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Abstrakt 

V této práci se zabývám hodnocením systému zaměstnaneckých benefitů ve vybrané 

společnosti. Zaměstnanecké benefity jsou nedílnou součástí odměňování pracovníků a 

také řízení lidských zdrojů. Zaměstnanecké benefity však mohou být i významným 

konkurenčním prvkem v získávání nových pracovních sil. Teoretická část popisuje 

jednotlivé pojmy, členění zaměstnaneckých benefitů a jednotlivé zaměstnanecké 

benefity. Praktická část je orientována především na nabídku zaměstnaneckých výhod ve 

vybraném podniku. Dále se zabývám analýzou a vyhodnocením spokojenosti 

zaměstnanců s benefity, které jim jejich zaměstnavatel nabízí. V poslední části jsou ze 

zjištěných výsledků analýzy navrhnuta vhodná opatření. 

 

Abstract 

In this diploma´s thesis, I evaluate the employee benefits system for a specific company.  

Empolyee benefits are an integral part of the renumeration of an empolyee and also of the 

human resources management. Employee benefits may also be an important competitive 

factor in attracting new workers. The theoretical part describes the terms, division of 

employee benefits and the individual employee benefits. A practical part is oriented 

mainly on employee benefits in specific company. This part is also dedicated to analyzing 

the level of employess satisfaction with the benefits that are offered by their employer. In 

the last part, there are made the suitable suggestions based on the results of the analysis. 

  

Klíčová slova 

personalistika, HR, zaměstnanecké benefity, motivace, zaměstnanec, zaměstnavatel, 

průzkum spokojenosti 

 

Keywords 

human resources, employee benefits, motivation, employee, employer, satisfaction 
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1 ÚVOD 
 

V současné době je poskytování peněžních a nepeněžních plnění ze strany 

zaměstnavatele nezbytnou součástí motivace zaměstnanců a současně tak plní i funkci 

jednoho z nástrojů moderního managementu v oblasti řízení lidských zdrojů. 

Zaměstnavatelé si stále častěji uvědomují, že nezbytnou podmínkou úspěchu společnosti 

jsou především spokojení zaměstnanci.  

Zaměstnanecké benefity jsou motivačním nástrojem, který pomáhá zvýšit loajalitu, 

efektivitu a spokojenost zaměstnanců. Pomocí těchto výhod se zaměstnavatel snaží 

předejít negativním projevům chování ze strany zaměstnanců, jako je například zvýšená 

absence nebo fluktuace kvalitních zaměstnanců. Benefity jsou součástí firemní kultury 

podniku a pozitivně působí na jeho image. Zaměstnanecké benefity posilují motivaci 

zaměstnanců a pomáhají plnit hlavní cíle společnosti.  

Jedním z dalších faktorů, který poukazuje na důležitost poskytování zaměstnaneckých 

výhod a jejich vhodnou skladbu, jsou rostoucí nároky ze strany zaměstnanců. Při hledání 

a výběru nové práce hraje stále častěji důležitou roli právě nabízený systém benefitů ze 

strany zaměstnavatele, který umožňuje rozlišovat mezi individuálními potřebami 

zaměstnanců. Zaměstnavatelé si jsou vědomi, že vhodnou skladbou nabídky benefitů si 

vytváří silnou konkurenční výhodu na trhu a upoutají pozornost většího množství 

potencionálních zaměstnanců. Vhodně nastavený a flexibilní systém zaměstnaneckých 

benefitů zajišťuje možnost uspokojovat odlišné individuální potřeby zaměstnanců. 

Důležité je docílit toho, aby zaměstnanci měli pocit, že nejsou zaměstnavateli lhostejní a 

má zájem se starat o jejich individuální potřeby. Jedině spokojení a motivovaní 

zaměstnanci pak mohou podávat maximální výkony ve své pracovní činnosti a věnovat 

maximální úsilí pro dosažení plánovaných cílů společnosti.  



9 

 

2 CÍL PRÁCE, METODY A POSTUPY ZPRACOVÁNÍ 
 

2.1 Cíle práce 

 

Stěžejním cílem mé diplomové práce je provést analýzu současného stavu 

zaměstnaneckých benefitů a na základě provedené analýzy navrhnout změny v 

zaměstnaneckých benefitech ve vybrané společnosti.  

Analýza je zaměřena na současnou nabídku zaměstnaneckých benefitů ve vybrané 

společnosti a na to, jak jsou s benefity zaměstnanci společnosti seznámeni, spokojeni a 

v jaké míře je využívají.  

Hlavním cílem je následné vytvoření návrhů a opatření vycházející z provedené analýzy, 

které budou přínosné pro celou společnost a současně pomohou především zvýšit 

spokojenost a motivaci zaměstnanců s firemními benefity a tím současně zvýšit efektivitu 

práce.  

 

2.2 Postup a metody řešení práce 

 

Diplomová práce je rozdělena na 3 základní části a to na část teoretickou, analytickou a 

návrhovou. 

V teoretické části jsou charakterizovány základní pojmy a definice související s danou 

problematikou. Mezi ně patří například motivace, pracovní spokojenost či zaměstnanecké 

benefity. Teoretická část tedy obsahuje nezbytné znalosti k pochopení dané problematiky 

a vypracování této práce. Je zde využito především informací z odborné literatury a 

internetových zdrojů, které jsou následně uvedeny v použité literatuře na konci práce. 

Analytická část této práce je zaměřena na popis vybrané společnosti a její současné 

nabídky zaměstnaneckých benefitů. Stěžejní částí této kapitoly je analýza současného 

stavu zaměstnaneckých benefitů, která je provedena prostřednictvím dotazníkového 

šetření mezi zaměstnanci dané společnosti. Dotazník je zaměřen především na oblast 

zaměstnaneckých benefitů a toho, jestli jsou s nimi zaměstnanci spokojeni, zda a v jaké 
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míře benefity využívají a jaké o nich mají povědomí. Dotazník je sestaven na základě 

vlastní konstrukce a skládá se z celkem 12 otázek, z čehož 11 otázek je uzavřených a 1 

otázka otevřená. Škály odpovědí u uzavřených otázek jsou různé, respondenti ve většině 

otázek volí mezi dvěma až pěti předem definovanými odpověďmi v závislosti na 

konkrétní otázce. Pouze jedna dotazníková otázka zaměřená na spokojenost s 

jednotlivými benefity, nabízí respondentům 6 - ti stupňovou škálu odpovědí. Otevřená 

otázka dává respondentům možnost vyjádření jejich vlastního návrhu na nový benefit, 

který jim v současné nabídce zaměstnaneckých benefitů schází. Ke zpracování 

výsledných dat jsem v této práci použila statistické metody, a to konkrétně kontingenční 

tabulky, frekvence a T-test. Výsledná data jsou následně vyhodnocena a znázorněna 

pomocí okomentovaných grafů a tabulek. Nevyplněný dotazník je součástí příloh této 

práce. Ke zpracování analytické části jsou použity především interní materiály 

společnosti a informace z webových stránek společnosti. 

V poslední návrhové části jsou navrženy změny, prostřednictvím kterých by mělo dojít 

ke zvýšení motivace a spokojenosti zaměstnanců vybraného podniku se 

současnou nabídkou zaměstnaneckých benefitů. Všechny návrhy vychází ze zjištěných 

výsledků z dotazníků provedených v rámci analytické části této práce.  
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3 TEORETICKÁ ČÁST 

V této kapitole jsou obsaženy a vysvětleny základní pojmy a východiska týkající se 

motivace, pracovní spokojenosti a zaměstnaneckých benefitů.  

 

3.1 Motivace 

Se zaměstnaneckými benefity úzce souvisí i pojem motivace, jelikož benefity jsou její 

součástí. Cílem motivace je zaměstnance motivovat k vyšší spokojenosti a výkonnosti při 

plnění pracovních úkolů. Definicí motivace je několik, podstata však zůstává vždy stejná. 

„Pojem motivace vyjadřuje psychologické důvody, respektive příčiny lidského jednání. 

Jde o zvláštní druh příčinnosti, který vyjadřuje motiv. Konkrétním motivem se vysvětluje, 

proč člověk jedná určitým způsobem, což souvisí se snahou dosáhnout určitého cíle.“ 

(Blažek, 2011). 

Bedrnová a Nový (1994) motivaci člověka popisují jako soubor činitelů, které představují 

vnitřní hnací síly lidské činnosti usměrňující jeho jednání a prožívání. Právě tato hnací 

síla člověka vede k lepším výkonům, větší aktivitě, zlepšování se. Motivace je nejen v 

pracovním nasazení, ale celkově v životě velice důležitá. 

Dle definice Armstronga (2009) je motivem důvod něco dělat – dát se určitým směrem. 

To znamená, že lidé jsou motivovaní ve chvíli, kdy věří, že to, co právě dělají, jim umožní 

dosažení daného cíle neboli odměny, která zajistí uspokojení jejich potřeby.  

 

3.1.1 Typy motivace 

Motivaci dělíme dle původu faktorů na:  

 vnitřní – lidé si sami vytvářejí faktory, které na něj pak působí. Ty následně 

zapříčiní to, že se lidé chovají nějakým způsobem. Do vnitřních faktorů můžeme 

zahrnout odpovědnost, volnost konat nebo příležitost využívat a rozvíjet 

dovednosti a schopnosti. Vnitřní motivace má hlubší a dlouhodobější účinek, 

protože jsou součástí člověka samotného a není vnucená zvnějšku (Armstrong, 

2007), 
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 vnější – faktory vytvářejí lidé z vnějšku, aby daného jedince motivovali. Vnější 

motivace je tvořena odměny, jako například zvýšení platu, pochvala nebo 

povýšení, ale také tresty, jako například disciplinární řízení, odepření platu nebo 

kritika. Vnější motivy mohou mít bezprostřední a výrazný účinek, ale nemusí 

nutně působit dlouhodobě (Armstrong, 2007). 

 

3.1.2 Teorie motivace 

3.1.2.1 Maslowova hiearchie potřeb – A. Maslow 

Jednou z nejznámějších teorií motivace je beze sporu Maslowova pyramida potřeb. Tuto 

teorii zmiňuje velké množství autorů, například Plamínek (2007). Tato teorie vznikla 

v roce 1943 a vysvětluje důvody, které vedou lidi k nějaké akci. V druhé polovině 20. 

století pozoroval Maslow to, jakým způsobem lidé využívají svoji volnou energii, čímž 

významně pomohl k pochopení lidských potřeb. Tímto pozorováním došel 

k hierarchickému uspořádání lidských potřeb, kdy je v prvním stupni nejdříve potřeba 

uspokojit základní lidské potřeby a následně uspokojovat další potřeby, které následují 

v pyramidě (viz obrázek 1 níže).  

 

 

Obrázek 1: Maslowova hiearchie potřeb 

(Zdroj: Vysekalová, 2011) 
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Jak zobrazuje obrázek 1 výše, nejdříve by měl člověk uspokojit základní fyziologické 

potřeby, jako je například jíst, pít, dýchat apod. (Plamínek, 2007). Jestliže jsou základní 

potřeby uspokojeny, následuje uspokojení potřeby bezpečí, jako například stabilní práce, 

finanční jistota či zdraví. Dalším patrem pyramidy představuje pocit sounáležitosti, lásky. 

Pokud se jedinci těchto potřeb nedostává, zažívá pocit osamění. Poté následuje potřeba 

uznání, ke které se řadí touha zastávat určitý společenský status, mít úctu a uznání či 

dosahovat žádoucích výsledků. Nejsou-li tyto potřeby uspokojeny, jedinec se cítí 

podřadný a nedůležitý. Vrchol pyramidy je tvořen potřebou seberealizace, neboli potřeba 

naplnění vlastního potenciálu (Plamínek, 2007). 

 

 

3.1.2.2 Teorie potřeb – D. McClleland 

Tato teorie je reakcí na Maslowovu teorii potřeb, která ignoruje koncept hierarchie. 

McClleland se ve své teorii snažil o kategorizaci lidí dle preferování různých potřeb a 

celé schéma zjednodušil tím, že vytvořil tři základní orientace v uspokojování potřeb 

(Mikuláštík, 2007).  

 potřeba výkonu – zaměření na plnění a dokončování úkolů, překonávání překážek, 

soutěživost a realismus při odhadování náročnosti, 

 potřeba afiliance – preferování dobrých vztahů, týmový duch a porozumění, 

 potřeba moci – projevuje se preferováním mocenské pozice a potřebou vést a řídit. 

 

Důvodem tohoto rozdělení je, že jednotlivec má neustále několik často protichůdných 

potřeb, které působí na motivaci až v momentě jejich aktivace. Toto tvrzení je v rozporu 

s Maslowovou teorií, že s vývojem jedince se také stejnoměrně vyvíjí jeho potřeby dle 

zavedené hierarchie (Mikuláštík, 2007). 
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3.1.2.3 Teorie očekávání – V. Vroom 

Autor této teorie V. Vroom již motivaci nezkoumal na základě potřeb jednotlivce, ale 

motivaci vysvětlil jako funkci pravděpodobnosti očekávaného výsledku a hodnoty 

požadovaného výsledku. Teorie očekávání tak vychází z toho, že člověk vynakládá určité 

úsilí, jehož smyslem je dosáhnout určitého výsledku a dále očekává, že jeho tento 

výsledek bude oceněn. Toto ocenění musí mít pro pracovníka nějaký význam, a čím větší 

význam má, tím větší úsilí by měl vynakládat (Mikuláštík, 2007). 

Vroom ve své teorii pracuje s pojmy jako: 

 exspektance – představuje očekávané představy pracovníka o výsledku svého 

snažení, 

 instrumentalita – pravděpodobnost, s jakou očekává pracovník odměnu za svůj 

výkon, 

 valence – vyjadřuje, co pracovník získá za pracovní výkon. 

 

3.1.2.4 Teorie pracovní motivace X a Y – D. McGregor 

V této teorii popsal Douglas McGragor základní domněnky manažerů o vztahu 

zaměstnanců k práci, respektive o jejich ochotě pracovat a pracovní motivaci. Teorii 

označil jako teorii X a teorii Y. Na základě těchto předpokladů pak manažeři vycházejí 

při motivování a řízení lidí. 

Podle teorie X zaměstnanci pracují neradi, jsou líní a nezodpovědní. Práce pro ně 

představuje nutný zdroj obživy. Takové zaměstnance je při práci nutné pravidelně a 

přísně kontrolovat. Zaměstnanci jsou motivováni prostřednictvím hmotných odměn. 

Oproti tomu, teorie Y vychází z odlišného přístupu zaměstnanců k práci. Podle této teorie 

mají lidé svoji práci rádi a považují ji za přirozenou součást svého života. V případě, že 

se ztotožňují s podnikovými cíli, není potřeba je příliš kontrolovat. Zaměstnanci jsou 

iniciativní a nebrání se odpovědnosti.  

Obě tyto teorie našly uplatnění v praxi podnikového řízení. Vyjadřují však krajní přístupy 

k motivování a vedení lidí. V praxi se využívá kombinace obou těchto teorií (Tureckiová, 

2004). 

 



15 

 

3.1.2.5 Teorie spravedlnosti – J. S. Adams 

Autorem této teorie je J. Stacey Adams v roce 1965. Bedrnová (2002) uvádí, že 

přirozenou tendencí každého pracovníka je srovnání toho, co do práce vložil (intenzita, 

náročnost, odpovědnost, čas apod.) s tím, jaký vklad do toho dali ostatní pracovníci a 

srovnání kompenzace, kterou za práci získali, a jaký efekt jim práce přinesla. Pokud má 

pracovník pocit, že vklady a kompenzace jsou nerovnovážné nebo existuje nerovnováha 

v porovnání s jinými pracovníky, snaží se poté tuto nerovnoměrnost odstranit (Bedrnová, 

2002). Lidé jsou motivovanější v případě, že je s nimi zacházeno slušně a spravedlivě. Je 

potřeba vytvořit spravedlivé postupy v zaměstnávání a odměňování lidí (Armstrong, 

2007). 

 

3.1.2.6 Teorie kompetence – R. W. White 

Motiv kompetence se u dospělého člověka v pracovní oblasti projevuje, jako potřeba 

prokázat své schopnosti, profesionální způsobilost. Prokázáním této kompetence získat 

přiměřený obdiv, uznání a respekt druhých lidí (Bedrnová a Nový, 2007).  

 

3.1.2.7 Teorie cíle - Latham a Locke 

Základním principem této teorie je stanovení cíle, že vědomé cíle ovlivňují lidskou 

činnost a zaměřují se na vztah mezi těmito cíli a stupněm plnění úkolů. Vědci zjistili, že 

zadávání určitých obtížných úkolů trvale vede k vyšším výkonům ve srovnání s pouhým 

nucením lidí dělat to nejlepší. Podle Lockeho a Lathama ovlivňují cíle výkon ve čtyřech 

směrech (Sullivan & Strode, 2010): 

 

 cíle slouží k zaměření pozornosti na relevantní činnosti, 

 cíle vedou k většímu úsilí, 

 cíle mají pozitivní dopad na vytrvalost, 

 cíle nenutí spoléhat se na již naučené schopnosti a dovednosti, ale motivují 

k osvojení nových strategií, které vedou k dosažení cíle. 
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Teorie cíle Lathama a Locka říká, že se motivace a výkon zvyšují, pokud jsou jedincům 

stanoveny obtížné, avšak zvládnutelné cíle, a existuje zpětná vazba na odvedený výkon 

(Wagnerová, 2008, s. 15). 

Motivace a výkon se zlepší, jestliže lidé mají náročné, ale přijatelné cíle a dostává se jim 

zpětné vazby (Armstrong, 2007). 

 

3.1.3 Pracovní motivace 

Pracovní motivace souvisí s výkonem pracovní činnosti, s výkonem určité pracovní 

pozice a jí odpovídající pracovní role. Současně lze pracovní motivaci označit jako postoj 

člověka k práci celkově, k pracovnímu uplatnění a k pracovním úkolům, tedy obecně 

řečeno znamená ochotu pracovat (Provazník, Komárková, 1996).  

Jako pracovní motivaci můžeme chápat také jako aspekt motivovaného chování jedince, 

který vede k vykonávání pracovní činnosti zastoupením pracovní pozice a výkonem 

příslušné pracovní role, tedy s realizací pracovních úkolů (Bedrnová, 2012). 

Pracovní spokojenost definuje Koubek (2003) jako zcela individuální míru pozitivnosti 

vztahu a přístupu k vykonané práci. Jedná se vlastně o individuální poměr souladu mezi 

pracovní orientací člověka a vykonávanou prací. 

U pracovní motivace můžeme zkoumat především motivy, které vedou k volbě 

vybraného typu pracovní činnosti, a také to, jaké motivy jsou vykonáváním dané pracovní 

činnosti uspokojovány (Tureckiová, 2004).  

Z tohoto hlediska se pak rozlišují: 

 přímé (vnitřní) motivy – příkladem může být potřeba činnosti jako takové, potřeba 

kontaktu s lidmi, motiv výkonu, touha po moci, seberealizace, vlastní 

rozhodování atd. V tomto případě je práce samotným zdrojem uspokojení 

člověka,  

 nepřímé (vnější) motivy – sem řadíme například mzdu uspokojující jiné potřeby, 

potřeba jistoty a uplatnění s atd. U nepřímého motivu je tak práce prostředkem 

k uspokojování jiných potřeb (Tureckiová, 2004).  
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3.2 Pracovní spokojenost 

Pracovní spokojenost je jedním z hlavních faktorů, které určují pozitivní postoj k práci i 

k organizaci a může mít zásadní vliv na pracovní výkon, kvalitu odvedené práce, 

fluktuaci a loajalitu pracovníků vůči firmě. Pracovní spokojenost se skládá z řady zdrojů, 

souvisí však především se způsobem odměňování, stylem řízení, mezilidskými vztahy na 

pracovišti, s výběrem zaměstnanců, způsobem zadávání pracovních úkolů a vymezením 

pracovních míst a jejich pravomocí (Urban, 2005).  

Dle Bedrnové (1998) má pracovní spokojenost tři různé interpretace. Tou první je 

považování pracovní spokojenosti jako popisu stavu neboli kritérium hodnocení 

personální politiky podniku. Z toho vyplývá, že čím větší je spokojenost zaměstnanců, 

tím je lepší péče ze strany zaměstnavatele. Druhý výklad chápe pracovní spokojenost 

jakožto pocit naplnění nebo radosti z vlastního uplatnění, kdy jde v tomto případě o 

jakousi hnací sílu. Ve třetím případě je pracovní spokojenost vnímána jako uspokojení 

člověka vycházející z dosahování nízkých pracovních cílů, kdy je daný pracovník smířen 

se současným stavem a nic ho nenutí se více namáhat, což může být překážkou 

v dosahování žádoucího pracovního výkonu.  

Úroveň spokojenosti s prací je ovlivňována vnitřními a vnějšími motivačními faktory, 

dále kvalitou řízení. Nesmíme opomenout vliv sociálních vztahů na pracovišti a mírou v 

jaké jsou jedinci ve své práci úspěšní nebo neúspěšní (Armstrong, 2007). 

 

3.2.1 Teorie pracovní spokojenosti 

Jednou z teorií zabývající se spokojeností zaměstnanců v zaměstnání je jednofaktorová 

teorie pracovní spokojenosti. Základem této teorie je předpoklad, že pracovní spokojenost 

je jednodimenzionální veličinou. Spokojenost i nespokojenost jsou chápány jako krajní 

body jedné dimenze představující kontinuum, tedy na jedné straně stojí spokojenost a na 

druhé nespokojenost. Tudíž když se snižuje spokojenost, automaticky se zvyšuje 

nespokojenost. Když jsou tedy podmínky na pracovišti dobré, je zaměstnanec spokojený. 

Mezi tyto teorie se řadí přístupy Maslowa, Vrooma a Stogdilla (Štikar a kol., 1998, 

Kollárik 2002). 
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Autorem druhé základní teorie, Herzbergovy dvoufaktorové teorie, je Frederick 

Herzberg. Ten pojmenoval dva základní faktory, které představují pro zaměstnance zdroj 

spokojenosti a motivace. Těmito faktory jsou hygienické faktory a motivátory. 

Hygienické faktory jsou faktory, které vyvolávají pracovní nespokojenost. Patří mezi ně 

například pracovní podmínky, mezilidské vztahy, platové podmínky, jistota zaměstnání 

apod. Motivátory jsou faktory, které pomohou nabudit motivaci a spokojenost 

zaměstnance. Jedná se například o úspěch, uznání, profesní růst, odpovědnost atd. 

Herzbergovy dvoufaktorové teorie se využívá při sestavování či pochopení motivačních 

faktorů pracovníků v organizaci (Management Mania, 2016). 

 

Tabulka 1: Herzbergova dvoufaktorová teorie 

HERZBERGOVA DVOUFAKTOROVÁ TEOIE 

Hygienické faktory 

(zdroje nespokojenosti) 

Motivátory 

(zdroje spokojenosti) 

 Pracovní podmínky 

 Mzda 

 Mezilidské vztahy 

 Jistota zaměstnání 

 Soukromý život 

 Politika podniku 

 Postavení 

 Úspěch 

 Uznání 

 Profesní růst 

 Odpovědnost 

 Osobní výhody 

 Pracovní náplň 

 Povýšení 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

3.2.2 Faktory ovlivňující pracovní spokojenost 

Dle Armstronga (2007) je úroveň pracovní spokojenosti ovlivňována vnitřními a vnějšími 

motivačními faktory, kvalitou řízení organizace, sociálními vztahy s pracovní skupinou a 

v neposlední řadě také mírou, v jaké jsou jedinci ve své práci úspěšní či neúspěšní. 

Faktorů, které ovlivňují pracovní spokojenost, je celá řada. Tyto faktory se mohou 

rozdělit na vnitřní a vnější. Za vnitřní faktory můžeme považovat například věk, pohlaví, 

zkušenosti, schopnosti, intelekt, vzdělání atd. Vnitřní faktory nemají prokázaný dopad na 

pracovní spokojenost. Mezi vnější faktory pak naopak patří plat/mzda, druh práce, 

povýšení, vedení, pracovní tým nebo pracovní podmínky (Štikar, 2003). 
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Mezi faktory zvyšující pracovní spokojenost patří: 

 průhledná organizační a personální politika, 

 jasné a přiměřeně určené cíle vlastní práce, 

 různorodá práce, 

 větší autonomie neboli možnost vlastní kontroly nad svojí prací, 

 příležitosti využití vlastních schopností a zkušeností při práci, 

 ocenění práce a sociální pozice v organizaci a ve skupině, 

 finanční ohodnocení, 

 optimální spolupráce a mezilidské vztahy, 

 bezpečnost vykonávané práce (Kocianová, 2010). 

 

Naopak, mezi faktory snižující pracovní spokojenost se řadí například tyto faktory: 

 převaha nepředvídatelných vlivů na práci, 

 časový stres, 

 pracovní zátěž, 

 nereálně pracovní nároky, 

 sociální „nepohoda“ na pracovišti a špatné vztahy se spolupracovníky a 

nadřízeným, 

 nedostatek času na osobní a rodinný život, 

 psychosomatické důsledky práce (Kocianová, 2010). 
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3.2.3 Měření spokojenosti zaměstnanců 

V zahraničních vyspělých firmách je měření spokojenosti zaměstnanců považováno za 

standartní nástroj řízení lidských zdrojů. K hodnoceným faktorům patří například: 

 finanční ohodnocení, 

 morální ohodnocení, 

 budoucí uplatnění zaměstnance v organizace, 

 perspektiva dalšího rozvoje, 

 pracovní prostředí (iPodnikatel, 2011). 

 

Mezi nejčastěji využívané metody patří osobní nebo písemné dotazování. To může být 

doplněno například o pozorování reakcí lidí. Při zkoumání spokojenosti zaměstnanců je 

důležité předem zjistit, zda jsou respondenti ochotni odpovídat pravdivě bez nežádoucího 

zkreslování informací. Pro získání reálného obrazu o spokojenosti zaměstnanců je vhodné 

tyto zaměstnance před samotným dotazováním seznámit se samotným výzkumem a 

vysvětlit jim záměr dotazování (Bedrnová a kol., 2007). 

