  

Hodnota příspěvku není u zaměstnance osvobozena od daně z příjmů, a proto se 

zahrnuje do vyměřovacího základu pro odvod pojistného a odvádí se z něho pojistné.  

 

Změny oproti roku 2014 

U daně z příjmů právnických 

osob 

U daně z příjmů fyzických 

osob 

V pojistném na sociální a 

zdravotní pojištění 

žádné žádné žádné 
 

 

 

X. Nepeněžní bezúplatné plnění, dary, sociální výpomoci a 

zápůjčky (půjčky) 
 

10.1. Dary zaměstnancům   
 

Daňový režim na straně zaměstnavatele:  

Dle ustanovení § 25 odst. 1 písm. t) ZDP daňovými výdaji nejsou - výdaje na 

reprezentaci, kterými jsou zejména výdaje na pohoštění a dar; za dar se nepovažuje 
reklamní nebo propagační předmět, který je opatřen jménem nebo ochrannou známkou 

poskytovatele tohoto předmětu nebo názvem propagovaného zboží nebo služby, jehož hodnota 
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bez daně z přidané hodnoty nepřesahuje 500 Kč a který není s výjimkou tichého vína 

předmětem spotřební daně. 

 Tzn. náklady na dary zaměstnancům, a to bez ohledu na příležitost, za které je 

takový dar (bezúplatné plnění) zaměstnanci poskytnut, nemůže zaměstnavatel zahrnout do 

daňových výdajů.  

Dary může zaměstnavatel zaměstnancům poskytovat pouze z FKSP a u 

zaměstnavatelů, na které se předpisy o FKSP nevztahují ze sociálního fondu, ze zisku po jeho 

zdanění anebo na vrub nedaňových výdajů.   

 

Poznámka 

 Úprava tykající se poskytování daru podle vyhlášky č. 114/2002 Sb., o FKSP a 

vyhlášky č. 310/1995 Sb., o FKSP zůstává pro rok 2015 beze změn.   

 

Daňový režim na straně zaměstnance:  

Od daně z příjmů je u zaměstnance osvobozena - hodnota nepeněžního 

bezúplatného plnění poskytovaného z fondu kulturních a sociálních potřeb podle příslušného 

předpisu (vyhlášky č. 310/1995 Sb. a č. 114/2002 Sb., o FKSP) a u zaměstnavatelů, na které 

se tento předpis nevztahuje, hodnota nepeněžního bezúplatného plnění poskytovaného za 

obdobných podmínek ze sociálního fondů nebo ze zisku (příjmu) po jeho zdanění, anebo na 

vrub výdajů (nákladů), které nejsou výdaji (náklady) na dosažení, zajištění a udržení příjmů, a 

to až do úhrnné výše 2000 Kč ročně u každého zaměstnance. (§ 6 odst. 9 písm. g) ZDP)  

 Tzn., od daně z příjmů jsou osvobozeny pouze nepeněžní bezúplatná plnění 

(dary) poskytnuté z FKSP, ze sociálního fondu, zisku po zdanění, nebo na vrub nedaňových 

výdajů, a to v úhrnu až do výše 2 000 Kč ročně u zaměstnance poskytnutých: za mimořádnou 

aktivitu ve prospěch zaměstnavatele, za sociální, humanitární pomoc, při životním jubileu 50 

a každých dalších 5 let, při pracovním jubileu 20 a každých dalších 5 let a při prvním odchodu 

do starobního nebo invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně.  

Nepeněžní dary (uvedené v § 14 vyhlášky č. 114/2002 Sb., o FKSP) převyšující u 

zaměstnance roční celkový limit 2 000 Kč, nepeněžní dary poskytnuté nad rámec 

citované vyhlášky (tj. při jiných příležitostech) a veškeré peněžní dary, a to bez ohledu na 

účel, za jakým byly poskytnuty, jsou u zaměstnance zdanitelným příjmem. 

 

Odvod pojistného na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení:  

Bezúplatné nepeněžní plnění - dary osvobozené od daně z příjmů se nezahrnují do 

vyměřovacího základu pro odvod pojistného a neodvádí se z nich pojistné. Bezúplatné 

nepeněžní i peněžní plnění (dary), které nejsou osvobozeny od daně z příjmů, se v plném 

rozsahu zahrnují do vyměřovacího základu pro odvod pojistného a odvádí se z nich pojistné. 

 

Změny oproti roku 2014 

U daně z příjmů právnických  

osob 

U daně z příjmů fyzických 

osob 

V pojistném na sociální 

a zdravotní pojištění 

v § 25 odst. 1 písm. t) se pojem 

„bezúplatné plnění“ nahrazuje, 

pojmem „dar“ 

žádné Žádné 
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10.2. Sociální výpomoci na překlenutí mimořádně tíživé situace poskytnuté 

zaměstnancům na území, na kterém byl vyhlášen nouzový stav  
 

Daňový režim na straně zaměstnavatele:  

Náklady na sociální výpomoc, pokud právo zaměstnanců na její poskytnutí vyplývá 

z kolektivní smlouvy nebo z vnitřního předpisu zaměstnavatele, může zaměstnavatel 

zahrnout do daňových výdajů. (§ 24 odst. 2 písm. j) bod 5 ZDP) 

 

Daňový režim na straně zaměstnance:  

U zaměstnance jsou od daně z příjmů osvobozeny - příjmy do výše 500 000 Kč 

poskytnuté zaměstnavatelem jako sociální výpomoc zaměstnanci v přímé souvislosti s 

překlenutím jeho mimořádně obtížných poměrů v důsledku živelní pohromy, ekologické nebo 

průmyslové havárie na územích, na kterých byl vyhlášen nouzový stav, za předpokladu, že tyto 

příjmy jsou vypláceny z fondu kulturních a sociálních potřeb nebo ze sociálního fondu za 

obdobných podmínek u zaměstnavatelů, na které se předpis o fondu kulturních a sociálních 

potřeb nevztahuje nebo ze zisku (příjmu) po jeho zdanění anebo na vrub výdajů (nákladů), 

které nejsou výdaji (náklady) na dosažení, zajištění a udržení příjmů. (§ 6 odst. 9 písm. o) 

ZDP)  

Tzn., od daně z příjmů jsou osvobozeny pouze sociální výpomoci poskytnuté 

zaměstnancům na překlenutí mimořádně tíživé situace na území, na kterém byl vyhlášen 

nouzový stav, hrazené: z FKSP nebo u zaměstnavatelů, na které se předpis o FKSP 

nevztahuje, za obdobných podmínek ze sociálního fondu, nebo ze zisku po zdanění anebo na 

vrub nedaňových výdajů, a to v rozsahu stanoveném v § 6 odst. 9 písm. o) ZDP. (Nouzový 

stav vyhlašuje vláda ČR na základě čl. 5 ústavního zákona č. 110/1998 Sb.). 

