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Abstrakt
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou zaměstnaneckých benefitů. Cílem
práce je teoretické zmapování tématu zaměstnaneckých benefitů a jejich zhodnocení včetně sepsání interní směrnice o využívání benefitů pro zvolenou firmu. Práce je
rozdělena na dvě části. V první části – teoretické, jsou použity poznatky z odborných
publikací a na základě nich popsány základní pojmy v oblasti motivace, odměňování
a spokojenosti pracovníků. Dále je popsána teorie spjatá s problematikou zaměstnaneckých benefitů, jejich rozdělení a současné trendy v poskytování. Praktická část se
zabývá charakteristikou vybrané společnosti, jejím současným systémem benefitů,
které nabízí svým zaměstnancům a spokojeností s nimi. V rámci praktické části je
zpracována interní směrnice popisující benefity a pokyny pro jejich čerpání, proveden
rozhovor s vedoucím pracovníkem a dotazníkové šetření o spokojenosti zaměstnanců s nabízenými benefity.

Klíčová slova
Motivace, odměňování, zaměstnanecké benefity, bonusový systém, FKSP (fond kulturních a sociálních potřeb), interní směrnice

Abstract
The bachelor thesis describes the area of employee benefits. The aim of the thesis is
a mapping and evaluation of offered employee benefits, including documenting an
internal policy in regards employee benefits at evaluated company. This document is
divided into two parts. In the first theoretical part, a study of professional publications is conducted. Based on the study, basic concepts of people motivation, remuneration and employee satisfaction are defined. The theory of employee benefits is
described in the sequent section, containing benefits’ structure, current trends and
as well ways of benefits’ provisioning. The practical part describes characteristics of
the evaluated company, including current system of benefits which company offers
to its employees. The practical part defines the new internal policy as well describing
employee benefits and instructions for their use. The new internal policy is reviewed
in an interview with the managing director and evaluated based on the questionnaire survey answered by employees in regards their satisfaction.
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Úvod
Zaměstnanecké benefity jsou v posledních letech stále více diskutovaným tématem
v mnoha společnostech působících na trhu práce. Zaměstnavatelé jsou si vědomi, že
správná motivace je klíčem k vybudování si loajálního, pracovitého, pro firmu přínosného, a hlavně stálého kolektivu zaměstnanců.
Důležité je to i z hlediska konkurence, protože míra nezaměstnanosti v posledních
10 letech v ČR klesá, na trhu je velká nabídka pracovních pozic a lidé se mohou rozhodovat, jaký typ práce jim nejvíce vyhovuje. Nabízené benefity mohou firmám napomoci přilákat a zároveň získat zaměstnance a touto formou si je také udržet. Nabídka zaměstnaneckých benefitů je v dnešní době velmi široká. Nabízené odměny
nad rámec sjednané mzdy nebo platu mohou být pro člověka rozhodující při vybírání
zaměstnání. Společnosti spolu navzájem bojují o kvalitní lidské zdroje, a proto se
předhánějí, kdo svým novým potencionálním, ale i stávajícím zaměstnancům nabídne zajímavější podmínky. Postupem času se proto z výjimečných benefitů, jako je
například týden dovolené navíc nebo příspěvek na stravování, staly zcela běžné benefity a jsou považovány za standard. V tomto ohledu je důležité, aby se firmy zaměřily na potřeby a požadavky svých pracovníků a snažily se naslouchat jejich potřebám. Uspokojení zaměstnaneckých potřeb napomáhá k celkové spokojenosti a nepřímo zasahuje i do zvýšení produktivity práce.
Cílem této práce je teoretické prozkoumání a praktická aplikace zaměstnaneckých
benefitů, vedoucí k sepsání interní směrnice o využívání benefitů v konkrétní vybrané
firmě. Směrnice je vytvořena na základě rozhovoru s vedoucím pracovníkem. Účelem
interní směrnice je zlepšit orientaci zaměstnanců v nabídce výhod a uvést pokyny,
jakým způsobem mohou výhody čerpat. Zároveň směrnice slouží k nastavení jednotných podmínek pro zaměstnance.
Teoretická část práce popisuje nejprve motivaci, její definici, typy motivace, její zdroje
a dotýká se i vybraných teorií motivace a odlišných pohledů na ni. V návaznosti na to
je zmíněno odměňování zaměstnanců jako jedna z nejdůležitějších složek personalistiky, popsány jsou také cíle odměňování, systém a jeho složky.
Správné nastavení benefitů je pro společnosti klíčové z pohledu motivace
k vykonávané práci. Odvádění maximálního výkonu pracovníka je cílem každé společnosti, proto je nesmírně důležité umět pracovníka efektivně motivovat. V kapitole
dotýkající se zaměstnaneckých benefitů je hlavním cílem zmínit význam, cíle a sou-
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časné trendy v oblasti nabízených benefitů. Pohledů na členění zaměstnaneckých
benefitů je značné množství, proto jsme se v teoretické části snažili tuto problematiku nastínit a podrobněji popsat.
Praktická část se věnuje analýze vybrané společnosti, popisuje její organizační strukturu a na základě rozhovoru s vedoucím pracovníkem zjišťuje systém nabízených
zaměstnaneckých benefitů. Rozhovor má napomoci k vytvoření interní směrnice, která je výstupem bakalářské práce a zaměstnancům bude sloužit k lepší orientaci
v nabízených benefitech a podmínkách jejich využití. Zároveň je provedeno i dotazníkové šetření, které má za úkol zjistit informovanost zaměstnanců o nabízených benefitech a jejich spokojenost s nimi.
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TEORETICKÁ ČÁST
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1 MOTIVACE ZAMĚSTNANCŮ
Úspěšnost firmy ovlivňuje mnoho faktorů, mezi které můžeme zahrnout prostředí,
materiální zdroje, organizační strukturu a kulturu firmy a za jeden z nejdůležitějších
faktorů se považují zdroje lidské – zaměstnanci. Je jim přisuzován největší vliv na výkon jakékoliv organizace. Motivace, stejně jako odměňování zaměstnanců, jsou proto
klíčovými faktory úspěchu podnikání. Je vnímána jako snaha podnítit zaměstnance,
aby byli ochotni plnit svěřené úkoly tak, aby je práce naplňovala a uspokojovala, ale
zároveň, aby se ztotožnili s dlouhodobými cíli a úspěšnou vizí firmy a angažovali se
na plnění cílů organizace. Snahou je samozřejmě získat kvalitní zaměstnance, snažit
se udržet si je a dokázat motivovat k co nejlepšímu výkonu. Nemluvíme zde pouze o
finanční odměně, motivaci představuje jakákoliv vnější či vnitřní pobídka, která pracovníka posouvá dál, potěší a motivuje k ještě lepším výsledkům. Může se jednat o
slovní pochvalu, povýšení, odměnu nebo jen vřelá slova od nadřízeného nebo kolegy.
Motivace může fungovat i opačně a takové motivaci říkáme negativní. Může se objevit v podobě trestů, kritiky, odebírání pohyblivé části platu anebo slovního pokárání.
Motivace je velice individuální, každého motivuje něco jiného a zdroj motivace se
může u jednotlivců měnit i v průběhu času. Je proto důležité motivaci věnovat dostatek pozornosti, času a finančních prostředků.

1.1 Definice motivace
Motivaci lze chápat mnoha způsoby. Jednotná formulace pro pojem zde neexistuje.
Nakonečný (2014, str. 15) ve své definici popisuje, že „motivace je intrapsychický probíhající proces, vycházející z nějaké potřeby a vyúsťující ve výsledný žádoucí vnitřní
stav, proces, který je iniciován endogenně (vnitřní pohnutka odpočinku vycházející
z pocitu únavy) nebo exogenně (finanční pobídka k splnění nějakého úkolu).“
Slovo motivace je odvozeno od slova motiv, které pochází z latinského slova „movere“. V překladu to znamená hýbat se, pohybovat se. Můžeme tedy říci, že motivace je
jakási „hybná síla“ lidského chování, jehož účelem je dosažení určitého cíle, rovnováhy stavu a uspokojení (Adair, 2004, str. 14). Motivace však nevzniká sama o sobě,
jejím zdrojem je určitý motiv, potřeba, návyk, hodnota nebo ideál. Může pramenit
z pocitu nedostatku, kdy pociťujeme prázdnotu, kterou se snažíme vyplnit, abychom
byli spokojeni.
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Následují definice různých autorů:
„Motiv je důvod něco dělat – dát se určitým směrem. Lidé jsou motivovaní, když očekávají, že jejich kroky, jejich činnost pravděpodobně povede k dosažení cíle - hodnotné odměny, uspokojující jejich konkrétní potřeby.“ (Armstrong, 2009, str. 109).
„Motivace je ochota vynaložit značné úsilí pro dosažení cílů organizace, za předpokladu uspokojení potřeb jedince.“ (Robbins, Coulter, 2004, str. 390).
„Motivace člověka je soubor činitelů představující vnitřní hnací sílu, která usměrňuje
jeho jednání a prožívání.“ (Růžička, 1995, str. 5).
Všichni tři autoři se shodují v tom, že motivace je určitá síla, která nás vede a pobízí
k dosažení cíle nebo lepšího výkonu. Avšak univerzální návod na to, jak motivovat lidi
není, každý člověk je individuální a potřebuje jinou formu a míru motivace.

1.2 Typy motivace
Existuje velká řada faktorů, které pracovní motivaci ovlivňují a to příznivě i nepříznivě.
Zde se zmíním o třídění, které vychází z toho, zda zdrojem uspokojení potřeb je práce
jako taková, nebo její výsledek.
Rozlišujeme dva typy motivace – vnitřní a vnější. Toto rozlišení pohlíží na motivaci
jako na proces na rozdíl od pojetí, kdy je motivace vnímána jako stav.
•

vnitřní motivace - k vnitřním faktorům motivace se řadí ty, které souvisejí
s prací jako takovou: jde o potřeby, které si lidé uspokojují již při výkonu práce.
Lidé musí cítit, že je pro ně jejich práce důležitá, musí mít pocit, že se rozvíjí a
jejich práce je někam posouvá a mají možnost dosáhnout požadované a vysněné kariéry. Na rozdíl od vnější motivace, vnitřní je považována za hlubší a
časově dlouhodobou a její účinek by měl být také dlouhodobější. Obecně se
vnitřní motivace zaměřuje na způsob chování na základě individuálních potřeb (Armstrong, 2009, str. 110).

•

vnější motivace – vyjadřuje to, jak nás dokáží motivovat ostatní lidé. Tuto
složku tvoří odměny, mezi které bychom mohli zařadit finanční odměny, povýšení, slovní pochvaly nebo bonusy za dobře odvedenou práci (Armstrong,
2009, str. 110). Vnější motivace může mít i opačný účinek – tzv. negativní, který představují tresty, kritika nebo snižování platu. V následující matici
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na obrázku č. 1 můžeme pozorovat kombinaci vnitřních a vnějších typů spolu
s pozitivním a negativním způsobem motivace pracovníků:

Obrázek 1: Rozdělení motivace
Zdroj:http://www.firemni-sociolog.cz/clanky/142motivace-zamestnancu, citováno 25.2.2019

Tímto se můžeme dostat i k pojmu stimulace, i když ji někteří autoři nerozlišují. Například Pauknerová (2006, str. 224) spojuje stimulaci hlavně s vnější motivací. Je nutné, aby tento tzv. stimul někdo vyvolal a došlo tak k cílevědomému působení na druhou osobu a tím pádem se dá jedinec snáze ovlivnit.

