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Anotace 

V předložené práci je zpracováno poskytování zaměstnaneckých benefitů ve dvou firmách. 

První firma se zabývá především výrobou mechanických a elektronických systémů pro 

automobilový průmysl. Druhá společnost se věnuje výrobě nízkonapěťových 

elektromotorů. V první části jsou základní informace o zaměstnaneckých benefitech, 

potom se tato bakalářská práce zaobírá charakteristikou vybraných společností. V další 

části najdeme porovnání a vyhodnocení benefitů na základě dotazníků vypracovaných 

autorkou bakalářské práce. Na závěr jsou zařazeny zdroje informací, na základě kterých 

byla tato bakalářská práce vypracována. 

Klíčová slova: benefit, Cafeteria systém, firma, zaměstnanec, zaměstnavatel 

Summary 

In the present work is processed provision of employee benefits in the two companies. 

The first company is mainly engaged in the production of mechanical and electronic 

systems for the automotive industry. The second company is dedicated to the manufacture 

of low-voltage electric motors. The first section provides basic information about 

employee benefits, then this bachelor thesis deals with the characteristics of the selected 

companies. In the next section we can find the comparison and evaluation of benefits 

on the basis of questionnaires drawn up by the author of the bachelor thesis. At the end 

there are classified sources of information on which this bachelor thesis was developed. 
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1 Úvod 

Pro svou bakalářskou práci jsem si vybrala téma Posouzení zaměstnaneckých benefitů 

ve vybraných společnostech. Toto téma jsem si zvolila především proto, že mě zajímalo, 

jaké výhody nabízejí svým zaměstnancům zaměstnavatelé v mém okolí. 

Také jsem se chtěla dozvědět, jaké druhy benefitů existují a jak se v různých firmách 

mohou lišit. V praktické části bakalářské práce se zaměřím na dvě konkrétní společnosti 

a v závěru práce je budu porovnávat.  

Cílem mé bakalářské práce je ukázat, jaké výhody zaměstnavatelé nabízejí v různých 

firmách a také prezentovat ty výhody, které nejsou na žebříčku nejznámějších 

poskytovaných benefitů. Na základě výsledků analýzy pak budou navržena opatření 

ke zlepšení.  

V první části své práce se nejprve budu soustředit na práci s odbornou literaturou 

zabývající se problematikou benefitů. Vypíši základní pojmy, které jsou s touto oblasti 

spjaty, benefity rozdělím dle několika kritérií, popíši Cafeteria systém a zaměřím se 

i na anketní výzkum. 

Následující část bude věnována stručnému popisu vybraných společností. Pro svou práci 

jsem si zvolila společnosti Continental a Siemens. Tyto společnosti jsem si vybrala 

především z důvodu vysoké prestiže obou firem a dalším důvodem bylo umístění poboček 

firem v blízkosti mého bydliště. Tím se mi ulehčí komunikace a spolupráce s firmami při 

psaní mé bakalářské práce.  

Další kapitolou bude vyhodnocení dotazníků, které zaměstnancům obou firem rozdám. 

Na základě znalostí získaných z odborné literatury se pokusím zhodnotit systém 

zaměstnaneckých benefitů ve vybraných společnostech, porovnat tento systém a navrhnout 

opatření ke zlepšení současné situace. 
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V úvodu bych se ráda zmínila o tom, co to vlastně zaměstnanecké benefity jsou a jakých 

mohou nabývat podob. Zaměstnanecké benefity jsou určitými výhodami, které nabízí 

zaměstnavatel svým zaměstnancům mimo mzdu. Tyto výhody jsou zpravidla upravovány 

zákonem, ale nejsou nevymahatelné. Jejich hlavním úkolem je konkurenceschopnost 

na trhu práce při hledání nových zaměstnanců a udržení těch stávajících. Mohou být 

v peněžní formě, ve formě hmotné anebo nabízené jako nadstandardní služba. Některé 

benefity si zaměstnanci mohou vybrat sami dle svého uvážení. Na některé výhody 

zaměstnanci připlácejí a jiné jsou zcela bezplatné. 

Zaměstnanecké benefity jsou kategorií, kterou se ve firmách zabývá personální oddělení či 

vedení podniku. Měly by především příznivě uspokojovat osobní potřeby zaměstnanců 

(i jejich nejbližší rodiny) a vytvářet dobré vztahy ve firmě. Většina organizací nabízí 

zaměstnancům určitý balíček výhod. Ale zapomínají na to, že každý zaměstnanec má jiné 

preference. Například řadoví dělníci mají zcela odlišné představy než vedoucí manažeři. 

Jejich zájem o benefity závisí i na věku, rodinném stavu, pohlaví, počtu dětí, jejich 

bydlišti, životních podmínkách, povahou jejich práce, dobou zaměstnání v podniku 

a mnoha dalších faktorech. 

Mezi zaměstnanecké benefity patří například: stravenky, závodní stravování, dovolená nad 

zákonný nárok, firemní vozidlo, příspěvky na dopravu do práce, jazykové a odborné kurzy, 

firemní mobilní telefon s úhradou pracovních hovorů, příspěvek na penzijní připojištění či 

životní pojištění, zvýhodněné využívání služeb firmy, příspěvky na kulturní pořady 

a sportovní akce a mnoho dalších. 
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2 Teoretická východiska 

V této části bakalářské práce definuji jednotlivé pojmy, které se v této práci budou nejvíce 

vyskytovat, dále uvedu cíle poskytování benefitů, výhody rozdělím do různých kategorií 

a vypíšu výhody, nevýhody a varianty volitelného systému zaměstnaneckých benefitů. 

V závěru této kapitoly popíši anketní výzkum firmy ING z roku 2013. 

2.1 Zaměstnanecké výhody 

Josef Koubek definuje zaměstnanecké benefity takto: „Zaměstnanecké výhody (požitky) 

jsou takové formy odměn, které organizace poskytuje pracovníkům pouze za to, že pro ni 

pracují“ [3]. Dříve se benefity poskytovaly pouze zaměstnancům, kteří měli v podniku 

podepsanou smlouvu o hlavním pracovním poměru. Nyní je stále více zaměstnanců, kteří 

pro firmu pracují i na jinou než pracovní smlouvu (dohoda o provedení práce, dohoda 

o pracovní činnosti). V určitých firmách mají i tito zaměstnanci včetně brigádníků nárok 

na některé benefity. Ve většině případů se jedná o příspěvek na stravování. Výhody mohou 

být upraveny i předpisy, například směrnicemi Evropské unie. Struktura i rozsah benefitů 

se staly předmětem kolektivního vyjednávání mezi zaměstnavatelem a odbory. [3,4] 

Michael Armstrong ve své publikaci Řízení lidských zdrojů uvádí: „Zaměstnanecké 

výhody jsou složky odměny poskytované navíc k různým formám peněžní odměny. 