Sociální výpomoc určená na překlenutí mimořádně tíživé situace zaměstnance na 

území, na kterém byl vyhlášen nouzový stav, hrazená na vrub daňových výdajů a sociální 

výpomoc přesahující zákonem stanovený limit, je u zaměstnance zdanitelným příjmem.  

 

Odvod na pojistné na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení:  

Částky vyplacené zaměstnavatelem formou jednorázové sociální výpomoci 

v mimořádně závažných případech k překlenutí mimořádně obtížných poměrů v důsledku 

živelných pohrom a jiných mimořádně závažných událostí se nezahrnují do základu pro 

odvod pojistného a neodvádí se z nich pojistné na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení 

(589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 

zaměstnanosti § 5 odst. 2 písm. e) zákona o pojistném na sociální zabezpečení, zákon 

592/1992 Sb., § 3 odst. 2 písm. e) zákona o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění). 
 

Změny oproti roku 2014 

U daně z příjmů 

právnických osob 

U daně z příjmů fyzických 

osob 

V pojistném na sociální a 

zdravotní pojištění 

žádné Žádné žádné 
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10.3. Sociální výpomoc poskytovaná zaměstnavatelem zaměstnancům jako 

pomoc při řešení mimořádně finančně tíživých situací  
 

Daňový režim na straně zaměstnavatele:  

Náklady na jednorázovou sociální výpomoc zaměstnancům, pokud právo zaměstnanců 

na její poskytnutí vyplývá z kolektivní smlouvy nebo vnitřního předpisu zaměstnavatele, 

může zaměstnavatel zahrnout do daňových výdajů. (§ 24 odst. 2 písm j) bod 5 ZDP)  

Zaměstnavatel může sociální výpomoc zaměstnancům poskytnout také z FKSP, 

sociálního fondu, zisku po zdanění anebo na vrub nedaňových výdajů. 

Daňový režim na straně zaměstnance:  

Hodnota jednorázové sociální výpomoci poskytnutá zaměstnavatelem 

zaměstnancům v mimořádně závažných případech a při řešení tíživých nebo neočekávaných 

sociálních situací, a to bez ohledu zda byla poskytnuta z FKSP, sociálního fondu, zisku po 

zdanění, na vrub nedaňových anebo daňových výdajů, je na straně zaměstnance 

zdanitelným příjmem.  

 

Odvod pojistného na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení:  

Částky poskytnuté zaměstnancům při mimořádně závažných událostech formou 

jednorázových sociálních výpomocí se nezahrnují do vyměřovacího základu pro odvod 

pojistného a neodvádí se z nich pojistné (589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a 

příspěvku na státní politiku zaměstnanosti § 5 odst. 2 písm. e) zákona o pojistném na sociální 

zabezpečení, zákon 592/1992 Sb., § 3 odst. 2 písm. e) zákona o pojistném na všeobecné 

zdravotní pojištění). 

 

Změny oproti roku 2014 

U daně z příjmů právnických 

osob 

U daně z příjmů fyzických 

osob 

V pojistném na sociální a 

zdravotní pojištění 

žádné žádné žádné 

 

 

10.4. Sociální výpomoc poskytovaná nejbližším pozůstalým zaměstnance  

 
Daňový režim na straně zaměstnavatele:  

Náklady na sociální výpomoc nejbližším pozůstalým zaměstnance nemůže 

zaměstnavatel zahrnout do daňových výdajů, a to ani  v případě, že právo na její 

poskytnutí vyplývá z kolektivní smlouvy nebo vnitřního předpisu zaměstnavatele.  

Sociální výpomoc nejbližším pozůstalým zaměstnance může zaměstnavatel 

poskytnout pouze z FKSP, ze sociálního fondu nebo zisku po zdanění. 
 

Daňový režim na straně příjemce:  

Od daně z příjmů je osvobozen příjem v podobě nepeněžního plnění nebo sociální 

výpomoci poskytované zaměstnavatelem z fondu kulturních a sociálních potřeb nejbližším 

pozůstalým nebo sociální výpomoci nejbližším pozůstalým za obdobných podmínek u 

zaměstnavatele, u kterého se tento fond nezřizuje. (§ 4 odst. 1 písm. k) bod. 4 ZDP) 
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Tzn. sociální výpomoc poskytnutá nejbližším pozůstalým zaměstnance z FKSP, 

ze sociálního fondu, resp. zisku po zdanění, a to až do výše 15 000 Kč, je osvobozena od 

daně z příjmů. Sociální výpomoc přesahující od daně osvobozenou částku je zdanitelným 

příjmem u příjemce (§ 10 ZDP ostatní příjmy – je nutné podat daňové přiznání). 

 

Odvod pojistného na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení:  

Částky poskytnuté nejbližším pozůstalým zaměstnance formou jednorázových 

sociálních výpomocí se nezahrnují do vyměřovacího základu pro odvod pojistného a 

neodvádí se z nich pojistné  

 

Změny oproti roku 2014 

U daně z příjmů právnických 

osob 

U daně z příjmů fyzických 

osob 

V pojistném na sociální a 

zdravotní pojištění 

žádné žádné žádné 

 

 

10.5. Zápůjčky (půjčky) zaměstnancům  
 

Smlouva o půjčce se řídí ustanoveními § 2390 až § 2394 zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to: 

§ 2390 - Základní ustanovení 

Přenechá-li zapůjčitel vydlužiteli zastupitelnou věc tak, aby ji užil podle libosti a po čase vrátil věc 

stejného druhu, vznikne smlouva o zápůjčce. 

§ 2391 

(1) Má-li se peněžitá zápůjčka vrátit v jiné měně, než v jaké byla dána, splatí vydlužitel zápůjčku tak, 

aby se to, co se vrací, hodnotou rovnalo tomu, co bylo dáno. Zápůjčka se splácí v měně místa plnění. 

(2) Při nepeněžité zápůjčce se vrací věc stejného druhu, jaká byla zápůjčkou dána; nezáleží na tom, 

zda její cena mezitím stoupla nebo klesla. 

§ 2392 

(1) Při peněžité zápůjčce lze ujednat úroky. Totéž platí o zápůjčce poskytnuté v cenných papírech. 