Měření spokojenosti a zjišťování názorů zaměstnanců může být použito pro:  

 získání konkrétních informací o preferencích pracovníků, 

 získání názorů zaměstnanců na efektivitu a spravedlnost hodnocení práce, 

stanovování mezd, řízení pracovního výkonu a jiné oblasti jako stejné příležitosti 

či rozvoj pracovníků, 

 hodnocení vzdělávání pracovníků, 

 porovnání morálky v různých částech firmy, 

 varovné upozornění na problémy v určitých oblastech, 

 určení příčin problémů (Armstrong, 1996).  

Měření by mělo zahrnovat i diskuzi se zaměstnanci o jejich názorech a o tom, co by dle 

nich mělo vedení podniku udělat nebo změnit (Armstrong, 1996). 
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3.3 Zaměstnanecké benefity 

Benefity jsou zaměstnanecké výhody, které jsou zaměstnancům poskytovány nad rámec 

jejich mzdy či platu a z větší části jsou v nepřímé souvislosti s pracovním výkonem. 

Vzhledem k tomu, že jsou nepovinné, není na ně právní nárok. Zaměstnanecké benefity 

jsou poskytovány na základě rozhodnutí daného zaměstnavatele, bývají předmětem 

kolektivního vyjednávání a kolektivních smluv, případně mohou být zahrnuty v interních 

předpisech zaměstnavatele nebo součástí dohody v pracovní či podobné smlouvě 

uzavřené mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem (Pelc, 2009).  

Jako benefit je obecně označována výhoda nebo prospěch z účasti v určitém systému, 

v našem případě se jedná o výhodu plynoucí ze zaměstnaneckého vztahu (Pelc, 2011).  

Odměňování zaměstnanců současně plní dvojí úlohu. Tou první je podněcovat 

zaměstnance k lepšímu pracovnímu výkonu a motivovat jej k dosažení vytyčených cílů 

prostřednictví pobídek. Druhou úlohou je oceňovat zaměstnance za jejich dosavadní 

odvedenou práci, tedy poskytovat jim uznání za jejich úspěšnost v podobě odměn neboli 

bonusů (Koubek, 2004). 

V souladu se zákoníkem práce přísluší zaměstnanci za vykonanou práci mzda nebo plat 

(§ 109 zákoníku práce). Mzda je a nadále zůstane rozhodující motivací k práci. 

V poslední době ale dochází k řadě změn, které ovlivňují i personální oblast, a to 

zásadním způsobem ovlivňuje postoj firem i jejich zaměstnanců, pokud jde o oblast 

motivace k práci. Firmy se tak vedle mzdy snaží v době změn a krize poskytovat 

zaměstnancům také další plnění, kromě základní mzdy. Tato plnění poskytovaná 

zaměstnavatelem ke mzdě nebo platu označujeme jako benefity (D´Ambrosová a kol., 

2014).  

Dle Kociánové (2010) se musí vedení společnosti rozhodnout o formě benefitů, způsobu 

informování zaměstnanců o jejich poskytování, a především zvážit možnost jejich 

volitelnosti. Cílem managementu je, aby tato forma odměn měla na zaměstnance co 

největší motivační účinek, dopad na jejich spokojenost, stabilitu i dobré vztahy. 

Důležitým procesem je průběžné monitorování skutečných preferencí zaměstnanců, aby 

firma nevynakládala zbytečné prostředky na benefity, o které zaměstnanci nemají zájem.  
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3.3.1 Význam benefitů 

Poskytování benefitů je vedle pohyblivé části platu, která je závislá na kvalitě a množství 

odvedené práce, velmi využívanou formou k motivování zaměstnanců. Benefity mají 

v zaměstnanci vzbudit pocit sounáležitosti s firmou a snahu odvádět pro ni co nejlepší 

práci. Význam poskytování benefitů je dle Pelce (2011) následující: 

1. z ekonomického hlediska jde pro zaměstnavatele o možnost úspory mzdových 

nákladů s ohledem na daňové a odvodové úlevy či možnost zvýhodnění. Benefity 

se z toho důvodu používají kvůli daňové či odvodové optimalizaci podniku,  

2. poskytování benefitů je součástí personální politiky podniku, jedním 

z nejúčinnějších nástrojů personálního managementu, který se využívá k přilákání 

a udržení nových a kvalitních zaměstnanců, ke zvýšení jejich loajality, motivace 

k práci, produktivity, snížení fluktuace a s tím souvisejících nákladů. 

Zaměstnavatelé tak v benefitech mohou vidět efektivní investici do zaměstnanců,  

3. cílem benefitů je tvorba a posilování motivace, a to z dlouhodobého hlediska, 

v žádném případě nejde o jednorázovou záležitost. Jde o proces, který vyžaduje 

systematický přístup s dobrou znalostí psychologie práce. V dnešní době je 

poskytování benefitů především dobrým způsobem, jak se odlišit od konkurence, 

která je v dnešní době opravdu velká. S tím souvisí snaha o získání konkurenční 

výhody, posílení firemní kultury či zvyšování hodnoty značky. V neposlední řadě 

přináší poskytování benefitů zaměstnancům zvýšení image a atraktivity 

zaměstnavatele,  

4. benefitní program může být součástí krizového plánu zaměstnavatele. To lze 

ilustrovat například na benefitu očkování proti chřipce v případě chřipkové 

epidemie. Vyšší nemocnost přináší zaměstnavateli vyšší hospodářské ztráty. 

Prevence ve formě tohoto benefitu představuje nižší investici než následné 

náklady na nemoc, 

5. u poskytování benefitů by zaměstnanci rozhodně neměli vnímat diskriminaci. 

Zaměstnavatelé jsou ze zákona povinni zabezpečovat rovné zacházení se všemi 

svými zaměstnanci v případě pracovních podmínek, odměňování za práci a 

poskytování peněžitých a nepeněžitých plnění. V pracovněprávních vztazích je 
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zakázána jakákoliv forma diskriminace. Za tu se považuje rozdílné zacházení se 

zaměstnanci (Pelc, 2011).  

 

3.3.2 Cíle benefitů 

Dle Armstronga (1999) jsou cíle zaměstnaneckých benefitů následující: 

 poskytnout atraktivní a konkurenceschopný soubor celkových změn, které by 

umožnily jak získat, tak udržet vysoce kvalitní zaměstnance, 

 uspokojovat osobní potřeby zaměstnanců, 

 posilovat oddanost a vědomí závazku zaměstnancům vůči podniku, 

 poskytovat některým zaměstnancům daňově zvýhodněný způsob odměny. 

Zaměstnanecké benefity musí být stejně jako všechny ostatní formy stimulace a 

odměňování v souladu s cíli a strategií organizace. Některé zaměstnanecké benefity 

mohou mít krátkodobé účinky jako například poskytování dovolených nebo možnost 

využití rekreačního zařízení podniku a mohou zaměstnavateli pomoct s rozvojem 

společnosti a získávání nových zaměstnanců. Důraz může být také kladen na benefity 

s dlouhodobými účinky, mezi které lze zařadit například bezpečnost práce zaměstnanců 

v organizaci. Účelem je jednak odměnit zaměstnance za jejich práci a taktéž dosažení 

různých cílů organizace (Milkowich a další, 1993). 

 

Všechny zaměstnanecké benefity by měly splňovat čtyři cíle: 

 konkurenceschopnost vůči ostatním firmám, 

 nákladovou efektivnost, 

 přizpůsobení se jednotlivým potřebám a preferencí zaměstnanců v nejvyšší 

možné míře, 

 soulad se zákony (Milkowich, a další, 1993). 
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3.3.3 Množnosti poskytování benefitů 

Zaměstnanecké výhody jsou často samotnými zaměstnanci oceněny vyšší váhou 

motivace než jejich samotná mzda. Pokud zaměstnanec zvažuje nabídku více pracovních 

příležitostí, balíček poskytovaných benefitů je potom jedním z podstatných 

rozhodovacích faktorů (Macháček, 2010). 

Celkem můžeme zaměstnanecké benefity zacílit na tři různé segmenty. V prvním případě 

poskytneme benefity celému personálu dané společnosti. Mezi tyto benefity patří 

například příspěvek na stravování, vzdělávací kurzy, rekreace personálu nebo úhrada 

zdravotních prohlídek. Dále do této skupiny dále řadíme třeba příspěvky na penzijní 

připojištění a soukromé životní pojištění či zvýhodněné půjčky. V tomto segmentu lze 

zaměstnanecké benefity poskytovat dvěma způsoby, a to buď fixně, nebo flexibilně 

(Macháček, 2008). 

Druhým segmentem je poskytování zaměstnaneckých výhod pouze vybrané skupině 

personálu. Sem řadíme například příspěvky na používání služebního automobilu nebo 

poskytnutí zaměstnaneckých akcií. Další možností je například také bezplatné přechodné 

ubytování (Macháček, 2008).  

V posledním případě můžeme poskytnout individuální příspěvek pouze vybranému 

zaměstnanci. Mezi takové příspěvky patří například podpora při dlouhodobé nemoci, 

neštěstí v rodině či živelná pohroma apod. (Macháček, 2008). 

Benefity lze dle Macháčka (2010) poskytovat formou: 

 fixní 

Nabídka zaměstnaneckých benefitů je pevně zakotvena v kolektivní smlouvě 

nebo v interním předpisu firmy s určením pro všechny zaměstnance. Na 

zaměstnanci je pak volba, zda tuto nabídku benefitů využije či nikoliv. 

Nevýhodou této formy poskytování benefitů může být špatně zvolený benefitní 

program, kterého zaměstnanci nebudou chtít využívat. To by pro podnik následně 

znamenalo zmařenou investici. 

 flexibilní 

Nabídka zaměstnaneckých benefitů je nastavena tak, že dle kolektivní smlouvy či 

interního předpisu má každý zaměstnanec stanoven roční limit bodů. 
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Zaměstnanec si pak sám libovolně zvolí, které benefity ze široké škály benefitů se 

rozhodne využít.  

 

3.3.4 Členění benefitů 

Zaměstnanecké benefity lze členit podle několika různých hledisek. Nejjednodušeji 

můžeme benefity členit na benefity z hlediska zaměstnance a benefity z hlediska 

zaměstnavatele.  

Z hlediska charakteru výdajů zaměstnavatele lze benefity členit na (Pelc, 2011): 

 finanční (zaměstnavatel vydává finanční prostředky na poskytnutí benefitu pro 

zaměstnance), 

 nefinanční (benefit pro zaměstnance je poskytnut bez finančního výdaje 

zaměstnavatele). 

Z hlediska formy příjmu na straně zaměstnance lze benefity členit na (Pelc, 2011): 

 peněžní (zaměstnanec přímo obdrží danou finanční částku), 

 nepeněžní (zaměstnavatel poskytuje zaměstnanci benefity ve formě bezplatné 

nebo zvýhodněné služby). 

Pro lepší názornost uvádím níže obrázek převzatý z knihy Zaměstnanecké benefity v roce 

2008 (Pelc, 2008). 

 

 

Obrázek 2: Členění zaměstnaneckých benefitů dle příjmové a výdajové charakteristiky benefitů 

(Zdroj: Pelc, 2008) 
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Benefity lze členit také z hlediska času na (Pelc, 2011):  

 jednorázové – neboli okamžité, např. sociální výpomoc, 

 krátkodobé – např. příspěvek na nápoje či stravování, 

 dlouhodobé – např. příspěvky na životní pojištění či penzijní spoření. 

 

3.3.5 Rizika benefitů 

Riziko u poskytování benefitů může představovat chybná aplikace daňových a 

odvodových zákonů. Následkem špatné aplikace je následné dodanění. Pro možnost 

využívání daňového zvýhodnění u benefitů je nezbytné dodržovat zákonné parametry. 

Jedině tímto způsobem je možné daňové a pojistné zvýhodnění následně uplatnit. Aby 

zaměstnavatel mohl dosáhnout daňové bezpečnosti, je k tomuto uplatnění nezbytné splnit 

zákonné podmínky (Pelc, 2011). 

Dle článku Kristýny Delmar (2017) by si zaměstnavatelé měli dávat pozor především na 

diskriminaci při poskytování benefitů. Zaměstnanecké benefity jsou v rukou 

zaměstnavatele, který může rozhodovat o tom, zda bude benefity poskytovat plošně všem 

zaměstnancům. Zaměstnavatel však musí současně při jejich poskytování respektovat 

předpisy chránící zaměstnance proti diskriminaci a zaručující mu rovné zacházení. 

Příkladem přímé diskriminace by bylo například, kdyby ženy dostaly možnost upravit si 

svoji pracovní dobu dle školního rozvrhu svých dětí.  

Ačkoliv se zaměstnanecké benefity pojí ve velké míře s řadou přínosů a pozitiv, nelze 

zapomínat i na některá jejich úskalí, kam lze zařadit podle Urbana (2005) například: 

 samotní zaměstnanci často berou zaměstnanecké benefity jako samozřejmost, 

měli by je však chápat jako nadstandartní formu péče ze strany zaměstnavatele,  

 plošně poskytované benefity mohou být nepružné – to znamená, že nemusí 

vyhovovat všem zaměstnancům, díky čemuž klesá jejich atraktivita a využívání, 

 zaměstnanecké benefity bývají v některých případech poskytovány spíše 

mechanicky, aniž by při tom byly zohledněny specifické potřeby daného podniku; 
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tím však může dojít k tomu, že zaměstnanci mají k dispozici benefity, které se do 

jejich společnosti vůbec nehodí, 

 prostřednictvím zaměstnaneckých benefitů může docházet k podněcování 

nespokojenosti, a to v případě, že jejich nárokováním vznikají pocity 

nespravedlnosti, obvinění z nadržování či vyzdvihování určité skupiny 

zaměstnanců. 

 

3.3.6 Financování benefitů 

Dle Macháčka (2008) mohou firmy poskytovat zaměstnanecké benefity z různých zdrojů: 

 na vrub daňově uznatelných výdajů (nákladů), 

 na vrub nedaňově uznatelných výdajů (nákladů), 

 ze sociálního nebo obdobného fondu tvořeného ze zisku po jeho zdanění, 

 ze zisku po jeho zdanění resp. z nerozděleného zisku z předchozích účetních 

období. 

 

3.3.7 Jednotlivé druhy benefitů  

Níže jsou uvedeny nejběžnější zaměstnanecké výhody, které jsou často poskytovány 

zaměstnavateli nejen v České republice.  

 

3.3.7.1 Prodloužená dovolená 

Dle zákoníku práce (§ 213) je základní doba dovolené vyměřená na 4 týdny za kalendářní 

rok. Zákoník však dále uvádí, že tato minimální výměra může být zaměstnavatelem 

prodloužena.  Výjimku tvoří státní zaměstnanci, kteří mají 5 týdnů dovolené a akademičtí 

a pedagogičtí pracovníci, kteří mají dokonce 8 týdnů dovolené. Zaměstnavatel může 

zaměstnanci tuto základní dobu prodloužit o týden případně ještě více dnů. Prodloužení 

dovolené patří mezi nejžádanější benefity. Prodloužená dovolená musí být zakotvena 

v kolektivní smlouvě nebo v interním předpisu firmy. Pro zaměstnavatele je dovolená 
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navíc jedním z finančně náročnějších benefitů. Zaměstnanec se za tuto dobu nebude 

podílet na vytvoření zisku firmy a zaměstnavatel za něj bude za tu dobu muset odvádět 

zdravotní a sociální pojištění (CFOworld, 2015).  

 

3.3.7.2 Příspěvek na stravování 

Jedná se o základní benefit, který ve vybrané podobě poskytuje převážná většina 

zaměstnavatelů. Dle ustanovení § 236 zákoníku práce je zaměstnavatel povinen umožnit 

stravování všem svým zaměstnancům ve všech pracovních směnách (výjimkou jsou 

pouze zaměstnanci vyslaní na pracovní cestu). Zaměstnavatel tedy nemá povinnost 

zajistit svým zaměstnancům stravování, má jen povinnost zaměstnancům stravování 

umožnit. Jde tedy o fakultativní plnění zaměstnavatele, které plyne z jeho rozhodnutí 

(Macháček, 2010).  

Zaměstnavatel má celkem 3 způsoby, jak může stravování svým zaměstnancům umožnit. 

První variantou je zajistit zaměstnancům stravování ve vlastním stravovacím zařízení. 

V tomto případě je možné výdaje zaměstnavatele na toto zařízení (s výjimkou hodnoty 

potravin) zahrnout do daňových výdajů.  

Dalšími možnostmi je stravování zajišťované prostřednictvím jiných subjektů (např. 

dovoz stravy od jiného provozovatele) nebo je možno příspěvek zaměstnancům vyplácet 

ve formě stravenek (Uctovani.net, 2015).  

Stravenky poskytované zaměstnavatelem mohou mít různou nominální výši, která závisí 

na rozhodnutí managementu dané společnosti. U stravenek je část hodnoty doplácena 

samotnými zaměstnanci. Ze strany zaměstnavatele je daňovým výdajem příspěvek až do 

výše 55 % ceny jednoho jídla za jednu směnu. Výše nominální hodnoty stravenky 

poskytnuté zaměstnavatel zaměstnanci není nijak omezená, vždy záleží na rozhodnutí 

zaměstnavatele. Současně zákonem není stanoveno, za jakou částku z nominální hodnoty 

stravenky bude stravenka zaměstnancům prodávána. Stravenka může být zaměstnancům 

poskytována i bezplatně. Poskytnutou stravenku může zaměstnanec využít k zakoupení 

jídla (obědu) nebo ji dle svého uvážení využít k zaplacení nákupu v prodejnách potravin, 

supermarketech apod. (Macháček, 2010).  
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3.3.7.3 Příspěvek na penzijní připojištění  

Popularita tohoto benefitu roste s narůstající nejistotou týkající se vyplácení a výše 

starobních důchodů v budoucnu. Obyvatelé mají tendence být obezřetní a na penzijní 

připojištění si spořit. Zaměstnavatelé se na tomto připojištění spolupodílí a poskytují 

příspěvek jako jeden z důležitých zaměstnaneckých benefitů. Příspěvek je upraven 

zákonem č. 42/1994 Sb. o penzijním připojištění se státním příspěvkem. Možnost zřízení 

penzijního připojištění má každý občan v České republice, který dosáhl věkové hranice 

18 let a na území ČR má trvalý pobyt. Pro zaměstnance je poskytování příspěvku na 

penzijní připojištění mnohem výhodnější než navýšení mzdy (kvůli odvodům na 

zdravotní a sociální pojištění). Nejvyšší daňově uznatelnou část, kterou může 

zaměstnavatel přispívat, jsou až 3 % vyměřovacího základu pro výpočet srážek na 

sociální zabezpečení. (CFO World, 2013). 

Penzijní připojištění funguje na bázi pravidelné úložky předem stanovené částky na účet 

příslušné pojišťovny. Tyto prostředky jsou pak penzijním fondem průběžně investovány 

a zhodnocovány. Penzijní připojištění se státním příspěvkem představuje vhodnou formu 

dlouhodobého spoření (Macháček, 2010). 

 

3.3.7.4 Příspěvek na soukromé životní pojištění 

Soukromé životní pojištění umožňuje pojištěné osobě krýt případné riziko smrti a s tím 

související zajištění prostředků pro pozůstalé. Stejně jako penzijní připojištění funguje na 

bázi pravidelné úložky v předem stanovené výši na účet vybrané pojišťovny. Poskytování 

příspěvku na penzijní připojištění a na soukromé životní pojištění svým zaměstnancům 

představuje pro zaměstnavatele účinnou motivaci, která je pro obě strany výhodnější než 

prosté zvyšování mzdy (Macháček, 2010).  

 

3.3.7.5 Poskytování občerstvení, nealkoholických a ochranných nápojů na 

pracovišti 

Benefit v podobě poskytování občerstvení a nealkoholických nápojů na pracovišti je 

závislý na tom, zda jde o nepeněžní nebo peněžní plnění zaměstnavatele jeho 

zaměstnancům. V případě nepeněžního plnění poskytuje zaměstnavatel různé občerstvení 

a nealkoholické nápoje na pracovišti, přičemž úhrady za tato plnění hradí ze svých 
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finančních prostředků. Může jít například o pořádání společných snídaní či svačin, 

v případě nealkoholických nápojů pak o kávu, čaj, limonády, džusy, minerální vodu apod. 

U zaměstnance bude vždy občerstvení a nealkoholické nápoje poskytnuté 

zaměstnavatelem v nepeněžní formě osvobozeno od daně z příjmů ze závislé činnosti. U 

zaměstnavatele nebude poskytnuté občerstvení a nealkoholické nápoje zaměstnancům 

daňovým výdajem.  

V případě poskytování občerstvení a nealkoholických ze strany zaměstnavatele v peněžní 

formě, je zaměstnancům přímo poskytován finanční příspěvek na nákup svačin nebo 

jiného občerstvení, v případě nealkoholických nápojů je finanční příspěvek určen na 

nákup nápojů určených ke spotřebě na pracovišti. Tento příspěvek je většinou vyplácen 

současně se mzdou zaměstnance. U zaměstnance bude tento příspěvek od zaměstnavatele 

zdanitelným peněžním příjmem, zatímco u pro zaměstnavatele tento příspěvek nebude 

znamenat daňový výdaj. Co se týče poskytování ochranných nápojů, ty se zaměstnancům 

poskytují k ochraně jejich zdraví před účinky tepelné zátěže či zátěže chladem 

(Macháček, 2013).  

 

3.3.7.6 Příspěvky na kulturní pořady a sportovní akce, rekreace 

V rámci tohoto benefitu je zaměstnancům umožněno využívat rekreační a sportovní 

zařízení, které jim nabízí jejich zaměstnavatel. Další formou je pak příspěvek na různé 

kulturní pořady a sportovní akce (Macháček, 2010).  

Příspěvek na rekreaci může být ze strany zaměstnavatele poskytnut v peněžité i 

nepeněžité formě. U peněžité formy se jedná o příspěvek na dovolenou, který může být 

zaměstnanci poskytnut až do výše 20 000 Kč ročně. Tento benefit je z pohledu daňových 

odvodů výhodný pro obě strany. Pro zaměstnavatele to znamená nedaňový náklad a u 

zaměstnance se jedná o daňově osvobozený příjem. U nepeněžní formy plnění tohoto 

benefitu může zaměstnavatel nabídnout využití rekreačního zařízení ve vlastnictví 

zaměstnavatele. Druhá varianta pak spočívá v zaplacení vybraného zájezdu 

zaměstnavatelem (portál.POHODA, 2015). 
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3.3.7.7 Příspěvek na dopravu do zaměstnání 

Jedním z benefitů od zaměstnavatele může být i příspěvek pro zaměstnance na dopravu 

do zaměstnání. Dle Pelce (2011) může být příspěvek proplácen v několika formách. 

Buďto zaměstnavatel poskytne příspěvek v peněžní formě nebo v nepeněžní. V případě 

peněžní formy přispívá zaměstnavatel zaměstnanci příspěvek v předem stanovené částce, 

která je uvedena v kolektivní smlouvě či interním předpisu podniku.  

U nepeněžní formy může být benefit poskytován v podobě předplatných jízdenek, které 

následně dává svým zaměstnancům, a to buď v plné výši, nebo s doplatkem. 

Zaměstnavatel může vedle příspěvků na dopravu i zabezpečovat dopravu zaměstnanců 

ve vlastní režii. Tento příspěvek můžeme tedy zařadit jak do peněžitého, tak do 

nepeněžitého plnění benefitů (Pelc, 2011). 

 

3.3.7.8 Odborný rozvoj zaměstnanců 

K významným motivačním prvkům zaměstnanců patří účast zaměstnavatele na 

odborném rozvoji zaměstnanců, a to především formou prohlubování a zvyšování jejich 

znalostí a kvalifikací. Tento benefit může být určen všem zaměstnancům nebo jen 

vybraným zaměstnancům (Macháček, 2010). 

Odborný rozvoj dle příručky pro personální a platovou agendu Ministerstva práce a 

sociálních věcí zahrnuje zejména:  

 zaškolení a zaučení, 

 odbornou praxi absolventů škol, 

 prohlubování kvalifikace, 

 zvyšování kvalifikace. 

Pokud zaměstnanec vstupuje do zaměstnání bez kvalifikace, zaměstnavatel má povinnost 

zabezpečit získání kvalifikace nebo zaměstnanci zajistit zaučení nebo zaškolení. Odborný 

rozvoj zaměstnanců zajišťuje zaměstnavateli, že jeho zaměstnanci se budou neustále 

zlepšovat ve své pracovní činnosti, zvyšovat si svoji kvalifikaci a prohlubovat své 

znalosti. Pro zaměstnance je tento benefit taktéž výhodný, jelikož si prohloubí se znalosti 

a schopnosti, a to za finanční podpory svého zaměstnavatele.  
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3.3.7.9 Bezplatné poskytnutí osobního automobilu k soukromým účelům 

Bezplatné poskytnutí motorového vozidla zaměstnanci pro používání pro služební i 

soukromé účely patří k často využívaných benefitům především u středních a větších 

firem. Možnost bezplatného používání poskytnutého motorového vozidla 

zaměstnavatelem pro služební i soukromé účely mohou využít fyzické osoby, které mají 

příjmy ze závislé činnosti dle § 6 ZDP a jsou považovány za zaměstnance (Macháček, 

2017).  

Dle Dudy (2005) se jedná o benefit rozšířený především u manažerů a řídících 

pracovníků. Firemní vozidlo může být zaměstnanci poskytnuto na základě smluvního 

vztahu mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Využívá vozidla pro soukromé účely, 

tudíž nemá charakter výpůjček ani nájmu.  

Uhradit náklady spojené s opravou a udržováním vozidla, pojistné a odpisy vozidla je 

povinností zaměstnavatele (Marková, 2016).   

 

3.3.7.10 Firemní mobilní telefon i k soukromým účelům 

Mezi velmi často poskytované benefity ze strany zaměstnavatelů patří využívání 

služebního telefonu i k soukromým účelům.  Tento benefit se však doporučuje ošetřit 

smluvně v pracovní či jiné smlouvě nebo vnitřním předpisu firmy. Ve většině případů 

jsou pravidla využívání služebního telefonu nastavena tak, že fakturu hradí do určité výše 

firma, ale pokud je nastavená částka překročena, rozdíl doplatí příslušný pracovník. Dále 

je vhodné sjednat tzv. dohodu o odpovědnosti za ztrátu svěřených věcí, která posiluje 

postavení zaměstnavatele v případě ztráty či poškození služebního telefonu. V případě, 

že je využívání tohoto benefitu uvedeno ve výše zmíněných smlouvách či předpisech, lze 

tyto výdaje považovat za daňově uznatelný náklad (Januš, 2014).  