Zahrnují také položky, které nejsou přímo odměnou, jako je například každoroční 

dovolená na zotavenou.“ [1] 

2.2 Cíle poskytování zaměstnaneckých benefitů 

„Cíle politiky a praxe zaměstnaneckých výhod organizace jsou:  

 poskytnout atraktivní a konkurenceschopný soubor celkových odměn, které by 

umožnily jak získat, tak i udržet vysoce kvalitní pracovníky,  

 uspokojovat osobní potřeby pracovníků,  

 posilovat oddanost a vědomí závazku pracovníků vůči organizaci,  

 poskytovat některým lidem daňové zvýhodněný způsob odměny.“ [1] 
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Na těchto cílech vidíme, že v sobě nemají obsaženou funkci motivace pracovníků. To je 

způsobeno tím, že většina výhod poskytovaná firmou má jen zřídka přímý nebo 

bezprostřední vliv na výkon. Tyto výhody však přispívají k příznivějšímu postoji 

zaměstnanců k podniku. Proto se dlouhodobě zlepšuje jejich angažovanost, oddanost 

a výkon organizace. [1] 

Cíle zaměstnaneckých výhod dle Kaňákové Zdeňky a spol.: 

 konkurenceschopnost vůči ostatním organizacím – kontroluje se, jakou má firma 

nabídku zaměstnaneckých výhod s cílem udržet ve firmě, nebo získat co 

nejkvalitnější zaměstnance, 

 posilovat oddanost a vědomí závazku zaměstnanců vůči firmě (tento cíl je 

významný především v době, kdy na tom firma není dobře), 

 nákladová efektivnost – klade si za cíl, být co nejhospodárnější při plnění daných 

cílů firmy, 

 etické – benefity musí být v souladu se zákonnými předpisy, musí odpovídat 

nařízením, smlouvám atd., 

 přizpůsobení jednotlivým potřebám a preferencím zaměstnanců – tvoří se pružný 

systém výhod (pro jednotlivé vrstvy zaměstnanců). [4] 

Poskytování výhod je součást personální politiky a hlavně účinný prostředek personálního 

managementu, který přispívá k náboru a udržení pracovitých zaměstnanců, ke zvýšení 

jejich věrnosti k firmě, motivaci a produktivitě, snížení výkyvů počtu pracovníků a tím 

souvisejícím nákladů. Zaměstnanecké benefity jsou výhodnou investicí do zaměstnanců. 

Firmy se snaží odlišit od konkurence i poskytováním benefitů. Čím atraktivnější jsou 

benefity pro potenciální zaměstnance, tím má podnik lepší image. Posiluje se firemní 

kultura a zvyšuje hodnota značky. [5] 

Některé benefity mohou být jakýmsi krizovým plánem zaměstnavatele. Pokud 

zaměstnavatel ví, že je chřipková epidemie, může svým zaměstnancům nabídnout vakcíny 

na očkování proti chřipce. Zaměstnavatel ví, že náklady na náhradu mzdy v době nemoci 

jsou mnohem vyšší než náklady na prevenci. Vysoká nemocnost zaměstnanců způsobí 

vyšší hospodářskou ztrátu podniku. [5] 
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2.3 Rozdělení benefitů 

Zaměstnanecké benefity můžeme rozdělit podle několika hledisek na různé kategorie. Jako 

první jsem si vybrala členění podle Josefa Koubka, který výhody v Evropě rozděluje takto: 

 Výhody sociální povahy - jejich jednotným znakem je, že přispívají ke 

zlepšení životních podmínek zaměstnance. Jedná se o půjčky a ručení 

za půjčky, firemní jesle a mateřské školky, důchody poskytované organizací 

a životní pojištění hrazené z části nebo zcela organizací. 

 Výhody, které mají vztah k práci – jsou to takové benefity, které souvisejí 

s prací ve firmě. Patří zde například závodní stravování, stravenky, výhodnější 

prodej produktů vyráběných ve firmě nebo také poskytování firemních služeb, 

vzdělávání hrazené zaměstnavatelem.  

 Výhody spojené s postavením v organizaci – mají zvýraznit a vyzdvihnout 

důležité pracovní pozice ve firmě. Jedná se například o luxusní firemní 

automobily pro manažery, nárok na příspěvek na oděv, placení účtů za telefon 

v bytě, bezplatné bydlení, náklady na reprezentaci organizace a jiné. [3] 

Druhé členění je podle Vladimíra Pelce, který ve své knize dělí benefity z hlediska daňové 

a odvodové výhodnosti na: 

 „mimořádně výhodné – benefity, které jsou (případně do limitu) daňovým 

výdajem na straně zaměstnavatele, na straně zaměstnance jsou (opět případně do 

limitu) osvobozeny od daně z příjmů fyzických osob a nejsou součástí (opět 

případně do limitu) vyměřovacích základů pro odvod sociálního zabezpečení 

a zdravotního pojištění (neplatí se z nich pojistné), 

 benefity s dílčí výhodností (částečně výhodné) – jež jsou například na straně 

zaměstnavatele daňovým výdajem, na straně zaměstnance jsou jeho daňovým 

příjmem jako příjem ze závislé činnosti a třeba nejsou součástí vyměřovacích 

základů pro odvod zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení, nebo 

u zaměstnavatele nejsou daňovým výdaje (nejsou daňově účinné) a naopak 

u zaměstnance jsou od daně z příjmů fyzických osob osvobozeny, a proto nejsou 
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součástí vyměřovacích základů pro odvod sociálního zabezpečení a zdravotního 

pojištění (neplatí se z nich pojistné).“[5] 

Další členění je také od Vladimíra Pelce, toto rozdělení je z hlediska charakteru výdajů 

zaměstnavatele: 

 finanční – zaměstnavatel poskytuje finanční prostředky (příspěvek na dovolenou, 

příspěvek na brýle atd.) 

 nefinanční – výhoda je poskytována bez finančních výdajů zaměstnavatele 

(poskytnutí firemního automobilu pro soukromé využití, poskytnutí firemních 

výrobků či služeb za nižší cenu než je obvyklé). 

Z hlediska formy příjmu na straně zaměstnance dělíme benefity na: 

 peněžní – zaměstnanec fyzicky obdrží finanční částku, 

 nepeněžní – zaměstnanec nedostane finanční částku, jedná se především 

o poskytnutí služby (ať už bezplatně nebo za zvýhodněnou cenu). [5] 

Ivan Macháček ve své knize ukazuje na to, že zaměstnanecké benefity zaměstnavatelé 

mohou poskytovat různými formami: 

 fixní způsob – tento způsob spočívá v tom, že zaměstnavatel sepíše v kolektivní 

smlouvě nebo v jiném vnitřním předpisu balíček benefitů, na které mají nárok 

všichni zaměstnanci firmy a je jen na nich, jestli si výhody vyberou nebo ne. 

Zaměstnavatel bohužel může investovat do benefitů zbytečně, protože o tyto 

výhody nemusejí mít zaměstnanci zájem. Jedná se o systém poukázek. Jedná se 

o tyto benefity: stravenky, občerstvení, mobilní telefon, firemní automobil, 

zdravotní péče o zaměstnance, dovolená nad zákonný rámec, příspěvky na rekreaci, 

kulturní a sportovní aktivity, vzdělávání, životní pojištění, penzijní připojištění atd. 

 flexibilní způsob – v tomto případě zaměstnavatel také sestaví balíček firemních 

benefitů, ale s tím rozdílem, že stanoví také roční limit bodů pro každého 

zaměstnance. Limit bodů se určuje například podle odpracovaných let v podniku 

nebo podle pracovní pozice zaměstnance. Každá výhoda je jinak bodově 
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ohodnocena a zaměstnanec si tak musí uvědomit své priority v této oblasti 

a rozhodnout se tak, aby si vybral pro něj ty nejvhodnější zaměstnanecké benefity. 

Jde o tzv. Cafeteria systém, který popíši níže. [2,6] 

2.4 Cafeteria systém 

V rámci omezených peněžních limitů si mohou pracovníci vybrat svůj vlastní soubor 

výhod. Politika volitelných výhod ušetří peníze za výhody, které nikdo nepotřebuje, nebo 

o které nikdo nemá zájem. Zaměstnanci mají možnost přesouvat váhu mezi peněžními 

prostředky a zaměstnaneckými výhodami. Mohou si například vybrat v hotovosti 

nespotřebovaný příspěvek na benefity. [1] 

2.4.1 Výhody 

Volitelný systém zaměstnaneckých výhod je pro organizaci i pro zaměstnance výhodný 

z několika důvodů: 

 Tento volitelný systém zaručuje možnost kontroly vynaložených nákladů 

na benefity, které vytvářejí ve firmách stále vyšší nákladovou položku. 

