
 

 
 

 

 
 

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 

 

FAKULTA PODNIKATELSKÁ 
FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT 

 

ÚSTAV MANAGEMENTU 
INSTITUTE OF MANAGEMENT 

 

 

 

 

ZAMĚSTNANECKÉ BENEFITY VE VYBRANÉ 

SPOLEČNOSTI 
EMPLOYEE BENEFITS IN THE SELECTED COMPANY 

 

 

 

 

 

DIPLOMOVÁ PRÁCE 
MASTER'S THESIS 

 

AUTOR PRÁCE 
AUTHOR 

Bc. Monika Zámoravcová 

 

VEDOUCÍ PRÁCE 
SUPERVISOR 

Mgr. Štěpán Konečný, Ph.D. 

 

 

 
 

BRNO 2020 



Fakulta podnikatelská, Vysoké učení technické v Brně / Kolejní 2906/4 / 612 00 / Brno 

 

 

  

 
 

 

Zadání diplomové práce 
 
Ústav: Ústav managementu 

Studentka: Bc. Monika Zámoravcová 

Studijní program: Ekonomika a management 

Studijní obor: Řízení a ekonomika podniku 

Vedoucí práce: Mgr. Štěpán Konečný, Ph.D. 

Akademický rok: 2019/20 

 

Ředitel ústavu Vám v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách ve znění pozdějších 

předpisů a se Studijním a zkušebním řádem VUT v Brně zadává diplomovou práci s názvem: 

 

 

Zaměstnanecké benefity ve vybrané společnosti 

 
Charakteristika problematiky úkolu: 

Úvod 

Vymezení problému a cíle práce 

Teoretická východiska práce 

Analýza problému a současné situace 

Vlastní návrhy řešení, přínos návrhů řešení 

Závěr 

Seznam použité literatury 

Přílohy 

 
Cíle, kterých má být dosaženo: 

Cílem této diplomové práce je návrh změn v poskytovaných zaměstnaneckých benefitech na základě 

předchozí analýzy současného stavu benefitů ve vybrané společnosti. 

 
Základní literární prameny: 

ARMSTRONG, Michael. Řízení lidských zdrojů: nejnovější trendy a postupy. 10. vyd. Praha: Grada 

Publishing a.s., 2007. 800 s. ISBN 978-80-247-1407-3. 

D´AMBROSOVÁ, Hana a kol. Abeceda personalisty 2015. 6. vyd. Praha: ANAG, spol. s.r.o., 2015. 

519 s. ISBN 978-80-7263-934-2. 

MACHÁČEK, Ivan. Zaměstnanecké benefity a daně. 5. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019. 264 s. 

ISBN 978-80-7598-361-9. 



Fakulta podnikatelská, Vysoké učení technické v Brně / Kolejní 2906/4 / 612 00 / Brno 

 

 

PELC, Vladimír. Zaměstnanecké benefity v roce 2011. 1. vyd. Praha: Leges, 2011. 240 s. ISBN 978- 
80-87212-66-0. 

 
STÝBLO, Jiří. Personalistika: výklad je zpracován k právnímu stavu ke dni 1. 1. 2011. 4. vyd. Praha: 

Wolters Kluwer ČR a.s., 2011. 1008 s. ISBN 978-80-7357-627-1. 

ŠIKÝŘ, Martin. Personalistika pro manažery a personalisty. 1. vyd. Praha: Grada Publishing a. s., 

2012. 208 s. ISBN 978-80-247-4151-2. 

  

 
Termín odevzdání diplomové práce je stanoven časovým plánem akademického roku 2019/20 

 
 
 

 
V Brně dne 29.2.2020 

 
 
 

 
L. S. 

 
 
 
 

 
 

doc. Ing. Robert Zich, Ph.D.  

ředitel 

  

doc. Ing. et Ing. Stanislav Škapa, Ph.D.  

děkan

  



 

 

ABSTRAKT 

Diplomová práce se zabývá odměňováním zaměstnanců ve vybrané společnosti 

prostřednictvím zaměstnaneckých benefitů. Teoretická část práce je věnována základním 

pojmům potřebným k pochopení dané problematiky. Praktická část je zaměřena  

na analýzu a následné vyhodnocení spokojenosti zaměstnanců s poskytovanými benefity. 

Za účelem zjištění spokojenosti je využit kvantitativní přístup sběru primárních dat, 

výzkumná strategie je zvolena v podobě dotazníkového šetření. Poslední návrhová část 

obsahuje opatření plynoucí z výsledků analýz. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

odměňování zaměstnanců, zaměstnanecké benefity, spokojenost zaměstnanců, 

zaměstnanec, zaměstnavatel, motivace 

ABSTRACT 

The diploma thesis deals with the rewarding of employees in the selected company  

via employee benefits. The theoretical part is dedicated to the main terms which are 

needed in understanding the issue. The practical part is focused on the analysis  

and subsequent evaluation of the employee satisfaction with their benefits.  

The quantitative approach to primary data collection is used for the purpose of finding 

the satisfaction, research strategy is chosen in the form of the questionnaire survey.  

The last suggestion part includes measures that come from the results of the analysis. 

KEY WORDS 

rewarding of employees, employee benefits, employee satisfaction, employee, employer, 

motivation 
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ÚVOD 

V dnešní době, kdy zaměstnanci odcházejí ze svých zaměstnání nejrychleji od roku 2001, 

musí společnosti mezi sebou konkurovat těžším způsobem než kdy dříve, aby přilákaly  

a zároveň si udržely ty nejlepší talenty. Organizace tedy začínají poskytovat svým 

zaměstnancům robustnější nabídku zaměstnaneckých benefitů. Uspokojením potřeb 

zaměstnanců si společnosti mohou udržet svou konkurenční výhodu na trhu. Správně 

zvolený systém zaměstnaneckých benefitů může být dokonce výhodnější než samotné 

navýšení mzdy zaměstnance o stejnou částku, a to jak ze strany zaměstnavatele,  

tak i zaměstnance.  

Zaměstnanecké benefity přispívají k motivaci zaměstnanců, k jejich pracovní 

spokojenosti a ke zlepšení vztahů s jejich zaměstnavatelem. Jedná se o jeden 

z nejvýznamnějších faktorů ze strany zaměstnanců při výběru jejich budoucího 

zaměstnání. Každý systém odměňování prostřednictvím zaměstnaneckých benefitů  

by měl být spravedlivý a motivující pro každého zaměstnance.  

Při poskytování benefitů je nutné se vyvarovat investování do takových zaměstnaneckých 

výhod, kterých si zaměstnanci nebudou vážit a které je nebudou patřičně motivovat. Této 

situaci lze předejít pravidelnými průzkumy a komunikací se zaměstnanci. Nepředpokládá 

se samozřejmě, že bude zaměstnavatel akceptovat všechny požadavky ze strany 

zaměstnanců, je však důležité alespoň skloubit možnosti organizace s potřebami 

zaměstnanců. Nerealizování těchto průzkumů může vést k pracovní nespokojenosti, 

popřípadě k odmítání zaměstnaneckých benefitů jako nástroje motivace ze strany 

zaměstnanců.  
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CÍLE PRÁCE A POSTUPY ZPRACOVÁNÍ 

Diplomová práce se zabývá zaměstnaneckými benefity ve vybrané příspěvkové 

organizaci. Cílem této závěrečné práce je návrh změn v poskytovaných zaměstnaneckých 

benefitech na základě předchozí analýzy současného stavu benefitů ve vybrané 

organizaci. Tyto změny by měly posílit důležitost benefitů ze strany zaměstnanců  

a zlepšit spokojenost s nimi.  

První část práce je zaměřena na teoretická východiska potřebná k pochopení dané 

problematiky zaměstnaneckých benefitů. Jsou zde popsány důležité pojmy jako motivace 

v pracovním prostředí, pracovní spokojenost, odměňování zaměstnanců a samotné 

zaměstnanecké benefity. Teoretické informace byly čerpány z odborné literatury  

a internetových zdrojů, které jsou v práci řádně citovány.  

V analytické části práce je popsána vybraná příspěvková organizace včetně současné 

nabídky zaměstnaneckých benefitů, které poskytuje svým zaměstnancům. Stěžejní částí 

této kapitoly je analýza současného stavu zaměstnaneckých benefitů ve vybrané 

organizaci. Pro účely této práce je využit kvantitativní přístup sběru primárních dat 

v podobě dotazníkového šetření, které odráží cíl diplomové práce. Standardizovaný 

dotazník je zaměřen především na spokojenost zaměstnanců s nabízenými 

zaměstnaneckými benefity a obsahuje celkem 13 otázek (11 uzavřených,  

2 otevřené). Otázky jsou rozděleny do 6 sekcí podle oblastí, kterých se týkají. V rámci 

zpracování dat dotazníkového šetření je využita popisná statistika. Jednotlivé grafy  

a tabulky s absolutními a relativními četnostmi jsou vytvořeny prostřednictvím 

tabulkového procesoru Microsoft Excel. Součástí analytické části je také výzkum 

zaměřený na spokojenost zaměstnanců vybrané organizace se zaměstnaneckými benefity. 

Centrální výzkumná otázka je zvolena následovně: 

S jakými zaměstnaneckými benefity jsou zaměstnanci vybrané organizace spokojeni? 

Hlavním cílem výzkumu je identifikace konkrétních zaměstnaneckých benefitů,  

se kterými jsou zaměstnanci vybrané organizace spokojeni/nespokojeni, a na základě 

výsledků následné navrhnutí konkrétních změn v poskytovaných benefitech. Dílčím 

cílem výzkumu je potvrzení/vyvrácení dvou hypotéz, což je provedeno pomocí 

vícerozměrné statistické analýzy dat za využití tabulkového procesoru Microsoft Excel  

a programu MATLAB. První hypotéza je ověřena testem nezávislosti 2 kvalitativních 
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znaků, druhá testem nezávislosti 2 kvantitativních znaků. Výsledky jsou shrnuty 

v poslední kapitole analytické části práce.  

V poslední části práce jsou navrhnuty změny s cílem posílit důležitost benefitů ze strany 

zaměstnanců a také zlepšit spokojenost s nimi. Návrhy jsou podloženy teoretickými 

východisky i výsledky dotazníkového šetření, které bylo provedeno v rámci analytické 

části práce. Všechny návrhy jsou finančně vyčísleny.  
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

V této kapitole jsou vysvětleny pojmy, které úzce souvisí s danou problematikou 

diplomové práce. Jedná se především o motivaci zaměstnanců, pracovní spokojenost, 

odměňování zaměstnanců a zaměstnanecké benefity. 

1.1 Motivace v pracovním prostředí 

Výkonnost zaměstnanců nezávisí pouze na jejich znalostech či schopnostech, ale také  

na jejich vytrvalosti, odhodlání, pracovním úsilí či nadšení, se kterým práci vykonávají,  

tj. na jejich motivaci. Motivace zaměstnanců je často z velké části výsledkem toho,  

jak s nimi jednají jejich nadřízení. Účinné motivování zaměstnanců dává manažerům 

podstatně větší šanci k překonání nejčastějších problémů spojených s řízením lidí,  

mezi které patří vysoká pracovní absence a fluktuace i nízké produktivity a kvality práce 

(Stýblo, 2011, s. 567 - 568). 

Teorie motivace dle Armstronga (2007, s. 219) zkoumá proces motivování a vysvětluje, 

proč se zaměstnanci při práci chovají určitým způsobem. Popisuje mimo jiné, co mohou 

organizace udělat pro povzbuzení svých zaměstnanců, aby bylo dosaženo požadovaných 

cílů organizace i uspokojení jejich vlastních potřeb. V neposlední řadě se teorie motivace 

zabývá spokojeností s prací, faktory, které ji vytvářejí, a jejím vlivem na pracovní výkon 

zaměstnanců.  

Model procesu motivace související s potřebami znázorňuje Obrázek 1. Tento model 

naznačuje, že každá motivace začíná vědomým nebo mimovolným zaznamenáním 

neuspokojených potřeb. Poté si jedinec stanoví cíle, o nichž věří, že uspokojí tyto potřeby, 

a následně volí kroky, které povedou k dosažení stanovených cílů. V případě, že po tomto 

procesu dojde k dosažení určitého cíle, bude potřeba uspokojena a chování, které vedlo 

k cíli, se příště pravděpodobně zopakuje v situaci, kdy se objeví podobná neuspokojená 

potřeba. Na druhou stranu, pokud nedojde k naplnění požadovaného cíle, je méně 

pravděpodobné, že se budou jednotlivé kroky k dosažení cíle v budoucnu opakovat 

(Armstrong, 2007, s. 220).  
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1.1.1 Typy motivace 

Lidé mohou motivovat sami sebe tím, že nalézají a vykonávají práci, která uspokojuje 

jejich potřeby, nebo mohou být motivováni managementem prostřednictvím různých 

metod, jako je odměňování, pochvala, povýšení atd. V prvním případě mluvíme  

o tzv. vnitřní motivaci, kdy si lidé sami vytváří faktory, které je ovlivňují, aby se chovali 

určitým způsobem. Mezi tyto faktory můžeme řadit například odpovědnost, autonomii 

(možnost volně konat), příležitost využívat a rozvíjet schopnosti a dovednosti, příležitost 

k postupu v hierarchii pracovních funkcí. V případě, že jsou lidé motivováni 

managementem, mluvíme o tzv. vnější motivaci. Kromě již zmíněných pochval může být 

však realizována také prostřednictvím trestů, jako je odepření platu, kritika  

nebo disciplinární řízení (Armstrong, 2007, s. 220 - 221).  

Stýblo (2011, s. 570 - 572) rozděluje motivaci na 5 základních skupin: 

 vnitřní pracovní motivace, jejímž zdrojem je práce, která zaměstnancům 

přináší potěšení, příjemný pocit nebo dokonce zábavu, 

 vnější motivace se charakterizuje zájmem o finanční a další materiální statky, 

kam řadíme plat, odměny, zaměstnanecké výhody apod., 

 motivace na základě pověsti či odborné reputaci je charakteristická především 

zájmem o to, jaký dojem zaměstnanci ve svém okolí vytváří, zaměstnanec je 

citlivý vůči názorům a hodnocení ostatních,  

 motivace na základě výzvy je využívána v případě, kdy se zaměstnanec snaží 

dosáhnout především svých osobních standardů výkonnosti, zaměstnanci  

se snaží vykonávat nejtěžší a nejdůležitější úkoly i bez dohledu nebo řízení, 

Obrázek 1: Proces motivace 

(Zdroj: Armstrong, 2007, s. 220) 
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 motivace na základě smyslu a poslání práce se opírá o potřebu věřit ve smysl 

a širší poslání práce, zaměstnanci se při svém rozhodování řídí určitými 

relativně stálými hodnotovými principy. 

I přes více než 40 let výzkumů vztahu mezi vnitřní a vnější motivací a jejich odlišných 

účinků na výsledky zaměstnanců zůstávají důležité otázky o vztahu mezi těmito dvěma 

typy motivace nezodpovězeny. Důvodem je především to, že vnější motivace 

zaměstnanců byla jen zřídka měřena. Výzkum „Do intrinsic and extrinsic motivation 

relate differently to employee outcomes?” zkoumal mimo jiné hypotézu o vzájemné 

korelaci mezi vnitřní a vnější motivací zaměstnanců. Zahrnoval celkem 3 studie.  

V rámci první studie se prostřednictvím dotazníků získalo celkem 630 odpovědí  

od zaměstnanců a manažerů čerpacích stanic v Norsku. V rámci druhé studie byly zaslány  

2 webové dotazníky 22 893 zaměstnancům finančního sektoru v Norsku. Celkem  

se získalo 11 089 odpovědí z obou dotazníků. Třetí studie zkoumala zaměstnance a jejich 

bezprostřední nadřízené ve dvou norských organizacích – organizaci zdravotnických 

technologií s 805 zaměstnanci a organizaci ve finančním odvětví s 1300 zaměstnanci. 

Celkem se získalo 932 odpovědí (829 zaměstnanců a 103 nadřízených) z obou firem.  

Ve všech 3 studiích byla měřena vnitřní motivace pomocí šestimístné stupnice vnitřní 

motivace k práci (hladina významnosti u jednotlivých studií: 1 = 0,89; 2 = 0,91;  

3 = 0,88) a vnější motivace pomocí čtyřmístné stupnice (hladina významnosti 1 = 0,75; 

2 = 0,76; 3 = 0,71). Výsledkem všech tří studií byla negativní korelace mezi vnitřní  

a vnější motivací zaměstnanců (korelační koeficienty: r1 = -0,20 při p1 < 0,001; r2 = -0,12 

při p2 < 0,001; r3 = -0,1 při p3 < 0,01), což znamená, že pokud se vnitřní motivace zvýší 

(resp. sníží), vnější motivace se sníží (resp. zvýší) a naopak (Kuvaas, 2017, s. 244 - 258). 

1.1.2 Principy motivace  

Dle Stýbla (2011, s. 568 - 569) existuje 5 hlavních principů manažerské motivace. 

 Manažeři mají často velký vliv na úroveň pracovní motivace zaměstnanců,  

a to v závislosti na své schopnosti využívat různých motivačních nástrojů, 

které odpovídají potřebám jednotlivých zaměstnanců. 

 Pracovní motivace je vždy kombinací pozitivní (odměny, pochvaly, uznání)  

a negativní (donucení na základě obavy z trestu) motivace a je potřeba  
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si uvědomit, že pozitivní motivace je ve většině případů účinnější než motivace 

negativní, která je dokonce naprosto nevhodná jako motivační nástroj 

manažerů.  

 Každý zaměstnanec se chová podle toho, jaké chování jeho nadřízený 

odměňuje. Pokud se zaměstnanec nechová podle představ jeho manažera, 

nemusí to být vždy kvůli tomu, že na něj nepůsobí motivační faktory. Častější 

příčinou bývá fakt, že motivační faktory nejsou ze strany manažerů používány 

správně.  

 Motivování zaměstnanců neznamená manipulování s nimi. Manipulace 

obecně představuje spíše dlouhodobé nevýhody (zhoršení mezilidských 

vztahů na pracovišti, ztráta důvěryhodnosti osoby nebo organizace)  

než krátkodobé výhody.  

 Manažer má za úkol nalézt motivační faktory jednotlivých zaměstnanců, 

přičemž každý zaměstnanec je motivován jinými motivačními faktory.  

Proto samotné nalezení faktorů nemusí být vždy jednoduché.  

1.1.3 Měření motivace 

V roce 1964 vytvořil americký psycholog Victor H. Vroom formuli, díky které je možné 

lidskou motivaci měřit. Tzv. Vroomův vzorec (1.1) slouží pro výpočet „síly“ motivace 

jedince jednat určitým způsobem. Tato síla závisí na 2 proměnných – subjektivní 

pravděpodobnosti a valenci výsledku.   

 𝐹 = ∑(𝐸 × 𝑉) 
(1.1) 

Proměnná F vzorce (1.1) značí zjišťovanou motivaci jedince k určitému jednání. 

Proměnná E popisuje tzv. subjektivní pravděpodobnost, což je očekávání jedince,  

že chování bude mít za následek určitý výsledek. Tato pravděpodobnost se pohybuje 

v rozmezí od 0 (nulová pravděpodobnost) do 1 (absolutní pravděpodobnost). Proměnná 

V, tzv. valence výsledku, udává výši priority, kterou má pro jedince určitý výsledek. 

Valence může být pozitivní, negativní nebo neutrální. Jelikož konkrétní chování jedinců 

vyvolává ve většině případů několik různých výsledků, představuje Vroomův vzorec 

sumu všech možných výsledků. Je nutné podotknout, že o motivaci hovoříme pouze 
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v případě, že subjektivní pravděpodobnost i valence výsledku jsou pozitivní  

(Adair, 2004, s. 24 - 25).  

1.2 Pracovní spokojenost  

Spokojenost s prací je spojena s postoji a pocity, které zaměstnanci prožívají ve své práci. 

Pozitivní a příznivý postoj je signálem, že je zaměstnanec se svou prací spokojen. 

Naopak, pokud jedinec vykazuje negativní a nepříznivý postoj k práci, dává tak najevo 

svou nespokojenost (Armstrong, 2007, s. 228). 

Kociánová (2010, s. 35) popisuje pracovní spokojenost jako: „… reakci člověka  

na subjektivně vnímané a prožívané souvislosti jeho pracovního působení, která je 

výsledkem hodnocení podmínek a okolností práce a která je ovlivněna osobnostními 

charakteristikami člověka, jeho individuálními preferencemi a má vliv na utváření jeho 

pracovních postojů.“  

Na pracovní spokojenost působí dle Kollárika (2002, s. 149 - 160) vnější a vnitřní faktory. 

Mezi vnější faktory patří například finanční odměna, bezpečnost na pracovišti, pracovní 

a sociální prostředí. Vnitřní faktory zahrnují délku zaměstnání ve společnosti, rodinný 

stav, pozici na pracovišti apod. Na spokojenost v práci má mimo jiné vliv také věk  

a pohlaví zaměstnanců. Obecně lze říci, že čím je zaměstnanec mladší, tím bývá v práci 

nespokojenější. Co se týče pohlaví, ženy jsou spokojenější, pokud se jim dostává uznání 

a oblíbenosti u ostatních zaměstnanců, muži touží po úspěchu při řešení jednotlivých 

úkolů, jelikož jejich cílem v zaměstnání je nejčastěji především povýšení.  

1.2.1 Měření pracovní spokojenosti 

Důležité je také pravidelné zkoumání pracovní spokojenosti zaměstnanců. Existují čtyři 

metody měření spokojenosti zaměstnanců s prací. Jedná se o využití strukturovaných 

dotazníků, rozhovorů, kombinací dotazníků a rozhovorů a diskuzních skupin (Armstrong, 

2007, s. 229 - 230). 

 Strukturované dotazníky mohou být rozdány všem zaměstnancům, nebo jen 

určitému vzorku. Jejich výhodou je, že byly důkladně vyzkoušeny a v mnoha 

případech existují normy, se kterými lze výsledky porovnávat. Nemalou 

výhodou jsou také relativně nízké náklady jak z hlediska organizování ankety, 
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tak z hlediska analýz (především v případě, jedná-li se o velký počet 

respondentů). 

 Rozhovory jsou další metodou měření pracovní spokojenosti zaměstnanců. 

Upřednostňují se rozhovory individuální, které s větší pravděpodobností 

dokáží odhalit skutečné názory, jsou však drahé a časově náročné.  

 Kombinace dotazníků a rozhovorů je ideálním způsobem skloubení 

kvantitativních dat z dotazníků a kvalitativních dat z rozhovorů. Výhodou 

oproti klasickým dotazníkům je to, že dává respondentům možnost  

se obšírněji vyjádřit k určitému tématu.  

 Diskuzní skupiny tvoří reprezentativní vzorek zaměstnanců, jejichž postoje  

a názory se liší. Základními rysy diskuzní skupiny je informovanost, 

konstruktivnost, strukturovanost a důvěrnost.  

V současné době je nejčastějším způsobem měření spokojenosti využívání dotazníků.  

Při jejich vytváření je důležité respektovat určité zásady, mezi které patří například 

samotná stavba dotazníků nebo jejich následné vyhodnocování. Každý dotazník by měl 

být aplikovatelný na různá povolání, měl by být citlivý na změny v postojích jedinců  

a měl by také sloužit jako spolehlivý ukazatel celkové spokojenosti zaměstnanců v práci 

(Kollárik a Sollárová, 2004, s. 204). 

1.2.2 Pracovní spokojenost žen a mužů 

Výzkum „Gender inequality and the gender-job satisfaction paradox in Europe“ z roku 

2019 se zabývá rozdíly ve spokojenosti s prací mezi muži a ženami. Pro stanovení těchto 

odlišností byl využit průzkum EU o příjmech a životních podmínkách z roku 2013,  

který obsahuje informace z 32 evropských zemí (28 členů EU, Norsko, Švýcarsko, Island  

a Srbsko). Celkový vzorek zahrnoval 359 695 osob v produktivním věku (19 - 64 let), 

z nichž pro výzkum bylo po vyloučení samostatně výdělečně činných osob, zemědělců  

a osob, které neodpověděly na otázku o pracovní spokojenosti, využito celkem 124 822 

odpovědí (35,4 % žen a 34,0 % mužů). Spokojenost s prací byla zjišťována u otázky,  

jak dotazovaní hodnotí jejich současnou práci, a byla měřena pomocí jedenáctibodové 

Likertovy škály (0 – absolutně nespokojen, 10 – absolutně spokojen). Aby bylo možné 

porovnávat výsledky mužů a žen, byla využita metoda nejbližších sousedů, která zajistila, 

že muži a ženy mají srovnatelné vlastnosti potřebné pro porovnávání. Podle výsledků 
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výzkumu mají ženy v průměru vyšší míru spokojenosti s prací než muži. Pozorujeme 

ovšem velké rozdíly mezi jednotlivými zeměmi ve velikosti mezery mezi spokojeností 

s prací žen a mužů. Graf 1 zobrazuje mezeru spokojenosti žen a mužů podle zemí. 

Spokojenost zaměstnanců s prací je (ceteris paribus) vyšší u mužů v sedmi zemích střední 

a východní Evropy (Litva, Slovensko, Bulharsko, Chorvatsko, Česká republika, Polsko, 

Rumunsko a Švédsko), i když tento rozdíl je statisticky významný pouze pro Litvu  

a Slovensko. Ve všech ostatních zemích jsou ženy více spokojené s prací, rozdíl je 

statisticky významný pouze pro Velkou Británii, Island, Maltu, Kypr, Portugalsko, 

Estonsko, Maďarsko, Nizozemí, Francii a Španělsko.  

Výzkum došel mimo jiné také k značně očekávaným výsledkům – pracovní spokojenost 

je vyšší u lidí, kteří dostávají vyšší mzdu, a práce přesčas (více než 50 hodin týdně) nemá 

vliv na pracovní spokojenost zaměstnanců. Pracovní spokojenost je vyšší u osob 

v manželském svazku. Zaměstnanci ve veřejné správě, školství, zdravotnictví, umění, 

sportu a nevládních organizacích mají vyšší míru uspokojení v práci než zaměstnanci  

ve výrobním odvětví, pravděpodobně kvůli vyšší vnitřní motivaci k práci a vyšší jistotě 

zaměstnání (Perugini a Vladisavljević, 2019, s. 129-147). 

1.2.3 Pracovní spokojenost a její souvislost s motivací 

Pracovní spokojenost a motivace zaměstnanců spolu úzce souvisí. Pokud je motivace 

potřebná pro růst výkonnosti zaměstnanců, potom je pracovní spokojenost zaměstnanců 

Graf 1: Mezera spokojenosti žen a mužů v Evropě  

(Zdroj: Perugini a Vladisavljević, 2019, s. 134). 
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často předpokladem jejich účinné motivace. Zaměstnanec, který je v práci nespokojen,  

se bude jen velmi obtížně motivovat k vyššímu výkonu. Spokojenost zaměstnanců je 

proto pro organizaci velmi důležitá. Chce-li organizace zvýšit svou výkonnost, musí 

nejdříve uspokojit své zaměstnance vhodnými motivačními prostředky. Plné spokojenosti 

všech zaměstnanců sice nelze zpravidla dosáhnout, značnou část pracovní nespokojenosti 

zaměstnanců lze však odstranit snadno a bez velkých nákladů (Stýblo, 2011, s. 573).  

Ke správnému chování, které pozitivně přispívá k úspěšnosti organizace, dochází tehdy, 

pokud jsou zaměstnanci dobře motivováni, jsou loajální vůči organizaci a práce jim 

přináší vysokou míru uspokojení (Armstrong, 2007, s. 228 - 229).  

1.3 Odměňování zaměstnanců 

Odměňování zaměstnanců patří mezi nejstarší a nejzávažnější personální činnosti. 

V moderním pojetí řízení lidských zdrojů nechápeme odměňování pouze jako mzdu, plat 

nebo jinou formu peněžní odměny. Kromě tohoto typu ohodnocení zaměstnanců existují 

také další možnosti, jak může organizace své zaměstnance odměnit. Jedná se například  

o povýšení, formální uznání (pochvaly) a další nepeněžní způsoby nebo odměňování 

formou zaměstnaneckých výhod (Koubek, 2007, s. 283). 

Dle Kociánové (2010, s. 160) tvoří odměňování (jinak označované také jako kompenzace 

či náhrada za práci) významnou personální oblast pro organizaci i pro samotného 

zaměstnance. Bývá realizováno ve formě mzdy, platu či jiné peněžní nebo nepeněžní 

odměny. Jelikož prostřednictvím odměňování dokáže organizace významně ovlivnit 

množství a kvalitu budoucí práce zaměstnanců, jedná se o jeden z nejefektivnějších 

nástrojů motivace zaměstnanců, který organizace může svým zaměstnancům nabídnout.  

Odměňování je jeden z nejefektivnějších nástrojů motivace zaměstnanců, který má 

organizace k dispozici. Každá společnost má k dispozici poměrně rozsáhlé množství 

způsobů, jak odměňovat své zaměstnance za jejich práci i za to, že jsou loajální vůči dané 

společnosti. Odměna může být vázána na povahu vykonané práce, na odvedenou práci, 

na výkon zaměstnance, může mít podobu zajímavých pracovních úkolů, péče  

o vzdělávání a rozvoj zaměstnanců nebo péče o zdokonalování mezilidských  

a pracovních vztahů v organizaci. Je jen na organizaci, kterou možnost odměňování 
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využije. Vždy by mělo ovšem platit, že každý systém odměňování by měl být přiměřený, 

spravedlivý a motivující pro každého zaměstnance (Koubek, 2007, s. 284). 

Základem odměňování je odměnit zaměstnance v souladu s hodnotou, jakou mají  

pro organizaci. Zahrnuje jak peněžní, tak nepeněžní formu odměňování, filozofii, 

strategii, politiku a plány a postupy, které používají organizace v zájmu rozvoje  

a udržování systému odměňování zaměstnanců (Armstrong, 1999, s. 593).  

Účelem odměňování zaměstnanců je dle Šikýře (2012, s. 124): „… spravedlivě ocenit 

skutečný výkon zaměstnanců a efektivně stimulovat zaměstnance k vykonávání sjednané 

práce a dosahování požadovaného výkonu.“  

Každý systém odměňování by měl být dle Armstronga (2009, s. 21 - 22) spravedlivý, 

slušný, rovný, důsledný, průhledný, strategicky provázaný, přiměřený souvislostem, 

podmínkám a kultuře organizace. Spravedlnost přitom zahrnuje distribuční (jak jsou 

lidem odměny poskytovány) a procedurální (jak jsou činěna manažerská rozhodnutí) 

spravedlnost.  

Výlet do Fidži, nové BMW pro každého zaměstnance, soukromé koncerty a večírky 

s předními rockovými hvězdami. To jsou jen některé ze způsobů, jak společnosti  

po celém světě odměňují své zaměstnance na konci každého roku. Ne všechny podniky 

jsou ovšem schopny nabídnout tak extravagantní odměny, nicméně jakékoli bonusy  

a výhody jsou dle „Robert Half Finance and Accounting study“ (Chartered Accountants 

Journal, 2005, s. 50) klíčovým nástrojem pro udržení svých zaměstnanců. Jedním 

z hlavních problémů se systémem odměňování na Novém Zélandu je dle této studie to, 

že mnoho zaměstnanců neví, jak jsou jejich bonusy vypočítávány. Nejúčinnějším 

způsobem jak vytvořit systém bonusů, výhod a odměn, které fungují, je být co nejjasnější 

v tom, jak jich lze dosáhnout. Bez jasného směru budou totiž zaměstnanci bojovat 

s dosažením cíle. Robert Half navrhuje následující pokyny pro zaměstnavatele  

při vytváření bonusových i odměňovacích systémů: 

 je užitečné dát zaměstnancům možnost výběru z nabídky výhod, jelikož 

potřeby lidí jsou různé, 

 je důležité, aby pravidla bonusového systému společnosti byly jasné  

a spravedlivé, 

 stanovené cíle by měly být dosažitelné tvrdou prací a obětavostí, 
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 cíle, které jsou odměňované, by měly posilovat poslání společnosti jako celek, 

ne nutně osobní cíle jednotlivců. 

Tom McMullen, vedoucí praktik odměňování v Hay Group, zastává názor, že je důležité 

komunikovat se svými zaměstnanci a provádět pravidelné interní průzkumy za účelem 

zjištění, co zaměstnanci považují za důležité a čeho si nejvíce cení. Důležité také je,  

aby bylo zaměstnancům umožňováno naplánovat si jejich ideální pracovní rozvrh. 