 

3.3.7.11 Přechodné ubytování 

Za účelem získání kvalifikovaných zaměstnanců poskytují někteří zaměstnavatelé svým 

zaměstnancům, kteří pocházejí ze vzdálenějších lokalit jejich trvalého bydliště, 

přechodné ubytování v blízkosti podniku jejich zaměstnavatele (Macháček, 2017).  
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3.3.7.12 Poskytnutí slevy z ceny při prodeji zaměstnancům 

Za zaměstnanecký benefit se také považuje prodej zboží, vyrobených výrobků či 

poskytnutí služeb zaměstnavatelem jeho zaměstnancům se slevou. Jde o prodej výrobků 

a služeb za nižší ceny, než jsou ceny obvyklé. Existují celkem 4 možnosti, jak lze tohoto 

benefitu využít. První možnosti je případ, kdy zaměstnavatel nakoupí zboží od svých 

dodavatelů a nakoupené zboží následně prodává svým zaměstnancům se slevou. Druhou 

variantou plnění tohoto benefitu je případ, kdy zaměstnavatel prodává svým 

zaměstnancům vyrobené výrobky se slevou. Třetí možností je poskytnutá služba se 

slevou, kterou poskytuje zaměstnavatel svým zaměstnancům. Poslední možností je 

odprodej použitého majetku, který je zahrnutý v obchodním majetku firmy za výhodnější 

ceny (Macháček, 2017). 

 

3.3.7.13 Provoz firemní mateřské školy 

Zaměstnavatelé mohou svým zaměstnancům poskytovat určité výhody týkající se 

docházení jejich dětí do mateřské školy. Může jít buď o provozování vlastní firemní 

mateřské školy, anebo poskytování finančních příspěvků zaměstnancům sloužící 

k úhradě pobytu jejich dítěte v cizí mateřské škole (Macháček, 2013).  

Firemní školka může mít dle současných platných právních předpisů několik různých 

forem. Může být provozována jako soukromá mateřská škola zaregistrovaná podle 

školského zákona ve školském rejstříku, jako soukromé komerční zařízení péče o děti 

podle živnostenského zákona nebo jako neziskové zařízení péče o děti podle obecně 

platných právních předpisů (Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2012).  

 

3.3.7.14 Půjčky a sociální výpomoc zaměstnancům 

K zaměstnaneckým benefitům lze přiřadit i návratné půjčky poskytované 

zaměstnavatelem jeho zaměstnancům, a to ve formě bezúročné půjčky, případně půjčky 

s velmi nízkým úrokem a dále sociální finanční výpomoc zaměstnanci. Zaměstnavatel 

poskytuje toto plnění zaměstnanci z fondu kulturních a sociálních potřeb, ze sociálního 

fondu nebo ze zisku po jeho zdanění (Macháček, 2010).  

Od daně z příjmů fyzických osob (zaměstnanců) je osvobozeno peněžní zvýhodnění 

plynoucí zaměstnancům v souvislosti s poskytováním bezúročných půjček nebo půjček 
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s nižším úrokem, než je obvyklá výše úroku. Jde především o půjčky na bytové účely a 

půjčky k překlenutí tíživé finanční situace (Pelc, 2011).  

 

3.3.7.15 Poskytnutí ochranných pracovních pomůcek a pracovních oděvů 

Na ochranné pracovní pomůcky má zaměstnanec nárok v závislosti na povaze 

vykonávané práce. Dále, poskytování, čištění a údržba pracovních oděvů jsou povinné 

pouze v některých společnostech. Většinou se jedná o dobrovolnou službu 

zaměstnavatele. Společnost zavádí na jednotlivých pracovních oděvech výrazné označení 

podniku. To slouží k propagaci firmy a její image, ale taktéž to usnadňuje zaměstnavateli 

kontrolu práce a pohybu zaměstnanců (Koubek, 2007).  

 

3.3.7.16 Dary zaměstnancům 

Zaměstnavatelé mohou svým zaměstnancům poskytovat různé peněžní či nepeněžní dary. 

Kolektivní smlouvy a vnitřní předpisy obsahují závazky k různým nepeněžním plněním 

formou dárkových poukazů na nákup zboží neboli poukázek, které slouží k odběru zboží, 

k nákupu či k čerpání služeb. Každý takto poskytnutý dar je v souvislosti s výkonem 

závislé činnosti příjmem zaměstnance ze závislé činnosti (Pelc, 2001).  

Dary může zaměstnavatel zaměstnanci poskytnout z mnoha různých důvodů a zdrojů, 

například při životních a pracovních jubileích. Zaměstnavatelé mohou svým 

zaměstnancům poskytovat různé druhy darů, a to formou peněžní či nepeněžní. 

Prostředky na dary mohou být poskytnuty na tyto příležitosti z fondu kulturních a 

sociálních potřeb, ze sociálního fondu zaměstnavatele, ze zisku po zdanění nebo na vrub 

nedaňových nákladů zaměstnavatele (Krbečková a Plesníková, 2011).  
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3.3.7.17 Opční akciové program a zaměstnanecké akcie 

Opční akciové programy pro zaměstnance jsou formou motivačního nástroje, který lze 

uplatňovat jednak pro představenstvo (statutární orgán) a dozorčí radu společnosti anebo 

lze tento motivační nástroj využít i jako formu motivování vedoucích zaměstnanců 

společnosti, zejména pak vrcholových manažerů a ředitelů společnosti. Mezi 

zaměstnanecké benefity v akciové společnosti patří i poskytování akcií společnosti jejím 

zaměstnancům za zvýhodněných podmínek. Tato možnost však musí být zakotvena ve 

vnitřních stanovách společnosti (Macháček, 2017).  

 

3.3.7.18 Pružná pracovní doba  

Jedním ze systémů organizace pracovní doby je pružná pracovní doba. Základním 

principem tohoto benefitu je možnost volit si sám začátek a případně i konec pracovní 

doby (v určitém časovém rozmezí stanoveném zaměstnavatelem). Cílem zavádění pružné 

pracovní doby je umožnit zaměstnancům, aby si své soukromé záležitosti vyřizovali 

mimo pracovní dobu a tím tak dosáhnout lepšího využití jejich pracovní doby (Sládek, 

2007).  

 

3.3.7.19 Cafeterie systém  

Cafeterie je systém zaměstnaneckých benefitů, ve kterém jsou zaměstnancům přiřazeny 

body na předem určené časové období (zpravidla rok) a za tyto body si mohou sami 

vybírat a čerpat ze seznamu benefitů podle svých potřeb a přání. Tento systém by měl 

vést k větší spokojenosti a motivovanosti zaměstnanců. I přes vyšší počáteční náklady na 

organizaci přípravy a provoz na něj přechází řada firem (Horváthová a Čopíková, 2007). 

Cafeterie sytém může být také nazýván systémem osobních účtů. Jedná se o formu 

poskytování benefitů, která se snaží flexibilně reagovat na potřeby a přání zaměstnanců. 

Pro zaměstnance je v rámci tohoto systému vytvořen soubor výhod, z nichž si může každý 

zaměstnanec podle určitých pravidel vybrat. Zaměstnanec má svůj účet, do jehož výše 

může čerpat zaměstnanecké výhody (Bláha a kol., 2005).  

Preference a potřeby, podle nichž si zaměstnanci vybírají nejvhodnější benefity v rámci 

Cafeterie systému, souvisejí s věkem, pohlavím, rodinným stavem aj. (Šikýř, 2012). 
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3.3.8 Trendy v poskytování benefitů  

Poptávka zaměstnanců po firemních benefitech je v jednotlivých sektorech hospodářství 

a jednotlivých profesí různá. Trendem je, že poptávka zaměstnanců po firemních 

benefitech bude stále rozličnější, bude vyjadřovat jejich profesní a mimoprofesní 

orientaci. V České republice se na prvních místech poskytovaných benefitů umísťují 

především krátkodobé benefity zaměřené na okamžitý efekt. Na prvních místech 

sociologických výzkumů, které tyto trendy sledují, se objevují následující benefity: 

příspěvek na stravování (formou stravenek nebo stravování v práci), delší dovolená, 

zdravotní dny volna, benefity ze sektoru sport, kultura, rekreace (volný čas), zvýhodněné 

půjčky, poskytnutí služebního vozidla i pro soukromé účely, penzijní připojištění, školení 

a kurzy. Jak už bylo řečeno, v ČR tak převažují krátkodobé benefity hmotného 

charakteru, kdežto v Evropě převažují benefity dlouhodobé zaměřené na budoucnost, 

tedy penzijní systémy, zdravotní péče, pojištění pro případ smrti a nejrůznější typy 

pojištění. Lze předpokládat, že v České republice se bude tato situace s postupem času 

měnit ve prospěch dlouhodobých benefitů obdobně, jako je tomu v zemích EU (Pelc, 

2011). 

Dalším trendem je rozšiřující se nabídka volitelných programů zaměstnaneckých 

benefitů. Ta umožňuje ve vymezeném rámci každému jednotlivému zaměstnanci výběr 

nabídky benefitů dle jeho individuálních preferencí. Jelikož zaměstnanci pocházejí 

z rozdílných věkových, sociálně a zájmově jinak orientovaných skupin, ve kterých má 

každý zaměstnanec jinou prioritu svých sociálních potřeb. Dochází tak k pevnějšímu 

sepětí se strategickými a taktickými cíli personální politiky zaměstnavatele a 

k motivování zaměstnanců (Pelc, 2011). 

Podstatným trendem v oblasti zaměstnaneckých benefitů je stále se zvyšující 

informovanost zaměstnavatelů a zaměstnanců o jednotlivých výhodách, možnostech 

využívání a aktuálních daňových a odvodových souvislostech (Pelc, 2011). 

 

Nové výsledky přinesla tisková zpráva z roku 2017, kterou vydala Unie 

zaměstnavatelských svazů České republiky, ve které zveřejňuje fakt, že dlouhodobě 

nejoblíbenějším zaměstnaneckým benefitem jsou stravenky (UZS, 2017). 
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Stejný výsledek také přinesl článek společnosti MAM Marketing&Media, který 

potvrzuje, že stravenky jsou dlouhodobě nejpopulárnějším benefitem, který firmy 

dopřávají svým zaměstnancům. V současné době je vydávají tři čtvrtiny společností, 

které mají více než 10 zaměstnanců. Dalším hojně využívaným benefitem dotazovaných 

firem je také flexibilní pracovní doba. Dále pak článek uvádí, že HR manažeři firem nad 

10 zaměstnanců předpokládají, že největší nárůst v roce 2017 se bude odehrávat 

v podílení volnočasových benefitů (MAM Marketing&Media, 2017).  

Mezi nejrozšířenější benefity v ČR dle portálu BusinessInfo.cz (2017) patří: 

 příspěvek na stravování – nejčastěji ve formě stravenky, 

 mobilní telefon, 

 vzdělávací kurzy, 

 pružná pracovní doba, 

 týden dovolené navíc, 

 služební auto i pro soukromé účely. 

Zaměstnanci v dnešní době však již považují některé zaměstnanecké benefity za 

samozřejmé a zcela běžné, benefity pak však ztrácí svoji motivační funkci 

(BusinessInfo.cz, 2017).  

 

Do popředí se však dle odborníků dostávají zejména benefity v podobě příspěvků na 

volnočasové aktivity, jazykové vzdělávání a oblast stravování. Většina velkých 

zaměstnavatelů v dnešní době nabízí svým zaměstnancům vlastní „závodní jídelny“, ve 

kterých si zaměstnanci mohou vybrat ze široké nabídky jídel, které se svojí kvalitou a 

chutí téměř vyrovnají kvalitním restauracím.  Navíc mají zaměstnanci tuto jídelnu 

v blízkém dosahu svého pracoviště a nemusí dojíždět v rámci časově omezené obědové 

pauzy do jiných stravovacích zařízení. Někteří zaměstnavatelé nabízejí svým 

zaměstnancům různé jídlo a pití během celého dne (BusinessInfo.cz, 2017).  

Mezi poslední trendy v nabídce zaměstnaneckých benefitů se řadí systém benefitů  

Cafeterie. Tento systém funguje na základě pravidelného připisování bodů na speciálně 
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vytvořené účty zaměstnanců, které jsou připisovány na základě společností daných 

podmínek. Zaměstnanec si pak dle osobních preferencí a potřeb tyto body čerpá, přičemž 

si může zvolit optimální typ benefitu dle svého uvážení. Obrovskou výhodou je možnost 

objednání vybraného benefitu z pohodlí domova přes internet (BusinessInfo.cz, 2017).   

 

Portál Aktuálně.cz zveřejnil výsledky výzkumu společnosti Trexima, která svůj průzkum 

v roce 2017 zaměřila na preference v poskytování benefitů mezi zaměstnavateli a přinesla 

tak opět jiný úhel pohledu na oblast odměňování zaměstnanců. Dle výsledků tohoto 

průzkumu se mezi nejoblíbenější benefit mezi zaměstnavateli řadí příspěvek na 

stravování. Dále v pořadí je pak příspěvek na penzijní či životní pojištění a náhrada mzdy 

při překážkách v práci. Z výzkumu mimo jiné vyplynulo, že většina českých 

zaměstnavatelů má ve své nabídce zaměstnaneckých benefitů minimálně jeden benefit. 

Průměrně poskytuje každý zaměstnavatel celkem osm benefitů (Aktuálně.cz, 2017).  

Pro srovnání, nejoblíbenějších benefitem ze strany zaměstnavatelů byl v roce 2016 zvolen 

taktéž příspěvek na stravování. Nejčastější formou poskytování tohoto příspěvku 

je podoba stravenek nebo prostřednictvím vlastního stravovacího zařízení. Tento benefit 

poskytovalo v roce 2016 celkem 71 % zaměstnavatelů v České republice. Výsledky 

výzkumu za rok 2016 společnosti Trexima znázorňuje následující graf 1 níže.  
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Graf 1: Podíl firem poskytující benefit 

(Zdroj: Aktuálně.cz, 2017) 

 

Jak lze vidět z grafu výše, dalšími oblíbenými benefity v roce 2016 jsou především 

příspěvek na penzijní či životní pojištění, příspěvek na vzdělávání, pružná pracovní doba, 

občerstvení na pracovišti, dovolená nad rámec zákona, příspěvek při významných 

událostech, služební vozidlo pro soukromé využití či možnost práce z domova 

(Aktuálně.cz, 2017). 
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Novinkami v oblasti zaměstnaneckých benefitů mohou být například tyto druhy benefitů: 

 „Sick days“ – jedná se o zdravotní dny volna, které slouží k intenzivnímu léčení 

nastávajícího onemocnění, aniž by zaměstnanec musel předkládat lékařské 

potvrzení (Pelc, 2009). 

 „Home office“ – neboli práce z domova, jde o formu flexibilního pracovního 

poměru, kdy zaměstnanec pracuji mimo sídlo firmy (portál.POHODA, 2014). 

Důsledkem velké konkurence na současném trhu je i boj firem s nedostatkem 

zaměstnanců. Firmy se tak snaží na trhu diverzifikovat i pomocí zavádění nových 

benefitů. K novým benefitům se pak vedle stravování, nápojů na pracovišti zdarma či 

příspěvků na očkování přidalo nově například: 

 hlídání dětí  - zaměstnavatel zajistí vyzvednutí dítěte ze školky a jeho odvoz na 

určené místo, třeba na kroužek, domů či k příbuzným, 

 úřední volno – volno zavedené za účelem umožnění zaměstnancům vyřídit si 

potřebné úřední formality v úředních hodinách (portál.POHODA, 2017). 

„Zatímco například dělnické profese jednoznačně preferují 13. plat a dovolenou navíc, 

pro pracovníky z podnikových služeb je větším přínosem jazykový kurz anebo pružná 

pracovní doba. Zaměstnanci v IT zase nejvíce ocení home office či možnost práce 

s nejmodernějšími technologiemi a na zajímavých projektech“ (portál.POHODA, 2017). 

 

K opravdu těm nejmodernějším formám poskytování benefitů dle portálu POHODA 

(2017) patří například:  

 běžecké tratě na střeše budovy – zaměstnanci se mohou proběhnout a vychutnat 

si přitom pohled na město, 

 rockové místnosti vybavené kytarami a bubny, 

 relaxační prostory připomínající alpské chaty s krbem, 

 tmavé místnosti pro meditaci či krátký ozdravný spánek, 

 koktejlové bary či venkovní kuchyně s grilem, 
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 možnost zapůjčit si elektrické auto a zajet si s ním na schůzku. 

Samozřejmostí se stávají například i benefity typu „children friendly office“ neboli 

kancelář přátelská k dětem a některé podniky experimentují i s „dog friendly office“ 

neboli kanceláří přátelskou ke psům. O tento benefit však dle průzkumu není mezi 

kandidáty téměř žádný zájem. Mezi současné novinky v oblasti poskytování benefitů pak 

patří nabídka masáží na pracovišti, kancelářská jóga či kurzy zdravého sezení 

(portál.POHODA, 2017). 

Portál newwaveserice.cz (2017) přináší novinky týkající se oblasti poskytování benefitů, 

které bude možné využít od roku 2018. K těmto novinkám v poskytování benefitů patří: 

 plnění rodinnému příslušníku – jde o benefit, který má být platný od roku 2018. 

Tento benefit se bude zabývat oblastí osvobození příjmů v případě benefitu 

poskytnutého rodinným příslušníkům. Za rodinného příslušníka je dle tohoto 

právního předpisu považován manžel/manželka (druh/družka), partner či 

partnerka (dle zákona o registrovaném partnerství) a nezaopatřené dítě, 

 nákup zdravotnických prostředků i mimo zdravotnická zařízení – cílem 

tohoto benefitu je rozšířit možnost poskytnutí příspěvku pro zaměstnance na 

pořízení zdravotnických prostředků na lékařský předpis. Nabídka 

zaměstnaneckých benefitů tak může být rozšířena například o příspěvek na nákup 

dioptrických brýlí či pořízení zdravotní obuvi. Tento příspěvek je osvobozený od 

daně. Výhodou tohoto benefitu je především možnost pořízení zdravotnických 

prostředků buď ve zdravotnickém zařízení nebo mimo zdravotnické zařízení, 

například v prodejně zdravotnických potřeb nebo v optice. U nezdravotnických 

zařízení je však podmínkou nákup zdravotnických prostředků pouze na lékařský 

předpis, 

 nepeněžní příspěvek na knihy – v plánu je rozšíření nabídky benefitů v podobě 

příspěvku pro zaměstnance na tištěné knihy a obrázkové knihy pro děti. Příspěvek 

nelze využít na knihy, ve kterých reklama přesahuje 50 % plochy. Příspěvek musí 

být poskytován nepeněžní formou. To v praxi znamená mít například zřízený 

otevřený účet s omezenými finančními prostředky k vlastnímu výběru 
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knihkupectví apod. Nelze, aby si zaměstnanec koupil knihu sám a následně žádal 

proplacení této knihy u svého zaměstnavatele,  

 zaměstnanecké půjčky – v této oblasti jde jen o upřesnění postupu při 

osvobození majetkového prospěchu zaměstnaneckých půjček. To znamená, že 

změna nerozšiřuje ani nedoplňuje nabídku zaměstnaneckých benefitů, naopak ji 

pouze upřesňuje. 

 

3.3.9 Efektivita a spokojenost zaměstnanců s benefity 

Efektivita v poskytování benefitů zaměstnancům spočívá v jejich daňovém a pojistném 

zvýhodnění. Z hlediska daňového a odvodového zatížení existují různé úrovně 

výhodnosti benefitů a různé kombinace dle toho, zda jsou či nejsou daňovým výdajem 

pro zaměstnavatele, zda jsou pro zaměstnance zdaňovaným příjmem daní z příjmu 

fyzických osob nebo jsou od této daně osvobozeny. S tím souvisí i zatížení benefitů 

pojistným, tedy zda uvedené příjmy zaměstnance jsou součástí vyměřovacích základů pro 

odvod sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění či nikoliv (Pelc, 2011).  

K zajištění efektivnosti zaměstnaneckých benefitů je nezbytné plnit a dodržovat určité 

zásady a předpoklady. Jedním z hlavních předpokladů by mělo být stanovení 

podnikových cílů v oblasti motivace, stabilizace a jiných aspektů řízení lidských zdrojů. 

Dalším příkladem předpokladu zajišťujícího efektivitu plnění zaměstnaneckých benefitů 

je například neustále se opakující zjišťování požadavků a potřeb zaměstnanců. K tomu 

nejlépe slouží anonymní otazníkové šetření mezi zaměstnanci. Dalším nezbytným 

předpokladem je pravidelné zjišťování úrovně zaměstnaneckých benefitů u 

konkurenčních společností. Důležité je srovnat úrovně především v daném odvětví, pro 

hlavní kategorie zaměstnanců či u podniků v daném regionu (Urban, 2005). 
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Spokojenost představuje subjektivní pocity, je individuální a významnou roli sehrávají 

emoce, potřeby, postoje a hodnoty člověka (Kocianová, 2010). Spokojenost zaměstnanců 

se dá také chápat jako spokojenost zaměstnanců s prací a pracovními podmínkami 

(Pauknerová, 2006).  

„Termín spokojenost s prací se týká postojů a pocitů, které jedinci prožívají ve vztahu ke 

své práci. Pozitivní a příznivé postoje signalizují spokojenost s prací. Negativní a 

nepříznivé pocity pak signalizují nespokojenost s prací“ (Amstrong, 2007). 
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4 ANALYTICKÁ ČÁST 

Tato kapitola je zaměřena na popis vybrané společnosti a její současné nabídky 

zaměstnaneckých benefitů. Stěžejní částí této kapitoly je analýza současného stavu 

zaměstnaneckých benefitů, která je provedena prostřednictvím dotazníkového šetření 

mezi zaměstnanci dané společnosti.   

 

4.1 Základní údaje o společnosti 

Jedná se o světovou výrobní společnost se sídlem v Curychu. Formální vznik společnosti 

se datuje od roku 1992. V tomto roce byla založena první samostatná pobočka na území 

České republiky. Tato společnost však v České republice působí prostřednictvím svých 

služeb a výrobků již od roku 1970. Z právního hlediska se jedná o společnost s ručením 

omezeným. V čele společnosti stojí jednatel.  

Společnost se zaměřuje na působení v oblasti energetiky a automatizace. Cílem 

společnosti je umožnit svým zákazníkům z oblasti průmyslu a distribuce energií zlepšit 

jejich výkonnost a současně tak snížit dopad jejich činností na životní prostředí. 

Společnost se řadí mezi uznávané světové leadery v technologiích zabývající se 

energetikou a automatizací.  

Společnost působí na českém i zahraničním trhu. Jednotlivé dceřiné společnosti 

(pobočky) se nachází ve více než 100 zemích světa. Konkrétně v České republice má 

společnost zastoupení hned v několika městech, a to například v Praze, Brně, Ostravě, 

Jablonci nad Nisou a Trutnově. Úspěch společnosti tkví především v silném zaměření na 

výzkum a vývoj. Pro tuto oblast si vyhradila celkem sedm výzkumných centrech, které 

se nacházejí po celém světě.  O kvalitě výrobků svědčí to, že více než 70 % produkce 

vyrobené v České republice míří na export do zahraničí. Výroba ve společnosti je řízena 

na základě evropských certifikovaných systémů řízení. Společnost disponuje 

certifikovanými systémy jako například systém řízení jakosti dle normy ISO 9001, systém 

ochrany životního prostředí dle normy ISO 14001 a systém bezpečnosti práce dle normy  

OHSAS 18001. 

 

http://new.abb.com/cz/o-nas/historie/historie-abb-cr
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Pro svoji práci jsem si vybrala konkrétní pobočku této společnosti sídlící v Brně. Tato 

pobočka má vlastní výrobní prostory, vedle kterých se nachází i administrativní budovy.  

Společnost na této lokalitě v Brně disponuje pevným zázemím pro svoje zaměstnance. 

V areálu se nachází několik výrobních hal, skladů, technologické centrum, 

administrativních centrum, závodní lékař, jídelna a parkoviště pro zaměstnance.   

 

4.2 Zaměstnanci a jejich struktura 

Celkový počet zaměstnanců na této pobočce dané společnosti je 1 285 zaměstnanců. 

Tento počet je platný k 31. 1. 2018.  

Mezi zaměstnanci převažují muži, a to v počtu 917 můžu a 368 žen. Rozdělení 

zaměstnanců z hlediska pohlaví zobrazuje následující graf 2. 

 

Graf 2: Rozdělení zaměstnanců dle pohlaví 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Pokud bychom zaměstnance roztřídili na základě věkové struktury, největší skupinu 

zaměstnanců tvoří skupina zaměstnanců ve věku 36 až 45 let. Druhou nejpočetnější 

skupinou jsou pak zaměstnanci ve věku 21 až 35 let, dále 46 až 55 let a následuje skupina 

zaměstnanců ve věku 55 let a více. Nejméně početnou skupinou jsou zaměstnanci ve věku 

do 20 let. Rozdělení zaměstnanců z hlediska věkové struktury je znázorněno v tabulce 2 

níže. 

 

917

368

Rozdělení zaměstnanců dle pohlaví

Muži Ženy
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Tabulka 2: Rozdělení zaměstnanců dle věkové struktury 

 Počet zaměstnanců Relativní četnost 

Do 20 let 102 8 % 

21 – 35 let 371 29 % 

36 – 45 let 431 33 % 

46 – 55 let 258 20 % 

55 let a více 123 10 % 

Celkem 1285 100 % 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Graf 3 níže zobrazuje rozdělení zaměstnanců dle jejich profesní struktury. Ve společnosti 

převažují zaměstnanci dělnických profesí, a to v celkovém počtu 733 dělníků. V podniku 

současně pracuje 552 THP zaměstnanců.  

