
O kolik je výhodnější příspěvek zaměstnavatele

Varianta 1: zvýšení mzdy / výplata bonusů

Při zvýšení mzdy, odvede zaměstnavatel a zaměstnanec státu sociální pojištění, zdravotní pojištění a daň z příjmu.

 Výše odvodů a zdanění mzdy Zaměstnanec Zaměstnavatel

Zdravotní pojištění 4,5 % 9,0 %

Sociální pojištění 6,5 % 24,8 %

Odvody celkem 11 % 33,8 %

Daň z příjmu 15 %

Varianta 2: příspěvek zaměstnavatele

Příspěvek zaměstnavatele na penzijní spoření je do výše 50 000 Kč ročně (4 166 Kč měsíčně) osvobozen 
od placení pojistného na sociální a zdravotní pojištění na straně zaměstnavatele i zaměstnance.

Podmínkou je, aby přispívání zaměstnavatele na penzijní spoření bylo uvedeno v některém z těchto dokumentů 
u zaměstnavatele: kolektivní smlouva, pracovní smlouva nebo vnitřní předpis.

 Doporučení pro zaměstnavatele
a) Místo zvýšení mzdy zaměstnancům zaveďte příspěvek zaměstnavatele na penzijní spoření až do výše 4 166 Kč 

měsíčně.

b) Část jednorázových bonusů vyplaťte zaměstnancům v podobě příspěvku zaměstnavatele na penzijní spoření 
až do výše 50 000 Kč ročně.

Příklad 1: Pravidelný příspěvek zaměstnavatele vs. navýšení mzdy

Náklady zaměstnavatele (měsíčně/ročně)

Příjem zaměstnance (měsíčně/ročně)

Příklad 2: Jednorázový příspěvek zaměstnavatele vs. roční bonus

Náklady zaměstnavatele (ročně)

Příjem zaměstnance (ročně)

Rozšiřte nabídku firemních benefitů o příspěvek na penzi, zvýšíte tím image a atraktivitu firmy, čímž podpoříte 
motivaci zaměstnanců. Doplňkové penzijní spoření se těší největší podpoře státu. Za pravidelné spoření lze 
od státu získat až 6 360 Kč ročně!

Nabízejte jeden z nejoblíbenějších firemních benefitů, 
ušetříte na daních Vy i zaměstnanec!

www.generalipenze.cz
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