(2) Při nepeněžité zápůjčce lze ujednat místo úroků plnění přiměřeného většího množství nebo věcí 

lepší jakosti, ale téhož druhu. 

§ 2393 

(1) Neurčí-li smlouva, kdy má být zápůjčka vrácena, je splatnost závislá na vypovězení smlouvy. Není-

li o výpovědi ujednáno nic jiného, je výpovědní doba šest týdnů. 

(2) Nejsou-li ujednány úroky, může vydlužitel zápůjčku splatit i bez výpovědi. 

§ 2394 

Bylo-li ujednáno vrácení zápůjčky ve splátkách, může zapůjčitel od smlouvy odstoupit a požadovat 

splnění dluhu i s úroky při prodlení vydlužitele s vrácením více než dvou splátek nebo jedné splátky po 

dobu delší než tři měsíce. 

Z výše uvedeného lze dovodit, že smlouva o zápůjčce by měla obsahovat: 

- účel zápůjčky, 

- výše zápůjčky,  

- výše splátek, 

- případně ručitele, 

- způsob placení zápůjčky při skončení pracovního poměru, 

- dobu splatnosti.  
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Pokud jde o dobu splatnosti zápůjčky, tak občanský zákoník v ustanovení § 2393 

stanoví, že neurčí-li smlouva, kdy má být zápůjčka vrácena, je splatnost závislá na 

vypovězení smlouvy. Není-li ujednáno nic jiného, je výpovědní doba šest týdnů. 

Pokud je ale ve smlouvě o zápůjčce ujednáno vrácení zápůjčky ve splátkách, 

může zaměstnavatel (tj. zapůjčitel) od smlouvy odstoupit a požadovat splnění dluhu i 

s úroky pouze při prodlení vydlužitele (tedy zaměstnance) s vrácením více než dvou splátek 

nebo jedné splátky po dobu delší než tři měsíce - § 2394 občanského zákoníku (toto 

ustanovení není třeba vkládat do smluv, protože platí ze zákona). 

Poznámka: 

Název bezúročná půjčka na bytové účely, sociální půjčka a podmínky pro jejích 

poskytování stanovené v § 6 a § 11 vyhlášky č. 114/2002 Sb., o FKSP, (vztahuje se na 

organizační složky státu a příspěvkové organizace) a v § 5 a § 9 vyhlášky č. 310/1995 Sb., o 

FKSP, která upravuje poskytování bezúročných půjček na bytové účely a sociální půjčky u 

státních podniků, se od 1. 1. 2015 nemění. 

Ostatní zaměstnavatelé mohou poskytovat bezúročné zápůjčky ze sociálního fondu 

nebo zisku po zdanění za podmínek stanovených v kolektivní smlouvě, vnitřním předpise 

nebo pracovní smlouvě. 

 

Daňový režim na straně zaměstnance:  

Od ledna 2015 je od daně z příjmu osvobozen - příjem od téhož zaměstnavatele 

plynoucí zaměstnanci v podobě majetkového prospěchu při bezúročné zápůjčce až do 

úhrnné výše jistin 300 000 Kč z těchto zápůjček. (§ 6 odst. 9 písm. v) 

Při prominutí splacení zápůjčky (půjčky z FKSP) nebo její části, jde o peněžitý příjem, 

který podléhá dani z příjmů ze závislé činnosti. U pozůstalých se stává součástí dědického 

vypořádání. 

Do konce roku 2014 majetkový prospěch plynoucí zaměstnanci z bezúročné 

zápůjčky nebyl předmětem daně z příjmů ze závislé činnosti, a to bez ohledu na výši 

bezúročné zápůjčky. 

Od 1. 1. 2015 je majetkový prospěch plynoucí zaměstnanci v souvislosti s 

poskytnutím bezúročné zápůjčky (půjčky z FKSP) předmětem daně z příjmu.  

Daňový režim je následující: 

- majetkový prospěch plynoucí z bezúročné zápůjčky (zápůjček) v úhrnu do 300 000 Kč 

je osvobozen od daně; 

- majetkový prospěch plynoucí z bezúročné zápůjčky (zápůjček) přesahujících v úhrnu 

u jednoho zaměstnance od jednoho zaměstnavatele sumu 300 000 Kč je na straně 

zaměstnance zdanitelný příjem. Majetkový prospěch ve výši úroku obvyklého, který se 

zdaní jako příjem ze závislé činnosti, se vypočte jen z částky přesahující stanovený limit. 
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Odvod pojistného na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení:  

 Zvýhodnění (prospěch) plynoucí zaměstnanci v souvislosti s poskytnutím bezúročné 

zápůjčky, které je osvobozeno od daně z příjmů fyzických osob, se nezahrnuje do 

vyměřovacího základu pro odvod pojistného, a neodvádí se z něho pojistné. Hodnota 

majetkového prospěchu, která není osvobozena od daně z příjmů (tj. prospěch, který 

plyne zaměstnanci z bezúročné zápůjčky přesahující v úhrnu částku 300 000 Kč) se 

zahrnuje do vyměřovacího základu pro odvod pojistného a odvádí se z ní pojistné. 

Změny oproti roku 2014 

U daně z příjmů 

právnických osob 

U daně z příjmů fyzických 

 osob 

V pojistném na sociální a 

zdravotní pojištění 

žádné zvýhodnění plynoucí z bezúročné 

zápůjčky  

- v úhrnu do 300 000 Kč od jednoho 

zaměstnavatele je u zaměstnance 

osvobozeno od daně 

- vyšší než 300 000 Kč od jednoho 

zaměstnavatele je u zaměstnance 

zdanitelný příjem, majetkový 

prospěch ve výši úroku obvyklého 

se vypočte jen z částky přesahující 

stanovený limit (viz důvodová 

zpráva k z. č. 267/2014 Sb.) 

hodnota majetkového 

prospěchu, která není 

osvobozena od daně z příjmů, 

se zahrne do vyměřovacího 

základu pro odvod pojistného 

a odvádí se z ní pojistné 

 

 

XI. Odstupné, dovolená, náhrada mzdy v době pracovní 

neschopnosti 
 

11.1. Odstupné  

 
Daňový režim na straně zaměstnavatele:  

Náklady na odstupné, a to i nad zákonem stanovené minimum (§ 67 odst. 1 ZP), 

v rozsahu, v jakém právo zaměstnanců na jeho poskytnutí vyplývá z kolektivní smlouvy, 

vnitřního předpisu, pracovní nebo jiné smlouvy, jsou u zaměstnavatele daňovým výdajem. 

