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1 Úvod 

Udržet si kvalitní pracovníky bez pochyb patří ke klíčovým zájmům každé společnosti. 

V neustále se zvyšující konkurenci na trhu práce jsou zaměstnanci stále náročnější 

a zaměstnanecké výhody proto začínají hrát čím dál důležitější roli. Roste počet firem, které je 

svým zaměstnancům v hojné míře nabízejí. Důvody rostoucí popularity zaměstnaneckých 

výhod jsou zřejmé. S jejich pomocí mohou firmy zvýšit ohodnocení zaměstnanců, ale oproti 

pouhému zvýšení mzdy, je možné při stejném efektu výrazně ušetřit na mzdových nákladech. 

A to především díky daňovým úsporám a úsporám na sociálním a zdravotním pojištění na straně 

zaměstnavatele i zaměstnance. 

Poskytování zaměstnaneckých výhod, které jsou atraktivní a konkurenceschopné, může 

být jedním z důležitých nástrojů pro celkové zvýšení celkového výkonu firmy. Různé výhody 

mohou u zaměstnanců zvyšovat jejich oddanost, angažovanost a přispívat k jejich větší 

motivaci a výkonu. Dávají zaměstnancům pocit, že někam patří a že se podílejí na vytváření 

hodnot. 

Na základě těchto skutečností jsem si pro svou bakalářskou práci vybral společnost, 

v níž se zaměřuji na hlavní cíl, kterým je zhodnocení systému poskytovaných benefitů 

z hlediska motivace. Tento cíl se týká zmapování stávajícího systému poskytování benefitů ve 

vybrané organizaci na základě poskytnutých údajů z personálního oddělení a od samotných 

zaměstnanců.  

Práce je rozdělená na část teoretickou a část praktickou. Zdrojem informací pro 

teoretickou část této bakalářské práce je především odborná literatura, která souvisí zejména 

s tématy z oblasti motivace, stimulace a systému odměňování. Podklady pro vypracování 

praktické časti, jsou základní informace o zkoumané společnosti získané z interních materiálů 

společnosti a personálního oddělení. Na jejich základě pro zhodnocení stávajícího systému 

poskytování benefitů a odhalení možných nedostatků je využité dotazníkové šetření.  

Teoretická část je rozdělená na sedm podkapitol, ve kterých je vymezení a význam 

pojmů, které souvisí s motivací a zaměstnaneckými benefity. Charakterizované jsou pojmy jako 

motivace a motiv, či stimulace a stimul. Dále jsou v práci popsány samotné zaměstnanecké 

benefity, jejich historie, formy poskytování, vliv na motivaci. 
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Druhá část práce, tedy část praktická, zahrnuje tři kapitoly. V první kapitole 

je charakteristika společnosti jako celku, její historie, předmět podnikání, orgány společnosti 

a sociální politika. Druhá kapitola, tedy analýza sociologického šetření, obsahuje metodu 

výzkumu, zkoumaný soubor, postup při sestavení dotazníku, jeho strukturu a nakonec samotné 

vyhodnocení dotazníkového šetření zkoumající spokojenost zaměstnanců se mzdovým 

ohodnocením a poskytovanými výhodami a benefity. Vyhodnocení dotazníkového šetření 

pro lepší přehlednost je zobrazeno pomocí grafů. Třetí kapitolou praktické části jsou názory 

a doporučení spojené s výsledky výzkumu a pro zjištěnou nespokojenost je navrhnuto možné 

řešení.   
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2 Motivace v odborné literatuře 

Motivace představuje hybnou sílu, jejíž výsledkem je, že lidé něco dělají a setrvávají při 

různých aktivitách. Z pohledu podniku jde o nástroj, prostřednictvím kterého lze do určité míry 

řídit jeden z nejdůležitějších a zároveň nejobtížněji ovladatelných vstupních faktorů. Je to 

lidský faktor, který se firma snaží motivovat a řídit jeho chování takovým směrem, který 

je žádoucí.  

2.1 Motivace a motiv 

Mathis a Jackson (2011) tvrdí, že slova jako potřebuji, chci, toužím, jsou podobná slovu 

motivovat, které je odvozeno od slova motivace. V podstatě jde o tužbu v člověku, která 

způsobuje, že něco vykonává, uskutečňuje, realizuje. Kotler (2007) toto tvrzení doplňuje 

i o rozdělení motivace na primární, která je dána vždy, když chce být někdo aktivní kvůli určité 

věci a na motivaci sekundární, kdy člověk dělá něco jen proto, aby dosáhl něčeho jiného. 