Nejefektivnějším způsobem je podle studie nechat zaměstnance samotné rozhodnout,  

kdy a kde budou pracovat. Jednou z chyb, kterou dělá mnoho společností, je podle 

McMullena to, že nesdělují celkovou hodnotu balíčku odměn zaměstnancům správným 

způsobem. Jelikož někdy zaměstnanci mohou nabýt dojmu, že jsou nedostatečně 

ohodnoceni, je důležité odlišit a zaměřit se na každého zvlášť a výsledné informace jim 

sdělit na osobních či skupinových setkáních. Zaměstnavatelé by se ovšem neměli spokojit 

pouze s tím, že odměny spravedlivě rozdělí mezi všechny své zaměstnance, ale měli  

by také sledovat jejich efektivnost využitím průzkumů či rozhovorů se zaměstnanci 

(Meyer, 2016, s. 20). 

1.3.1 Cíle odměňování  

Každý systém odměňování by měl dle Kociánové (2010, s 161) zajišťovat následující 

požadavky: 

 stabilitu žádoucích pracovníků, 

 přilákání potřebného počtu a kvality uchazečů o zaměstnání ve společnosti, 

 průběžné odměňování zaměstnanců za jejich úsilí, loajalitu, zkušenosti  

a schopnosti, 

 racionalitu, systém musí odpovídat možnostem (zdrojům) organizace, 

 v neziskových organizacích pomoc k dosažení konkurenceschopnosti na trhu, 

 akceptaci ze strany zaměstnanců, 

 hrát pozitivní roli v motivaci zaměstnanců, 

 být v souladu s právními normami a veřejnými zájmy, 

 systém by měl sloužit jako stimul pro zlepšení kvalifikace zaměstnanců, 

 náklady práce by měly být kontrolovány vhodným způsobem (s ohledem  

na příjmy a ostatní náklady). 
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Koubek (2007, s. 286) uvádí současným pohledům více přizpůsobené úkoly systému 

odměňování, mezi které patří: 

 odměňování zaměstnanců podle toho, jak si je zaměstnavatelé cení,  

 odměňování zaměstnanců za hodnotu, kterou vytváří, 

 odměňování správných věcí za účelem ujasnění, co je důležité z hlediska 

chování a výsledků, 

 vytváření kultury výkonu, 

 motivování zaměstnanců a získání jejich oddanosti, 

 pomoc při získání a udržení potřebných vysoce kvalitních zaměstnanců, 

 vytváření procesů celkového odměňování (peněžní i nepeněžní odměny), 

 vytváření pozitivních zaměstnaneckých vztahů, 

 propojení postupů v odměňování s cíli organizace a hodnotami zaměstnanců, 

 spravedlivé a důsledné odměňování vůči zaměstnancům, 

 odměňování rovným způsobem,  

 transparentní a srozumitelné odměňování. 

Armstrong (1999, s. 600 - 602) rozděluje cíle odměňování zaměstnanců z hlediska 

požadavků organizace a samotných zaměstnanců. Z pohledu organizace je důležité 

naplňovat obecné a specifické cíle. Obecným cílem odměňování je podporování dosažení 

strategických i krátkodobých cílů organizace a to tím způsobem, že zabezpečuje 

kvalifikovanou, oddanou a správně motivovanou pracovní sílu. V rámci specifických cílů 

je důležité, aby organizace podporovala chování, které přispívá k dosažení jejích cílů,  

a uskutečňování základních hodnot v oblastech, jako je kvalita, péče o zákazníka, 

inovace, týmová práce a flexibilita. Z pohledu zaměstnanců by měl každý systém 

odměňování být transparentní, naplňovat očekávání pracovníků a jednat s nimi  

jako se zainteresovanou stranou.  

1.3.2 Formy odměňování 

Dle Stýbla (2011, s. 331 - 332) slouží různorodé způsoby odměňování zaměstnanců 

k zajištění základních cílů každé organizace. Jednotlivé formy odměňování tvoří ve svém 

souhrnu celkovou odměnu zaměstnance. Rozlišují se tyto základní formy odměňování: 
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 základní (pevná) mzda představuje hodinovou, týdenní, resp. měsíční mzdu 

včetně přesčasů, opírá se o posouzení relativních kvalifikačních požadavků, 

odpovědnosti a namáhavosti, 

 pevná či polopevná složka mzdy je vázána na hodnocení osobních schopností 

každého zaměstnance, v případě polopevné mzdy se vyplácí např. formou 

osobního ohodnocení zaměstnance, 

 pohyblivá motivační (výkonová) složka bývá vyplácena formou výkonových 

odměn či bonusů, provize, podílu na zisku apod. a je vázána na osobní výkon 

zaměstnance, 

 mzdové příplatky využívají společnosti v případě, kdy jsou na zaměstnance 

kladeny zvýšené nároky, příkladem je práce přesčas, práce ve svátek či práce 

v noci, kdy je zaměstnavatel povinen přiznat příplatek zaměstnanci, 

 zaměstnanecké výhody jsou výrobky či služby, které jsou zaměstnancům 

poskytovány naturálně, případně se jedná o finanční příspěvky a cenová 

zvýhodnění, a jejich úkolem je zvýšit pracovní stabilitu a spokojenost 

zaměstnanců. 

Odměňování zaměstnanců dle Šikýře (2012, s. 124) probíhá formou peněžních  

či nepeněžních forem odměňování. Mezi peněžní formu patří mzda, plat či odměna 

z dohody. Nepeněžní forma odměňování představuje formální i neformální pochvaly  

ze strany nadřízených, motivující pracovní úkoly, přátelské pracovní vztahy, flexibilní 

pracovní režimy či užitečné zaměstnanecké výhody. 

Systém odměňování se skládá z peněžních odměn, které představují pevné a pohyblivé 

mzdy a platy, a zaměstnaneckých výhod, které tvoří v úhrnu celkovou odměnu. Dále 

zahrnuje nepeněžní odměny ve formě uznání či ocenění a v některých případech  

také procesy řízení pracovního výkonu (Armstrong, 1999, s. 593).  

1.3.3 Faktory ovlivňující odměňování 

Dle Kociánové (2010, s. 166) hrají v otázkách odměňování v organizaci důležitou roli 

vnější a vnitřní mzdotvorné faktory. Mezi vnější faktory patří situace na trhu (formy 

odměňování zaměstnanců u organizací konkurujících na trhu práce, v odvětví či regionu) 

a platné zákony, předpisy a výsledky kolektivního vyjednávání v oblasti odměňování 

zaměstnanců. Vnitřní faktory zahrnují výsledky práce a pracovního chování 
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zaměstnanců, pracovní podmínky na pracovišti a faktory související s úkoly a požadavky 

pracovního místa.   

1.3.4 Strategické odměňování 

Strategii odměňování definuje Armstrong (2007, s. 529) jako: „… prohlášení o záměru, 

který definuje, co chce organizace v dlouhodobé perspektivě udělat v oblasti vytváření  

a realizace politiky, způsobů a procesů odměňování, které pomohou při dosahování jejich 

podnikatelských cílů a naplňování potřeb stran zainteresovaných na organizaci.“ 

Strategie odměňování je založena na pochopení potřeb každé organizace a jejích 

zaměstnanců, přičemž řeší, jak je nejlépe uspokojit. Základem by měla být vždy podrobná 

analýza současné podoby odměňování, která poskytuje informace o jeho silných i slabých 

stránkách.  

Dle Dvořákové (2012, s. 306) vychází strategie odměňování ze strategie organizace  

a strategie lidských zdrojů. Definuje úmysl organizace – za co, komu, kolik a jak platit. 

Strategie odměňování by měla přispívat k realizaci cílů organizace. Ovlivňují ji trh  

a zákonné regulace, organizační kultura, klima organizace, struktura zaměstnanců apod. 

Strategické odměňování by mělo dle Šikýře (2012, s. 124) zabezpečit spravedlivé  

a efektivní odměňování zaměstnanců, které umožňuje získat schopné a motivované 

zaměstnance, ocenit skutečný výkon zaměstnanců, nastavit konkurenceschopné  

a zákonné rozdíly v odměnách zaměstnanců a zajistit efektivní řízení nákladů práce  

a financování systému odměňování. Spravedlivé a efektivní odměňování slouží mimo 

jiné k dosahování strategických cílů organizace a k uspokojení specifických potřeb 

zaměstnanců.  

Strategické odměňování představuje způsob myšlení o potřebě plánovat a uskutečňovat 

plány. Jeho cílem je vytvoření procesů celkového odměňování, který je založen na tom, 

co organizace oceňuje a čeho chce dosáhnout. Strategické řízení odměňování je potom 

přístup k dlouhodobému vytváření a realizaci strategií odměňování (Armstrong, 2009,  

s. 56).  

1.3.5 Legislativa odměňování 

Podmínky tvorby a uplatňování systému odměňování v České republice, které upravuje 

zákoník práce č. 262/2006 Sb., jsou poměrně liberální. Každý zaměstnavatel 
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v podnikatelském sektoru by měl dle Stýbla (2011, s. 328 - 329) respektovat následující 

zásady: 

 za vykonanou práci přísluší každému zaměstnanci mzda, plat, nebo odměna 

z dohod (peněžité plnění a plnění peněžité hodnoty) podle složitosti, 

odpovědnosti a namáhavosti práce (§ 109 ZP), 

 za stejnou práci nebo práci stejné hodnoty přísluší každému zaměstnanci  

i stejná mzda (§ 110 ZP), 

 individuální mzda nesmí klesnout pod minimální mzdu (§ 111 ZP), 

 podniková výše mezd (mzdových tarifů) nesmí klesnout pod mzdové tarify 

sjednané v kolektivní smlouvě.  

Odměňování zaměstnanců za práci v základních pracovněprávních vztazích upravují také 

prováděcí právní předpisy jako například nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální 

mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí 

a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí (Šikýř, 2012,  

s. 124 - 125). 

1.3.6 Odměňování státních zaměstnanců 

Odměňování státních zaměstnanců se v České republice řídí zákoníkem práce  

č. 262/2006 Sb., není-li stanoveno jinak. „Celkový úhrn odměn vyplacených státnímu 

zaměstnanci za kalendářní rok činí nejvýše 25 % z ročního úhrnu nejvyššího platového 

tarifu a nejvýše přípustného osobního příplatku v příslušné platové třídě…“ (Ministerstvo 

vnitra České republiky, 2019). 

Odměňování státních zaměstnanců upravuje služební zákon č. 218/2002 Sb., podle 

kterého každému státnímu zaměstnanci přísluší za výkon služby plat. Platem státního 

zaměstnance se rozumí tzv. platový tarif, příplatek za službu, příplatek za vedení, 

příplatek za zastupování, plat za službu přesčas, příplatek za noční službu nebo za svátek. 

Platový tarif představuje pravidelnou základní měsíčně poskytovanou složku platu  

za stanovenou dobu výkonu služby (Stýblo, 2011, s. 415).  

V říjnu roku 2019 se vládní koalice dohodla na zvýšení platů pro státní zaměstnance  

od roku 2020 o 1 500 Kč do jejich tarifů. Navíc dojde ke zrušení nejnižší tarifní tabulky 

(Hospodářské noviny, 2019). 
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1.3.7 Nejčastější chyby spojené s odměňováním zaměstnanců 

Stýblo (2011, s. 408 - 409) řadí mezi nejčastější chybu spojenou s odměňováním 

zaměstnanců přesvědčení, že nejefektivnější způsob pracovní motivace vychází 

z individuálních výkonových odměn. Je sice pravda, že správné nastavení individuálních 

odměn je v řadě oblastí prospěšné, jejich nevhodné použití může ovšem výkon organizace 

snižovat. V případě, kdy je jen těžko možné rozlišit, kdo je za jaké zvýšení produktivity 

nebo kvality odpovědný, je vhodnější zvolit formu skupinové odměny. Problém 

individuálních odměn spočívá také v tom, že čím více manažer přidá jednomu 

zaměstnanci, tím méně odmění ostatní, což může v zaměstnancích vzbuzovat rivalitu  

a nechuť pracovat v týmech. Při skupinovém odměňování výkonu se však společnosti  

na druhou stranu často obávají, že výkonní zaměstnanci budou demotivováni kvůli tomu, 

že se na odměně budou podílet i ti méně výkonní. Tento problém se v ekonomii označuje 

jako problém „černého pasažéra“.  

Spousta manažerů se domnívá, že zaměstnanci pracují pouze pro peníze. Skutečností 

ovšem je, že peníze sice hrají pro zaměstnance důležitou roli, jejich výkon ovšem přímo 

nesouvisí jen s výší platu, ale i se zábavou, kterou jim zaměstnání přináší,  

nebo s přátelským prostředím na pracovišti. Je tudíž důležité se v rámci získání, udržení  

a motivování zaměstnanců zabývat také otázkami pracovního prostředí, firemní kultury 

či vymezení pracovních míst (Stýblo, 2011, s. 409). 

Jedním z nejčastějších problémů spojených s odměňováním je také přecenění jeho 

významu. Společnosti si často myslí, že nejlepším východiskem daného problému jsou 

změny v systému odměňování. Mezinárodní průzkumy uvádějí, že ve většině organizací 

dochází k těmto změnám průměrně jednou za dva až tři roky. Je potřeba také říci, že tyto 

změny bývají zpravidla omezené a náklady na ně naopak značné. Manažeři by si měli 

uvědomit, že problémy organizace mohu být často řešeny jinými, daleko efektivnějšími 

způsoby (Stýblo, 2011, s. 410). 

1.3.8 Rozdíl v odměňování mužů a žen v EU 

Rozdíl v odměňování mužů a žen představuje rozdíl v průměrném hrubém hodinovém 

výdělku mužů a žen. Lze ho vypočítat pomocí hrubého platu zaměstnance před odečtením 

daní z příjmu a příspěvků na sociální zabezpečení. Kromě průměrné hrubé mzdy jsou 
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důsledkem rozdílů v odměňování mužů a žen v ČR také vzdělání, druh zaměstnání, 

odpracované hodiny, přerušení kariéry nebo práce na částečný úvazek. I přes to,  

že zakládající smlouva Evropského společenství z roku 1957 zahrnuje zásadu stejné 

odměny za stejnou práci, vydělávají v Evropské unii ženy v průměru o 16 % za hodinu 

méně než muži. V roce 2017 byly tyto rozdíly v České republice druhé nejvyšší (21,1 %) 

hned po Estonsku (25,6 %). Nejnižší rozdíly vykazovalo Rumunsko (3,5 %), Itálie  

a Lucembursko (v obou zemích 5 %). Ženy jsou méně odměňovány především kvůli malé 

obsazenosti na vedoucích pozicích. Dalším důvodem je, že pracují často v relativně málo 

placených odvětvích, jako je péče, prodej a vzdělávání. Očekává se, že v březnu 2020 

navrhne Evropská komise novou strategii EU pro rovnost mužů a žen (Zpravodajství 

Evropský parlament, 2020). 

1.3.9 Odměny, pracovní spokojenost a motivace 

Výsledky studie „Impact of reward and recognition on job satisfaction and motivation” 

ukázaly, že různé dimenze pracovní motivace a spokojenosti zaměstnanců jsou významně 

korelované a odměna má velký vliv na motivaci zaměstnanců. Data pro výzkum byla 

shromážděna od zaměstnanců z různých typů organizací, aby se zajistilo široké 

zastoupení odvětvového složení. Získalo se celkem 220 použitelných odpovědí. Studie 

došla k závěru, že mezi odměnami a motivací existuje významný pozitivní vztah 

(korelační koeficient r = 0,36 při p < 0,01). To znamená, že pokud by došlo ke změnám 

v odměnách nabízených zaměstnancům, došlo by k odpovídající změně spokojenosti  

a pracovní motivace. Naopak, změny v odměňování typu uznání mají dle této studie 

zanedbatelný vliv (korelační koeficient r = 0,13 při p < 0,05) na spokojenost zaměstnanců 

a jejich motivaci (Danish a Usman, 2010, s. 159 - 167). 

1.4 Zaměstnanecké výhody 

Zaměstnanecké výhody jsou složky odměn, které organizace nabízí svým zaměstnancům 

navíc k různým formám peněžní odměny. Cílem poskytování zaměstnaneckých výhod je 

uspokojení osobních potřeb zaměstnanců, posílení oddanosti vůči organizaci,  

nebo poskytnutí atraktivnosti a konkurenceschopnosti v rámci systému odměňování 

(Armstrong, 2007, s. 595). 
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Šikýř (2012, s. 143) definuje zaměstnanecké výhody jako: „… dodatečná peněžitá plnění 

nebo plnění peněžité hodnoty, která zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům v souvislosti 

se zaměstnáním.“ Zaměstnanecké výhody dodatečně zvýhodňují zaměstnance 

organizace, zvyšují ale také atraktivnost zaměstnání a zlepšují pověst zaměstnavatelů. 

Zaměstnanecká výhoda není mzda, ani odměna za vykonanou práci a nezávisí  

na odvedeném výkonu. Rozlišujeme 2 typy systémů poskytování zaměstnaneckých 

výhod – plošný a volitelný systém. V rámci plošného systému jsou všechny 

zaměstnanecké benefity, které zaměstnavatel nabízí, poskytovány všem zaměstnancům 

organizace. Volitelný systém, tzv. kafetéria systém, umožňuje zaměstnancům využívat 

zaměstnanecké benefity podle jejich individuálních preferencí, potřeb apod. Každý 

systém poskytování zaměstnaneckých výhod by měl být spravedlivý, efektivní a měl  

by uspokojovat jak zaměstnance, tak zaměstnavatele.  

Zaměstnanecké výhody zahrnují širokou škálu rozmanitých požitků, služeb, zboží  

a sociální péči. Jsou poskytovány zaměstnavatelem ke mzdě za vykonanou práci. 

Zaměstnanecké výhody představují dodatečná zvýhodnění zaměstnance, nejsou závislé 

na zásluhách, nestimulují zpravidla zaměstnance ke krátkodobému pracovnímu výkonu  

a mohou pozitivně ovlivňovat pracovní spokojenost. Zaměstnanecké výhody ovšem 

nemusí nutně představovat výhodu pro všechny zaměstnance (Dvořáková a kol., 2012,  

s. 325). 

Vedle pohyblivé části platu, která závisí na kvalitě a množství odvedené práce, využívá 

čím dál tím více organizací možnost nabízet zaměstnanecké benefity, které mají 

motivační funkci. Z ekonomického hlediska se zaměstnanecké benefity využívají kvůli 

daňové (popř. odvodové) optimalizaci, jelikož představují možnost úspory mzdových 

nákladů s ohledem na daňové a odvodové úlevy. Poskytování zaměstnaneckých benefitů 

slouží k přilákání a udržení kvalitních zaměstnanců, ke zvýšení jejich motivace, 

oddanosti vůči organizaci a produktivity. Žádný systém poskytování zaměstnaneckých 

benefitů by neměl mít diskriminační charakter, zaměstnavatel je ze zákona povinen 

zabezpečit rovné zacházení se všemi zaměstnanci organizace (Pelc, 2011, s. 16 - 17).  

Zaměstnanecké benefity zvyšují motivaci zaměstnanců, jejich pracovní spokojenost  

a loajálnost, zlepšují týmovou spolupráci a firemní kulturu a jsou prostředkem  

pro slaďování pracovního a soukromého života zaměstnanců. Za určitých podmínek jsou 
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plnění poskytovaná formou zaměstnaneckých benefitů osvobozena od daně z příjmů  

a neodvádí se z nich ani odvody do systému zdravotního a sociálního pojištění 

(d´Ambrosová a kol., 2015, s. 205).  

V dnešní době, kdy se lidé cítí méně svázaní se svou prací a odcházejí z ní nejrychleji  

od roku 2001, musí společnosti konkurovat těžším způsobem než kdy dříve, aby přilákaly 

a udržely si ty nejlepší talenty. Firmy začínají nabízet robustnější balíčky výhod, včetně 

výhod, jako je pojištění domácích zvířat, dny jógy, nebo dokonce neomezené placené 

volno. Přesto ani takové výhody nestačí na to, aby v dnešní době vynikly. Poradci 

v oblasti lidských zdrojů a benefitů mají proto za úkol předvídat, jaké nové typy výhod 

budou zaměstnanci vyhledávat. Následným uspokojením těchto potřeb zaměstnanců  

si firma bude moci udržet svou konkurenční výhodu na trhu. David Freedman, generální 

ředitel skupinových programů v LegalZoom, tvrdí, že každá společnost by měla svým 

zaměstnancům poskytovat tzv. finanční wellness pomoc. Jedná se o podporu 

zaměstnanců ve velmi stresujících záležitostech. Podle průzkumu PWC z roku 2018 je 

více než 50 % zaměstnanců neklidných ohledně jejich financí a chtějí pomoc.  

Bez finanční pomoci budou zaměstnavatelé nadále ztrácet své zaměstnance (Freedman, 

2019, s. 34-36).  

1.4.1 Rozdělení zaměstnaneckých benefitů 

Pelc (2011, s. 21) dělí zaměstnanecké benefity na finanční nepeněžní benefity (příspěvek 

na životní či úrazové pojištění, stavební spoření, důchodové připojištění), finanční 

nepeněžní benefity poskytované zaměstnancům, případně jejich rodinným příslušníkům 

na pracovišti i mimo ně (delší placená dovolená, placené přestávky v práci), a nefinanční 

nepeněžní benefity (možnost využívání majetku zaměstnavatele i pro soukromé účely 

zaměstnance). Kromě tohoto typu dělení zaměstnaneckých výhod lze benefity třídit také 

podle času, po který působí jejich výhoda. Z tohoto hlediska rozlišujeme benefity 

jednorázové (bezúročné půjčky, sociální výpomoc), krátkodobé (příspěvky  

na stravování) a dlouhodobé (příspěvky na penzijní připojištění a životní pojištění).   

Zaměstnanecké výhody lze dle Armstronga (2007, s. 595 - 596) rozdělit do následujících 

skupin: 
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 penzijní systémy, které jsou považovány za nejdůležitější zaměstnanecké 

výhody, 

 osobní jistoty jsou výhody, které mají za úkol posílit osobní jistotu 

zaměstnance formou nemocenského, zdravotního, úrazového nebo životního 

pojištění, 

 osobní potřeby – péče o děti, dovolená na zotavenou, poradenství při odchodu 

do důchodu, 

 finanční výpomoc zahrnuje půjčky, pomoc při stěhování, slevy na zboží  

a služby, které vyrábí nebo poskytuje daná organizace, 

 podnikové automobily a pohonné hmoty, 

 jiné výhody – dotované stravování, úhrada telefonních výloh, mobilní 

telefony, kreditní karty, 

 nehmotné výhody představují charakteristiky organizací, které pozitivně 

přispívají ke kvalitě pracovního života. 

Koubek (2007, s. 320) rozděluje zaměstnanecké benefity na ty, které mají sociální povahu 

(půjčky, mateřské školky, důchody poskytované organizací, životní pojištění), benefity, 

které mají vztah k práci (vzdělávání, stravování) a benefity spojené s postavením 

v organizaci (služební automobil, bezplatné bydlení). Některé zaměstnanecké výhody 

přitom zaměstnanci využívají povinně, jiné podle vlastního uvážení, na některé benefity 

si musí připlácet, jiné jsou zcela bezplatné.  

Dle Armstronga (2009, s. 383 - 385) se hlavní zaměstnanecké výhody týkají následujících 

oblastí: 

 osobní bezpečnost – zdravotní pojištění, pojištění pro případ úmrtí 

v zaměstnání, pojištění osobních úrazů a služebních cest, nemocenské dávky, 

dodatečné odstupné při propuštění z důvodu nadbytečnosti, poradenství 

týkající se kariéry, 

 peněžní pomoc – podnikové půjčky na vylepšení bydlení, půjčky  

na permanentky na kulturní či sportovní události, pomoc při splácení hypoték, 

příspěvky na přemístění, 
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 osobní potřeby – mateřská a otcovská dovolená, volno z osobních důvodů, 

podnikové slevy, poradenství před odchodem do důchodu, mateřské školky, 

sportovní a společenská zařízení, 

 dovolená – základní nárok na dovolenou obvykle činí 4 týdny (plus státem 

uznané svátky), 

 podnikové automobily, 

 jiné zaměstnanecké výhody – bezplatné parkování, bezplatné poskytování 

nealkoholických nápojů na pracovišti, vánoční večírky, 

 dobrovolné (přidružené) výhody – pojištění soukromé léčebné péče, zdravotní 

prohlídky, pojištění pro případ závažného onemocnění, pojištění příjmů, 

dovolená, volné dny, cestovní pojištění, zapůjčení počítače či jízdního kola,  

 obstarávací služby – kupování dárků, obstarání vstupenek do divadel, 

rezervace míst v restauracích.  

Macháček (2019 s. 7 - 15) rozděluje zaměstnanecké benefity z hlediska zákoníku práce, 

zákonu o daních z příjmů a pojistných zákonů. Na základě zákoníku práce  

č. 262/2006 Sb. je: „… zaměstnavateli umožněno poskytovat nadlimitní plnění 

zaměstnancům a různá plnění ve formě zaměstnaneckých benefitů.“ Jedná se například  

o odstupné, které přísluší zaměstnanci při skončení pracovního poměru výpovědí danou 

zaměstnavatelem nebo dohodou a musí být nejméně ve výši jednonásobku až trojnásobku 

průměrného výdělku ve vazbě na trvání pracovního poměru u zaměstnavatele. Kromě 

odstupného zde patří také odborný rozvoj zaměstnanců, cestovní náhrady při tuzemské  

či zahraniční pracovní cestě, příplatky za práci přesčas, noční práci, ve svátek či práci  

ve ztíženém pracovním prostředí. Zaměstnanecké výhody z hlediska zákonu o daních 

z příjmů č. 586/1992 Sb. se dále dělí na daňový režim zaměstnaneckých výhod na straně 

zaměstnance a zaměstnavatele. Benefity na straně zaměstnance, které jsou osvobozeny 

od daně z příjmů ze závislé činnosti, jsou: odborný rozvoj zaměstnanců, stravování 

zaměstnanců, poskytování nealkoholických nápojů, příspěvek na zdravotní služby, sport, 

rekreaci a vzdělávání, poskytování bezplatných jízdenek zaměstnancům a jejich 

rodinným příslušníkům, roční poskytnutí darů do 2 000 Kč, poskytnutí přechodného 

ubytování, sociální výpomoc do výše 500 000 Kč, roční příspěvky na penzijní a životní 

pojištění nejvýše 50 000 Kč nebo bezúročná zápůjčka do úhrnné výši jistin 300 000 Kč 

z těchto zápůjček. Zaměstnanecké výhody na straně zaměstnavatele, které jsou dle 
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zákonu o daních z příjmů daňově uznatelné, jsou: příspěvek na penzijní připojištění  

se státním příspěvkem, na doplňkové penzijní spoření, penzijní pojištění a soukromé 

životní pojištění, výdaje na dopravu do/ze zaměstnání poskytované formou nepeněžního  

či peněžního plnění, příspěvek na přechodné ubytování, příspěvek na odborný rozvoj 

zaměstnanců, příspěvek na stravování, cestovní náhrady, motivační příspěvek na vzdělání 

budoucích zaměstnanců, kulturní příspěvky, příspěvky na zájezdy a sportovní akce  

nebo služební automobil pro služební i soukromé účely. 

1.4.2 Rizika a úskalí v poskytování benefitů 

Při poskytování zaměstnaneckých benefitů je nutné se vyvarovat investování do takových 

výhod, kterých si zaměstnanci nebudou vážit a které je nebudou patřičně motivovat. 

Tomuto problému lze předejít pravidelnými průzkumy a komunikací se zaměstnanci. 

Samozřejmě se nepředpokládá, že bude zaměstnavatel akceptovat všechny požadavky 

zaměstnanců, důležité je však alespoň skloubit možnosti a cíle organizace s potřebami 

zaměstnanců. Nerealizování těchto průzkumů vede k neefektivnímu využívání 

prostředků, k pracovní nespokojenosti, popřípadě k odmítání zaměstnaneckých benefitů 

jako nástroje motivace ze strany zaměstnanců (d´Ambrosová a kol., 2015, s. 208).  

Zaměstnanecké výhody nemají často i přes své značné náklady přímý motivační význam 

pro zaměstnance, ani bezprostřední vliv na jejich výkon. Často jsou chápány pouze  

jako přirozená součást pracovního vztahu, nikoli jako nadstandardní péče o zaměstnance. 

Plošně poskytované zaměstnanecké výhody často nevyhovují všem zaměstnancům  

ve stejné míře. Systém poskytování výhod často nevychází ze specifických potřeb 

zaměstnanců, ale je vytvořen mechanicky na základě kopírování tržních trendů a systémů 

jiných organizací. Posledním úskalím benefitů je podněcování pracovní nespokojenosti 

zaměstnanců v situaci, kdy dochází k nespravedlivosti, nadržování a favorizování 

(Stýblo, 2011, s. 400). 

Riziko při uplatňování benefitů představuje také chybná aplikace daňových a odvodových 

zákonů. Setkáváme se dokonce s případy, kdy dochází k úmyslnému obcházení  

či porušování těchto zákonů. Následkem toho jsou potom daňové a odvodové následky, 

jako je dodanění apod. Pro uplatňování daňového a pojistného zvýhodnění je vždy třeba 

dodržovat zákonné parametry (Pelc, 2011, s. 31).  
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1.4.3 Zvýšení efektivity zaměstnaneckých výhod 

Nízká efektivita zaměstnaneckých výhod bývá zpravidla zapříčiněna skutečností, že není 

zcela jasné, zda mají výhody sloužit jako nástroj odměňování zaměstnanců nebo jako 

prostředek péče o ně. Nástrojem odměňování jsou ve chvíli, kdy mají zaměstnanci o tyto 

výhody zájem a pořídili by si je i v případě, kdyby si je museli sami koupit. Do této 

skupiny patří například poukázky na stravování. Povahu péče o zaměstnance mají potom 

benefity v případě, kdy by si je zaměstnanci pravděpodobně sami nekoupili, nebo pokud 

si je na trhu ani sami koupit nemohou. Do této skupiny patří výhody, které dlouhodobě 

zvyšují výkon a pracovní spokojenost zaměstnanců, jako jsou zdravotní služby, 

náročnější vzdělávací programy a péče o děti. Za účelem zvýšení efektivity 

zaměstnaneckých výhod je zapotřebí rozvíjet výhody s povahou péče o zaměstnance. 

V rámci poskytování těchto benefitů je nutné, aby si organizace stanovila jasné 

podnikové cíle v oblasti motivace zaměstnanců, stabilizace, relaxace a rozvoje. Pokud  

se například organizace potýká se zvýšenou sezónní fluktuací zaměstnanců, může rozšířit 

nabídku pružné pracovní doby, pokud chce organizace zlepšit jazykovou vybavenost 

svých zaměstnanců, může jim nabídnout jazykové kurzy (Stýblo, 2011, s. 403). 

1.4.4 Zaměstnanecké benefity ve světě v roce 2019 

V dnešní době, na trhu zaměřeném na zaměstnance, existuje řada zajímavých a nových 

nabídek výhod. Mnoho zaměstnavatelů v roce 2019 naplnilo své balíčky benefitů  

od podpory placených programů rodičovské dovolené a dalších výhod pro rodiny  

až po rozšíření výhod studentských půjček. Největšími trendy v roce 2019 byly finanční 

wellness, placená rodičovská dovolená, větší personalizace a digitalizace, studentské 

půjčky a zdravotní péče v rukou zaměstnavatelů. Podle nedávného výzkumu Bank  

of America, více než dvakrát tolik zaměstnavatelů nabízí svým zaměstnancům finanční 

wellness programy, které pomáhají zaměstnancům dosáhnout finančního zabezpečení,  

ve srovnání s rokem 2015. Výzkum založený na celostátním průzkumu 800 

zaměstnavatelů a 1 000 zaměstnanců udává, že více než polovina zaměstnavatelů (53 %) 

nabízí finanční programy, oproti 24 %, které tak učinily v roce 2015. USA je jedinou 

rozvinutou zemí, která ponechává na zaměstnavatelích, aby zavedli programy  

na placenou mateřskou dovolenou, proto desítky amerických společností v roce 2019 tyto 

programy zavedly, aby nedocházelo k tomu, že by zaměstnanci museli využívat 
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neplacené volno za účelem pečování o nové dítě. Rostoucí počet zaměstnavatelů stále 

více přizpůsobuje dobrovolné benefity a možnosti zdravotní péče svým zaměstnancům 

jako jednotlivcům. Je zajišťováno, aby každý zaměstnanec získal ty nejcennější výhody, 

které odpovídají jeho potřebám. Tyto personalizované možnosti jsou poskytovány 

prostřednictvím nejrůznější aplikací, webů pro přihlášení atd. Relativně novým a zatím 

ne zcela častým benefitem je studentská půjčka. Procento zaměstnavatelů nabízejících 

studentské dluhové výhody se v roce 2019 zdvojnásobilo. Tato výhoda byla jedním 

z nejžhavějších trendů roku 2019, ale stále je zde prostor pro růst. Jedním 

z nejdůležitějších trendů v roce 2019 byli zaměstnavatelé, kteří se starali o zdravotní péči 

svých zaměstnanců. Náklady na zdravotní péči nicméně každoročně rostou, roční rodinné 

pojistné na zdravotní pojištění sponzorované zaměstnavatelem vzrostlo podle organizace 

Kaiser Family Foundation v roce 2019 o 5 % na průměrných 20 576 USD a dosáhlo 

neudržitelné úrovně. Proto se tento problém zaměstnavatelé snaží řešit, jelikož  

si uvědomují, že zaměstnanci, kteří čelí stresu kvůli vysokým nákladům na péči, budou 

v práci pravděpodobně méně produktivní (Mayer, 2019). 