 I zaměstnanecké benefity se vyvíjejí společně s dobou. Hodnoty pracovníků se liší 

od dob minulých, a proto je třeba zrušit tradiční výhody, o které již není zájem 

a zavést nové, které zajistí efektivnější náklady. 

 Systém se stává přitažlivější a pestřejší, protože rozšiřuje žebříček benefitů. 

Systém účelněji vynakládá peněžní prostředky a je hospodárnější. 

 Systém vede ke zvýšení všeobecné informovanosti o zaměstnaneckých výhodách, 

protože zaměstnanec si musí sám vybrat svůj balíček benefitů. 

 Nabízí-li organizace výhody šité na míru, stává se přitažlivější pro potenciální 

i stávající zaměstnance. Pokud výhody neodpovídají potřebám potenciálního 



Monika Jurková: Posouzení zaměstnaneckých benefitů 

 

8 

2014  

zaměstnance a benefity si neumí z balíčku vybrat ani stávající zaměstnanci, pak 

firma plýtvá finančními prostředky. 

 Volitelný systém může mít pozitivní dopad na postoje a chování zaměstnance. 

Lidé věří, že je jejich zaměstnavatel rovnoprávnějším partnerem a více si jej váží 

než u tradičního systému.  

 Volba benefitů každého zaměstnance firmy je evidována v systému a může se 

evidovat i čerpání výhod. To znamená, že mají jak zaměstnavatelé, tak 

zaměstnanci možnost kontroly rozdělování benefitů. 

 Odlišně uspořádané balíčky benefitů jsou pro zaměstnavatele méně nebo více 

zajímavé, protože každý benefit je jinak zdanitelný. [3] 

2.4.2 Nevýhody volitelného systému 

Nevýhodou volitelného systému je, že je administrativně náročnější než tradiční způsob. 

Může se stát, že zaměstnanci si zvolí svůj balíček urychleně a pak litují a chtějí výběr 

změnit. Zaměstnavatel ale nemůže jejich rozhodnutí změnit hned, a proto si tito 

zaměstnanci nesou následky nevhodného výběru. Jsou pak nespokojení a volitelný systém 

kritizují. Zaměstnavatel si bohužel nemůže dovolit měnit výběr zaměstnanců průběžně, ale 

jde o delší intervaly při hromadných změnách. [3] 

2.4.3 Varianty Cafeteria systému 

Varianty Cafeteria systému jsou tři a definují je ve svých skriptech Andrea Čopíková 

a Petra Horváthová. Dělení je následující: 

 systém „bufetu“, 

 systém „jádra“, 

 systém „bloků“. 
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Systém „bufetu“ je založen na určitém seznamu zaměstnaneckých benefitů. Zaměstnanec 

si výhody může vybrat dle svého uvážení až do výše svého limitu bodů. 

U systému „jádra“ je jasně vymezeno jádro výhod pro všechny zaměstnance firmy 

a zbývající výhody si mohou zaměstnanci vybrat dle uvážení. 

Posledním Cafeteria systémem je systém „bloků“ pro různé skupiny zaměstnanců. Pro 

každou kategorii pracovníků je vytvořena nabídka výhod. Dělení do skupin se děje podle 

různých měřítek, například muži, ženy, mladí zaměstnanci, TOP manažeři, dělníci 

ve výrobě, atd.  

2.5 Anketní výzkum v roce 2013 

V této části bakalářské práce jsem se zaměřila na nejčastěji a naopak méně využívané 

benefity. Toto téma jsem zpracovala podle Kateřiny Štěrbové, která je ředitelkou ING 

Employee benefits ČR. Výzkumu se zúčastnily podniky z celé České republiky z různých 

odvětví (zpracovatelský průmysl, doprava, obchod, nemovitosti, stavebnictví). Anketa 

probíhala online ve dnech 1. – 17. 7. 2013 a zúčastnilo se jí 155 firem z České republiky. 

[8] 

2.5.1 Nejčastější benefity 

Z anketního výzkumu vyplynulo, že zaměstnanecké benefity poskytuje 99% oslovených 

společností. Průměrně jedna firma nabízí 10 benefitů, ale tento počet je ovlivněn velikostí 

dané firmy. Podniky, které zaměstnávají do 50 zaměstnanců, nabízejí v průměru 8 benefitů 

a naopak firmy, které mají nad 250 zaměstnanců, poskytují více benefitů, v průměru okolo 

11 druhů. Výzkum ukazuje, že největší zájem je o mobilní telefony, vzdělávání 

zaměstnanců, stravenky a pitný režim. V tabulce, která se nachází v příloze č. 1, uvádím 

nejčastěji poskytované výhody v České republice. 

Z benefitů, které jsou nejčastěji nabízené, nejvíce roste nabídka mobilního telefonu o 12%, 

oproti předchozímu roku, dále o 11% nabídka pitného režimu a o 10% oproti roku 2012 

roste příspěvek na životní pojištění. Naopak pokles nastal obecně u příspěvku na penzijní 
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připojištění, zřejmě z důvodu nedostatku informací a nejasných informací o možných 

postupech penzijní reformy. Tento benefit vždy přesahoval nabídku 70% a letos klesl 

na 68%.[8] 

2.5.2 Méně časté benefity 

Firmy se stále snaží rozšiřovat svou nabídku benefitů a proto do balíčků zahrnují i méně 

časté výhody. Objevují se především příspěvky na kulturu a sport a také 13. plat, který 

si mohou dovolit jen podniky se zlepšující se ekonomickou situací. 

Do výčtu méně častých benefitů patří kultura, sport, 13. plat, zaměstnanecké půjčky, zdraví 

(vitamíny, rehabilitace,…), očkování proti chřipce, příspěvek na dovolenou, dny volna 

(=sick days), Flexi – poukázky a příspěvek na cestování do zaměstnání. 

I když jsou tyto benefity označovány jako méně časté, tak se v roce 2014 očekává rozšíření 

příspěvku na sportovní aktivity, zájem nejspíš poroste i o příspěvek na zdraví ve formě 

vitamínů, i o příspěvek na rehabilitaci. Z výjimečně poskytovaných benefitů se očekává 

pokles u finančních benefitů, mezi které patří 13. plat nebo zaměstnanecké půjčky. Také 

příspěvek na dovolenou zřejmě poklesne o zhruba 5%.[8] 

2.5.3 Vliv ekonomické situace na poskytované benefity 

Ekonomická situace v podnicích podle výzkumu stagnuje. V roce 2013 se zlepšila pouze 

u 24 % firem, což je nejméně za období 2010 - 2013. Ke zlepšení situace došlo 

v podnicích, které zaměstnávají více zaměstnanců. Oproti roku 2012 však poklesl podíl 

podniků, u kterých se ekonomická situace zhoršila. V roce 2012 to bylo 30 % a v roce 

2013 o 3 % méně (27 %). 

Firmy, ve kterých se finanční situace zlepšila, nabízejí v průměru 11 druhů benefitů 

a naopak podniky, kterým se příliš nedaří, poskytují pouze 9. Ekonomická situace má vliv 

hlavně na vzdělávání, životní pojištění, firemní automobil a jednorázové odměny 

zaměstnancům. [8]  
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3 Charakteristika vybraných společností 

Pro svou bakalářskou práci jsem si zvolila dvě firmy, které se zabývají výrobou 

automobilových komponentů. Vybrala jsem si je, protože bydlím ve Frenštátě pod 

Radhoštěm a především tyto dvě firmy zaměstnávají velký počet místních obyvatel. 