 

Graf 3: Rozdělení zaměstnanců dle profesní struktury 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

 

 

733
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Co se týče rozdělení struktury zaměstnanců dle jejich délky doby zaměstnání, tyto 

výsledky jsou zobrazeny v tabulce 3 níže. Z výsledků můžeme vidět, že nejpočetnější 

skupinou jsou zaměstnanci, kteří ve společnosti pracují 1 až 4 roky. Druhou nejpočetnější 

skupinu však naopak tvoří zaměstnanci, kteří jsou v podniku zaměstnaní již více jak 11 

let.  

Tabulka 3: Rozdělení zaměstnanců dle doby zaměstnání 

 Počet zaměstnanců Relativní četnost 

Méně než rok 164 13 % 

1 – 4 roky 411 32 % 

5 – 7 let 229 18 % 

8 – 10 let 158 12 % 

11 let a více 323 25 % 

Celkem 1285 100 % 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

4.3 Pracovní doba a směnnost provozu  

Společnost stanovila společnou pracovní dobu na 37,5 hodiny týdně pro všechny 

zaměstnance. Do pracovní doby není započítávána přestávka na jídlo a oddech. 

Zaměstnavatel je povinen poskytnout zaměstnanci nejdéle po šesti hodinách nepřetržité 

práce pracovní přestávku na jídlo a oddech v trvání nejméně 30 minut. Týdenní pracovní 

režim je stanoven na pondělí až pátek. 

Společnost funguje ve třísměnném provozu:  

I. směna 06:00 – 14:00 hod. 

II. směna 14:00 – 22:00 hod. 

III. směna 22:00 – 06:00 hod. 
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Jednosměnný provoz v čase 6:00 – 14:00 hod převažuje u zaměstnanců výrobních a 

nevýrobních provozů, včetně technických a administrativních zaměstnanců, kteří se 

podílejí na chodu výroby a kontrolních činnostech. Většina THP zaměstnanců má 

sjednanou pracovní dobu od 8:00 do 15:30 hod. Ve společnosti převažuje dvojsměnný 

provoz, na některých pracovištích pak třísměnný provoz.  

 

4.4 Mzda a její složky  

Celková měsíční mzda zaměstnance se skládá ze smluvní mzdy + osobního ohodnocení 

+ prémiové složky.  

Zaměstnanci jsou odměňování smluvní nebo tarifní měsíční mzdou, která je stanovena v 

„Dohodě o mzdě“ nebo ve „Mzdovém výměru“. Zaměstnancům se může vedle smluvní  

Nebo tarifní mzdy stanovit i určitá výše osobního ohodnocení. Při stanovení smluvní 

mzdy a osobního ohodnocení přihlíží příslušný vedoucí zaměstnanec u každého svého 

podřízeného zaměstnance k těmto faktorům: 

a) k požadované a dosažené kvalifikaci (vzdělání, praxe a další odborné předpoklady 

např. kurzy, jazykové znalosti), 

b) k osobním schopnostem (např. samostatnost, spolehlivost, výkonnost a tvořivost), 

c) ke specifickým podmínkám výkonu práce a případným dalším faktorům 

ovlivňujícím zaměstnance. 

Poslední složkou mzdy jsou prémie. Pravidla pro poskytování prémií (ročních, 

čtvrtletních či měsíčních) se řídí prémiovým řádem, který je vydáván se souhlasem 

odborové organizace a je konkrétně upraven vnitřním předpisem nebo prémiovým listem. 

Společnost zaručuje svým zaměstnancům každoroční vzrůst jejich měsíční mzdy 

(smluvní mzda + osobní hodnocení + prémiové složky). Výše vzrůstu se sjednává každý 

rok. Pro rok 2018 je sjednané navýšení mezd všech zaměstnanců o 4,5 % ve srovnání s 

rokem 2017.  

Průměrné mzdy v dané společnosti jsou uvedeny v příloze 3 na konci této práce, zjištěné 

průměrné mzdy u nejbližší konkurence lze pak najít v příloze 4. 
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4.5 Příplatky 

4.5.1 Mzda za práci ve ztížených a zdraví škodlivých pracovních 

podmínkách 

Po dobu, kterou zaměstnanec pracuje ve ztíženém prostředí, přísluší tomuto zaměstnanci 

mzda a příplatek. Prací ve ztíženém pracovním prostředí se pro mzdové účely považuje 

práce vymezená v nařízení vlády 567/2006 Sb. v platném znění. Doba práce v těchto 

zvláštních podmínkách se pro tyto účely sleduje za celé odpracované hodiny.  

Výše příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí činí v dané společnosti 

ve 3. i 4. kategorii 10,30 Kč za hodinu výkonu uvedené práce.   

 

4.5.2 Práce přesčas  

Za práci přesčas je považovaná každá odpracovaná hodina nad rámec stanovené pracovní 

doby. Zaměstnavatel může nařídit práci přesčas ve výjimečných případech, současně však 

nesmí u zaměstnance přesáhnout více jak 150 hodin v kalendářním roce. Celkový rozsah 

práce přesčas nesmí taktéž současně činit více než 8 hodin týdně v období 12 – ti 

kalendářních měsíců po sobě jdoucích. 

Za práci přesčas není považovaná práce přesčas, za kterou zaměstnanec čerpal náhradní 

volno. Pokud se zaměstnanec se zaměstnavatelem nedomluví na poskytnutí náhradního 

volna, přísluší zaměstnanci k dosažené mzdě příplatek za práci přesčas.  

Zaměstnancům, kteří vykonávají rizikové práce nebo práce na rizikových pracovištích, 

nelze práci přesčas přímo nařídit. Konání práce přesčas nad výše uvedené limity se 

považuje za výjimečné a lze ji vykonávat pouze se souhlasem zaměstnance. Tento rozsah 

přesčasové práce nesmí činit v průměru více než 8 hodin týdně a to za období 52 týdnů 

po sobě jdoucích, pokud zaměstnanci trvá k zaměstnavateli pracovněprávní vztah po tento 

celý kalendářní rok – jinak se maximální průměrný týdenní limit hodnotí jen za skutečnou 

dobu trvání pracovněprávního vztahu v kalendářním roce.  

Zaměstnanci za nařízenou práci přesčas přísluší základní dosažená mzda a k ní příplatek 

ve výši 25% průměrného výdělku.  

 

 

 

 



50 

 

4.5.3 Práce o víkendech a ve svátek 

Práci o víkendech a ve svátek lze nařídit jen výjimečně (odst. 3 a 4 § 91 ZP). V dané 

společnosti je nezbytné práci o víkendech či ve svátek projednat předem s odbory. Pro 

práci o víkendu a ve svátcích jsou stanoveny následující podmínky pro příplatky za tuto 

práci uvedené v tabulce 4 níže.  

 

Tabulka 4: Práce o víkendech a ve svátek 

Den výkonu 

práce 

Zaměstnanec čerpá náhradní 

volno 

Zaměstnanec nečerpá náhradní 

volno 

 

Mzda za 

odpracovanou 

dobu  

Příplatek 

za dobu 

práce o 

víkendech 

a ve 

svátek Celkem 

Mzda za 

odpracovanou 

dobu 

Příplatek 

za dobu 

práce o 

víkendech 

a ve 

svátek Celkem 

Víkend (není 

svátek) 0 50% 50% 100% 50% 150% 

Svátek 100% 0 100% 100%  100% 200% 

Víkend (je 

svátek) 100% 50% 150% 100%  150% 250% 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Pokud zaměstnanec koná práci o víkendech či ve svátek za účelem následného čerpání 

náhradního volna, nepřísluší mu náhrada mzdy, ani příplatek dle tabulky 4 výše.  

 

  

4.5.4 Práce v noci 

Za noční práci považujeme práci, která je konaná v noční době mezi 22:00 a 06:00 

hodinou. Práci v noci nesmí vykonávat mladiství zaměstnanci do 18 let. Za práci v noci 

náleží zaměstnanci dosažená mzda a příplatek ve výši 17,40 Kč/hod. 

 

4.5.5 Odpolední a noční směna 

Zaměstnanci za práci v odpolední a noční směně přísluší příplatek k základní mzdě. 

V případě odpolední směny činí tento příplatek 12,80 Kč za každou odpracovanou 

hodinu, za práci v noční směně pak zaměstnanci přísluší příplatek ke mzdě ve výši 24,30 

Kč za každou odpracovanou hodinu. Příplatek je úměrně krácen po dobu, za kterou je 

poskytován příplatek za práci v noci.  
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Za odpolední respektive noční směnou se rozumí směna, která je v rozvrhu pracovní doby 

jednotlivého zaměstnance označena jako odpolední respektive noční. V nepřetržitém 

provozu (12 hodinové směny) se noční směnou rozumí práce v době od 18:00 do 6:00 

hodiny.  

 

4.6 Současná nabídka zaměstnaneckých benefitů v dané společnosti 

Společnost se snaží nabízet svým zaměstnancům širokou nabídku benefitů, tak aby 

uspokojovaly jejich zájmy a potřeby, a současně vedly ke zvýšení motivace a efektivity 

zaměstnanců. Nyní budou představeny jednotlivé benefity, které jsou nabízeny danou 

společnosti na vybrané pobočce v současné době.  

 

4.6.1 Pracovní doba 7,5 hodiny/den 

Tento benefit je určený pro všechny zaměstnance. Týdenní pracovní doba je pro 

zaměstnance stanovena v délce 37,5 hod./týden, což je v průměru 7,5 hodiny v pracovní 

směně (namísto standartních 8 hodin).  

 

4.6.2 5 týdnů dovolené 

Všichni zaměstnanci mají nárok na 1 týden dovolené navíc, oproti základní výměře dle 

Zákoníku práce, který čerpají nad rámec 20 dnů. Celkový počet dovolené činí tedy 25 

dnů za kalendářní rok. Zaměstnavatel tento týden navíc buď vyhlásí v měsíci červenci 

nebo srpnu za celozávodní dovolenou nebo především u THP zaměstnanců nechá výběr 

dovolené na individuálním posouzení nadřízeného daného zaměstnance. 

 

4.6.3 Pracovní volno s náhradou mzdy  

Zaměstnanec má nárok na pracovní volno s náhradou mzdy ve výši průměrného výdělku,  

včetně zákonného nároku: 

a) při úmrtí manžela, manželky, druha, družky nebo dítěte a to v délce 6 dnů, z toho 

jeden den na účast na pohřbu či rozptylu, 
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b) při úmrtí rodičů a rodičů manžela, manželky (druha, družky) v délce 4 dnů, z toho 

jeden den na účast na pohřbu nebo rozptylu, 

c) při úmrtí zetě, snachy, prarodičů, prarodičů manžela či manželky (druha, družky), 

vnoučat, sourozenců, sourozenců manžela a manžela sourozence 2 dny, z toho jeden 

den na účast na pohřbu a rozptylu; zařizuje-li v těchto případech zaměstnanec pohřeb 

- další 1 den na zařizování tohoto pohřbu, 

d) při vlastní svatbě 3 dny, z toho jeden den na obřad, při účasti na svatbě dětí 2 

dny, z toho jeden den na obřad a při účasti na svatbě rodičů 1 den na obřad, 

e) při narození dítěte manželce, družce, 1 den k převozu manželky (družky) 

k porodu do zdravotnického zařízení a nezbytně nutnou dobu k převozu zpět ze 

zdravotnického zařízení. Další náhrada mzdy (dávka otcovské poporodní péče) se řídí 

dle zák. 148/2017 Sb. 

f) při stěhování s vlastním nábytkem 1 den při stěhování v téže obci, při stěhování 

do jiné obce 2 dny, maximálně 1x ročně, 

g) při dárcovství krve nebo plazmy 1 den v den odběru, 

h) při vyšetření nebo ošetření ve zdravotnickém zařízení na nezbytně nutnou dobu, 

i) při doprovodu rodinného příslušníka do zdravotnického zařízení k vyšetření nebo 

ošetření při náhlém onemocnění nebo úrazu a k předem stanovenému vyšetření, 

ošetření nebo léčení na nezbytně nutnou dobu, nejvýše však na jeden den, byl-li 

doprovod nezbytný, 

j) při doprovodu zdravotně postiženého dítěte do zařízení sociální péče nebo do 

internátní speciální školy na nezbytně nutnou dobu, nejvýše však na šest pracovních 

dnů v kalendářním roce, 

k) při znemožnění cesty do zaměstnání z povětrnostních důvodů nehromadným 

dopravním prostředkem, kterého používá zaměstnanec těžce postižený na zdraví. 

Volno se poskytne na nezbytně nutnou dobu, nejvýše na jeden den, 
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l) při pohřbu spoluzaměstnance volno na nezbytně nutnou dobu zaměstnancům, kteří 

se zúčastní pohřbu. 

Společnost poskytuje pracovní volno s náhradou mzdy ve výši průměrného výdělku 

v délce jednoho pracovního dne v každém kalendářním čtvrtletí v kalendářním roce, a to 

osamělým zaměstnankyním/zaměstnancům, kteří pečují o dítě do věku 15 let. 

 

4.6.4 Očkování proti chřipce 

Společnost nabízí všem svým zaměstnancům jednou za rok možnost využití nároku na 

očkování proti chřipce. Očkování zprostředkovává přímo závodní lékař, který sídlí v 

areálu společnosti. Tento benefit je plně hrazen zaměstnavatelem. Očkování proti chřipce 

probíhá v podzimních měsících dle doporučení závodního lékaře.  

 

4.6.5 Zdravotní péče 

Společnost pro své zaměstnance zajišťuje závodní preventivní péči. Součástí této péče 

jsou například lékařské vstupní prohlídky. Společnost vyžaduje lékařské vstupní  

prohlídky po všech nově nastupujících zaměstnancích. Tyto prohlídky pro nově 

nastupující zaměstnance jsou plně hrazeny ze strany zaměstnavatele.  

 

4.6.6 Penzijní připojištění 

Společnost svým zaměstnancům přispívá na penzijní připojištění do všech penzijních 

fondů. Jedná se o příspěvek až ve výši 3 % z vyměřovacího základu v závislosti na době, 

po kterou je zaměstnanec ve společnosti zaměstnán. Zaměstnanci mohou využít 

prostřednictvím penzijního připojištění navíc i značné daňové úlevy. Účastník penzijního 

pojištění platí pravidelné příspěvky do penzijnímu fondu. Fond za něj následně nárokuje 

státní příspěvky a současně zhodnocuje veškeré prostředky investováním. Následně jsou 

pak vypláceny dávky penzijního připojištění. 

Pro poskytnutí tohoto příspěvku v dané společnosti jsou stanoveny následující podmínky: 

a) Zaměstnavatel poskytuje zaměstnanci příspěvek na penzijní připojištění pouze 

v případě, pokud je jeho vlastní příspěvek v minimální měsíční výši 100 Kč.  
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b) Zaměstnanec má nárok na příspěvek, pokud ve společnosti pracuje na základě 

smlouvy o pracovním poměru. Pracovní úvazek musí činit minimálně polovinu 

týdenní pracovní doby stanovené zákonem.  

c) Příspěvek náleží zaměstnancům starším 18 - ti let, kteří jsou současně občany 

České republiky nebo EU a podmínky poskytovatele pojištění jej z uzavření pojištění 

nevylučují.  

d) Zaměstnanec má ukončenou zkušební dobu.  

e) Zaměstnanec má uzavřenou smlouvu s poskytovatelem českého pojištění dle svého 

výběru. Tento poskytovatel musí mít současně sídlo v České republice.  

 

4.6.7 Cafeterie 

Zaměstnanci mohou využít firemní benefit ve formě Cafeterie. Tento benefit nabízí 

zaměstnancům široký výběr benefitů z oblastí zdraví, sportu, kultury, či volnočasových 

aktivit. Zaměstnanci si mohou vybrat z široké nabídky zaměstnaneckých benefitů, kterou 

naleznou na stránkách společnosti prostřednictvím internetové aplikace. K přístupu do 

této aplikace je nezbytné pouze internetové připojení. Aplikace nabízí nejen nabídku 

benefitů, ale současně poskytuje stálý přehled o stavu osobního konta benefitů daného 

zaměstnance. Benefity lze čerpat za přidělené body kdykoliv v průběhu roku. Společnost 

přispívá svým zaměstnancům příspěvek v rámci tohoto benefitu ve výši 1 000 Kč na 

zaměstnance za rok. Dodavatelem Cafeterie systému je společnost Sodexo.  

 

4.6.8 Příspěvek na dopravu 

Příspěvek na dopravu náleží všem zaměstnancům, kteří splňují následující podmínky: 

a) zaměstnanec vykonává dělnickou profesi, 

b) zaměstnanec je u zaměstnavatele zaměstnán v hlavním pracovním poměru. 

Výše příspěvku se určuje podle vzdušné vzdálenosti od sídla společnosti do místa bydliště 

zaměstnance, které zaměstnanec uvedl jako svoji kontaktní adresu (pokud není uvedena 

kontaktní adresa, nahrazuje ji trvalá adresa). Minimální vzdálenost pro získání příspěvku 
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je 10 km. Příspěvek se nevztahuje na brněnské dopravní zóny 100 a 101 Dopravního 

podniku města Brna. 

Výše měsíčního příspěvku je určena jednotlivými pásmy: 

 10 - 20 km = 600 Kč (mimo zónu 100 + 101 Dopravního podniku města Brna) 

 20 - 30 km = 900 Kč 

 30 - 40 km = 1 200 Kč 

 40+ km = 1 500 Kč (příspěvek se však současně vztahuje pouze na území České 

republiky). Pro získání příspěvku pro vzdálenost kontaktní adresy od sídla 

společnosti delší než 50 km, je zaměstnanec povinen předat svému přímému 

nadřízenému čestné prohlášení, ve kterém potvrzuje své skutečné místo bydliště 

(kontaktní adresu, případně trvalou adresu).  

Příspěvek je zaměstnanci vyplácen každý měsíc, ve kterém na něj má nárok, a to v rámci 

zúčtování mzdy. Částka je poměrně krácena o nepřítomnost zaměstnance. Pokud se u 

zaměstnance změní alespoň jedna z podmínek, příspěvek na dopravu se zaměstnanci 

přestane vyplácet.   

 

4.6.9 Příspěvek na stravování 

Dalším z nabídky benefitů zaměstnavatele je příspěvek na stravování. Zaměstnavatel 

umožňuje stravování všem svým zaměstnancům, a to v průběhu všech pracovních směn. 

Stravování v první a druhé směně je zajištěno v době pracovní přestávky. Pokud není 

možné zajistit stravování dle výše uvedeného způsobu, zaměstnancům přísluší stravenky 

v hodnotě, která odpovídá obvyklé ceně oběda na dané pobočce společnosti, maximálně 

však ve výši 70 Kč. Stejný nárok mají i zaměstnanci pracující při vyhlášených 

víkendových či nočních směnách. 

Stravování je zajištěno v závodní jídelně, která se nachází přímo v areálu pobočky této 

společnosti. Pouze zde mohou zaměstnanci příspěvek na stravování čerpat. Stravování 

zabezpečuje externí subjekt, který jídelnu provozuje na základě smlouvy o pronájmu. 

Zaměstnanci mají na výběr jídla typu I., II., III., výběrové jídlo a minutky, s finančním 
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příspěvkem za každý odpracovaný den. Ceny jídel se liší dle typu jídla. Zaměstnavatel 

poskytuje příspěvek na hlavní jídlo ve výši 44 Kč. Zbytek ceny oběda (rozdíl mezi cenou 

jídla a příspěvkem) si hradí zaměstnanci sami. Doplácené částky se pohybují v rozmezí 

20 Kč do 50 Kč v závislosti na typu jídla. V závodní jídelně se nachází i kantýna, ve které 

si mohou zaměstnanci taktéž zakoupit drobné občerstvení.  

Zaměstnavatel poskytuje ve své závodní jídelně obědy i důchodcům, kteří ve společnosti 

pracovali do odchodu do důchodu. Ti mají v pracovní dny nárok na jedno hlavní jídlo 

s příspěvkem zaměstnavatele. 

 

4.6.10 Jazykové vzdělávání 

Zaměstnanec může využít výuky cizích jazyků v rámci nabídky benefitů. Pro zařazení do 

jazykové výuky musí být splněny dvě podmínky, a to 

a) zaměstnanec musí mít po zkušební době, 

b) nominaci do jazykové výuky musí schválit jeho nadřízený. 

Jazyková výuka probíhá přímo v areálu společnosti. Za zaměstnanci dochází přímo 

lektoři ze sjednané jazykové školy. Forma výuky je ve většině případů převážně 

skupinová, v individuálních případech je dohodnuta výuka pouze pro jednoho 

zaměstnance. V základní nabídce je na výběr z jazyků angličtina, němčina a ruština. To 

jsou země, se kterými naše společnost nejvíce spolupracuje a je tedy potřeba disponovat 

těmito jazykovými znalostmi u obsluhujících zaměstnanců. Opět platí, že v případě 

individuální domluvy je možnost výuky i jiných cizích jazyků. Zaměstnavatel nabízí 

svým zaměstnancům dva typy výuky, a to buď konverzační (tzv. udržovací) kurz, který 

probíhá jednou týdně a má za úkol udržet stávající jazykovou úroveň zaměstnance. 

Druhým způsobem je pak zvyšovací kurz, který probíhá dvakrát týdně a jeho cílem je 

zvýšení jazykové úrovně zaměstnance. Výuka jazyků je plně hrazena zaměstnavatelem.  
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4.6.11 Odměna při pracovních výročí  

Společnost poskytuje svým zaměstnancům odměnu za dobře vykonanou práci při 

dosažení pracovního výročí. Tato odměna je více popsána v tabulce níže.  

 

Tabulka 5: Odměna při pracovních výročí 

Odměna při pracovním výročí 

Pracovní výročí Výše odměny 

5 let 4 500 Kč 

10 let 6 000 Kč 

15 let 7 500 Kč 

20 let 9 000 Kč 

25 let 10 500 Kč 

30 let 12 000 Kč 

35 let 13 500 Kč 

40 let 15 000 Kč 

45 let 17 000 Kč 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Do stanovování doby trvání pracovního poměru se započítává nepřetržitý pracovní poměr 

zaměstnance u společnosti. Na tuto odměnu nemá nárok zaměstnanec, který měl 

v průběhu posledních dvou let neomluvenou absenci nebo který byl v posledních dvou 

letech pravomocně odsouzen za trestné činy a přečiny, kterých se dopustil při plnění 

pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s plněním těchto úkolů. 

 

4.6.12 Odměna při odchodu do důchodů  

Společnost poskytuje zaměstnancům odměnu při prvním skončení zaměstnání po nabytí 

nároku na starobní nebo invalidní důchod, při odchodu do předčasného důchodu nebo při 

odchodu do předdůchodu. Výše této odměny je závislá na délce nepřetržitého pracovního 

poměru, což znázorňuje následující tabulka.  

 

 

 

 



58 

 

Tabulka 6: Odměna při odchodu do důchodu 

Odměna při odchodu do důchodu 

Délka pracovního poměru Výše odměny 

méně než 5 let    10 000 Kč  

5 let až 20 let    23 000 Kč  

20 let a více    37 000 Kč  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

4.6.13 Příspěvek na vánoční večírky 

Zaměstnanci mají nárok čerpat jednou za rok příspěvek na vánoční večírek. Výše tohoto 

příspěvku je 500 Kč. Rozdělování příspěvků mají v kompetenci vedoucí. Ti vždy vědí o 

plánovaném vánočním večírku na svém oddělení a na základě toho příspěvek svým 

zaměstnancům poskytují. 

 

4.6.14 Sportovní den 

Společnost organizuje pro své zaměstnance jednou za rok sportovní akci pod názvem 

“Sportovní den”. V rámci této akce se hraje fotbal mezi týmy vytvořenými ze 

zaměstnanců společnosti. V rámci této akce je zdarma občerstvení pro zaměstnance, kteří 

se této události zúčastní a jejich rodinné příslušníky. Akce probíhá na sportovním hřišti, 

jehož pronájem hradí sama společnost.  

 

4.6.15 Bezplatné parkování na firemních plochách 

Zaměstnanci společnosti, kteří dojíždějí do práce autem, mohou využít bezplatného 

parkování na parkovišti, které se nachází hned vedle areálu společnosti. Parkování je pro 

všechny zaměstnance společnosti zdarma. Vzhledem k tomu, že společnost sídlí 

v blízkosti rušné komunikace, je tento benefit velmi praktický.  
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4.6.16 Vzdělávání 

Jedním z dalších benefitů z oblasti vzdělávání zaměstnanců ze strany zaměstnavatele 

může být forma dlouhodobého studia nebo školení, a to v následujících případech: 

a) jedná-li se o získání, zvýšení nebo rozšíření kvalifikace pro potřebu 

zaměstnavatele. Zaměstnavatel pak v tomto případě poskytne pracovní úlevy a 

hmotné zabezpečení podle platných interních předpisů,  

b) jedná-li se o získání předpokladů stanovených právními předpisy k výkonu 

sjednané práce – jedná se o překážku na straně zaměstnance, 

c) jedná-li se o získání, zvýšení nebo udržení kvalifikace z důvodu změny sjednaných 

podmínek pro zaměstnance postižené nemocí z povolání nebo pracovním úrazem, 

d) jedná-li se o udržení kvalifikace odborového funkcionáře pro profesi, ze které byl 

pro funkci uvolněn tak, aby mohl i nadále vykonávat práce sjednané v pracovní 

smlouvě.  
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4.7 Dotazníkové šetření  

Dotazníkové šetření proběhlo v dané společnosti v průběhu 3. týdne měsíce ledna 2018. 

Nejprve byl zaslán informační e-mail na všechny vedoucí pracovníky, který je informoval 

o plánovaném dotazníkovém šetření a současně obsahoval i základní informace o tom, 

kdy a za jakých podmínek toto šetření bude probíhat. Součástí e-mailu byl i samotný 

dotazník v elektronické podobě. Dotazníky byli následně dodány i v papírové  podobě. 

Vedoucí pracovníci poté tyto dotazníky distribuovali dle instrukcí mezi své podřízené 

zaměstnance, u THP pracovníků především pomocí e-mailů, u dělníků pak rozdáním 

dotazníků v papírové podobě. Na vyplnění dotazníků byla stanovena lhůta 5 pracovních 

dnů, a to především z důvodu směnnosti na mnoha pracovištích. Dotazník je sestaven na 

základě vlastní konstrukce a obsahuje celkem 12 otázek, z čehož 11 otázek je uzavřených 

a 1 otázka otevřená. V otevřené otázce mohou respondenti vyjádřit svůj názor na návrh 

dalších benefitů, které jim v současné nabídce benefitů chybí. Škály odpovědí u 

uzavřených otázek jsou různé, respondenti ve většině otázek volí mezi dvěma až pěti 

předem definovanými odpověďmi v závislosti na konkrétní otázce. Pouze jedna 

dotazníková otázka zaměřená na spokojenost s jednotlivými benefity, nabízí 

respondentům 6 - ti stupňovou škálu odpovědí. Nevyplněný dotazník je součástí příloh 

této práce.  