1.4.5 Zaměstnanecké benefity v ČR v roce 2019 

95 % zaměstnavatelů v České republice se zabývá oblastí odměňování zaměstnanců 

formou zaměstnaneckých benefitů a poskytuje jim alespoň 1 benefit. Podle výsledků 

šetření BENEFITY 2019 (Trexima.cz, 2019) společnosti Trexima dopočtených  

na všechny zaměstnavatele mzdové sféry v České republice s 10 a více zaměstnanci 

nabízely české firmy svým zaměstnancům v průměru 5 benefitů. Z výsledků šetření 

plyne, že nejoblíbenějším benefitem zaměstnanců za rok 2019 byl jednoznačně příspěvek 

na stravování, který poskytovalo celkem 72 % zaměstnavatelů. Tento benefit je 

specifický především tím, že je poskytován u většiny zaměstnavatelů plošně, tj. nárok  

na tento benefit mají všichni zaměstnanci. Další oblíbené benefity byly příspěvek  

na penzijní spoření, příspěvek na životní pojištění, pružná pracovní doba, dovolená  

nad rámec zákona, příspěvek či dary při významných životních událostech a možnost 

využívat home office. Řada z těchto benefitů ovšem nebývá u daných zaměstnavatelů 

nabízena plošně. Šetřením se dále zjistilo, že poskytování služebního auta pro soukromé 

účely, home office nebo příspěvek na zajištění dopravy do/ze zaměstnaní patří mezi 

typicky selektivně poskytované benefity. Díky vysoké míře odpovědí, které byly v rámci 
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šetření BENEFITY 2019 získány, byly provedeny dopočty na základní soubor 

ekonomických subjektů ve mzdové sféře ČR s 10 a více zaměstnanci. Proto se mohou 

výsledky považovat za plně reprezentativní za všechny subjekty s 10 a více zaměstnanci, 

které v roce 2019 odměňovaly mzdou. Graf 2 vypovídá o využívání benefitů v celé ČR 

v roce 2019, jehož údaje nejsou zkreslené strukturou subjektů podle velikosti či odvětví 

(velcí zaměstnavatelé sice využívají větší počet benefitů, jsou nicméně v početní menšině 

ve srovnání s malými a středními podniky).  

1.4.6 Porovnání výhodnosti benefitu oproti zvýšení mzdy 

Macháček (2019, s. 18) uvádí, že správně zvolený systém zaměstnaneckých výhod může 

být dokonce jak u zaměstnance, tak u zaměstnavatele výhodnější než vlastní zvýšení 

mzdy o stejnou částku. Představme si, že máme 2 varianty odměnění zaměstnance.  

Ve variantě A zaměstnavatel uhradí zaměstnanci jednorázový příspěvek na soukromé 

životní pojištění ve výši 30 000 Kč/rok, ve druhé variantě B zaměstnavatel (právnická 

osoba) vyplatí svému zaměstnanci mimořádnou odměnu ve stejné výši 30 000 Kč za daný 

Graf 2: Žebříček benefitů poskytovaných ve mzdové sféře ČR v roce 2019  

(Zdroj: Trexima.cz, 2019) 
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měsíc. Rozdíly v čistém příjmu zaměstnance a celkových výdajích zaměstnavatele 

ilustruje Tabulka 1.   

Tabulka 1: Porovnání výhodnosti benefitu a zvýšení mzdy 

(Zdroj: Macháček, 2019, s. 20) 

Zaměstnanec 

A: Benefit 30 000 Kč Čistý příjem 30 000 Kč 

B: Odměna 30 000 Kč Čistý příjem 20 670 Kč 

Úspora u benefitu 9 330 Kč 

Zaměstnavatel 

A: Benefit 30 000 Kč Výdaje 24 300 Kč 

B: Odměna 30 000 Kč Výdaje 32 562 Kč 

Úspora u benefitu 8 262 Kč 

  

V rámci varianty A zaměstnavatel poskytl zaměstnanci benefit. Dle zákonu ZDP (§ 6) je 

příspěvek na soukromé životní pojištění osvobozen od daně z příjmů ze závislé činnosti 

do maximální výše 50 000 Kč ročně. Proto je čistý příjem zaměstnance (na účtu  

u pojišťovny) celých 30 000 Kč. V případě, že je poskytnutí příspěvku na soukromé 

životní pojištění zahrnuto v kolektivní, pracovní nebo jiné smlouvě, je jakákoli výše 

příspěvku dle § 24 ZDP daňovým nákladem zaměstnavatele. Celkové výdaje 

zaměstnavatele se sníží o sazbu daně z příjmů právnických osob 19 % a jejich konečná 

výše je 24 300 Kč. V rámci varianty B poskytl zaměstnavatel svému zaměstnanci peněžní 

odměnu. Superhrubá mzda zaměstnance činí 40 200 Kč (odměna 30 000 Kč + sociální  

a zdravotní pojištění 10 200 Kč). Čistý příjem zaměstnance z odměny bude snížen  

o zálohu na daň 15 % (vypočtena ze superhrubé mzdy) a o pojistné hrazené 

zaměstnancem 11 % (vypočteno z výše odměny).  Celkový čistý příjem zaměstnance 

potom činí 20 670 Kč. Zaměstnavateli se zvýší daňově uznatelné náklady o 40 200 Kč 

(mzdový náklad 30 000 Kč + sociální a zdravotní pojištění z odměny 10 200 Kč).  

Po odečtení daně z příjmů právnických osob 19 % jsou celkové výdaje zaměstnavatele 

32 562 Kč (Macháček, 2019, s. 18 - 19).  

1.4.7 Zaměstnanecké výhody, pracovní spokojenost a motivace 

Poskytování zaměstnaneckých výhod (peněžních nebo nepeněžních plnění 

zaměstnancům nad rámec sjednané mzdy) přispívá k motivaci zaměstnanců organizace, 

k jejich pracovní spokojenosti a ke zlepšení vztahů s jejich zaměstnavatelem. Systém 
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zaměstnaneckých výhod také přispívá ke zvýšení konkurenceschopnosti organizace  

na trhu práce při získání kvalifikovaných zaměstnanců. Jedná se o jeden 

z nejvýznamnějších rozhodovacích faktorů pro zaměstnance při výběru jejich budoucího 

zaměstnání (Macháček, 2019, s. 1). 

Naopak Armstrong (1999, s. 683) uvádí, že mezi základní cíle poskytování 

zaměstnaneckých výhod nepatří motivování zaměstnanců. Klasické výhody,  

které organizace svým zaměstnancům nabízí, totiž mají jen zřídkakdy přímý  

nebo bezprostřední vliv na jejich výkon. Zaměstnanecké výhody mohou pouze vytvářet 

příznivější postoje zaměstnanců k organizaci. Tyto postoje pak dlouhodobě zlepšují 

oddanost zaměstnanců, jejich angažovanost a výkon celé organizace.  

1.4.8 Charakteristika vybraných zaměstnaneckých výhod 

Nejčastěji poskytovaným benefitem je dle Macháčka (2019, s. 43 - 53) v dnešní době 

příspěvek na stravování zaměstnanců a to především v podobě stravenek. Výše nominální 

hodnoty stravenky přitom není omezena a rovněž není ani žádným zákonným předpisem 

stanoveno, za jakou částku z dané nominální hodnoty bude stravenka zaměstnancům 

prodána. Někteří zaměstnavatelé poskytují svým zaměstnancům stravenky dokonce  

i bezplatně. Stravenka může být zaměstnanci použita jak při nákupu obědů,  

tak v supermarketech apod. Stravenka je nepeněžním příjmem zaměstnanců, který je  

dle § 6 ZDP osvobozen od daně z příjmů. Nominální hodnota stravenky na straně 

zaměstnance je osvobozena od daně z příjmů ze závislé činnosti v případě, že mu 

zaměstnavatel poskytuje stravenky za úplatu nižší, než jaké je její nominální hodnota, 

nebo bezplatně. V případě příspěvkových organizací, které v rámci smluvního zajištění 

zprostředkovávají závodní stravování prostřednictvím vlastního zařízení 

zabezpečovaného jinou organizací, tvoří náklady na závodní stravování až 55 % smluvní 

ceny hlavních jídel, maximálně však do výše 70 % horní hranice stravného při trvání 

pracovní cesty 5 až 12 hodin. Tyto náklady jsou hrazeny na vrub nákladů hlavní činnosti 

organizace. Pokud příspěvková organizace zajišťuje závodní stravování prostřednictvím 

jiné organizace nebo jiné právnické nebo fyzické osoby, hradí až 55 % z ceny hlavních 

jídel, a to na vrub nákladů své hlavní činnosti. Tyto náklady však lze uhradit maximálně 

do výše 70 % horní hranice stravného při trvání pracovní cesty 5 až 12 hodin. Zbývající 

část sjednané ceny potom hradí samotní zaměstnanci.  
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Dle průzkumu společnosti MasterCard považují ¾ zaměstnanců stravenky za atraktivní 

formu odměňování. Tento benefit je také výhodný pro téměř 9 z 10 zaměstnavatelů.  

Graf 3 znázorňuje, jak často používají občané České republiky příspěvek na stravování 

formou stravenek (Novinky.cz, 2018).  

V posledních letech papírovou formu stravenek nahrazuje pohodlnější elektronická verze 

v podobě e-stravenek.  Z legislativního pohledu platí pro e-stravenky stejné daňové 

zvýhodnění jako pro ty klasické. Jediný rozdíl spočívá v tom, že měsíční kredit je 

zaměstnancům nahráván celý, z něho se pak strhávají postupně jednotlivé útraty za jídlo. 

Výhodou je, že zaměstnanci mohou zaplatit za jídlo i nižší částku, než jaká byla nominální 

hodnota stravenky. Jediným limitem je maximální částka na jednu transakci 500 Kč 

(Finance.cz, 2018).  

Některé organizace dle d´Ambrosové (2015, s. 229) poskytují místo stravenek peněžní 

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

tudíž se zahrnují do vyměřovacího základu pro odvod pojistného v plné výši. Tyto 

příspěvky nelze zahrnout do daňových výdajů zaměstnavatele, mohou být hrazeny pouze  

ze sociálního fondu, zisku po zdanění nebo na vrub nedaňových výdajů. U zaměstnance 

podléhá příspěvek na stravování dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti. 

Zaměstnavatel může svým zaměstnancům a jejich rodinným příslušníkům poskytovat 

benefity určené k uspokojení jejich kulturních, rekreačních a tělovýchovných potřeb  

a to formou nepeněžního, peněžního, nebo kombinací obou forem plnění.  Dle § 25 ZDP 

zaměstnavatel nemůže zahrnout odpovídající výdaje na nepeněžní plnění (lze ho hradit 

Graf 3: Jak často platí Češi stravenkami  

(Zdroj: Novinky.cz, 2018) 
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pouze z FKSP, sociálního fondu, zisku po zdanění nebo na vrub nedaňových výdajů)  

do daňových výdajů. Peněžní příspěvek však může zaměstnavatel do daňových výdajů 

zahrnout. Od daně z příjmů ze závislé činnosti je osvobozeno nepeněžní plnění 

poskytované zaměstnavatelem svým zaměstnancům. Peněžní příspěvky jsou naopak 

zdanitelným příjmem zaměstnanců (d´Ambrosová, 2015, s. 225 - 226).  

Příspěvek na penzijní připojištění představuje dle Macháčka (2019, s. 55 - 63)  

pro zaměstnance účinnou motivaci, která je pro něj i pro jeho zaměstnavatele výhodnější 

než prosté zvýšení mzdy, a stále patří mezi nejčastější zaměstnanecké výhody.  

U zaměstnance je dle § 6 ZDP příspěvek na penzijní připojištění osvobozen od daně 

z příjmů ze závislé činnosti a to v celkovém úhrnu nejvýše 50 000 Kč za rok. Ze strany 

zaměstnavatele je dle § 24 ZDP tento příspěvek daňově uznatelný bez ohledu na jeho 

výši. Výši státního příspěvku u penzijního připojištění zobrazuje Tabulka 2.  

Tabulka 2: Státní příspěvky u penzijního připojištění  
(Zdroj: Prispevky.cz, 2020) 

Měsíční vklad Výše státního příspěvku 2020 Zhodnocení vkladu 

100 Kč (minimální vklad) 0 Kč 0 % 

200 Kč 0 Kč 0 % 

300 Kč 90 Kč 30 % 

400 Kč 110 Kč 28 % 

500 Kč 130 Kč 26 % 

600 Kč 150 Kč 25 % 

700 Kč 170 Kč 24 % 

800 Kč 190 Kč 24 % 

900 Kč 210 Kč 23 % 

1 000 Kč 230 Kč (maximální výše) 23 % 

1 500 Kč 230 Kč (maximální výše) 15 % 

2 000 Kč 230 Kč (maximální výše) 12 % 

3 000 Kč 230 Kč (maximální výše) 8 % 

 

Zaměstnavatelé poskytují svým zaměstnancům o týden, nebo i o více dní prodlouženou 

dovolenou nebo placené zdravotní dny volna, tzv. sick days. Jedná se o částečně 

zvýhodněné benefity, které tvoří pro zaměstnance příjem ze závislé činnosti a jsou 
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zdaňovány. V případě, že je toto plnění dohodnuto v kolektivní, pracovní, nebo jiné 

smlouvě, popřípadě v rámci vnitřních předpisů zaměstnavatele, je výdaj na něj daňovým 

výdajem zaměstnavatele (Pelc, 2011, s. 63 - 64).  

V polovině roku 2019 nabízelo možnost sick days v České republice 43 % 

zaměstnavatelů. Ti zastávají názor, že je výhodnější, když zaměstnanec zůstane 

s krátkodobou nemocí doma a využije tohoto benefitu, než aby nastoupil  

na nemocenskou, která trvá často mnohem déle. Více jak polovina zaměstnavatelů přitom 

poskytuje svým zaměstnancům 3 dny volna ročně v rámci sick days. Ještě donedávna 

organizace nemusely svým zaměstnancům proplácet první 3 dny nemoci. Od 1. 7. 2019 

byla však tato tzv. karenční doba zrušena, což podle Lukáše Kovandy, hlavního ekonoma 

Czech Fund, zapříčiní rostoucí míru fiktivní nemocnosti. Z pohledu zaměstnavatelů 

s sebou tato změna nese i pozitiva, zaměstnanci by totiž podle Kovandy měli v menší 

míře přecházet svá onemocnění, což zabrání šíření různých infekčních onemocnění  

na pracovišti. Toto pozitivum ovšem nedokáže v ušetřených penízech kompenzovat 

fiktivní nemocnost, což povede k tomu, že české firmy budou vůči evropským 

společnostem méně konkurenceschopné (Aktualne.cz, 2019).  

Odměnu při životním jubileu a odchodu do starobního nebo invalidního důchodu může 

zaměstnavatel zahrnout do daňových výdajů pouze v případě, pokud právo na jejich 

poskytnutí vyplývá z kolektivní, pracovní nebo jiné smlouvy, popřípadě z vnitřních 

předpisů zaměstnavatele. U zaměstnance představuje hodnota této odměny v peněžní  

i nepeněžní formě zdanitelný příjem a zahrnuje se tedy také do vyměřovacího základu 

pro odvod pojistného (d´Ambrosová, 2015, s. 237). 

Zaměstnavatelé mohou svým zaměstnancům nabízet pružnou pracovní dobu. Tento 

benefit přináší zaměstnancům spoustu výhod. Díky flexibilním rozvrhům práce mohou 

zaměstnanci uspokojovat rodinné potřeby a osobní povinnosti. Flexibilita umožňuje 

zaměstnancům pracovat ve chvíli, kdy dosahují maximálního výkonu. Pokud  

si zaměstnanec může rozvrhnout svou pracovní dobu, může se vyhnout provozu a stresu 

při dojíždění během dopravní špičky, čímž sníží jak spotřebu času, tak náklady na palivo. 

Tento benefit také snižuje vyhoření zaměstnanců kvůli jejich přetížení. Flexibilní 

pracovní doba ovšem představuje výhody i pro samotné zaměstnavatele. Díky flexibilním 

rozvrhům práce dochází k menší fluktuaci zaměstnanců, nebo naopak k jejich vyšší 
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angažovanosti vůči organizaci. Nevýhodou tohoto benefitu může být pro některé 

zaměstnance situace, kdy je potřeba pracovat v týmech, což může vyžadovat pokročilejší 

plánování a koordinaci všech zaměstnanců. Někteří zaměstnavatelé mohou mít také 

potíže s přizpůsobením se novému stylu řízení, který vyžaduje důvěru ve své 

zaměstnance (Heathfield, 2019).  

Důležitý je také odborný rozvoj zaměstnanců, který je jedním z významných 

motivačních prvků zaměstnanců. Odborný rozvoj zahrnuje dle § 227 až 235 ZP zaškolení 

a zaučení, odbornou praxi absolventů škol, prohlubování a zvyšování kvalifikace 

zaměstnanců. Zaškolení, zaučení i odborná praxe absolventů jsou považovány na straně 

zaměstnance za výkon práce, za který mu přísluší mzda (plat). Náklady na tento benefit 

hradí zaměstnavatel. Prohlubováním kvalifikace se dle § 230 ZP rozumí průběžné 

doplňování, udržování a obnovování kvalifikace zaměstnanců, kterým se nemění její 

podstata. V případě zvyšování kvalifikace, které představuje změnu hodnoty, popřípadě 

získání nebo rozšíření kvalifikace, přísluší zaměstnanci pracovní volno s náhradou mzdy 

ve výši průměrného výdělku. Pokud zaměstnavatel poskytuje zaměstnanci nepeněžní 

plnění na jeho odborný rozvoj související s předmětem činnosti zaměstnavatele, je toto 

plnění osvobozeno od daně z příjmů ze závislé činnosti, pokud se naopak jedná o peněžní 

plnění, jde u zaměstnance o zdanitelný peněžní příjem. Na straně zaměstnavatele jsou 

výdaje na prohlubování, zvyšování kvalifikace (v rámci peněžního i nepeněžního plnění) 

a na rekvalifikaci daňovým výdajem, pokud souvisí s předmětem činnosti zaměstnavatele 

(Macháček, 2019, s. 79 - 89).  

Odstupné při skončení pracovního poměru nad rámec zákoníku práce je dalším 

benefitem, který organizace svým zaměstnancům nabízejí. Náklady na tuto 

zaměstnaneckou výhodu jsou daňovým výdajem zaměstnavatele, pokud právo na jeho 

poskytnutí vyplývá z kolektivní, pracovní či jiné smlouvy, popřípadě z vnitřních 

předpisů. Na straně zaměstnance se jedná o zdanitelný příjem. Odstupné se nezahrnuje 

do vyměřovacího základu pro odvod pojistného a neodvádí se z něj pojistné 

(d´Ambrosová, 2015, s. 235).  

Zaměstnavatelé mohou také svým zaměstnancům přispívat na pracovní oděv. V případě, 

kdy si zaměstnání žádá osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP) je  

však zaměstnavatel povinen je plně hradit. To, jak často má zaměstnanec nárok na oděv 
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a obuv, bývá většinou řešeno formou vnitropodnikového předpisu nebo směrnice. 

Problematiku OOPP upravuje nařízení vlády č. 495/2001 Sb., které stanovuje rozsah  

a bližší podmínky poskytování OOPP, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků 

(Pracomat.cz, 2019). Pracovní oděv poskytovaný jako OOPP představuje daňově 

uznatelný náklad pro zaměstnavatele, pokud je použito k pracovní činnosti v prostředí 

mimořádného opotřebení oděvu či jeho znečištění, je doložen doklad o nákupu oblečení, 

nebo je jeho poskytnutí součástí vnitřní směrnice či kolektivní smlouvy (Brychta, 2016).  

Sociální výpomoc je benefit osvobozený od daně z příjmů zaměstnanců a to do výše 

500 000 Kč v souvislosti s živelnými pohromami, nebo ekologickými či průmyslovými 

haváriemi, za podmínky, že jsou tyto příjmy vypláceny z FKSP, ze sociálního fondu, 

zisku (příjmu) po zdanění či na vrub výdajů (nákladů) zaměstnavatele, které nejsou výdaji 

(náklady) na dosažení, zajištění a udržení příjmů. Aby byl tento benefit osvobozen  

u zaměstnanců od daně z příjmů ze závislé činnosti, je nutné vyhlásit tzv. nouzový stav 

na daném území, kde zaměstnanec žije (Macháček, 2019, s. 140).  

Zaměstnavatel může svým zaměstnancům poskytnout také bezúročnou zápůjčku. Nový 

občanský zákoník č. 89/2012 Sb. (§ 2390 až § 2394) užívá nový pojem zápůjčka (dříve 

půjčka), vydlužitel (osoba, která si půjčuje) a zapůjčitel (poskytovatel zápůjčky). Každá 

smlouva o zápůjčce by měla obsahovat účel a výši zápůjčky, výši splátek, příp. ručitele, 

způsob splácení zápůjčky při skončení pracovního poměru a dobu splatnosti. Od ledna 

2015 je příjem zaměstnance v podobě majetkového prospěchu při bezúročné zápůjčce 

osvobozen od daně z příjmů, a to až do úhrnné výše jistin 300 000 Kč z těchto zápůjček. 

Majetkový prospěch do výše 300 000 Kč se nezahrnuje ani do vyměřovacího základu  

pro odvod pojistného a neodvádí se z něj pojistné. Poskytnutá zápůjčka není na straně 

zaměstnavatele daňovým výdajem (d´Ambrosová, 2015, s. 242 – 244).  
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2 ANALÝZA PROBLÉMU A SOUČASNÉ SITUACE 

V této kapitole jsou popsány základní údaje o vybrané organizaci, jejíž název  

a identifikační údaje si společnost nepřála v práci uvést, včetně současné nabídky 

zaměstnaneckých výhod. Analýza současného stavu zaměstnaneckých výhod je 

provedena prostřednictvím dotazníkového šetření rozeslaného zaměstnancům vybrané 

organizace.   

2.1 Základní údaje o organizaci 

Vybraná společnost je státní příspěvková organizace zřízená podle zákona č. 258/2000 

Sb., o ochraně veřejného zdraví, která byla založena v roce 2003 sloučením odborného 

laboratorního a podpůrného hodnotitelského zázemí pro podporu činností v oblasti 

ochrany veřejného zdraví. Jedná se o profesionální akreditované zdravotnické zařízení 

zřízené Ministerstvem zdravotnictví ČR, které poskytuje širokou škálu zdravotních  

a laboratorních služeb s více než šedesátiletou tradicí. Od 1. 6. 2012 jsou organizace 

v Brně, Jihlavě, Olomouci a Zlíně nástupnickými organizacemi vybrané společnosti. 

V současné době má organizace více než dvacet pracovišť v pěti krajích České republiky. 

Organizace je největší institucí svého druhu v ČR a střední Evropě a tvoří významnou 

roli při poskytování služeb pro ochranu zdraví a životního prostředí (Informace o vybrané 

organizaci). 

Záměrem organizace v rámci politiky jakosti je poskytovat komplexní služby a spolehlivé 

výsledky analýz za přijatelné ceny. Důraz je přitom kladen na spokojenost zákazníků, 

která je dosahována vysokou kvalitou služeb za sjednaných podmínek. Firemní kultura je 

zaměřena na ochotné a korektní jednání (Informace o vybrané organizaci).  

Pro účely této práce bylo vybráno celkem 19 poboček společnosti v pěti krajích ČR. Jedná 

se o pracoviště v Brně, Bruntále, Frýdku-Místku, Havířově, Havlíčkově Brodu, Jihlavě, 

Karviné, Novém Jičíně, Olomouci, Opavě, Ostravě, Pelhřimově, Šumperku, Třebíči, Ústí 

nad Orlicí, Vsetíně, Vyškově, Zlíně a Žďáru nad Sázavou.  

2.2 Organizační struktura 

Organizační strukturu vybrané organizace znázorňuje Obrázek 2.  
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Organizace k 31. 3. 2020 zaměstnává celkem 488 zaměstnanců na celkem devatenácti 

pracovištích v ČR. Bližší rozdělení počtu zaměstnanců podle pracovišť zaznamenává 

Tabulka 3 (Informace o vybrané organizaci).  

Tabulka 3: Počet zaměstnanců dle pracovišť  

(Zdroj: Informace o vybrané organizaci) 

Pracoviště 
Počet zaměstnanců 

k 31. 3. 2020 

Brno 49 

Bruntál 1 

Frýdek-Místek 8 

Havířov 3 

Havlíčkův Brod 2 

Jihlava 41 

Karviná 17 

Nový Jičín 2 

Olomouc 30 

Opava 1 

Ostrava 291 

Pelhřimov 3 

Šumperk 4 

Třebíč 2 

Ústí nad Orlicí 7 

Vsetín 9 

Vyškov 2 

Zlín 15 

Žďár nad Sázavou 1 

Celkem 488 

Obrázek 2: Organizační struktura vybrané společnosti  

(Zdroj: Informace o vybrané organizaci) 
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2.3 Odměňování za práci 

Podmínky odměňování zaměstnanců ve vybrané organizaci specifikuje tzv. kolektivní 

smlouva, jejíž předmětem je úprava individuálních a kolektivních vztahů mezi 

zaměstnavatelem a zaměstnanci v dané organizaci, které se týkají pracovněprávních, 

mzdových a sociálních nároků, které je třeba plnit v zájmu uspokojování potřeb a práv 

zaměstnanců a organizace. Obecnou zásadou zůstává, že za stejnou práci stejné hodnoty 

přísluší všem zaměstnancům stejný plat.  

Zaměstnancům vybrané příspěvkové organizace přísluší platový tarif stanovený  

pro platovou třídu a platový stupeň, do kterých jsou zařazeni. Zařazení do příslušné 

platové třídy provede zaměstnavatel na základě druhového vymezení prací v pracovní 

smlouvě a v jeho mezích na něm požadovaných nejnáročnějších prací. Zaměstnavatel 

dále zařadí zaměstnance do platového stupně podle započitatelné praxe a míry jejího 

zápočtu v souladu s příslušným nařízením vlády. Nakonec určí zaměstnavatel příslušný 

platový tarif v rámci rozpětí platových tarifů stanovených pro nejnižší až nejvyšší stupeň 

přiznané platové třídy vybraným okruhům zaměstnanců (Kolektivní smlouva vybrané 

organizace na období 1. 1. 2019 – 31. 3. 2021).  

Obrázek 3: Mapa rozmístění poboček organizace  

(Zdroj: Informace o vybrané organizaci) 
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2.3.1 Příplatky k platu 

Příplatek za vedení přísluší vedoucím zaměstnancům, a to podle stupně řízení  

a náročnosti řídící práce. Mimo jiné tento příplatek lze přiznat také zaměstnanci, který 

zastupuje vedoucího zaměstnance na vyšším stupni řízení v plném rozsahu jeho řídící 

činnosti po dobu delší než 4 týdny. Výše příplatku činí uvedené procento z platového 

tarifu nejvyššího stupně v platové třídě, do které je vedoucí zaměstnanec zařazen, a to 

následovně: 

 1. stupeň řízení (5 – 30 %): 

 Vedoucí zaměstnanec řídící práci podřízených zaměstnanců. 

 Funkce: vedoucí oddělení. 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. stupeň řízení (15 – 40 %): 

 Vedoucí zaměstnanec řídící vedoucí zaměstnance na 1. stupni řízení. 

 Funkce: vedoucí centra. 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. stupeň řízení (30 – 60 %): 

 Vedoucí zaměstnanec-statutární orgán řídící vedoucí zaměstnance na 2. stupni 

řízení. 

Funkce: ředitel.  

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Zaměstnanec, který není vedoucím zaměstnancem, ale je oprávněn organizovat, 

řídit a kontrolovat práci jiných zaměstnanců. (5 – 15 %) 

Funkce: vedoucí laborant. 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dalšími příplatky, které vybraná organizace nabízí, jsou příplatky za noční práci,  

za práci v sobotu a v neděli, plat nebo náhradní volno za práci přesčas a plat nebo 
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náhradní volno za práci ve svátek, které jsou poskytovány v souladu se zákoníkem práce 

(ZP, § 125, 126, 127, 135).  

Zaměstnancům přísluší také příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí. Tímto 

prostředím se rozumí pracovní prostředí podle nařízení vlády 567/2006 Sb., § 6.  

Součástí příplatků k platu mohou být také zvláštní příplatky. Ty přísluší zaměstnancům, 

kteří vykonávají práci střídavě v různých směnách v rámci dvousměnného provozního 

režimu, a to v rámci rozpětí ve skupině: 

I. 500 – 1300 Kč. 

Zaměstnancům, kteří vykonávají práci střídavě v různých směnách v rámci nepřetržitého 

provozního režimu, přísluší tento příplatek v rámci rozpětí ve skupině: 

II. 750 – 2500 Kč. 

Osobní příplatek poskytuje zaměstnavatel zaměstnancům, kteří dlouhodobě dosahují 

velmi dobrých pracovních výsledků nebo plní větší rozsah pracovních úkolů než ostatní 

zaměstnanci, a to až do výše 50 % platového tarifu nejvyššího platového stupně v platové 

třídě, do které jsou zařazeni. Zaměstnancům, kteří jsou všeobecně uznávanými odborníky 

a vykonávají práci zařazenou do desáté až šestnácté platové třídy, může zaměstnavatel 

poskytnout osobní příplatek až do výše 100 % platového tarifu nejvyššího platového 

stupně v platové třídě, do které jsou zařazeni (Kolektivní smlouva vybrané organizace  

na období 1. 1. 2019 – 31. 3. 2021). 

2.3.2 Odměny 

Za splnění mimořádného či zvlášť významného pracovního úkolu může zaměstnavatel 

poskytnout zaměstnancům mimořádnou odměnu. Výši této odměny navrhne nadřízený 

zaměstnanec, konečné schválení je v kompetenci ředitele. Mimořádným nebo zvlášť 

významným pracovním úkolem se rozumí např. vedení stáží a odborných praxí studentů 

na příslušném pracovišti zaměstnavatele, mimořádné a jednorázové pracovní úkoly, které 

si vyžádaly mimořádné pracovní úsilí a jejich splnění příznivě ovlivnilo výsledky práce 

nebo hospodaření příslušného útvaru, výkon činností za nepřítomnosti zaměstnance 

z důvodu dlouhodobé pracovní neschopnosti atd.  
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Zaměstnavatel může zaměstnanci poskytnout také tzv. cílovou odměnu za splnění 

mimořádně náročného úkolu, jehož příprava a realizace je z hlediska působnosti 

zaměstnavatele zvlášť významná.  

Odměnu za pracovní pohotovost získá zaměstnanec ve výši 10 % průměrného výdělku. 

Jedná-li se o pracovní pohotovost ve dnech pracovního klidu, přísluší zaměstnanci 

odměna ve výši 17 % průměrného výdělku. Při zjišťování průměrného výdělku  

se postupuje dle zákonné úpravy (Kolektivní smlouva vybrané organizace na období  

1. 1. 2019 – 31. 3. 2021).  

2.3.3 Platový výměr 

Písemný platový výměr, který obsahuje údaje o platové třídě, platovém stupni, výši 

platového tarifu a ostatních pravidelně poskytovaných složkách platu, obdrží každý 

zaměstnanec nejpozději v den nástupu do práce. Každá změna ve výši některé složky 

platu musí být písemně zaznamenaná a oznámena zaměstnanci včetně zdůvodnění této 

skutečnosti, a to nejpozději v den, kdy změna nabývá platnosti (Kolektivní smlouva 

vybrané organizace na období 1. 1. 2019 – 31. 3. 2021).  