První společností je Continental Automotive, s. r. o., Frenštát pod Radhoštěm a druhou 

Siemens Elektromotory s. r. o., závod Frenštát p. R. 

3.1 Continental Automotive, s. r. o. 

Společnost Continental má své pobočky po celém světě. Společnost byla založena v roce 

1871 v Hannoveru jako akciová společnost. K prvním výrobkům, které firma vyrobila, 

patřily tlumiče pro podkovy a obruče pro povozy. V roce 1882 byl jako obchodní značka 

zaveden nespoutaný kůň právě díky prvním výrobkům společnosti. Logo firmy vidíte 

na obrázku níže. 

 

Obrázek 1: Logo firmy Continental 

Zdroj: [9] 

Firma působí také v České republice. Společnost vznikla jako Continental Teves Czech 

Republic, s. r. o. dne 2. srpna 1994. Ke dni 1. března 2011 se změnilo obchodní jméno 

firmy na Continental Automotive Czech Republic, s. r. o. 

V současné době se v České republice nachází výrobní závody: Adršpach, Brandýs nad 

Labem, Frenštát pod Radhoštěm, Trutnov, Jičín a Otrokovice. Pro názornost rozložení 

závodů v České republice přikládám mapku. 
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Obrázek 2: Mapa České republiky se závody firmy Continental 

Zdroj: [11] 

Jednotlivé závody jsou rozděleny na několik oddělení. Jedná se o logistiku, kvalitu, nákup, 

personální oddělení, controlling, technický rozvoj, oddělení vývoje a výzkumu, prototypů 

a malých sérií i oddělení přípravy výroby a samotnou výrobu. 

Předmětem podnikání firmy je výroba mechanických a elektronických systémů 

a subsystémů pro automobilový průmysl. 

Mezi dodavatele jednotlivých součástek do automobilů patří známé firmy - například 

Philips, Panasonic, Murata, FUBA. Continental spolupracuje například s firmami Brose 

CZ, spol. s r. o., Mazda, Ford, Fiat, Audi, Smart, John Deere a s dalšími. 

Společnost je předním světovým dodavatelem elektroniky a mechatroniky pro 

automobilový průmysl. Jako vývojový partner automobilových producentů vyrábí široké 

spektrum produktů souvisejících s pohonem, elektronikou motorů a palivovými systémy. 

Tyto výrobky zároveň zlepšují výkon motorů a redukují emise. 
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3.1.1  Závod Frenštát pod Radhoštěm 

Závod Frenštát, který jsem si pro svou bakalářskou práci vybrala, zaměstnává přibližně 

2 500 zaměstnanců a patří mezi největší lokality společnosti v České republice. Závod byl 

založen v roce 1995. Vyrábí se zde komponenty do automobilů značek Ford, Volvo, 

BMW, Audi, Renault i Škoda. Jedná se o ovládání okenních i dveřních systémů, topení, 

výrobu klíčů k automobilům, nově i o pneumatické systémy do sedaček, veškerou 

elektroniku do aut včetně kontrolního systému paliva, snímačů teploty, úrovně hladiny 

benzínu či nafty v nádrži i o inteligentní bateriové senzory. Fotografii závodu jsem umístila 

do přílohy č. 2. [9] 

3.1.2 Organizační struktura 

V příloze č. 3 je v přehledném schématu vyobrazena organizační struktura firmy. V čele 

závodu Frenštát stojí pan Zdeněk Przybyla. Ze schématu vyplývá, že firma vyrábí své 

produkty v několika výrobních halách. I tyto výrobní haly se dále dělí na několik oddělení 

a pracovních pozic, ale myslím si, že tato organizační struktura je pro představu závodu 

dostačující. 

3.1.3 Nabízené benefity 

Kolektivní smlouva uzavřená pro roky 2013 – 2016 garantuje svým zaměstnancům tyto 

benefity: zdravotní péče, závodní stravování, penzijní připojištění, příspěvek na mobilitu, 

příspěvek na rekreace, sociální výpomoc při úmrtí zaměstnance, ocenění dárcovství krve, 

prvňáčci, životní jubilea a odchody do důchodu. 

Zdravotní péče je zajišťována v areálu závodu, v pracovní době, v ordinaci lékaře. 

Zaměstnanci mají nárok na příspěvek na brýle nebo kontaktní čočky jednou v průběhu 

tří let ve výši 1 000 Kč. Zaměstnavatel také nabízí příspěvek na rehabilitační a relaxační 

péči, který činí 200 Kč za kalendářní měsíc. 

Zaměstnanci mají možnost stravování ve všech pracovních směnách. Za odpracovanou 

směnu zaměstnanci náleží příspěvek na stravování ve výši 55% z ceny jídla. 
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Výše příspěvku na penzijní připojištění je závislá na době trvání pracovního poměru, 

zaměstnanci náleží příspěvek až po uplynutí 1 roku v práci. Výše příspěvku a spoluúčast 

zaměstnance je uvedená v následující tabulce. 

Tabulka 1: Příspěvky na penzijní připojištění 

Délka pracovního poměru 

[roky] 

Výše příspěvku 

zaměstnance [Kč] 

Výše příspěvku 

zaměstnavatele[Kč] 

2 240 200 

3-5 270 300 

6-8 320 400 

9-11 420 600 

12-14 480 800 

15-17 500 1 000 

18-20 560 1 200 

Zdroj: [11] 

Poznámka k tabulce: Výše příspěvku v druhém až pátém roce pracovního poměru je nižší 

než vyžaduje zákon o penzijním připojištění pro přiznání státního příspěvku. Jestliže má 

zaměstnanec zájem o příspěvek, musí se informovat o výši příspěvku, který mu bude 

zakládat nárok na státní příspěvek. 

Zaměstnavatel zaměstnancům nabízí příspěvek na mobilitu, který kompenzuje náklady 

spojené s dopravou do zaměstnání. Za každý kilometr na trase ve vzdálenosti 2 až 24 km 

se kalkuluje příspěvek na jednu cestu ve výši 1 Kč za den. A nad 25 km se kalkuluje 

příspěvek ve výši 2 Kč na každý kilometr za den, na jednu cestu.  

Příspěvek na rekreaci dětí do 15. roku věku dítěte je stanoven ve výši 2 000 Kč 

za kalendářní rok. Příspěvek je vyplacen na základě dokladu o zaplacení. Jedná se většinou 

o letní tábory nebo lyžařské výcviky. 

Při úmrtí zaměstnance vyplatí zaměstnavatel jeho přímým příbuzným částku 10 000 Kč. 

Pokud se jedná o následek pracovního úrazu nebo nemoci z povolání, pak pozůstalým 

přísluší odškodnění ve výši 25 000 Kč. 
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Dárci krve jsou firmou jednorázově odměněni podle následující tabulky.  

Tabulka 2: Dárcovství krve 

Ocenění Částka [Kč] 

bronzová plaketa MUDr. Jana Jánského 2 000 

stříbrná plaketa MUDr. Jana Jánského 2 500 

zlatá plaketa MUDr. Jana Jánského 3 000 

Zlatý kříž 3. třídy 3 500 

Zlatý kříž 2. třídy 4 000 

Zlatý kříž 1. třídy 4 500 

Zdroj: [11] 

Zaměstnavatel přispívá dětem zaměstnanců, které v daném kalendářním roce nastupují 

do první třídy, věcným darem v hodnotě 200 Kč. 