1.3 Zdroje motivace
Pod zdroji motivace si můžeme představit veškeré skutečnosti, které naši motivaci
tvoří. Zahrnují aspekty nejjednodušších potřeb jako je potrava či bydlení a zároveň
vnímají i duševní hodnoty, což jsou zájmy, přání a ideály.
Zdroje rozdělujeme podle Provazníka a Komárkové (2004, str. 27) na:
•
•
•
•
•

hodnoty
návyky
ideály
potřeby
zájmy
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Hodnoty
Věcem je vždy přisuzována hodnota, která má pro každého jinou cenu. Je tedy subjektivně vnímána. Každý má vlivem procesu socializace vtisknut hodnotový systém,
který se může postupem času měnit podle toho, jak se člověk vyvíjí a co v životě zažije. Jsou to zásady, které považujeme za důležité nebo podstatné, ale i věci, na kterých
nám nezáleží a dáváme jim hodnotu mnohem menší. Tyto hodnoty se dají odhadnout z našeho chování, schopnosti se rozhodovat a závisí také na našem obecném
úsudku. Hodnoty bývají v rámci mezilidských vztahů, na které většina lidí dává největší důraz (rodina, přátelé, rodinné zázemí apod.), následují aspekty materiální (peníze, příjmy, majetek) a nakonec se sem dají zahrnout i dlouhodobé životní či krátkodobé cíle.
Návyky
Jedná se o zvyky nebo návyky, které člověk dělá automaticky a zpravidla bez přemýšlení. Proto si někdy člověk není schopen vzpomenout, zdali danou činnost již vykonal
nebo ne, jelikož jsou to zvyky pevně dané a děláme je zcela přirozeně. Tyto činnosti
se zpravidla opakují v časových intervalech a obecně v řádech dnů. Postupem času
můžeme své zvyklosti měnit nebo nám zcela zaniknou anebo si naopak vytvoříme
úplně nové. Jako příklad můžeme uvést každodenní činnosti jako je kupování denního tisku, ranní snídaně nebo kontrola telefonu či zpráv.
Ideály
Ideály představují cíle a myšlenky, které jedinec vnímá pozitivně a motivují jej k určitým činnostem. Tím, že do činnosti vložíme úsilí, získáváme možnost naplnění ideálů
a představ (Provazník, Komárková, 2004, str. 34).
Potřeby
Potřeby vznikají na základě nějakého nedostatku, který je nutno uspokojit. Rozdělujeme je na ty úplně nejzákladnější, které potřebujeme k tomu, abychom mohli existovat, a ty zahrnují naše biologické potřeby. Další potřeby jsou duševní. Ty jsou důležité zejména k spokojenosti jedince, aby se cítil uznávaný a respektovaný jak sebou
samým, tak svým okolím. Je nutné mezi těmito potřebami udržet rovnováhu a nezapomínat ani na jednu sféru. Podrobněji tyto potřeby popisuje Maslowova hierarchie
potřeb, kterou si přiblížíme v další podkapitole.
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Zájmy
Zájmy pojímají všechno, co děláme, protože nás to baví a dělat to chceme. Přináší
nám to uspokojení, potěšení a radost. Můžeme si zde představit nespočetné množství činností, proto si pro zajímavost uvedeme několik nejčastějších případů dělení.
Zájmy můžeme rozdělit podle intenzity na hluboké a povrchní, z hlediska časového
trvání na dlouhodobé a krátkodobé, podle vztahu na kolektivní nebo individuální nebo z hlediska obsahu na společenskovědní, pracovně-technické, přírodovědněekologické, esteticko-výchovné, tělovýchovné, sportovní a turistické.
Zájmy si vybíráme zpravidla sami a tím pádem máme vůči nim určité sympatie a zainteresování. Každý jedinec si vybírá zájmy podle toho, co ho baví a naplňuje a začne
si vztah k zájmu budovat. Čím déle tuto činnost provozujeme, tím by vztah měl být
hlubší a dlouhodobější (Hudeček, 1986, str. 50-51).

1.4 Vybrané teorie motivace
Maslowova motivační teorie
Jednou z nejznámějších motivačních teorií definujících stupňovitě potřeby lidí je
Maslowova hierarchie potřeb.

Obrázek 2: Maslowova pyramida potřeb
Zdroj: https://www.filosofie-uspechu.cz/wpcontent/uploads/2012/08/maslowova_pyramida.png

Jak naznačuje obrázek 2, v pyramidě je patrná hierarchie, která se odvíjí v tomto pořadí:
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•

Biologické fyzické potřeby – základní potřeby lidského organismu, schopnost
dýchat, mít dostatek vody a potravy

•

Potřeba bezpečí a jistoty – ochrana nad nebezpečím, kontrola nad svým životem, finanční jistota

•

Potřeba sounáležitosti - láska, rodinné vazby, přátelství, být schopen akceptovat ostatní a sám být akceptován, patřit do nějaké sociální skupiny

•

Potřeba uznání a úcty – být respektován ostatními a zasloužit si jejich uznání
dosáhnout úspěchu a kariérního postupu

•

Potřeba seberealizace – sebeuplatnění, naplnění svých přání a tužeb, rozvíjení
svých dovedností a schopností.

Maslowova hierarchie potřeb spočívá v tom, že člověk musí nejdříve uspokojit potřeby na nejnižším stupni a až poté se věnovat potřebám, které se nacházejí na vyšším
stupni pyramidy (Armstrong, 2007, str. 224).
Stejně tak Forsyth (2009, str. 18) ve své knize tvrdí, že je na této teorii ze všeho nejdůležitější právě její hierarchické uspořádání potřeb. Říká totiž, že lidská motivace může
být uspokojena pouze za předpokladu, že se bude respektovat hierarchická struktura
potřeb. Z pohledu pracovní stránky zastává názor, že je motivační složka neefektivní,
pokud je vedena pouze na jedné úrovni, bez ohledu uspokojení potřeb na nižší úrovni. Nemá tak smysl říkat lidem, jak moc je práce uspokojující, protože oni se stejně
zabývají myšlenkou, že za tak nízký plat si nebudou moci dovolit ani základní potřeby.
Někteří vědci však tvrdí, že stupně potřeb na pyramidě si jedinec může přehodit, jelikož jejich důležitost může ovlivnit například věk nebo vzdělanost. Stejně jako nejvyšší stupeň nemusí mít každý seberealizaci. Každý jedinec má v životě odlišný cíl,
kterého chce během svého života dosáhnout. Můžeme zde pro srovnání zmínit názor
Bělohlávka (1994, str. 173): „Nelze tvrdit, že po uspokojení potřeby „nižší“ vždy následuje zákonitě další potřeba v hierarchii.“ Je zde možnost, že bude následovat zcela
jiná a neočekávaná potřeba. U vyšších potřeb totiž síla potřeby narůstá s jejím uspokojováním. Pokud je člověk uznáván, je v něm vyvolána potřeba dalších úspěchů, za
které bude oceněn. Najde takovou činnost, ve které se mu bude dařit a bude pak vyhledávat další a další možnosti, jak se této aktivitě věnovat.
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Herzbergova dvoufaktorová teorie motivace
Jedna z teorií, která poměrně vhodně doplňuje Maslowovu teorii, je dvoufaktorová
teorie Fredericka Herzberga. Tyto dvě teorie k sobě mají velice blízko, protože oba
vědci došli k podobným závěrům. Maslow zkoumal motivaci s ohledem na běžný život, zatímco Herzberg se zabýval motivací z jiného úhlu - zkoumal zdroje motivace
v pracovním prostředí, zejména pak příčiny spokojenosti a nespokojenosti zaměstnanců. Zjistil, že motivaci pracovníků ovlivňují dvě odlišné skupiny faktorů: motivátory
a hygienické faktory.
Motivátory, neboli satisfaktory, v nás vzbuzují pozitivní pocity. Tyto činitele jsou považovány za motivaci k vyššímu výkonu a úsilí něčeho dosáhnout. Vedou k pracovní
spokojenosti, avšak v případě jejich absence pracovník nemusí vždy bezprostředně
pociťovat nespokojenost. V tomto případě působí na jeho motivaci neutrálně.
Herzberg zde zařadil:
•

úspěch

•

uznání

•

práci samotnou

•

odpovědnost

•

možnost postupu – osobní růst

Tyto činitele určují vnitřní vztah člověka k práci.
Hygienické faktory, neboli dissatisfaktory, se naopak vztahují k vnějšímu pracovnímu
prostředí, ve kterém se jedinec pohybuje. Můžeme říci, že se jedná o vnější faktory
motivace. Jejich nedostatek nebo nepřítomnost způsobuje nespokojenost. Zatímco
samotná přítomnost těchto faktorů nevede ke spokojenosti, ale zároveň ani
k nespokojenosti (Šikýř, 2016, str. 148). Řadíme sem:
•

politiku organizace a vedení

•

kontrolu

•

plat

•

mezilidské vztahy

•

pracovní podmínky
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Šikýř (2016, str. 149) poznamenává, že v praxi tato teorie funguje tak, že zaměstnavatel by měl nejdříve chtít u pracovníka dosáhnout toho, aby nebyl nespokojen a až poté by se měl zaměřovat na motivování k vyššímu výkonu práce za pomoci předávání
pravomocí.

Podobnost Maslowovy a Herzbergovy teorie:
Potřeba

motivátory

seberealizace
Potřeba uznání
Sociální potřeby

udržovací faktory

Potřeba bezpečí a
jistoty
Fyziologické
potřeby

Zajímavá práce
Úspěch
Pracovní růst
Odpovědnost
Povýšení
Uznání
Pracovní postavení
Mezilidské vztahy
Taktika a administrativa
organizace
Pracovní podmínky
Pracovní jistota
Odměna

Obrázek 3: Podobnost Maslowovy a Herzbergovy teorie
Zdroj: Handlíř, J.: Management pro střední a vyšší odborné školy, 1998

Jak jsme již zmiňovali, Maslowova a Herzbergova teorie spolu úzce souvisí a na obrázku č. 3 výše vidíme, proč tomu tak je. Jednotlivé faktory jsou si určitým způsobem
dost podobné. Motivátory zastupují stejnou pozici jako první dva stupně Maslowovy
pyramidy potřeb (potřeba seberealizace a uznání) a udržovací faktory zase poslední
tři stupně (sociální potřeby, potřebu jistoty a bezpečí a fyziologické potřeby).
McGregorova teorie XY
Tato teorie byla zveřejněna v roce 1960 Douglasem McGregorem. Spočívá v rozdělení
pracovníků do dvou skupin podle toho, jak manažeři své podřízené vedou – jak se
podřízení

chovají.

Hlavním

zájmem

této

teorie

je

manažerský

přístup

k zaměstnancům. Máme na mysli rozdělení manažerů na dva typy podle toho, jak na
své podřízené nahlížejí a jak je dokáží motivovat.
Teorie „X“ předpokládá, že jedinec má vrozenou nechuť k práci, pracuje nerad, vyhýbá se jí a pracuje pouze za účelem zajištění obživy a základních potřeb. Takového
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člověka je potřeba k práci přinutit i pod hrozbou trestu a neustále ho kontrolovat. S
pracovištěm ani s podnikem jako takovým nemá žádné pozitivní vztahy. Nechce přebírat žádnou zodpovědnost, nemá žádné ambice a potřebuje být veden.
Teorie „Y“ naopak vychází z předpokladu, že zaměstnanec má o svou práci zájem, je
pro něj přirozenou aktivitou či dokonce zábavou a odpočinkem. Takový jedinec přijímá samostatnost, chce se aktivně podílet na plnění úkolů a dokonce vyhledává odpovědnost. Je tvořivý, vynalézavý a přináší do organizace inovace a nové nápady.
Obě tyto teorie jsou extrémem, který lidé obvykle nezaujímají, ale nacházejí se někde
mezi. Vzhledem k odlišným zájmům je velice obtížné lidi motivovat. Ti, kteří vykonávají práci pro jejich osobu zajímavou, se motivují snáze než ti, kteří vykonávají práci,
která je pro ně méně atraktivní. A právě díky určité motivaci se lidé mohou přesunout
z teorie X do teorie Y (Duda, 2005, str. 42).
Existuje ještě široká řada teorií zaměřených na motivaci lidí, my zde zmínili jen okrajově pár z nich, avšak vyvstává zde otázka, které dát přednost, jelikož každá je zaměřena na něco trochu jiného. Nevolili bychom pouze jednu, podle které se řídit, naopak
bychom měli pracovat s více teoriemi současně a vzájemně je porovnávat. Každá se
na problematiku lidské motivace dívá z jiného úhlu a všechny mají z daného pohledu
svá opodstatnění.
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2 ODMĚŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ
Odměňování patří mezi nejefektivnější nástroj motivace, který má každá organizace.
Postupy a metody použité při odměňování si stanoví každá firma podle svých možností, v ideálním případě na míru svým zaměstnancům, aby byly spravedlivé a motivovaly je (Kociánová, 2010, str. 160). Odměňování je zároveň jedna z nejdůležitějších
personálních činností nejen pro pracovníky, ale i pro organizaci. Moderní personalistika, která chápe odměňování zaměstnanců v širším rozsahu, tvrdí, že odměňování nezahrnuje pouze peněžní odměny jako je mzda či plat nebo další jakékoliv peněžní
odměny, které dostává zaměstnanec od svého zaměstnavatele za odvedenou práci.
Z hlediska moderního pojetí jsou do odměňování zahrnuty i nepeněžní výhody a různé hmotné odměny. Podle Koubka (2011, str. 157) sem můžeme zařadit například
lepší pracovní vybavení, vlastní telefon nebo laptop. Tvrdí také, že v dnešní době se
soustředěnost čím dál tím více upíná na tzv. vnitřní odměny – nehmotné odměny,
které souvisí s osobní spokojeností a celkovými pocity pracovníka v ohledu na odvedenou práci. Patří sem jakákoliv forma pochvaly nebo například přátelská atmosféra
na pracovišti.
Pokud se podíváme na rozdělení odměn podle Armstronga (1999, str. 596), je možné
rozlišovat tyto tři základní formy odměn:
•

Finanční odměny – mnohdy jsou označovány jako vnější a hmotné. Spadá
sem mzda, plat, prémie, bonusy nebo například podíly na zisku.