2.4 Současná nabídka zaměstnaneckých výhod v organizaci 

Vybraná společnost nabízí poměrně širokou škálu zaměstnaneckých benefitů, pomocí 

kterých se snaží vyjít požadavkům svých zaměstnanců maximálně vstříc. Současná 

nabídka zahrnuje celkem 16 typů benefitů. Většina z nich je zaměstnancům poskytována 

již v rámci zkušební doby.   

Na začátek je třeba zmínit, že vybraná organizace je povinna v rámci svého zaměření 

poskytovat svým zaměstnancům OOPP a mycí, čistící a desinfekční prostředky  

dle směrnice vybrané organizace o poskytování a používání OOPP. Proto se poskytování 

pracovního oděvu v tomto případě nepovažuje za zaměstnanecký benefit. Příspěvková 

organizace také poskytuje svým zaměstnancům za zákona 5 týdnů placené dovolené  

za kalendářní rok. Nejedná se tedy opět o benefit týden placené dovolené navíc. 

V neposlední řadě je také důležité připomenout, že od 1. 7. 2019 je již zaměstnavatel 

povinen platit náhradu platu za první 3 dny dočasné pracovní neschopnosti, proto se ani 

v tomto případě nejedná o zaměstnanecký benefit (Informace o vybrané organizaci). 
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2.4.1 Příspěvek z FKSP na rekreace, kulturu, sport, dovolenou  

a penzijní připojištění 

Na státní příspěvkovou organizaci se vztahuje vyhláška Ministerstva financí ČR  

č. 114/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o fondu kulturních a sociálních potřeb,  

ze dne 27. 3. 2002. Prostředky fondu jsou ukládány zaměstnavatelem na samostatném 

účtu u České národní banky. Zaměstnanci mohou příspěvek z FKSP čerpat na rekreaci, 

kulturu, vzdělávání, tělovýchovu, sport, penzijní připojištění nebo doplňkové penzijní 

spoření. Veškerá plnění z fondu (s výjimkou sociálních výpomocí, zápůjček a darů) jsou 

zaměstnanci poskytována v nepeněžní formě na základě předložení písemné žádosti  

o poskytnutí příspěvku. Tato žádost může být podána v průběhu celého roku, nejpozději 

však do 30. 11. daného roku. Zaměstnavatel po schválení písemné žádosti o poskytnutí 

příspěvku z FKSP a doložení dokladu o úhradě částky snížené o příspěvek z FKSP uhradí 

fakturu dodavateli služby (faktura musí být pro tento rok 2020 zaměstnavateli doručena 

nejpozději do 15. 12. 2020 a musí být vystavena pouze v české měně). V případě 

penzijního připojištění převede zaměstnavatel tyto prostředky přímo na účet penzijního 

fondu. Možnosti čerpání příspěvku z FKSP zobrazuje Tabulka 4 (Zásady čerpání FKSP 

vybrané organizace v roce 2020). 

Tabulka 4: Možnosti čerpání příspěvku z FKSP  

(Zdroj: Zásady čerpání FKSP vybrané organizace) 

Příspěvek FKSP pro zaměstnance na rok 2020 8 000 Kč 

Příspěvek z FKSP na nezaopatřené dítě 

zaměstnance do 18 let věku 
3 000 Kč 

Příspěvek lze čerpat ve dvou částkách 4 000 Kč + 4 000 Kč 

Zaměstnanci, kteří čerpají penzijní 

připojištění nebo doplňkové penzijní spoření 
1 200 Kč + 3 800 Kč + 3 000 Kč 

 

Příspěvek z FKSP je určen zaměstnancům v hlavním pracovním poměru, jehož délka 

byla sjednaná minimálně na 9 měsíců, zaměstnancům s minimálním pracovním úvazkem 

0,5 nebo pracovníkům na mateřské a rodičovské dovolené. Dále se poskytuje 

nezaopatřeným dětem, které v tomto roce dosáhnou 18 let. Za nezaopatřené dítě se přitom 

považuje: 

a) dítě po skončení povinné školní docházky, nejdéle však do 18. roku věku  

za podmínky, že: 
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 se soustavně připravuje na budoucí povolání, 

 se nemůže soustavně připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat 

výdělečnou činnost pro nemoc či úraz, 

 má dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav, díky kterému je neschopno 

vykonávat soustavnou výdělečnou činnost, 

b) dítě do 18. roku věku po skončení povinné školní docházky, které je zároveň 

vedeno v evidenci úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání, 

c) pokud organizace zaměstnává manžele či partnery, má každý z nich nárok  

na příspěvek na dítě, pokud se jedná o rozdílné akce (při společné rekreaci má 

nárok na příspěvek pouze jeden z rodičů). 

Příspěvek na rekreace zahrnuje rekreace zaměstnanců a dětské rekreace. V rámci 

zaměstnaneckých rekreací se jedná např. o rekreační a lázeňské pobyty (v případě,  

že nejsou komplexně či částečně hrazeny zdravotní pojišťovnou), tuzemské i zahraniční 

zájezdy (zřízené jen přes české cestovní kanceláře). Dětské rekreace zahrnují dětské 

tábory, tuzemské i zahraniční zájezdy a pobyty, jichž se účastní současně s jejich rodiči. 

Tento příspěvek nelze čerpat na rekreace pořádané školou či mateřskou školkou.  

Příspěvek na kulturu, vzdělávání, tělovýchovu a sport se poskytuje zaměstnancům  

a jejich nezaopatřeným dětem na vstupenky na kulturní, tělovýchovné a sportovní akce, 

permanentky do těchto zařízení, dále na náklady na vzdělávací kurzy, či na masáže (pouze 

ve zdravotnickém zařízení).  

Výše příspěvku na penzijní připojištění nebo doplňkové penzijní spoření je 1 200 Kč  

za rok (100 Kč měsíčně) na jednoho zaměstnance, který má sjednanou smlouvu  

o penzijním připojištění nebo doplňkové penzijní spoření se státním příspěvkem. 

Minimální výše vlastního příspěvku zaměstnance musí být přitom sjednána na 120 Kč  

za měsíc. Zaměstnanec je povinen předem oznámit písemnou formou penzijnímu fondu, 

že mu jeho zaměstnavatel poskytuje příspěvek na penzijní připojištění (Zásady čerpání 

FKSP vybrané organizace v roce 2020).  

2.4.2 Příspěvek na stravování 

Stravování je obecně u všech zaměstnanců vybrané organizace zajišťováno v době 

pracovní přestávky. Nárok na přestávku vzniká nejpozději po pěti hodinách nepřetržité 
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práce v délce 30 minut (bez rozdílu pracoviště a typu zařízení). Organizace ovšem 

nekontroluje, po jak dlouhé době zaměstnanec jídelnu skutečně opustil.   

Příspěvek na stravování je poskytován na pracovištích v Ostravě, Zlíně a Havířově. 

Stravování v Ostravě je poskytováno ve vlastním zařízení zabezpečované jinou 

organizací. Závodní zařízení se nachází přímo v areálu pobočky. Zaměstnanci mají  

na výběr 4 druhy hlavních jídel denně (1x týdně 5 druhů). Výše příspěvku zaměstnavatele 

na jedno hlavní jídlo činí 36 Kč. Doplácená částka ze strany zaměstnanců na jedno hlavní 

jídlo je průměrně 40 Kč. Stravování ve Zlíně a Havířově je poskytováno v cizím zařízení 

zabezpečované jinou organizací. Jedná se o jídelny v areálech jednotlivých pracovišť. 

Výše příspěvku zaměstnavatele na jedno hlavní jídlo na pracovišti ve Zlíně činí 32 Kč, 

na pobočce v Havířově 34 Kč. Doplácené částky ze strany zaměstnanců na jedno hlavní 

jídlo jsou ve Zlíně 40 Kč a v Havířově 41 Kč (Informace o vybrané organizaci). 

2.4.3 Stravenky 

Na pracovištích, kde není k dispozici jídelna, zaměstnavatel poskytuje svým 

zaměstnancům stravenky. Jedná se o všechny ostatní pobočky kromě Ostravy, Zlína  

a Havířova. Stravenky jsou poskytovány v klasické papírové podobě formou stravovacích 

poukázek. Nominální hodnota jedné stravenky poskytované zaměstnancům činí 80 Kč. 

Zaměstnavatel hradí 36 Kč z nominální hodnoty jedné stravenky, zaměstnanci si doplácí 

44 Kč (Informace o vybrané organizaci). 

2.4.4 Zdravotní volno 3 dny/rok 

Zaměstnanci mohou využít zdravotní volno až 3 pracovní dny/rok bez povinnosti 

doložení potvrzení o pracovní neschopnosti nebo potvrzení o lékařském ošetření. Tento 

zaměstnanecký benefit je poskytován zaměstnancům s minimálním pracovním úvazkem 

0,6 po dobu minimálně 3 měsíců v roce. Nevyužité zdravotní volno se nepřevádí  

do následujícího kalendářního roku. Ve dnech čerpání benefitu se zaměstnancům plat 

nekrátí, jelikož se toto volno považuje za překážku v práci na straně zaměstnance. 

Zdravotní volno lze čerpat po jednotlivých dnech nebo vcelku. Plnění benefitu je 

dohodnuto v kolektivní smlouvě vybrané organizace (Kolektivní smlouva vybrané 

organizace na období 1. 1. 2019 – 31. 3. 2021). 
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2.4.5 Pružná pracovní doba 

Pracovní doba ve vybrané společnosti je stanovena Pracovním řádem organizace. 

Základní (pevná) pracovní doba je stanovena na 8:00 – 13:30, volitelná pracovní doba 

před začátkem základní pracovní doby je od 6:00 do 8:00 a volitelná pracovní doba  

po skončení základní pracovní doby je od 13:30 do 18:00. Při pružném rozvržení pracovní 

doby musí být průměrná týdenní pracovní doba naplněna ve vyrovnávacím období, 

kterým je příslušný kalendářní měsíc. Celková délka jedné směny nesmí přesáhnout  

12 hodin. Při uplatňování pružné pracovní doby se překážky v práci na straně 

zaměstnance posuzují jako výkon práce pouze v rozsahu, ve kterém nezbytně zasáhly  

do základní (pevné) pracovní doby. V rozsahu, v němž zasáhly do volitelné pracovní 

doby, se jako výkon práce neposuzují. To znamená, že pokud jde zaměstnanec v rámci 

základní pracovní doby např. k lékaři a celá tato doba spadá do základní pracovní doby, 

potom se tato doba posuzuje jako výkon práce a nemusí ji zaměstnanec „napracovávat“. 

Naopak, pokud návštěva lékaře spadá celá do volitelné pracovní doby, posuzuje se jako 

omluvená, ale zaměstnanec si tuto dobu musí „nadpracovat“ (Informace o vybrané 

organizaci). 

2.4.6 Možnost úpravy pracovní doby, popř. neplaceného volna 

Na žádost zaměstnance vyhoví zaměstnavatel požadavku o zkrácení stanovené pracovní 

doby, nebrání-li tomu vážné pracovní důvody. Nejčastějším důvodem upravení pracovní 

doby je péče o dítě, přičemž se pracovní doba zkracuje nejčastěji po půl hodinách 

(přistupuje se však i na práci pouze v některých dnech v týdnu).  

Na žádost zaměstnance poskytne zaměstnavatel pracovní volno bez náhrady platu pouze 

ve výjimečných případech, pokud tomu nebrání vážné pracovní důvody. Po dobu 

neplaceného volna zaměstnanec hradí zdravotní pojištění prostřednictvím 

zaměstnavatele. Pokud je příjem zaměstnance v měsíci nižší než minimální plat, hradí si 

zaměstnanec doplatek do pojistného a to ve výši 13,5 % rozdílu mezi oběma částkami.  

Tyto úpravy se řeší velmi individuálně, kdy musí dojít ke shodě mezi potřebami 

zaměstnance a možnostmi zaměstnavatele. Vybraná organizace se vždy snaží vycházet 

svým zaměstnancům vstříc a snaží se najít vhodný kompromis (Informace o vybrané 

organizaci).  
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2.4.7 Odměny při životním jubileu 50 let a při odchodu do důchodu 

Zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům jubilejní odměnu při dovršení 50 let věku  

ve výši 5 000 Kč. Při prvním skončení pracovního poměru po přiznání invalidního 

důchodu třetího stupně nebo při nabytí nároku na starobní důchod poskytne 

zaměstnavatel svým zaměstnancům odměnu, jejíž výše závisí na době nepřetržitého 

pracovního poměru u tohoto zaměstnavatele. Výši odměny zaznamenává Tabulka 5 

(Kolektivní smlouva vybrané organizace na období 1. 1. 2019 – 31. 3. 2021). 

Tabulka 5: Odměna při odchodu do starobního důchodu  
(Zdroj: Kolektivní smlouva vybrané organizace na období 1. 1. 2019 – 31. 3. 2021) 

Délka pracovního poměru Výše odměny 

Do 10 let 5 000 Kč 

10 – 20 let 10 000 Kč 

Nad 20 let 20 000 Kč 

 

Odměna při odchodu do starobního důchodu náleží zaměstnancům, kteří ukončili 

pracovní poměr nejpozději k poslednímu dni kalendářního měsíce, ve kterém 

zaměstnanec dosáhl věku potřebného pro vznik nároku na starobní důchod (popř. mu byl 

přiznán předčasný starobní důchod).   

2.4.8 Odstupné při ukončení pracovního poměru ze zdravotních 

důvodů ze strany zaměstnavatele 

Zaměstnanci, u kterého dojde k rozvázání pracovního poměru ze zdravotních důvodů  

(§ 52 písm. e) ZP), náleží nad rámec nároků vyplývajících ze ZP odstupné ve výši: 

a) jednonásobku průměrného výdělku zaměstnance, pokud jeho pracovní poměr  

u zaměstnavatele trval nejméně 1 rok a zároveň méně než 10 let, 

b) dvojnásobku průměrného výdělku zaměstnance, pokud jeho pracovní poměr  

u zaměstnavatele trval alespoň 10 let a zároveň méně než 20 let, 

c) trojnásobku průměrného výdělku zaměstnance, pokud jeho pracovní poměr  

u zaměstnavatele trval alespoň 20 let.  

Vedoucímu zaměstnanci, u kterého dojde k rozvázání pracovního poměru dle § 73a odst. 

2 ZP, náleží nad rámec nároků vyplývajících ze ZP odstupné ve stejné výši jako  
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u předchozího zaměstnance (viz výše body a) až c)) za kumulativního splnění 

následujících podmínek: 

a) vedoucí zaměstnanec byl odvolán z pracovního místa nebo se jej vzdal, 

b) k rozvázání pracovního poměru po odvolání z funkce vedoucího zaměstnance 

nedošlo v souvislosti se zrušením jeho pracovního místa v důsledku 

organizačních změn, 

c) odvolaný vedoucí zaměstnanec neodmítne změnu jeho dalšího pracovního 

zařízení u zaměstnavatele na jinou práci, která odpovídá jeho zdravotnímu stavu 

a kvalifikaci, 

d) zaměstnavatel pro tohoto odvolaného vedoucího zaměstnance nemá jinou práci, 

která by odpovídala jeho zdravotnímu stavu a kvalifikaci, a je proto dán 

výpovědní důvod na straně zaměstnavatele dle § 52 písm. c) ZP.  

Odstupné, které je poskytováno nad rámec nároků vyplývajících ze ZP, je plněním, které 

podléhá odvodu pojistného na zdravotní a sociální pojištění na straně zaměstnance 

(Kolektivní smlouva vybrané organizace na období 1. 1. 2019 – 31. 3. 2021). 

2.4.9 Odborný rozvoj, příspěvek na vzdělávání při zvyšování 

kvalifikace 

Příspěvek na vzdělávání při zvyšování kvalifikace je benefit určený všem zaměstnancům 

v pracovním poměru při zvyšování kvalifikace, kteří se zaměstnavatelem uzavřou 

kvalifikační dohodu. Zaměstnavatel zaměstnanci hradí náklady uvedené v této dohodě 

(náhrada platu za dobu účasti na vzdělávání, účastnické poplatky (kurzovné), cestovné, 

stravné, ubytování do max. výše 600 Kč/noc). V případě zvyšování kvalifikace přísluší 

zaměstnanci pracovní volno s náhradou platu (k účasti na vyučování, výuce nebo školení 

24 dnů, k účasti na závěrečné zkoušce 1 den) ve výši průměrného výdělku. Zvyšování 

kvalifikace schvaluje vždy nadřízený pracovník. Obecně není stanoveno, jak často je 

možné tohoto příspěvku využít, nicméně málokdy je důvod využít jej více než 1x za rok. 

Obvyklé je využití při účasti na akreditovaných kvalifikačních kurzech, po jejichž 

absolvování získají zaměstnanci status zdravotnického pracovníka. Odborné kurzy jsou 

zajišťovány dvěma externími společnostmi – Institutem postgraduálního vzdělávání  

ve zdravotnictví se sídlem v Praze a Národním centrem ošetřovatelství a nelékařských 

zdravotnických oborů se sídlem v Brně (Informace o vybrané organizaci). 
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2.4.10 Firemní telefon s vlastní SIM kartou 

Vybraná organizace nabízí také možnost využití firemního telefonu s vlastní SIM kartou 

i pro soukromé účely a to pouze těm zaměstnancům, u kterých je potřeba řešit služební 

záležitosti. Možnost poskytnutí schvaluje nadřízený zaměstnanec. Značka a typ těchto 

telefonů nejsou určeny. Telefon s firemní SIM kartou může být použit jen pro služební 

účely (Informace o vybrané organizaci). 

2.4.11 Sociální výpomoci a zápůjčky 

Sociální výpomoci se poskytují z fondu kulturních a sociálních potřeb v mimořádně 

závažných případech a při řešení tíživých sociálních situací (vážný úraz, těžká nemoc, 

úmrtí v rodině, úmrtí zaměstnance, tíživá sociální situace v důsledku rozvodu a péče  

o nezaopatřené děti). Tento benefit je nabízen samotným zaměstnancům, popř. jejich 

nejbližším pozůstalým (postupně - manžel, děti a rodiče). Sociální výpomoc se poskytuje 

v hotovosti až do výše 10 000 Kč na jednoho zaměstnance za rok na základě písemné 

žádosti a následného posouzení závažnosti situace. Schválení sociální výpomoci je 

v kompetenci VZOO a zaměstnavatele. 

Zápůjčky se poskytují z FKSP zaměstnancům v pracovním poměru v hotovosti, 

bezúročně až do výše 10 000 Kč na jednoho zaměstnance za rok se splatností do 3 let  

od uzavření smlouvy o zápůjčce. Benefit slouží k překlenutí tíživé finanční situace, jako 

je dlouhodobá nemoc, mimořádné jednorázové výdaje u sociálně slabších zaměstnanců, 

neočekávané majetkové ztráty v rodině způsobené povodněmi, požáry nebo haváriemi. 

Z fondu lze zápůjčku poskytnout na základě písemné žádosti a smlouvy o zápůjčku.  

Při skončení pracovního poměru je zápůjčka splatná nejpozději do šesti měsíců ode dne 

jeho skončení (Zásady čerpání FKSP vybrané organizace v roce 2020). 

2.4.12 Poskytnutí neplaceného volna po ukončení nároku na 

rodičovskou dovolenou 

Jelikož lze rodičovský příspěvek čerpat o rok déle, než je možné čerpat rodičovskou 

dovolenou (3 roky), může zaměstnanec svého zaměstnavatele požádat o prodloužení 

rodičovské dovolené až do 4 let věku jeho dítěte. V tomto případě žádá zaměstnanec  

o poskytnutí neplaceného volna po ukončení nároku na rodičovskou dovolenou. Za dobu 

existence vybrané organizace bylo vyhověno všem zaměstnancům, kteří podali žádost  
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o tento benefit, a to i přesto, že na něj není právní nárok. Po návratu zaměstnance 

z prodloužené rodičovské dovolené zaměstnavatel garantuje pracovní místo v rámci 

pracovní smlouvy, zaměstnanec tedy musí vykonávat stejný druh práce na stejném 

pracovišti, může však jít o jinou laboratoř (ke změně laboratoře reálně ovšem téměř 

nedochází). V rámci čerpání neplaceného volna sice není zaměstnanec chráněn 

jednostranným rozvázáním pracovního poměru ze strany zaměstnavatele, v úvahu však 

přichází pouze rozvázání poměru podle §52 ZP, písm. a-c (Informace o vybrané 

organizaci).  

2.4.13 Náhrada platu při překážkách v práci 

Náhrada platu při překážkách v práci je benefit, který je zahrnut v kolektivní smlouvě 

vybrané organizace. Mimo okruh a rozsah jiných důležitých a osobních překážek v práci, 

které upřesňuje Nařízení vlády č. 590/2006 Sb., poskytne zaměstnavatel svým 

zaměstnancům pracovní volno a náhradu platu ve výši průměrného výdělku na nezbytně 

nutnou dobu (nejvýše však 1 den) k účasti na pohřbu praprarodiče, švagra/švagrové  

a na další den, pokud zaměstnanec obstarává pohřeb těchto osob. K rozšíření okruhu 

příbuzných při úmrtí v rodině organizace došla na základě dlouhodobých zkušeností 

(Kolektivní smlouva vybrané organizace na období 1. 1. 2019 – 31. 3. 2021). 

2.4.14 Poskytnutí studijního volna při přípravě a vykonání atestační 

zkoušky 

Zaměstnanci, kteří chtějí využít benefitu poskytnutí studijního volna při přípravě  

a vykonání atestační zkoušky, musí podat žádost o poskytnutí studijního volna.  

Při přípravě a vykonání zkoušky přísluší zaměstnanci studijní volno s náhradou platu  

ve výši průměrného výdělku. Studijní volno se zaměstnanci poskytne vždy, když 

zaměstnavatel souhlasí se zvýšením nebo prohloubením kvalifikace. Zaměstnancům je 

poskytováno 6 pracovních dnů studijního volna na přípravu a vykonání atestační zkoušky 

(Informace o vybrané organizaci).  

2.4.15 Půjčovna sportovních potřeb 

Půjčovna sportovních potřeb se nachází pouze na pracovišti v Ostravě a je umístěna 

přímo v areálu pracoviště. Přetrvává zde historicky ještě z dob KHS, tj. byla zde již  
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před rokem 2003, a od té doby dochází k průběžné obnově. Půjčovna ovšem není určena 

jen pro zaměstnance v Ostravě, ale i pro pracovníky na ostatních pobočkách vybrané 

organizace. Výbor základní organizace (VZOO) zajišťuje půjčování vybavení  

pro sportovní činnost zaměstnanců a jejich rodinných příslušníků včetně údržby a opravy 

tohoto vybavení. Z fondu kulturních a sociálních potřeb se hradí nákup sportovního 

vybavení. Zaměstnancům je toto vybavení půjčováno bezplatně. Otevírací doba půjčovny 

je každý čtvrtek od 13:30 do 14:00. Zaměstnanci, kteří nepracují na pracovišti v Ostravě, 

napíšou e-mail s jejich požadavky a kurýr organizace, který jezdí mezi pobočkami, jim 

sportovní potřeby zaveze. Maximální doba vypůjčení sportovních potřeb závisí na tom, 

jak moc je o dané potřeby zájem ze strany zaměstnanců. Většinou se maximální doba 

pohybuje kolem 14 dní, u zboží, které se nepůjčuje tak často, bývá doba delší  

(cca 1 kalendářní měsíc). Na dveřích půjčovny je vytisknutý seznam věcí k zapůjčení. 

Tento seznam se nachází také v samotném Intranetu organizace. Mezi nejčastěji 

půjčované potřeby patří především vybavení na lyže (lyže, lyžáky, tašky na lyžáky, 

hůlky), lední brusle, stany, spacáky, malé vařiče, krosny, šnorchly, ploutve a plážová 

lehátka. Naopak nejméně půjčovanými potřebami jsou cepíny, nesmeky, sněžnice, malé 

batohy, běžky a potřeby na badminton. Letní sportovní vybavení organizace nakupuje  

ve společnosti Decathlon, zimní vybavení v různých servisech lyží (Informace o vybrané 

organizaci). 

2.5 Výzkum 

Součástí závěrečné práce je také výzkum, jehož struktura je popsána v následujících 

několika podkapitolách.  

2.5.1 Cíle výzkumu 

Centrální výzkumná otázka je zvolena vzhledem k tématu následovně: 

S jakými zaměstnaneckými benefity jsou zaměstnanci vybrané organizace spokojeni? 

Hlavním cílem výzkumu je identifikace konkrétních zaměstnaneckých benefitů, se 

kterými jsou zaměstnanci vybrané organizace spokojeni/nespokojeni, a na základě 

výsledků následné navrhnutí konkrétních změn v poskytovaných benefitech.  

Dílčím cílem výzkumu je také potvrzení/vyvrácení následujících hypotéz: 
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H1: Celková spokojenost se zaměstnaneckými benefity a celková pracovní spokojenost 

zaměstnanců se vzájemně ovlivňují. (Ověření testem nezávislosti 2 kvalitativních znaků). 

H2: Celková spokojenost se zaměstnaneckými benefity a celková pracovní spokojenost 

jsou 2 nezávislé znaky. (Ověření testem nezávislosti 2 kvantitativních znaků.) 

Hypotézy budou ověřeny pomocí vícerozměrné statistické analýzy dat za využití 

tabulkového procesoru Microsoft Excel a programu MATLAB. 

2.5.2 Metodologie výzkumu 

Pro účely této diplomové práce je využit kvantitativní přístup sběru primárních dat. 

Výzkumná strategie je zvolena vzhledem k poměrně malé časové náročnosti a možnosti 

následného statistického zpracování v podobě dotazníkového šetření, které odráží 

konkrétní cíl diplomové práce. 

Za účelem sběru a následné analýzy dat byl zvolen standardizovaný dotazník, který 

obsahuje celkem 13 otázek, přičemž 11 otázek je uzavřených (z nich 2 škály) a 2 otevřené. 

Otázky jsou rozděleny do 6 sekcí podle oblastí, kterých se týkají. Všechny otázky 

dotazníku jsou přitom povinné k vyplnění. Finální dotazník byl vytvořen pomocí online 

aplikace Google Forms.  

Před odesláním samotného finálního dotazníku byla provedena za účelem otestování 

dotazníku pilotní studie prostřednictvím aplikace Google Forms. Dotazovaní byli v tomto 

případě rodinní příslušníci ve věku 29 – 87 let. Podoba tohoto před-výzkumu byla totožná 

s finálním dotazníkem, jediný rozdíl tvořila dodatečná povinná otevřená otázka na konci 

pilotního dotazníku, kam měli dotazovaní napsat, zda všemu rozuměli a zda nemají 

nějaké připomínky. Z těchto komentářů bylo patrné, že byl dotazník srozumitelný, takže 

nebylo potřeba jej nijak měnit. Jediná výtka se týkala neznalosti rozdílů mezi peněžními 

a nepeněžními zaměstnaneckými benefity. Proto bylo na místě do finálního dotazníku 

umístit poznámku s konkrétními příklady jednotlivých typů benefitů.   

Po předchozí domluvě s ředitelem vybrané organizace a vedoucí oddělení PaM, se kterou 

po celou dobu probíhala komunikace, byl po společném přezkoumání jednotlivých otázek 

zaslán finální online dotazník na pracovní e-mail vedoucí oddělení PaM, která jej 

rozeslala zaměstnancům vybrané organizace, spolu s průvodním dopisem s žádostí o jeho 
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vyplnění v rámci spolupráce s Fakultou podnikatelskou Vysokého učení technického 

v Brně. Data pro šetření byla shromažďována od 19. 3. do 3. 4. 2020.  

Ze základního souboru 458 zaměstnanců, kterým byl dotazník rozeslán a kteří v současné 

době pracují ve vybrané organizaci a mají zároveň přístup k počítači, vyplnilo dotazník 

celkem 144 respondentů. Návratnost dotazníku je tedy 31, 4 %. Časový průběh 

návratnosti, který znázorňuje Graf 4, zahrnuje 16 kalendářních dní (ode dne vyplnění 

prvního dotazníku do doby vrácení posledního dotazníku). 

Následující Tabulka 6 zobrazuje analýzu percentilů návratnosti dotazníkového šetření.  

Tabulka 6: Průběh návratnosti dotazníku  

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Procento vrácených dotazníků Strukturovaný dotazník 

10 % dotazníků vráceno 6. den 

50 % dotazníků vráceno 7. den 

75 % dotazníků vráceno 9. den 

90 % dotazníků vráceno 12. den 

Celkem dnů 16 

 

Z údajů, které znázorňuje Tabulka 6, vyplývá, že 50 % všech vyplněných dotazníků bylo 

vráceno 7. den od rozeslání dotazníku, tři čtvrtiny byly vráceny 9. den. Jednotlivé 

percentily byly vypočítány prostřednictvím tabulkového procesoru Microsoft Excel  
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za použití funkce PERCENTILE.INC. Desetiprocentní percentil znamená, že 10 % 

dotazníků bylo vráceno 6. den od odeslání dotazníku. 50% percentil představuje rovněž 

medián, který dělí daný soubor hodnot na dvě stejně velké části. 75% percentil se 

překrývá s horním kvartilem x0,75.  

Minimální velikost výběrového souboru je možné určit dle následujícího vzorce: 

 𝑛 =
𝑁

1 + 𝑁 ∙ (𝑒)2
 

(2.1) 

kde: 

𝑛 – minimální velikost výběrového souboru, 

𝑁 – velikost základního souboru, 

𝑒 – požadovaná úroveň přesnosti. 

Při 95% spolehlivosti (e = 0,05) se určí minimální velikost výběrového souboru 

dosazením do vzorce (2.1) následovně: 

𝑛 =
458

1 + 458 ∙ (0,05)2
= 213,52 = 214 𝑧𝑎𝑚ě𝑠𝑡𝑛𝑎𝑛𝑐ů 

Tímto výpočtem se ověřilo, že se spolehlivostí 95 % je 144 zaměstnanců, kteří dotazník 

vyplnili, nedostatečný počet pro výzkumný výběrový soubor. Je tedy potřeba zvolit nižší 

požadovanou úroveň přesnosti.  

Při 93% spolehlivosti (e = 0,07) se určí minimální velikost následovně: 

𝑛 =
458

1 + 458 ∙ (0,07)2
= 141,18 = 142 𝑧𝑎𝑚ě𝑠𝑡𝑛𝑎𝑛𝑐ů 

Tímto výpočtem se tedy ověřilo, že se spolehlivostí 93 % je 144 zaměstnanců vybrané 

organizace, kteří dotazník vyplnili, dostatečný počet pro výzkumný výběrový soubor.  

Shrnutí: 

Základní soubor: všichni zaměstnanci vybrané organizace, kterým byl dotazník odeslán 

(celkem 458 zaměstnanců). 

Výzkumná jednotka: jeden zaměstnanec vybrané společnosti, kterému byl dotazník 

odeslán. 
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Výzkumný znak: spokojenost s benefity. 

Výběrový soubor: zaměstnanci vybrané organizace, kteří dotazník vyplnili a jejichž 

odpovědi jsou pro výzkum vhodné  144 zaměstnanců.  

2.5.3 Výsledky dotazníkového šetření 

Výsledky dotazníkového šetření budou interpretovány pomocí popisné statistiky.  

Za účelem zpracování získaných dat budou použity tabulky s absolutními a relativními 

četnostmi, popř. grafy vytvořené prostřednictvím tabulkového procesoru Microsoft 

Excel.  

SEKCE 1: INFORMOVANOST O BENEFITECH: 

Otázka 1: Máte přehled o aktuálních benefitech, na které máte v organizaci nárok? 

 Jedná se o trichotomickou otázku typu ano/ne/nevím.  

 Na tuto otázku odpovědělo ze 144 respondentů, kteří dotazník vyplnili, celkem 

80,6 % kladně, 1,4 % záporně a 18 % respondentů si není jistých.  

SEKCE 2: PREFERENCE BENEFITŮ: 

Otázka 2: Preferujete peněžní, nebo nepeněžní zaměstnanecké benefity? 

 Jedná se o polytomickou výběrovou (disjunktivní) otázku, u níž je možné 

vybrat pouze jednu odpověď. 

 45,9 % respondentů preferuje peněžní zaměstnanecké benefity, 20,8 % naopak 

nepeněžní a 33,3 % nepreferuje žádný typ benefitů.   

