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The goal of this article is to summarize amendments in employment taxation 
and taxation of rewards provided to executive repre sentatives and members 
of statutory body , which should be effective as of 2012. As not all of the 
proposed amendments have been approved so far, it would be desirable to track 
further development in this area.  

Although the Ministry of Finance has proposed limitation of some employment 
benefits (e.g. meal vouchers), such amendments have not been approved. Tax 
regime of meal vouchers, accommodation provided to employees up to CZK 
3,500 per month or more advantageous tickets provided to employees of public 
transport operators will remain in 2012 at the level of previous years. On the other 
hand, significant amendments in taxation of rewards paid to executive 
representatives and members of statutory body will be effective as of January 
2012. 

Rewards of executive representatives and members of  statutory body 
 
Following a broadening definition of persons which should pay pension and 
sickness insurance contributions, rewards paid to executive representatives, 
members of statutory body  (i.e. members of board of directors or supervisory 
board) and to other selected persons should be subject to the bot h pension 
and sickness insurance . Amendments of particular acts should be now 
approved by the Czech Senate, nevertheless, rejection of the amendments is 
unlikely. 

From the Czech social security legislation perspective, the rewards paid to the 
executive representatives or members of statutory body will be then treated the 
same way as salaries paid to employees. This means that the executive 
representatives and members of statutory body will be obliged to pay social 
security contributions of 6.5 %  (including pension insurance, sickness 
insurance and contribution to the state policy of employment) and health 
insurance contributions of 4.5 %.  Contribution of a Company providing the 
rewards will be 25 % for the social security and 9 % for the health insurance. The 
same treatment will be applicable for partners of limited liability Companies, 
limited partners of limited partnership Companies or general proxy holders.  

In comparison with a current tax treatment, the rewards paid to the executive 
representatives and members of statutory body will be „more expensive“ 
for the Company  as they will be fully liable to the sickness insurance (executive 
representatives) and the both pension and sickness insurance (members of 
statutory body). On the other hand, the amendments mean easier treatment as 
regard the pension insurance by the executive representatives (testing of current 
limit which causes their participation in insurance system will be no more 
necessary).  
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However, the above mentioned amendments will have positive effects as regard 
tax deductibility of the rewards paid to the members of statutory body1. The 
rewards as well as the social security and health i nsurance contributions 
paid by the Company can be treated as tax deductibl e expenses in 2012. 

Increase of personal tax allowance  
 
Amount of personal tax allowance will be increased again as of January 2012. 
The amount of personal tax allowance was temporarily decreased by CZK 100 
per month in 2011 and in 2012, it returns to the previous level, i.e. to the amount 
of CZK 24,840 per month . Further, child deduction  will be increased by CZK 
150 per month per one child, i.e. the total child deduction will amount to CZK 
13,404 per year.   

Amendments of maximal social security and health in surance assessment 
base   

As of 2012 the maximal assessment base for social security wil l differ from 
the maximal assessment base for health insurance . The basic figures decisive 
for the maximal assessment bases determination are already known for 2012: in 
2012, social security contributions will be paid up to CZK 1,206,576 (i.e. up to 48 
multiple of average salary); the health insurance contributions will not exceed 
CZK 1,809,864 (i.e. 72 multiple of the average salary - the same calculation as in 
the year 2011).  

Agreements to perform a job in 2012 

Employees working under conditions of agreements to perform a job will also 
notice significant amendments as of 2012. If remuneration paid based on this 
agreement exceeds CZK 10,000, it will be subject to  the social security and 
health insurance starting 1 January 2012 . For determination of participation in 
the social security and health insurance system the particular amounts received 
by the same employer will be counted together.  

Also, the substantial amendments of the Labour Act have been approved as of 
2012. Among others, number of hours which employee is allowed to work for one 
employer under conditions of the agreement to perform a job will change (current 
limit of 150 hours will be increased to 300 hours) . 

 

_______________________________________________________________ 

1 Currently, rewards paid to executive representatives are tax deductible, rewards 
paid to members of statutory body are tax non-deductible. 
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Cílem následujícího článku je zrekapitulovat zm ěny týkající se zdan ění 
zaměstnanc ů a manažerů, které by mohly nabýt ú činnosti od nového roku . 
Protože u některých změn není legislativní proces ještě zcela ukončen, je nutné i 
nadále sledovat aktuální dění kolem schvalované legislativy. 