Například pokud někdo rád vykonává svou práci, jedná se o motivaci primární. V případě, že 

dotyčný pracuje takovým způsobem, aby se pouze připravil na vyšší pozici v podniku, je jeho 

pracovní činnost pouze prostředkem k dosažení cíle (sekundární motivace).  

Motiv Bedrnová a Nový (2007) charakterizují jako vnitřní psychickou sílu, která může 

být chápána jako psychologická příčina či důvod určitého chování popřípadě jednání člověka. 

Motiv se snaží individualizovat přežití každého jedince a dává jeho činnosti 

psychologický význam. S tímto pojmem se ztotožňuje pojem cíl. Všeobecným cílem každého 

motivu je dosáhnutí určitého finálního psychického stavu. Přitom motiv působí tak dlouho, 

dokud u každého jedince nenastane pocit naplnění popřípadě vnitřní uspokojení z dosáhnutí 

požadovaného cíle. Pokud se člověk rozhodne určitým způsobem uspokojit svou potřebu, v jeho 

psychice v daný okamžik nepůsobí jeden, ale současně několik motivů. Můžou mít stejný nebo 

opačný směr, rozdílnou nebo odlišnou intenzitu. Podle tohoto působení určitých motivů 

se motivované činnosti mohou narušovat, dokonce až znemožňovat. Pokud motivy působí 

protikladně a naopak motivy, které jsou zaměřené stejným nebo podobným směrem, 

se vzájemně posilují - sčítají a tým podporují vznik a příběh motivované činnosti. (Bedrnová 

a Nový, 2007) 

Motivy jsou spojené s vnitřními potřebami nebo tužbami, které působí na lidskou 

psychiku a vůli a nutí jedince jednat různými způsoby. Tyto potřeby a tužby mohou působit 
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vědomě, polovědomě nebo podvědomě. Člověk může uskutečnit takovou aktivitu či činnost, 

při které působí sice motiv, ale je tak nepřehledný nebo nevědomý, že ani samotný jedinec 

a jeho okolí ho nejsou schopní určit. Motivy se nemusí vůbec uskutečnit, pokud zůstanou na 

úrovni přání a představ. (Adair, 2004) 

2.1.1 Proces motivace 

Podle Armstronga (2007, str. 220): „Motivaci lze charakterizovat jako cílově orientované 

chování. Lidé jsou motivováni, když očekávají, že určité kroky pravděpodobně povedou 

k dosažení nějakého cíle a ceněné či hodnotné odměny – takové, která uspokojuje jejich 

potřeby.“ Armstrong (2007) dále tvrdí, že za dobře motivovaných lidí je možné považovat ty, 

kteří mají jasně definované cíle a dělají vše pro to, aby těchto cílů dosáhli. 

Při procesu motivace souvisejícího s potřebou dochází k definování cíle, tedy 

konečného žádoucího stavu. Je to způsobeno tím, že neukojená potřeba vyvolává vnitřní napětí, 

které nutí člověka podniknout takové kroky, které vedou k odstranění tohoto současného 

nežádoucího stavu. Základním předpokladem k tomu, aby mohl podniknout tyto kroky, musí 

jedinec vědět k čemu kroky směřovat, k jakému cíli. V případě, že bude potřeba uspokojená, 

čili jednotlivými kroky bude dosáhnuto požadovaného cíle, Armstrong (2007) tvrdí, že 

v budoucnu pokud se objeví podobná potřeba, tak je velmi pravděpodobné, že se totéž chování 

jedince bude opakovat. Tento jev je zachycen na následující ilustraci. 

Obr. 2.1 Proces motivace 

 

Zdroj: Armstrong (2007, str. 220) 
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2.2 Stimulace a stimul 

Stimulaci je možno chápat jako proces, který je záměrný a jeho cílem je ovlivnit činnost 

druhého. Podle Plamínka (2007), primární úlohu v případě stimulace hraje vnější situace, 

zatímco v případě motivace je to vnitřní svět motivovaného člověka. Motivace však v porovnání 

se stimulací je nositelkou velké výhody. Plamínek (2007) tvrdí, že člověk, který vykonává něco, 

co ho uspokojuje, nepotřebuje k ovlivnění chování vnější stimul, například v podobě odměn. 

Podle Plamínka (2008) danou činnost bude vykonávat po celou dobu, co bude ve spojení s jeho 

motivem. K získání takové výhody je však za potřeby velké úsilí, jelikož není jednoduché zvolit 

vhodnou formu motivace pro daného člověka a následně proces motivace správně zrealizovat.  