Dotazníkového šetření se zúčastnilo celkem 437 respondentů. Všechny obdržené 

dotazníky byly statisticky vyhodnoceny a výsledky jsou následně interpretovány pomocí 

grafů a tabulek. Konečný počet respondentů (celkem 437) představuje 34 % všech 

zaměstnanců ve společnosti (1 285 zaměstnanců k 31. 1. 2018) a je tedy možné považovat 

tyto výsledky za validní. Dotazníkového šetření se zúčastnili zaměstnanci všech 

organizačních složek společnosti (dělníci i THP zaměstnanci). Dotazníkového šetření se 

zúčastnilo celkem 284 mužů a 153 žen, což v relativním vyjádření představuje téměř 42 

% žen a 31 % mužů z celkového počtu žen a mužů, kteří v dané společnosti pracují. Pokud 

vezmeme v úvahu jiné dělení, lze taktéž říci, že dotazníkového šetření se zúčastnilo 

celkem 275 THP zaměstnanců a 162 dělníků. To je v relativním vyjádření 63 % THP 

zaměstnanců a 37 % dělníků. Na základě tohoto dělení respondentů budou vyhodnoceny 

i výsledky dotazníkového šetření. Rozdíl mezi THP zaměstnanci a dělníky byl ověřován 

na základě Chí – kvadrátu a T – testu, který měl za úkol zjistit případné statistické rozdíly 

mezi těmito dvěma skupinami. 
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Při vyhodnocování dotazníkového šetření jsou rozlišovány 2 hlavní skupiny respondentů, 

a to THP zaměstnanci a dělníci. Na základě výsledků dotazníkového šetření lze 

interpretovat následující závěry. 

 

4.7.1 Identifikační otázky 

První čtyři otázky dotazníku jsou zaměřeny na zjišťování skladby respondentů. Otázky 

zjišťují pohlaví respondentů, jejich věk, kategorii zaměstnanců a dobu, po kterou jsou 

v dané společnosti zaměstnaní. 

 

 

Graf 4: Rozdělení respondentů dle pohlaví 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Z grafu 4 lze vidět rozdělení respondentů na základě jejich pohlaví. Mezi respondenty 

převažují v obou kategoriích muži. U THP pracovníků tvoří muži 64% podíl, u dělníků 

pak až 67% podíl. Ženy jsou v obou skupinách zastoupeny jednou třetinou z celkového 

počtu respondentů.  
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Co se týče rozdělení respondentů dle jejich věku, mezi THP pracovníky převažují 

zaměstnanci ve věku 36 – 45 let. Druhou nejpočetnější skupinou jsou poté zaměstnanci 

ve věku 21 – 35 let, následují skupiny zaměstnanců do 20 let, skupina zaměstnanců 46 – 

55 let a nejméně početně zastoupená skupina zaměstnanců 55 let a více.  

U dělnických profesí je rozdělení zaměstnanců z hlediska jejich věku velmi podobné. 

Taktéž v této kategorii převažuje skupina zaměstnanců mezi 36 – 45 lety. Druhou 

nejpočetnější kategorií je skupina zaměstnanců ve věku 46 – 55 let. Následují věkové 

skupiny 21 – 35 let, zaměstnanci do 20 let a jako poslední zaměstnanci ve věku 55 let a 

více. Toto rozdělní znázorňuje graf 5 níže.  

 

 

 

Graf 5: Rozdělení respondentů dle věku 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Graf 6 níže zobrazuje rozdělení respondentů dle jejich pracovní kategorie, a to na THP 

zaměstnance a dělníky. Mezi respondenty převažují THP zaměstnanci, a to s jasnou 

převahou v poměru 63 % (275 respondentů z celkových 437). Dělníci pak mají mezi 

respondenty 37% zastoupení (162 respondentů z celkových 437).  

 

 

 

Graf 6: Rozdělení respondentů dle kategorie zaměstnanců 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

 

Pokud se zaměříme na rozdělení respondentů z hlediska doby zaměstnání, na tuto oblast 

byla zaměřena otázka číslo 4 a výsledky následně znázorňuje graf 7 níže. Mezi THP 

zaměstnanci jsou skupiny respondentů z hlediska doby zaměstnání velice souměrně 

rozložené. U THP zaměstnanců převažuje skupina zaměstnanců, kteří jsou v dané 

společnosti zaměstnaní již 5 – 7 let. Na druhém místě je zastoupená skupina zaměstnanců 

působící ve společnosti v délce 1 – 4 roky. Dalšími nejpočetnějšími skupinami z THP 

zaměstnanců jsou pak skupiny zaměstnanců pracující ve vybrané společnosti méně než 

rok, poté 8 – 10 let a jako poslední skupina jsou THP zaměstnanci působící ve společnosti 

11 a více let. 
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U druhé skupiny respondentů, skupiny dělníků značně převažují zaměstnanci, kteří ve 

vybrané společnosti pracují v délce 5 – 7 let. Druhou nejpočetnější skupinou zaměstnanců 

z kategorie dělníků jsou pak zaměstnanci pracující v podniku 1 – 4 roky, dále 8 – 10 let 

a skupina respondentů zaměstnaných méně než rok. Poslední, nejméně početnou 

skupinou z kategorie dělníků, jsou respondenti zaměstnaní v dané společnosti 11 a více 

let.  

 

 

Graf 7: Rozdělení respondentů dle doby zaměstnání 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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4.7.2 Benefity 

Tato část dotazníku je zaměřená na zjišťování dat o informovanosti zaměstnanců o 

současné nabídce benefitů, o využívání benefitů zaměstnanci, jejich spokojenosti 

s jednotlivými benefity a preferencí podoby benefitů. Dále je v dotazníku zjišťováno, zda 

zaměstnanci znají jednotlivé složky své mzdy.  

Následující otázka v dotazníku se věnuje tomu, zda zaměstnanci vědí, kde získat 

informace o svých benefitech. Pro zodpovězení této otázky jim sloužila čtyřstupňová 

škála odpovědí: „ano“, „spíše ano“, „spíše ne“ a „ne“.  

 

 

 

Graf 8: Informace o benefitech 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

 

Jak lze vidět z grafu 8 výše, mezi THP zaměstnanci převažuje odpověď „spíše ano“, a to 

v poměru 48 %. „Ano“ pak odpovědělo celých 43 % a odpověď „spíše ne“ se objevila 

pouze u 9 % respondentů.  

V druhé skupině, skupině dělníků, tomu bylo podobně. Opět platí, že nejvíce respondentů 

odpovědělo na tuto otázku „spíše ano“, a to celých 56 % respondentů. „Ano“ odpovědělo 

35 % respondentů a „spíše ne“ pouhých 9 % respondentů.  
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Dobrou zprávou pro společnost je, že žádný respondent z obou skupin neodpověděl na 

tuto otázku odpovědí „ne“. Mezi oběma skupinami tak převažuje odpověď „spíše ano“, 

což znamená, že zaměstnanci celkem mají povědomí o tom, kde informace o benefitech 

získat, ale současně by nebylo na škodu toto povědomí ještě rozšířit.  

 

Otázka 6 v dotazníku má za cíl zjistit míru využívání současných zaměstnaneckých 

benefitů mezi zaměstnanci vybrané společnosti. Tato otázka je tedy zaměřená na zjištění 

toho, zda zaměstnanci využívají všechny benefity ze stávající nabídky zaměstnaneckých 

benefitů a nebo pouze některé z nich.  

Jak je znázorněno v grafu 9 níže, u obou kategorií zaměstnanců (jak THP zaměstnanců, 

tak dělníků) je rozložení odpovědí naprosto stejné. 99 % respondentů z THP zaměstnanců 

i dělníků uvedlo, že využívá pouze některé benefity z celkové nabídky benefitů. Všechny 

benefity tak nevyužívá téměř nikdo ze zaměstnanců (z obou skupin respondentů pouze 1 

%).  

 

 

 

Graf 9: Využívání benefitů zaměstnanci 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Následující otázka je zaměřená na zjišťování preference podoby benefitů mezi 

zaměstnanci vybrané společnosti. Na výběr mají respondenti mezi benefity peněžní 

podoby a benefity nepeněžní podoby.  

Skupina THP zaměstnanců po vyhodnocení výsledků jednoznačně preferuje benefity 

v nepeněžní podobě. Odpovědělo tak celých 87 % respondentů z kategorie THP 

zaměstnanců. Pouhých 13 % odpovědí THP zaměstnanců preferovalo peněžní podobu 

benefitů. 

Úplně opačná situace se projevila u druhé skupiny zaměstnanců - dělníků, kteří dle 

výsledků dotazníkového šetření jednoznačně preferují peněžní podobu benefitů. Tuto 

formu odměňování v dotazníku preferuje celých 89 % dělníků. Zbylých 11 % odpovědí 

z řad dělníků pak upřednostňuje peněžní podobu benefitů. Rozdělení preferovaných 

benefitů je znázorněno v grafu 10 níže. 

 

 

 

Graf 10: Preference podoby benefitů 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Co se týče spokojenosti se současnou nabídkou zaměstnaneckých benefitů mezi 

zaměstnanci vybrané společnosti, jejich rozdělení je znázorněno v grafu 11 níže. Dobrou 

zprávou pro danou společnost je, že mezi oběma skupinami zaměstnanců převažuje 

spokojenost s nabídkou zaměstnaneckých benefitů, které jim jejich zaměstnavatel 

v současné době nabízí. U THP zaměstnanců je s benefity spokojených celých 73 % 

respondentů, u dělníků je toto číslo pak ještě vyšší, dokonce 85 % respondentů.  

Nespokojenost se současnou nabídkou benefitů pak udává pouze 27 % THP zaměstnanců 

a pouze 15 % dělníků.  

 

 

 

Graf 11: Spokojenost zaměstnanců s benefity 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

 

V dotazníkovém šetření jsou respondenti dotazováni i na otázku, zda znají jednotlivé 

složky své mzdy. To je velmi důležité, jelikož pokud zaměstnanci znají jednotlivé složky 

své mzdy, mohou tak i snadno porovnat, jak velké výhody v podobě benefitů jim jejich 

zaměstnavatel nabízí.  

Z výsledků dotazníkového šetření vyplynuly rozdíly mezi oběma skupinami 

zaměstnanců. U THP zaměstnanců lze převážně tvrdit, že jednotlivé složky své mzdy 

znají. „Ano“ zde odpovědělo celých 79 % respondentů z kategorie THP zaměstnanců, 
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„částečně ano“ pak 20 % respondentů. Neznalost se prokázala pouze u 1 % THP 

zaměstnanců.  

Jinak tomu je však u druhé skupiny zaměstnanců - dělníků. Zde převažuje odpověď 

„částečně ano“, a to u 54 % respondentů z kategorie dělníků. 40 % respondentů ze skupiny 

dělníků pak odpovědělo „ano“, „ne“ odpovědělo pouhých 6 % dělníků.  

Znalost složek mzdy a její vyhodnocení mezi jednotlivými skupinami respondentů je 

znázorněno v grafu 12 níže.  

 

 

 

Graf 12: Znalost složek mzdy 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

 

Shrnutí doposud všech výše zmíněných výsledků dotazníkového šetření, je pro lepší 

přehlednost znázorněno v tabulce 7 níže. Zde jsou se sumarizovány převažující odpovědi 

obou skupin respondentů v jednotlivých otázkách.  
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Tabulka 7: Shrnutí převažujících faktorů 

Shrnutí převažujících faktorů 

Faktor THP Dělníci 

Pohlaví muži muži 

Věk 36 – 45 let 36 – 45 let 

Kategorie zaměstnance 63 % 37 % 

Doba zaměstnání 5 – 7 let 5 – 7 let 

Informace o benefitech Spíše ano Spíše ano 

Využívání benefitů Pouze některé Pouze některé 

Podoba benefitů Nepeněžní Peněžní 

Spokojenost s benefity Ano Ano 

Znalost složek mzdy Ano Částečně ano 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

 

4.7.2.1 Využívání jednotlivých benefitů 

To, jak zaměstnanci využívají jednotlivé zaměstnanecké benefity, které jim jejich 

zaměstnavatel v současné době nabízí, je zjišťováno v dotazníkové otázce číslo 10. 

Respondenti měli v této otázce u jednotlivých benefitů na výběr ze škály dvou odpovědí, 

a to „využívám“ či „nevyužívám“. Výsledky dotazníkového šetření v oblasti využívání 

jednotlivých benefitů jsou znázorněny v následujících grafech 13 až 24 níže, které jsou 

vždy doplněny stručným komentářem. 

 

 

 Pracovní doba 7,5 hodiny/den, 5 týdnů dovolené 

Z dotazníkové šetření vyplynulo, že benefity pracovní doba 7,5 hodiny/den a 5 týdnů 

dovolené využívá 100 % všech respondentů obou skupin zaměstnanců. Jedná se tak o 

nejvyužívanější benefity ze současné nabídky zaměstnaneckých benefitů ve vybrané 

společnosti.  
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 Pracovní volno s náhradou mzdy (při narození dítěte, svatba, stěhování 

apod.) 

 

 

Graf 13: Pracovní volno s náhradou mzdy 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

 

Z grafu 13 výše lze vidět, že benefit pracovního volna s náhradou mzdy například při 

narození dítěte, svatby, stěhování a podobných událostech je poměrně velmi využívaným 

benefitem mezi oběma skupinami zaměstnanců vybrané společnosti. Podíl využívajících 

THP zaměstnanců se shoduje s podílem využívání tohoto benefitu u dělníků.  

Benefit pracovního volna s náhradou mzdy při významných událostech využívá celkem 

88 % THP zaměstnanců i 88 % dělníků z celkového počtu respondentů.  

Naopak, tento benefit nevyužívá zbylých 12 % THP zaměstnanců a 12 % dělníků. Mezi 

skupinami není signifikantní rozdíl (viz příloha 2). 
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 Očkování proti chřipce 

Jak lze vidět z grafu 14 níže, zaměstnanecký benefit z oblasti zdraví zaměstnanců, 

očkování proti chřipce, se řadí v současné nabídce zaměstnaneckých benefitů mezi spíše 

nevyužívané benefity.  

Z THP zaměstnanců jej využívá pouhých 28 % THP, u dělnických profesí je pak míra 

využívání tohoto benefitu pouze 20 %. 

Mezi oběma skupinami zaměstnanců převažují odpovědi „nevyužívám“, kde tak 

odpovědělo celých 72 % THP zaměstnanců a dokonce 80 % dělníků ve vybrané 

společnosti. Mezi skupinami není signifikantní rozdíl (viz příloha 2). 

 

 

 

Graf 14: Očkování proti chřipce 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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 Penzijní připojištění 

Zaměstnanecký benefit penzijní připojištění je využíván v hojné míře mezi oběma 

skupinami zaměstnanců a patří tak naopak mezi nejvyužívanější benefity ze současné 

nabídky všech poskytovaných benefitů v dané společnosti.  

Z THP zaměstnanců jej na základě výsledků dotazníkového šetření využívá celých 97 % 

THP zaměstnanců. U dělnických profesí je tomu podobně, zde jej využívá celých 96 % 

všech dělníků.  

Procento nevyužívání tohoto benefitu je u obou skupin respondentů opravdu velmi malé 

(U THP zaměstnanců tento benefit nevyužívá pouhá 3 % THP, u dělníků pak pouhá 4 %). 

Mezi skupinami není signifikantní rozdíl (viz příloha 2). Rozdělení využívání benefitu 

Penzijní připojištění mezi oběma skupinami zaměstnanců je znázorněno v grafu 15 níže. 

 

 

 

Graf 15: Penzijní připojištění 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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 Cafeterie 

Jak lze vidět z grafu 16 níže, benefit Cafeterie je na základě výsledků dotazníkového 

šetření ve velké míře využíván mezi oběma skupinami zaměstnanců. Z THP zaměstnanců 

dané společnosti jej využívá naprostá většina všech respondentů, a to celých 97 % THP.  

U druhé skupiny zaměstnanců – dělníků, je tento benefit taktéž velice hojně využíván. 

Zaměstnanecký benefit Cafeterie využívá celých 90 % dělníků. Jedná se tak taktéž o jeden 

z nejvyužívanějších benefitů ze současné nabídky zaměstnaneckých benefitů ve vybrané 

společnosti.   

Procento nevyužívání tohoto benefitu je větší u skupiny zaměstnanců - dělníku, kde 

dosahuje 10 %. Z THP zaměstnanců pak tento benefit nevyužívá pouhá 3 % THP. Mezi 

oběma skupinami je signifikantní rozdíl (viz příloha 2). 

 

 

 

Graf 16: Cafeterie 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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 Příspěvek na dopravu 

Poskytování benefitu příspěvku na dopravu je ve vybrané společnosti jasně definované 

interní směrnicí. V ní jsou jasně stanovená pravidla poskytování a plnění tohoto benefitu. 

Benefit příspěvek na dopravu je v současné době určen pouze pro pracovníky na 

dělnických profesích, kteří do práce dojíždějí ze vzdálenosti větší než 10 km a jejich 

bydliště se současně nenachází v brněnských zónách 100 + 101 městské hromadné 

dopravy. Tomuto pravidlu odpovídají i naměřené výsledky dotazníkového šetření 

zobrazené v grafu 17 níže.  

Zde lze vidět, že tento benefit v současné době opravdu využívají pouze zaměstnanci na 

dělnických profesích. Dle výsledků dotazníkového šetření tento benefit v současnosti 

využívá 47 % dělníků. Zbylých 53 % dělníků v dotazníku uvedlo, že tento benefit 

nevyužívá. Důvodem může být to, že na příspěvek nemají dle interní směrnice dané 

společnosti nárok. Mezi skupinami je signifikantní rozdíl (viz příloha 2). 

 

 

 

Graf 17: Příspěvek na dopravu 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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 Příspěvek na stravování 

Benefit příspěvku na stravování využívá v současné době celých 62 % THP zaměstnanců 

a 80 % dělníků ze všech respondentů. Příspěvek na stravování využívají zaměstnanci 

vybrané společnosti v závodní jídelně, která se nachází přímo v areálu dané společnosti. 

Zaměstnanci zde mají na výběr ze 3 základních typů jídel, výběrového jídla a minutek.  

Stravování se v závodní jídelně je využíváno tedy především mezi dělníky a více jak 

polovinou THP zaměstnanců.  

Příspěvek na stravování pak nevyužívá 33 % THP zaměstnanců dané společnosti a 20 % 

dělníků. Mezi skupinami je signifikantní rozdíl (viz příloha 2). Výsledek dotazníkového 

šetření ve využívání benefitu příspěvku na stravování znázorňuje graf 18 níže. 

 

 

 

Graf 18: Příspěvek na stravování 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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 Jazykové vzdělávání 

Benefit jazykového vzdělávání je využíván především mezi THP zaměstnanci, kde jej 

využívá celých 59 % THP zaměstnanců. Zbylých 41 % THP zaměstnanců 

v dotazníkovém šetření uvedlo, že tento benefit nevyužívá.  

U dělnických profesí je tento benefit využíván pouze v minimální míře. Z celkového 

počtu dělníků jej využívá pouhých 15 %. Mnohem větší je procento dělníků 

nevyužívajících tento benefit, které tvoří dokonce 85 %. Mezi skupinami je signifikantní 

rozdíl (viz příloha 2). Využívání benefitu jazykového vzdělávání ve vybrané společnosti 

je znázorněno v grafu 19 níže. 

 

 

 

Graf 19: Jazykové vzdělávání 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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 Odměna při pracovních výročí (dle odpracované doby) 

Benefit odměny při pracovních výročí v závislosti na délce odpracované doby mohou 

využít pouze ti zaměstnanci dané společnosti, kteří na něj mají nárok. Jedná se o 

zaměstnance, kteří již dosáhli alespoň minimálního pracovního výročí (působení) ve 

vybrané společnosti. Odměna při pracovním výročí za dobře vykonanou práci se vyplácí 

při pracovním výročí minimálně 5 - ti odpracovaných let a více.  

Celkem 54 % THP zaměstnanců uvedlo, že tento zaměstnanecký benefit již využilo - 

přesněji řečeno, odměna jim již byla vyplacena, jelikož dosáhli alespoň pětiletého 

pracovního výročí působení v daném podniku. Zbylých 46 % THP zaměstnanců 

v dotazníkovém šetření uvedlo, že tento benefit nevyužívají. 

U druhé skupiny zaměstnanců, skupiny dělníků, této odměny dosáhlo celých 70 % 

dělníků. Zde je procento využívání tohoto benefitu tedy o něco vyšší, než u THP 

zaměstnanců. Benefit odměny při pracovních výročí v závislosti na délce odpracované 

doby nevyužívá 30 % dělníků. Mezi skupinami je signifikantní rozdíl (viz příloha 2). 

Výsledky rozdělení využívání benefitu odměny při pracovních výročí v závislosti na 

délce odpracované doby znázorňuje graf 20 níže. 

 

 

 

Graf 20: Odměna při pracovních výročí 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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 Příspěvek na vánoční večírky 

Jak je znázorněno v grafu 21 níže, benefit příspěvku na vánoční večírky je u obou skupin 

zaměstnanců převáženě využívaným benefitem. Jedná se o částku 500 Kč, kterou mohou 

zaměstnanci použít na občerstvení na vánočních večírcích, pořádané v rámci jejich 

pracovního oddělení ve vybrané společnosti.  

U THP zaměstnanců využívá příspěvek na vánoční večírky celých 77 % THP. Pouhých 

23 % THP zaměstnanců v dotazníkovém šetření uvedlo, že příspěvek na vánoční večírek 

nevyužívá.  

U skupiny dělníků využívá příspěvek na vánoční večírek dokonce 86 % všech 

respondentů. Pouhých 14 % dělníků pak tento benefit nevyužívá. Mezi skupinami je 

signifikantní rozdíl (viz příloha 2). 

 

 

 

Graf 21: Příspěvek na vánoční večírky 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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 Sportovní den 

Z grafu 22 níže lze vidět, že benefit sportovní den není mezi zaměstnanci vybrané 

společnosti příliš využívaným benefitem.  

Z THP zaměstnanců tento benefit využívá pouhých 9 % THP, z dělníků pak pouze 6 % 

všech respondentů. Mezi skupinami není signifikantní rozdíl (viz příloha 2). 

 

 

Graf 22: Sportovní den 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Graf 23: Bezplatné parkování na firemních plochách 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Graf 24: Shrnutí využívání jednotlivých benefitů 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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5: Nevím 

6:  Nevyužívám 

Na základě vyhodnocení dotazníkového šetření lze vidět odpovědi všech respondentů 

v následujících grafech. Jednotlivé grafy jsou vždy okomentovány.  

 

 Pracovní doba 7,5 hodiny/den, 5 týdnů dovolené  

S těmito benefity je spokojeno 100 % všech respondentů. 

 

 Pracovní volno s náhradou mzdy (při narození dítěte, svatba, stěhování 

apod.) 

Z grafu číslo 25 níže lze vidět, že obě skupiny respondentů u odpovědí týkající se 

spokojenosti s benefitem pracovního volna s náhradou mzdy převážně odpověděli „určitě 

spokojen“. Odpovědělo tak celkem 71 % THP zaměstnanců a 69 % dělníků. Lze tedy 

tvrdit, že s benefitem pracovního volna s náhradou mzdy jsou zaměstnanci velmi 

spokojení.  

 

 

Graf 25: Spokojenost s benefitem: Pracovní volno s náhradou mzdy 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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 Očkování proti chřipce 

Na první pohled je z grafu 26 níže patrné, že zaměstnanecký benefit z oblasti zdraví 

zaměstnanců, očkování proti chřipce, je ve vybrané společnosti benefitem spíše 

nevyužívaným mezi zaměstnanci. Z toho důvodu lze velmi těžce posoudit, zda se jedná 

o oblíbený benefit mezi zaměstnanci podniku či nikoliv.  

Celkové procento zaměstnanců, kteří benefit očkování proti chřipce využívají, je pouhých 

28 % THP zaměstnanců a 20 % dělníků. Z tohoto malého počtu uvedlo celkem 25 % THP 

zaměstnanců a 19 % dělníků, že je s benefitem očkování proti chřipce určitě spokojeno. 

Zbylá 3 % THP zaměstnanců a 1 % dělníků je pak s tímto benefitem spíše spokojeno. 

Zbytek respondentů benefit nevyužívá. Výsledky dotazníkového šetření, týkající se 

oblíbenosti benefitu očkování proti chřipce, jsou znázorněny v grafu 26 níže. 

 

 

 

Graf 26: Spokojenost s benefitem: Očkování proti chřipce 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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 Penzijní připojištění 

Nejen, že je benefit penzijního připojištění jedním z nejvíce využívaných 

zaměstnaneckých benefitů ve vybrané společnosti, ale současně je i jedním 

z nejoblíbenějších benefitů z celkové současné nabídky benefitů mezi zaměstnanci 

daného podniku.  

Spokojenost s benefitem penzijního připojištění je obecně velmi vysoká. „Určitě 

spokojeno“ je s tímto benefitem celkem 84 % THP zaměstnanců a 80 % dělníků, což 

značí, že jde o opravdu velmi oblíbený benefit. Zbylé odpovědi respondentů, tedy 13 % 

THP zaměstnanců a 14 % dělníků je s tímto benefitem spíše spokojeno, což jsou pro 

zaměstnavatele také velmi příznivé odpovědi. Negativní reakce na tento benefit jsou 

nulové. Tyto výsledky jsou následně zobrazeny v grafu 27 níže.  