116; 80,6%

2; 1,4%
26; 18%

Ano

Ne

Nejsem si jistý/á

Graf 5: Přehled o aktuálních benefitech  

(Zdroj: vlastní zpracování) 
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SEKCE 3: SPOKOJENOST S BENEFITY: 

Otázka 3: Ohodnoťte, zda a do jaké míry jste spokojeni s následujícími benefity 

v současném zaměstnání.  

 Tato otázka se řadí do skupiny hodnotících škál. 

 U této otázky měli respondenti možnost vybírat ze škály 1 – 7 (1 – Rozhodně 

spokojen/a, 2 – Spíše spokojen/a, 3 – Spíše nespokojen/a, 4 – Rozhodně 

nespokojen/a, 5 – Nevím, že je benefit nabízen, 6 – Benefit je mi nabízen, ale 

nevyužívám ho, 7 – Benefit mi není nabízen). 

Příspěvek z FKSP na rekreace, kulturu, sport, dovolenou a penzijní připojištění 

 Tento benefit byl hodnocen velmi kladně. 75,7 % respondentů je rozhodně 

spokojeno, 18 % je spíše spokojeno, 4,2 % je spíše nespokojeno a 0,7 % je 

rozhodně nespokojeno. 0,7 % respondentů neví, že je benefit nabízen a 0,7 % 

uvedlo, že jim sice benefit nabízen je, ale nevyužívají ho.  

Příspěvek na stravování 

 33,3 % respondentů je s příspěvkem na stravování rozhodně spokojeno,  

32,6 % je spíše spokojeno, 11,8 % je spíše nespokojeno a 5,6 % je rozhodně 

nespokojeno. 2,1 % dotazovaných neví, že je benefit nabízen, 11,1 % je 

benefit nabízen, ale nevyužívají ho a 3,5 % respondentů není benefit nabízen. 

 

 

66; 45,9%

30; 20,8%

48; 33,3% Peněžní

Nepeněžní

Nepreferuji žádné

Graf 6: Preference benefitů  

(Zdroj: vlastní zpracování) 
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Stravenky 

 22,9 % dotazovaných je se stravenkami rozhodně spokojeno, 22,9 % je spíše 

spokojeno, 5,6 % je spíše nespokojeno a 4,2 % rozhodně nespokojeno.  

13,2 % respondentů neví, že je benefit nabízen, 6,9 % uvedlo, že je jim benefit 

nabízen, ale nevyužívají ho a 24,3 % zaměstnanců není benefit nabízen. 

Zdravotní volno 3 dny/rok 

 Zdravotní volno bylo hodnoceno velmi kladně. 83,3 % respondentů je 

s benefitem rozhodně spokojeno, 14,6 % je spíše spokojeno a pouze 0,7 % je 

rozhodně nespokojeno. 0,7 % respondentů neví, že je benefit nabízen a 0,7 % 

uvedlo, že jim tento benefit nabízen není.  

Pružná pracovní doba 

 Opět další velmi kladně hodnocený benefit. S pružnou pracovní dobou je 

rozhodně spokojeno až 81,2 % dotazovaných, 16 % zaměstnanců je spíše 

spokojeno, 0,7 % je spíše nespokojeno a 0,7 % je rozhodně nespokojeno.  

0,7 % respondentů neví, že je benefit nabízen a 0,7 % uvedlo, že jim benefit 

nabízen není.  

Odměny při životním jubileu 50 let a při odchodu do důchodu 

 43 % respondentů je s tímto benefitem rozhodně spokojeno, 27,8 % je spíše 

spokojeno, 1,4 % je spíše nespokojeno a pouze 0,7 % je rozhodně 

nespokojeno. 16,7 % neví, že je benefit zaměstnancům nabízen, 6,9 % uvedlo, 

že je jim sice benefit nabízen, ale nevyužívají ho a 3,5 % není benefit nabízen.  

Možnost úpravy pracovní doby (příp. neplaceného volna) 

 Celých 50 % zaměstnanců je s tímto benefitem rozhodně spokojeno, 20,8 % 

je spíše spokojeno a 3,5 % je spíše nespokojeno. 16 % zaměstnanců neví,  

že je benefit nabízen, 6,9 % dotazovaných je benefit nabízen, ale nevyužívají 

ho a 2,8 % zaměstnanců není benefit nabízen.   

 

 



 

67 

 

Odstupné při ukončení pracovního poměru ze zdravotních důvodů ze strany 

zaměstnavatele 

 33,3 % je s tímto benefitem rozhodně spokojeno, 14, 6 % je spíše spokojeno, 

0,7 % je spíše nespokojeno a 0,7 % je rozhodně nespokojeno. Celých 34 % 

zaměstnanců neví, že je jim benefit nabízen, 10,4 % dotazovaných je nabízen, 

ale nevyužívají ho a 6,3 % respondentů uvedlo, že jim benefit nabízen není.  

Odborný rozvoj, příspěvek na vzdělávání při zvyšování kvalifikace 

 42,4 % zaměstnanců je s tímto benefitem rozhodně spokojeno, 17,4 % je spíše 

spokojeno, 2,8 % je spíše nespokojeno a 2,8 % je rozhodně nespokojeno.  

16,7 % dotazovaných neví, že je benefit nabízen, 11 % respondentů je benefit 

nabízen, ale nevyužívají ho a 6,9 % uvedlo, že jim benefit nabízen není.  

Firemní telefon s vlastní SIM kartou 

 43,8 % respondentů je rozhodně spokojeno, 9 % je spíše spokojeno, 1,4 % je 

spíše nespokojeno a 1,4 % je rozhodně nespokojeno. 16 % respondentů neví, 

že je benefit nabízen, 7,6 % je benefit nabízen, ale nevyužívají ho a 20,8 % 

zaměstnanců uvedlo, že jim benefit není nabízen.  

Zápůjčky zaměstnancům 

 22,2 % respondentů je s benefitem rozhodně spokojeno, 8,3 % je spíše 

spokojeno, 0,7 % je spíše nespokojeno a 0,7 % je rozhodně nespokojeno.  

28,5 % zaměstnanců neví, že je jim benefit nabízen, 30,6 % uvedlo, že jim 

sice benefit nabízen je, ale nevyužívají ho a 9 % není benefit nabízen.  

Sociální výpomoci 

 23 % dotazovaných je s tímto benefitem rozhodně spokojeno a 13,2 % je spíše 

spokojeno. 34,7 % respondentů neví, že je benefit nabízen, 21,5 % 

zaměstnanců je benefit nabízen, ale nevyužívají ho a 7,6 % uvedlo, že jim 

benefit nabízen není.  
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Poskytnutí neplaceného volna po ukončení nároku na rodičovskou dovolenou 

 22,2 % zaměstnanců je rozhodně spokojeno, 7,6 % je spíše spokojeno a 0,7 % 

je spíše nespokojeno. 32 % neví, že je benefit nabízen, 27,1 % zaměstnanců je 

benefit nabízen, ale nevyužívají ho a 10,4 % respondentů benefit nabízen není.  

Náhrada platu při překážkách v práci 

 50 % zaměstnanců je rozhodně spokojeno s tímto benefitem, 16,7 % je spíše 

spokojeno a 2,1 % je spíše nespokojeno. 21,5 % neví, že je jim benefit nabízen, 

8,3 % uvedlo, že je jim sice benefit nabízen, ale nevyužívají ho a 1,4 % 

respondentů benefit není nabízen.  

Poskytnutí studijního volna při přípravě a vykonání atestační zkoušky 

 42,4 % zaměstnanců je rozhodně spokojeno, 14,6 % je spíše spokojeno, 0,7 % 

je spíše nespokojeno a 0,7 % rozhodně nespokojeno. 12,5 % neví, že je benefit 

nabízen, 18,7 % respondentů je benefit nabízen, ale nevyužívají ho a 10,4 % 

uvedlo, že jim není benefit nabízen. 

Půjčovna sportovních potřeb 

 S tímto benefitem je 40,3 % zaměstnanců rozhodně spokojeno, 11,8 % spíše 

spokojeno, 5,6 % spíše nespokojeno a 0,7 % rozhodně nespokojeno. 7,6 % 

neví, že je benefit nabízen, 31,9 % respondentů je benefit nabízen, ale 

nevyužívají ho a 2,1 % uvedlo, že jim tento benefit není nabízen. 

Tabulka 7 zobrazuje jednotlivé benefity seřazené podle toho, jak jsou s nimi zaměstnanci 

vybrané společnosti spokojeni. Sloupec Relativní četnost udává procento zaměstnanců, 

kteří využívají dané benefity a s těmito benefity jsou zároveň spokojeni (rozhodně nebo 

spíše). Například relativní četnost 80,2 % znamená, že 80,2 % zaměstnanců, kteří daný 

benefit využívají, jsou s tímto benefitem spokojeni (zbylých 19,8 % respondentů zvolilo 

možnost nespokojen, nebo jim je benefit nabízen, ale nevyužívají ho). Absolutní četnosti 

jsou u jednotlivých benefitů samozřejmě rozdílné (odvíjí se podle toho, kolik 

zaměstnanců zvolilo jinou možnost, než že jim benefit není nabízen, nebo že neví, že je 

obecně nabízen).   
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Tabulka 7: Spokojenost s jednotlivými benefity  

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Benefit Relativní četnost Relativní četnost přesněji 

Zdravotní volno 3 dny/rok 99,3 % 
84,5 % rozhodně spokojeno,  

14,8 % spíše spokojeno 

Pružná pracovní doba 99,3 % 
83 % rozhodně spokojeno,  

16,3 % spíše spokojeno 

Příspěvek z FKSP 94,4 % 
76,2 % rozhodně spokojeno, 

18,2 % spíše spokojeno 

Odměny při jubileu 50 let a 

odchodu do důchodu 
88,7 % 

53,9 % rozhodně spokojeno, 

34,8 % spíše spokojeno 

Možnost úpravy pracovní doby 

(příp. neplaceného volna) 
87,2 % 

61,5 % rozhodně spokojeno, 

25,7 % spíše spokojeno 

Náhrada platu při překážkách 

v práci 
86,5 % 

64,9 % rozhodně spokojeno, 

21,6 % spíše spokojeno 

Firemní telefon s vlastní SIM 83,5 % 
69,2 % rozhodně spokojeno, 

14,3 % spíše spokojeno 

Odstupné při ukončení 

pracovního poměru ze 

zdravotních důvodů 

80,2 % 
55,8 % rozhodně spokojeno, 

24,4 % spíše spokojeno 

Odborný rozvoj 78,2 % 
55,5 % rozhodně spokojeno, 

22,7 % spíše spokojeno 

Poskytnutí studijního volna při 

přípravě a vykonání atestační 

zkoušky  

73,9 % 
55 % rozhodně spokojeno, 

18,9 % spíše spokojeno 

Stravenky 73,4 % 
36,7 % rozhodně spokojeno, 

36,7 % spíše spokojeno 

Příspěvek na stravování 69,9 % 
35,3 % rozhodně spokojeno, 

34,6 % spíše spokojeno 

Sociální výpomoci 62,7 % 
39,8 % rozhodně spokojeno, 

22,9 % spíše spokojeno 

Půjčovna sportovních potřeb 57,7 % 
44,6 % rozhodně spokojeno, 

13,1 % spíše spokojeno 

Poskytnutí neplaceného volna 

po ukončení nároku na 

rodičovskou dovolenou 

51,8 % 
38,6 % rozhodně spokojeno, 

13,2 % spíše spokojeno 

Zápůjčky zaměstnancům 48,9 % 
35,6 % rozhodně spokojeno, 

13,3 % spíše spokojeno 

  

Otázka 4: Z následující nabídky vyberte právě 8 pro Vás nejdůležitějších benefitů  

a seřaďte je podle důležitosti (1 – nejdůležitější, 8 – nejméně důležitý). S těmito benefity 

nemusíte být v současném zaměstnání spokojeni, ale obecně jsou pro Vás důležité.  

 Pořadová škála (uspořádání možností do pořadí dle důležitosti). 
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 Vybrat a seřadit pouze 8 (50 %) benefitů podle důležitosti, jelikož výběr  

ze všech benefitů by byl poněkud nepřehledný a časově náročnější.  

 Tabulka 8 zobrazuje absolutní četnosti důležitostí (1 – nejdůležitější,  

8 – nejméně důležitý) jednotlivých benefitů ze strany zaměstnanců. Mimo jiné 

je zde vypočten také modus (nejčastěji vyskytovaná hodnota) a aritmetický 

průměr (namísto mediánu, jelikož zde nejsou žádné extrémní hodnoty)  

u každého z benefitů. Byly využity funkce MODE a PRŮMĚR v Excelu. 

Tabulka 8: Nejdůležitější benefity  
(Zdroj: vlastní zpracování) 

Benefit 
Počet 

hodnoc. 

Absolutní četnosti důležitostí 
Modus Průměr 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Příspěvek z 

FKSP 
141 62 31 25 13 6 3 0 1 1 2,177 

Příspěvek na 

stravování 
120 30 26 12 14 11 10 5 12 1 3,5 

Stravenky 107 25 18 9 19 12 5 4 15 1 3,757 

Zdravotní 

volno 3 

dny/rok 

140 63 23 26 20 4 3 0 1 1 2,236 

Pružná 

pracovní 

doba 

138 75 22 15 14 8 2 0 2 1 2,087 

Odměny při 

jubileu 50 let 

a odchodu do 

důchodu 

86 17 6 4 9 11 6 12 21 8 4,884 

Možnost 

úpravy 

pracovní doby 

118 26 16 8 13 21 18 11 5 1 3,932 

Odstupné ze 

zdravotních 

důvodů 

86 24 8 10 8 6 6 14 10 1 4,023 

Odborný 

rozvoj 
97 26 7 12 11 8 9 8 16 1 4,103 

Firemní 

telefon 

s vlastní SIM 

97 21 7 8 6 6 10 16 23 8 4,835 

Zápůjčky 70 13 4 9 6 5 8 9 16 8 4,8 

Sociální 

výpomoci 
67 17 5 7 5 6 9 7 11 1 4,313 

Neplacené 

volno při 

rodičovské 

dovolené 

69 10 6 4 8 3 4 10 24 8 5,319 
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Náhrada platu 

při 

překážkách 

84 24 14 6 9 4 5 8 14 1 3,857 

Studijní volno 78 22 8 2 9 6 6 4 21 1 4,385 

Půjčovna 

sportovních 

potřeb 

77 13 8 3 9 4 6 13 21 8 5,052 

 

Otázka 5: Ohodnoťte, zda a do jaké míry jste spokojeni s celkovou nabídkou benefitů, 

které jsou Vám poskytovány. 

 Hodnotící škála. Výběr z pěti možností (1 – Velmi spokojen/a, 4 – Velmi 

nespokojen/a, 5 – Nevyužívám benefity). 

 Absolutní a relativní četnosti zaznamenává Tabulka 9. 

Tabulka 9: Spokojenost s celkovou nabídkou benefitů  

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Jsem: Absolutní četnost Relativní četnost 

1 – Velmi spokojen/a 59 40,9 % 

2 – Spíše spokojen/a 78 54,2 % 

3 – Spíše nespokojen/a 6 4,2 % 

4 – Velmi nespokojen/a 1 0,7 % 

5 – Nevyužívám benefity 0 0 % 

Celkem 144 100 % 

 

Otázka 6: Ohodnoťte, zda a do jaké míry jste spokojenější s benefity poskytované 

v současném zaměstnání než s benefity u předchozích zaměstnání. 

 Hodnotící škála. Respondenti měli na výběr z pěti odpovědí (1 – Rozhodně 

spokojenější, 4 – Rozhodně nespokojenější, 5 – Nemám zkušenost 

s předchozím zaměstnáním/Nedostával/a jsem v předchozím zaměstnání 

benefity).  

 Absolutní a relativní četnosti odpovědí zaznamenává Tabulka 10. 
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Tabulka 10: Spokojenost s benefity v nynějším a předchozím zaměstnání  

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Jsem: Absolutní četnost Relativní četnost 

1 – Rozhodně spokojenější 51 35,4 % 

2 – Spíše spokojenější 21 14,6 % 

3 – Spíše nespokojenější 5 3,5 % 

4 – Rozhodně nespokojenější 3 2,1 % 

5 – Nemám zkušenost / 

Nedostával/a jsem benefity 
64 44,4 % 

Celkem 144 100 % 

 

SEKCE 4: ZMĚNY V POSKYTOVANÝCH BENEFITECH: 

Otázka 7: Je zde něco co byste na současné nabídce benefitů změnili? (pokud ne – napište 

„ne“) 

 Otevřená otázka. 

 62,5 % respondentů odpovědělo „ne“.   

 Ze zbylých 37,5 % odpovědí se 20,4 % týkalo příspěvku z FKSP - širší využití, 

větší dělení prostředků, žádné omezení v čerpání. 13 % respondentů by chtělo 

navýšit příspěvek na penzijní připojištění, 11,1 % zvýšit hodnotu stravenek, 

9,3 % větší rozsah počtu dní zdravotního volna, 5,6 % zvýšit příspěvek  

na stravování, 5,6 % napsalo pouze „ano“. 3,7 % dotazovaných by uvítalo 

zvýšit rozsah všech benefitů obecně. Rovněž 3,7 % napsalo, že si nechtějí 

nahrazovat pracovní dobu při návštěvě lékaře v rámci volitelné pružné 

pracovní doby a 3,7 % by chtělo uplatňovat příspěvek z FKSP i v zahraničí 

v eurech. Po 1,9 % chtěli respondenti: zkrácení pracovní doby o půlhodinu, 

vyplácení příspěvku z FKSP i v hotovosti, převod příspěvku z FKSP  

do dalších let, zrušit příspěvek na stravování, zrušit stravenky, změnit typ 

stravenek (nynější nejsou akceptovatelné v některých potravinových 

řetězcích), možnost výběru ze stravenek nebo příspěvku na stravování, 

možnost čerpat zdravotní volno i při zkráceném úvazku, zrušit půjčovnu 

sportovních potřeb, naopak zřídit půjčovnu i u jiných poboček vybrané 

organizace, větší pružnost pracovní doby, změna pružné pracovní doby, zvýšit 
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počet dní studijního volna, lepší informovanost o benefitech, nebo průběžné 

čerpání benefitů prostřednictvím Multi Pass CARD. Po 1,9 % také 

zaměstnanci napsali, že nemají možnost příspěvku na stravování nebo 

stravenek, že by se v době horších ekonomických podmínek měl příspěvek 

z FKSP „zastropovat“ na nižší částce a že při úmrtí člena rodiny má 

zaměstnanec volno pouze na dobu 6,5 hodiny a zbytek si musí „nadpracovat“.  

 Výčet nejvíce opakovaných změn v současných benefitech zobrazuje Graf 7. 

Otázka 8: Napadají Vás nějaké další benefity (ne mzdové odměny), které by zvýšily 

spokojenost s Vaším zaměstnáním? (pokud ne – napište „ne“) 

 Otevřená otázka. 

 66 % zaměstnanců napsalo „ne“.  

 Ze zbylých 34 % zaměstnanců napsalo: 30,6 % stravenky, 12,2 % home office, 

10,2 % relaxační aktivity (wellness), po 4,1 % respondenti chtějí: kurzy 

jazyků, zakoupit znovu firemní přívěs, podporu účasti na externích 

vzdělávacích akcích v oboru, oddechovou místnost na pracovišti, příspěvek  

na vitamíny, podnikovou školku, benefitní karty a příspěvek na dopravu  

pro mimoostravské zaměstnance (popř. na MHD pro ostravské). Po 2 % chtějí 

dotazovaní: benefity za odpracované roky, větší počet dní dovolené, možnost 

platit faktury za nákup v obchodech pro zvířata, 13. plat, poukazy do lékárny, 
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Graf 7: Změny v současných benefitech podle 37,5 % zaměstnanců  

(Zdroj: vlastní zpracování) 



 

74 

 

služební automobil i k soukromým účelům, ředitelský den, MultiSport kartu, 

využívání benefitů dle vlastního rozhodnutí, infekční příplatek, firemní 

zvýhodněné telefonní tarify, rekondiční pobyty a podnikové středisko.  

 Výčet nejčastěji žádaných benefitů zobrazuje Graf 8. 

  Otázka 9: Považujete některé benefity (vzhledem k Vaší pozici) poskytované organizací 

za zbytečné? (můžete zvolit více možností) 

 Jedná se o polytomickou výčtovou otázku, kde má respondent možnost výběru 

několika variant z předložených odpovědí.   

 63,9 % respondentů odpovědělo „ne“. 

 Ze zbylých 36,1 % dotazovaných napsalo: 59,6 % půjčovna sportovních 

potřeb, 38,5 % firemní telefon s vlastní SIM kartou, 25 % poskytnutí 

neplaceného volna po ukončení nároku na rodičovskou dovolenou, 19,2 % 

zápůjčky, 17,3 % poskytnutí studijního volna při přípravě a vykonání atestační 

zkoušky, 15, 4 % odměny při životním jubileu 50 let a odchodu do důchodu, 

9,6 % stravenky, 9,6 % odborný rozvoj a příspěvek na vzdělání při zvyšování 

kvalifikace, 7,7 % příspěvek na stravování, 5,8 % sociální výpomoci, 5,8 % 

náhrada platu při překážkách v práci, 3,8 % pružná pracovní doba, 3,8 % 

možnost úpravy pracovní doby (popř. neplaceného volna), 1,9 % příspěvek 

z FKSP na rekreace, kulturu, sport, dovolenou a penzijní připojištění, 1,9 % 
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Graf 8: Žádané benefity podle 34 % zaměstnanců  
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zdravotní volno 3 dny/rok a 1,9 % odstupné při ukončení pracovního poměru 

ze zdravotních důvodů ze strany zaměstnavatele. 

SEKCE 5: SPOKOJENOST SE ZAMĚSTNÁNÍM: 

Otázka 10: Ohodnoťte, do jaké míry jste celkově spokojeni s Vaším zaměstnáním. 

 Hodnotící škála. Respondenti měli možnost výběru ze stupnice Velmi 

spokojen/a – Velmi nespokojen/a (pouze čtyřbodová škála neobsahující 

možnost Nevím).  

 Absolutní a relativní četnosti odpovědí zaznamenává Tabulka 11. 

Tabulka 11: Spokojenost se zaměstnáním  

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Jsem: Absolutní četnost Relativní četnost 

1 – Velmi spokojen/a 84 58,3 % 

2 – Spíše spokojen/a 59 41 % 

3 – Spíše nespokojen/a 1 0,7 % 

4 – Velmi nespokojen/a 0 0 % 

Celkem 144 100 % 
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(Zdroj: vlastní zpracování) 
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SEKCE 6: IDENTIFIKAČNÍ OTÁZKY: 

Otázka 11: Jakého jste pohlaví? 

 77,1 % dotazovaných tvoří ženy a 22,9 % muži. 

Otázka 12: Kolik je Vám let? 

 Věkové hranice byly stanoveny následovně: 15 – 18 let, 19 – 26, 27 – 45 

(mladý věk), 46 – 64 (střední věk), 65 a více (důchodový věk).  

 Nejvíce zaměstnanců je ve věkové skupině 27 – 45 let (celkem 48,6 %)  

a 46 – 64 let (celkem 43 %). Žádný respondent není z věkové skupiny  

15 – 18 let.  
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Graf 10: Pohlaví respondentů  

(Zdroj: vlastní zpracování) 
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Graf 11: Věk respondentů  

(Zdroj: vlastní zpracování) 
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Otázka 13: Na kterém pracovišti organizace jste zaměstnáni? 

 Dotazník byl rozeslán zaměstnancům z devatenácti pracovišť vybrané 

organizace. Žádná odpověď nebyla získána z Havlíčkova Brodu, Třebíče, 

Vyškova a Žďáru nad Sázavou.    

2.5.4 Hypotéza 

V rámci literární rešerše této diplomové práce někteří autoři zastávali názor,  

že zaměstnanecké benefity mají vliv na pracovní spokojenost. Nyní se nabízí možnost 

ověřit, zda se tyto dvě veličiny ovlivňují navzájem, popř. zda se jedná o 2 nezávislé 

veličiny. V rámci ověřování hypotéz bude využita vícerozměrná statistická analýza dat.  

H1: Celková spokojenost se zaměstnaneckými benefity a celková pracovní spokojenost 

zaměstnanců se vzájemně ovlivňují. 

Sledují se dva kvalitativní znaky A (celková spokojenost se zaměstnaneckými benefity) 

a B (celková pracovní spokojenost). Znak A má 4 možné varianty (A1 – Velmi 

nespokojen/a, A4 – Velmi spokojen/a), stejně jako znak B (B1 – Velmi nespokojen/a,  

B4 – Velmi spokojen/a). Získané data z dotazníku lze zapsat do tzv. kontingenční tabulky 

(Tabulka 12), která zaznamenává pozorované absolutní četnosti nij. Poslední řádek  

a sloupec tabulky představují marginální absolutní četnosti. Řádky tabulky značí 

spokojenost zaměstnanců s celkovou nabídkou benefitů (Otázka 5 dotazníku), sloupce 

potom jejich celkovou pracovní spokojenost (Otázka 10 dotazníku).    
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Tabulka 12: Kontingenční tabulka - pozorované četnosti  

(Zdroj: vlastní zpracování) 

 B: Celková pracovní spokojenost 

A: Spokojenost 

s celkovými benefity 

B2: Spíše 

nespokojen/a 

B3: Spíše 

spokojen/a 

B4: Velmi 

spokojen/a 

Celkový 

součet 

A1: Velmi nespokojen/a 0 0 1 1 

A2: Spíše nespokojen/a 1 4 1 6 

A3: Spíše spokojen/a 0 44 34 78 

A4: Velmi spokojen/a 0 11 48 59 

Celkem 1 59 84 144 

 

Nyní se Tabulka 12 převede na tabulku očekávaných četností (Tabulka 13), která 

obsahuje očekávané absolutní četnosti mij a marginální absolutní četnosti, a to za využití 

následujícího vzorce (2.2): 

 𝑚𝑖𝑗 =
𝑛𝑖+∙𝑛+𝑗

𝑛
, 𝑘𝑑𝑒      𝑛𝑖+ = ∑ 𝑛𝑖𝑗

𝑠
𝑗=1  a 𝑛𝑗+ = ∑ 𝑛𝑖𝑗

𝑟
𝑖=1   

(2.2) 

n – počet respondentů, r – počet řádků, s – počet sloupců,  

i – i-tý řádek, j – j-tý sloupec. 

Tabulka 13: Kontingenční tabulka - očekávané četnosti  

(Zdroj: vlastní zpracování) 

 B: Celková pracovní spokojenost 

A: Spokojenost 

s celkovými benefity 

B2: Spíše 

nespokojen/a 

B3: Spíše 

spokojen/a 

B4: Velmi 

spokojen/a 

Celkový 

součet 

A1: Velmi nespokojen/a 0,0069444 0,4097222 0,5833333 1 

A2: Spíše nespokojen/a 0,0416667 2,4583333 3,5 6 

A3: Spíše spokojen/a 0,5416667 31,9583333 45,5 78 

A4: Velmi spokojen/a 0,4097222 24,1736111 34,4166667 59 

Celkem 1 59 84 144 

 

Test nezávislosti dvou kvalitativních znaků na hladině významnosti 5 % ( = 0,05) se 

provede následovně:  

Nulová hypotéza:  H10: Znaky A a B jsou nezávislé. 

Alternativní hypotéza: H11: Znaky A a B jsou závislé.  
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Za využití příkazu CHISQ.TEST v Excelu se vypočítá p-hodnota 2,4154 ∙ 10-8.   

P-hodnota je nejmenší hladina významnosti testu, při které na konkrétních datech ještě 

zamítneme hypotézu H10. Jelikož je tato hodnota menší než hladina významnosti 5 %  

( = 0,05), zamítá se nulová hypotéza H10 o nezávislosti dvou kvalitativních znaků  

ve prospěch alternativní hypotézy H11, z čehož plyne, že znaky jsou závislé. Pro vyjádření 

síly závislosti znaků A, B je nejdříve potřeba stanovit absolutní četnosti ve dvojité sumě 

(viz Tabulka 14) následovně: 

 𝑝𝑖𝑗 =
(𝑛𝑖𝑗−𝑚𝑖𝑗)2

𝑚𝑖𝑗
, pro i =  1, 2, 3, 4;  j =  1, 2, 3  

(2.3) 

    n – počet respondentů, i – i-tý řádek, j – j-tý sloupec.  

Tabulka 14: Kontingenční tabulka - četnosti ve dvojité sumě  
(Zdroj: vlastní zpracování) 

 B: Celková pracovní spokojenost 

A: Spokojenost 

s celkovými benefity 

B2: Spíše 

nespokojen/a 

B3: Spíše 

spokojen/a 

B4: Velmi 

spokojen/a 

A1: Velmi nespokojen/a 0,0069444 0,4097222 0,2976190 

A2: Spíše nespokojen/a 22,0416667 0,9668079 1,7857143 

A3: Spíše spokojen/a 0,5416667 4,5372121 2,9065934 

A4: Velmi spokojen/a 0,4097222 7,1790693 5,3609766 

 

Testové kritérium 2 se stanoví jako suma všech četností ve dvojité sumě: 

2 = 46,443715. 

Velikost těsnosti závislosti znaků se určí pomocí tzv. Cramérova koeficientu 

kontingence (2.4) následovně: 

 𝑉 = √
2

𝑛∙(𝑤−1)
, 𝑘𝑑𝑒        𝑤 = 𝑚𝑖𝑛𝑟, 𝑠       (2.4) 

𝑉 = √
46,443715

144 ∙ (3 − 1)
= 0,4015755 

Cramérův koeficient kontingence nabývá hodnot od 0 (nulová závislost) do 1 (absolutní 

závislost). Výsledná hodnota koeficientu značí slabší až průměrnou závislost mezi 

zkoumanými znaky A, B.  
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Hypotéza H2 bude ověřena testem nezávislosti dvou kvantitativních znaků X, Y  

za využití programu MATLAB. Test nezávislosti dvou kvantitativních znaků ověřuje, zda 

jsou složky náhodného vektoru (X, Y) stochasticky lineárně závislé. Stochastická 

závislost znamená, že změna jednoho jevu vyvolá změnu druhého jevu jen s určitou 

pravděpodobností.  

H2: Celková spokojenost se zaměstnaneckými benefity a celková pracovní spokojenost 

jsou 2 nezávislé znaky.  

V první řadě je třeba varianty znaků X (celková spokojenost s benefity) a Y (celková 

pracovní spokojenost) převést na kvantitativní znaky, k čemuž se využije číslic 1, 2, 3, 4 

(1 – Velmi nespokojen/a, 4 – Velmi spokojen/a). Základní charakteristiky zobrazuje 

Tabulka 15. 

Tabulka 15: Základní charakteristiky v MATLABu  

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Charakteristika Funkce Výsledek 

Výběrový průměr �̅� mean(X) 3,3542 

Výběrový rozptyl 𝑠𝑋
2 var(X) 0,3562 

Výběrová směrodatná 

odchylka sX 
std(X) 0,5968 

Výběrový průměr �̅� mean(Y) 3,5764 

Výběrový rozptyl 𝑠𝑌
2 var(Y) 0,2599 

Výběrová směrodatná 

odchylka sY 
std(Y) 0,5098 

Výběrová kovariance 

C(X,Y) 
cov(X,Y) 0,1161 

Výběrový koeficient 

korelace rXY 
corrcoef(X,Y) 0,3816 

 

Výběrová kovariance C(X,Y) byla stanovena z kovarianční matice (
0,3562 𝟎, 𝟏𝟏𝟔𝟏
𝟎, 𝟏𝟏𝟔𝟏 0,2599

), 

která obsahuje variance (kvadráty směrodatných odchylek) na diagonále a kovariance 

mimo diagonálu. Obdobně výběrový koeficient korelace rXY byl stanoven z korelační 

matice (
1,0000 𝟎, 𝟑𝟖𝟏𝟔
𝟎, 𝟑𝟖𝟏𝟔 1,0000

), u které jsou hodnoty na diagonále vždy rovny 1.  