(§ 24 odst. 2 písm. j) bod 5 ZDP)  

 

Daňový režim na straně zaměstnance:  

Částky poskytnuté zaměstnavatelem zaměstnanci formou odstupného jsou na straně 

zaměstnance zdanitelným příjmem. 

 

Odvod pojistného na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení:  

Částky poskytnuté zaměstnanci formou odstupného se nezahrnují do vyměřovacího 

základu pro odvod pojistného a neodvádí se z nich pojistné (§ 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 

589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení, § 3 odst. 2 písm. b) zákona 592/1992 Sb., 

o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění). 
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Změny oproti roku 2014 

U daně z příjmů právnických 

osob 

U daně z příjmů fyzických 

osob 

V pojistném na sociální a 

zdravotní pojištění 

žádné žádné žádné 

 

 

11.2. Dovolená poskytovaná zaměstnavatelem zaměstnancům nad rámec 

základní výměry (§ 213 ZP) 

 
Daňový režim na straně zaměstnavatele:  

Náklady na náhradu mzdy za dovolenou nad rámec základní výměry (§ 213 ZP), 

pokud právo zaměstnanců na její poskytnutí vyplývá z kolektivní smlouvy, vnitřního 

předpisu, pracovní nebo jiné smlouvy, jsou u zaměstnavatele daňovým výdajem  

(§ 24 odst. 2 písm. j) bod 5 ZDP).  

 

Daňový režim na straně zaměstnance:  

Náhrada mzdy za dobu čerpání dovolené je na straně zaměstnance zdanitelným 

příjmem. 

 

Odvod pojistného na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení:  

Náhrady mzdy za dobu čerpaní dovolené se zahrnují se do vyměřovacího základu pro 

odvod pojistného a odvádí se z nich pojistné. 

 

Změny oproti roku 2014 

U daně z příjmů právnických 

osob 

U daně z příjmů fyzických 

osob 

V pojistném na sociální a 

zdravotní pojištění 

žádné žádné žádné 

 

 

11.3. Finanční kompenzace příjmů za první 3 dny pracovní neschopnosti 

zaměstnance 
 

Daňový režim na straně zaměstnavatele:  

Výdaje na finanční kompenzaci (stanovena např. procentem z průměrné mzdy, 

absolutní částkou) za první 3 dny pracovní neschopnosti (karantény) tj. v tzv. karenční době, 

pokud právo zaměstnanců na takové plnění vyplývá z kolektivní smlouvy, vnitřního 

předpisu, pracovní nebo jiné smlouvy, může zaměstnavatel zahrnout do daňových výdajů. 

(§ 24 odst. 2 písm. j) bod 5 ZDP)  

 

Daňový režim na straně zaměstnance:  

U zaměstnance je finanční kompenzace poskytnutá mu zaměstnavatelem za první 3 

dny pracovní neschopnosti zaměstnance, v tzv. karenční době zdanitelným příjmem. 

 

Odvod pojistného na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení:  
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Částky vyplacené zaměstnancům formou finanční kompenzace nejsou osvobozeny od 

daně z příjmů, a proto se zahrnují do vyměřovacího základu pro odvod pojistného a odvádí se 

z nich pojistné.  

 

Změny oproti roku 2014 

U daně z příjmů právnických 

osob 

U daně z příjmů fyzických 

osob 

V pojistném na sociální a 

zdravotní pojištění 

žádné žádné žádné 

 

 

11.4. Náhrada mzdy nad rámec zákona poskytovaná zaměstnavatelem jeho 

zaměstnancům v době jejich pracovní neschopnosti  
  

 V souladu s ustanovením § 24 odst. 2 písm. p) ZDP náklady (výdaje), k jejichž úhradě 

je zaměstnavatel (poplatník) povinen podle zvláštních zákonů, jsou daňovými výdaji. Tzn., že 

výdaje spojené s náhradou mzdy poskytovanou zaměstnavatelem svým zaměstnancům v době 

jejich pracovní neschopnosti lze zahrnout do daňových výdajů. Rovněž výdaje na vyšší 

výplatu náhrady mzdy v době pracovní neschopnosti zaměstnance, a to až do výše 

průměrného výdělku zaměstnance (§ 192 odst. 3 ZP), pokud právo na takové zvýšení vyplývá 

z kolektivní smlouvy, vnitřního předpisu nebo pracovní nebo jiné smlouvy, může 

zaměstnavatel zahrnout do daňových výdajů. (§ 24 odst. 2 písm. j) bod 5 ZDP)  

 

Daňový režim na straně zaměstnance:  

U zaměstnance je od daně z příjmů osvobozen příjem získaný ve formě náhrady 

mzdy, platu nebo odměny nebo sníženého platu nebo snížené odměny za dobu dočasné 

pracovní neschopnosti nebo karantény podle zvláštních právních předpisů do výše 

minimálního nároku určeného zvláštním právním předpisem upravujícím pracovněprávní 

vztahy. (§ 6 odst. 9 písm. t) ZDP)  

Tzn. náhrada mzdy (platu) v době pracovní neschopnosti zaměstnance, a to až do výše 

minimálního nároku podle § 192 odst. 2 zákoníku práce je u zaměstnance osvobozena od 

daně z příjmu. V kolektivní smlouvě může být dohodnuta nebo ve vnitřním předpise 

stanovena náhrada mzdy nebo platu vyšší, tj. nad minimální výši podle zákoníku práce s tím, 

že celková náhrada nesmí dle § 192 odst. 3 zákoníku práce, převýšit průměrný výdělek 

zaměstnance. Rozdíl v náhradě mzdy (platu) mezi minimálním nárokem v § 192 odst. 2 

zákoníku práce a nárokem sjednaným v kolektivní smlouvě nebo stanoveným ve 

vnitřním předpise zaměstnavatele je u zaměstnance zdanitelný příjem. 