Pokud je zaměstnanec zaměstnán ve firmě 10 a více let a slaví životní jubileum 50, 55, 60 

a 65 let, zaměstnavatel mu vyplatí odměnu ve výši 2 000 Kč. 

Při odchodu do důchodu poskytne zaměstnavatel zaměstnanci odměnu ve výši 1 000 Kč 

za každý odpracovaný rok (pokud ve firmě pracoval 10 a více let). [11]  
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3.2 Siemens, s. r. o. 

Siemens se řadí v žebříčku největších elektrotechnických firem v České republice 

na prvních příčkách. Siemens je na českém trhu již přes 120 let. Řadí se mezi největší 

zaměstnavatele v České republice, zaměstnává přibližně 10,5 tisíc zaměstnanců. Celá 

skupina podniků Siemens v ČR dosáhla v roce 2012 obratu 32,5 miliard Kč. Firma patří 

mezi největší exportéry s objemem exportu 21,5 miliard Kč. Firemní logo můžete vidět 

na obrázku. 

 

Obrázek 3: Logo firmy Siemens 

Zdroj: [10] 

Siemens je mezinárodní firma působící na celém světě (například: Brazílie, Kanada, Čína, 

Belgie, Rusko, USA, Japonsko, Korea, Německo, Itálie, Portugalsko, Velká Británie, 

Švédsko, Švýcarsko, Nizozemsko, …). 

Tato firma podniká v několika sektorech, mezi které patří energetika, informační 

technologie, zdravotnictví, průmysl a veřejná infrastruktura. Sektory se přímo promítají 

do vizí společnosti. Vize společnosti jsou slovním obrazem ideální budoucnosti. Firma se 

zabývá energetickou hospodárností a je šetrná k životnímu prostředí. Dále zajišťuje svým 

zaměstnancům úplnou zdravotní péči a s ní související zdravotnické přístroje. 

Je i průkopníkem v oblasti průmyslové produktivity a chytré řešení pro veřejnou 

i soukromou infrastrukturu. [10] 

3. 2. 1  Odštěpný závod Elektromotory Frenštát pod Radhoštěm 

Odštěpný závod Elektromotory Frenštát patří mezi přední světové dodavatele 

nízkonapěťových asynchronních elektromotorů. Jejich hlavními zákazníky jsou výrobci 

čerpadel, kompresorů a klimatizačních zařízení. Předmětem podnikání společnosti 

je výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických 
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a telekomunikačních zařízení, montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení, 

výroba, obchod a služby, zámečnictví, nástrojařství, obráběčství, slévárenství 

a modelářství. 

V rámci koncernu Siemens odštěpný závod Frenštát vyrábí elektromotory a komponenty 

podílí se na jejich vývoji a servisu. Základním a rozhodujícím procesem závodu je proces 

SCM (Supply Chain Management), ve volném překladu znamená řízení dodavatelského 

řetězce a v praxi znamená zajištění zdrojů pro výrobu, tzn. materiál, stroje, pracovníci, 

vlastní výroba výrobků a dodání produktů. Firma se snaží vyrobit výrobky, které jsou 

konkurenceschopné, což je jedna z firemních vizí. Dalšími jsou pak splnit očekávání 

zákazníků, používat moderní technologie a efektivní procesy a správně motivovat své 

zaměstnance. [10] 

3. 2. 2  Historie 

Roku 1947 vznikla první hala z tkalcovny a stavěla se další výrobní hala. V zasedací síni 

na radnici ve Frenštátě pod Radhoštěm byly umístěny první kanceláře. 

Další rok pokračovala stavba velké strojní haly a byla otevřena závodní jídelna, ve které se 

každý den vařilo okolo 600 obědů a večeří. Tato jídelna téhož roku vyhořela, a proto byla 

zařízena nová v nedokončené hale. Také se tam počítalo s kantýnou, umývárnami 

i závodní ambulancí. V roce 1949 byla dokončena výstavba haly o celkové ploše 

11 000 m
2
. Investiční náklady činily 12,290 mil. Kčs. O deset let později se začaly stavět 

finské domky, které vedly ke zlepšení bytové situace zaměstnanců firmy. 

Roku 1961 proběhla rekonstrukce kotelny, která byla potřeba, protože svou kapacitou 

nestačila na růst výroby a vytápění nových ploch. Dalších několik let se stále budovaly 

nové kanceláře, zkušebny, nástrojárny, navijárny a přístavby a sklady. V červnu roku 1972 

byly povodně. Voda zatopila jídelnu, sklad hotových výrobků i kanceláře. Díky skvělému 

nasazení hasičů byl podnik schopen provozu během 24 hodin. 

Roku 1977 se podnik opět rozvíjel a zakoupil objekt zvaný Moragro, který chtěl využít pro 

výrobu polovodičových aplikací. Rekonstrukce objektu byla dokončena v roce 1979. Tato 
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stavba měla hodnotu 3 345 tis. Kčs. Stavba obrobny se stala nejrychlejší investiční akcí. 

Byla zahájena v listopadu 1981 a dokončena v červenci následujícího roku. V takového 

krátké době se tato investice povedla především díky použití podobného projektu jako 

u nástrojárny a také byla v předstihu zajištěna dodávka ocelové konstrukce. 

V letech 1995-1996 bylo investováno do oprav střech a fasád budov, byly vyměněny okna 

a zatepleny některé objekty. Byly zrenovovány šatny a sociální zařízení a také byl 

vybudovány nové velkoplošné kanceláře pro úsek logistika nákup. Byla zrekonstruována 

vrátnice. Následovala půdní vestavba, kde vznikly nové kanceláře. Celá rekonstrukce 

proběhla ve velmi krátké době od května do září roku 1996. Celkové náklady na stavební 

údržbu dosáhly v obchodním roce 1995/1996 hodnoty téměř 13 mil. Kč. [14] 

3. 2. 3  Organizační struktura 

Diagram, který je umístěn v příloze č. 4, znázorňuje organizační strukturu společnosti. 

Vedoucí závodu Elektromotory Frenštát je Ing. Jaromír Zapletal. Závod se člení na několik 

oddělení, které se dále člení na menší celky. [14] 

3. 2. 4  Nabízené benefity 

Dle kolektivní smlouvy uzavřené na období 1. 10. 2012 – 30. 9. 2015 se společnost 

zavazuje svým zaměstnancům garantovat tyto benefity - zdravotní péče, péče o bývalé 

zaměstnance (ve starobním důchodu), závodní stravování, penzijní připojištění, 

zabezpečení v nezaměstnanosti, sociální výpomoc, ostatní služby. 

Zaměstnavatel zajišťuje a hradí zdravotní prohlídky zaměstnanců v zařízení praktického 

lékaře v prostorách závodu. Na viditelných a přístupných místech jsou umístěny 

lékárničky. 

V rámci zdravotní péče mají zaměstnanci možnost čerpat benefity pomocí aplikace Benefit 

Plus, která je jim zřízena 3 měsíce po nástupu do pracovního poměru. Tato aplikace 

zahrnuje volnočasové aktivity z oblasti zdraví, kultury, sportu, vzdělávání, rekreace 
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a cestování. Výše kreditu v aplikaci je 4 000 bodů za obchodní rok, přičemž 1 bod se rovná 

1 Kč. 

Zaměstnavatel zajištuje společenský večer do výše nákladů 120 tis. Kč za obchodní rok pro 

své bývalé zaměstnance, kteří do odchodu do důchodu pracovali ve firmě. 

Ve firmě se zaměstnanci mohou stravovat v závodní jídelně. Zaměstnancům je hrazeno 

max. 55 % ceny jídla s DPH. Rozdíl do plné ceny jídla si hradí zaměstnanci sami. 