 

81 

 

Test nezávislosti dvou kvantitativních znaků, pomocí kterého se určuje, zda je hodnota 

korelačního koeficientu rovna nebo rozdílná od nuly, se provede na hladině významnosti 

5 % ( = 0,05) následovně:   

Nulová hypotéza:  H20: rXY = 0 (znaky jsou nezávislé) 

Alternativní hypotéza: H21: rXY  0 (znaky jsou závislé) – oboustranná alternativní 

hypotéza 

Hodnota testového kritéria se stanoví dosazením do následujícího vzorce (2.5): 

 
𝑇 =

𝑟𝑋𝑌

√1−𝑟𝑋𝑌
2

 ∙  √𝑛 − 2 ~ 𝑡(𝑛 − 2), 𝑘𝑑𝑒     𝑛 = 144       
(2.5) 

𝑇 =
0,3816

√1 − 0,38162
 ∙  √144 − 2 = 4,9196 

97,5% kvantil Studentova rozdělení se 142 stupni volnosti byl vypočten pomocí funkce 

TINV(0,05;142), popř. T.INV(0,975;142) v Excelu: Kritický obor se stanoví následovně: 

 𝑊 = {𝑇: |𝑇| ≥ 𝑡
1−

𝛼
2

(𝑛 − 2)} 
(2.6) 

𝑡0,975(142) = 1,9768 

Grafické znázornění t-testu zobrazuje Graf 13 vytvořený v procesoru Excel.  

Graf 13 znázorňuje oranžovou barvou hustotu Studentova rozdělení se 142 stupni 

volnosti, zelenou barvou kritický obor (-∞; -1,9768] ∪ [1,9768; ∞) a žlutou barvou 

hodnotu testového kritéria T (označeno hvězdičkou). Jelikož hodnota testového kritéria 
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Graf 13: Znázornění t-testu  

(Zdroj: vlastní zpracování) 
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T patří do kritického oboru hodnot (|4, 9196| ≥ 1,9768), zamítá se nulová hypotéza H20 

na hladině významnosti 5 % o nezávislosti znaků ve prospěch oboustranné alternativní 

hypotézy H21. Znaky jsou tedy závislé.  

2.5.5 Vyhodnocení 

SEKCE 1: INFORMOVANOST O BENEFITECH: 

Otázka 1: Máte přehled o aktuálních benefitech, na které máte v organizaci nárok? 

Naprostá většina respondentů (celkem 80,6 %) je dle výsledků dotazníku informována  

o aktuálních benefitech, které jim zaměstnavatel vybrané organizace nabízí. Pouze 1,4 % 

uvedlo, že nejsou informováni a 18 % si není svou odpovědí jisto. Informovanost 

zaměstnanců je tedy podle výsledků na uspokojivé úrovni.  

SEKCE 2: PREFERENCE BENEFITŮ: 

Otázka 2: Preferujete peněžní, nebo nepeněžní zaměstnanecké benefity? 

Celkem 2/3 respondentů si zvolily jednu z možností preference peněžních, či nepeněžních 

benefitů. Z této části preferuje více respondentů peněžní benefity namísto nepeněžních 

(v poměru cca 2,207:1). Ze všech dotazovaných nepreferuje žádný typ benefitů 1/3 

zaměstnanců. Nevýhodou peněžních benefitů ovšem obecně bývá, že se z pohledu 

zaměstnavatele jedná o daňově neuznatelný náklad a pro zaměstnance tyto benefity 

představují zdanitelný příjem podléhající odvodům sociálního a zdravotního pojištění, 

čehož si zaměstnanci nemuseli být při odpovídání vědomi (E-cons.cz, 2016).  

SEKCE 3: SPOKOJENOST S BENEFITY:  

Otázka 3: Ohodnoťte, zda a do jaké míry jste spokojeni s následujícími benefity 

v současném zaměstnání.  

Jedná se o nejdůležitější otázku výzkumu, jelikož se vztahuje k centrální výzkumné 

otázce. Nejlépe hodnocenými benefity ze strany respondentů jsou zdravotní volno, 

pružná pracovní doba a příspěvek z FKSP na rekreace, kulturu, sport, dovolenou  

a penzijní připojištění. Naopak nejméně jsou zaměstnanci spokojeni se zápůjčkami,  

s poskytnutím neplaceného volna po ukončení nároku na rodičovskou dovolenou  

a půjčovnou sportovních potřeb. U těchto 3 benefitů ovšem zaměstnanci nejčastěji 

odpověděli, že je jim benefit sice nabízen, ale nevyužívají ho (31,9 % u půjčovny,  
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30,6 % u zápůjček a 27,1 % u neplaceného volna). Půjčovna sportovních potřeb je pouze 

na pracovišti v Ostravě, je sice poskytována i zaměstnancům na jiných pobočkách, ale 

pro tyto zaměstnance je složitější proces vypůjčení.  

U příspěvku na stravování celkem 3,5 % zaměstnanců odpovědělo, že jim tento benefit 

není nabízen, což může být zapříčiněno tím, že příspěvek na stravování je nabízen pouze 

na pobočkách v Ostravě, Zlíně a Havířově. Obdobně, 24,3 % respondentů u benefitu 

stravenek uvedlo, že jim stravenky nejsou nabízeny, jelikož jsou poskytovány na všech 

pobočkách vybrané organizace kromě Ostravy, Zlína a Havířova.  

20,8 % respondentů není nabízen firemní telefon s vlastní SIM kartou. Tento benefit je 

poskytován pouze zaměstnancům, u kterých je potřeba řešit služební záležitosti  

po telefonu, z čehož vyplývá, že se jedná o benefit pouze pro vybrané zaměstnance.  

I přesto, že výsledky informovanosti zaměstnanců o aktuálních benefitech, na které mají 

ve vybrané organizaci nárok, vyšly poměrně uspokojivě, lze u této otázky pozorovat,  

že mnoho zaměstnanců není informováno o benefitech, které organizace nabízí (34,7 % 

sociální výpomoci, 34 % odstupné při ukončení pracovního poměru ze zdravotních 

důvodů ze strany zaměstnavatele, 32 % poskytnutí neplaceného volna po ukončení 

nároku na rodičovskou dovolenou, 28,5 % zápůjčky, 21,5 % náhrada platu při překážkách 

v práci, 16,7 % odborný rozvoj, příspěvek na vzdělávání při zvyšování kvalifikace,  

16,7 % odměny při životním jubileu 50 let a odchodu do důchodu, 16 % možnost úpravy 

pracovní doby (popř. neplaceného volna), 16 % firemní telefon s vlastní SIM kartou,  

13,2 % stravenky, 12,5 % poskytnutí studijního volna při přípravě a vykonání atestační 

zkoušky, 7,6 % půjčovna sportovních potřeb). Vznikl zde tedy jakýsi rozpor, kdy 

zaměstnanci nabyli pouze fiktivního dojmu, že jsou o benefitech informováni. Některé 

z těchto benefitů jsou sice poskytovány pouze ve výjimečných případech, zaměstnanci 

by ovšem měli mít přehled o všech benefitech, na které mají vzhledem ke své pozici  

po celou dobu zaměstnání nárok.  

Otázka 4: Z následující nabídky vyberte právě 8 pro Vás nejdůležitějších benefitů  

a seřaďte je podle důležitosti (1 – nejdůležitější, 8 – nejméně důležitý). S těmito benefity 

nemusíte být v současném zaměstnání spokojeni, ale obecně jsou pro Vás důležité. 

Tabulka 8 zobrazuje absolutní četnosti důležitostí jednotlivých benefitů ze strany 

zaměstnanců. Pokud se průměry důležitostí rozdělí do 3 skupin, lze vydedukovat,  
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že benefity s průměrem důležitostí spadajícím do intervalu [1;3) jsou pro zaměstnance 

důležité. Nejdůležitějšími benefity jsou tedy pro zaměstnance pružná pracovní doba, 

příspěvek z FKSP na rekreace, kulturu, sport, dovolenou a penzijní připojištění  

a zdravotní volno 3 dny/rok. Druhá skupina průměrů důležitostí spadá do intervalu  

[3; 5). Tyto benefity jsou sice pro zaměstnance důležité, ale mohlo by se něco udělat  

pro to, aby pro ně byli důležitější a zároveň s nimi byli spokojenější. Do této skupiny patří 

například stravenky, odborný rozvoj, firemní telefon s vlastní SIM kartou nebo jubilejní 

odměna při dovršení 50 let a při odchodu do důchodu. Poslední skupinou je interval 

[5;8] s nejméně důležitými benefity pro zaměstnance vybrané organizace, kterými jsou 

poskytnutí neplaceného volna po ukončení nároku na rodičovskou dovolenou  

a půjčovna sportovních potřeb.  

Otázka 5: Ohodnoťte, zda a do jaké míry jste spokojeni s celkovou nabídkou benefitů, 

které jsou Vám poskytovány. 

Tato otázka byla hodnocena kladně. 95,1 % respondentů odpovědělo, že jsou s celkovými 

benefity spokojeni (40,9 % velmi spokojeni, 54,2 % spíše spokojeni) a pouze 4,9 % 

dotazovaných je nespokojeno (4,2 % spíše nespokojeno, 0,7 % velmi nespokojeno). 

Poměr spokojených versus nespokojených zaměstnanců je 19,4:1.  

Otázka 6: Ohodnoťte, zda a do jaké míry jste spokojenější s benefity poskytované 

v současném zaměstnání než s benefity u předchozích zaměstnání. 

44,4 % respondentů nemá zkušenost s předchozím zaměstnáním, nebo v něm tito 

zaměstnanci nedostávali zaměstnanecké benefity. Ze zbylých 55,6 % je více 

spokojenějších (89,9 %) než nespokojenějších (10,1 %) a to v poměru 8,9:1.  

SEKCE 4: ZMĚNY V POSKYTOVANÝCH BENEFITECH: 

Otázka 7: Je zde něco co byste na současné nabídce benefitů změnili?  

Většina zaměstnanců (62,5 %) by nechtěla změnu v současných benefitech. Pouze  

37,5 % respondentů by změnu naopak chtělo. Nejčastěji by zaměstnanci uvítali širší 

využití příspěvku z FKSP, větší dělení těchto prostředků a žádné omezení v čerpání  

(20,4 %). Dále by chtěli navýšit příspěvek na penzijní připojištění, zvýšit hodnotu 

stravenek, větší rozsah počtu dní zdravotního volna a zvýšit příspěvek na stravování. 
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Žádnou z těchto změn ovšem neuvedlo více než 50 % dotazovaných zaměstnanců, kteří 

by jakoukoli změnu uvítali.  

Otázka 8: Napadají Vás nějaké další benefity (ne mzdové odměny), které by zvýšily 

spokojenost s Vaším zaměstnáním?  

Téměř 2/3 zaměstnanců (66 %) uvedly, že je nenapadají další benefity, které by zvýšily 

spokojenost s jejich zaměstnáním. Ze zbylých 34 % by nejvíce zaměstnanců (30,6 %) 

uvítalo možnost využití stravenek a home office (12,2 %), pokud to dovolí provozní 

podmínky. Opět ze všech respondentů, kteří by další benefity chtěli, jich neuvedlo více 

než 50 % stejný benefit. 

Otázka 9: Považujete některé benefity (vzhledem k Vaší pozici) poskytované organizací 

za zbytečné?  

Opět většina zaměstnanců (63,9 %) nepovažuje žádný benefit poskytovaný vybranou 

organizací za zbytečný. Ze zbylých 36,1 % respondentů je nejvíce zbytečným benefitem 

půjčovna sportovních potřeb podle 59,6 % respondentů. Z těchto dotazovaných, kteří 

nechtějí půjčovnu sportovních potřeb, pracuje celkem 35,5 % zaměstnanců na pracovišti 

v Ostravě, kde půjčovna působí, zbylých 64,5 % pracuje na jiných pobočkách organizace. 

Dalším zbytečným benefitem je firemní telefon s vlastní SIM kartou (38,5 %), který je 

zároveň druhým nejméně poskytovaným benefitem.  

SEKCE 5: SPOKOJENOST SE ZAMĚSTNÁNÍM: 

Otázka 10: Ohodnoťte, do jaké míry jste celkově spokojeni s Vaším zaměstnáním. 

Tato otázka byla hodnocena velmi kladně. Pouze 0,7 % respondentů uvedlo, že je 

nespokojeno (spíše nespokojeno) se současným zaměstnáním ve vybrané organizaci. 

Zbytek (99,3 %) respondentů je se současným zaměstnáním spokojeno (velmi, či spíše). 

Lze tedy vyvodit, že zaměstnanci jsou celkově spokojeni se svým zaměstnáním.   

SEKCE 6: IDENTIFIKAČNÍ OTÁZKY: 

Otázka 11: Jakého jste pohlaví? 

Ženy tvoří větší část dotazovaných než muži v poměru 3,367:1 
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Otázka 12: Kolik je Vám let? 

Nejvíce zaměstnanců (48,6 %) patří do věkové kategorie 27 – 45 let, druhou nejpočetnější 

skupinu tvoří kategorie 46 – 64 let s celkem 43 % respondentů. Organizace zaměstnává 

také osoby v důchodovém věku (4,2 %). Zbytek dotazovaných zaměstnanců (4,2 %) patří 

do skupiny 19 – 26 let.  

Otázka 13: Na kterém pracovišti organizace jste zaměstnáni? 

Více jak polovina dotazovaných (57,6 %) je zaměstnána na pracovišti v Ostravě, kde má 

organizace svou centrální pobočku. Dalšími početnějšími skupinami jsou zaměstnanci 

z Brna (10,3 %), Jihlavy (8,3 %) a Karviné (4,9 %). Žádná odpověď nebyla získána 

z poboček z Havlíčkova Brodu, Třebíče, Vyškova a Žďáru nad Sázavou.  

Hypotéza H1: Celková spokojenost se zaměstnaneckými benefity a celková pracovní 

spokojenost zaměstnanců se vzájemně ovlivňují. 

Hypotéza H1 byla ověřena testem nezávislosti 2 kvalitativních znaků na hladině 

významnosti 5 % za využití kontingenčních tabulek. Testem se ověřilo, že celková 

spokojenost se zaměstnaneckými benefity a celková pracovní spokojenost zaměstnanců 

jsou 2 závislé znaky. Síla této závislosti se stanovila na základě Cramérova koeficientu 

kontingence. Výsledkem je slabší až průměrná závislost znaků. Testování hypotézy bylo 

provedeno za využití tabulkového procesoru Microsoft Excel.  

Hypotéza H2: Celková spokojenost se zaměstnaneckými benefity a celková pracovní 

spokojenost jsou 2 nezávislé znaky. 

Hypotéza H2 byla ověřena pomocí testu nezávislosti 2 kvantitativních znaků na hladině 

významnosti 5 %. Na základě stanovení základních charakteristik v programu MATLAB 

byl nalezen výběrový koeficient korelace. Vypočetla se hodnota testového kritéria T  

a ke zvolené hladině významnosti 5 % došlo k určení kritického oboru W. Výsledkem 

testování je zamítnutí nulové hypotézy H20 na hladině významnosti 5 % o nezávislosti 

znaků ve prospěch alternativní hypotézy H21. Znaky jsou tedy závislé.  
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3 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 

V této kapitole jsou popsány návrhy změn v poskytovaných benefitech ve vybrané 

organizaci na základě výsledků dotazníkového šetření. Cílem těchto návrhů je zvýšení 

spokojenosti zaměstnanců se systémem odměňování prostřednictvím zaměstnaneckých 

benefitů. Všechny změny jsou finančně vyčísleny.   

Výsledky dotazníkového šetření jsou ve zkratce pro vybranou organizaci poměrně 

uspokojivé. U žádného nedostatku či problému plynoucího z výsledků dotazníkového 

šetření se nesetkalo více než 50 % odpovědí od všech respondentů. Proto jsou jednotlivé 

návrhy založeny na nespokojenosti menších částí dotazovaných.  

Oblasti a zaměstnanecké benefity, u kterých jsou potřebné změny za účelem zvýšení 

spokojenosti zaměstnanců, jsou následující: 

 informovanost zaměstnanců o aktuálních benefitech,  

 půjčovna sportovních potřeb, 

 stravenky, 

 odborný rozvoj při zvyšování kvalifikace, 

 příspěvek z FKSP. 

Poznámka – v rámci určování nákladů na jednotlivé změny se vždy bere v úvahu  

251 pracovních dní v roce, 21 pracovních dní v měsíci a 40 pracovních hodin týdně. 

Zaměstnanci v příspěvkových organizacích spadají od 1. 1. 2020 do platové tabulky  

číslo 1 – viz Příloha 3 (Pracomat.cz, 2020). Návrhy na změnu v systému odměňování 

prostřednictvím zaměstnaneckých benefitů byly vytvořeny na základě finančních 

možností dané organizace. 

3.1 Zlepšení informovanosti o aktuálních benefitech 

Otázka 1 dotazníkového šeření se týkala informovanosti zaměstnanců o aktuálních 

benefitech, na které mají zaměstnanci vybrané organizace nárok. I přesto, že výsledky 

této otázky byly uspokojivé (80,6 % má přehled), v průběhu dotazníkového šetření  

se zjistilo, že někteří zaměstnanci mají pouze fiktivní dojem o tom, že jsou o benefitech 

informovaní. K tomuto zjištění se dospělo u otázky 3, kde měli zaměstnanci odpovědět, 

zda jsou spokojeni s jednotlivými benefity, které jim zaměstnavatel nabízí. U této otázky 
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totiž mnoho zaměstnanců zvolilo, že neví, že je jim daný benefit nabízen. Je sice pravda, 

že například benefit firemní telefon s vlastní SIM kartou je určen pouze pro vybrané 

zaměstnance, nicméně možnost využití sociálních výpomocí, či odstupného při ukončení 

pracovního poměru ze zdravotních důvodu ze strany zaměstnavatele (u těchto dvou 

benefitů zvolilo nejvíce zaměstnanců možnost, že neví, že je jim benefit nabízen) mají 

obecně všichni zaměstnanci vybrané organizace při splnění určitých podmínek. 

Zaměstnanci by tedy měli být informováni o všech benefitech, na které mají v průběhu 

celé doby práce v zaměstnání nárok.  

Pro zlepšení informovanosti o aktuálních benefitech by se nabízela poměrně jednoduchá 

a časově ne příliš náročná možnost rozeslání informací skrze služební e-mail. I přesto,  

že prostřednictvím služebního e-mailu se řeší velká část pracovních záležitostí, se tato 

varianta nejeví jako nejvhodnější. Pro vysvětlení, návratnost strukturovaného dotazníku, 

který byl rozeslaný zaměstnancům vybrané organizace prostřednictvím služebních  

e-mailů, byla pouze 31,4 %. Z toho důvodu by se tyto podstatné informace o benefitech 

nemusely dostat (vůbec, nebo jen částečně) ke všem zaměstnancům vybrané organizace. 

Tato možnost by tedy jako hlavní varianta nemusela být pro organizaci efektivní.   

Efektivnější metodou zlepšení informovanosti o benefitech by bylo vytvoření záložky 

Zaměstnanecké benefity v menu Intranetu vybrané organizace. Tato záložka bude 

vytvořena interním pracovníkem organizace z oddělení informačních a komunikačních 

technologií. Tomuto zaměstnanci bude předán dokument s textem, který bude obsahovat 

velmi přehledně všechny důležité informace o zaměstnaneckých benefitech. Dokument 

vytvoří vedoucí PaM oddělení (text dokumentu bude použit i pro další metody zlepšení 

informovanosti). Obsah záložky Zaměstnanecké benefity by měl být vytvořen tak, aby jej 

pochopil každý zaměstnanec a zároveň aby ho vizuální stránka přesvědčila o jeho 

prostudování. Náklady na vytvoření záložky uvádí Tabulka 16. Hrubá měsíční mzda 

zaměstnanců byla určena s ohledem na platové třídy (dle nejvyššího dosaženého vzdělání 

a příslušných kompetencí) a počet let praxe zaměstnanců. Např. u vedoucí PaM oddělení 

byl odhad hrubé měsíční mzdy stanoven jako průměr platového tarifu 11. – 13. platové 

třídy (magisterské vzdělání) v rámci praxe v oboru do 19 let. Ve vybrané organizaci je 

zaměstnáno několik IT zaměstnanců s bakalářským vzděláním do 15 let praxe, proto byl 

odhad jejich hrubé měsíční mzdy vypočítán jako průměr platového tarifu 10. – 12. platové 

třídy (bakalářské vzdělání) v rámci příslušné praxe.  
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Tabulka 16: Odhad nákladů na vytvoření záložky v Intranetu  

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Vedoucí 

PaM 

Hrubá hodinová mzda 189 Kč 

Délka vytvoření dokumentu 1 den (8 hod) 

Hrubé náklady zaměstnavatele 1 512 Kč 

Odvod na zdravotní pojištění hrazené 

zaměstnavatelem pro rok 2020 (9 %) 
136 Kč 

Odvod na sociální pojištění hrazené 

zaměstnavatelem pro rok 2020 (24,8 %) 
375 Kč 

IT 

pracovník 

Hrubá hodinová mzda  169 Kč 

Délka vytvoření záložky a otestování 

funkčnosti a přehlednosti  
2 dny (16 hod) 

Hrubé náklady zaměstnavatele 2 704 Kč 

Odvod na zdravotní pojištění hrazené 

zaměstnavatelem pro rok 2020 (9 %) 
243 Kč 

Odvod na sociální pojištění hrazené 

zaměstnavatelem pro rok 2020 (24,8 %) 
671 Kč 

Celkové náklady zaměstnavatele na vytvoření záložky 5 641 Kč 

3.1.1 Zlepšení informovanosti o benefitech na pobočce v Ostravě  

Návrhem zlepšení informovanosti o benefitech na pobočce v Ostravě je uspořádání 

jednorázového (a v případě jakýchkoli změn také dalšího) hodinového školení  

pro všechny stávající zaměstnance na tomto pracovišti, kde je zaměstnáno necelých 60 % 

všech zaměstnanců vybrané organizace, o zaměstnaneckých benefitech (v případě přijetí 

nových pracovníků by se informace o benefitech řešily individuálně při samotném 

přijetí). Školení by vedl oprávněný zaměstnanec – vedoucí PaM oddělení vybrané 

organizace. Součástí tohoto školení by bylo poukázání na nově vytvořenou záložku 

Zaměstnanecké benefity v hlavním menu Intranetu a zároveň vysvětlení jednotlivých 

benefitů. Školení by se nemělo konat v období jarních, letních a podzimních prázdnin  

či vánočních svátků a mělo by se také vyhnout začátku a konci kalendářního roku. Čas 

školení si stanoví organizace sama, nicméně by mělo být uskutečněno v rámci základní 

pružné pracovní doby, kdy zaměstnanci musí být v práci a zároveň by se měl čas konání 

přizpůsobit také těm zaměstnancům, kteří mají např. zkrácený pracovní úvazek. 

Hodinové školení se bude konat ve školící místnosti na pobočce v Ostravě o kapacitě  

50 zaměstnanců. Bude tedy potřeba provést celkem 6 školení. V rámci těchto sezení bude 

prostor také na dotazy a zkušenosti samotných zaměstnanců. Zaměstnavatelé by totiž dle 

Meyera (2016, s. 20) měli pravidelně sledovat efektivnost zaměstnaneckých benefitů 
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využitím rozhovorů se zaměstnanci. Celkové náklady na školení zaměstnanců zobrazuje 

Tabulka 17. 

Tabulka 17: Odhad nákladů na školení zaměstnanců o benefitech  

(Zdroj: vlastní zpracování) 

E-maily ohledně 

konání školení 

Hrubá hodinová mzda vedoucí PaM 189 Kč 

Délka 2 hod 

Hrubé náklady zaměstnavatele 378 Kč 

Odvod na zdravotní pojištění hrazené 

zaměstnavatelem pro rok 2020 (9 %) 
34 Kč 

Odvod na sociální pojištění hrazené 

zaměstnavatelem pro rok 2020 (24,8 %) 
94 Kč 

Školení 

Hrubá hodinová mzda  189 Kč 

Délka 1 školení 1 hod 

Počet školení  6 

Hrubé náklady zaměstnavatele 1 134 Kč 

Odvod na zdravotní pojištění hrazené 

zaměstnavatelem pro rok 2020 (9 %) 
102 Kč 

Odvod na sociální pojištění hrazené 

zaměstnavatelem pro rok 2020 (24,8 %) 
281 Kč 

Celkové náklady zaměstnavatele na školení zaměstnanců 2 023 Kč 

3.1.2 Zlepšení informovanosti o benefitech na pobočkách v Brně, 

Jihlavě, Olomouci, Karviné a Zlíně  

Kromě pracoviště v Ostravě má organizace několik dalších poboček, které zaměstnávají 

desítky zaměstnanců. Jedná se o pracoviště v Brně (49 zaměstnanců), Jihlavě (41), 

Olomouci (30), Karviné (17) a Zlíně (15). Na těchto pobočkách by stačilo vyvěsit plakáty 

na nástěnky, popřípadě na jiná viditelná místa s přehledným návodem, jak postupovat 

v menu záložce Zaměstnanecké benefity. Plakáty by měly být vizuálně atraktivně 

zpracované, aby zaměstnance jejich vzhled přesvědčil si je přečíst. Velikost plakátů bude 

A3 (rozměry 420×297 mm) pro lepší viditelnost. Vybraná organizace si všechny plakáty 

navrhuje i tiskne sama, jelikož na to má příslušné technické vybavení. Plakáty  

se vytisknou na tiskárně Konica Minolta bizhub 211 (cena toneru multipack 4×2500 stran 

je cca 2 065 Kč). Celkem se zhotoví 10 plakátů (na každou z poboček 2 plakáty). Papír  

na plakáty se zakoupí v papírnictví Moravel a.s. (10 minut chůze od organizace). I přesto, 

že míra dosahu informovanosti této formy propagace může být nižší než v případě 

zorganizování školení (přečtení plakátu není pro zaměstnance povinné), je tento způsob 

informovanosti vhodnější, jelikož na těchto pobočkách nejsou školící místnosti  

a potřebný personál na zaškolení. Náklady na tvorbu plakátů zobrazuje Tabulka 18.  
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Tabulka 18: Odhad nákladů na plakáty  

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Text plakátů a 

předání informací 

Hrubá hodinová mzda vedoucí PaM 189 Kč 

Délka  5 hod 

Hrubé náklady zaměstnavatele 945 Kč 

Odvod na zdravotní pojištění hrazené 

zaměstnavatelem pro rok 2020 (9 %) 
85 Kč 

Odvod na sociální pojištění hrazené 

zaměstnavatelem pro rok 2020 (24,8 %) 
234 Kč 

Vzhled plakátů a 

tisk 

Hrubá hodinová mzda IT pracovníka 169 Kč 

Délka  3 hod 

Hrubé náklady zaměstnavatele 507 Kč 

Odvod na zdravotní pojištění hrazené 

zaměstnavatelem pro rok 2020 (9 %) 
46 Kč 

Odvod na sociální pojištění hrazené 

zaměstnavatelem pro rok 2020 (24,8 %) 
126 Kč 

Cena 1 papíru A3 bez DPH 2,30 Kč 

Počet plakátů 10 ks 

Přibližná cena toneru na 10 plakátů bez DPH 10 Kč 

Celkové náklady zaměstnavatele na plakáty 1 976 Kč 

3.1.3 Zlepšení informovanosti o benefitech na ostatních pobočkách 

Jelikož je počet zaměstnanců na ostatních pobočkách vybrané organizace pouze v řádech 

jednotek, jeví se jako nejméně nákladové řešení rozeslání služebních e-mailů všem 

zaměstnancům těchto pracovišť. Jedná se celkem o 45 zaměstnanců (9 %) vybrané 

organizace. U těchto zaměstnanců by byla přitom požadována zpětná reakce, zda všem 

informacím rozumí a nepotřebují něco doplnit. Součástí e-mailů by byl návod, jak se 

dostat do menu záložky v Intranetu. Tento návod by byl obsahově stejný, jako návod  

na plakátech, které budou pověšeny v několika ostatních pobočkách, proto náklady  

na tvorbu jsou v tomto případě již nulové. Služební e-maily s informacemi o nově vzniklé 

záložce v menu Intranetu budou rozeslány i všem ostatním zaměstnancům organizace 

jako podpora informovanosti, nicméně od těchto zaměstnanců se už nebude požadovat 

zpětná vazba. Služební e-maily bude přitom opět rozesílat vedoucí PaM oddělení. 

Náklady na rozeslání e-mailů všem zaměstnancům organizace zobrazuje Tabulka 19. 
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Tabulka 19: Odhad nákladů na rozeslání e-mailů  

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Hrubá hodinová mzda  189 Kč 

Délka rozesílání 2 hod 

Hrubé náklady zaměstnavatele 378 Kč 

Odvod na zdravotní pojištění hrazené zaměstnavatelem pro rok 2020 

(9 %) 
34 Kč 

Odvod na sociální pojištění hrazené zaměstnavatelem pro rok 2020 

(24,8 %) 
94 Kč 

Celkové náklady zaměstnavatele na rozeslání služebních e-mailů 506 Kč 

3.1.4 Ganttův diagram aktivit spojených se zlepšením informovanosti 

o benefitech 

Harmonogram projektu o zlepšení informovanosti zaměstnanců vybrané organizace  

o aktuálních benefitech je rozvržen na přibližně 13 pracovních dní (délka záleží  

na rychlosti doručení plakátů kurýrem na ostatní pobočky). Termín projektu je organizaci 

doporučen stanovit vzhledem k současné situaci ve světě na 1. – 19. 10. 2020. Součástí 

budou 4 podprojekty – záložka v Intranetu, plakáty, služební e-maily zaměstnancům  

a školení. Prvním krokem bude vytvoření textu do záložky v menu Intranetu, který sepíše 

vedoucí PaM oddělení a následně jej předá spolu s ústním vysvětlením pověřenému IT 

pracovníkovi z oddělení informačních a komunikačních technologií. IT pracovník 

následně na základě těchto podkladů vytvoří samotnou záložku Zaměstnanecké benefity 

v menu Intranetu. Otestování funkčnosti a přehlednosti záložky bude představovat 

nedílnou součást projektu před jejím samotným uvedením do provozu. Druhým 

podprojektem je vytvoření plakátů do vybraných pracovišť organizace. Nejdříve je 

potřeba vytvořit text na plakáty, který sepíše opět vedoucí PaM oddělení. Tento text bude 

následně předán spolu s ústním vysvětlením vybranému IT pracovníkovi organizace, 

který na jeho základě vytvoří design plakátů a provede samotný tisk. Posledním krokem 

druhého podprojektu bude rozeslání plakátů na vybraná pracoviště kurýrem organizace 

(plakáty budou poslány spolu se vzorky, které se pravidelně převáží mezi pobočkami 

organizace). V rámci třetího podprojektu rozešle vedoucí PaM oddělení služební e-maily 

všem zaměstnancům organizace ohledně nově vzniklé záložky v menu Intranetu. 

Posledním podprojektem je školení zaměstnanců, u kterého bude nejdříve potřeba 

rozeslat e-maily zaměstnancům organizace o jeho brzkém konání. Posledním krokem 
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bude konání samotných školení ve skupinkách po cca 50 zaměstnancích. Časový 

harmonogram znázorňuje Tabulka 20.  

Tabulka 20: Časový harmonogram aktivit na zlepšení informovanosti o benefitech  

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Aktivita Čas 

PaM: Vytvoření textu do záložky 

v menu Intranetu 
1. 10. 2020 (7 pracovních hod) 

PaM, IT1: Předání textu spolu 

s ústním vysvětlením 
2. 10. 2020 (8:00 – 9:00) 

IT1: Vytvoření záložky v menu 

Intranetu 
2. – 5. 10. 2020 (14 pracovních hod) 

IT1: Otestování funkčnosti a 

přehlednosti záložky 
6. 10. 2020 (1 hod) 

IT1: Uvedení záložky do provozu 8. 10. 2020 (8:00) 

PaM: Vytvoření textu na plakáty 5. 10. 2020 (8:00 – 12:00) 

PaM, IT2: Předání textu spolu 

s ústním vysvětlením  
5. 10. 2020 (13:00 – 14:00) 

IT2: Vytvoření designu a tisk plakátů 6. 10. 2020 (8:00 – 10:00) 

K: Rozeslání plakátů na vybraná 

pracoviště 
7. – 19. 10. 2020 (kdykoli v termínu) 

PaM: Příprava a rozeslání  

e-mailů zaměstnancům ohledně nové 

záložky 

8. 10. 2020 (8:00 – 10:00) 

PaM: Příprava a rozeslání  

e-mailů zaměstnancům ohledně 

konání školení 

9. 10. 2020 (8:00 – 10:00) 

PaM: 

Konání 1. termínu 

školení 
12. 10. 2020 (8:00 – 9:00) 

Konání 2. termínu 

školení 
12. 10. 2020 (10:00 – 11:00) 

Konání 3. termínu 

školení 
13. 10. 2020 (8:00 – 9:00) 

Konání 4. termínu 

školení 
13. 10. 2020 (10:00 – 11:00) 

Konání 5. termínu 

školení 
14. 10. 2020 (8:00 – 9:00) 

Konání 6. termínu 

školení 
14. 10. 2020 (10:00 – 11:00) 
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3.1.5 Celkové náklady na zlepšení informovanosti o benefitech  

Nyní je zapotřebí vyčíslit celkové náklady spojené se zlepšením informovanosti 

zaměstnanců o aktuálních benefitech, které vybraná organizace nabízí. Odhad celkových 

nákladů na tuto informovanost znázorňuje Tabulka 21. 