•

Nefinanční odměny – neboli vnitřní a nehmotné zahrnují například ocenění,
pochvalu, uznání, úspěch nebo osobní růst.

•

Zaměstnanecké výhody – jsou nepřímé odměny a můžeme si zde uvést například stravenky, odborné vzdělávání, pružná pracovní doba, home office,
sportovní akce apod.

Oba dva autoři pojednávají o odměnách v širší moderní personalistice a moderním
pojetí ve smyslu, že zaměstnanci nejsou odměňováni pouze mzdou či platem.

2.1 Koncepce a cíle odměňování
Všeobecným cílem odměňování pracovníků je podpora dosažení strategických, ale i
krátkodobých cílů organizace a to tak, že bude zajišťovat kvalifikovanou, oddanou a
správně motivovanou pracovní sílu, kterou organizace potřebuje (Armstrong, 1999,
str. 600).
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Firma si tak vytváří konkurenční výhodu pro získávání zaměstnanců a jejich udržování. Snaží se tím také dosáhnout vyšší kvality produkce, získání konkurenceschopné
produktivity a zároveň potřebné úrovně kreativity a flexibility, čímž si organizace formuje pracovní sílu, která je schopná realizovat cíle společnosti (Koubek, 2000, str.
353).
Podle Šikýře (2012, str. 124) účelem odměňování zaměstnanců je spravedlivé ohodnocení pracovního výkonu a motivace, která povede ke splnění zadaného pracovního
úkolu a dosažení požadovaného výkonu. Koubek (2011, str. 158) naopak tvrdí, že systém odměňování pracovníků není pouze o ocenění pracovníka za vykonanou práci,
měl by především plnit mnoho dalších úkolů, jako například přilákání dalších uchazečů o práci, stabilizace potřebných zaměstnanců a jejich odměňování na základě vynaložené snahy, loajality a jejich schopností či zkušeností. Tento systém odměňování
by měl být pracovníky akceptován, měl by sloužit jako podnět ke zlepšování osobní
kvalifikace a v neposlední řadě by měl hrát pozitivní roli v motivování zaměstnanců,
vést je k tomu, aby svou práci vykonávali podle svého nejlepšího vědomí a svědomí,
schopností a dovedností.
Koubek (2004, str. 159) uvádí, že odměňování má dvojí úlohu:
•

Podněcovat pracovníky k lepšímu pracovnímu výkonu a rozvoji, motivovat je
k dosažení cílů, zlepšovat jejich výkon a prohubovat jejich schopnosti a dovednosti

•

Odměňovat pracovníky za jejich dosavadní práci a poskytovat uznání za jejich
úspěchy

2.2 Systém odměňování
Každá organizace by při nastavování systému odměňování měla brát v potaz následující dvě otázky:
•

Čeho chce dosáhnout svým systémem odměňování?

•

Jaké vnější faktory mohou tento systém ovlivnit?

Správné zvolení a nastavení ukazatelů pro odměňování není podstatou správného
systému. Musíme se zde zaměřit i na spravedlivost a transparentnost, čímž je myšleno, že systém odměňování by měl být založen na objektivním systému hodnocení a
podle Pilařové (2016, str. 132) je také velmi důležité, aby každý pracovník byl dopředu
seznámen s tím, jak za svou práci bude ohodnocen. Stejně tak Armstrong (2007, str.
521) říká, že každý systém odměňování pracovníků by měl být vždy spravedlivý
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a ztotožňovat se s potřebami organizací i jejich zaměstnanců. Je proto na každé organizaci, jak si systém nastaví, jaké použije nástroje, metody či postupy.
Pro většinu pracovníků je odměna za vykonanou práci hlavním zdrojem příjmu. Tyto
prostředky dále slouží k uspokojení jejich potřeb a jsou určitým ukazatelem životní
úrovně. Zaměstnanci jsou si vědomi, že jsou chápani jako pracovní síla a samozřejmě
se snaží, aby jejich odměna (cena) byla co největší. Pro organizaci je systém odměn
silným nástrojem, kterým jsou schopni ovlivnit chování, výkon, motivaci a celkový přístup zaměstnanců k vykonávané práci. Avšak jsou si také vědomi, že jakékoliv poskytování odměn je pro ně velmi výraznou nákladovou položkou. Snaží se ji proto udržet
na minimální nebo alespoň optimální úrovni. Jak již zmiňuji výše, každá organizace si
musí vytvořit a nastavit určitý systém odměňování, který bude odpovídat charakteru
dané organizace. Toto je důležité především pro efektivní, smysluplné a spravedlivé
řízení odměňování zaměstnanců. Tento systém by měl v rámci organizace plnit několik úkolů. Podle Koubka (2003, str. 267) jsou to především tyto funkce:
•

Přilákání potřebného počtu kvalifikovaných uchazečů

•

Motivování a udržení pracovníků

•

Odměňování zaměstnanců za jejich úsilí, dosažené výsledky, loajalitu, zkušenosti a schopnosti

•

Napomáhání dosažení konkurenceschopného postavení na trhu

•

Stimulování pracovníků ke zlepšování jejich schopností a kvalifikace

2.3 Složky systému odměňování
Význačným pojmem v systému odměňování je tzv. celková odměna. Armstrong
(2007, str. 520) ve své knize udává, že tento pojem a jeho význam se objevil teprve
nedávno avšak na řízení odměňování měl značný vliv.
Celková odměna zahrnuje souhrn všech typů odměn – přímých a nepřímých, vnitřních a vnějších. Pod přímou odměnou si můžeme představit veškeré peněžní odměny, které jsou pracovníkům dávány jako protihodnota za odvedenou práci, případně
je tím ohodnocen jejich pracovní výkon. Řadíme sem zejména základní mzdy a platy,
příplatky za přesčas, prémie, odměny za výsledky hospodaření apod.
Nepřímé odměny jsou tvořeny zejména zaměstnaneckými výhodami, které mohou
být vyjádřeny jak finančně, tak nefinančně. Finanční zaměstnanecká výhoda je například příplatek na pojištění nebo na dovolenou, příplatek na používání osobního automobilu atd. Nefinanční pak zahrnuje speciální vybavení pracoviště, služební telefon, vyhrazené parkovací místo atd.
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Koncept celkové odměny vychází z pojetí konfigurace neboli vytváření souborů postupu tak, aby různé procesy odměňování byly vzájemně provázány, doplňovaly se a
podporovaly. Nezaměřuje se tedy jen na finanční stránku věci, ale jsou zde zahrnuty i
nehmotné odměny, které mají na pracovníka výrazný vliv v rámci jeho motivace a
podávaného pracovního výkonu.
Celková odměna se podle Armstronga (2007, str. 521) skládá ze dvou hlavních kategorií:
•

Transakční odměny – hmotné odměny zahrnující peněžní odměny a zaměstnanecké výhody. Plynou z dohody/smlouvy mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Dohromady tvoří tzv. celkovou hmotnou odměnu.

•

Relační (vztahové) odměny – jedná se o nehmotné, nehmatatelné odměny týkající se vzdělávání, rozvoje, zkušeností a zážitků z práce. Dohromady tvoří tzv.
nepeněžní odměny.

Společně tyto dvě kategorie tvoří právě již zmíněnou celkovou odměnu. Vyobrazené
schéma této myšlenky můžeme vidět na obrázku číslo 4 níže.

Obrázek 4: Složky celkové odměny
Zdroj: Armstrong, M.: Řízení lidských zdrojů: nejnovější trendy a postupy, 2007

Tento systém odměňování věnuje pozornost každé formě odměny zvlášť, nenahlíží
na každý mechanismus odměňování jako na jednotnou složku. Celková odměna zahrnuje vlastně vše, čeho si pracovník v zaměstnaneckém vztahu cení.
Výhody a důležitost pojetí odměňování tímto stylem můžeme vidět v modelu celkové odměny, který je znázorněn na obrázku č. 5 níže.
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Obrázek 5: Model celkové odměny
Zdroj: Armstrong, M.: Řízení lidských zdrojů: nejnovější trendy a postupy,
2007

Tento model je rozdělen na čtyři kvadranty. Horní dva znázorňují transakční odměny,
které, jak jsme již zmiňovali, mají peněžní hodnotu a pro společnost jsou důležité
zejména pro získávání a stabilizaci pracovníků. Jsou však snadno kopírovány konkurencí. Dolní dva kvadranty zahrnují relační (vztahové odměny). Ty jsou významné
především pro zvyšování hodnot horních dvou kvadrantů. Dále model rozděluje odměny na individuální a společné. Kvadranty na levé straně jsou pro každého pracovníka individuální. Mzdu/plat má každý jedinec jinou, stejně tak jako různé odměny
odvíjející se od spokojenosti s vykonanou prací. Vzdělání a rozvoj je také u každého
jedince jiný. Naopak kvadranty v pravé části znázorňují složky, které mají pracovníci
většinou společné.
Skutečná síla organizace spočívá tedy v tom spojit dohromady a kombinovat transakční i relační odměny.
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3 ZAMĚSTNANECKÉ BENEFITY
Zaměstnanecké benefity jsou takové výhody, které firma poskytuje zaměstnancům
nad rámec mzdy nebo platu. Protože na ně není žádný právní nárok, záleží čistě na
zaměstnavateli, zda je poskytuje, případně jaké a komu. „Zaměstnanecké benefity
slouží především k posílení pozitivního vztahu k podniku, stabilizaci a spokojenosti
zaměstnanců a jejich relaxaci“ uvádí ve své knize Pelc (2009, str. 12).
Zaměstnanecké benefity jsou hmotnou odměnou, která je poskytnuta zaměstnancům za účelem zvýšení jejich spokojenosti, motivace, oddanosti a loajality (Macháček, 2007, str. 13). Zaměstnanecké výhody jsou širokou škálou služeb, zboží či sociální
péče, kterou zaměstnavatel vytváří a poskytuje zcela dobrovolně. Pro zaměstnavatele je to výhodné z hlediska vyšší motivovanosti zaměstnanců, a naopak zaměstnanec
má pocit, že je o něj náležitě pečováno. Cílem je uspokojit osobní potřeby zaměstnanců, protože právě díky tomu je zvýšen pocit sounáležitosti se zaměstnavatelem.
Firma se stává více atraktivní pro své potencionální zaměstnance a získává tím i větší
šanci získat si nové kvalifikované pracovníky. Podle Knapa (2007, str. 49) můžeme
zaměstnaneckými benefity označit všechny výhody poskytnuté zaměstnavatelem
pro své zaměstnance k jejich pravidelné mzdě. Pro některé zaměstnance se mohou
benefity stát stejně důležité jako jejich mzda.
Pokud srovnáme názor M. Armstronga (2007, str. 595) s předchozím tvrzením Knapa,
můžeme získat i jiný úhel pohledu na význam zaměstnaneckých benefitů. M. Armstrong uvádí, že cílem politiky zaměstnaneckých benefitů není motivovat, protože
tyto výhody častokrát neovlivní výkon zaměstnance a jsou pro něj spíše příjemným
bonusem k peněžní odměně, kterou dostávají. Zaměstnavatelé mohou touto cestou
ukázat svému pracovníkovi, že jim nejsou lhostejní a mají zájem o ně pečovat. Podle
toho, jaké benefity zaměstnanci využívají, se může zlepšit jejich životní úroveň a může to také změnit jejich fyzickou nebo psychickou stránku.
Armstrong i Koubek se pak shodují v názoru, že benefity mají málokdy přímý vliv na
výkon pracovníků, ale mohou velmi kladně ovlivnit vztah ke společnosti, ovlivnit tak
jejich oddanost a angažovanost na výkonu organizace.
Koubek (2007, str. 318) uvádí odlišnost zaměstnaneckých benefitů od mzdy, platu a
odměn tím, že zpravidla nejsou závislé na výkonu zaměstnance, délce pracovního
poměru nebo zásluhách. Ve většině případů se poskytují plošně a pouze v několika
málo firmách se přihlíží k postavení zaměstnance, délce pracovního poměru nebo
jeho zásluhám.
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3.1 Historie zaměstnaneckých benefitů
Vznik zaměstnaneckých benefitů můžeme nalézt v USA, kdy během druhé světové
války byl nedostatek pracovních sil a vláda zakazovala zvyšovat platy. Zaměstnavatelé museli tedy vymyslet, jak přilákat nové zaměstnance a hlavně, jak si udržet své
stávající pracovníky. Začali nabízet příspěvky na stravování, životní pojistky nebo například propláceli účty od lékařů. Vývoj zaměstnaneckých výhod také velmi podpořila
daňová politika (Milkowich, 1993, str. 630).
V České republice, respektive v Československu, byl největším průkopníkem v oblasti
zaměstnaneckých benefitů úspěšný podnikatel Tomáš Baťa. Byl jedním z prvních, kdo
pochopil, jak důležitá je vlastně péče o zaměstnance a zahrnul ji do své podnikatelské strategie. Zastával názor, že péče o kvalifikaci a sociální podmínky zaměstnanců
je oboustranně výhodná. Zavedl proto pro své pracovníky závodní stravování, čímž
dosáhl efektivnějšího využívání pracovní doby a zároveň tak měl větší kontrolu nad
svými zaměstnanci. Kvalitní strava také přispívala k lepší pracovní kondici a zároveň
snižovala možnost onemocnění zaměstnanců. Zavedl také preventivní lékařské prohlídky a udržoval si tak informovanost o zdravotním stavu svých pracovníků. Ve zlínské dělnické kolonii nechal vystavět tzv. „baťovské domky“, kde svým zaměstnancům
nabízel možnost ubytování, aby nemuseli do práce dojíždět. To bylo hlavním účelem
výstavby. Dále pak nechal vystavit i školky, školy a další služby pro zaměstnance a
jejich rodiny. Nabízel i využívání různých sportovních a kulturních aktivit.
Zvyšováním kvality života svých pracovníků upevňoval jejich vztah a loajalitu k podniku. Byl přesvědčen, že je to velice účinná motivace pro zaměstnance, která vedla
k vyšší produktivitě práce, výkonnosti celého podniku a následně pak k maximalizaci
zisku (Lešingrová, 2008, str. 117).