Zaměstnavatel hradí stravování ze sociálních nákladů. Nárok na úhradu jídla mají 

zaměstnanci pouze v průběhu pracovní směny a tento nárok v pracovní dny vzniká i lidem, 

kteří pracovali do svého odchodu do důchodu u zaměstnavatele. 

Zaměstnavatel také zajišťuje minimálně 50 ks stojanových vodních přístrojů pitné vody 

včetně jejich servisu. 

Zaměstnanci mohou požádat o příspěvek na penzijní připojištění sloužící k navýšení 

částky, kterou si platí sami u příslušného finančního ústavu. Nárok na příspěvek 

má zaměstnanec, kterému uplynula zkušební doba. Zaměstnanec si může zvolit výši 

příplatku za podmínek podle následující tabulky: 

Tabulka 3: Penzijní připojištění 

Výše měsíčního příspěvku 

zaměstnavatele [Kč] 

Minimální výše vlastního 

penzijního připojištění [Kč] 

Podmínka – výše měsíčního 

vyměřovacího základu soc. 

pojištění [Kč] 

100 100 1 667 

200 200 3 333 

300 300 5 000 

400 400 6 667 

500 500 8 333 

600 600 10 000 

Zdroj: [13] 
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Poznámka: Pokud zaměstnanci v daném měsíci vychází nižší vyměřovací základ 

sociálního pojištění, příspěvek zaměstnavatele zaměstnanci se úměrně krátí až do výše 6%.  

V případě úmrtí zaměstnance následkem nemoci z povolání nebo pracovního úrazu náleží 

pozůstalému manželovi, dětem nebo rodičům zemřelého jednorázové odškodné ve výši 

240 000 Kč. Zaměstnavatel uhradí náklady spojené s dopravou maximálně 4 zástupců 

pracovního kolektivu na pohřeb a zpět. Tito zaměstnanci dostanou pracovní volno 

s náhradou mzdy. [13]  
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4 Porovnání a vyhodnocení zaměstnaneckých benefitů ve vybraných 

společnostech 

V této části práce se zaměřím na porovnání nabízených zaměstnaneckých benefitů 

a vyhodnocení dotazníků. Dotazníkové šetření probíhalo v obou firmách od 10. března 

2014 do 21. března 2014. Z důvodu vysokého počtu zaměstnanců v obou firmách jsem se 

nezaměřila na celé podniky, ale v každé firmě jsem si vybrala pouze 2 oddělení, kde byly 

dotazníky rozdány. Ve firmě Continental jsem se zaměřila na oddělení výroba 1 a výroba 

2, naopak v Siemensu byly dotazníky rozdány do oddělení řízení jakosti a oddělení 

reklamace, které patří do oddělení technologie. Do oběhu bylo rozdáno celkem 

100 dotazníků, přičemž 50 ks do firmy Continental a 50 ks do firmy Siemens. 

Z Continentalu se vrátilo 40 dotazníků, což je 80% návratnost a z firmy Siemens byla 

návratnost 88%. Celkem se mi vrátilo 84 dotazníků, které byly vyhodnoceny a následně 

porovnány. 

V dotazníku, který je uveden v příloze č. 5, je 10 otázek o zaměstnaneckých výhodách. 

Najdeme v něm otázky, zda zaměstnanci vědí, na jaké zaměstnanecké benefity mají nárok, 

které benefity čerpají, zda jsou s nabídkou výhod spokojení a další. Na konec dotazníku 

jsem zařadila identifikační otázky, které se týkají klasifikace pohlaví respondentů, jejich 

věku, nejvyššího dosaženého vzdělání a doby práce ve firmě. 

4.1 Výsledky vyhodnocení dotazníků 

V této kapitole prezentuji výsledky dotazníkového šetření. Dotazníky byly anonymní. 

U některých otázek jsem uvedla i podrobnější procentuální členění odpovědí rozdělené na 

kategorii mužů a žen s ohledem a to, ve které firmě pracují. Vzhledem k rozsahu práce 

jsem rozdělení provedla jen u vybraných otázek.  

Otázka č. 1: Které zaměstnanecké benefity Vám poskytuje zaměstnavatel? 

V této otázce měli zaměstnanci uvést všechny výhody, o kterých vědí, že jim 

zaměstnavatel poskytuje. Myslím si, že většina zaměstnanců má přehled o poskytovaných 

benefitech. Grafy č. 1 a 2 ukazují, že v obou firmách zaměstnanci vědí o poskytování 

stravenek nebo závodním stravování, ve firmě Siemens tento benefit označilo 
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100% respondentů a v druhé firmě 90%. Úplně stejné je to i s penzijním připojištěním. 

Ve firmě Siemens se s 91% umístily jazykové kurzy, školení a vzdělávání a také výše 

dovolené nad státem stanovený limit.  Tyto 2 benefity ve firmě Continental nepatřily na 

první příčky. Nejvíce procent získal příspěvek na dopravu, který v Siemensu nemají 

zaveden. I ostatní benefity se ve firmách značně liší, což můžeme vidět v grafech. 

 

 

Obrázek 4: Graf k otázce č. 1 – Continental 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Obrázek 5: Graf k otázce č. 1 – Siemens 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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respondentů. U této otázky jsem provedla i rozdělení odpovědí dle kategorie mužů a žen. 

V Siemensu označilo odpověď určitě ano 25% mužů a 11 % žen, v druhé firmě takto 

neodpověděl nikdo. Druhou odpověď spíše ano označilo v Continentalu 18% mužů 

a v Siemensu 50% mužů. Stejnou odpověď označilo ve společnosti Continental 53 % žen, 

naproti tomu v Siemensu jen 11% žen. Odpověď spíše ne se vyskytovala jen v dotaznících 

firmy Continental s procentním vyjádřením 5% mužů a 25% žen. 

 

Obrázek 6: Graf k otázce č. 2 – Continental 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 

Obrázek 7: Graf k otázce č. 2 – Siemens 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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takto odpovědělo 83% respondentů a v Siemensu 93%. V obou firmách se na druhém 

místě umístilo penzijní připojištění, v Continentalu s 63% a v Siemensu s 89 %, a se 

stejnými procenty je v této firmě i dovolená navíc. 

 

Obrázek 8: Graf k otázce č. 3 – Continental 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Obrázek 9: Graf k otázce č. 3 – Siemens 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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vyšší příspěvek na dovolenou. I zde jsem provedla rozdělení skupiny na muže a ženy. 

20% mužů ve firmě Continental nechybí v nabídce žádný benefit a v Siemensu tuto 

odpověď označilo 66% mužů. Žen v Continentalu s touto odpovědí bylo 43% a v druhé 

firmě 23%.  Některý z výše uvedených výhod chybí 3% mužů v Continentalu 

a 35% ženám v této firmě. V Siemensu chybí pouze 11% mužů a žádným ženám. 

 

Obrázek 10: Graf k otázce č. 4 – Continental 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 

Obrázek 11: Graf k otázce č. 4 – Siemens 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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čerpat například příspěvek na lyžařský výcvik pro své dítě. V Siemensu nevědí pouze 

2% respondentů. Ze členění na kategorie dle klasifikace pohlaví vyplynulo, že si 3% mužů 

v Continentalu a 30% mužů v Siemensu myslí, že se firemní benefity týkají jen jich, jako 

zaměstnanců a stejného názoru je 28% žen v Continentalu a 9% žen v Siemensu. 