Tabulka 21: Odhad celkových nákladů na zlepšení informovanosti o benefitech  

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Náklady na záložku v menu Intranetu  5 641 Kč 

Náklady na školení zaměstnanců v Ostravě 2 023 Kč 

Náklady na plakáty v Brně, Jihlavě, Olomouci, Karviné a Zlíně  1 976 Kč 

Náklady na rozeslání služebních e-mailů všem zaměstnancům do 

všech pracovišť 
506 Kč 

Celkové náklady zaměstnavatele na zlepšení informovanosti 

o benefitech 
10 146 Kč 

3.2 Propagace půjčovny sportovních potřeb 

Půjčovna je benefit, který nevyužívá nejvíce procent zaměstnanců (31,9 %) i přesto, že je 

jim její využívání nabízeno. Zaměstnanci tuto výhodu také hodnotili jako druhou nejméně 

důležitou z celé nabídky. 21,5 % všech zaměstnanců považuje tento benefit za zbytečný 

(z nich ovšem téměř 2/3 zaměstnanců nepracuje na pobočce v Ostravě). Jako problém  

se zde nejeví samotná existence půjčovny, nýbrž fakt, že se půjčovna nachází pouze  

na pracovišti v Ostravě. Jelikož s tímto benefitem vyjádřilo nejvíce zaměstnanců  

Graf 14: Ganntův diagram – zlepšení informovanosti o benefitech  

(Zdroj: vlastní zpracování na základě Online.officetimeline.com) 
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(12,6 %) svou nespokojenost, je třeba se zaměřit na zvýšení jejich spokojenosti, navýšení 

procenta využívání benefitu a zároveň zvýšení jeho důležitosti. Jelikož je půjčovna 

sportovních potřeb jedním z nejhůře hodnocených benefitů ze strany zaměstnanců, 

nabízela by se možnost tento benefit zrušit, nicméně procenta vyjádření nespokojenosti 

s tímto benefitem nejsou tak vysoká, aby ke zrušení mohlo v tomto případě dojít. Otázkou 

nyní zůstává, proč jsou zaměstnanci s tímto benefitem nespokojeni, popř. proč půjčovnu 

sportovních potřeb nevyužívají.  

Jedním z důvodů nespokojenosti zaměstnanců s půjčovnou sportovních potřeb by mohl 

být nedostatek sportovních pomůcek (ať už nedostatečné množství stávajících potřeb, 

nebo obecně malý výběr sortimentu). V situaci, kdy zaměstnanci požadují sportovní 

pomůcky, které už jsou například v dané době vypůjčené, nebo v půjčovně vůbec nejsou, 

ovšem vybraná organizace pomůcky vždy pohotově ihned přikoupí, aby bylo všeho 

dostatek.  

Hlavním důvodem nevyužívání a nespokojenosti může být vzdálenost půjčovny  

od ostatních poboček organizace, jelikož necelé 2/3 zaměstnanců, kteří považují benefit 

za zbytečný, nepracují na pracovišti v Ostravě. Podle interních informací si zaměstnanci 

z ostatních poboček organizace vypůjčují potřeby jen velmi málo v porovnání s místními 

z Ostravy. Distribuce sportovních pomůcek je sice zajišťována kurýrem organizace, 

ovšem problém může nastat v případě, kdy si zaměstnanec chce sportovní potřeby 

vyzkoušet osobně (neví, jakou velikost daného vybavení by si měl vypůjčit atd.). 

Zaměstnanci organizace, kteří obstarávají půjčovnu sportovních potřeb, mají v současné 

době vytisknuté návody, jakým způsobem si vybrat běžky, lyže apod. Pokud si pracovník, 

který si chce sportovní vybavení vypůjčit, není jistý výběrem, je mu předán vytisknutý 

návod, popř. je s ním výběr zkonzultován. A přesně na toto poradenství je potřeba  

se zaměřit také u zaměstnanců, kteří nepracují na pracovišti v Ostravě. Pokud si 

zaměstnanec, který nepracuje na pobočce v Ostravě, chce vypůjčit sportovní pomůcky, 

veškerá domluva mezi ním a pracovníkem, který obsluhuje půjčovnu, je postavena  

na e-mailové komunikaci. Proto je nutné využít tento elektronický komunikační systém 

ke zvýšení spokojenosti všech zaměstnanců s tímto benefitem. Součástí e-mailů 

zaslaných všem zaměstnancům bude prezentace vypracovaná pracovníkem obsluhujícím 

půjčovnu. Obsah prezentace se bude zaměřovat především na samotné sportovní 

vybavení, které je zde k dispozici (upozornění na existující záložku v Intranetu se 
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seznamem věcí k zapůjčení a s podmínkami využití benefitu v rámci nově vzniklé 

záložky Zaměstnanecké benefity v rámci návrhu o zlepšení informovanosti o benefitech). 

Bude zde také návod o tom, jakou velikost vybavení si má zaměstnanec vybrat, na co si 

dát při výběru pozor atd. Důležité bude také zaměstnancům připomenout, že veškerá 

distribuce je zajišťována firemním kurýrem a je pro zaměstnance zcela zdarma, což platí 

také o samotném vypůjčení potřeb. Součástí e-mailů budou také pozitivní zkušenosti 

zaměstnanců, kteří si sportovní pomůcky z půjčovny již vypůjčili, což může ostatní 

zaměstnance přesvědčit o využití tohoto benefitu. Hotová prezentace bude předána 

vedoucí PaM oddělení, která má přístup ke služebním e-mailům všech zaměstnanců 

organizace. Tímto způsobem by se mohlo docílit zvýšení atraktivity půjčovny, což by 

mohlo zaměstnance přimět k vypůjčení sportovních potřeb. Náklady na tento způsob 

propagace půjčovny zobrazuje Tabulka 22. Odhad hrubé měsíční mzdy zaměstnance 

půjčovny byl stanoven průměrem platového tarifu 6. – 8. platové třídy (zaměstnanec má 

nejvyšší dosažené vzdělání střední s maturitou) v rámci praxe do 4 let. 

Tabulka 22: Odhad nákladů na propagaci půjčovny  
(Zdroj: vlastní zpracování) 

Vypracování prezentace 

o půjčovně pracovníkem, 

který ji obsluhuje 

Hrubá hodinová mzda  108 Kč 

Délka vypracování 5 hod 

Hrubé náklady zaměstnavatele 540 Kč 

Odvod na zdravotní pojištění hrazené 

zaměstnavatelem pro rok 2020 (9 %) 
49 Kč 

Odvod na sociální pojištění hrazené 

zaměstnavatelem pro rok 2020 (24,8 %) 
134 Kč 

Rozeslání e-mailů 

zaměstnancům 

 

Hrubá hodinová mzda vedoucí PaM 189 Kč 

Délka rozesílání 2 hod 

Hrubé náklady zaměstnavatele 378 Kč 

Odvod na zdravotní pojištění hrazené 

zaměstnavatelem pro rok 2020 (9 %) 
34 Kč 

Odvod na sociální pojištění hrazené 

zaměstnavatelem pro rok 2020 (24,8 %) 
94 Kč 

Celkové náklady zaměstnavatele na propagaci půjčovny 1 229 Kč 

 

Pokud se zájem o půjčovnu v rámci předešlého návrhu zvýší, mohla by organizace  

do budoucna popřemýšlet o vytvoření e-půjčovny. V rámci vytvoření bude nutné 

nafocení aktuálního sportovního vybavení. V rámci této diplomové práce je z Ostravy 

doporučen profesionální fotograf Jan Jasiok (www.jasiok.com).  
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3.3 Zavedení stravenek, zvýšení hodnoty   

V rámci komunikace s některými zaměstnanci ostravské pobočky organizace se zjistilo, 

že současný příspěvek na stravování jim nevyhovuje pravděpodobně kvůli kvalitě jídel, 

která zajišťuje externí společnost. Na začátku roku 2020 si začali zaměstnanci z Ostravy 

přispívat o několik korun více na 1 hlavní jídlo oproti předešlému roku v domnění, že se 

kvalita jídel obecně zlepší. To se ovšem podle několika zaměstnanců nestalo (nově se 

k jídlu dostává pouze ovoce, salát nebo oplatek). Z toho důvodu by zaměstnanci raději 

chodili do stravovacích zařízení, které si sami vyberou. Jelikož procento zaměstnanců, 

kteří nejsou spokojeni se stávajícím příspěvkem na stravování nebo příspěvek 

nevyužívají, nedosahuje ani 30 % ze všech odpovědí a zároveň je stravování zajišťováno 

externím subjektem, nebude návrhem změny zapojení jídelny do programů ke zkvalitnění 

přípravy pokrmů, jelikož by se jednalo o doporučení spíše externí společnosti, o které 

nejsou v této práci žádné informace, nežli vybrané organizaci. Zároveň kvůli tak relativně 

malému procentu respondentů není zapotřebí dělat velké změny v celém současném 

systému stravování.  

Z dotazníkového šetření (otázka 8) vyplynulo, že z celkem 34 % respondentů, kteří by 

chtěli do stávajícího systému benefitů zařadit nový druh, by 30,6 % uvítalo možnost 

využívání stravenek. Jedná se tedy celkově o 10,4 % z celkového počtu 144 respondentů, 

přičemž všichni tito dotazovaní jsou zaměstnáni na pobočce v Ostravě, kde je obecně 

zaměstnáno necelých 60 % zaměstnanců organizace a odkud se zároveň získalo nejvíce 

odpovědí do dotazníkového šetření. Pokud se budou brát v úvahu pouze pracoviště  

v Ostravě, Zlíně a Havířově, kde zaměstnanci nemají možnost využívat stravenky, zvýší 

se procento z 10,4 % (z celku 144 respondentů) na 16,6 % (z celku 90 zaměstnanců).  

Na pracovišti v Havířově jsou zaměstnáni jen 3 pracovníci (z nich se získala 1 odpověď) 

a ve Zlíně celkem 15 (celkem 6 odpovědí). I přesto, že je procento zaměstnanců, kteří by 

stravenky uvítali, nízké, je potřeba zdůraznit, že výsledky dotazníkového šetření vyšly 

obecně pro danou organizaci velmi dobře. Proto je potřeba zaměřit se na menšiny 

zaměstnanců, kterým současný systém benefitů nevyhovuje, aby se docílilo ještě větší 

spokojenosti s benefity ze strany všech zaměstnanců. V případě zavedení stravenek 

vybraným pracovníkům z Ostravy by bylo jediným limitujícím omezením doba přestávky 

na oběd, která se při využití stravenek nezmění, tudíž by mělo být stravovací zařízení 

v blízkosti vybrané organizace. V pěší vzdálenosti 5 minut od vybrané organizace se 
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nachází celkem 4. Zaměstnancům se obědová přestávka bude počítat od doby, kdy opustí 

budovu, po vrácení se zpět do budovy (kontrolováno docházkovým systémem 

prostřednictvím čipových karet).  

Jak už bylo řečeno, nominální hodnota jedné stravenky poskytované zaměstnancům 

z vybraných pracovišť činí v současné době 80 Kč. Zaměstnavatel hradí 45 % (36 Kč) 

z nominální hodnoty jedné stravenky. Zaměstnanci si potom musí doplácet 55 % (44 Kč) 

z nominální hodnoty stravenky. Daňově nejvýhodnější nominální hodnota stravenky pro 

rok 2020 činí 131 Kč. Tato hodnota vzrostla oproti předchozímu roku o 8 Kč. Podle dat 

společnosti Sodexo Benefity se v České republice pohybuje průměrná cena oběda okolo 

127 Kč. Hodnota stravenky 131 Kč tak víceméně kopíruje reálnou situaci na trhu 

(Finance.cz, 2020).  

Z velkých tuzemských měst se dá už pouze v Ostravě, Olomouci a Jihlavě pořídit oběd 

v restauraci v průměru za méně než 120 Kč. V předešlém roce 2019 se pod 120 Kč  

za jeden oběd v restauraci vešli lidé v celé ČR s výjimkou Prahy a Brna (Forbes.cz, 2020).  

Návrhem je poskytnutí stravenky v hodnotě 100 Kč s příspěvkem 50 % ze strany 

zaměstnavatele. Příspěvek na stravenku ze strany zaměstnavatele do 55 % z nominální 

hodnoty stravenky pro něj představuje daňově uznatelný náklad. Z příspěvku  

na stravenku není hrazeno sociální ani zdravotní pojištění ze strany zaměstnance  

i zaměstnavatele a tento benefit ani nepodléhá dani z příjmu (Macháček, 2019,  

s. 43 – 53). Stravenky budou poskytnuty zaměstnancům, kteří je již využívají, a navíc  

i zaměstnancům z Ostravy, kteří o ně mají zájem. Výše nominální hodnoty stravenky se 

tedy zvýší o 20 Kč a zároveň dojde ke zvýšení příspěvku zaměstnavatele o 5 % 

z nominální hodnoty stravenky. V porovnání s nynější hodnotou stravenky 80 Kč se tak 

stravenka s hodnotou 100 Kč alespoň částečně přiblíží průměrné ceně obědů v ČR  

a zároveň i daňově nejvýhodnější nominální hodnotě stravenky 131 Kč pro rok 2020.  

3.3.1 Porovnání současných a budoucích nákladů na stravenky  

Porovnání nynějších nákladů na stravenky s náklady na stravenky po zavedení změny 

zaznamenává Tabulka 23. Pro stanovení počtu zaměstnanců z Ostravy, kterým budou 

stravenky nově poskytovány, se postupovalo následovně – stravenky chce 15 

zaměstnanců z 83 (celkem odpovědí z pracoviště v Ostravě), což je 18 % zaměstnanců 
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z Ostravy. V Ostravě je ovšem zaměstnáno celkem 291 zaměstnanců. Do čísla 291 se 

číslo 83 vleze celkem 3 krát (v každé této části je pravděpodobnost toho, že zaměstnanci 

budou chtít stravenky, celkem 18 %), zbylých 42 je cca polovina z 83 (proto v této části 

nebude 18 % zaměstnanců, kteří chtějí stravenky, ale jen cca 9 %). Odhad procenta 

z celkového počtu zaměstnanců v Ostravě se tedy vypočítá jako 3×83×0,18 + 42×0,09 

= 49 zaměstnanců z Ostravy. Pouze 1 zaměstnanec z 54 pracovníků z dotazníkového 

šetření, kteří nepracují na pobočce v Ostravě, Zlíně nebo Havířově, stravenky v hodnotě 

80 Kč nevyužívá. Předpokládá se tedy, že ze všech pracovníků z ostatních poboček 

(celkem 179) jich tento benefit nebudou využívat 4 zaměstnanci. Celkem tento benefit 

tedy využívá 174 zaměstnanců z ostatních poboček. Po změně bude benefit využívat 

celkem 223 zaměstnanců (174 + 49).  

Tabulka 23: Porovnání odhadu nákladů na stravenky  
(Zdroj: vlastní zpracování) 

Současné náklady na stravenky 

v hodnotě 80 Kč  

Náklady na stravenky v hodnotě  

100 Kč po změně 

Zaměstnavatel Zaměstnavatel 

Náklad na 1 stravenku 36 Kč Náklad na 1 stravenku 50 Kč 

Měsíční náklad na 1 

zaměstnance  
756 Kč 

Měsíční náklad na 1 

zaměstnance  
1 050 Kč 

Roční náklad na 1 

zaměstnance 
9 036 Kč 

Roční náklad na 1 

zaměstnance 
12 550 Kč 

Roční náklad na 174 

zaměstnanců 
1 572 264 Kč 

Roční náklad na 223 

zaměstnanců 
2 798 650 Kč 

Zaměstnanec  Zaměstnanec 

Náklad na 1 stravenku 44 Kč Náklad na 1 stravenku 50 Kč 

Měsíční náklad na 21 

stravenek 
924 Kč 

Měsíční náklad na 21 

stravenek 
1 050 Kč 

Roční náklad na 251 

stravenek 
11 044 Kč 

Roční náklad na 251 

stravenek 
12 550 Kč 

 

Daňově uznatelný náklad na jednu stravenku je tedy v případě stravenky s nominální 

hodnotou 80 Kč celkem 36 Kč (45 %) a v případě stravenky s hodnotou 100 Kč celkem 

50 Kč (50 %). Doplatek ze strany zaměstnance by byl v případě stravenky 80 Kč celkem 

44 Kč a u stravenky 100 Kč by tento doplatek činil 50 Kč. Ze strany zaměstnance jsou 

tyto hodnoty osvobozeny od daně z příjmů ze závislé činnosti a také od odvodu sociálního 

a zdravotního pojištění (Macháček, 2019, s. 43 – 53).   

Roční náklad zaměstnavatele na stravenky se sice v případě zvýšení nominální hodnoty 

stravenky o 20 Kč a navýšení počtu zaměstnanců o 49 zvýší, v úvahu se ovšem musí také 
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vzít náklady, které firma nevynaloží na peněžní příspěvek na stravování u 49 

zaměstnanců z Ostravy, kteří se rozhodli místo něj využívat stravenky. Z dotazníkového 

šetření plyne, že všichni zaměstnanci z Ostravy, kteří by uvítali možnost stravenek, 

využívají momentálně příspěvek na stravování, se kterým nejsou spokojeni. Příspěvek  

na stravování je poskytován ve formě nepeněžního plnění, tudíž je osvobozen od daně 

z příjmů právnických osob (Macháček, 2019, s. 43 – 53). Úspory na nákladech 

zaměstnavatele při nevyužití příspěvku na stravování v Ostravě zobrazuje Tabulka 24. 

Tabulka 24: Odhad úspor na nákladech při nevyužití příspěvku na stravování  

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Náklad na příspěvek na 1 hlavní jídlo pro 1 zaměstnance 

z pracoviště v Ostravě 
36 Kč 

Měsíční náklad na 1 zaměstnance  756 Kč 

Roční náklad na 1 zaměstnance 9 036 Kč 

Roční náklad na 49 zaměstnanců 442 764 Kč 

 

Roční náklady zaměstnavatele na stravenky v hodnotě 100 Kč ponížené o úspory  

při nevyužití příspěvku na stravování se tedy určí následovně:  

2 798 650 − 442 764 = 2 355 886 𝐾č. 

Roční náklady zaměstnavatele na zavedení stravenek ponížené o úspory při nevyužití 

příspěvku na stravování jsou tedy 2 355 886 Kč. Roční náklady zaměstnavatele  

na stravenky budou tedy vyšší o 783 622 Kč než před zavedením změny.  

3.3.2 Porovnání ročních současných a budoucích nákladů 

zaměstnavatele na stravování z hlediska poboček 

Rozdíl mezi ročními současnými náklady zaměstnavatele na stravování a náklady  

na stravování po změně na pracovišti v Ostravě znázorňuje Tabulka 25. Jelikož jsou typy 

příspěvků na stravování odlišné v závislosti na místu pracoviště, je třeba odlišit celkové 

náklady na jednotlivých pracovištích. Příspěvek na stravování v dotazníkovém šetření 

nevyužívá celkem 16 zaměstnanců ze 144. Příspěvek je nabízen pouze na pracovištích 

v Ostravě, Zlíně a Havířově. Všichni zaměstnanci, kteří benefit nevyužívají, pracují 

v Ostravě. Z pracoviště v Ostravě se získalo celkem 83 odpovědí. Celkem tedy příspěvek 

nevyužívá 19 % z 83 zaměstnanců. Po dopočítání do celkového počtu zaměstnanců 

z Ostravy (291) je celkový počet zaměstnanců, kteří příspěvek nevyužívají, 51. Příspěvek 

na stravování tedy odhadem v současné době využívá celkem 240 zaměstnanců z Ostravy. 
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Předpokladem výpočtů je, že každý zaměstnanec, který využívá příspěvku na stravování, 

chodí do jídelny na oběd každý pracovní den.  

Tabulka 25: Porovnání odhadu ročních nákladů zaměstnavatele na stravování v Ostravě  

(Zdroj: vlastní zpracování) 

 Současné náklady zaměstnavatele na 

stravování 

Náklady na stravování zaměstnavatele 

po změně 

Příspěvek na stravování Příspěvek na stravování 

Náklad na příspěvek 

na 1 hlavní jídlo pro 1 

zaměstnance  

36 Kč 

Náklad na příspěvek 

na 1 hlavní jídlo pro 1 

zaměstnance 

36 Kč 

Měsíční náklad na 1 

zaměstnance  
756 Kč 

Měsíční náklad na 1 

zaměstnance  
756 Kč 

Roční náklad na 1 

zaměstnance 
9 036 Kč 

Roční náklad na 1 

zaměstnance 
9 036 Kč 

Roční náklad na 240 

zaměstnanců 
2 168 640 Kč 

Roční náklad na 191 

zaměstnanců 
1 725 876 Kč 

Stravenky v hodnotě 80 Kč Stravenky v hodnotě 100 Kč 

0 Kč 

Náklad na 1 stravenku 50 Kč 

Měsíční náklad na 1 

zaměstnance 
1 050 Kč 

Roční náklad na 1 

zaměstnance 
12 550 Kč 

Roční náklad na 49 

zaměstnanců  
614 950 Kč 

2 168 640 Kč/rok 2 340 826 Kč/rok 

 

Rozdíl mezi ročními současnými náklady zaměstnavatele na stravování a náklady  

na stravování po změně na pracovišti ve Zlíně znázorňuje Tabulka 26. Předpokladem je, 

že všichni zaměstnanci ze Zlína (celkem 15) využívají příspěvku na stravování každý 

pracovní den. Stravenky chtějí pouze zaměstnanci z Ostravy, ve Zlíně tudíž poskytovány 

nebudou. Zaměstnanců na tomto pracovišti se tedy změna nedotkne. Průměrná cena  

1 hlavního jídla na pobočce ve Zlíně činí 72 Kč. Zaměstnavatel hradí 32 Kč (44,4 %) 

z ceny 1 hlavního jídla a zaměstnanec zbylých 40 Kč (55,6 %). 
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Tabulka 26: Porovnání odhadu ročních nákladů zaměstnavatele na stravování ve Zlíně  

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Současné náklady zaměstnavatele na 

stravování 

Náklady na stravování zaměstnavatele 

po změně 

Příspěvek na stravování Příspěvek na stravování 

Náklad na příspěvek 

na 1 hlavní jídlo pro 1 

zaměstnance  

32 Kč 

Náklad na příspěvek 

na 1 hlavní jídlo pro 1 

zaměstnance 

32 Kč 

Měsíční náklad na 1 

zaměstnance  
672 Kč 

Měsíční náklad na 1 

zaměstnance  
672 Kč 

Roční náklad na 1 

zaměstnance 
 8 032 Kč 

Roční náklad na 1 

zaměstnance 
 8 032 Kč 

Roční náklad na 15 

zaměstnanců 
120 480 Kč 

Roční náklad na 15 

zaměstnanců 
120 480 Kč 

Stravenky v hodnotě 80 Kč Stravenky v hodnotě 100 Kč 

0 Kč 0 Kč 

120 480 Kč/rok 120 480 Kč/rok 

 

Rozdíl mezi ročními současnými náklady zaměstnavatele na stravování a náklady  

na stravování po změně na pracovišti v Havířově znázorňuje Tabulka 27. Předpokladem 

opět je, že všichni zaměstnanci z Havířova (celkem 3) využívají příspěvku na stravování 

každý pracovní den a nadále budou. Průměrná cena 1 hlavního jídla v Havířově je 75 Kč. 

Zaměstnavatel hradí 34 Kč (45,3 %) a zaměstnanec zbylých 41 Kč (54,7 %). 

Tabulka 27: Porovnání odhadu ročních nákladů zaměstnavatele na stravování v Havířově  

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Současné náklady zaměstnavatele na 

stravování 

Náklady na stravování zaměstnavatele 

po změně 

Příspěvek na stravování Příspěvek na stravování 

Náklad na příspěvek 

na 1 hlavní jídlo pro 1 

zaměstnance  

34 Kč 

Náklad na příspěvek 

na 1 hlavní jídlo pro 1 

zaměstnance 

34 Kč 

Měsíční náklad na 1 

zaměstnance  
714 Kč 

Měsíční náklad na 1 

zaměstnance  
714 Kč 

Roční náklad na 1 

zaměstnance 
 8 534 Kč 

Roční náklad na 1 

zaměstnance 
 8 534 Kč 

Roční náklad na 3 

zaměstnance 
25 602 Kč 

Roční náklad na 3 

zaměstnance 
25 602 Kč 

Stravenky v hodnotě 80 Kč Stravenky v hodnotě 100 Kč 

0 Kč 0 Kč 

25 602 Kč/rok 25 602 Kč/rok 

 

Rozdíl mezi ročními současnými náklady zaměstnavatele na stravování a náklady  

na stravování po změně na ostatních pobočkách vybrané organizace znázorňuje Tabulka 
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28. V současné době je nominální hodnota stravenky 80 Kč. Zaměstnavatel hradí 36 Kč  

(45 %) z nominální hodnoty stravenky, zaměstnanci si doplácí zbylých 44 Kč (55 %). 

Tabulka 28: Porovnání odhadu ročních nákladů zaměstnavatele na stravování v ostatních 

pobočkách  
(Zdroj: vlastní zpracování) 

Současné náklady zaměstnavatele na 

stravování 

Náklady na stravování zaměstnavatele 

po změně 

Příspěvek na stravování Příspěvek na stravování 

0 Kč 0 Kč 

Stravenky v hodnotě 80 Kč Stravenky v hodnotě 100 Kč 

Náklad na 1 stravenku 36 Kč Náklad na 1 stravenku 50 Kč 

Měsíční náklad na 1 

zaměstnance 
756 Kč 

Měsíční náklad na 1 

zaměstnance 
1 050 Kč 

Roční náklad na 1 

zaměstnance 
9 036 Kč 

Roční náklad na 1 

zaměstnance 
12 550 Kč 

Roční náklad na 174 

zaměstnanců  
1 572 264 

Roční náklad na 174 

zaměstnanců  
2 183 700 Kč 

1 572 264 Kč/rok 2 183 700 Kč/rok 

 

Současné roční náklady zaměstnavatele na stravování ve všech pobočkách činí tedy 

celkem 3 886 986 Kč. Roční náklady zaměstnavatele na stravování po zavedení návrhu 

na změnu činí celkem 4 670 608 Kč. Roční náklady zaměstnavatele na stravování  

po změně jsou tedy vyšší o 783 622 Kč. Organizace ovšem díky daňové uznatelnosti 

odvede na daních z příjmů méně než před změnou.  

Do budoucna je organizaci doporučeno využít tzv. stravenkového paušálu, jehož zavedení 

připravuje Ministerstvo financí. Tento systém bude postaven na stejných pravidlech  

a výhodách, jaké mají současné stravenky. Výhoda navíc spočívá v tom, že jelikož budou 

zaměstnavatelé přispívat svým zaměstnancům na stravování přímo penězi na účet, 

nemusely by se již platit provize poskytovatelům stravenek (papírových i karetních). Tuto 

provizi stravenkářské společnosti obecně nezveřejňují. Možnost využití papírových 

stravenek by se při stravenkovém paušálu ovšem nezrušila (Ministerstvo financí, 2020).  

3.4 Studijní volno při přípravě na závěrečnou zkoušku za účelem 

zvýšení kvalifikace 

Jedním z benefitů, které vybraná organizace poskytuje, je příspěvek na odborný rozvoj 

při zvyšování kvalifikace zaměstnanců. Tento benefit mohou využít v současné době 

ovšem jen zaměstnanci s vysokoškolským titulem (dříve i pouze se středoškolským). 
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Zaměstnanci se v rámci odborného rozvoje účastní jednotlivých kurzů, které jsou 

potřebné vzhledem k jejich pozici, a po absolvování všech předepsaných kurzů je nutné 

vykonat závěrečnou zkoušku. Před samotnou závěrečnou zkouškou není ovšem 

zaměstnancům poskytnuto studijní volno. 

V rámci dotazníkového šetření se dospělo k závěru, že odborný rozvoj nepatří obecně 

k velmi důležitým benefitům pro zaměstnance v jejich zaměstnání (resp. pro zaměstnance 

je tento benefit do jisté míry důležitý, ale mohlo by se udělat něco pro to, aby byl 

důležitější). Jelikož tento benefit využijí všichni laboratorní pracovníci 

s vysokoškolským titulem (často jen s magisterským) v rámci zaměstnání, měl by nabýt 

větší důležitosti. Otázkou nyní zůstává, proč je pro zaměstnance odborný rozvoj obecně 

v zaměstnání méně důležitý i přes to, že po vykonání závěrečných zkoušek jim bývá 

navýšen plat. Po komunikaci s některými zaměstnanci vybrané organizace se zjistilo,  

že zaměstnanci nejvíce postrádají právě studijní volno před vykonáním závěrečných 

akreditačních zkoušek z absolvovaných kurzů. Studijní volno 6 pracovních dní se 

poskytuje pouze při přípravě a vykonání atestačních zkoušek. To může být důvod, proč 

je tento benefit pro zaměstnance méně důležitý než ostatní.  

Návrhem na zvýšení důležitosti odborného rozvoje je poskytnutí studijního volna 

s náhradou platu ve výši průměrného výdělku po dobu 3 pracovních dní na přípravu  

a vykonání akreditační zkoušky všem zaměstnancům, kteří se zaměstnavatelem uzavřeli 

kvalifikační dohodu. Délka studijního volna byla stanovena v porovnání s délkou volna 

při přípravě na atestační zkoušky, které jsou zpravidla mnohem těžší a jejich příprava trvá 

i několik let. Touto změnou se může docílit nejen větší důležitosti příspěvku na odborný 

rozvoj při zvyšování kvalifikace, ale také větší spokojenosti zaměstnanců s tímto 

benefitem.  

Výši průměrného výdělku u vybraného zaměstnance z Ostravy, který má vysokoškolský 

magisterský titul a v současné době absolvuje kurz zvýšení kvalifikace, za 3 pracovní dny 

studijního volna zobrazuje Tabulka 29. Předpokladem stanovení této výše je,  

že zaměstnanec zbylé 2 dny v daném týdnu odpracuje celkem 16 hodin. 
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Tabulka 29: Náhrada mzdy u vybraného zaměstnance v rámci studijního volna  

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Hrubá mzda zaměstnance 23 780 Kč 

Počet pracovních dní v měsíci 21 dní 

Počet pracovních hodin týdně 40 hod 

Rozhodné období 3 měsíce 

Práce přesčas za předešlé čtvrtletí  0 hod 

Počet odpracovaných hodin za předešlé čtvrtletí 504 hod 

Hodinový průměrný výdělek zaměstnance 142 Kč/hod 

Náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku po dobu 

3 pracovní dní (24 pracovních hodin) 
3 408 Kč 

 

Hodinový průměrný výdělek zaměstnance je v tomto případě stejný jako jeho hrubá 

hodinová mzda. Porovnání ročních nákladů zaměstnavatele na vybraného zaměstnance, 

který čerpá nebo nečerpá studijní volno v rámci odborného rozvoje při zvyšování 

kvalifikace, znázorňuje Tabulka 30.  