3.2 Význam a cíle zaměstnaneckých benefitů
Hlavním důvodem toho, proč zaměstnavatelé dávají svým zaměstnancům kromě
platu i zaměstnanecké benefity je, že chtějí ve svých zaměstnancích vzbudit snahu o
co nejlépe odvedenou práci a snahu vybudovat si se společností co nejlepší vztah,
mít pocit sounáležitosti s firmou.
Zaměstnanci jsou si dobře vědomi toho, že benefity jim jsou poskytovány ke mzdě,
proto je podle Macháčka (2008, str. 13) velice důležité, jaké benefity společnosti poskytují. V současnosti trh práce přímo vybízí k inovacím a poskytování zajímavějších
zaměstnaneckých benefitů, jelikož potencionální zaměstnanci se při výběru nového
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zaměstnání tímto nechají snadno ovlivnit. Zaměstnanecké benefity mohou snadno
podnik dostat do pozice, kdy budou konkurovat ostatním subjektům na trhu práce,
právě z důvodu správně nastaveného systému výhod pro zaměstnance.
Koubek (2010, str. 11) uvádí, že „v současné době již nikdo nepochybuje o tom, že lidé
rozhodují o úspěšnosti organizací a že jejich řízení rozhoduje o tom, zda organizace
nejen uspěje, ale zda vůbec v turbulentních podmínkách současného světa přežije“.
Právě proto se každá organizace snaží vytvářet příznivé pracovní i životní podmínky
pro své zaměstnance.
Poskytování zaměstnaneckých benefitů lze z ekonomického hlediska považovat za
daňovou optimalizaci. „Poskytovat zaměstnanecké benefity je levnější a efektivnější
než zvyšování mzdy. Mzda je zatížena daněmi a odvody na pojistné, benefity jsou
často daňově a odvodově zvýhodněny – proto jsou taková plnění zaměstnavateli
používána.“ (Pelc, 2009, str. 9).
Zaměstnanecké benefity jsou považovány za významné z více důvodů. Armstrong
(2009, str. 382) uvádí následující příčiny:
•

umožňují firmám získávat a udržet si kvalitní pracovníky

•

uspokojují osobní potřeby zaměstnanců, zejména tam, kde je vytvořen flexibilní systém poskytování zaměstnaneckých benefitů

•

posilují loajalitu pracovníků vůči organizaci

•

zaměstnancům poskytují daňově zvýhodněný způsob odměny

•

firmám umožňují snižovat náklady na zaměstnance

3.3 Současné trendy v oblasti benefitů
Existují tři hlediska, podle kterých rozlišujeme trendy v oblasti poskytování zaměstnaneckých benefitů:
•

z hlediska zaměstnavatele – zde je nabídka a množství benefitů závislá na
ekonomické situaci podniku a výhodných zákonných možnostech podniku,
které vyplývají z pojistných a daňových zákonů

•

z hlediska zaměstnance – zde se poptávka po zaměstnaneckých benefitech
liší růzností hospodářských sektorů a je závislá na profesní a mimoprofesní
orientaci

•

z hlediska státu – stát vyžaduje daňovou symetrii, což znamená daňové zvýhodnění buď na straně zaměstnavatele, nebo zaměstnance. Snaží se proto o
snížení počtu daňově a odvodově zvýhodněných benefitů.
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Zajímavým trendem, který se týká oblasti poskytování zaměstnaneckých benefitů, je
zvyšující se informovanost, ať už z pohledu zaměstnance i zaměstnavatele o možnostech využívání, poskytování a daňových souvislostech benefitů (Pelc, 2009, str.
19).
Pokud se podíváme na zaměstnanecké benefity z pohledu nezaměstnanosti, pro firmy je stále těžší získat si stálé zaměstnance, a hlavně si je udržet. Jednou z možností,
jak ukázat zaměstnancům, že pro ně zaměstnavatelé dělají něco navíc, jsou právě
zaměstnanecké benefity. Ze zákona žádná povinnost zaměstnavatele poskytovat
svým zaměstnancům benefity nevyplývá. Jejich využití závisí na dobré vůli zaměstnavatele, respektive na vzájemné dohodě i s pracovníkem. Každá společnost má různé zaměstnance. Co je motivační pro jedny, pro jiné být nemusí. Vždy záleží na konkrétních podmínkách společnosti, ale zaměstnanci by však měli vnímat benefity jako
opravdovou výhodu, ne jako automatickou složku jejich mzdy.
Zaměstnaneckých benefitů je veliké množství, my se zde zaměříme na nejposkytovanější z pohledu zaměstnavatele a také na nejžádanější z pohledu zaměstnance.
Více než polovina společností na českém trhu nabízí flexibilní benefity a v rámci nich
je pak nejčastější výhodou vzdělávání.
Mezi všeobecně nejrozšířenější a nejvíce poskytované benefity v České republice patří:
•

příspěvek na stravování – nejčastěji ve formě stravenek

•

mobilní telefon, notebook

•

vzdělávací kurzy

•

pružná pracovní doba

•

týden dovolené navíc

•

služební auto i pro soukromé účely

Společnost Grafton Recruitment provádí každoročně průzkum trhu a zjišťuje zaměstnanecké preference v oblasti benefitů. Tedy nejžádanější benefity, které zaměstnanci
oceňují. V loňském roce 2018 se průzkum realizoval na vzorku 1 485 respondentů
v přibližně 15 sektorech trhu ve všech krajích České republiky. Výsledky firma zveřejňuje pouze svým klientům a jejich HR oddělením. Avšak webové stránky portal.pohoda.cz nabízí shrnutí tohoto průzkumu nejžádanějších benefitů.
Zaměstnanci si podle průzkumu nejvíce žádají 13. a 14. plat spolu s prémiemi či jinými finančními bonusy, pružnou pracovní dobu a pět týdnů dovolené. Na spodních
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příčkách se umístily benefity jako stravenky nebo možnost využívat telefon či notebook i k osobním účelům. Nejedná se zde o to, že by zaměstnanci o takové benefity
neměli zájem, spíše je berou jako samozřejmost.
Na vzestupu jsou zejména příspěvky na volnočasové aktivity. Největším trendem posledních let je Multisport karta. Díky této kartičce mohou zaměstnanci navštívit zdarma nebo za menší poplatek různá sportoviště, fitcentra, ale třeba i bazény a sauny.
To, že je v současnosti již zmiňovaná Multisport karta jedním z nejoblíbenějších benefitů, dokazuje i fakt, že ji začíná nabízet čím dál více firem a akceptovat více sportovišť. Velkou konkurencí je pak Active Pass. Nabízí podobné služby a preventivní
zdravotní programy.
Lidé začínají více pečovat o své zdraví a zaměstnavatelé se tomuto trendu přizpůsobují.
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4 ČLENĚNÍ ZAMĚSTNANECKÝCH BENEFITŮ
V této kapitole se zaměříme na členění zaměstnaneckých benefitů. Jelikož jich existuje celá řada, je proto jejich členění velmi rozmanité a zároveň důležité. My v této
práci použijeme rozdělení podle Pelce (2011, str. 14):
•

z hlediska daňové a odvodové výhodnosti

•

věcné benefity

•

dle charakteru výdajů zaměstnavatele a příjmů zaměstnance

•

dle formy poskytování

•

dle času a působnosti

Dále si každý jednotlivý druh členění více přiblížíme.

4.1 Zaměstnanecké benefity z hlediska daňové a odvodové výhodnosti
Pro oba subjekty, zaměstnavatele i zaměstnance, je velice důležité, jaké mají poskytnuté benefity daňové dopady.
Na straně zaměstnance mohou být příjmy osvobozeny od daně z příjmů ze závislé
činnosti, zahrnovány nebo nezahrnovány do vyměřovacího základu zaměstnance pro
stanovení výše odvodu na sociální pojištění a všeobecné zdravotní pojištění. Zdaněny mohou být i daní z příjmů ze závislé činnosti, z tzv. superhrubé mzdy.
U zaměstnavatele je možnost hradit je v rámci daňových nebo nedaňových výdajů
(nákladů), resp. ze sociálního fondu tvořeného ze zisku, nebo po zdanění přímo ze
zisku (Macháček, 2013, str. 37).
S ohledem na daňové a odvodové dopady rozdělujeme benefity podle Pelce (2011,
str. 16) na tři kategorie:
•

mimořádně zvýhodněné benefity – tato kategorie je pro obě strany pracovněprávního vztahu výhodná. Pro zaměstnavatele je benefit daňovým výdajem
a na straně zaměstnance je osvobozen od daně z příjmů fyzických osob a není
součástí vyměřovacího základu pro odvedení sociálního a zdravotního pojištění, neplatí se z nich tedy pojistné (Pelc, 2011, str. 17).

•

částečně zvýhodněné benefity – v této kategorii je daňově zvýhodněn buď
zaměstnavatel nebo zaměstnanec.
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Daňová výhoda na straně zaměstnavatele znamená, že benefit je daňovým
výdajem a snižuje základ nebo prohlubuje daňovou ztrátu.
Daňová výhoda na straně zaměstnance je nezdaněným příjmem a nezvyšuje
se tím základ daně poplatníka. (Pelc, 2011, str. 17)
•

benefity, které nejsou daňovým výdajem zaměstnavatele – benefit nesnižuje
daňový základ zaměstnavatele. Pro zaměstnance jsou pak tyto benefity osvobozeny a vyjmuty z vyměřovacího základu zdravotního a sociálního pojištění.

4.2 Zaměstnanecké benefity z hlediska věcného
Zde máme 5 kategorií, do kterých se dále benefity rozdělují. (Pelc, 2011, str. 20)
•

Podpora zaměstnaneckého vztahu související s pracovním zařízením – jsou
poskytovány například tam, kde je špatná dopravní dostupnost nebo v lokalitách, kde je nedostatek zaměstnanců s příslušnou profesí. Jedná se tedy o benefity ve formě příspěvku na dopravu, na ubytování nebo poskytnutí služebního automobilu s možností jeho využívání i k osobním účelům.

•

Osobní rozvoj, vzdělání zaměstnanců a zvyšování kvalifikace – nejčastěji se
jedná o jazykové kurzy, semináře, školení, výukové programy nebo workshopy.
Zařizovány jsou buď daným podnikem nebo externí firmou.

•

Zdravotní aspekty pracovníků – poskytování závodní lékařské péče, komplexní
zdravotní péče zahrnující nabídku různých vitamínů či léčivých přípravků, vakcín, můžeme sem zařadit i poskytnutí zdravotnické obuvi, sickdays (dny volna
poskytnuté pracovníkovi v případě onemocnění, kdy se nemusí prokazovat lékařským potvrzením). Dále například příspěvek na dovolenou nebo týden dovolené navíc, různé pobyty v lázních, rehabilitace atd.