 

Odvod pojistného na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení:  

Částky vyplacené zaměstnancům formou náhrady mzdy v době jejich dočasné 

pracovní neschopnosti v minimálním rozsahu stanoveném zákoníkem práce jsou od daně 

z příjmů osvobozeny, a proto se nezahrnují do vyměřovacího základu pro odvod 

pojistného. Plnění přesahující minimální rozsah je zdanitelným příjmem a zahrnuje se do 

vyměřovacího základu pro odvod pojistného. 
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Změny oproti roku 2014 

U daně z příjmů právnických 

osob 

U daně z příjmů fyzických 

osob 

V pojistném na sociální a 

zdravotní pojištění 

žádné žádné žádné 

 

 

XII. Odměny 

12.1. Odměny stabilizačního nebo věrnostního charakteru  
 

Daňový režim na straně zaměstnavatele:  

Náklady na výplatu stabilizačních a věrnostních odměn poskytovaných 

zaměstnavatelem svým zaměstnancům, pokud právo na její poskytnutí vyplývá z kolektivní 

smlouvy, vnitřního předpisu,  pracovní nebo jiné smlouvy může zaměstnavatel zahrnout do 

daňových výdajů. (§ 24 odst. 2 písm. j) bod 5 ZDP)  

 

Daňový režim na straně zaměstnance:  

Částky vyplacené zaměstnavatelem svým zaměstnancům formou stabilizačních a 

věrnostních odměn jsou na straně zaměstnance zdanitelným příjmem. 

 

Odvod pojistného na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení:  

Vzhledem k tomu, že plnění poskytnutá zaměstnancům ve formě stabilizačních a 

věrnostních odměn jsou u zaměstnance zdanitelným příjmem, tak se v plném rozsahu zahrnují 

do vyměřovacího základu pro odvod pojistného. 

 

Změny oproti roku 2014 

U daně z příjmů právnických 

osob 

U daně z příjmů fyzických 

osob 

V pojistném na sociální a 

zdravotní pojištění 

žádné žádné žádné 

 

 

12.2. Odměny při životních a pracovních jubileích zaměstnanců a při 

prvním skončení pracovního poměru po nabytí nároku na starobní důchod 

a invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně (§ 224 ZP) 
 

Daňový režim na straně zaměstnavatele:  

Náklady na výplatu odměn při životním nebo pracovním jubileu, při prvním skončení 

pracovního poměru po přiznání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně nebo po 

nabytí nároku na starobní důchod a za poskytnutí pomoci při předcházení požárům nebo při 

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

mimořádných událostech, při nichž může být ohrožen život, zdraví nebo majetek, pokud 

právo zaměstnanců na jejich poskytnutí vyplývá z kolektivní smlouvy, vnitřního předpisu 

zaměstnavatele, pracovní nebo jiné smlouvy, může zaměstnavatel zahrnout do  daňových 

výdajů. (§ 24 odst. 2 písm. j) bod 5 ZDP)  
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Zaměstnavatel podle § 224 ZP může poskytnout zaměstnanci odměnu zejména: 

 a) při životním nebo pracovním jubileu a při prvním skončení pracovního poměru po 

přiznání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně nebo po nabytí nároku na starobní 

důchod, 

b) za poskytnutí pomoci při předcházení požárům nebo při živelních událostech, jejich 

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

nichž může být ohrožen život, zdraví nebo majetek.  

 

Daňový režim na straně zaměstnance:  

Odměny poskytnuté při výše uvedených příležitostech, a to v peněžní i nepeněžní 

formě jsou na straně zaměstnance zdanitelným příjmem.  

 

Odvod pojistného na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení:  

Odměny poskytnuté při výše uvedených příležitostech jsou zdanitelným příjmem, a 

proto se zahrnují do vyměřovacího základu pro odvod pojistného a odvádí se z nich pojistné. 

 

Změny oproti roku 2014 

U daně z příjmů právnických 

osob 

U daně z příjmů fyzických 

osob 

V pojistném na sociální a 

zdravotní pojištění 

žádné žádné žádné 

  

 

 

XIII. Péče o zdraví 
 

13.1. Poskytnutí vitamínů a očkování  
 

Daňový režim na straně zaměstnavatele:  

Za výdaje (náklady) vynaložené k dosažení, zajištění a udržení příjmů pro daňové 

účely nelze uznat nepeněžní plnění poskytovaná zaměstnavatelem zaměstnanci ve formě 

možnosti používat zdravotnická zařízení (§ 25 odst. 1 písm. h) bod 2 ZDP). Tzn. náklady 

na pořízení vitamínových prostředků a náklady na očkování nemůže zaměstnavatel 

zahrnout do daňových výdajů, a to ani  v případě, že právo na takové nepeněžní plnění 

vyplývá z kolektivní smlouvy nebo vnitřního předpisu zaměstnavatele.  

Zaměstnavatel může náklady na pořízení vitaminových prostředků a náklady na 

pořízení očkování pro zaměstnance (proti chřipce, klíšťové encefalitidě, hepatitidě a dalším 

onemocněním, pokud nejsou hrazené zdravotní pojišťovnou), hradit pouze ze sociálního 

fondu, ze zisku po zdanění anebo na vrub nedaňových výdajů. 

 

Daňový režim na straně zaměstnance:  

Nepeněžní příspěvky na očkování a nákup vitamínů, jako nepeněžní plnění formou 

využívání zdravotnických zařízení, poskytované zaměstnavatelem zaměstnancům nebo jejich 

rodinným příslušníkům z FKSP, ze sociálního fondu, ze zisku po zdanění anebo na vrub 

nedaňových výdajů jsou u zaměstnance osvobozeny od daně z příjmů. Jako plnění 

zaměstnavatele zaměstnanci se posuzuje i plnění poskytnuté pro rodinné příslušníky 
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zaměstnance (§ 6 odst. 9 písm. d) ZDP). Peněžní příspěvky na vitamíny a očkování jsou u 

zaměstnance zdanitelným příjmem.  

 

Odvod pojistného na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení:  

Nepeněžní plnění osvobozené od daně z příjmů se nezahrnují do vyměřovacího 

základu pro odvod pojistného a neodvádí se z něho pojistné. Peněžní příspěvky nejsou 

osvobozeny od daně z příjmů, a proto se zahrnují do vyměřovacího základu pro odvod 

pojistného a odvádí se z nich pojistné.  

 

Změny oproti roku 2014 

U daně z příjmů právnických osob U daně z příjmů 

fyzických osob 

V pojistném na sociální a  

Zdravotní pojištění 

žádné žádné žádné 

 

 

 

XIV. Ostatní plnění 
 

14.1. Úhrada výdajů spojených s výplatou mzdy zaměstnance a se srážkami 

ze mzdy na žádost zaměstnance 
 

V kolektivní smlouvě lze (nad rámec ustanovení § 143 odst. 1 ZP) sjednat závazek 

zaměstnavatele, že bude zaměstnancem určené částky z jeho mzdy (platu) srážet a poukazovat 

na jím určený větší počet účtů u různých institucí, např. na účet penzijního připojištění, 

životního pojištění, stavebního spoření, na splátky půjček, úvěrů zaměstnance apod.  

