
ZAMĚSTNANECKÝ BENEFIT
DAŇOVÝ NÁKLAD 

ZAMĚSTNAVATELE
§

ZDANITELNÝ PŘÍJEM 
ZAMĚSTNANCE

§
SOUČÁST VYMĚŘOVACÍHO 
ZÁKLADU PRO POJIŠT ĚNÍ

Doprava zaměstnanců do a z práce (kromě 
provozovatelů veř. dopravy)

ano §24 odst. 2 písm. j/5 ano §6 odst. 3 ano

Nepeněžní dary nad 2.000 Kč ročně a jakékoliv 
peněžní dary

ne §25 odst. 1 písm. t ano §6 odst. 3 ano

Odborný rozvoj nesouvisející s předmětem 
činnosti zaměstnavatele

ne §25 odst. 1 písm. h/2 ano §6 odst. 3 ano

Prodej výrobků a služeb zaměstnancům za nižší 
než obvyklé ceny

ano §24 odst. 1 ano §6 odst. 3 ano

Prodloužená dovolená, dny zdravotního volna ano §24 odst. 1 ano §6 odst. 3 ano

Bezplatné poskytnutí automobilu také k 
soukromým účelům

ano (kromě PHM) §25 - PHM,  GFŘ D-22 ano (1% VC vč.DPH) §6 odst. 6 ano (1% VC vč.DPH)

Cestovní náhrady nad limit zákoníku práce ano (dle směrnice) §24 odst. 2 písm. k ano §6 odst. 7 písm. a ano

Cestovní náhrady v limitu podle zákoníku práce ano §24 odst. 2 písm. k není předmětem daně §6 odst. 7 písm. a ne

Příspěvek na tištěné knihy, včetně obrázkových 
knih pro děti (mimo knih, ve kterých reklama 
přesahuje 50 % plochy)

ne §25 odst. 1 písm. h/1 ne §6 odst. 9 ne

Odborný rozvoj související s předmětem činnost 
zaměstnavatele

ano §24 odst. 2 písm. j/3,5 ne §6 odst. 9 písm. a ne

Občerstvení na pracovišti ne §25 odst. 1 písm. t ne §6 odst. 9 písm. b ne

Ochranné nápoje a pitná neperlivá voda ano §24 odst. 2 písm. p ne §6 odst. 9 písm. b ne

Stravenkový paušál (od roku 2021 - poskytnutý v 
peněžité podobě)

ano 
§24 odst. 2 písm. j/4                     
§25 odst. 1 písm. j

ne (do limitu) §6 odst. 9 písm. b ne (do limitu)

Stravování – nepeněžní příspěvek na stravování 
– zajišťované jinými subjekty (např. stravenky)

ano (do limitu)
§24 odst. 2 písm. j/4                      
§25 odst. 1 písm. j

ne (bez limitu) §6 odst. 9 písm. b ne (bez limitu)

Stravování – provoz vlastního stravovacího 
zařízení

ano (bez hodnoty potravin)
§24 odst. 2 písm. j/4                        
§25 odst. 1 písm. j

ne (bez limitu) §6 odst. 9 písm. b ne (bez limitu)

Jiné nealkoholické nápoje na pracovišti či 
pracovní cestě

ne §25 odst. 1 písm. zm ne §6 odst. 9 písm. c ne

Pořádání kulturních a sportovních akcí ne §25 odst. 1 písm. k ne §6 odst. 9 písm. d ne

Provozování rekreačního zařízení ztráta neuznatelná §25 odst. 1 písm. k ne §6 odst. 9 písm. d ne

Provoz vlastního zařízení péče o děti 
předškolního věku

ano §24 odst. 2 písm. zs ne §6 odst. 9 písm. d ne

Příspěvek na provoz zařízení péče o děti 
předškolního věku zajišťovaný jinými subjekty pro 
děti vlastních zaměstnanců

ano §24 odst. 2 písm. zs ne §6 odst. 9 písm. d ne

Příspěvek na rekreaci či zájezdy ne §25 odst. 1 písm. h/1 ne (do 20 tis. za rok) §6 odst. 9 písm. d ne (do 20 tis. za rok)

Příspěvek na sportovní a kulturní akce ne §25 odst. 1 písm. h/1 ne (bez limitu) §6 odst. 9 písm. d ne (bez limitu)

Příspěvek na zdravotní péči ne §25 odst. 1 písm. h/1 ne (bez limitu) §6 odst. 9 písm. d ne (bez limitu)

Dary do  výše 2.000 Kč ročně - nepeněžní plnění 
(pouze tituly dle §14 vyhlášky o FKSP)

ne §25 odst. 1 písm. t ne §6 odst. 9 písm. g ne

Příspěvek na přechodné ubytování (mimo obec) 
do výše 3.500 Kč měsíčně

ano §24 odst. 2 písm. j/5 ne §6 odst. 9 písm. i ne

Sociální výpomoc do 500.000 Kč v přímé 
souvislosti s překlenutím mimořádně obtížných 
poměrů v důsledku živelné pohromy atd.

ne §6 odst. 9 písm. o ne §6 odst. 9 písm. o ne

Příspěvek na penzijní připojištění, doplňkové 
penzijní spoření a soukromé životní pojištění

ano (bez limitu) §24 odst. 2 písm. j/5 ne (limit 50 tis. ročně) §6 odst. 9 písm. p ne (limit 50 tis. ročně)

Bezúročné a nízkoúročené zápůjčky do limitu 
jistiny 300.000 Kč 

ano §24 odst. 2 písm. j/5 ne §6 odst. 9 písm. v ne

ZAMĚSTNANECKÉ BENEFITY - PŘEHLED

Všechna pln ění od zam ěstnavatele musí být poskytnuta v nepen ěžní form ě (od roku 2021 mimo stravenkový paušál)

§ 24 odst. 2 písm. j) bod 5 ZDP - jedná se o výdaje , jejichž povinnost je poskytnou je p římo zakotvena v kolektivní smlouv ě, vnit řním p ředpisu zam ěstnavatele, pracovní nebo jiné smlouv ě

Doučování ú četnictví, daní, mezd a pracovního práva s.r.o.                                                                                                                                                                                                                  
www.doucovanicz.cz