Nejpočetnější byla odpověď některé, kterou označilo 15% mužů v Continentalu, 

41% mužů v Siemensu a 43% žen v Continentalu a 11% žen ve firmě Siemens. Odpověď 

ano označilo pouze malé procento zaměstnanců – bylo to 5% mužů v Siemensu, a 3% žen 

v Continentalu a 2% žen v Siemensu. Možnost nevím označilo 5% mužů i žen 

v Continentalu a 2% mužů v Siemensu. 

 

Obrázek 12: Graf k otázce č. 5 – Continental 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 

Obrázek 13: Graf k otázce č. 5 – Siemens 
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U této otázky byla opět možnost vybrat více odpovědí. Z grafů jsem vyvodila, že každá 

firma informuje zaměstnance jiným způsobem. V Continentalu jsou nejčastěji informováni 

vyvěšením výhod na nástěnce a v Siemensu dostávají zaměstnanci e-mail o možnosti 

čerpání benefitů. V Continentalu jsou zaměstnanci informováni i jinak než e-mailem, 

vyvěšením na nástěnce, na poradách, na www stránkách a to tak, že se o benefitech dozví 

na intranetu, zavolají na personální oddělení, podívají se do kolektivní smlouvy 

a o výhodách se také dočtou v závodním časopise „Átéčko“. Přesto 5% respondentů firmy 

uvedlo, že je nikdo neinformuje.  

 

Obrázek 14: Graf k otázce č. 6 – Continental 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 

Obrázek 15: Graf k otázce č. 6 – Siemens 
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Otázka č. 7: Čemu dáte přednost? Systému zaměstnaneckých výhod nebo byste raději 

uvítal (a) zvýšení mzdy? 

V této otázce mě zajímalo, zda dají zaměstnanci přednost nabitému systému 

zaměstnaneckých výhod, anebo by chtěli zvýšit mzdu. 

Jak jsem předpokládala, většina respondentů by uvítala zvýšení mzdy – 93% ve firmě 

Continental a 73% v Siemensu. K této otázce se vyjádřily 3% mužů ve firmě Continental 

tak, že by dali přednost zaměstnaneckým výhodám a v druhé společnosti tuto možnost 

označilo 14% mužů i žen. V Continentalu se jednalo o 5% žen. Vyšší procento lidí 

označilo možnost zvýšení mzdy – mužů v Continentalu vybralo tuto odpověď 

20% a v Siemensu 64% a žen 73% v Continentalu a 9% v Siemensu. 

 

Obrázek 16: Graf k otázce č. 7 – Continental 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Obrázek 17: Graf k otázce č. 7 – Siemens 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Otázka č. 8: Myslíte si, že některé zaměstnanecké výhody jsou zcela zbytečné? 

U otázky č. 8 bylo na výběr pouze ze dvou odpovědí – ano, ne. U odpovědi ano měl 

respondent uvést, jaké benefity se mu zdají zbytečné. Výsledky dokládají, že v obou 

firmách odpověděl z celkového počtu pouze jeden zaměstnanec ano – v Continentalu to 

byla žena a přijdou zbytečné kulturní akce firmy a v Siemensu uvádí jeden muž zbytečný 

systém benefit plus. Systém benefit plus je obdoba Cafeteria systému, kde mají 

zaměstnanci možnost čerpat výhody z oblasti volnočasových aktivit (sport, kultura, 

vzdělávání, rekreace, cestování) pomocí internetové aplikace.  Výši kreditu mají 

stanovenou na 4 000 bodů, přičemž 1 bod představuje 1 Kč.  

 

Obrázek 18: Graf k otázce č. 8 – Continental 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 

Obrázek 19: Graf k otázce č. 8 – Siemens 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Otázka č. 9: Která z níže uvedených položek by pro Vás byla tou největší motivací ke 

zvýšení pracovního nasazení? 

V otázce č. 9 jsem se ptala, co je pro zaměstnance největší motivací vedoucí ke zvýšení 

pracovního nasazení kromě zvýšení mzdy. Pro většinu respondentů by byl největší 

motivací týden dovolené navíc a také by je motivoval příspěvek na dovolenou. Mezi jiné 

motivace zaměstnanci Continentalu uvedli pobyt v zahraničí, rekreace v lázních, a jeden 

muž uvedl, že by ho nemotivovalo nic. A respondenty ze Siemensu by motivovala podpora 

vzdělávání a studia a také luxusní firemní automobil. 

 

Obrázek 20: Graf k otázce č. 9 – Continental 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 

Obrázek 21: Graf k otázce č. 9 – Siemens 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Otázka č. 10: Myslíte si, že je lepší Cafeteria systém (kdy si sami zvolíte určité 

benefity) než standartní systém (kdy zaměstnavatel určí druhy benefitů sám)? 

V této otázce jsem se zaměřila na Cafeteria systém, který jsem již popsala v teoretické 

části. U otázky č. 10 měli respondenti opět na výběr z možností určitě ano, spíše ano, spíše 

ne a určitě ne. Většina zaměstnanců obou firem se přiklonila k tomu názoru, že Cafeteria 

systém je lepší než standartní systém benefitů. Z podrobnějšího zkoumání vyplynulo, že se 

Cafeteria systém jeví jako určitě lepší systém 5% mužů Continentalu a 32% mužů 

v Siemensu. U žen je to 33% v Continentalu a 11% v Siemensu. Patnáct procent mužů 

v Continentalu zakroužkovalo druhou možnost a v Siemensu takto odpovědělo 39% mužů. 

V Siemensu to bylo 9% žen a ve firmě Continental 40% žen. Nikdo z dotazovaných 

neodpověděl tak, že se si určitě myslí, že je standartní systém lepší než Cafeteria, ale malé 

procento respondentů uvedlo, že si myslí, že Cafeteria systém spíše není lepší než 

standartní systém. Odpověď spíše ne zatrhly 3% mužů v Continentalu, v Siemensu 

7% mužů a 5% žen v Continentalu a 2% žen v Siemensu. 

 

 

Obrázek 22: Graf k otázce č. 10 – Continental 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Obrázek 23: Graf k otázce č. 10 – Siemens 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Identifikační otázky 

Pohlaví 

Jak už jsem se zmiňovala výše, dotazníky nebyly záměrně rozdávány v Continentalu 

ženám a v Siemensu mužům, ale vybrala jsem si zrovna oddělení, kde je buď převaha 

mužů, nebo žen. Každopádně v celkovém počtu dotazovaných, bez ohledu na to, v jaké 

firmě pracují, vychází rozdělení na muže a ženy téměř přesně. Celkem bylo dotazováno 

41 žen a 43 mužů. Ve firmě Continental dotazník vyplnilo 9 mužů a 31 žen, v Siemensu 

34 mužů a 10 žen. Procentní vyjádření můžeme vidět v grafech. 

 

Obrázek 24: Graf k identifikační otázce pohlaví – Continental 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Obrázek 25: Graf k identifikační otázce pohlaví – Siemens 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Věk 

Věk respondentů se ve firmách téměř neliší. V obou firmách je převaha zaměstnanců 

ve věku 36 – 45 let. Nejméně zaměstnanců pracuje v předdůchodovém věku 56 let a více. 

Jak vidíme, tak v tomto věku není ve zkoumaných odděleních ani jeden zaměstnanec firmy 

Continental, a možná je to zapříčiněno tím, že byly v této firmě osloveny především ženy, 

které jsou již v tomto věku na důchodě, protože jejich důchodový věk se vyměřuje podle 

počtu vychovaných dětí. V Siemensu se našla 2% jedinců v poslední věkové kategorii, a po 

podrobnějším zkoumání jsem zjistila, že se jedná o muže. 