•

Sociální aspekty života zaměstnanců – nejčastějším jsou půjčky a podpora
v případě, kdy se zaměstnanec nachází v tíživé finanční nebo sociální situaci

•

Benefity pro volný čas – zahrnují vstupy do různých rekreačních a sportovních
areálů jako jsou: fitness, sauna, welness, bazén, tenis nebo vstup na různá kulturní představení: kino, divadlo, výstavy apod. Tento benefit je v dnešní době
poskytován v podobě Flexipassů, Active Pasu nebo Multisport karty.
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4.3 Zaměstnanecké benefity dělené dle charakteru výdajů zaměstnavatele a příjmu zaměstnance
V této skupině rozlišujeme benefity z hlediska zaměstnavatele na finanční a nefinanční výdaj. Z pohledu zaměstnance rozlišujeme, zda se jedná o peněžní či nepeněžní příjem.
•

Finanční výdaj - zaměstnavatel na poskytnutý benefit musí vynaložit určitou
finanční částku. Můžeme sem zahrnout příspěvek na dovolenou.

•

Nefinanční výdaj - žádný finanční obnos zaměstnanci poskytnut není. Může
se jednat například o slevu na produkty daného podniku, poskytnutí osobního
automobilu, bezplatného parkování, školení, rozvoje dovedností apod.

•

Peněžní příjem – zaměstnanec obdrží benefit formou finančních prostředků,
určité částky.

•

Nepeněžní příjem – do této kategorie můžeme zahrnout rekreační, kulturní a
sportovní služby.

(Pelc, 2011, str. 15)

4.4 Zaměstnanecké benefity z hlediska formy poskytování
Zde existují dvě formy poskytování benefitů, fixní a flexibilní způsob.
•

Fixní výhody jsou poskytovány plošně všem zaměstnancům a je jen na nich,
zda je budou využívat nebo ne. Zaměstnavatel však musí za benefit platit i
pokud se pracovník rozhodne jej nevyužívat. Příklad takového benefitu jsou
třeba stravenky nebo sickdays.

•

U flexibilních neboli volitelných benefitů je zaměstnanci umožněna volba takového benefitu, který je mu nejbližší a pro něj nejlepší. Zde si mohou sami
zaměstnanci vybrat a zvolit.
Například systém „cafeteria“ – zaměstnanci sbírají nebo dostávají různé kredity či body a sami si následně vybírají, na jaký benefit chtějí poukázky využít.
Mají možnost výběru z předem stanovené nabídky hmotných i nehmotných
odměn.

Velikou výhodou flexibilních benefitů oproti fixním je, že má každý jedinec možnost
individuálně si vybrat, co je pro něj nejlepší, podle vlastních preferencí (Pauknerová,
2012, str. 13).
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4.5 Zaměstnanecké benefity podle časového rozlišení
Benefity podle časového rozlišení dělíme do tří kategorií, podle toho, po jaký čas výhoda působí:
•

jednorázové neboli okamžité – bezúročné půjčky, sociální výpomoc nebo příspěvek k významnému životnímu jubileu

•

krátkodobé – občerstvení na pracovišti, příspěvky na stravování a nápoje, roční předplatné jakékoliv sportovní/kulturní aktivity

•

dlouhodobé – příspěvek na penzijní připojištění nebo soukromé životní pojištění

(Pelc, 2011, str. 22)

V teoretické části jsme se zprvu věnovali motivaci, její definici, přiblížili jsme si typy a
zdroje motivace a krátce zmínili a charakterizovali vybrané teorie motivace. Řešili
jsme proč a jak správně motivovat své pracovníky k lepšímu pracovnímu výkonu.
V návaznosti na to jsme nastínili cíle odměňování zaměstnanců, systém odměňování
a jeho složky. Podrobněji jsme popsali, jaké funkce by měl systém plnit a v modelu
celkové odměny jsme znázornili transakční a relační odměny, které tvoří dvě hlavní
složky celkové odměny. Následovalo krátké nahlédnutí do historie zaměstnaneckých
benefitů a určitý vývoj v čase, pak jsme se zaměřili na význam a cíle zaměstnaneckých benefitů a rozčlenili je do 5 kategorií. V teoretické části jsme zmínili i trendy
v oblasti poskytování benefitů a tímto navážeme na praktickou část, kde budeme
popisovat současný systém zaměstnaneckých benefitů v určité společnosti, zjistíme,
zda se shodují se současnými trendy a průzkumem pak dokážeme nahlédnout a zjistit, co zaměstnance nejvíce motivuje, jaké benefity nejvíce oceňují a případně jaké
odměny by rádi změnili či zlepšili. Pro společnost pak bude přínosná vytvořená
směrnice využívání nabízených benefitů. Pracovníci se pak budou lépe orientovat
v možnostech plného využívání odměn nabízených zaměstnavatelem.
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PRAKTICKÁ ČÁST
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CÍLE PRAKTICKÉ ČÁSTI A VÝZKUMNÉ
OTÁZKY
Na zpracování praktické části spolupracujeme se společností re-medical s.r.o.
V následujících kapitolách se nachází stručné představení firmy, je zmíněna organizační struktura firmy a na základě rozhovoru s vedoucím pracovníkem nastíněn současný systém zaměstnaneckých benefitů. Ke zjištění povědomí a spokojenosti
s nabízenými benefity bude sloužit dotazníkové šetření. Stěžejní částí praktické části,
a zároveň jejím cílem, bude vytvoření interní směrnice pro společnost. Směrnice bude sestavena za pomoci rozhovoru s vedoucím pracovníkem a doplněna na základě
poznatků z dotazníkového šetření. Směrnice bude sloužit zaměstnancům v lepší orientaci při využívání benefitů, které jim zaměstnavatel nabízí. Cílem směrnice je zodpovědět případné otázky či nejasnosti ohledně využívání výhod tak, aby se zaměstnanci mohli lépe orientovat v této problematice a naplno využívat všechny bonusy.
Výzkumné otázky, které jsou součástí dotazníkového šetření, jsou zaměřeny na povědomí a zjištění spokojenosti pracovníků s nabízenými benefity. Rozhovor pak povede k přiblížení systému nabízených benefitů, proto nám napomůže k vytvoření interní směrnice.

5 Popis společnosti re-medical s.r.o.
5.1 Základní informace a organizační struktura společnosti
re-medical s.r.o. je konzultační společnost, která byla založena v roce 2012 odborníky
s lékařským a právním vzděláním i praxí. Společnost se specializuje na poskytování
konzultačních služeb v oblasti zdravotnictví. Klienti této společnosti jsou převážně
výrobci, dovozci a distributoři zdravotnických prostředků. Spolupracují také
s poskytovateli zdravotní péče, s odbornými společnostmi, ale i se samotnými pacienty a pacientskými organizacemi. Další významnou část nabízených služeb tvoří poradentství v oblasti veřejných zakázek nejen ve zdravotnictví. Společnost dále pravidelně monitoruje dění v českém a slovenském zdravotnictví a pořádá vzdělávací kurzy a semináře.
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Služby, které nabízejí, můžeme obecně rozdělit do těchto kategorií:
•

Konzultační služby

•

Monitoring legislativy a institucí

•

Akce a semináře

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA
Společnost v době zpracování praktické části (duben 2019) zaměstnává dohromady
9 pracovníků. Firma má dle obchodního rejstříku dva společníky a jednoho jednatele,
který zároveň vykonává funkci ředitele společnosti.
Pod pozicí ředitele nalezneme tým tří právníků společně s jedním studentem práv –
brigádníkem. Dále se jeden zaměstnanec stará o vedení projektů společnosti a jeden
zaměstnanec obstarává administrativu společnosti. Nakonec ve společnosti nalezneme další dva brigádníky, kteří pomáhají s projekty firmy a administrativou. Přehled
organizační struktury je zaznamenán na obrázku 6.

Obrázek 6: Organizační struktura společnosti re-medical s.r.o.
Zdroj: Vlastní zpracování

5.2 Rozhovor s vedoucím pracovníkem
Rozhovor jsme provedli přímo s jednatelkou společnosti MUDr. Taťánou Soharovou,
která zodpověděla otázky, jež pomohly nahlédnout na současný bonusový systém
společnosti a zjistit, jaké zaměstnanecké benefity firma nabízí svým pracovníkům.
Nejprve jsme od vedoucího pracovníka zjišťovali odpovědi na otázky týkající se dotazníkového šetření, abychom pak mohli lépe zpracovat výsledky celého dotazníku.
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Další položené otázky se týkaly převážně podmínek využívání benefitů, na základě
kterých jsme mohli zpracovat interní směrnici pro zaměstnance.
V následujícím textu jsou uvedeny položené otázky a získané odpovědi.
Kolik zaměstnanců má Vaše firma?
Firma re-medical aktuálně zaměstnává 6 pracovníků na hlavní pracovní poměr a 3
pracovníky, kteří jsou tu zaměstnáni brigádně.
Rozlišujete mezi benefity pro zaměstnance na hlavní pracovní poměr a brigádními
pracovníky?
Ano, systém benefitů slouží zejména pro zaměstnance na hlavní pracovní poměr.
Nicméně na zaměstnance, kteří u nás pracují na dohodu o provedení práce nebo dohodu o provedení činnosti, se vztahuje částečná nabídka našich benefitů. Těmto zaměstnancům je k vykonávání práce poskytnut jako pracovní nástroj služební notebook a v případě potřeby i mobilní tarif a služební telefon. S ohledem na charakter práce je brigádníkům umožněna práce z domova neboli využití home office.
Jaké benefity svým zaměstnancům nabízíte?
Zaměstnancům jsou poskytovány každý měsíc stravenky, dále mají k dispozici služební telefon, mobilní tarif, služební notebook, možnost práce z domova, 2 sick days,
5 dní dovolené navíc oproti zákonnému nároku. V rámci fondu FKSP mohou využívat
různé příspěvky na vzdělání, kulturu nebo třeba dovolenou.
Mohou benefity využívat i členové rodiny?
Jediná možnost, kdy mohou benefity určitým způsobem využít i členové rodiny, je,
pokud zaměstnanec čerpá výhody z fondu FKSP. Myšleno tak, že pokud pracovník
chce využít příspěvek na dovolenou a uhradit z toho například ubytování, potom
pakliže cestuje se svou přítelkyní/přítelem, ubytování firma hradí „oběma“ – jeden
dvojlůžkový pokoj.
Jak máte ve firmě nastaven systém benefitů?
Systém benefitů je nastaven plošně všem zaměstnancům. Některé výjimky jsou pouze pro zaměstnance, kteří jsou ve zkušební době, anebo čerpají mateřskou či rodičovskou dovolenou. V případě bonusového systému nerozlišujeme kvalitu odvedené
práce, případně zohlednění dalších faktorů. Zmíněná kvalita odvedené práce
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je ohodnocena systémem odměňování. Pro každého zaměstnance máme stejné
podmínky čerpání benefitů.
Mohou zaměstnanci notebook/telefon používat i mimo firmu, pro vlastní účely?
Ano, zaměstnancům je povoleno používat tato zařízení i k osobním účelům.
Mohla byste každý z benefitů trochu více přiblížit?
Když bychom začali výhodou, kterou čerpají všichni zaměstnanci – stravenkami, tak
ty poskytujeme ve výši 100 Kč s tím, že půlku na ně pracovníkovi přispívá zaměstnavatel.
Služební telefon u nás není povinný a společně s mobilním tarifem máme 3 možnosti, jak s tímto benefitem nakládat. První možností je, že zaměstnanec bude využívat
služební telefon společně se služebním tarifem. Další možností je pouze služební tarif, ale s použitím vlastního telefonu a poslední možností je využívat svůj mobilní telefon i svůj osobní tarif.
Služební notebook, s ohledem na charakter práce, je poskytován všem zaměstnancům.
Vzhledem k situaci na trhu práce v Praze a charakteru činnosti naší firmy, dáváme
zaměstnancům 5 dní dovolené navíc oproti tomu, co požaduje zákon.
Sick days – zde mají zaměstnanci nárok na 2 zdravotní dny volna za rok, respektive 1
den na 6 měsíců.
Home office funguje na domluvě mezi vedoucím pracovníkem a zaměstnancem, musí být tedy předem schválen. Ve výjimečných situacích se řeší i tzv. „nárazový“ home
office, kdy je o něj žádáno ještě ten den ráno. Počet dní home office není stanoven,
vše je o vzájemné domluvě.
Flexibilní pracovní doba má ve své podstatě pouze dvě pravidla. Přijít do práce musí
zaměstnanec v rozmezí mezi 7:00 hodinou ranní, ale nejpozději však v 9:00h. Odcházet by měl po odpracování základní pracovní doby 8 hodin, nejdříve pak v 15:30h.
V rámci fondu kulturních a sociálních potřeb má zaměstnanec nárok na rozpočet ve
výši 20.000 Kč/rok. Tento rozpočet může čerpat po dobu trvání pracovního poměru u
nás ve společnosti, výjimkou jsou pracovníci na mateřské nebo rodičovské dovolené.
Zaměstnanci mohou čerpat příspěvky z fondu na dovolenou, například pokud chtějí
proplatit ubytování, letenky nebo jízdenky. Prostředky FKSP lze uplatnit i na různé kulturní a sportovní akce (vstupenky, permanentky apod.), je však nutné donést zakoupenou vstupenku společně s účtenkou. Zároveň je možnost příspěvek využít na vzdělávání a kurzy, v minulosti tomu bylo využito při výuce cizích jazyků.
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Plánujete nějaké benefity zaměstnancům změnit nebo přidat?
V nejbližší době žádné změny neplánujeme. Myslím si, že zaměstnanci jsou
s výhodami spokojeni a případné návrhy nebo připomínky k benefitům mi mohou
kdykoliv sdělit.
Myslíte si, že zaměstnanci ví, jak benefity využívat? Případně na koho se mohou
s dotazy obrátit?
Co se týká povědomí o benefitech, zaměstnanci jsou o těchto výhodách informováni
hned při prvním osobním kontaktu s naší společností, a to na pohovoru do zaměstnání. Pokud se rozhodneme zaměstnance přijmout, je telefonicky kontaktován a následně mu je zaslán email s informacemi ohledně náplně práce, stanovené mzdy a
sepsaná nabídka benefitů. V případě, že zaměstnanec potřebuje jakoukoliv radu nebo má nějaké otázky ohledně systému benefitů, může kdykoliv kontaktovat svého
nadřízeného nebo HR pracovnici.
Jaké z benefitů jsou mezi pracovníky nejvíce využívané?
Nejvíce zaměstnanci využívají stravenky, dalším hojně využívaným benefitem je služební tarif. Služební telefon využívá málo pracovníků, raději si ponechají svá telefonní
zařízení a využívají možnost pouze firemního tarifu. 5 dní dovolené navíc je samozřejmě taky hojně využívaným a oblíbeným benefitem a možnost práce z domova je u
nás individuální. Někomu to vyhovuje, někdo raději pracuje z kanceláře, kde má na
práci větší klid a možnost soustředění se. Pokud se podíváme na FKSP, z tohoto fondu
je nejčastěji využíván příspěvek na dovolenou.
Jaké další výhody, či motivace zaměstnanců byste vyzdvihla?
Pravidelně pro zaměstnance pořádáme různé teambuildingy, kdy jezdíme na víkendové pobyty, výlety, a to i do zahraničí. V minulosti jsme byli na únikové hře, či kurzu
vaření. Myslím si, že stmelování kolektivu a dobré vztahy mezi kolegy jsou také určitou součástí motivace.
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5.3 Popis FKSP
Při poskytování zaměstnaneckých výhod často zaměstnavatelé zohledňují daňové
hledisko bonusů – jejich dopad na účetnictví a snaží se proto vybírat taková plnění,
která jsou výhodná pro obě strany, zaměstnavatele i zaměstnance. Do takových výhod spadá právě fond kulturních a sociálních potřeb (běžně nazývaný „FKSP“).
FKSP slouží k zabezpečení kulturních, sociálních a dalších potřeb zaměstnanců a rodinných příslušníků zaměstnanců. Pokud se na FKSP podíváme z právního hlediska,
zjistíme, že fond je upraven vyhláškou ministerstva financí o fondu kulturních a sociálních potřeb z roku 2002, přesněji vyhláškou č. 114/2002 Sb. Vyhláška se vztahuje na
organizační složky státu, státní příspěvkové organizace a příspěvkové organizace řízené územními samosprávnými celky, ale základní principy fungování FKSP vycházející z této vyhlášky lze použít i v nestátních organizacích. FKSP je dle vyhlášky tvořen
základním přídělem ve výši 2 % z ročního objemu nákladů zúčtovaných na platy a
náhrady platů, popřípadě na mzdy a náhrady mzdy. Dalšími příjmy fondu jsou:
•

Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku, který byl
pořízen z fondu.

•

Peněžní a jiné dary určené do fondu od fyzických nebo právnických osob (jejich čerpání musí být v souladu s platným zněním vyhlášky).

Finanční prostředky fondu jsou ukládány na samostatný bankovní účet. Základní příjem fondu je tvořen formou záloh a rozpočet se stanovuje vždy na následující rok.
Koncem roku je pak v rámci uzávěrky prováděno roční vyúčtování fondu.
Pokud se podíváme na okruh osob, kterým mohou organizace poskytovat plnění
z fondu, spadají sem zaměstnanci v pracovním poměru k zaměstnavateli, jejich rodinní příslušníci (manžel, manželka, partner, partnerka), nezaopatřené děti a důchodci, kteří při odchodu do starobního důchodu pracovali u zaměstnavatele. Avšak
z fondu nelze poskytovat plnění osobám, které organizace zaměstnává na základě
dohody o provedení práce nebo dohody o provedení činnosti.
Hospodaření s FKSP
Společnost je povinna sestavit rozpočet fondu a stanovit způsob jeho využívání. Pravidla čerpání z FKSP mohou být stanovena samostatnou směrnicí nebo mohou být
součástí tzv. kolektivní smlouvy. Před stanovením výše poskytované částky zaměstnanci z fondu kulturních a sociálních potřeb je potřeba stanovit:
1. Pravidla o hospodaření s fondem – u každého plnění je potřeba stanovit, komu je dané plnění určeno, jak často se bude poskytovat a výše příspěvku fon 37

du. V průběhu platnosti lze provádět změny pouze v zúžení, nikoliv však účely
rozšiřovat. Zaměstnanci se změnami musí být samozřejmě obeznámeni.
2. Rozpočet fondu – kterou tvoří příjmová část a výdajová část (vychází
z vyhlášky § 4 až § 14)
Čerpání fondu
V souladu s pravidly o hospodaření s fondem a schváleným rozpočtem lze z fondu
čerpat výhradně na výdaje určené vyhláškou o FKSP.
Podle § 4 až § 14 vyhlášky č. 114/2002 Sb. lze tedy z fondu čerpat na:
•

příspěvky na provoz zařízení, která slouží kulturnímu a sociálnímu rozvoji zaměstnanců,

•

příspěvky na stravování,

•

příspěvky na dovolenou a rekreaci,

•

příspěvky na kulturu, vzdělávání, tělovýchovu a sport,

•

příspěvek na sociální výpomoci a půjčky,

•

příspěvky na penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření,

•

příspěvky na soukromé životní pojištění,

•

příspěvek odborové organizaci na úhradu prokazatelných nákladů souvisejících s činností odborů,

•

poskytování věcných či peněžních darů, zejména k životním a pracovním výročím.

Dále z fondu můžeme čerpat na pořizování hmotného majetku, který slouží kulturním
a sociálním potřebám zaměstnanců. Lze z fondu poskytovat i půjčky, a to zejména na
bytové účely a dále sociální půjčky a výpomoci.
Důležité je zmínit, že na jakékoliv poskytnutí příspěvku nebo plnění z fondu není
právní nárok a všechna plnění kromě sociální výpomoci, sociálních půjček a darů, jsou
pracovníkům poskytována zásadně nepeněžitou formou.
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6 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ
6.1 Dotazník – metodický postup
V této průzkumné části chceme prostřednictvím dotazníkového šetření zjistit spokojenost zaměstnanců se stávajícím systémem odměňování a s tím spojenou motivací
k práci. Po domluvě s jednatelkou firmy, kdy nám bylo dovoleno oslovit a následně
zveřejnit výsledky anonymního dotazníku pouze zaměstnanců na hlavní pracovní
poměr, jsme získali odpovědi od 6 respondentů. V rámci získání zpětné vazby od
jednotlivých zaměstnanců byla zvážená metoda přímého rozhovoru a dotazníkového
šetření. Dotazníkové šetření bylo zvoleno kvůli možnosti anonymních odpovědí, kterými jsme chtěli poskytnout zaměstnancům pocit většího komfortu při odpovídání.
Zároveň struktura dotazníku umožňuje získání odpovědí v jednotné formě, což
usnadňuje lepší zpracování výsledků. Dotazníkové šetření není stěžejní částí bakalářské práce, slouží pouze pro informativní průzkum o nabízených benefitech. Firmě
může následně posloužit k ověření, zda jsou její zaměstnanci spokojeni s nabízenými
benefity a sloužit jako zdroj informací pro případné změny v budoucnu.
Pracovníky firmy jsme požádali o vyplnění krátkého dotazníku, který byl vytvořen za
pomoci online nástroje Google Forms a rozeslán formou webového odkazu. Dotazník
nám přiblížil, jaké povědomí o benefitech mají, jak jsou s nimi spokojeni a do jaké míry je motivují k lepšímu pracovnímu výkonu. Na základě obdržených odpovědí jsme
provedli hodnocení a shrnuli výsledky dotazníkového šetření. Obdrželi jsme celistvé
odpovědi od všech respondentů.
Dotazník, který je uveden v příloze této práce, se skládá z 15 otázek. Převážnou část
tvořily uzavřené otázky. Otázky spojené kombinací otevřených s uzavřenými, neboli
polouzavřené otázky, byly jen dvě, kdy jsme kromě vybraných možností dali respondentovi příležitost napsat vlastní odpověď.
Mezi první otázky jsme zařadili 2 demografické, abychom zjistili základní informace o
respondentech. Zbytek otázek je zaměřen na spokojenost a povědomí o firemních
benefitech. V následujícím textu si rozebereme všechny otázky, v grafech znázorníme odpovědi a každou krátce okomentujeme.
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6.2 Analýza otázek dotazníku
Otázka č. 1 – Jaké je Vaše pohlaví?

Graf 1: Pohlaví
Zdroj: Vlastní výzkum

Jak jsme zmiňovali výše, pro dotazníkové šetření bylo dovoleno oslovit pouze 6 respondentů. Z odpovědí jsme zjistili, že firma zaměstnává převážnou část osob ženského pohlaví. Přesněji, na dotazník nám odpověděli pouze dva muži, zbytek byly ženy.
Otázka č. 2 – Do jaké z uvedené věkové skupiny patříte?

Graf 2: Věková skupina
Zdroj: Vlastní výzkum

Zjišťovali jsme také, jaké věkové skupiny ve firmě převažují. Dvě třetiny souboru tvoří
lidé ve věkovém rozmezí 26 až 36 let. Z toho by se dalo vyvodit, že se zde mohou
uchytit lidé, kteří právě dokončili svá studia a hledají zaměstnání v oboru.
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Otázka č. 3 – Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Graf 3: Vzdělání
Zdroj: Vlastní výzkum

Pokud jsme mluvili o předpokladu, že firma nabízí pracovní pozice čerstvě vystudovaným lidem, z dotazníku vidíme, že téměř všichni zaměstnanci mají vystudovanou
vysokou školu a dokončené minimálně vzdělání magisterského stupně. Pouze jeden
respondent odpověděl na otázku nejvyššího dosaženého vzdělání možností středoškolské.
Otázka č. 4 – Jak dlouho jste ve firmě zaměstnán/a?

Graf 4: Doba působení ve firmě
Zdroj: Vlastní výzkum

Na grafu číslo 4 vidíme, že polovina respondentů pracuje ve firmě 5 let a více a druhou nejčastější odpovědí je doba pracovního poměru 2 až 5 let.

 41

Otázka č. 5 – Měly zaměstnanecké benefity vliv na Vaše rozhodování ve firmě pracovat?

Graf 5: Vliv benefitů na rozhodování ve firmě pracovat
Zdroj: Vlastní výzkum

V tomto grafu můžeme vidět, že zaměstnanecké benefity mají významný vliv na rozhodování, zda ve firmě pracovat. Může to být spojeno s motivací lidí, kteří nad rámec
platu či mzdy ocení další možnost čerpání výhod. Jeden respondent odpověděl, že
předem o nabízených benefitech nevěděl a tudíž pro něj nebyly rozhodující.
Otázka č. 6 - Jste spokojen/a se současnými zaměstnaneckými výhodami, které Vám
firma poskytuje?

Graf 6: Spokojenost s nabízenými benefity
Zdroj: Vlastní výzkum

V této části průzkumu můžeme vidět zcela pozitivní odpovědi, všichni respondenti
odpověděli, že se současným systémem odměňování jsou spokojeni.
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Otázka č. 7 - Jaké zaměstnanecké benefity Vaše firma nabízí?

Graf 7: Jaké zaměstnanecké benefity firma nabízí?
Zdroj: Vlastní šetření

Tento graf zjišťuje povědomí o benefitech, které jsou pracovníkům poskytovány.
Z provedeného rozhovoru víme, že benefity, které firma nabízí svým zaměstnancům,
jsou stravenky, služební telefon a tarif, služební notebook, home office, sick days, flexibilní pracovní doba a 5 dní dovolené navíc. V rámci FKSP mohou zaměstnanci využívat příspěvky na vzdělání, kulturu, sportovní akce a nebo dovolenou. Z grafu číslo 7
vidíme, že zaměstnanci mají dobré povědomí o benefitech a ví, jaké bonusy jim firma
nabízí.
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Otázka č. 8 - Jaké z níže uvedených benefitů jsou pro Vás nejvýhodnější, jakých si
nejvíce ceníte?