 

 

 

Graf 27: Spokojenost s benefitem: Penzijní připojištění 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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 Cafeterie 

Z grafu 28 níže lze vidět, že zaměstnanci jsou se zaměstnaneckým benefitem Cafeterie 

převážně spokojení. „Určitě spokojených“ je celkem 64 % THP zaměstnanců a 59 % 

dělníků. Tato odpověď tak mezi respondenty zcela převažuje. Druhou nejpočetnější 

skupinou jsou pak respondenti s odpovědí „spíše spokojen“, kde takto odpovědělo 

celkem 25 % THP zaměstnanců a 26 % dělníků. Méně pozitivních reakcí se u obou 

skupin respondentů vyskytovalo poměrně málo, odpověď „spíše nespokojen“ s benefitem 

Cafeterie uvedlo pouze 8 % THP zaměstnanců a 6 % dělníků. Žádný z respondentů není 

s tímto benefitem vyloženě nespokojen. Výsledky, týkající se spokojenosti s benefitem 

Cafeterie, jsou znázorněny v grafu 28 níže.  

 

 

 

Graf 28: Spokojenost s benefitem: Cafeterie 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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 Příspěvek na dopravu 

Jak již bylo v práci zmíněno, benefit příspěvek na dopravu je určen pouze pro 

zaměstnance pracovní kategorie dělník. I zde jsou pak značná omezení v plnění a 

poskytování příspěvku na dopravu, která jsou podrobněji popsaná v kapitole 4.6 

(Současná nabídka zaměstnaneckých benefitů v dané společnosti) v rámci analytické 

části této práce.  

Z toho důvodu jsou v následujícím grafu 29 níže znázorněny odpovědi pouze u jedné 

skupiny respondentů - dělníků. Z výsledků dotazníkového šetření vyplynulo, že 

z celkového počtu dělníků, kteří tento benefit využívají, je s příspěvkem na dopravu 

určitě spokojeno celých 22 % dělníků. Odpověď „spíše spokojen“ pak zvolilo 20 % 

dělníků.  

 

 

 

Graf 29: Spokojenost s benefitem: Příspěvek na dopravu 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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 Příspěvek na stravování 

Jak vyplývá z výsledků zobrazených v grafu 30 níže, THP zaměstnanci jsou se 

zaměstnaneckým benefitem příspěvku na stravování převážně „spíše spokojeni“. 

Odpovědělo tak celkem 26 % THP zaměstnanců. Druhou nejčetnější odpověď „určitě 

spokojen“ pak uvedlo celých 20 % THP.  

U druhé skupiny zaměstnanců – skupiny dělníků je taktéž v převaze stejná odpověď, a to 

„spíše spokojen“. Tato odpověď se vyskytuje pouze ve vyšším zastoupení respondentů 

z řady dělníků, a to u celkem 41 % dělníků. Druhou nejčastější odpovědí je taktéž 

odpověď „určitě spokojen“, kde tak odpovědělo 19 % dělníků.  

Lze tedy říci, že zaměstnanci jsou s benefitem příspěvku na stravování, který jim jejich 

zaměstnavatel v současné době poskytuje, převážně spokojeni.  

 

 

 

Graf 30: Spokojenost s benefitem: Příspěvek na stravování 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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 Jazykové vzdělávání 

Jak vyplynulo z výsledků dotazníkového šetření, spokojenost s benefitem jazykového 

vzdělávání není mezi zaměstnanci vybrané společnosti nikterak velká. Naměřené 

výsledky především ukázaly, že zaměstnanci tento benefit ve větší míře spíše nevyužívají. 

U zaměstnanců, kteří pak tento benefit využívají, převažuje v otázce týkající se 

spokojenosti s benefitem jazykového vzdělávání odpověď „spíše spokojen“. Odpovědělo 

tak celkem 30 % THP zaměstnanců a 9 % dělníků. Celkem 15 % THP zaměstnanců pak 

uvedlo, že je s tímto benefitem určitě spokojeno. U skupiny dělníků tuto odpověď zvolila 

4 % ze všech respondentů. Rozdělení jednotlivých odpovědí na otázku týkající se 

spokojenosti se zaměstnaneckým benefitem jazykového vzdělávání ve vybrané 

společnosti je znázorněno v grafu 31 níže.  

 

 

 

Graf 31: Spokojenost s benefitem: Jazykové vzdělávání 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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 Odměna při pracovních výročí (dle odpracované doby) 

Spokojenost s benefitem odměny při pracovních výročí v závislosti na délce odpracované 

doby ve vybrané společnosti je dle naměřených výsledků z dotazníku poměrně velká. 

Celkem 43 % THP zaměstnanců a 56 % dělníků v dotazníku uvedlo, že je s tímto 

zaměstnaneckým benefitem „určitě spokojeno“. Druhou nejčastější odpovědí u obou 

skupin respondentů je pak odpověď „spíše spokojen“. Odpovědělo tak celkem 10 % THP 

zaměstnanců a 14 % dělníků. Z těchto výsledků lze usoudit, že zaměstnanci dané 

společnosti jsou s tímto zaměstnaneckým benefitem převážně spokojení. Negativní 

reakce na tento benefit se v dotazníku téměř neobjevovaly. Výsledky týkající se 

spokojenosti s benefitem odměny při pracovních výročí jsou znázorněny v grafu 32 níže. 

 

 

 

Graf 32: Spokojenost s benefitem: Odměna při pracovních výročí 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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 Příspěvek na vánoční večírky 

Na základě naměřených výsledků z dotazníku lze usoudit, že benefit příspěvku na 

vánoční večírky je ve vybrané společnosti nejen velmi využívaným benefitem, ale i 

poměrně oblíbeným benefitem v celkové nabídce zaměstnaneckých benefitů. U obou 

skupin respondentů v otázce týkající se spokojenosti s tímto zaměstnaneckým benefitem 

převažovaly odpovědi „určitě spokojen“. Odpovědělo tak celkem 66 % THP zaměstnanců 

a dokonce celých 74 % dělníků. Spíše spokojených je s tímto zaměstnaneckým benefitem 

pak celkem 10 % THP zaměstnanců a 11 % dělníků. Naměřené výsledky jsou znázorněny 

v grafu 33 níže. 

 

 

 

Graf 33: Spokojenost s benefitem: Příspěvek na vánoční večírky 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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 Sportovní den 

U benefitu sportovní den lze jen velmi těžko určit, zda se jedná o oblíbený benefit mezi 

zaměstnanci vybrané společnosti, jelikož jde především o velmi nevyužívaný benefit.  

Tento benefit využívá pouze 14 % THP zaměstnanců a jen 7 % dělníků z celkového počtu 

všech respondentů. Z tohoto malého počtu respondentů pak uvedlo celkem 7 % THP 

zaměstnanců a 5 % dělníků, že jsou s benefitem sportovního dne určitě spokojeni. Tato 

odpověď tak převažuje u obou skupin respondentů. Zbylí respondenti z obou skupin 

zaměstnanců jsou s tímto benefitem buď spíše spokojeni (celkem 2 % THP zaměstnanců 

a 1 % dělníků), nebo označili odpověď „nevím“ (5 % THP zaměstnanců a 1 % dělníků). 

Celková spokojenost s tímto téměř nevyužívaným zaměstnaneckým benefitem je 

znázorněna v grafu 34 níže.  

 

 

 

Graf 34: Spokojenost s benefitem: Sportovní den 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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 Bezplatné parkování na firemních plochách 

Benefit bezplatného parkování na firemních plochách patří k oblíbeným benefitům 

v celkové nabídce současných zaměstnaneckých benefitů dané společnosti. „Určitě 

spokojených“ je s tímto benefitem celých 60 % THP zaměstnanců a až 65 % dělníků. 

Druhou nejčetnější odpovědí u obou skupin respondentů je pak odpověď „spíše 

spokojen“. Tak odpovědělo celkem 8 % THP zaměstnanců a 13 % dělníků. Z naměřených 

výsledků z dotazníkového šetření lze tedy vidět, že se jedná o oblíbený benefit mezi 

zaměstnanci podniku. Nespokojený s tímto benefitem není téměř nikdo z obou skupin 

respondentů. Výsledky týkající se spokojenosti s benefitem bezplatného parkování na 

firemních plochách jsou znázorněny v grafu 35 níže.  

 

 

 

Graf 35: Spokojenost s benefitem: Bezplatné parkování na firemních plochách 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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4.7.2.3 Návrhy nových benefitů 

Poslední a zároveň jedinou otevřenou otázkou dotazníku je otázka číslo 12, kde měli 

respondenti možnost vyjádřit svůj návrh na další benefit/y, které by rádi uvítali 

v současné nabídce benefitů v dané společnosti. Návrh na nový benefit v dotazníku 

vyjádřilo 278 respondentů z celkového počtu 437 respondentů. Rozložení odpovědí na 

nové návrhy benefitů dle kategorie zaměstnanců jsou znázorněny v absolutním i 

relativním vyjádření v tabulce 8 níže. 

 

Tabulka 8: Návrhy dalších benefitů: rozložení respondentů 

Rozložení odpovědí na nové návrhy 

benefitů 

Absolutní počet 

respondentů 

Relativní počet 

respondentů 

Celkový počet respondentů 437 100 % 

Celkem návrhů na nový benefit 278 64 % 

- z toho THP zaměstnanci 197 45 % 

- z toho dělníci 81 19 % 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Mezi nejčastější návrhy u THP zaměstnanců patří benefity uvedené v tabulce 9 níže. 

V návrzích na nový benefit jednoznačně převažují stravenky, následuje příspěvek na 

dopravu pro všechny zaměstnance a firemní školka. 

 

Tabulka 9: Návrhy dalších benefitů: THP zaměstnanci 

Pořadí Návrh nového benefitu THP - absolutní 

četnost odpovědí 

THP - relativní 

četnost odpovědí 

1. Stravenky 63 14 % 

2. Příspěvek na dopravu pro všechny 

zaměstnance 

34 8 % 

3. Firemní školka 28 6 % 

4. Odpočinkové zóny na pracovišti 20 5 % 

5. Školení 18 4 % 

6. Sportovní aktivity 17 4 % 

7. Kultura 10 2 % 

8. Občerstvení na pracovišti 7 2 % 

Celkem návrhů od THP zaměstnanců 197 / 275  45 % / 63 % 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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U druhé skupiny zaměstnanců, tedy dělníků, převažují návrhy na nový benefit v podobě 

stravenek, dále firemní školka a benefit v oblasti kultury. Ostatní návrhy dělníků jsou 

uvedené v tabulce 10 níže.  

 

Tabulka 10: Návrhy dalších benefitů: dělníci 

Pořadí Návrh nového benefitu Dělníci - 

absolutní četnost 

odpovědí 

Dělníci - 

relativní četnost 

odpovědí 

1. Stravenky 36 22 % 

2. Firemní školka 13 8 % 

3. Kultura 11 7 % 

4. Sportovní aktivity 10 6 % 

5. Odpočinkové zóny na pracovišti 8 5 % 

6. Občerstvení na pracovišti 2 1 % 

7. Školení 1 1 % 

8. Příspěvek na dopravu pro všechny 

zaměstnance 

0 0 % 

Celkem návrhů od dělníků 81 / 162 50 % / 100 % 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Společnými nejčetnějšími návrhy u obou skupin respondentů jsou stravenky a firemní 

školka. Tyto nové benefity budou zařazeny do návrhové části, s cílem optimalizovat 

současnou nabídku benefitů.  
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5 NÁVRHOVÁ ČÁST 

V této části jsou na základě výsledků dotazníkového šetření předloženy návrhy na změny 

v zaměstnaneckých benefitech ve vybrané společnosti. Navržená opatření mají za cíl 

optimalizovat nabídku benefitů v dané společnosti na základě provedené analýzy. 

Optimalizace nabídky benefitů má za úkol současně zvýšit spokojenost a motivaci 

zaměstnanců s firemními benefity a tím současně zvýšit efektivitu práce.  

Změny v nabídce benefitů jsou níže popsány a nové návrhy benefitů jsou pro danou 

společnost finančně vyčísleny. 

 

5.1 Změny v současné nabídce benefitů vyplývající z dotazníkového 

šetření 

5.1.1 Zvýšení informovanosti zaměstnanců o benefitech 

Z dotazníkového šetření vyplynulo, že zaměstnanci jsou spíše informování o tom, kde 

získat informace o benefitech.  Na otázku týkající se toho, zda zaměstnanci vědí, kde 

informace o jednotlivých benefitech získat, odpovědělo „spíše ano“ 48 % THP 

zaměstnanců a 56 % dělníků. To je asi polovina z obou skupin respondentů, tudíž by bylo 

vhodné zvýšit informovanost zaměstnanců o nabídce všech zaměstnaneckých benefitů, 

které jim jejich zaměstnavatel v současné době poskytuje.  

Zaměstnavatel distribuuje informace o nabízených benefitech pro své zaměstnance pouze 

prostřednictvím interní inzerce. Jedná se o informační letáky velikosti A4, které jsou 

umístěné na vybraných nástěnkách v hlavních výrobních halách a administrativních 

prostorech podniku.  

Jak vyplynulo z dotazníkového šetření, pouze 43 % THP zaměstnanců a 35 % dělníků se 

cítí být naprosto dostatečně informováno o nabídce zaměstnaneckých benefitů, které jim 

v současné době nabízí jejich zaměstnavatel.  

Pro zvýšení informovanosti zaměstnanců o současné nabídce benefitů bych navrhla 

odstranit staré letáky benefitů o velikosti A4 a nahradit je většími plakáty s poutavou 

grafikou o velikosti A1 (594×841mm), na kterých bude představena současná nabídka 

benefitů. Plakáty bych rozvěsila na stávající nástěnky a k tomu bych je vyvěsila i do šaten. 
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Náklady na tvorbu plakátů by zahrnovaly grafický návrh plakátu, materiál a tisk. Podobný 

plakát si společnost nechala zhotovit i ke Dni otevřených dveří v roce 2017, kde byly 

kladeny stejné požadavky na výrobu plakátu. Na základě interních materiálů společnosti 

o nákladech na plakát ke Dni otevřených dveří jsem vycházela i při kalkulaci na plakát 

s nabídkou zaměstnaneckých benefitů. Celkem by se nechalo zhotovit 10 plakátů, které 

by se následně umístili na stávající nástěnky a nově i do šaten. Náklady na plakáty jsou 

podrobně vyčísleny v tabulce 11 níže.  

 

Tabulka 11: Odhad nákladů na zvýšení informovanosti zaměstnanců o benefitech 

Náklady na zvýšení informovanosti zaměstnanců o benefitech 

Náklady na 1 plakát  150 Kč 

Celkem plakátů 10 ks 

Celkové náklady na plakáty 1 500 Kč 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Jak lze vidět z tabulky 11 výše, nejde o nikterak velký náklad v tak velké společnosti, 

jako je vybraná společnost. Velkých plakátů si všimne mnohem více zaměstnanců než 

doposud. Plakáty by měly být efektivní a zvýšit tak informovanost všech zaměstnanců 

společnosti o aktuální nabídce zaměstnaneckých benefitů.  Při těchto nákladech si 

myslím, že nový návrh na zvýšení informovanosti zaměstnanců o benefitech je adekvátní 

a společnost by jej mohla využít.  
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5.1.2 Zvýšení znalosti složek mzdy u dělníků 

Na základě analýzy výsledků dotazníkového šeření bylo zjištěno, že mezi zaměstnanci 

jsou rozdíly v orientování se mezi jednotlivými složkami mzdy. Tento problém se ukázal 

především u skupiny dělníků, kde odpověď „částečně ano“ převažovala v 54 % u otázky 

týkající se jejich znalosti jednotlivých složek mzdy. Pouze 40 % respondentů ze skupiny 

dělníků pak odpovědělo na tuto otázku „ano“, „ne“ pak odpovědělo zbylých 6 %. 

U THP zaměstnanců lze tvrdit, že se v této oblasti orientují mnohem lépe. Na otázku 

týkající se znalosti jednotlivých složek své mzdy odpovědělo „ano“ celých 79 % 

respondentů, „částečně ano“ pak 20 % respondentů. Neznalost se prokázala pouze u 1 % 

THP respondentů.  

Celková znalost složek mzdy je u obou skupin respondentů dostatečná, existují však 

rozdíly mezi THP zaměstnanci a dělníky. Dělníci se v této problematice orientují o něco 

méně.  

Z toho důvodu by bylo vhodné zvýšit znalost jednotlivých složek mzdy především u 

dělníků. Řešením je uspořádání jednorázových školení, kde by dělníkům byly vysvětleny 

jednotlivé složky jejich mzdy. Tato školení by mohla vést například mzdová účetní 

pracující v dané společnosti. U nově nastupujících zaměstnanců by se pak kladl důraz na 

vysvětlení této problematiky již při nástupu do společnosti. Tuto informaci by personalisti 

mohli pouze přidat mezi informace, které předávají nově nastupujícím zaměstnancům při 

podpisu pracovní smlouvy. U nově nastupujících zaměstnanců tak s tímto návrhem 

nebudou vznikat žádné náklady. Náklady tak vznikají pouze za interní školení současných 

zaměstnanců (dělníků), které jsou vyčísleny v tabulce 12 níže.  
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Tabulka 12: Odhad nákladů na školení s cílem zvýšit znalost složek mzdy u dělníků 

Náklady na zvýšení znalosti složek mzdy u dělníků 

Hrubá hodinová mzda mzdové účetní 175 Kč 

Délka 1 školení 1 hod 

Počet školení  10 

Hrubé náklady zaměstnavatele 1 750 Kč 

Odvod na sociální pojištění hrazené zaměstnavatelem (25 %) 438 Kč 

Odvod na zdravotní pojištění hrazené zaměstnavatelem (9 %) 158 Kč 

Celkové náklady na školení dělníků 2 346 Kč 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Hodinová interní školení by vedla jedna mzdová účetní pracující v dané společnosti. 

Informace o hodinové hrubé mzdě účetní jsem získala z interních materiálů společnosti. 

Kapacita školící místnosti je 80 lidí, celkem by tak bylo potřeba uspořádat 10 interních 

školení (celkem 733 dělníků), na kterých by byli dělníci obeznámeni s jednotlivými 

složkami jejich mzdy. Celkové náklady by pro danou společnost činily 2 346 Kč.  

Dle mého názoru je tento návrh v dané společnosti vhodné realizovat, jelikož by se tak 

podařilo celkem snadno zvýšit znalost jednotlivých složek mzdy u dělníků. 

Pokud jsou zaměstnanci důkladně seznámeni s jednotlivými složkami své mzdy, je pro 

ně pak mnohem snadnější si porovnat, jak velké výhody v podobě benefitů jim jejich 

zaměstnavatel nabízí. To by udržet stávající zaměstnance a současně třeba i nalákat nové 

zaměstnance. 
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5.1.3 Nahrazení benefitu očkování proti chřipce příspěvkem na vitamíny 

Na základě výsledků týkající se využívání a spokojenosti s benefitem očkování proti 

chřipce lze říci, že tento benefit nepatří mezi oblíbenější benefity a není ani ve velké míře 

zaměstnanci využíván. Z THP zaměstnanců jej využívá pouhých 28 %, z dělníků pak 

pouze 20 %.  Benefit očkování proti chřipce je druhým nejméně využívaným benefitem 

mezi oběma skupinami respondentů, hned po benefitu sportovní den. 

Vhodným návrhem, s cílem optimalizovat nabídku benefitů dané společnosti, je tento 

benefit zrušit a nahradit jej jiným benefitem, který by však taktéž patřil do oblasti zdraví 

zaměstnanců.  Pro zachování široké nabídky zaměstnaneckých benefitů je důležité sektor 

zdraví v nabídce ponechat. Benefit očkování proti chřipce by mohlo být nahrazen 

příspěvkem na vitamíny. Příspěvek by tak dle mého názoru pak využilo mnohem více 

zaměstnanců, jelikož se jedná o všestranně využitelný benefit. 

Pokud zaměstnavatel zvolí způsob nepeněžního plnění, benefit příspěvek na vitamíny 

nevstupuje do vyměřovacího základu zaměstnance, ale pro zaměstnavatele je výdajem 

nedaňovým. Zaměstnavatel tyto výdaje může hradit ze sociálního fondu, FKSP nebo ze 

zisku po zdanění (Podnikatel.cz, 2012).  

Náklady na vakcínu na očkování proti chřipce na 1 zaměstnance jsou 350 Kč. Výši 

nákladů za očkování proti chřipce jsem získala z interních materiálů společnosti. V této 

výši by mohl být poskytován i příspěvek na vitamíny. Plánované náklady na benefity 

v oblasti zdraví zaměstnanců by se tak pro zaměstnavatele nezměnily a zůstaly by ve 

stejné výši. 

 

Tabulka 13: Odhad nákladů na zavedení příspěvku na vitamíny 

Náklady na příspěvek na vitamíny 

Počet zaměstnanců 1 285 

Cena 1 vakcíny  350 Kč 

Plánované roční náklady na očkování proti chřipce 449 750 Kč 

Výše příspěvku na vitamíny  350 Kč 

Plánované roční náklady na příspěvek na vitamíny 449 750 Kč 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Je nutné však očekávat, že o příspěvek na vitamíny bude mezi zaměstnanci větší zájem 

než o očkování proti chřipce. Skutečné náklady na benefit se tedy zvýší s rostoucím 

počtem zájemců o příspěvek na vitamíny. Plánované (a tedy maximální) náklady na tento 

benefit jsou vyčísleny v tabulce 13 výše. Rozdíl mezi plánovanými náklady na očkování 

proti chřipce a plánovanými náklady na příspěvkem na vitamíny je nulový. Jelikož 

společnost s těmito náklady kalkuluje již v současné době, myslím, že by neměl být 

problém pouze pozměnit typ benefitu v oblasti zdraví. Tato změna by mohla zajistit větší 

spokojenost se současnou nabídkou benefitů mezi zaměstnanci.  

 

5.1.4 Zrušení benefitu sportovní den 

Benefit sportovní den patří mezi oběma skupinami respondentů mezi nejméně využívaný 

benefit. Mezi dělníky jej využívá 6 % a z THP zaměstnanců pak 9 %. Pokud bychom to 

přepočítali na počet zaměstnanců, sportovní den využívá pouze 35 zaměstnanců 

z celkového počtu 437 respondentů. Tento benefit však vyžaduje důkladnou přípravu a 

organizaci a jsou s ním spojené i nemalé náklady na pronájem sportoviště a zajištění 

občerstvení. Vynaložená práce se však společnosti určitě nevrací. Z toho důvodu bych 

navrhla tento benefit zrušit.  

 

Tabulka 14: Odhad úspory při zrušení benefitu sportovní den 

Úspora při zrušení benefitu sportovní den 

Pronájem sportoviště v Brně na den  1 000 Kč 

Náklady na občerstvení 10 000 Kč 

Celkové náklady na benefit sportovní den za rok 11 000 Kč 

Roční úspora 11 000 Kč 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Na základě interních materiálů společnosti jsem vypočítala celkové náklady na zajištění 

sportovního dne pro zaměstnance vybrané společnosti. V tabulce 14 výše je vypočítána 

úspora, která by společnosti vznikla při zrušení benefitu sportovního dne.  
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5.1.5 Dělníci preferují peněžní podobu benefitů  

V otázce týkající se preference podoby benefitů vyšla u dělníků jednoznačná odpověď, a 

to sice, že jednoznačně preferují peněžní podobu benefitů. Odpovědělo tak celých 89 % 

dělníků.  

Přímým nástrojem pro naplnění a uspokojení této jednoznačné preference dělníků je 

zvýšení mezd pro dělníky. Konkrétním návrhem je navýšení mezd všem dělníků o 5 %. 

Při návrhu navýšit mzdy dělníkům právě o 5 % vycházím především z důvodů rostoucí 

inflace v České republice a z růstu průměrné mzdy v ČR. Dle údajů českého statistického 

úřadu se ve 4. čtvrtletí 2017 průměrná hrubá měsíční nominální mzda reálně zvýšila 

oproti přechozímu období o 5,3 %. Tyto údaje zveřejnil ČSÚ na svých webových 

stránkách na začátku března 2018 (Český statistický úřad, 2018). Z toho důvodu si 

myslím, že navýšení mezd dělníků ve vybrané společnosti právě o 5 % je 

akceptovatelným návrhem.  

 Při výpočtu nákladů na zvýšení mezd dělníkům vycházím z interních materiálů 

společnosti, prostřednictvím kterých jsem zjistila, že roční náklad na mzdy všech dělníků 

činí zhruba 150 000 000 Kč/ročně.  

 

Tabulka 15: Náklady na zvýšení mzdy dělníkům 

Náklady na zvýšení mzdy dělníkům 

Roční náklad mezd za dělníky 150 000 000 Kč 

Zvýšení mezd o 5 % 7 500 000 Kč 

Celkové roční náklady na mzdy dělníků 157 500 000 Kč 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Navýšení mezd dělníkům o 5 % bude společnost stát ročně 7 500 000 Kč navíc. Vzhledem 

k velikosti současných celkových nákladů na mzdy dělníků ve výši 150 000 000 Kč si 

myslím, že tento náklad by pro společnost mohl být únosný. Navýšení mezd určitě povede 

ke zvýšení motivace a produktivity všech dělníků, což přinese zefektivnění celého 

výrobního procesu, s čímž vzroste i celkový zisk pro společnost.   
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5.1.6 THP preferují nepeněžní podobu benefitů 

Naprosto odlišnou preferenci podoby benefitů mají THP zaměstnanci dané společnosti. 

Ti na rozdíl od dělníků preferují nepeněžní podobu benefitů (87 % respondentů). 

V návrzích na nové benefity bylo nejčastější odpovědí příspěvek na dopravu pro všechny 

zaměstnance, firemní školka a odpočinkové zóny na pracovišti. Toto jsou tedy možnosti, 

čím by se mohli uspokojit pro změnu přání a potřeby THP zaměstnanců dané společnosti. 

Tyto návrhy budou níže následně představeny a vyčísleny. 

 

5.2 Zavedení nových benefitů 

5.2.1 Stravenky 

Jednoznačnou převahu mezi odpověďmi zaměstnanců na návrh nového benefitu ve 

společnosti mají stravenky. Stravenky jsou velmi oblíbený zaměstnanecký benefit, který 

patří možná i mezi nejrozšířenější benefity mezi zaměstnavateli. Část hodnoty stravenky 

je hrazena zaměstnavatelem, zbytek si doplácí zaměstnanec. Výhodou pro 

zaměstnavatele je, že tento benefit je daňově uznatelným nákladem.  