 

Obrázek 26: Graf k identifikační otázce věk – Continental 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Obrázek 27: Graf k identifikační otázce věk – Siemens 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Nejvyšší dosažené vzdělání 

Další identifikační otázkou bylo nejvyšší dosažené vzdělání tázaných zaměstnanců. 

Z grafu je patrné, že v obou firmách převažují zaměstnanci, kteří vystudovali střední školu 

s maturitou. Celkem je to 45% respondentů v Continenalu a 66% v Siemensu. 

V Continentalu většina dotazovaných respondentů pracuje na pozici dělníků ve výrobě 

nebo kontrolorů výroby, zatímco v Siemensu byli dotazováni především lidé z kanceláří. 

Proto je v grafu Continentalu větší množství lidí vyučených bez maturity, než je 

v Siemensu. 

 

Obrázek 28: Graf k identifikační otázce vzdělání – Continental 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Obrázek 29: Graf k identifikační otázce vzdělání – Siemens 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Doba práce ve firmě 

Poslední otázka dotazníků byla směřována k počtu let odpracovaných ve firmě. 

V dotazovaných odděleních ve firmě Continental se všechny nabízené skupiny rozdělily 

téměř rovnoměrně, jen nepříliš převažuje kategorie 0 – 2 roky a trochu zaostává soubor 

zaměstnanců pracujících v podniku 9 – 11 let. V Siemensu s 40% převažuje soubor 

respondentů pracujících pro firmu 12 let a více. Nejméně lidí ve zkoumaných odděleních 

pracuje ve firmě 2 roky nebo méně. 

 

Obrázek 30: Graf k identifikační otázce doba práce ve firmě – Continental 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Obrázek 31: Graf k identifikační otázce doba práce ve firmě – Siemens 

Zdroj: Vlastní zpracování 

4.2 Celkové vyhodnocení a návrhy opatření ke zlepšení současné 

situace 

Přestože jsem v předchozí části u některých otázek rozdělila odpovědi dle kategorie mužů 

a žen, rozhodla jsem se do celkového vyhodnocení dát i porovnání ne z pohledu 

společností, ale právě z pohledu mužů a žen bez ohledu na to, ve které firmě pracují. Opět 

toto rozdělení provedu jen u vybraných otázek. Z celkového počtu 84 dotazníků bylo 

vyplněno 43 muži a 41 ženami, přičemž ve firmě Continental vyplnily dotazník převážně 

ženy, v Siemensu naopak muži. 

U otázky č. 2, kde mě zajímalo, zda jsou zaměstnanci spokojeni s nabídkou výhod firmy, 

odpovědělo zcela kladně 26% mužů a 12% žen, spíše ano zaškrtlo 67% a 63% žen, spíše 

ne odpovědělo 5% mužů a 24% žen a určitě ne odpověděly pouze 2% mužů. 

Dále jsem se zaměstnanců ptala, zda jim chybí nějaký benefit, který by rádi čerpali (viz 

grafy k otázce č. 4). Většině dotazovaných žádná výhoda nechybí, takto odpovědělo 

86% mužů a 66% žen. Některým respondentům však určitý benefit v nabídce chybí, jedná 

se o 14% mužů a 34% žen. 

Také mě zajímalo, zda se některé benefity vztahují i na ostatní členy zaměstnancovy 

rodiny, například na děti. Nejčetnější odpověď byla, že se některé benefity opravdu 
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vztahují na členy rodiny – takto odpovědělo 56% mužů a 54% žen. 33 procent mužů a 

37% žen odpovědělo, že se benefity nevztahují na jejich rodinu. Možnost ano vybralo 

5% žen a stejné procento mužů. Z dotazníkového šetření vyplynulo, že 7% mužů a 5% žen 

nevědí, zda tento benefit mohou čerpat či nikoli. 

V otázce, zda zaměstnanci upřednostňují zaměstnanecké benefity, nebo by uvítali zvýšení 

mzdy, zcela jasně převládá zvýšení mzdy – odpovědělo takto 84% mužů a 80% žen. 

Zbytek respondentů by dalo přednost benefitům. 

Poslední otázka, na kterou jsem se zaměřila podrobněji, byla otázka č. 10, tedy zda 

zaměstnanci považují za lepší Cafeteria systém než standartní systém zaměstnaneckých 

výhod. Určitě, nebo spíše ano označilo celkem 91% mužů a 93% žen. 

Po vyhodnocení dotazníků jsem dospěla k názoru, že obě firmy mají dostatek benefitů, 

většina zaměstnanců je spokojena, ale některé oblasti by bylo vhodné zlepšit. 

Podle výsledků dotazníkového šetření bych zcela jistě firmě Siemens doporučila přispívat 

zaměstnancům na dopravu do zaměstnání, nebo zřídit z okolních měst svoz zaměstnanců 

firemními autobusy (ale toto opatření by bylo o mnoho víc nákladné).  

Společnosti Continental doporučuji zavést mezi nabídku benefitů i bezúročné půjčky pro 

zaměstnance, hlavně díky faktu, že je tento benefit v Siemensu poměrně v podvědomí 

zaměstnanců a řada respondentů tento benefit využívá.  

Dále bych informovala zaměstnance obou firem, že některé benefity mohou čerpat i na své 

děti. V obou firmách kolektivní smlouva nabízí tuto možnost, ať už ve formě příspěvku pro 

prvňáčky na školní pomůcky, lyžařského výcviku starších dětí, nebo například příspěvku 

na letní tábory. Podle výsledků dotazníků jsem dospěla k názoru, že mnoho zaměstnanců 

o této výhodě neví (viz grafy k otázce č. 5). 
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5 Závěr 

Cílem mé bakalářské práce bylo ukázat, jaké výhody zaměstnavatelé nabízejí v různých 

firmách, prezentovat benefity, které nejsou na žebříčku nejznámějších poskytovaných 

výhod, zhodnotit systém zaměstnaneckých benefitů ve vybraných společnostech, porovnat 

tento systém, a na základě výsledků analýzy navrhnout opatření ke zlepšení současné 

situace. 

Když jsem chtěla tohoto cíle dosáhnout, musela jsem nejdříve shromáždit potřebné 

informace z odborné literatury a průzkumu. Tyto informace, včetně rozdělní benefitů jsem 

zahrnula do teoretické části práce. 

V praktické části jsem se nejprve zaměřila na představení společností Continental 

Automotive, s. r. o. a Siemens, s. r. o.  Především jsem se zaměřila na oba závody ve 

Frenštátě pod Radhoštěm. V této části jsem vypsala i zaměstnanecké výhody, které obě 

firmy svým zaměstnancům poskytují.  

Současná nabídka zaměstnaneckých benefitů v obou společnostech je dle mého názoru 

administrativně náročná a poměrně rozsáhlá. Výběr benefitů je ve společnostech řešen 

v souladu se zákonnými předpisy, Zákoníkem práce, mzdovým předpisem a především 

kolektivní smlouvou. Myslím si, že firmy nabízejí zaměstnancům benefity především 

proto, že chtějí zvýšit svou atraktivitu pro stávající i nové zaměstnance. Některé benefity 

jsou při daňových úlevách pro zaměstnavatele levnější alternativou než navyšování platu 

zaměstnancům. 

Na základě dotazníkového šetření, které je součástí další části mé bakalářské práce, jsem 

vyhodnotila a porovnala benefity ve společnostech mnou vybraných. Z důvodu rozsáhlého 

tématu zaměstnaneckých výhod a také z důvodu čitelnosti grafů z dotazníkového šetření 

obou firem jsem překročila určený rozsah práce. 

V poslední části práce jsem rozdělila odpovědi z dotazníků na odpovědi mužů a žen a také 

jsem navrhla opatření ke zlepšení situace v obou společnostech. 
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