Tabulka 30: Odhad nákladů zaměstnavatele v rámci odborného rozvoje vybraného zaměstnance  

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Roční náklady zaměstnavatele na 

zaměstnance, který nečerpá studijní 

volno 

Roční náklady zaměstnavatele na 

zaměstnance, který čerpá studijní 

volno 

Počet odpracovaných dní 

za rok 
248 dní 

Počet odpracovaných dní 

za rok 
251 dní 

Náhrady 

Průměr pro náhrady 

3 dny/rok 

142 Kč/hod 
Náhrady 0 dní 

Hrubá mzda zaměstnance 23 780 Kč Hrubá mzda zaměstnance 23 780 Kč 

Hodinová mzda 

zaměstnance 
142 Kč 

Hodinová mzda 

zaměstnance 
142 Kč 

Sociální a zdravotní 

pojištění ze strany 

zaměstnavatele (33,8 %)  

8 038 Kč 

Sociální a zdravotní 

pojištění ze strany 

zaměstnavatele (33,8 %)  

8 038 Kč 

Měsíční náklady 

zaměstnavatele 
31 818 Kč 

Měsíční náklady 

zaměstnavatele 
31 818 Kč 

Roční náklady 

zaměstnavatele  
381 816 Kč 

Roční náklady 

zaměstnavatele  
381 816 Kč 

 

Roční náklady zaměstnavatele na 1 zaměstnance, který v průběhu roku čerpá studijní 

volno, jsou ve stejné výši, jako kdyby toto studijní volno nečerpal. Tato situace nastane 

samozřejmě pouze za předpokladu, že za rozhodné období 3 měsíce zaměstnanec 

odpracuje standardních 504 pracovních hodin (včetně studijního volna 24 hodin).  
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Akreditační kurz zvýšení kvalifikace nejčastěji zaměstnanci absolvují v rámci prvních  

2 let zaměstnání. Zaměstnanci se tohoto kurzu účastní pouze 1x v rámci celého 

zaměstnání. V roce 2019 absolvovalo akreditační kurz 11 zaměstnanců vybrané 

organizace. Za předpokladu, že v roce 2020 akreditační kurz absolvuje stejný počet 

zaměstnanců jako v roce 2019, se stanoví náklady organizace na studijní volno 

s náhradou platu ve výši průměrného výdělku po dobu 3 pracovních dní na přípravu  

a vykonání akreditační zkoušky pro 11 zaměstnanců za rok 2020. Odhad těchto nákladů 

zobrazuje Tabulka 31. V rámci počtu zaměstnanců ovšem záleží na fluktuaci 

zaměstnanců v daném období, která se může lišit. Jelikož bývá kurz absolvován  

do prvních 2 let zaměstnání v organizaci, je odhad hrubé mzdy zaměstnanců stanoven 

v rámci platového tarifu 11. platové třídy (vysokoškolský magisterský titul) a praxe do 2 

let platové tabulky č. 1 (Příloha 3).  

Tabulka 31: Odhad nákladů na studijní volno s náhradou mzdy pro 11 zaměstnanců  
(Zdroj: vlastní zpracování) 

Hrubá mzda zaměstnance 23 780 Kč 

Počet zaměstnanců za rok 2020 11 

Roční náklady zaměstnavatele na 1 zaměstnance, 

který čerpá studijní volno 3 dny/rok 
381 816 Kč 

Roční náklady zaměstnavatele na 11 zaměstnanců, 

kteří čerpají studijní volno 3 dny/rok 
4 199 976 Kč 

3.5 Zvýšení příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění 

Jelikož je příspěvek ze FKSP jedním z nejlépe hodnocených benefitů ze strany 

zaměstnanců, je vhodné se zaměřit na to, aby s ním byli zaměstnanci pokud možno 

maximálně spokojeni. Druhá nejčastější odpověď zaměstnanců (5 % všech respondentů), 

kteří chtějí změnu v současných benefitech, se týkala příspěvku na penzijní připojištění, 

který se poskytuje z fondu kulturních a sociálních potřeb. Sice se jedná o malé procento 

z celkových 144 respondentů dotazníkového šetření, ale jelikož je příspěvek z FKSP 

druhým nejdůležitějším benefitem pro zaměstnance, bude cílem návrhu zvýšit 

spokojenost s tímto benefitem ještě o něco víc.   

Příspěvek na penzijní připojištění nepodléhá platbám sociálního a zdravotního pojištění. 

Pro zaměstnavatele se jedná o daňově uznatelný náklad bez limitu přispívání. 

K příspěvku zaměstnavatele se však neposkytuje státní příspěvek. Průměrná výše 

příspěvku na penzijní připojištění od zaměstnavatele je 500 Kč (Prispevky.cz, 2020).  
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V současné době přispívá zaměstnavatel na penzijní připojištění či doplňkové penzijní 

spoření na 1 zaměstnance, který má sjednanou smlouvu o penzijním připojištění nebo 

doplňkovém penzijním spoření se státním příspěvkem, pouze 100 Kč/měsíc  

(1200 Kč/rok). Minimální výše příspěvku ze strany zaměstnance musí být přitom 

sjednaná na 120 Kč/měsíc. 

Dle Armstronga (2007, s. 595 – 596) jsou penzijní systémy považovány za vůbec 

nejdůležitější zaměstnanecké výhody. Vybraná státní příspěvková organizace může 

z fondu kulturních a sociálních potřeb hradit za své zaměstnance část příspěvku  

na penzijní připojištění nebo doplňkové penzijní spoření, nejvýše však do 100 % částky, 

kterou se zaměstnanec zavázal hradit. V současné době hradí ovšem jen 90 % z vlastní 

částky zaměstnanců. Návrhem na zvýšení spokojenosti zaměstnanců s penzijním 

připojištěním je proto zvýšení příspěvku na penzijní připojištění o 20 Kč těm 

zaměstnancům, kteří mají sjednanou smlouvu o penzijním připojištění nebo doplňkovém 

penzijním spoření. V tom případě by zaměstnavatel přispíval 120 Kč na 1 zaměstnance. 

Tato částka je stále nižší v porovnání s průměrnou výší příspěvku za rok 2020, nicméně 

je důležité si uvědomit, že výše základního přídělu státní příspěvkové organizace  

do FKSP je limitována – činí pouze 2 % z ročního objemu nákladů zúčtovaných na platy, 

náhrady platů a odměny za pracovní pohotovost (Zásady čerpání FKSP vybrané 

organizace v roce 2020).  

Dle Macháčka (2019, s. 55 - 63) patří příspěvek na penzijní připojištění mezi nejčastější 

zaměstnanecké výhody a představuje pro zaměstnance účinnou motivaci, která je pro ně 

i pro jejich zaměstnavatele výhodnější než prosté zvýšení mzdy. Tuto skutečnost  

na vybraném pracovníkovi znázorňuje Tabulka 32. Jako příklad hrubé měsíční mzdy 

zaměstnance je použit plat odborné pracovnice z pracoviště v Ostravě, se kterou proběhla 

komunikace v rámci této diplomové práce. Pracovnice spadá do 11. platové třídy 

(magisterské vzdělání) a má praxi v oboru do 2 let. Její hrubá měsíční mzda je dle platové 

tabulky číslo 1 (Příloha 3) 23 780 Kč.  
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Tabulka 32: Výhodnost příspěvku na penzijní připojištění oproti navýšení mzdy u vybraného 

zaměstnance  
(Zdroj: vlastní zpracování) 

 
Před 

změnou 

Navýšení příspěvku na 

penzijní připojištění 

Výplata ve 

mzdě 

Hrubá mzda zaměstnance 23 780 Kč 23 780 Kč 23 780 Kč 

Odměna  100 Kč 120 Kč 120 Kč 

Hrubá mzda s odměnou 23 780 Kč 23 780 Kč 23 900 Kč 

Sociální a zdravotní 

pojištění ze strany 

zaměstnavatele  

(33,8 %) 

8 038 Kč 8 038 Kč 8 078 Kč 

Měsíční náklady 

zaměstnavatele  
31 918 Kč 31 938 Kč 31 978 Kč 

Roční náklady 

zaměstnavatele  
383 016 Kč 383 256 Kč 383 736 Kč 

Nárůst ročních nákladů 

zaměstnavatele  
0 Kč 240 Kč 720 Kč 

 

Roční úspora nákladů na 1 vybraného zaměstnance při stejné částce 120 Kč činí tedy  

480 Kč ve prospěch příspěvku na penzijní připojištění. 

Podle dat z dotazníkového šetření lze usoudit, že 2 zaměstnanci ze 144 nevyužívají 

příspěvku na penzijní připojištění. Pokud se počet dopočítá na celkový počet zaměstnanců 

ve vybrané organizaci, vychází, že celkem 7 zaměstnanců vybrané organizace nevyužívá 

příspěvek na penzijní připojištění. Odhadem tedy příspěvek využívá 481 zaměstnanců. 

Odhad nákladů zaměstnavatele na příspěvek na penzijní připojištění a doplňkové penzijní 

spoření před a po změně zobrazuje Tabulka 33. 

Tabulka 33: Odhad nákladů zaměstnavatele na příspěvek na penzijní připojištění  

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Současné náklady zaměstnavatele na 

penzijní připojištění 

Náklady zaměstnavatele na penzijní 

připojištění po změně 

Měsíční náklad na 

příspěvek na 1 

zaměstnance 

100 Kč 

Měsíční náklad na 

příspěvek na 1 

zaměstnance 

120 Kč 

Roční náklad na 1 

zaměstnance 
1 200 Kč 

Roční náklad na 1 

zaměstnance 
1 440 Kč 

Roční náklad na 481 

zaměstnanců 
577 200 Kč 

Roční náklad na 481 

zaměstnanců 
692 640 Kč 

 

Po navýšení příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění ze 100 na 120 Kč se tedy 

roční náklady zaměstnavatele zvýší odhadem o 115 440 Kč. Tyto náklady se zvýší ovšem 
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pouze v případě, že se zvýší suma celého příspěvku z FKSP na 1 zaměstnance  

o 20 Kč/měsíc (240 Kč/rok).  

Rozdíl v současném a budoucím čistém příjmu vybraného zaměstnance organizace 

zobrazuje Tabulka 34. 

Tabulka 34: Rozdíl v čistém příjmu vybraného zaměstnance  

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Současný čistý příjem vybraného 

zaměstnance s příspěvkem na penzijní 

připojištění 100 Kč 

Budoucí čistý příjem vybraného 

zaměstnance s příspěvkem na penzijní 

připojištění 120 Kč 

Hrubá mzda 23 780 Kč Hrubá mzda 23 780 Kč 

Příspěvek na penzijní 

připojištění 
100 Kč 

Příspěvek na penzijní 

připojištění 
120 Kč 

Hrubý příjem 23 880 Kč Hrubý příjem  23 900 Kč 

Pojistné zaměstnavatele 

(33,8 %) 
8 038 Kč 

Pojistné zaměstnavatele 

(33,8 %) 
8 038 Kč 

Základ daně 31 818 Kč Základ daně 31 818 Kč 

Záloha před slevou 

(15%) 
4 773 Kč 

Záloha před slevou 

(15%) 
4 773 Kč 

Sleva na poplatníka 2 700 Kč Sleva na poplatníka 2 700 Kč 

Zálohová daň  2 073 Kč Zálohová daň  2 073 Kč 

Pojistné zaměstnance  

(11 %) 
2 616 Kč 

Pojistné zaměstnance  

(11 %) 
2 616 Kč 

Čistá mzda 19 091 Kč Čistá mzda 19 091 Kč 

Čistý příjem 19 191 Kč Čistý příjem 19 211 Kč 

 

Čistý příjem vybraného zaměstnance je po zvýšení příspěvku na penzijní připojištění 

vyšší o 20 Kč. Zaměstnanci se ovšem reálně nevyplácí celá částka 19 211 Kč, nýbrž  

se od ní odečtou vlastní srážky zaměstnance na pojistné a vlastní příspěvek na stravování 

(jedná se o pracovnici z Ostravy), který se liší v závislosti na tom, kolikrát v měsíci 

zaměstnanec využije závodní jídelny. V případě, že by pracovník využil stravování 

v rámci celého měsíce každý pracovní den (21 dní), srážka by činila průměrně 840 Kč 

(vlastní příspěvek na stravování činí průměrně 40 Kč/oběd). Co se týče vlastní srážky 

zaměstnance na pojistné, v současné době se jedná o minimálně 120 Kč/měsíc (výše by 

se ponechala i po změně na stejné úrovni). V případě příspěvku 120 Kč/měsíc ze strany 

zaměstnance by ovšem výše státního příspěvku činila 0 Kč/měsíc, proto je doporučeno 

zaměstnancům přispívat si i v rámci převodu částky přímo na spořicí účet, aby celková 

vlastní částka zaměstnanců činila alespoň 300 Kč/měsíc. Současné i budoucí srážky jsou 
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při vlastním příspěvku 120 Kč/měsíc celkem 960 Kč/měsíc. Před navýšením příspěvku 

na penzijní připojištění bude zaměstnanci vyplaceno 18 231 Kč, po navýšení příspěvku 

potom 18 251 Kč.  

O stanovení přídělu do fondu, rozpočtu a způsobu čerpání rozhoduje VZOO spolu se 

zaměstnavatelem vybrané organizace. V případě rozhodnutí o zvýšení příspěvku z FKSP 

pro 1 zaměstnance o částku 240 Kč (zvýšení příspěvku na penzijní připojištění  

a doplňkové penzijní spoření) stanovuje možnosti čerpání příspěvku z FKSP následující 

Tabulka 35.  

Tabulka 35: Možnosti čerpání příspěvku z FKSP při navýšení celkové sumy  

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Příspěvek FKSP pro 1 zaměstnance  8 240 Kč 

Příspěvek z FKSP na nezaopatřené dítě 

zaměstnance do 18 let věku 
3 000 Kč 

Příspěvek lze čerpat ve dvou částkách 4 240 Kč + 4 000 Kč 

Zaměstnanci, kteří čerpají penzijní 

připojištění nebo doplňkové penzijní spoření 
1 440 Kč + 3 800 Kč + 3 000 Kč 

 

V případě, že dojde k navýšení příspěvku z FKSP, nedojde ke snížení příspěvku  

na rekreace, kulturu, sport a dovolenou u zaměstnance, který čerpá penzijní připojištění 

nebo doplňkové penzijní spoření, dojde pouze ke zvýšení samotného příspěvku  

na připojištění. Pokud zaměstnanec penzijní připojištění nečerpá, dojde k navýšení částky 

na rekreace, sport, kulturu a dovolenou o 240 Kč. Pokud dojde ke zvýšení příspěvku 

z FKSP na 1 zaměstnance o 240 Kč/rok, zvýší se tedy roční náklady zaměstnavatele 

odhadem o 115 440 Kč (Tabulka 33). 

V případě, že příspěvek z FKSP na rekreace, sport, kulturu, dovolenou a penzijní 

připojištění zůstane na stejné úrovni jako doposud, došlo by ke snížení ročního příspěvku 

na rekreace, sport, kulturu a dovolenou na 1 zaměstnance o 240 Kč. V případě nenavýšení 

příspěvku z FKSP by se roční náklady zaměstnavatele nezměnily.  

3.6 Celkové náklady na všechny navrhnuté změny  

Navrhnuté změny by měly přispět ke zvýšení důležitosti zaměstnaneckých benefitů  

a spokojenosti zaměstnanců s nimi. Základním stavebním kamenem spokojenosti 

zaměstnanců s benefity je správná informovanost. Ve vybrané organizaci totiž 
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zaměstnanci zřejmě nabyli fiktivního dojmu, že jsou o benefitech informováni. V rámci 

doporučení organizaci jsou kromě již zmíněné informovanosti navrhnuty následující 

změny v benefitech: 

 propagace půjčovny sportovních potřeb, 

 zavedení stravenek na pracovišti v Ostravě, navýšení nominální hodnoty  

na pracovištích, kde jsou již stravenky poskytovány, 

 zavedení studijního volna při přípravě a vykonání akreditačních zkoušek, 

 zvýšení příspěvku na penzijní připojištění. 

3.6.1 Budoucí náklady zaměstnavatele na vybrané benefity 

Tabulka 36 zobrazuje budoucí roční náklady zaměstnavatele po zavedení změn  

ve vybraných benefitech.  

Tabulka 36: Celkové budoucí náklady po zavedení změn  

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Jednorázové náklady zaměstnavatele na zlepšení 

informovanosti o benefitech 
10 146 Kč 

Jednorázové náklady zaměstnavatele na propagaci 

půjčovny 
1 229 Kč 

Celkové roční náklady zaměstnavatele na stravování 4 670 608 Kč 

Celkové roční náklady zaměstnavatele na 11 

zaměstnanců, kteří čerpají studijní volno 3 dny 
4 199 976 Kč 

Celkové roční náklady na 481 zaměstnanců, kteří čerpají 

příspěvek na penzijní připojištění 
692 640 Kč 

Celkové náklady na změny 1. rok od zavedení změn 9 574 599 Kč 

3.6.2 Současné náklady zaměstnavatele na vybrané benefity 

Tabulka 37 zobrazuje současné roční náklady zaměstnavatele na benefity, u kterých jsou 

v rámci této diplomové práce navrhnuté změny. 
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Tabulka 37: Vybrané celkové roční náklady před změnou  

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Roční náklady zaměstnavatele na zlepšení informovanosti 

o benefitech 
0 Kč 

Roční náklady zaměstnavatele na propagaci půjčovny 0 Kč 

Celkové roční náklady zaměstnavatele na stravování 3 886 986 Kč 

Celkové roční náklady zaměstnavatele na 11 

zaměstnanců, kteří nečerpají studijní volno 3 dny 
4 199 976 Kč 

Celkové roční náklady na 481 zaměstnanců, kteří čerpají 

příspěvek na penzijní připojištění 
577 200 Kč 

Vybrané celkové roční náklady před změnou 8 664 162 Kč 

3.6.3 Rozdíl v nákladech zaměstnavatele na vybrané benefity  

Rozdíl v nákladech zaměstnavatele na vybrané benefity před a po změně zobrazuje 

Tabulka 38. 

Tabulka 38: Rozdíl v ročních nákladech na navrhované změny  

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Celkové náklady na změny 1. rok od zavedení změn 9 574 599 Kč 

Vybrané celkové roční náklady před změnou 8 664 162 Kč 

Rozdíl v celkových ročních nákladech před a po 

zavedení změn 
910 437 Kč 

 

Po zavedení navrhnutých změn budou celkové náklady vybrané organizace vyšší  

o 910 437 Kč. Tyto náklady ovšem tvoří pouhý odhad nákladů, ke kterým se dospělo  

na základě zjištěných informací o vybrané organizaci.   
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ZÁVĚR 

Cílem diplomové práce bylo navrhnutí změn v poskytovaných zaměstnaneckých 

benefitech na základě předchozí analýzy současného stavu benefitů ve vybrané 

příspěvkové organizaci. Při plnění tohoto cíle byla využita popisná i vícerozměrná 

statistická analýza dat za využití tabulkového procesoru Microsoft Excel a programu 

MATLAB.  

První část práce se zabývala teoretickými východisky práce. Jedná se o motivaci 

v pracovním prostředí, pracovní spokojenost, odměňování zaměstnanců a zaměstnanecké 

benefity. Teoretické poznatky byly čerpány z odborné literatury i elektronických zdrojů 

a v závěrečné práci byly řádně citovány.  

Druhá část práce popisovala vybranou příspěvkovou organizaci včetně současné nabídky 

zaměstnaneckých benefitů, které nabízí svým zaměstnancům. Nedílnou součástí byla 

analýza současného stavu zaměstnaneckých benefitů ve vybrané organizaci. Pro účely 

této závěrečné práce byl využit kvantitativní přístup sběru primárních dat v podobě 

dotazníkového šetření. I přesto, že se jednalo o kvantitativní výzkum, se v rámci 

navrhovaných změn provedlo také kvalitativní doplnění některých informací potřebných 

ke zdárnému dokončení práce v podobě interview s několika zaměstnanci vybrané 

organizace. Byla tedy využita kombinace dotazníků a rozhovorů, která se dle teoretických 

východisek práce jeví jako ideální způsob skloubení kvantitativních dat z dotazníků  

a kvalitativních dat z rozhovorů. Výhodou tohoto způsobu získání informací je možnost 

obšírnějšího vyjádření respondentů k určitému tématu.   

V poslední části práce byly navrhnuty změny, které vycházely z teoretických východisek 

práce i z výsledků dotazníkového šetření. Tyto návrhy by měly posílit důležitost benefitů 

ze strany zaměstnanců vybrané organizace a také zlepšit spokojenost s nimi. Návrhy byly 

vytvořeny na základě finančních možností dané organizace. Všechny návrhy byly v práci 

finančně vyčísleny.  

Návrhy budou předloženy vybrané organizaci. V případě, že by se organizace rozhodla 

návrhy realizovat, je doporučeno, aby se po roce fungování změn přesvědčila o tom, zda 

opravdu došlo ke zvýšení spokojenosti zaměstnanců s nimi.  
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Interní informace o vybrané organizaci1 

Informace o vybrané organizaci.  

Kolektivní smlouva vybrané organizace na období 1. 1. 2019 – 31. 3. 2021.  

Zásady čerpání FKSP vybrané organizace v roce 2020. 

  

                                                
1 V diplomové práci se neuvádí název ani jiné identifikační údaje o vybrané organizaci z důvodu požadavku 

organizace. 
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PŘÍLOHY 

Příloha 1: Dotazník na téma Zjištění spokojenosti se zaměstnaneckými benefity  

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Zjištění spokojenosti zaměstnanců vybrané organizace se 

zaměstnaneckými benefity 

Vážení zaměstnanci, 

po domluvě s ředitelem vybrané organizace se sídlem v Ostravě se na Vás obracím v 

záležitosti spolupráce na své diplomové práci, kterou zpracovávám v rámci Fakulty 

podnikatelské, Vysokého učení technického v Brně. 

V rámci výzkumu bych Vás chtěla poprosit o vyplnění dotazníku na téma „Zjištění 

spokojenosti zaměstnanců vybrané organizace se zaměstnaneckými benefity“, jehož 

cílem je zjistit, jaké zaměstnanecké výhody přispívají ke spokojenosti zaměstnanců.  

Výzkum je zcela anonymní, výsledky budou poskytnuty vedení společnosti jako 

zpětná vazba o spokojenosti zaměstnanců s nabízenými benefity. Dotazník by Vám 

neměl zabrat více než 10 minut. 

Předem Vám děkuji za Váš čas a ochotu 

Bc. Monika Zámoravcová 

 

Informovanost o benefitech 

Máte přehled o aktuálních benefitech, na které máte nárok? 

o Ano 

o Ne 

o Nejsem si jistý/á 

 

Preference benefitů 

POZNÁMKA: 

Peněžní benefity – ve formě finančního obnosu.  

Nepeněžní benefity – nejedná se o finanční obnos.  



 

 

 

 

Preferujete peněžní, nebo nepeněžní zaměstnanecké benefity? 

o Peněžní 

o Nepeněžní 

o Nepreferuji žádné 

 

Spokojenost s benefity 

Ohodnoťte, zda a do jaké míry jste spokojeni s následujícími benefity v současném 

zaměstnání.  

 
Rozhodně 

spokojen/a 

Spíše 

spokojen/a 

Spíše 

nespokojen
/a 

Rozhodně 

nespokojen
/a 

Nevím, že 

je benefit 
nabízen 

Benefit je 

mi nabízen, 

ale 
nevyužívá

m ho 

Benefit mi 

není 
nabízen 

Příspěvek z FKSP na 

rekreace, kulturu, sport 
a penzijní připojištění 

o  o  o  o  o  o  o  

Příspěvek na 
stravování o  o  o  o  o  o  o  

Stravenky o  o  o  o  o  o  o  

Zdravotní volno 3 

dny/rok o  o  o  o  o  o  o  

Pružná pracovní doba o  o  o  o  o  o  o  

Odměny při životním 

jubileu 50 let a 
odchodu do důchodu 

o  o  o  o  o  o  o  

Možnost úpravy 

pracovní doby (příp. 

neplaceného volno) 
o  o  o  o  o  o  o  

Odstupné při ukončení 
pracovního poměru ze 

zdravotních důvodů ze 

strany zaměstnavatele 

o  o  o  o  o  o  o  

Odborný rozvoj, 

příspěvek na 

vzdělávání při 
zvyšování kvalifikace 

o  o  o  o  o  o  o  

Firemní telefon 
s vlastní SIM kartou o  o  o  o  o  o  o  

Zápůjčky 

zaměstnancům o  o  o  o  o  o  o  

Sociální výpomoci o  o  o  o  o  o  o  

Poskytnutí 
neplaceného volna po 

ukončení nároku na 

rodičovskou dovolenou 

o  o  o  o  o  o  o  

Náhrada platu při 
překážkách v práci o  o  o  o  o  o  o  



 

 

 

Poskytnutí studijního 
volna při přípravě a 

vykonání atestační 

zkoušky 

o  o  o  o  o  o  o  

Půjčovna sportovních 

potřeb o  o  o  o  o  o  o  

 

Z následující nabídky vyberte právě 8 pro Vás nejdůležitějších benefitů a seřaďte je 

podle důležitosti (1 - nejdůležitější, 8 - nejméně důležitý). S těmito benefity nemusíte 

být v současném zaměstnání spokojeni, ale obecně jsou pro Vás důležité. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

Příspěvek 
z FKSP na 

rekreace, 

kulturu, sport 
a penzijní 

připojištění 

o  o  o  o  o  o  o  o  

Příspěvek na 

stravování o  o  o  o  o  o  o  o  

Stravenky o  o  o  o  o  o  o  o  

Zdravotní 

volno 3 

dny/rok 
o  o  o  o  o  o  o  o  

Pružná 
pracovní doba o  o  o  o  o  o  o  o  

Odměny při 
životním 

jubileu 50 let 

a odchodu do 
důchodu 

o  o  o  o  o  o  o  o  

Možnost 

úpravy 
pracovní 

doby (příp. 

neplaceného 
volno) 

o  o  o  o  o  o  o  o  

Odstupné při 

ukončení 

pracovního 

poměru ze 

zdravotních 
důvodů ze 

strany 

zaměstnavatel
e 

o  o  o  o  o  o  o  o  

Odborný 

rozvoj, 

příspěvek na 
vzdělávání při 

zvyšování 

kvalifikace 

o  o  o  o  o  o  o  o  

Firemní 

telefon 

s vlastní SIM 
kartou 

o  o  o  o  o  o  o  o  

Zápůjčky 

zaměstnanců

m 
o  o  o  o  o  o  o  o  



 

 

 

Sociální 

výpomoci o  o  o  o  o  o  o  o  

Poskytnutí 

neplaceného 

volna po 
ukončení 

nároku na 

rodičovskou 
dovolenou 

o  o  o  o  o  o  o  o  

Náhrada platu 

při 
překážkách v 

práci 

o  o  o  o  o  o  o  o  

Poskytnutí 

studijního 
volna při 

přípravě a 
vykonání 

atestační 

zkoušky 

o  o  o  o  o  o  o  o  

Půjčovna 
sportovních 

potřeb 
o  o  o  o  o  o  o  o  

 

Ohodnoťte, zda a do jaké míry jste spokojeni s celkovou nabídkou benefitů, které jsou 

Vám poskytovány. 

Jsem: 
Velmi spokojen/a Spíše spokojen/a 

Spíše 

nespokojen/a 

Velmi 

nespokojen/a 

Nevyužívám 

benefity 

o  o  o  o  o  

 

Změny v poskytovaných benefitech 

Je zde něco, co byste na současné nabídce benefitů změnili? (pokud ne - napište "ne") 

 

Text stručné odpovědi 

___________________________________________ 

 

 

Napadají Vás nějaké další benefity (ne mzdové odměny), které by zvýšily 

spokojenost s Vaším zaměstnáním? (pokud ne - napište "ne") 

 

Text stručné odpovědi 

___________________________________________ 

 

 

Považujete některé benefity (vzhledem k Vaší pozici) poskytované vybranou 

organizací za zbytečné? (můžete zvolit více možností) 

□ Ne 



 

 

 

□ Příspěvek z FKSP na rekreace, kulturu, sport a penzijní připojištění 

□ Příspěvek na stravování 

□ Stravenky 

□ Zdravotní volno 3 dny/rok 

□ Pružná pracovní doba 

□ Odměny při životním jubileu 50 let a odchodu do důchodu 

□ Možnost úpravy pracovní doby (příp. neplaceného volno) 

□ Odstupné při ukončení pracovního poměru ze zdravotních důvodů ze strany 

zaměstnavatele 

□ Odborný rozvoj, příspěvek na vzdělávání při zvyšování kvalifikace 

□ Firemní telefon s vlastní SIM kartou 

□ Zápůjčky zaměstnancům 

□ Sociální výpomoci 

□ Poskytnutí neplaceného volna po ukončení nároku na rodičovskou dovolenou 

□ Náhrada platu při překážkách v práci 

□ Poskytnutí studijního volna při přípravě a vykonání atestační zkoušky 

□ Půjčovna sportovních potřeb 

 

Spokojenost se zaměstnáním 

Ohodnoťte, do jaké míry jste celkově spokojeni s Vaším zaměstnáním.   

Jsem: 
Velmi spokojen/a Spíše spokojen/a Spíše nespokojen/a Velmi nespokojen/a 

o  o  o  o  

 

 

Identifikační otázky 

Jakého jste pohlaví? 

o Muž 

o Žena 



 

 

 

Kolik je Vám let? 

o 15 – 18 

o 19 – 26 

o 27 – 45 

o 46 – 64 

o 65 a více 

 

Na kterém pracovišti organizace jste zaměstnáni? 

o Brno 

o Bruntál 

o Frýdek-Místek 

o Havířov 

o Havlíčkův Brod 

o Jihlava 

o Karviná 

o Nový Jičín 

o Olomouc 

o Opava 

o Ostrava 

o Pelhřimov 

o Šumperk 

o Třebíč 

o Ústí nad Orlicí (Svitavy) 

o Vsetín 

o Vyškov 

o Zlín 

o Žďár nad Sázavou 

 

  



 

 

 

Příloha 2: MATLAB  

(Zdroj: vlastní zpracování) 

>> X = [3 3 1 4 4 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 4 3 2 4 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 2 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 4 4 3 4 4 4 3 

3 4 4 3 4 3 2 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 4] 

 

X = 

 

  Columns 1 through 21 

 

     3     3     1     4     4     3     3     3     3     3     2     3     4     3     3     4     3     2     4     3     3 

 

  Columns 22 through 42 

 

     4     3     4     3     4     3     3     4     2     4     4     4     4     4     3     4     3     4     3     4     4 

 

  Columns 43 through 63 

 

     4     4     3     4     4     3     3     4     3     3     3     4     3     3     4     3     3     4     3     4     4 

 

  Columns 64 through 84 

 

     3     4     3     3     4     4     3     4     4     4     3     3     4     4     3     4     3     2     4     4     4 

 

  Columns 85 through 105 

 

     3     3     3     3     3     4     4     3     4     4     3     4     3     4     3     3     3     3     3     3     3 

 

  Columns 106 through 126 

 

     2     4     3     3     3     4     3     3     3     3     3     3     4     4     3     4     4     3     3     3     2 

 

  Columns 127 through 144 

 

     3     3     3     3     4     3     4     4     4     4     3     3     3     3     4     3     3     4 

 

>> Y = [4 3 4 3 4 3 3 4 4 3 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 4 4 3 4 3 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 

3 3 4 3 4 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4] 

 

Y = 

 

  Columns 1 through 21 

 

     4     3     4     3     4     3     3     4     4     3     3     3     4     4     3     4     3     3     4     3     3 

 

  Columns 22 through 42 

 

     4     3     4     4     3     4     3     4     3     3     4     4     4     4     3     4     4     4     3     4     4 

 

  Columns 43 through 63 

 

     4     3     4     4     4     4     4     4     4     4     3     4     3     4     4     4     4     4     4     4     4 

 

  Columns 64 through 84 

 

     3     3     3     4     4     4     3     4     4     4     3     3     3     4     3     4     3     2     4     4     4 

 

  Columns 85 through 105 

 

     4     4     4     4     4     3     4     3     3     4     4     3     3     4     3     3     4     3     4     3     3 

 

  Columns 106 through 126 

 

     3     4     4     4     4     4     4     3     4     3     4     3     4     4     3     4     3     3     3     3     4 

 

  Columns 127 through 144 

 

     3     3     3     3     4     3     4     4     4     3     4     3     4     3     4     4     3     4 

 

>> mean(X) 

 

ans = 

 

    3.3542 

 

>> var(X) 

 

ans = 

 

    0.3562 

 

>> std(X) 



 

 

 

 

ans = 

 

    0.5968 

 

>> mean(Y) 

 

ans = 

 

    3.5764 

 

>> var(Y) 

 

ans = 

 

    0.2599 

 

>> std(Y) 

 

ans = 

 

    0.5098 

 

>> cov(X,Y) 

 

ans = 

 

    0.3562    0.1161 

    0.1161    0.2599 

 

>> corrcoef(X,Y) 

 

ans = 

 

    1.0000    0.3816 

    0.3816    1.0000 

 

>> T = 0.3816/(sqrt(1-0.3816^2))*sqrt(144-2) 

 

T = 

 

    4.9196 

 

>> 

 

Obrázek 4: MATLAB  

(Zdroj: vlastní zpracování) 



 

 

 

 

Příloha 3: Platová tabulka číslo 1, od 1. 1. 2020  

(Zdroj: Pracomat.cz, 2020) 