V současné době zaměstnanci dané společnosti nedostávají stravenky, ale příspěvek na 

stravování. V případě, že zaměstnavatel poskytuje příspěvek na stravování 

zaměstnancům formou nepeněžního plnění (jako je tomu v dané společnosti), je toto 

nepeněžní plnění od daně z příjmů osvobozeno (Mikeš, 2017).  

Stravování zaměstnanců je zajištěno v závodní jídelně, která se nachází přímo v areálu 

pobočky této společnosti. Pouze zde mohou zaměstnanci příspěvek na stravování čerpat. 

Stravování zabezpečuje externí subjekt, který jídelnu provozuje na základě smlouvy o 

pronájmu. Zaměstnanci mají na výběr za tří základních jídel, výběrového jídla a minutek. 

Ceny jídel jsou lehce proměnlivé v závislosti na typu jídla.  Zaměstnavatel poskytuje 

příspěvek na hlavní jídlo ve výši 44 Kč. Zbytek ceny oběda (rozdíl mezi cenou jídla a 

příspěvkem) si hradí zaměstnanci sami. Doplácené částky se pohybují v rozmezí 20 Kč 

do 50 Kč v závislosti na typu jídla.  
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Návrhem na změnu v současné nabídce benefitů je nahradit příspěvek na stravování 

stravenkami, v nominální hodnotě 118 Kč. Tato částka je pro rok 2018 nejvýhodnější.   

45 % hodnoty stravenky si zaměstnanec hradí sám (53,10 Kč) a zbytek, tedy 55 % 

hodnoty (64,90 Kč) je částka, kterou hradí zaměstnavatel, který si tuto částku následně 

odečte jako daňově uznatelný náklad (Příspěvky v roce 2018, 2018). 

Zavedením tohoto typu příspěvku na stravování se očekává nárůst zaměstnanců, kteří 

začnou tento příspěvek ve formě stravenek využívat, jelikož závodní jídelnu v současné 

době využívá 62 % THP zaměstnanců a 80 % dělníků. Stravování se v závodní jídelně 

tak využívají především dělníci a více jak polovina THP zaměstnanců. Zbytek 

respondentů dle analýzy dotazníkového šetření preferuje jiný způsob stravování. Se 

zvýšením počtu zaměstnanců, kteří budou novou formu příspěvku na stravování využívat, 

vzrostou i náklady pro zaměstnavatele.  

 

Tabulka 16: Odhad současných nákladů na příspěvek na stravování 

Náklady na příspěvek na stravování 

Počet pracovních dnů v měsíci 22 

Počet zaměstnanců využívajících v současné 

době příspěvek na stravování 

878 

Výše příspěvku  44 Kč 

Celkový měsíční příspěvek na stravování  849 904 Kč 

Celkový roční příspěvek na stravování  10 198 848 Kč 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.prispevky.cz/
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Tabulka 17: Odhad budoucích nákladů na stravenky 

Náklady na stravenky 

Počet pracovních dnů v měsíci 22 

Nominální hodnota stravenky 118 Kč 

Náklad zaměstnance na 1 stravenku (45 %) 53,10 Kč 

Náklad zaměstnavatele na 1 stravenku (55 %) 64,90 Kč 

Měsíční náklad zaměstnance  1 168,2 Kč 

Měsíční náklad zaměstnavatele 1 427,8 Kč 

Celkový počet zaměstnanců 1 285 

Celkové měsíční náklady zaměstnavatele 1 834 723 Kč 

Celkové roční náklady zaměstnavatele 22 016 676 Kč 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Jak lze vidět z tabulky 16 výše, náklady na stravování ve formě příspěvku na stravování 

ve výši 44 Kč na zaměstnance činí 849 904 Kč za 22 pracovních dní v měsíci. Za rok se 

tyto náklady vyšplhají na částku 10 198 848 Kč. Pro výpočet celkového ročního 

příspěvku na stravování jsem využila informací z interních materiálů společnosti, ze 

kterých jsem zjistila, že současný celkový počet všech zaměstnanců, kteří využívají 

příspěvek na stravování v dané společnosti, je 878 zaměstnanců (z celkového počtu 1 285 

zaměstnanců). 

Po zavedení stravenek v hodnotě 118 Kč by si 45 % hodnoty hradil zaměstnanec (53,10 

Kč) a zbývajících 55 % zaměstnavatel (64,90 Kč). Celkový měsíční náklad na stravenku 

pro zaměstnance by tak činil 1 168,2 Kč, pro zaměstnavatele 1 427,8 Kč (viz tabulka 17 

výše).  
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V případě zavedení stravenek uvažujeme, že tento benefit by využívali všichni 

zaměstnanci, tedy 1 285 pracovníků. Měsíční náklady na stravenky by poté činily        

1 834 723 Kč (oproti 849 904 Kč za část zaměstnanců využívající příspěvek na 

stravování). Celkové roční náklady za stravenky by pak stouply na 22 016 676 Kč (rozdíl 

oproti ročním nákladům za příspěvek na stravování činí 11 817 828 Kč). 

 

5.2.2 Firemní školka 

Dalším nejčastějším návrhem na nový benefit mezi oběma skupinami respondentů je 

firemní školka. Z celkového počtu 278 návrhů bylo 44 návrhů pro firemní školku.   

Zřízení firemní školky pro může mít pro rodiče jakožto zaměstnance společnosti hned 

několik výhod. Odpadá jim starost, kam umístit své dítě do školky a současně mají školku 

v těsné blízkosti svého zaměstnání. Pracovní doba školky odpovídá i pracovní době 

rodičů (zaměstnanců). Další výhodou mít školku v dosahu zaměstnání je lepší 

komunikace mezi rodičem a personálem školky.  

Výhody ze zřízení firemní školky plynou samozřejmě i pro zaměstnavatele. Ten tímto 

benefitem především zvýší motivaci a loajalitu u svých zaměstnanců. Vlastní firemní 

školka určitě hraji roli i při rozhodování zaměstnankyň o návratu z mateřské/rodičovské 

dovolené zpět do zaměstnání. V dnešní době je firemní školka určitě především 

obrovskou konkurenční výhodou.  

 

Právní forma 

Zařízení denní péče o děti mohou mít různou formu. Firemní školku lze provozovat jako 

soukromou mateřskou školu, pro kterou platí nařízení řídit se školským zákonem. 

Současně musí být registrovány ve školském rejstříku. Další možností zřízení firemní 

školky je možnost zřízení soukromého komerčního zařízení péče o děti, které se musí 

řídit dle obecně platných právních předpisů. Alternativou firemní školy jsou pak dále 

dětské skupiny, jejichž vznik a provoz se řídí zákonem č. 247/2014 Sb., o poskytování 

služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů (Výzkumný ústav 

práce a sociálních věcí, 2014).  

 



107 

 

Vybraná společnost by mohla firemní školku provozovat formou soukromé komerční 

zařízení. Provoz školky by tak fungoval na základě živnostenského oprávnění. V tomto 

případě jsou právně vymezeny pouze hygienické a prostorové podmínky. Zřizovatel 

školky má tak relativní volnost při stanovení provozních podmínek. Nezbytné je 

samozřejmě zabezpečení odborně kvalifikovaného personálu. Společnost si tak současně 

zachová kontrolu nad provozem firemní školky, hospodařením s finančními prostředky a 

personálem. 

 

Prostory 

Co se týče prostorů pro zřízení firemní školky, v dané společnosti je k dispozici 

nevyužívaná budova v areálu společnosti. Zde by však byla nutná rekonstrukce této 

budovy a uzpůsobení prostorů pro zřízení firemní školky.  

 

Kapacita a provozní doba  

Předpokládaná celková kapacita firemní školky je 45 dětí ve věku od 3 do 6 let. Tento 

počet je odvozen na základě počtu návrhů na zřízení tohoto benefitu z dotazníkového 

šetření (celkem 44 návrhů). Provozní doba firemní školky by se měla přizpůsobit 

pracovní době zaměstnanců dané společnosti. Provozní doba školky by tak začínala 

v 6.00 a končila v 17.00.  

 

Stravování 

Stravování dětí ve školce bude zajištěno a vydáváno závodní jídelnou, která se taktéž 

nachází v areálu společnosti. Pro děti bude vařeno speciální jídlo, které zajistí potřebné 

požadavky na vyváženou stavu. Stravné pro dítě na jeden den se pohybuje kolem 55 Kč.  

 

Personál 

Firemní školka musí vybavena odborně kvalifikovaným personálem. Prozatím sice 

nebude registrovaná ve školském rejstříku, musí však splňovat personální požadavky v 

souladu se zákonem. Minimální počet dětí na 1 pedagoga stanovuje vyhláška č. 14/2005 

Sb. o předškolním vzdělávání. Ta vytyčuje maximální počet 20 dětí na 1 pedagoga. Na 

jeden pracovní den bych tak v našem případě doporučovala celkem 4 pedagogické 

pracovníky, aby se během pracovního dne, který je delší jak 8 hodin, mohly u dětí 
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prostřídat. Úklid bude mít na starosti uklízečka pracující v dané společnosti, 

administrativní záležitosti pak budou zajištěny mzdovou účetní taktéž pracující v dané 

společnosti.  

 

Náklady 

Celkové náklady můžeme rozdělit na náklady na zřízení firemní školky a náklady na 

provoz firemní školky. 

Do nákladů na zřízení firemní školky se budou řadit náklady na rekonstrukci budovy, ve 

které bude školka umístěna a nákup potřebného vybavení školky pro kapacitu 45 dětí. 

Jedná se o jednorázové náklady. 

Náklady na rekonstrukci budovy jsou vyčísleny na základě kvalifikovaného odhadu, 

který mi poskytlo oddělní správy budov v dané společnosti a to na základě konzultace 

tohoto návrhu na zřízení firemní školky v této společnosti. U kvalifikovaného odhadu 

nákladů vycházelo oddělení správy budov z nákladů z již provedených rekonstrukcí 

podobných objektů v areálu společnosti.  

Celkem musí být v budově zřízeny dvě hlavní místnosti pro děti, kde si budou hrát, jíst a 

spát a jedna menší místnost, která bude sloužit jako úschovna spacích lehátek a lůžkovin. 

Součástí budovy budou i dvě menší místnosti, kde se budou nacházet šatny a umývárny.  

Co se týče nákupu vybavení školky pro kapacitu 45 dětí, je potřeba nakoupit především 

spací lehátka, lůžkoviny, nádobí, nábytek, koberce, osvětlení, umyvadla, toalety. To jsou 

hlavní výdaje pro zřízení školky. Tyto náklady jsou opět vyčísleny na základě 

kvalifikovaného odhadu získaného od oddělení správy budov v dané společnosti. 

Celkové náklady na zřízení firemní školky jsou vyčísleny v tabulce 18 níže. 

 

Tabulka 18: Náklady na zřízení firemní školky 

Náklady na zřízení firemní školky 

Rekonstrukce budovy 500 000 Kč 

Nákup vybavení školky  500 000 Kč  

Celkové náklady zaměstnavatele 1 000 000Kč 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Do nákladů na provoz školního zařízení se řadí mzdové náklady za 4 pedagogické 

zaměstnance, mzdové náklady za uklízečku a mzdovou účetní a náklady na provoz školky 

(poplatky za elektřinu, vodu, topení apod.).  

Pro stanovení a výpočet mzdových nákladů za pedagogické zaměstnance vycházím 

z průměrného současného platu pro učitele v mateřských školkách uvedeného na portálu 

Platy.cz za měsíc březen 2018.  

Mzdové náklady za uklízečku a mzdovou účetní jsem získala z interních materiálů 

společnosti, jelikož se bude jednat o již pracující zaměstnance v dané společnosti. Po 

přímé konzultaci se mzdovou účetní by administrativa spojená s provozem firemní 

školky zabrala 12 hodin v měsíci. Po konzultaci s úklidovou firmou by úklid takto 

velkých prostor zabral jedné uklízečce 2 hodiny denně, což je 10 hodin týdně a 40 hodin 

měsíčně.  

Měsíční náklady na provoz budovy o podobné velikosti jsem získala od oddělení správy 

budov v dané společnosti. Celkové náklady na provoz firemní školky jsou vyčísleny 

v tabulce 19 níže. 

 

 

Tabulka 19: Náklady na provoz firemní školky 

Náklady na provoz firemní školky 

Mzdové náklady za pedagogické pracovníky 

Celkový počet pedagogických pracovníků 4 

Hrubá měsíční mzda 1 pedagogického pracovníka 21 261 Kč  

Měsíční hrubé náklady zaměstnavatele  85 044 Kč 

Odvod na sociální pojištění hrazené zaměstnavatelem (25 %) 21 261 Kč 

Odvod na zdravotní pojištění hrazené zaměstnavatelem (9 %) 7 654 Kč 

Celkový měsíční náklad zaměstnavatele 113 959 Kč 

Celkové roční náklady zaměstnavatele 1 367 508 Kč 
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Mzdové náklady za mzdovou účetní 

Hrubá hodinová mzda mzdové účetní 175 Kč 

Celkový počet hodin práce za měsíc 12 

Měsíční hrubé náklady zaměstnavatele 2 100 Kč 

Odvod na sociální pojištění hrazené zaměstnavatelem (25 %) 525 Kč 

Odvod na zdravotní pojištění hrazené zaměstnavatelem (9 %) 189 Kč 

Celkový měsíční náklad zaměstnavatele 2 814 Kč 

Celkové roční náklady na zaměstnavatele 33 768 Kč 

Mzdové náklady za uklízečku 

Hrubá hodinová mzda mzdové účetní 85 Kč 

Celkový počet hodin práce za měsíc 40 

Měsíční hrubé náklady zaměstnavatele 3 400 Kč 

Odvod na sociální pojištění hrazené zaměstnavatelem (25 %) 850 Kč 

Odvod na zdravotní pojištění hrazené zaměstnavatelem (9 %) 306 Kč 

Celkový měsíční náklad zaměstnavatele 4 556 Kč 

Celkové roční náklady na zaměstnavatele 54 672 Kč 

Provozní náklady budovy 

Měsíční provozní náklady 8 000 Kč 

Roční provozní náklady 96 000 Kč 

Celkové měsíční náklady zaměstnavatele 129 329 Kč 

Celkové roční náklady zaměstnavatele 1 551 948 Kč 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Zřízení i provoz firemní školy je pro zaměstnavatele opravdu nákladné. Náklady na 

zřízení firemní školky by musel zaměstnavatel uhradit sám. S náklady na provoz firemní 

školky by se však mohl dělit s rodiči jakožto zaměstnanci daného podniku.  

Měsíční školné za jedno dítě umístěné ve firemní školce by se stanovilo ve výši 2 000 Kč 

bez stravného. Pokud vydělíme celkové měsíční náklady na provoz školky (129 329 Kč) 

celkovou kapacitou dětí ve školce (45 dětí), získáme měsíční náklady 2 874 

Kč/dítě/měsíc. Z toho důvodu si myslím, že školné ve výši 2000 Kč na dítě je přiměřené. 

Celkové měsíční náklady zaměstnavatele by tak poté činily pouze 874 Kč za jedno dítě, 

což je celkem 39 330 Kč.  

 

5.2.3 Zavedení příspěvku na dopravu pro všechny zaměstnance 

Druhým nejčetnějším návrhem u THP zaměstnanců byl návrh na zřízení příspěvku na 

dopravu pro všechny zaměstnance. Náklady a čas na dojíždění do zaměstnání v dnešní 

době stále rostou a tyto faktory hrají i hlavní roli při výběru nového zaměstnání. 

V současné době mají v dané společnosti nárok na příspěvek na dopravu pouze dělníci, 

kteří mají místo bydliště vzdálené od sídla společnosti minimálně 10 km a jejich místo 

bydliště se současně nenachází v brněnských zónách 100 + 101 městské hromadné 

dopravy.  

Nový návrh příspěvku na dopravu by byl určen pro všechny zaměstnance společnosti. 

Nárok na příspěvek by měli všichni dělníci i THP zaměstnanci. Podmínky poskytování 

příspěvku na dopravu by zůstaly stejné. Příspěvek na dopravu by se pouze rozšířil i na 

skupinu zaměstnanců, kteří mají trvalé bydliště do vzdálenosti 10 km od sídla společnosti, 

anebo trvalé bydliště nacházející se v brněnských zónách 100 + 101 městské hromadné 

dopravy. Pro tuto skupinu zaměstnanců bych navrhla příspěvek na dopravu ve výši         

300 Kč.  

Jednotlivé měsíční částky příspěvku na dopravu, včetně plánovaného rozšíření příspěvku, 

jsou uvedeny níže.  
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Výše měsíčního příspěvku je určena jednotlivými pásmy: 

 0 – 10 km = 300 Kč (pro zónu 100 + 101 Dopravního podniku města Brna) 

 10 - 20 km = 600 Kč (mimo zónu 100 + 101 Dopravního podniku města Brna) 

 20 - 30 km = 900 Kč 

 30 - 40 km = 1 200 Kč 

 40+ km = 1 500 Kč (příspěvek se však současně vztahuje pouze na území České 

republiky). Pro získání příspěvku pro vzdálenost kontaktní adresy od sídla 

společnosti delší než 50 km, je zaměstnanec povinen předat svému přímému 

nadřízenému čestné prohlášení, ve kterém potvrzuje své skutečné místo bydliště 

(kontaktní adresu, případně trvalou adresu).  

Při výpočtu nákladů na příspěvek na dopravu vycházím z interních materiálů společnosti. 

Nejprve jsem zjistila, kolik zaměstnanců využívalo příspěvek na dopravu v roce 2017. 

Vzhledem ke změnám kontaktních adres u zaměstnanců a jejich fluktuaci ve společnosti 

v průběhu roku uvádím do tabulky 20 níže průměrný počet zaměstnanců využívajících 

příspěvek na dopravu za rok 2017. Následně jsou v tabulce 20 níže vyčísleny celkové 

náklady, které společnost zaplatila za příspěvky na dopravu svým zaměstnancům za rok 

2017, kdy je nárok na příspěvek na dopravu limitován interními předpisy a na příspěvek 

na dopravu tak nemají nárok všichni zaměstnanci. 

 

 

Tabulka 20: Náklady na příspěvek na dopravu za rok 2017 

Náklady na příspěvek na dopravu za rok 2017 

Průměrný počet zaměstnanců s příspěvkem na dopravu za rok 

2017 

389 

Celkový měsíční příspěvek na dopravu za rok 2017  348 000 Kč 

Celkový roční příspěvek na dopravu za rok 2017 4 179 000 Kč 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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V tabulce 21 níže jsou následně vyčísleny celkové předpokládané náklady na příspěvek 

na dopravu v případě poskytnutí příspěvku všem zaměstnancům společnosti. Na základě 

interních materiálů společnosti jsem všechny zaměstnance roztřídila do jednotlivých 

pásem příspěvku na dopravu dle jejich kontaktní adresy, z čehož jsem následně 

vypočítala celkové měsíční a roční náklady na příspěvek na dopravu. 

 

Tabulka 21: Náklady na příspěvek na dopravu pro všechny zaměstnance 

Náklady na příspěvek na dopravu pro všechny zaměstnance 

Celkový počet zaměstnanců 1 285 

Jednotlivá pásma 

příspěvku na 

dopravu 

Počet zaměstnanců 

v daném pásmu 

Výše příspěvku Celková měsíční 

částka 

0 – 10 km 325 300 Kč 97 500 Kč 

10 – 20 km 549 600 Kč 329 400 Kč 

20 – 30 km 243 900 Kč 218 700 Kč 

30 – 40 km 115 1 200 Kč 138 000 Kč 

40 a více km 53 1 500 Kč 79 500 Kč 

Celkový měsíční příspěvek na dopravu 863 100 Kč 

Celkový roční příspěvek na dopravu 10 357 200 Kč 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Rozšířením nároku poskytování příspěvku na dopravu pro všechny zaměstnance vzroste 

počet zaměstnanců využívajících příspěvek na dopravu o 896 zaměstnanců. Celkové 

roční náklady se tak pro společnost zvýší o 6 178 200 Kč.  

Nabídnutím tohoto benefitu všem zaměstnancům však může společnosti přinést velkou 

výhodu v tom, že se do podniku pohrnou kvalifikovaní zaměstnanci i z větších 

dojezdových vzdáleností, kteří by dojíždění do práce z finančních důvodu jinak předem 

zavrhli. Taktéž si tímto benefitem společnost upevní loajalitu u svých zaměstnanců a 

posílí jejich motivaci k práci.   
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5.2.4 Odpočinkové zóny na pracovišti 

Mezi návrhy respondentů na nový benefit v dané společnosti byl zájem i o zřízení 

odpočinkových zón na pracovišti. V současné době tráví lidé více než polovinu svého 

života v zaměstnání. Je tedy jasné, že jejich zájmem je, aby se na pracovišti cítili dobře a 

příjemně. Pracovní prostory by měly být přizpůsobené přirozeným potřebám 

zaměstnanců. Pokud těmito prostory není přímo samotné pracoviště zaměstnance, je 

dobré vytvořit pro zaměstnance speciální odpočinkové zóny, kde mohou najít chvíli klidu 

a relaxace v průběhu každodenního shonu pracovního dne.  

Vybavení a osvětlení relaxační odpočinkových zón jsou hlavními faktory, které přispívají 

k vytvoření prostoru a navození atmosféry pro odpočinek a relaxaci. Místnost by měla 

být volně přístupná všem zaměstnancům, kteří ji chtějí využít. Tento benefit v dané 

společnosti bude pro zaměstnance úplnou novinkou, nic podobného v současné nabídce 

benefitů zaměstnanci nemají. Z toho důvodu bych navrhla půlroční testovací provoz 

těchto odpočinkových místností. Je vhodné předem definovat podmínky a pravidla, za 

kterých mohou zaměstnanci tyto odpočinkové místnosti využívat. Zaměstnanci by určitě 

měli být minimálně stále dostupní na telefonu, což je hlavním předpokladem především 

u THP zaměstnanců.  Další omezení bych zpočátku nezaváděla. Pokud by se v tomto 

testovacím provozu ukázaly náznaky zneužívání odpočinkových místností mezi 

zaměstnanci, omezení a podmínky užívání odpočinkových místností se tak dají včas 

vhodně upravit.   

Ve vybrané společnosti by se odpočinkové místnosti daly zřídit v nevyužitých kanceláři, 

které se nacházejí v hlavních výrobních halách. Jedná se o dvě místnosti o velikosti 

zhruba 25 m2. Aby se tyto místnosti mohly proměnit v odpočinkové zóny, je třeba do nich 

nakoupit potřebné vybavení. To by spočívalo v nákupu pohodlných sedaček, 

konferenčních stolků a vhodného osvětlení. Toto vybavení lze pořídit například 

v obchodním domě IKEA, kde se dá sehnat zboží v rozumné kvalitě za přiměřenou cenu. 

Z katalogu lze vybrat například třímístné sedačky „SÖDERHAMN“ v bílé barvě za cenu 

13 990 Kč za kus. Dále konferenční stolky „HEMNES“, cena 2 990 Kč za kus. Dále 

bychom do odpočinkových zón pořídili sedací vaky „BUSSAN” po 2 490 Kč za kus. 

V neposlední řadě je nezbytné vybrat stropní osvětlení, zde bychom vybrali lampy 

„HEKTAR“ v ceně 599 Kč/kus spolu s LED žárovkami za 70Kč, celkem tedy 669 Kč. 

Lampy by mohly být umístěny na obou bočních stranách místnosti a jedna uprostřed. 
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Celkové množství kusů nábytku, spolu s jejich cenou a konečnou kalkulací je znázorněno 

v tabulce 22 níže.  

 

Tabulka 22: Náklady na zřízení odpočinkové zóny 

Náklady na vybavení 1 odpočinkové místnosti 

Nábytek Množství Cena Cena celkem 

Sedačka 2 13 990 Kč 27 980 Kč 

Konferenční stolek 2 2 990 Kč 5 980 Kč 

Sedací vak 3 2 490 Kč 7 470 Kč 

Osvětlení 3 669 Kč 2 007 Kč 

Celkové náklady na vybavení 1 odpočinkové místnosti 43 437 Kč 

Celkové náklady na vybavení 2 odpočinkových místností 86 874 Kč 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Vytvořením odpočinkových zón na pracovišti nabídne společnost svým zaměstnancům 

benefit, prostřednictvím kterého se jim pokusí zpříjemnit čas strávený v zaměstnání. 

Pokud budou mít zaměstnanci možnosti využít těchto odpočinkových zón na pracovišti, 

budou mít možnost v práci i chvíli relaxovat a odpočívat, a následně tak dosahovat 

vyšších pracovních výkonů a tím současně zvýšit produktivitu práce a zisk společnosti. 

Z toho důvodu usuzuji, že zřízení této odpočinkové místnosti ve vybrané společnosti je 

určitě dobrým návrhem na rozšíření nabídky benefitů.  
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6 ZÁVĚR 

V diplomové práci jsem se zabývala zhodnocením současného stavu zaměstnaneckých 

benefitů ve vybrané společnosti. K získání potřebných informací o stavu současné 

nabídky benefitů v daném podniku jsem nejdříve provedla dotazníkové šetření mezi 

zaměstnanci tohoto podniku. Po následné analýze dotazníkového šetření bylo ve 

spolupráci s firmou navrhnuto, vybráno a vyčísleno několik návrhů na zlepšení současné 

situace v podniku v oblasti zaměstnaneckých benefitů.  Navržená opatření mají za cíl 

zvýšit spokojenost zaměstnanců s firemními benefity a tím současně zvýšit jejich 

motivaci a efektivitu práce.  

Práce se skládá ze tří částí, a to teoretické, analytické a návrhové. V první, teoretické 

části, jsou charakterizovány základní pojmy a definice týkající se dané problematiky. 

Mezi ně se řadí především motivace, pracovní spokojenost a zaměstnanecké benefity.  

V druhé části práce je charakterizovaná vybraná společnost a její současná nabídka 

zaměstnaneckých benefitů. Je zde provedena analýza současného stavu zaměstnaneckých 

benefitů, a to prostřednictvím dotazníkového šetření mezi zaměstnanci dané společnosti. 

Výsledky dotazníkového šetření jsou následně vyhodnoceny a výsledky znázorněny 

v okomentovaných grafech. 