 

Daňový režim na straně zaměstnavatele:  

Daňovým výdajem jsou náklady na převod mzdy na jeden účet zaměstnanců a náklady 

související se srážkami ze mzdy v souladu s příslušným právním předpisem, např. § 143 ZP 

(§ 24 odst. 2 písm. p) ZDP). Jiné nebo vyšší výdaje jsou daňovým výdajem, a to v rozsahu 

v jakém právo zaměstnanců na jejich poskytování vyplývá z kolektivní smlouvy, vnitřního 

předpisu zaměstnavatele, pracovní nebo jiné smlouvy. (§ 24 odst. 2 písm. j) bod 5) ZDP)  

 

Daňový režim na straně zaměstnance:  

Od daně z příjmu jsou osvobozeny - částky vynaložené zaměstnavatelem na úhradu 

výdajů spojených s výplatou mzdy a se srážkami ze mzdy zaměstnanci, s placením příspěvku 

na pojistné (připojištění) ve prospěch zaměstnance, jakož i částky vynaložené 

zaměstnavatelem na úhradu výdajů spojených s poskytováním nepeněžitého plnění 

zaměstnanci (§ 6 odst. 9 písm. u) ZDP).   

Částky vynaložené na úhradu výdajů spojených s výplatou mzdy zaměstnanci a se 

srážkami ze mzdy dle zvláštních předpisů i jiné nebo vyšší výdaje jsou na straně 

zaměstnance osvobozeny od daně. 
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Odvod pojistného na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení:  

Jde o příjem od daně osvobozený, a proto se nezahrnuje do vyměřovacího základu pro 

odvod pojistného a neodvádí se z něho pojistné. 
 

Změny oproti roku 2014 

U daně z příjmů právnických 

osob 

U daně z příjmů fyzických 

osob 

V pojistném na sociální a 

zdravotní pojištění 

žádné žádné žádné 

 

14.2. Bezplatné využívání motorového vozidla poskytovaného 

zaměstnavatelem svým zaměstnancům pro služební i soukromé účely 
 

Daňový režim na straně zaměstnavatele:  

Výdaje (náklady) vynaložené na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů se 

pro zjištění základu daně odečtou ve výši prokázané poplatníkem a ve výši stanovené tímto 

zákonem a zvláštními předpisy. Ve výdajích na dosažení, zajištění a udržení příjmů nelze 

uplatnit výdaje, které již byly v předchozích zdaňovacích obdobích ve výdajích na dosažení, 

zajištění a udržení příjmů uplatněny. Pokud poplatník účtuje v souladu se zvláštním právním 

předpisem některé účetní operace kompenzovaně, posuzují se náklady, jejichž uznatelnost je 

limitována výší příjmů s nimi souvisejících, obdobně jako by byly účtovány odděleně náklady 

a výnosy (§ 24 odst. 1 ZDP). Tzn., náklady související s provozem motorového vozidla 

jsou daňovým výdajem.  

 

Daňový režim na straně zaměstnance:  

Poskytuje-li zaměstnavatel zaměstnanci bezplatně motorové vozidlo k používání pro 

služební i soukromé účely, považuje se za příjem zaměstnance částka ve výši 1 % vstupní ceny 

vozidla za každý i započatý kalendářní měsíc poskytnutí vozidla. (§ 6 odst. 6  ZDP)  
 

Odvod pojistného na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení:  

Jedná se o příjem, který se zahrnuje se do vyměřovacího základu pro odvod pojistného 

a odvádí se z něho pojistné.  

 

Změny oproti roku 2014 

U daně z příjmů 

právnických osob 

U daně z příjmů fyzických 

osob 

V pojistném na sociální a  

zdravotní pojištění 

žádné žádné žádné 

 

14.3. Úhrada nákladů spojených s čerpáním pohonných hmot na účet 

zaměstnavatele u vozidel používaných zaměstnancem ke služebním  

i soukromým účelům 

 

Daňový režim na straně zaměstnavatele:  

Náklady na čerpání pohonných hmot spotřebovaných pro soukromé účely 

zaměstnanců za předpokladu, že jsou využívány v rámci opatření zaměřených na zlepšení 

pracovních a sociálních podmínek (např. cesta z bydliště do a ze zaměstnání a zpět, doprava 
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na rekreační pobyt apod.) a pokud právo na jejich poskytnutí vyplývá z kolektivní 

smlouvy, vnitřního předpisu zaměstnavatele nebo pracovní nebo jiné smlouvy, může 

zaměstnavatel zahrnout do  daňových výdajů. (§ 24 odst. 2 písm. j) bod 5 ZDP)  

 

Daňový režim na straně zaměstnance:  

Náklady na čerpání pohonných hmot na účet zaměstnavatele (např. CCS karty) použité 

při soukromých cestách nebo hodnota tohoto nepeněžního plnění je u zaměstnance 

zdanitelným příjmem.   

Náklady, které zaměstnanec uhradí zaměstnavateli běžným postupem (např. počet 

ujetých kilometrů x průměrná spotřeba x průměrná cena pohonných hmot), nejsou příjmem 

zaměstnance. O příjem zaměstnance se jedná v případě, že zaměstnanec pohonné hmoty 

v obvyklé ceně spotřebované při soukromých cestách zaměstnavateli neuhradí. 
 

Odvod pojistného na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení:  

Jedná se o zdanitelný příjem, proto se zahrnuje do vyměřovacího základu pro odvod 

pojistného a odvede se z něho pojistné.  

 

Změny oproti roku 2014 

U daně z příjmů 

právnických osob 

U daně z příjmů fyzických 

osob 

V pojistném na sociální a 

zdravotní pojištění 

žádné žádné žádné 

 

 

14.4. Prodej výrobků a služeb zaměstnancům za nižší než obvyklé ceny 

nebo bezplatné poskytování výrobků a služeb zaměstnancům  
 

Daňové výdaje na straně zaměstnavatele:  

Náklady na výrobky a služby v rámci běžné činnosti zaměstnavatele jsou daňovými 

výdaji. 

