
Příloha č. 1: Tabulka nejčastěji poskytovaných benefitů 

Tabulka: Nejčastěji poskytované benefity 

Zaměstnanecký benefit Procento společností 

Mobilní telefon 87 

Vzdělávání 85 

Pitný režim 82 

Stravenky 82 

Služební automobil 76 

Lékařské prohlídky 75 

Věcné dary a jednorázové odměny 71 

Příspěvek na penzijní připojištění 68 

Příspěvek na životní pojištění 53 

Kultura 41 

Sport 40 

Zdroj: ŠTĚRBOVÁ, Kateřina. Zaměstnanecké benefity v roce změn: ING POJIŠŤOVNA. [online]. [cit. 2014-

01-25]. Dostupné z: 

http://www.spcr.cz/images/ING_Zam%C4%9Bstnaneck%C3%A9_benifty_v_roce_velk%C3%BDch_zm%C4%

9Bn.pdf 

  

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 2: Fotografie závodu Frenštát firmy Continental 

  

Zdroj: Continental. [online]. [cit. 2014-02-11]. Dostupné z: http://www.continental-

corporation.com/www/hr_cz_cz/themes/ov1_locations_cz/ov1_frenstat_pod_radhostem_cz/cwl_information_ab

out_location_cz.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 3: Organizační struktura firmy Continental 

 

 

Zdroj: Interní zdroje společnosti Continental 

 

Příloha č. 4: Organizační struktura firmy Siemens 

 

Zdroj: Interní zdroje společnosti Siemens 
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Příloha č. 5: Dotazník  

Dobrý den, 

dovolte mi požádat Vás o krátkou spolupráci. Jsem studentkou VŠB -TU v Ostravě. Chtěla bych Vás poprosit o 

vyplnění následujícího dotazníku, který bude sloužit jako podklad k vypracování mé bakalářské práce na téma 

Posouzení zaměstnaneckých benefitů ve vybraných firmách. Na základě výsledků vyhodnotím Vaší 

spokojenost se zaměstnaneckými benefity v podniku a porovnám je s jinou firmou. Dotazník je anonymní, 

nebude spojován s Vaší osobou.  

Předem Vám děkuji za vyplnění. 

Monika Jurková 

1) Které zaměstnanecké benefity Vám poskytuje zaměstnavatel? (uveďte všechny, o kterých víte)  

□ stravenky, závodní stravování 

□ zdravotní péče 

□ příspěvek na brýle (kontaktní čočky) 

□ příspěvek na rehabilitace 

□ penzijní připojištění  

□ životní pojištění  

□ jazykové kurzy, vzdělávání, školení 

□ poskytnutí zaměstnackých  akcií  

□ příspěvek na dopravu do zaměstnání 

□ dovolená navíc  

□ bezplatné kulturní akce  

□ sportovní vyžití 

□ příspěvek na rekreaci  

□ příspěvek při odchodu do důchodu  

□ valorizace základních platů  

□ příspěvek na překlenutí tíživé situace  

□ dětské jesle a školky  

□ firemní automobil, notebook, mobilní 

telefon 

□ bezúročné půjčky 

□ jiné – prosím, uveďte jaké: 

 

2) Jste spokojen (a) s nabídkou zaměstnaneckých výhod ve firmě, ve které pracujete? 

□ určitě ano 

□ spíše ano 

□ spíše ne 

□ určitě ne 

 

3) Jaké zaměstnanecké výhody Vy osobně čerpáte? (můžete zaškrtnout více možností)

□ stravenky, závodní stravování 

□ zdravotní péče 

□ příspěvek na brýle (kontaktní čočky) 

□ příspěvek na rehabilitace 

□ penzijní připojištění  

□ životní pojištění  

□ jazykové kurzy, vzdělávání, školení 

□ poskytnutí zaměstnaneckých akcií  

□ příspěvek na dopravu do zaměstnání 

□ dovolená navíc  

□ bezplatné kulturní akce  

□ sportovní vyžití 

□ příspěvek na rekreaci  

□ příspěvek při odchodu do důchodu  

□ valorizace základních platů  

□ příspěvek na překlenutí tíživé situace  

□ dětské jesle a školky  

□ firemní automobil, notebook, mobilní 

telefon 

□ bezúročné půjčky 

□ jiné – prosím, uveďte jaké: 

 

4) Chybí Vám v nabídce firmy nějaký benefit, který byste rád (a) čerpal (a)? 

□ ne 

□ ano – prosím, uveďte jaký: 

 

5) Vztahují se zaměstnanecké benefity firmy, ve které pracujete, i na ostatní členy Vaší rodiny (například děti)? 

□ ne 

□ některé 

□ ano 

□ nevím



6) Jakou formou jste informován (a) o možnosti čerpání zaměstnaneckých výhod? (můžete vybrat více možností 

odpovědí) 

□ e-mail 

□ nástěnka 

□ porady 

□ www stránky 

□ nikdo mě neinformuje 

□ jinak – prosím, uveďte jak: 

 

7) Čemu dáte přednost? Systému zaměstnaneckých výhod nebo byste raději uvítal (a) zvýšení mzdy? 

□ zaměstnanecké výhody 

□ zvýšení mzdy 

 

8) Myslíte si, že některé zaměstnanecké výhody jsou zcela zbytečné? 

□ ne 

□ ano – prosím, uveďte jaké: 

9) Která z níže uvedených položek by pro Vás byla tou největší motivací ke zvýšení pracovního nasazení? 

□ příspěvek na dovolenou 

□ týden dovolené navíc 

□ příspěvek na masáže 

□ vstupenky do divadla nebo kina 

□ kulturní akce firmy 

□ jazykový kurz 

□ jiná – prosím, uveďte jaká (mimo zvýšení mzdy): 

 

10) Myslíte si, že je lepší Cafeteria systém (kdy si sami zvolíte určité benefity) než standartní systém (kdy 

zaměstnavatel určí druhy benefitů sám)? 

□ určitě ano 

□ spíše ano 

□ spíše ne 

□ určitě ne 

 

Identifikační otázky, prosím o vyplnění: 

Pohlaví 

□ muž 

□ žena 

Věk 

□ 18 - 25 let 

□ 26 – 35 let 

□ 36 – 45 let 

□ 46 – 55 let 

□ 56 let a více 

Nejvyšší dosažené vzdělání 

□ základní škola 

□ vyučen (a) bez maturity 

□ vyučen (a) s maturitou 

□ střední škola s maturitou 

□ vyšší odborná škola 

□ vysoká škola – Bc. 

□ vysoká škola – Ing., Mgr. 

Doba práce ve firmě 

□ 0 – 2 roky 

□ 3 – 5 let 

□ 6 – 8 let 

□ 9 – 11 let 

□ 12 a více let 

 

Děkuji Vám za Váš čas i ochotu vyplnit tento dotazník  

 