V poslední, návrhové části, jsou na základě provedené analýzy následně navrženy změny 

s cílem optimalizovat nabídku zaměstnaneckých benefitů a tím tak zvýšit motivaci a 

spokojenost zaměstnanců vybraného podniku, což bylo současně hlavním cílem této 

diplomové práce. Návrhy vycházejí z odpovědí a reakcí zaměstnanců na dotazníkové 

šetření. Jednotlivé návrhy jsou detailně představeny a finančně vyčísleny.  

Všechny návrhy byly předány vedení společnosti. V případě, že by se dané návrhy 

společnost rozhodla realizovat, měly by tak přispět ke zvýšení spokojenosti a motivace 

zaměstnanců s firemními benefity a tím současně zvýšit efektivitu práce.  
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12 PŘÍLOHY 

Příloha 1: Dotazník 

1, Jaké je Vaše pohlaví? 

 Muž  Žena    

 

2, Jaký je Váš věk? 

 Do 20 let  21 - 35  36 - 45  46 - 55  56 a více 

3, Kategorie zaměstnance:  

 Dělník  THP    

 

4, Jak dlouho ve firmě pracujete? 

 Méně než rok  1 – 4 roky  5 – 7 let  8 – 10 let  11 a více let 

 

5, Víte, kde získat informace k zaměstnaneckým benefitům ve Vaší společnosti? 

 Ano  Spíše ano  Spíše ne  Ne 

6, Domníváte se, že využíváte zaměstnanecké benefity, které máte k dispozici? 

 Ano, všechny  Pouze některé    

7, Jakou podobu zaměstnaneckých benefitů upřednostňujete? 

 Peněžní  Nepeněžní    

 

8, Jste spokojen/a s nabídkou zaměstnaneckých benefitů, které Vám poskytuje Váš 

zaměstnavatel?    

 Ano  Ne    

 

9, Znáte všechny složky Vaší mzdy? 

 Ano  Částečně ano  Ne  

10, Vyberte zaměstnanecké výhody, které využíváte: 

 Pracovní doba 7,5 hodiny/den 

 5 týdnů dovolené 

 Pracovní volno s náhradou mzdy (při narození dítěte, svatba, stěhování apod.) 

 Očkování proti chřipce 

 Penzijní připojištění 

 Cafeterie 

 Příspěvek na dopravu 

 Příspěvek na stravování 

 Jazykové vzdělávání 

 Odměna při pracovních výročí (dle odpracované doby) 

 Příspěvek na vánoční večírky 

 Sportovní den 
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 Bezplatné parkování na firemních plochách 

11, Jak jste spokojen/a s poskytováním zaměstnaneckých výhod? Vybrané 

zaškrtněte: 
 Určitě 

spokojen 

Spíše 

spokojen 

Spíše 

nespokojen 

Nespokojen Nevím Nevyužívám 

Pracovní doba 7,5 

hodiny/den 

 

      

5 týdnů dovolené 

 
      

Pracovní volno 

s náhradou mzdy 
      

Očkování proti 

chřipce 

 

      

Penzijní připojištění 

 
      

Cafeterie 

 
      

Příspěvek na 

dopravu 

 

      

Příspěvek na 

stravování 

 

      

Jazykové vzdělávání 

 
      

Odměna při 

pracovních výročí 
      

Příspěvek na vánoční 

večírky 

 

      

Sportovní den 

 
      

Bezplatné parkování  

 
      

 

 

12, Napište, jaké nové benefity byste navrhli do škály stávajících zaměstnaneckých 

benefitů (firemní školka, občerstvení na pracovišti, odpočinkové zóny,…)? 

 

…………………………………………………………………………………………… 
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Příloha 2: Statistické výsledky vyhodnocení dotazníku 

Crosstabs      

3, Kategorie * 10a) Pracovní doba 7,5 hodiny/den   

Crosstab      

   10a) Pracovní 
doba 7,5 

hodiny/den 

Total  

   Využívá   
3, Kategorie THP Count 275 275  
  % within 3, Kategorie 100,0% 100,0%  
  % within 10a) Prac. 

doba 7,5 hodiny/den 
62,9% 62,9%  

 Dělník Count 16200,0% 16200,0%  
  % within 3, Kategorie 100,0% 100,0%  
  % within 10a) 

Pracovní doba 7,5 
hodiny/den 

37,1% 37,1%  

Total  Count 437 437  
  % within 3, Kategorie 100,0% 100,0%  
  % within 10a) 

Pracovní doba 7,5 
hodiny/den 

100,0% 100,0%  

 

Chi-Square Tests 

   

 Value     
Pearson Chi-
Square 

.a     

N of Valid Cases 437     

      

3, Kategorie * 10b) 5 týdnů dovolené    

Crosstab      

   10b) 5 týdnů 
dovolené 

Total  

   Využívá   
3, Kategorie THP Count 275 275  
  % within 3, Kategorie 100,0% 100,0%  
  % within 10b) 5 

týdnů dovolené 
62,9% 62,9%  

 Dělník Count 162 162  
  % within 3, Kategorie 100,0% 100,0%  

  % within 10b) 5 
týdnů dovolené 

37,1% 37,1%  

Total  Count 437 437  

  % within 3, Kategorie 100,0% 100,0%  

  % within 10b) 5 
týdnů dovolené 

100,0% 100,0%  
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Chi-Square 

Tests 
 Value     

Pearson Chi-
Square 

.a     

N of Valid Cases 437     

      

3, Kategorie * 10c) Pracovní volno s náhradou mzdy (při narození dítěte, svatba, 

stěhování apod.) 
 

Crosstab      
   10c) Pracovní volno s náhradou mzdy 

(při narození dítěte, svatba, stěhování 
apod.) 

Total 

   Nevyužívá Využívá  

3, Kategorie THP Count 3400,0% 24100,0% 275 

  % within 3, Kategorie 12,4% 87,6% 100,0% 

  % within 10c) 
Pracovní volno s 
náhradou mzdy (při 
narození dítěte, 
svatba, stěhování 
apod.) 

64,2% 62,8% 62,9% 

 Dělník Count 1900,0% 14300,0% 162 

  % within 3, Kategorie 11,7% 88,3% 100,0% 

  % within 10c) 
Pracovní volno s 
náhradou mzdy (při 
narození dítěte, 
svatba, stěhování 
apod.) 

35,8% 37,2% 37,1% 

Total  Count 5300,0% 38400,0% 437 

  % within 3, Kategorie 12,1% 87,9% 100,0% 

  % within 10c) 
Pracovní volno s 
náhradou mzdy (při 
narození dítěte, 
svatba, stěhování 
apod.) 

100,0% 100,0% 100,0% 

 

Chi-Square Tests 

    

 Value df Asymptotic 
Significance (2-

sided) 

Exact Sig. (2-sided) Exact Sig. 
(1-sided) 

Pearson Chi-
Square 

,039a 1 0,844   

Continuity 
Correctionb 

0,002 1 0,964   

Likelihood Ratio 0,039 1 0,844   

Fisher's Exact Test    0,881 0,486 

Linear-by-Linear 
Association 

0,039 1 0,844   

N of Valid Cases 437     

 

3, Kategorie * 10d) Očkování proti chřipce 

  

Crosstab      
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   10d) Očkování proti chřipce Total 

   Nevyužívá Využívá  

3, Kategorie THP Count 19900,0% 7600,0% 275 

  % within 3, Kategorie 72,4% 27,6% 100,0% 

  % within 10d) Očkování 
proti chřipce 

60,5% 70,4% 62,9% 

 Dělník Count 13000,0% 3200,0% 162 

  % within 3, Kategorie 80,2% 19,8% 100,0% 

  % within 10d) 
Očkování proti 
chřipce 

39,5% 29,6% 37,1% 

Total  Count 32900,0% 10800,0% 437 

  % within 3, Kategorie 75,3% 24,7% 100,0% 

  % within 10d) 
Očkování proti 
chřipce 

100,0% 100,0% 100,0% 

 

Chi-Square Tests 

   

 Value df Asymptotic 
Significance (2-

sided) 

Exact Sig. (2-sided) Exact Sig. 
(1-sided) 

Pearson Chi-
Square 

3,405a 1 0,065   

Continuity 
Correctionb 

2,995 1 0,084   

Likelihood Ratio 3,483 1 0,062   

Fisher's Exact Test    0,067 0,041 

Linear-by-Linear 
Association 

3,397 1 0,065   

N of Valid Cases 437     

      

3, Kategorie * 10e) Penzijní připojištění    

Crosstab      

   10e) Penzijní připojištění Total 

   Nevyužívá Využívá  

3, Kategorie THP Count 800,0% 26700,0% 275 

  % within 3, Kategorie 2,9% 97,1% 100,0% 

  % within 10e) 
Penzijní připojištění 

57,1% 63,1% 62,9% 

 Dělník Count 600,0% 15600,0% 162 

  % within 3, Kategorie 3,7% 96,3% 100,0% 

  % within 10e) 
Penzijní připojištění 

42,9% 36,9% 37,1% 

Total  Count 1400,0% 42300,0% 437 

  % within 3, Kategorie 3,2% 96,8% 100,0% 

  % within 10e) 
Penzijní připojištění 

100,0% 100,0% 100,0% 
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Chi-Square 

Tests 
 Value df Asymptotic 

Significance (2-
sided) 

Exact Sig. (2-sided) Exact Sig. 
(1-sided) 

Pearson Chi-
Square 

,208a 1 0,649   

Continuity 
Correctionb 

0,030 1 0,862   

Likelihood Ratio 0,204 1 0,652   

Fisher's Exact Test    0,780 0,422 

Linear-by-Linear 
Association 

0,207 1 0,649   

N of Valid Cases 437     

      

3, Kategorie * 10f) Cafeterie   

Crosstab      

   10f) Cafeterie Total 

   Nevyužívá Využívá  

3, Kategorie THP Count 800,0% 26700,0% 275 

  % within 3, Kategorie 2,9% 97,1% 100,0% 

  % within 10f) 
Cafeterie 

33,3% 64,6% 62,9% 

 Dělník Count 1600,0% 14600,0% 162 

  % within 3, Kategorie 9,9% 90,1% 100,0% 

  % within 10f) 
Cafeterie 

66,7% 35,4% 37,1% 

Total  Count 2400,0% 41300,0% 437 

  % within 3, Kategorie 5,5% 94,5% 100,0% 

  % within 10f) 
Cafeterie 

100,0% 100,0% 100,0% 

 

Chi-Square Tests 

   

 Value df Asymptotic 
Significance (2-

sided) 

Exact Sig. (2-sided) Exact Sig. 
(1-sided) 

Pearson Chi-
Square 

9,535a 1 0,002   

Continuity 
Correctionb 

8,240 1 0,004   

Likelihood Ratio 9,140 1 0,003   

Fisher's Exact Test    0,004 0,002 

Linear-by-Linear 
Association 

9,513 1 0,002   

N of Valid Cases 437     
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3, Kategorie * 10g) Příspěvek na dopravu 

Crosstab      

   10g) Příspěvek na dopravu Total 

   Nevyužívá Využívá  

3, Kategorie THP Count 27500,0% 0,0% 275 

  % within 3, Kategorie 100,0% 0,0% 100,0% 

  % within 10g) 
Příspěvek na 
dopravu 

76,2% 0,0% 62,9% 

 Dělník Count 8600,0% 7600,0% 162 

  % within 3, Kategorie 53,1% 46,9% 100,0% 

  % within 10g) 
Příspěvek na 
dopravu 

23,8% 100,0% 37,1% 

Total  Count 36100,0% 7600,0% 437 

  % within 3, Kategorie 82,6% 17,4% 100,0% 

  % within 10g) 
Příspěvek na 
dopravu 

100,0% 100,0% 100,0% 

 

Chi-Square Tests 

    

 Value df Asymptotic 
Significance (2-

sided) 

Exact Sig. (2-sided) Exact Sig. 
(1-sided) 

Pearson Chi-
Square 

156,173
a 

1 0,000   

Continuity 
Correctionb 

152,924 1 0,000   

Likelihood Ratio 179,858 1 0,000   

Fisher's Exact Test    0,000 0,000 

Linear-by-Linear 
Association 

155,815 1 0,000   

N of Valid Cases 437     

      

3, Kategorie * 10h) Příspěvek na stravování   

Crosstab      

   10h) Příspěvek na stravování Total 

   Nevyužívá Využívá  

3, Kategorie THP Count 10400,0% 17100,0% 275 

  % within 3, Kategorie 37,8% 62,2% 100,0% 

  % within 10h) 
Příspěvek na 
stravování 

76,5% 56,8% 62,9% 

 Dělník Count 3200,0% 13000,0% 162 

  % within 3, Kategorie 19,8% 80,2% 100,0% 

  % within 10h) 
Příspěvek na 
stravování 

23,5% 43,2% 37,1% 

Total  Count 13600,0% 30100,0% 437 

  % within 3, Kategorie 31,1% 68,9% 100,0% 

  % within 10h) 
Příspěvek na 
stravování 

100,0% 100,0% 100,0% 
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Chi-Square 

Tests 
 Value df Asymptotic 

Significance (2-
sided) 

Exact Sig. (2-sided) Exact Sig. 
(1-sided) 

Pearson Chi-
Square 

15,520a 1 0,000   

Continuity 
Correctionb 

14,689 1 0,000   

Likelihood Ratio 16,182 1 0,000   

Fisher's Exact Test    0,000 0,000 

Linear-by-Linear 
Association 

15,485 1 0,000   

N of Valid Cases 437     

      

3, Kategorie * 10i) Jazykové vzdělávání    

Crosstab      

   10i) Jazykové vzdělávání Total 

   Nevyužívá Využívá  

3, Kategorie THP Count 11200,0% 16300,0% 275 

  % within 3, Kategorie 40,7% 59,3% 100,0% 

  % within 10i) 
Jazykové vzdělávání 

45,0% 86,7% 62,9% 

 Dělník Count 13700,0% 2500,0% 162 

  % within 3, Kategorie 84,6% 15,4% 100,0% 

  % within 10i) 
Jazykové vzdělávání 

55,0% 13,3% 37,1% 

Total  Count 24900,0% 18800,0% 437 

  % within 3, Kategorie 57,0% 43,0% 100,0% 

  % within 10i) 
Jazykové vzdělávání 

100,0% 100,0% 100,0% 

 

Chi-Square Tests 

   

 Value df Asymptotic 
Significance (2-

sided) 

Exact Sig. (2-sided) Exact Sig. 
(1-sided) 

Pearson Chi-
Square 

79,933a 1 0,000   

Continuity 
Correctionb 

78,154 1 0,000   

Likelihood Ratio 86,187 1 0,000   

Fisher's Exact Test    0,000 0,000 

Linear-by-Linear 
Association 

79,750 1 0,000   

N of Valid Cases 437     
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3, Kategorie * 10j) Odměna při pracovních výročí   

Crosstab      

   10j) Odměna při pracovních výročí (dle 
odpracované doby) 

Total 

   Nevyužívá Využívá  

3, Kategorie THP Count 12600,0% 14900,0% 275 

  % within 3, Kategorie 45,8% 54,2% 100,0% 

  % within 10j) 
Odměna při 
pracovních výročí 
(dle odpracované 
doby) 

72,4% 56,7% 62,9% 

 Dělník Count 4800,0% 11400,0% 162 

  % within 3, Kategorie 29,6% 70,4% 100,0% 

  % within 10j) 
Odměna při 
pracovních výročí 
(dle odpracované 
doby) 

27,6% 43,3% 37,1% 

Total  Count 17400,0% 26300,0% 437 

  % within 3, Kategorie 39,8% 60,2% 100,0% 

  % within 10j) 
Odměna při 
pracovních výročí 
(dle odpracované 
doby) 

100,0% 100,0% 100,0% 

 

Chi-Square Tests 

   

 Value df Asymptotic 
Significance (2-

sided) 

Exact Sig. (2-sided) Exact Sig. 
(1-sided) 

Pearson Chi-
Square 

11,149a 1 0,001   

Continuity 
Correctionb 

10,484 1 0,001   

Likelihood Ratio 11,360 1 0,001   

Fisher's Exact Test    0,001 0,001 

Linear-by-Linear 
Association 

11,124 1 0,001   

N of Valid Cases 437     
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3, Kategorie * 10k) Příspěvek na vánoční večírky  

Crosstab      

   10k) Příspěvek na vánoční večírky Total 

   Nevyužívá Využívá  

3, Kategorie THP Count 6400,0% 21100,0% 275 

  % within 3, Kategorie 23,3% 76,7% 100,0% 

  % within 10k) 
Příspěvek na 
vánoční večírky 

74,4% 60,1% 62,9% 

 Dělník Count 2200,0% 14000,0% 162 

  % within 3, Kategorie 13,6% 86,4% 100,0% 

  % within 10k) 
Příspěvek na 
vánoční večírky 

25,6% 39,9% 37,1% 

Total  Count 8600,0% 35100,0% 437 

  % within 3, Kategorie 19,7% 80,3% 100,0% 

  % within 10k) 
Příspěvek na 
vánoční večírky 

100,0% 100,0% 100,0% 

 

Chi-Square Tests 

   

 Value df Asymptotic 
Significance (2-

sided) 

Exact Sig. (2-sided) Exact Sig. 
(1-sided) 

Pearson Chi-
Square 

6,059a 1 0,014   

Continuity 
Correctionb 

5,461 1 0,019   

Likelihood Ratio 6,324 1 0,012   

Fisher's Exact Test    0,018 0,009 

Linear-by-Linear 
Association 

6,045 1 0,014   

N of Valid Cases 437     

      

3, Kategorie * 10l) Sportovní den    

Crosstab      

   10l) Sportovní den Total 

   Nevyužívá Využívá  

3, Kategorie THP Count 25100,0% 2400,0% 275 

  % within 3, Kategorie 91,3% 8,7% 100,0% 

  % within 10l) 
Sportovní den 

62,3% 70,6% 62,9% 

 Dělník Count 15200,0% 1000,0% 162 

  % within 3, Kategorie 93,8% 6,2% 100,0% 

  % within 10l) 
Sportovní den 

37,7% 29,4% 37,1% 

Total  Count 40300,0% 3400,0% 437 

  % within 3, Kategorie 92,2% 7,8% 100,0% 

  % within 10l) 
Sportovní den 

100,0% 100,0% 100,0% 
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Chi-Square 

Tests 
 Value df Asymptotic 

Significance (2-
sided) 

Exact Sig. (2-sided) Exact Sig. 
(1-sided) 

Pearson Chi-
Square 

,927a 1 0,336   

Continuity 
Correctionb 

0,605 1 0,437   

Likelihood Ratio 0,956 1 0,328   

Fisher's Exact Test    0,363 0,220 

Linear-by-Linear 
Association 

0,925 1 0,336   

N of Valid Cases 437     

      

3, Kategorie * 10m) Bezplatné parkování na firemních plochách  

Crosstab      

   10m) Bezplatné parkování na 
firemních plochách 

Total 

   Nevyužívá Využívá  

3, Kategorie THP Count 8600,0% 18900,0% 275 

  % within 3, Kategorie 31,3% 68,7% 100,0% 

  % within 10m) 
Bezplatné parkování 
na firemních 
plochách 

70,5% 60,0% 62,9% 

 Dělník Count 3600,0% 12600,0% 162 

  % within 3, Kategorie 22,2% 77,8% 100,0% 

  % within 10m) 
Bezplatné parkování 
na firemních 
plochách 

29,5% 40,0% 37,1% 

Total  Count 12200,0% 31500,0% 437 

  % within 3, Kategorie 27,9% 72,1% 100,0% 

  % within 10m) 
Bezplatné parkování 
na firemních 
plochách 

100,0% 100,0% 100,0% 

 

Chi-Square Tests 

   

 Value df Asymptotic 
Significance (2-

sided) 

Exact Sig. (2-sided) Exact Sig. 
(1-sided) 

Pearson Chi-
Square 

4,150a 1 0,042   

Continuity 
Correctionb 

3,712 1 0,054   

Likelihood Ratio 4,239 1 0,040   

Fisher's Exact Test    0,046970757 0,026 

Linear-by-Linear 
Association 

4,140 1 0,042   

N of Valid Cases 437     
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T-Test      

Group Statistics      

3, Kategorie  N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

11a) Pracovní doba 7,5 
hodiny/den 

THP 275 1,00 ,000a 0,000 

 Dělník 162 1,00 ,000a 0,000 

11b) 5 týdnů dovolené THP 275 1,00 ,000a 0,000 

 Dělník 162 1,00 ,000a 0,000 

11c) Pracovní volno s 
náhradou mzdy (při narození 
dítěte, svatba, stěhování 
apod.) 

THP 238 1,19 0,423 0,027 

 Dělník 138 1,20 0,398 0,034 

11d) Očkování proti chřipce THP 76 1,12 0,325 0,037 

 Dělník 32 1,03 0,177 0,031 

11e) Penzijní připojištění THP 267 1,13 0,338 0,021 

 Dělník 154 1,16 0,387 0,031 

11f) Cafeterie THP 267 1,43 0,659 0,040 

 Dělník 146 1,41 0,607 0,050 

11g) Příspěvek na dopravu THP 0b    

 Dělník 76 1,66 0,684 0,078 

11h) Příspěvek na 
stravování 

THP 167 1,96 0,835 0,065 

 Dělník 124 1,98 0,721 0,065 

11i) Jazykové vzdělávání THP 159 1,97 0,763 0,060 

 Dělník 25 1,88 0,666 0,133 

11j) Odměna při pracovních 
výročí (dle odpracované 
doby) 

THP 149 1,23 0,481 0,039 

 Dělník 114 1,22 0,436 0,041 

11k) Příspěvek na vánoční 
večírky 

THP 210 1,14 0,359 0,025 

 Dělník 140 1,15 0,378 0,032 

11l) Sportovní den THP 24 1,21 0,415 0,085 

 Dělník 10 1,20 0,422 0,133 

11m) Bezplatné parkování 
na firemních plochách 

THP 189 1,13 0,370 0,027 

 Dělník 126 1,17 0,374 0,033 
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Independent Samples Test 

  

Levene's 
Test for 

Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. 
(2-

tailed) 
Mean 

Difference 
Std. Error 
Difference 

95% 
Confidence 

Interval of the 
Difference 

Lower Upper 

11c) 
Pracovní 
volno s 
náhradou 
mzdy  

Equal 
variances 
assumed 

0,013 0,909 -0,148 374 0,882 -0,007 0,044 -
0,094 

0,081 

Equal 
variances 
not assumed 

    -0,151 300,822 0,880 -0,007 0,044 -
0,092 

0,079 

11d) 
Očkování 
proti 
chřipce 

Equal 
variances 
assumed 

9,586 0,003 1,427 106 0,156 0,087 0,061 -
0,034 

0,208 

Equal 
variances 
not assumed 

    1,791 99,119 0,076 0,087 0,049 -
0,009 

0,184 

11e) 
Penzijní 
připojištění 

Equal 
variances 
assumed 

3,137 0,077 -0,866 419 0,387 -0,031 0,036 -
0,102 

0,040 

Equal 
variances 
not assumed 

    -0,835 285,415 0,405 -0,031 0,037 -
0,105 

0,042 

11f) 
Cafeterie 

Equal 
variances 
assumed 

1,033 0,310 0,299 411 0,765 0,020 0,066 -
0,110 

0,149 

Equal 
variances 
not assumed 

    0,307 319,888 0,759 0,020 0,064 -
0,107 

0,146 

11h) 
Příspěvek 
na 
stravování 

Equal 
variances 
assumed 

4,195 0,041 -0,212 289 0,832 -0,020 0,093 -
0,204 

0,164 

Equal 
variances 
not assumed 

    -0,216 282,426 0,829 -0,020 0,091 -
0,200 

0,160 

11i) 
Jazykové 
vzdělávání 

Equal 
variances 
assumed 

0,089 0,765 0,587 182 0,558 0,095 0,161 -
0,224 

0,413 

Equal 
variances 
not assumed 

    0,648 34,699 0,521 0,095 0,146 -
0,202 

0,392 

11j) 
Odměna 
při 
pracovních 
výročí  

Equal 
variances 
assumed 

0,251 0,617 0,155 261 0,877 0,009 0,058 -
0,104 

0,122 

Equal 
variances 
not assumed 

    0,157 253,489 0,876 0,009 0,057 -
0,103 

0,121 

11k) 
Příspěvek 
na vánoční 
večírky 

Equal 
variances 
assumed 

0,362 0,548 -0,297 348 0,766 -0,012 0,040 -
0,091 

0,067 

Equal 
variances 
not assumed 

    -0,294 287,618 0,769 -0,012 0,040 -
0,091 

0,068 

11l) 
Sportovní 
den 

Equal 
variances 
assumed 

0,011 0,916 0,053 32 0,958 0,008 0,157 -
0,311 

0,328 

Equal 
variances 
not assumed 

    0,053 16,664 0,959 0,008 0,158 -
0,325 

0,342 
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11m) 
Bezplatné 
parkování 
na 
firemních 
plochách 

Equal 
variances 
assumed 

2,098 0,148 -0,805 313 0,421 -0,034 0,043 -
0,118 

0,050 

Equal 
variances 
not assumed 

    -0,803 265,791 0,423 -0,034 0,043 -
0,119 

0,050 

 

 

Příloha 3: Průměrné mzdy v dané společnosti k 19. 2. 2018 

Průměrné mzdy ve společnosti k 19. 2. 2018 

Rozmezí Kč Počet dělníků 

z celkového 

počtu 

zaměstnanců 

Rozmezí Kč Počet THP 

zaměstnanců 

z celkového 

počtu  

zaměstnanců 

10 000 – 20 000 Kč 304 10 000 – 20 000 Kč 4 

20 000 – 30 000 Kč 413 20 000 – 30 000 Kč 140 

30 000 – 40 000 Kč 16 30 000 – 40 000 Kč 206 

 40 000 – 50 000 Kč 116 

50 000 Kč a více 85 
Zdroj: interní informace společnosti  

 

 

Příloha 4: Průměrné mzdy u nejbližší konkurence k 19. 2. 2018 

Průměrné mzdy dělníků u nejbližší konkurence k 19. 2. 2018 

Pozice Průměrná mzda Zdroj 

Dělník elektrotechnik 27 230 Kč Platy.cz 

Dělník elektrotechnik 25 000 – 32 000 Kč Grafton.cz 
Zdroj: Platy.cz, Grafton.cz 

 

 

 

 

 

 