 

Daňový režim na straně zaměstnance:  

Při prodeji výrobků a služeb zaměstnancům je zdanitelným nepeněžním příjmem u 

zaměstnance rozdíl mezi cenou, kterou zaměstnavatel účtuje jiným osobám a nižší prodejní 

cenou uplatněnou zaměstnavatelem při prodeji výrobků (služby) svým zaměstnancům (§ 6 

odst. 3 ZDP). Při bezplatném poskytnutí služeb (výrobků) je zdanitelným příjmem 

zaměstnance obvyklá cenou těchto výrobků (služeb). Nepeněžní příjem se pro účely daně z 

příjmů fyzických osob oceňuje podle právního předpisu upravujícího oceňování 

majetku. (§ 3 odst. 3 ZDP)  

 

Odvod pojistného na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení:  

 Rozdíl mezi cenou obvyklou popřípadě cenou, kterou zaměstnavatel účtuje jiným 

osobám, a nižší cenou prodejní pro účely pojistného u zaměstnance zúčtovaný příjem, který 

se zahrnuje se do vyměřovacího základu a odvádí se z něho pojistné.  
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Změny oproti roku 2014 

U daně z příjmů  

právnických osob 

U daně z příjmů 

fyzických osob 

V pojistném na sociální a  

zdravotní pojištění 

žádné žádné žádné 

  

Poznámka:  

Nadále platí, že do vyměřovacího základu pro odvod pojistného se nezapočítávají 

plnění poskytnutá poživatelům starobního nebo plného invalidního důchodu, jestliže byla 

poskytnuta po uplynutí jednoho roku po skončení zaměstnání. Jde zejména o plnění 

poskytovaná ve formě služeb nebo výrobků za zvýhodněnou cenu nebo zdarma, poskytování 

deputátů, peněžního nebo nepeněžního plnění k vánocům. 

 

XV. Poskytování funkčních požitků neuvolněným funkcionářům  
 

Odborové organizace mohou poskytovat svým členům odměny za výkon funkce a 

plnění v souvislosti se současným nebo dřívějším výkonem funkce, které z pohledu ZDP 

mají charakter funkčních požitků. (§ 6 odst. 10 písm. b) bod. 4 ZDP)  

Odměny se poskytují z prostředků odborové organizace na základě rozhodnutí orgánu, 

který schvaluje rozpočet příslušné odborové organizace.   

 

Poznámka: 

Připomínáme, že od ledna 2014 pod obecný pojem § 6 Příjmy ze závislé činnosti se 

zahrnuje i plnění v podobě funkčního požitku viz § 6 odst. 1 písm. a) bod 2 ZDP.  

 

Daňový režim na straně funkcionářů:  

Odměna za výkon funkce v orgánech odborové organizace, a to v peněžní i nepeněžní 

formě, je u příjemce zdanitelným příjmem a odborová organizace má povinnost z této 

odměny odvést zálohu na daň. Je-li výkon funkce tzv. "vedlejším zaměstnáním", např. 

zaměstnanec pobírá mzdu a vedle toho ještě dostává odměnu za výkon funkce od odborové 

organizace, která působí u stejného zaměstnavatele, je po skončení kalendářního roku 

povinen podat daňové přiznání. Tato povinnost se vztahuje na každého příjemce 

funkčního požitku, a to bez ohledu na výši příjmu. 

 

Odvod pojistného na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení:  

Podle ustanovení § 5 písm. a) bod 18 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském 

pojištění, ve znění pozdějších předpisů, do okruhu pojištěných osob patří zaměstnanci, jimiž 

se pro účely tohoto zákona rozumí i členové kolektivních orgánů právnické osoby, kteří 

nejsou uvedeni v bodech 1 až 10, 20 a 21, tj. i funkcionáři odborových organizací. V souladu 

s ustanovení § 6 odst. 2 cit. zákona jsou tyto osoby pojištěny, pokud jejich rozhodný příjem 

v daném kalendářním měsíci činí 2 500 Kč a více.  

Tzn. odměna za výkon funkce pro odborovou organizaci je zdanitelný příjem, 

který se v plném rozsahu zahrnuje do vyměřovacího základu pro odvod zdravotního 

pojištění a pokud činí 2 500 Kč a více, zahrnuje se i do základu pro odvod pojistného na 

sociální zabezpečení. 
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Změny oproti roku 2014 

U daně z příjmů   

fyzických osob 

V pojistném na sociální  

Pojištění 

V pojistném na zdravotní 

pojištění 

žádné - i nadále platí, že 

i z nejnižších funkčních 

požitků vedlejší plátce 

odvádí zálohu na daň  

žádné – i nadále se odvádí pojistné 

na sociální zabezpečení, pokud 

rozhodný příjem příjemce v daném 

kalendářním měsíci činí 2 500 Kč a 

více  

žádné - i nadále se z celé 

částky odměny odvádí 

pojistné na zdravotní 

pojištění  

 

 

XVI. Odměny poskytované na základě dohody o provedení práce 
 

Daňový režim na straně zaměstnavatele:  

Náklady vynaložené na výplatu odměn poskytovaných na základě dohody o provedení 

práce (§ 75 ZP) jsou u zaměstnavatele daňovým výdajem. 

 

Daňový režim na straně zaměstnance:  

Srážková daň: 

Odměna za práci na základě dohody o provedení práce
6
 je u příjemce 

zdanitelným příjmem.  Dle § 6 odst. 4 ZDP, jde-li o zaměstnavatele bez prohlášení 

poplatníka k dani (zjednodušeně o "vedlejšího zaměstnavatele") a nepřesáhne-li 

odměna za kalendářní měsíc částku 10 000 Kč, má zaměstnavatel povinnost srazit a odvést 

srážkovou daň ve výši 15 %. Tím je daňová povinnost zaměstnavatele splněna.  

Činí-li odměna na základě dohody o provedení práce více než 10 000 Kč měsíčně, 
má zaměstnavatel povinnost srazit a odvést zálohu na daň. Výše zálohy na daň činí 15 % 

z částky zvýšené o odvody zaměstnavatele, a to na zdravotní pojištění ve výši 9 % a na 

sociální zabezpečení ve výší 25 % (tj. na důchodové 21,5 %, na nemocenské 2,3 % a na 

státní politiku zaměstnanosti 1,2 %). Tím je daňová povinnost zaměstnavatele splněna. 

Příjemce odměny má povinnost podat daňové přiznání (pokud se nejedná o tzv. hlavního 

zaměstnavatele, kde má zaměstnanec prohlášení k dani a jiného zaměstnavatele souběžně 

nemá a nepodává přiznání ani  z jiného důvodu).  