Graf 8: Jakých benefitů s zaměstnanci nejvíce cení
Zdroj: Vlastní výzkum

Jako nejvíce ceněný benefit zaměstnanci označili home office, kdy mohou práci vykonávat z domova. Tuto možnost zaškrtli všichni respondenti. Mezi další dva nejvíce
ceněné benefity patří 5 dní dovolené navíc a flexibilní pracovní doba společně
s mobilním tarifem.
Otázka č. 9 – Chybí Vám v nabídce benefitů výhoda, kterou byste rád/a využila?

Graf 9: Chybí Vám v nabídce benefitů výhoda, kterou byste ráda/a využil/a?
Zdroj: Vlastní výzkum

Tato otázka dotazníku úzce souvisí s otázkou číslo 6, kdy jsme zjišťovali spokojenost
s nabízenými benefity. V otázce číslo 9 mohli respondenti odpovídat na otázku, zda
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jim nějaký benefit v nabídce chybí. Převážná většina odpověděla, že ne a pokud respondent odpověděl ano, požádali jsme ho o upřesnění, o jaký benefit by měl zájem.
Otázka č. 10 - Pokud jste na předchozí otázku odpověděl/a "ANO", uveďte jaká:
Zde navazujeme na otázku výše, kde nám dva respondenti odpověděli „ano“ a v této
části jsme je požádali o upřesnění, o jaký benefit jeví zájem. Odpověděli takto:
✓ Sick day
✓ Možnost častějšího homeoffice a příspěvek na dopravu do zaměstnání
Co se týká první odpovědi, jedná se zde nejspíš o špatnou informovanost, protože
zaměstnanci mají možnost využít právě výhodu sick days – zdravotního volna, kdy
mohou zůstat doma, pokud se necítí dobře a nemusí si hned vybírat nemocenskou.
Druhá odpověď již byla relevantnější, respondent žádal o větší možnost využívání
tzv. home office, kdy nemusí pracovník dojíždět do zaměstnání, ale může svou práci
provádět z domova. A benefitem, který firma nenabízí, ale respondent by o něj jevil
zájem, je příspěvek na dopravu do zaměstnání.
Otázka č. 11 - Motivují Vás současné nabízené výhody k lepšímu pracovnímu výkonu?

Graf 10: Motivace k lepšímu pracovnímu výkonu
Zdroj: Vlastní výzkum

Benefity jsou ve firmě nastaveny tak, že dvě třetiny zaměstnanců motivují k lepšímu
pracovnímu výkonu. Dva respondenty současné nabízené výhody spíše nemotivují.
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Otázka č. 12 - Mohou zaměstnanecké výhody využívat i členové rodiny?

Graf 11: Mohou zaměstnanecké výhody využívat i členové rodiny?
Zdroj: Vlastní výzkum

Půlka respondentů si myslí, že nabízené benefity členové rodiny využívat nemohou,
dva respondenti odpověděli že ano a jeden respondent neví, jak jsou tyto podmínky
nastavené.
Otázka č. 13 - Dal/a byste přednost:

Graf 12: Preference systému odměňování
Zdroj: Vlastní výzkum

Všichni respondenti se shodli na tom, že je jim bližší a více by upřednostňovali flexibilní systém odměňování. Tento pojem jsme již zmiňovali v teoretické části práce. Jen
pro přiblížení, jedná se o systém odměňování, kdy si zaměstnanci mohou vybrat výhodu z určitého balíčku benefitů, podle toho, který jim nejvíce vyhovuje. Toto umožňuje například forma „cafeterie“.
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Otázka č. 14 - Co Vás nejvíce motivuje k lepšímu pracovnímu výkonu?

Graf 13: Co Vás motivuje k lepšímu pracovnímu výkonu?
Zdroj: Vlastní výzkum

Tato otázka byla formou výběru z možnosti nebo uvedení své vlastní odpovědi, která
v nabídce nebyla. Zaměstnanci jsou v tomto ohledu rozděleni na dvě části, kdy pro
jednu skupinu pracovníků je při práci nejvíce motivující finanční odměna a pro druhou skupinu je to naopak odměna morální ve formě jakékoliv ústní, či písemné pochvaly nebo uznání.
Otázka č. 15 - Jak jsou nastaveny zaměstnanecké benefity ve Vaší firmě?

Graf 14: Jak jsou nastaveny zaměstnanecké benefity ve Vaší firmě?
Zdroj: Vlastní výzkum

Poslední otázka dotazníkového šetření byla zaměřena na povědomí o tom, jak je ve
firmě nastaven systém zaměstnaneckých benefitů. Jedna třetina respondentů nedokáže toto hledisko posoudit. Druhá třetina si myslí, že benefity jsou nastaveny podle
délky pracovního poměru a jeden respondent si myslí, že benefity jsou nastaveny
podle kvality odvedené práce. Správná odpověď – „Plošně všem“ byla označena pouze jedním respondentem.
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6.3 Souhrnné zhodnocení výsledků dotazníku
Dotazník byl vyplněn všemi respondenty, kterým byl zaslán. Lze tedy z výsledku vyvodit závěry, které se budou vztahovat na všechny současné zaměstnance firmy. Pro
statisticky kvalitnější výsledek by bylo vhodné formu dotazníku aplikovat na větší
firmu, abychom eliminovali případné „ojedinělé“ názory.
K výsledku jako takovému lze říci, že:
1) Firma si udržuje převážně stálé zaměstnance pracující u firmy minimálně 2
roky a více. Z pohledu věkového rozdělení zaměstnanců můžeme vidět, že
převažuje generace ve věkovém rozmezí 26-36 let. Vzdělání je pro potřeby
firmy klíčovým faktorem, jelikož kromě jednoho zaměstnance mají všichni
dokončené vysokoškolské vzdělání magisterského stupně.
2) Zaměstnanci jsou s nastaveným systémem benefitů spokojeni a zároveň
jsou pro ně výhody motivující. Pro většinu z nich měly benefity vliv při rozhodování ve firmě pracovat. Proto celkovou spokojenost s nastaveným
systémem benefitů ve firmě hodnotím velice kladně a myslím si, že případné změny v nejbližší době nejsou potřeba.
3) Zaměstnance nejvíce motivuje finanční odměna a morální odměna jako
například jakákoliv forma ústní či písemné pochvaly nebo uznání.
4) Jako nejvíce oceňovanými benefity byly vyhodnoceny home office, 5 dní
dovolené navíc a flexibilní pracovní doba spolu s mobilním tarifem.
5) Benefity jsou ve společnosti nastaveny tak, že zaměstnance motivují
k lepšímu pracovnímu výkonu, což je u tohoto hlediska motivace klíčovým
faktorem.
6) V rámci teoretické části jsme popisovali rozdělení zaměstnaneckých benefitů z různých hledisek. V dotazníku jsme chtěli zjistit, jestli zaměstnanci
mají povědomí o nastavení benefitů, podle jakých kritérií jsou jim nabízeny, a jaké rozdělení by více upřednostňovali. Nabídli jsme možnosti rozdělení benefitů z hlediska formy poskytování, která výhody rozděluje na fixní
a flexibilní. Fixní benefity jsou takové, které jsou poskytovány plošně všem
zaměstnancům. Zaměstnavatel tyto výhody nabízí bez výjimky všem zaměstnancům a rozhodnutí, zda je budou dále využívat nebo ne, záleží čistě
na jejich volbě. Jako typický příklad bychom zde zmínili stravenky. Flexibilní neboli volitelné benefity nabízí zaměstnancům individuální výběr benefitů, které jsou pro ně osobně nejzajímavější. O možnost flexibilních benefitů projevili zájem všichni zaměstnanci. Tato forma poskytování benefitů
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je částečně umožněna prostřednictvím FPSK. Do budoucna je možnost
zvážení poskytování flexibilních benefitů prostřednictvím systému „cafeteria“ (viz kapitola 4.4).
7) Společně se zjišťováním povědomí o nabídce benefitů jako celku jsme vysledovali, že zaměstnanci nemají přehled, jak jsou jim benefity poskytovány, respektive podle jakého hlediska. Na základě provedeného rozhovoru
jsme od jednatelky společnosti zjistili, že benefity jsou nabízeny plošně
všem zaměstnancům na hlavní pracovní poměr. Správnou možnost
v dotazníku uvedl pouze jeden respondent.
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7 NÁVRH INTERNÍ SMĚRNICE
7.1 Směrnice a pokyny pro čerpání
V této kapitole navážeme na provedený rozhovor s jednatelkou společnosti. Na základě rozhovoru byl vytvořen návrh interní směrnice pro poskytování zaměstnaneckých výhod, jejíž plné znění uvádíme níže. Směrnice byla také konzultována
s personální poradkyní působící ve firmě.

Směrnice pro poskytování zaměstnaneckých výhod
Název organizace: re-medical s.r.o.
Datum vydání směrnice:
Účinnost:
Vypracoval/a:
Schválil/a:
1. Úvodní ustanovení
Společnost re-medical s.r.o. stanovuje touto směrnicí přehled benefitů a specifikuje
základní podmínky pro čerpání a výši jejich nároku.
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2. Druhy zaměstnaneckých benefitů (výhod) ve společnosti
Následující tabulka představuje výčet platných benefitů pro zaměstnance.
Benefit

Nárok
Zkušební

Kategorie

doba

(0-3 měsíce)

Po
době

zkušební
(od

měsíce)

4.

Mateřská nebo
rodičovská dovolená

1. Stravenky

ANO

ANO

NE

2. Služební telefon

ANO

ANO

ANO*1

3. Mobilní tarif

ANO

ANO

ANO*1

4. Služební notebook

ANO

ANO

ANO*1

5. 5 dní dovolené navíc

ANO

ANO

ANO

NE

ANO

X

NE

ANO

X

ANO

ANO

X

NE

ANO

NE

6. Náhrady při krátkodobé pracovní neschopnosti (Sick Day)
7. Možnost práce
z domova (Home Office)
8. Flexibilní pracovní
doba
9. FKSP (fond kulturních a sociálních potřeb)

*1 – na domluvě s vedoucím pracovníkem
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3. Podmínky čerpání výše uvedených benefitů
1. Stravenky
Společnost poskytuje příspěvek na stravování od prvního dne zaměstnání v
hodnotě 100 Kč za každý odpracovaný den předchozího kalendářního měsíce,
přičemž zaměstnanec se podílí částkou 50 Kč (50 %) a společnost částkou
50 Kč (50 %). Příspěvek zaměstnance ve zmíněné výši je hrazen srážkou ze
mzdy, která je provedena automaticky.
Za dny absence nemá zaměstnanec na stravenky nárok (absencí se rozumí
např. dovolená, náhradní volno, nemoc). Nárok zaměstnanec nemá rovněž za
dny strávené na pracovní cestě, za které mu bylo poskytnuto stravné, či zajištěna strava. Stravenky jsou poskytovány do 15.dne v měsíci následujícím po
měsíci, k němuž se vztahují.
2. Služební telefon
Pokud má zaměstnanec jako součást své pracovní náplně zároveň povinnost
vyřizovat telefonní hovory, měl by zaměstnavatel poskytnout nástroj k jejímu
plnění a uhradit případné náklady s tím spojené. Vzhledem k náplni práce zaměstnanců ve společnosti, má každý zaměstnanec nárok na služební telefon,
a to v ceně do 10.000 Kč. Volba rozhodnutí, zda nabídku služebního telefonu
využít, záleží na zaměstnanci. Po vzájemné domluvě je nabízena také možnost používání osobního mobilního telefonu zaměstnance s mobilním tarifem
nabízeným společností. Při použití osobního mobilního telefonu zaměstnance
nevzniká povinnost zaměstnavatele hradit případné náklady na poruchu zařízení. Zaměstnanci zároveň nevzniká nárok na náhradu za opotřebení zařízení,
a to v jakékoliv formě.
3. Mobilní tarif
Mobilní tarif firma poskytuje každému zaměstnanci. Zaměstnanec má možnost výběru, zda ho bude využívat na svém osobním mobilním zařízení nebo
služebním telefonu. Zároveň je zaměstnanci dovoleno skrz tarif vyřizovat své
vlastní hovory a využívat ho tak i k osobním účelům. Datový tarif dle aktuální
nabídky operátora je zřízen ke každému mobilnímu tarifu.
4. Služební notebook
Notebook vzhledem k povaze vykonávané práce je poskytnut všem zaměstnancům a lze ho také využívat k osobním účelům. Zaměstnancům není dovoleno instalovat, ani používat na notebook software, který nebyl řádně zakou-
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pen a licence na software se nevztahuje na dané zařízení. Dále není zaměstnancům povoleno stahovat, či jinak šířit nelegální obsah.
5. 5 dní dovolené navíc
Zaměstnanec má nárok na 5 (4+1) týdnů dovolené za kalendářní rok. Zaměstnanec může čerpat dovolenou jako celý den nebo půlden dle pracovního rozvrhu, nelze ji čerpat po jednotlivých hodinách.
Čerpání dovolené schvaluje přímý nadřízený na základě žádosti zaměstnance,
která je podána nejméně 2 týdny (10 pracovních dní) před zamýšleným
čerpáním. Zaměstnanec podá žádost o čerpání dovolené písemně (emailem)
a obdrží odpověď o schválení, či zamítnutí rovněž písemně (emailem).
6. Náhrady při krátkodobé pracovní neschopnosti (Sick Day)
Zaměstnanci společnosti mají možnost v případě zdravotní indispozice čerpat
dva volné dny v kalendářním roce, respektive 1 den za 6 měsíců. Nelze je převést do dalšího kalendářního roku. Zaměstnanec může čerpat Sick Day jako
celý den nebo půlden dle pracovního rozvrhu, nelze ho čerpat po jednotlivých
hodinách. Čerpání těchto dnů podléhá schválením přímého nadřízeného. Zaměstnanec musí požádat o schválení čerpání Sick Day přímého nadřízeného
před čerpáním (osobně/telefonicky nebo emailem). V případě, že dojde ke
schválení ze strany přímého nadřízeného před čerpáním, není třeba dokládat
potvrzení o pracovní neschopnosti (tzv. neschopenku) či potvrzení od lékaře.
Za čerpaný Sick Day zaměstnanec obdrží náhradu mzdy ve výší 100 %.
7. Možnost práce z domova (Home Office)
Zaměstnanci je na základě domluvy umožněno pracovat z domova. Čerpání
této výhody podléhá schválení přímým nadřízeným a je potřeba požádat minimálně 3 dny před požadovaným čerpáním. Ve výjimečných případech je povolena práce z domova i na základě schválení v době kratší než 3 dny. Zaměstnanec je povinen zažádat o možnost práce z domova písemně (sms, email), telefonicky či osobně.
8. Flexibilní pracovní doba
Zaměstnanec má nárok na flexibilní pracovní dobu. Délka denní pracovní doby
je 8 hodin. Začátek a konec flexibilní pracovní doby je stanoven zaměstnavatelem následovně:
•