Přestože snahou Ministerstva financí bylo omezit vybrané typy zaměstnaneckých 
benefitů – např. stravenek již pro rok 2012, nestalo se tak. Stravenky, ubytování 
poskytnuté zaměstnancům do výše 3 500 Kč měsíčně nebo levnější jízdenky pro 
zaměstnance provozovatelů veřejné dopravy a jejich rodinné příslušníky – to vše 
zůstane v roce 2012 stejné, jako v roce předešlém. Naopak, zásadní změny 
nastanou zejména u odměňování jednatelů a členů statutárních orgánů. 

Odměňování jednatel ů a členů statutárních orgán ů   

V návaznosti na rozšíření okruhu nemocensky a důchodově pojištěných osob by 
nově měly odm ěny členů statutárních orgán ů (např. členů představenstva 
nebo dozorčí rady), jednatel ů a dalších vybraných osob podléhat tomuto 
povinnému pojišt ění. Novelu musí ještě schválit Senát, nicméně její zamítnutí je 
nepravděpodobné. 

Z hlediska sociálního pojištění tak bude odměna za činnost člena představenstva 
či jednatele podléhat stejnému režimu jako mzda zaměstnance. To znamená, že 
jednatelé a členové p ředstavenstva budou nov ě povinni odvád ět 6,5 % 
z titulu sociálního pojišt ění (zahrnující důchodové pojištění, nemocenské 
pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti) a 4,5 % z titulu 
zdravotního pojišt ění. Společnost vyplácející odměnu bude z vyplácené odměny 
povinna odvést 25 % na sociální pojištění a 9 % na zdravotní pojištění.  Stejnému 
režimu budou podléhat také odměny za činnost jednatelů či společníků s.r.o., 
komanditistů k.s. nebo prokuristů. 

V porovnání se stávajícím stavem tak budou odměny jednatel ů a členů 
statutárních orgán ů pro vyplácející spole čnosti “dražší“,  protože budou nově 
podléhat nemocenskému pojištění (odměny jednatelů) a nemocenskému i 
důchodovému pojištění (odměny členů statutárních orgánů). Na druhé straně 
dojde k zjednodušení výpočtu odvodů na důchodové pojištění v případě jednatelů 
(již se nebude zkoumat, zda výše odměny v daném měsíci překročila limit 
zakládající účast na důchodovém pojištění).   

Zároveň se výše uvedené změny pozitivně dotknou právnických osob 
vyplácejících odměny. Vyplácené odm ěny, stejn ě jako související pojistné 
hrazené spole čností bude pro spole čnost od roku 2012 da ňově uznatelným 
nákladem v plné výši.  

Zvýšení slevy na dani na poplatníka  

V roce 2012 se opětovně zvyšuje roční částka slevy na dani na poplatníka o 100 
Kč měsíčně, tj. na částku 24 840 K č. Taktéž poplatníci s dětmi si budou moci 
uplatnit měsíčně o 150 Kč vyšší částku daňového zvýhodn ění na jednoho 
potomka, tj. ročně ve výši 13 404 K č.  
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Změny maximálních vym ěřovacích základ ů pro pojistné   

Od roku 2012 se výše maximálního vym ěřovacího základu na sociální 
pojišt ění bude lišit od výše maximálního vym ěřovacího základu na zdravotní 
pojišt ění. Základní ukazatele rozhodné pro výpočet maximálních vyměřovacích 
základů jsou již známa: v roce 2012 bude sociální pojištění odváděno ze základu 
nepřevyšujícího částku 1 206 576 Kč (tj. 48 násobek průměrné mzdy), 
vyměřovací základ pro příspěvky na zdravotní pojištění nepřekročí 1 809 864 Kč 
(tj. je zachován současný limit ve výši 72 násobku průměrné mzdy).  

Dohody o provedení práce v roce 2012 

Významná změna se dotkne zaměstnanců pracujících na tzv. „dohody o 
provedení práce“. Převýší-li odm ěna vyplácená na základ ě této dohody 
částku 10 000 K č, bude nov ě podléhat zdravotnímu a sociálnímu pojišt ění. 
Pro účely stanovení odvodové povinnosti se budou odměny z dohod vyplácených 
stejným zaměstnavatelem sčítat.  

Od roku 2012 by měl být významně novelizován i zákoník práce.  Mimo jiné tak 
dojde k navýšení ročního počtu hodin, které bude moci zaměstnanec odpracovat 
na základě dohody o provedení práce pro jednoho zaměstnavatele (původní limit 
150 hodin za rok  bude zvýšen na 300 hodin za rok). 

 

 

 

 

 