 

Odvod pojistného a sociální zabezpečení a na zdravotní pojištění:  

Podle ustanovení § 3 odst. 1 písm. b) bod. 2 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na 

sociální zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, jsou poplatníci pojistného zaměstnanci, 

jimiž se pro účely tohoto zákona rozumějí také zaměstnanci činní na základě dohody o 

provedení práce. 

 Bližší podmínky pojištění upravuje ustanovení v § 6 odst. 1 písm. a) a § 7a) odst. 

2 a 3 zákona č. 187/2006 Sb. o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů a to: 

  Zaměstnanci činní na základě dohody o provedení práce jsou účastni pojištění jen v 

těch kalendářních měsících po dobu trvání této dohody, do nichž jim byl zúčtován 

zaměstnavatelem započitatelný příjem z dohody o provedení práce, vykonávají zaměstnání: 

                                                 
6 Rozsah práce, na který se dohoda o provedení práce uzavírá, nesmí být větší než 300 hodin v 

kalendářním roce. Do rozsahu práce se započítává také doba práce konaná zaměstnancem pro 

zaměstnavatele v témže kalendářním roce na základě jiné dohody o provedení práce. V dohodě o 

provedení práce musí být uvedena doba, na kterou se tato dohoda uzavírá - § 75 ZP. 
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1. na území České republiky; za výkon zaměstnání na území České republiky se považuje i 

přechodný výkon práce mimo území České republiky, je-li místo výkonu práce trvale v České 

republice,  

nebo - 2. v cizině pro zaměstnavatele se sídlem na území České republiky, pokud místo 

výkonu práce je trvale v cizině a nejsou povinně účastni důchodového pojištění podle 

předpisů státu, ve kterém trvale vykonávají zaměstnání, a mají trvalý pobyt na území České 

republiky nebo jiného členského státu Evropské unie,  

a byl jim zúčtován započitatelný příjem v částce vyšší než 10 000 Kč. 

 Zaměstnanec činný na základě dohody o provedení práce je účasten pojištění též, 

jestliže vykonával v kalendářním měsíci u téhož zaměstnavatele více dohod o provedení práce 

a úhrn započitatelných příjmů z těchto dohod podle odstavce 2 dosáhl v kalendářním měsíci 

aspoň částku uvedenou v odstavci 1; zaměstnanec je účasten pojištění nejvýše po dobu trvání 

takových zaměstnání v tomto kalendářním měsíci. Za téhož zaměstnavatele se přitom považuje 

též právní nástupce zaměstnavatele.   

Změny oproti roku 2014 

U daně z příjmů 

právnických osob 

U daně z příjmů 

fyzických osob 

V pojistném na sociální a zdravotní pojištění 

žádné žádné - limit pro odvod 

srážkové daně je nadále 

10 000 Kč měsíčně  

žádné - pojistné se nadále odvádí, pokud byl 

zaměstnanci zúčtován započitatelný příjem v 

částce vyšší než 10 000 Kč. 

Sazby pojistného: 

Na zdravotní pojištění: 

za zaměstnance -  4,5 %,  

za zaměstnavatele - 9 %  

Na důchodové a nemocenské pojištění: 

za zaměstnance - 6,5 %. 

za zaměstnavatele – 23,8 % 

Na státní politiku zaměstnanosti 

za zaměstnavatele 1,2 % 

 

 

XVII. Odměny členů statutárních orgánů 

 

Daňový režim na straně zaměstnavatele:  

Náklady vynaložené na odměny členům statutárních orgánů jsou u zaměstnavatele 

daňovým výdajem. (Podle § 25 odst. 1 písm. d) ZDP se omezení daňové uznatelnosti vztahuje 

jen na pojistné hrazené za člena statutárního orgánu a dalšího orgánu právnické osoby z 

titulu odpovědnosti za škodu způsobenou společnosti při výkonu funkce). 

 

Daňový režim na straně zaměstnance  

Z odměn vypláceným členům statutárních orgánů má zaměstnavatel povinnost srazit a 

odvést zálohu na daň. Výše zálohy činí 15 % ze základu daně (popř. při vysokých příjmech 

se solidárním zvýšením daně u zálohy podle § 38ha ZDP). Základem pro výpočet zálohy 

na daň je odměna zvýšená o odvod na zdravotní pojištění ve výši 9 % a při odměně  

2 500 Kč a vyšší též o odvod na sociální pojištění ve výši 25 %.  Např. byla-li vyplacena 

odměna ve výši 10 000 Kč, základem pro výpočet zálohy na daň je 13 400 Kč (10 000 Kč + 

900 Kč, tj. 9 % z 10 000 + 2 500 Kč, tj. 25 % z 10 000 Kč). Výše zálohy činí 15 % ze základu 
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daně. Příjemce odměny má povinnost podat daňové přiznání (pokud se nejedná o tzv. 

hlavního zaměstnavatele, kde má člen prohlášení k dani a jiné příjmy do daňového přiznání 

nemá a nemá v roce v úhrnu příjem ve výši rozhodné pro solidární zvýšení daně, tj. za 

rok 2015 částka přes 1 277 328 Kč.  

 

Odvod pojistného na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení:  

Odměna je zdanitelný příjem, který se zahrnuje do vyměřovacího základu pro odvod 

pojistného na zdravotní pojištění a při hodnotě odměně 2 500 Kč a vyšší i do vyměřovacího 

základu pro odvod pojistného na sociální zabezpečení.  

 

Změny oproti roku 2014 

U daně z příjmů 

právnických 

osob 

U daně z příjmů   

fyzických  

osob 

V pojistném  

na sociální pojištění 

V pojistném  

na zdravotní pojištění  

žádné žádné žádné, nadále se pojistné 

na sociální pojištění 

odvádí při odměně 2 500 

Kč měsíčně a vyšší 

žádné,  
nadále se z celkové hodnoty 

odměny odvádí pojistné na 

zdravotní pojištění 

 

Poznámka:  

Upozorňujeme, že poskytovatel odměny má povinnost registrace a má povinnost 

příslušné zdravotní pojišťovně odvést odvod na zdravotní pojištění v celkové výši 13,5 % 

z vyplacené odměny (tj. 9 %, které hradí za člena, a 4,5 %, které hradí sám člen za sebe) a 

pojistné na sociální zabezpečení ve výši 31,5 % (tj. 25 %, které hradí za člena a 6,5 %, které 

hradí sám člen za sebe). Stejně jako odměny členů statutárních orgánů právnických osob se 

posuzují i odměny členů dalších orgánů právnických osob (např. členů dozorčí rady) i 

jednočlenných orgánů. 

 

 

 

V Praze dne 9. 12. 2014  