začátek pracovní doby 7:00 – 9:00,

•

konec pracovní doby 15:30 – 17:30.
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Se souhlasem vedoucího zaměstnance bude zaměstnanec i v průběhu pracovní doby uvolněn pro řešení závažných soukromých situací (lékař, havárie
v bytě apod.). Podmínkou udělení souhlasu je, že absence zaměstnance nenaruší plnění pracovních úkolů.
9. FKSP (fond kulturních a sociálních potřeb)
Zaměstnanci náleží každoroční rozpočet z fondu kulturních a sociálních potřeb ve výši 20.000 Kč s měsíčním poměrným čerpáním (1666 Kč/měsíc).
Z fondu FKSP lze hradit:
•

příspěvky na dovolenou, rekreační pobyty nebo zájezdy,
o

•

příspěvek na vzdělávací kurzy a odborná školení,
o

•

např. jazykové kurzy, kurzy osobního rozvoje

příspěvky na kulturní akce,
o

•

např. náklady spojené s ubytováním, letenky, dálkové jízdenky

např. vstupenky do kin, divadel a muzikálů

příspěvky na sportovní akce
o

např. permanentky do fitness, wellness, bazénů

Nárok na proplacení výše uvedených příspěvků zaměstnanci vzniká po předložení daňového dokladu (faktury nebo účtenky) za danou aktivitu. V případě
předložení faktury musí být faktura vystavena s fakturačními údaji společnosti
a se jménem zaměstnance.
Fakturační údaje společnosti:
re-medical s.r.o.
U Pergamenky 1145/12, Holešovice, 170 00 Praha 7
IČO: 24271217
DIČ: CZ24271217
Daňový doklad musí být předložen přímému nadřízenému nejpozději do
5 pracovních dnů po provedení čerpání. Pokud se jedná o daňový doklad v cizí
měně, bude částka přepočtena na české koruny dle aktuálního denního kurzu
České národní banky k datu zdanitelného plnění a bude vyplacena v české
měně.
Nárok na čerpání z příspěvků z FKSP nevzniká zaměstnancům na mateřské
nebo rodičovské dovolené.
Nevyčerpaný rozpočet se zaměstnanci nepřevádí do následujícího kalendářního roku.
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7.2 Využití interního systému
K zajištění dostupnosti informací v rámci firmy je doporučeno veškeré interní směrnice a dokumenty sdílet v rámci interního systému.
Pro společnost re-medical s.r.o. je doporučeno sdílet směrnici pro poskytování zaměstnaneckých výhod na sdíleném úložišti OneDrive, kam mají přístup všichni zaměstnanci společnosti.
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Závěr
Cílem práce bylo teoretické prozkoumání a praktická aplikace zaměstnaneckých benefitů včetně sepsání interní směrnice o nabídce a využívání zaměstnaneckých benefitů pro vybranou společnost. Vytvořená směrnice má být přínosem pro celou společnost a zaměstnancům bude sloužit jako pokyny pro čerpání benefitů, jelikož obsahuje popis jednotlivých benefitů a pravidla jejich využívání.
Na otázky týkající se dotazů ohledně nastaveného systému nabízených benefitů nám
odpověděla jednatelka společnosti. Rozhovor byl z velké části oporou pro vytvoření
interní směrnice. Provedené dotazníkové šetření mezi zaměstnanci ve společnosti
bylo už jen doplňujícím prvkem pro zjištění povědomí a spokojenosti s nabízenými benefity.
Z výsledků šetření je patrné, že systém je pro zaměstnance nastaven tak, aby je motivoval k lepšímu pracovnímu výkonu a má být zajímavý i pro potencionální nové
pracovníky. Pro většinu současných zaměstnanců byly nabízené benefity důležitým
faktorem při nástupu do společnosti. Dle zákoníku práce nemá zaměstnavatel povinnost svým zaměstnancům poskytovat benefity. Nabídka benefitů závisí na dobré vůli
zaměstnavatele, který si tímto způsobem může přilákat, a zároveň udržet zaměstnance a mít tak výhodu oproti konkurenci na trhu práce. Benefity jsou v dnešní době
pro každou společnost nedílnou součástí systému odměňování svých zaměstnanců.
V teoretické části jsme shrnuli nejdůležitější poznatky a pojmy týkající se zaměstnaneckých benefitů. Jako jedna z nejdůležitějších kapitol spojená s problematikou zaměstnaneckých benefitů je považována motivace. Správná motivace vede ke zvýšení
produktivity práce a zachování loajálnosti pracovníka vůči zaměstnavateli. V teorii
popisujeme její definici a význam, typy motivace, její zdroje a vybrané teorie. Mezi
současné trendy, které jsme také zmínili v kapitole teoretické části, patří zejména poskytování příspěvku na stravu ve formě stravenek, mobilní telefon, vzdělávací kurzy a
trendem jsou také „Multisport“ karty a další různé příspěvky na sportovní činnosti.
Společnost re-medical s.r.o., kde byla prováděna praktická část práce, tuto nabídku
příspěvků na sportovní akce pokrývá fondem kulturních a sociálních potřeb. Právě
jeho podrobný popis a pravidla čerpání jsou popsány ve stěžejním výstupu této práce – interní směrnici. V interní směrnici jsou dále popsány i ostatní benefity nabízené
společností a podmínky jejich využívání.
V rámci dotazníkového průzkumu mezi zaměstnanci firmy bylo zjištěno, že primární
motivací jejich práce je finanční odměna, sekundární motivací pak uznání výsledků
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jejich práce (ústní, či písemná pochvala). Vzhledem k faktu, že zaměstnanecké benefity patří do celkového systému odměňování každé společnosti, je potřeba, aby firma
pravidelně revidovala nabízené výhody, porovnávala nabídku s ostatními firmami na
trhu práce a pravidelně vyhodnocovala celkovou spokojenost svých zaměstnanců. je
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Příloha A
Dotazník: Zaměstnanecké benefity
Vážení zaměstnanci,
obracím se na Vás s prosbou o vyplnění krátkého dotazníku, jehož cílem je zjistit povědomí o zaměstnaneckých benefitech poskytované Vašim zaměstnavatelem. Cílem
je také zjistit, jaké benefity považujete za nejvíce užitečné a nejoblíbenější. Dotazník
je anonymní a zohledněte prosím také, do jaké míry Vás benefity motivují k práci. Výsledky budou použity výhradně pro účely mé bakalářské práce a budou zároveň cennou pomocí při zpracování směrnice k využívání benefitů ve Vaší firmě.
Předem děkuji za Vaši spolupráci a čas strávený s vyplňováním.
Karolína Uzdařová
*Povinné pole
1. Jaké je Vaše pohlaví? *


Žena



Muž

2. Do jaké z uvedené věkové skupiny patříte? *


do 25 let



26 až 36 let



37 až 50 let



51 let a více

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? *


Středoškolské



Vysokoškolské 1. stupně



Vysokoškolské 2. stupně



Student VŠ

4. Jak dlouho jste ve firmě zaměstnán/a? *


Méně než rok



1 až 2 roky



2 až 5 let



5 let a více

5. Měly zaměstnanecké benefity vliv na Vaše rozhodování ve firmě pracovat? *


Určitě ano
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Spíše ano



Spíše ne



Určitě ne



Předem jsem o benefitech nevěděl/a

6. Jste spokojen/a se současnými zaměstnaneckými výhodami, které Vám firma poskytuje? *


Určitě ano



Spíše ano



Spíše ne



Určitě ne

7. Jaké zaměstnanecké benefity Vaše firma nabízí? *


Stravenky



Služební telefon



Mobilní tarif



Služební auto



Služební notebook



5 dní dovolené navíc



"sick days" (zdravotní dny volna)



"home office" (možnost práce z domova)



Vzdělávací kurzy a odborná školení



Příspěvky na dovolenou, rekreační pobyty nebo zájezdy



Příspěvek na kulturní akce (kino, divadlo, muzikály, apod.)



Příspěvek na sportovní akce (permanentky do fitness, wellness, bazénů, apod.)



Příspěvek na životní pojištění



Příspěvek na penzijní připojištění



Doprava do zaměstnání



Odběr zboží a služeb od zaměstnavatele za snížené ceny



Půjčky zaměstnancům



Flexibilní pracovní doba



Mzda navíc ("13." plat)



Jiné:

8. Jaké z níže uvedených benefitů jsou pro Vás nejvýhodnější, jakých si nejvíce ceníte? *


Stravenky



Služební telefon
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Mobilní tarif



Služební auto



Služební notebook



5 dní dovolené navíc



"sick days" (zdravotní dny volna)



"home office" (možnost práce z domova)



Vzdělávací kurzy a odborná školení



Příspěvky na dovolenou, rekreační pobyty nebo zájezdy



Příspěvek na kulturní akce (kino, divadlo, muzikály, apod.)



Příspěvek na sportovní akce (permanentky do fitness, wellness, bazénů, apod.)



Příspěvek na životní pojištění



Příspěvek na penzijní připojištění



Doprava do zaměstnání



Odběr zboží a služeb od zaměstnavatele za snížené ceny



Půjčky zaměstnancům



Flexibilní pracovní doba



Mzda navíc ("13." plat)



Jiné:

9. Chybí Vám v nabídce benefitů výhoda, kterou byste rád/a využil/a? *


Ano



Ne

10. Pokud jste na předchozí otázku odpověděl/a "ANO", uveďte jaká:
11. Motivují Vás současné nabízené výhody k lepšímu pracovnímu výkonu? *


Určitě ano



Spíše ano



Spíše ne



Určitě ne

12. Mohou zaměstnanecké výhody využívat i členové rodiny? *


Ano



Ne



Nevím

13. Dal/a byste přednost *


Fixnímu systému odměňování (benefity nabízené plošně všem zaměstnancům, bez ohledu na to, jestli je využije nebo ne)
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Flexibilnímu systému odměňování (zaměstnanci si mohou vybrat z určitého
balíčku benefitů, podle toho, který jim nejvíce vyhovuje, např. forma "cafeterie")

14. Co Vás nejvíce motivuje k lepšímu pracovnímu výkonu? *


Finanční odměna



Morální odměna (pochvala, uznání)



Zaměstnanecké výhody - benefity



Jiné:

15. Jak jsou nastaveny zaměstnanecké benefity ve Vaší firmě? *


Podle délky pracovního poměru



Podle kvality odvedené práce



Plošně všem



Nedokážu posoudit



Jiné:
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