Plamínek (2008) dále vysvětluje, že stimulace představuje zcela jinou situaci. Sice není 

potřebné mít rozsáhlé znalosti o lidech tak, jako v případe motivace, ale je za potřeby investice 

v podobě času, úsilí či firemních prostředků. Pokud přestanou působit stimuly, člověk už není 

poháněný vnějšími podněty a dochází k ukončení činnosti.  

Bedrnová a Nový (2007) dále ve své publikaci tvrdí, že účinek stimulace se odvíjí 

od motivační struktury, od vnitřního prostředí člověka, tzn. na určité, stálé připravenosti přijat 

nebo nepřijat podnět. Čím lépe známe motivační strukturu člověka, kterého máme zájem 

ovlivnit, tím jednodušeji se nám podaří vybrat z množství stimulačních podnětů právě takové, 

které budou v danou chvíli co nejúčinnější. Předpokladem účinné stimulace člověka je znalost 

jeho osobnosti, potřeb. Pouze tak je možné stimulaci co nejefektivněji využít. 

Mezi stimulační prostředky patří: 

 hmotná odměna (hlavní zdroj existenčních zdrojů jedince), 

 samotný obsah práce, 

 atmosféra pracovní skupiny, 

 pracovní podmínky a režim práce, 

 povzbuzení od vedoucích pracovníků, 

 identifikace s náplní práce, profesí, organizací 

Jak již bylo řečeno, stimul představuje vnější podnět, který má za úkol vyvolat změny 

v motivaci jedince. Lednický (2005) dále tvrdí, že stimuly mají v organizacích formy jak 

hmotné tak i nehmotné. 

Do hmotného formy zahrnuje: 

 finanční ohodnocení, 
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 zaměstnanecké výhody, 

 naturální ocenění. 

Do nehmotné formy zahrnuje: 

 morální ocenění pracovního výkonu a to způsobem spojeným s hmotnými 

výhodami, či nikoli. 

 

2.3 Pracovní motivace 

Pracovní motivace popřípadě motivace k pracovní činnosti má za úkol pochopit 

proč lidé pracují, proč se lidé věnují určitému typu práce a proč roky zůstávají v tom samém 

zaměstnání nebo naopak proč zaměstnanci práci mění. Tato forma motivace je v posledních 

letech rozhodujícím faktorem prosperity organizací. Kaňáková, Bláha, Čopíková, Jarolímová, 

Mateiciuc (2006, str. 101) definují pracovní motivaci takto: „Pracovní motivace vyjadřuje 

přístup člověka k práci, ke konkrétním okolnostem jeho pracovního uplatnění a ke konkrétním 

pracovním úlohám, tj. vyjadřuje konkrétní podobu jeho pracovní ochoty.“ 

Armstrong (2007) tvrdí, že lze vybírat ze dvou způsobů, prostřednictvím kterých je 

možno dojít k pracovní motivaci. Zmíněné způsoby popisuje Armstrong (2007, str. 221) 

následovně: „V prvním případě lidé motivují sebe samých tím, že hledají, nacházejí 

a vykonávají práci (nebo je jim přidělená práce), která uspokojuje jejich potřeby, nebo aspoň 

vede k tomu, že od ní očekávají splnění svých cílů. V druhém případe mohou být lidé motivovaní 

managementem prostřednictvím takových metod, jako je odměňování, povýšení, pochvala atd.“  

2.3.1 Pracovní výkon 

Koubek (2008) pracovní výkon vysvětluje jako jednotku výsledku práce, pracovního 

a sociálního chovaní, schopností a charakteristik osobností, které mají vztah k vykonané práci, 

k podmínkám a prostředí, v kterém se práce vykonává. Pracovní výkon je tak výsledkem spojení 

a vzájemného poměru úsilí, schopností a vnímání rolí. K úspěšnému pracovnímu výkonu je 

třeba, aby byly přítomny všechny tři složky pracovního výkonu ve správném vzájemném 

poměru.  

 Úsilí se týká množství fyzické popřípadě psychické energie vynaložené 

při plnění pracovního úkolu. Pracovní výkon nemusí být úměrný vynaloženému 
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úsilí hlavně při nedostatku potřebných schopností, jelikož pracovník nepochopí 

svou roli nebo úlohu. (Koubek 2008)  

 Schopnosti jsou osobní charakteristiky pracovníka, které využívá 

při vykonávání práce a které jsou potřebné k úspěšnému dokončení této práce. 

„K úspěšnému či přijatelnému podávanému vykonávání každé konkrétní práce 

musí existovat určitá minimální úroveň odborných schopností, především 

znalostí a dovedností. Úroveň znalostí a zručností určitého pracovníka tvoří 

horní hranici jeho výkonu.“ (Koubek 2008, str. 212) 

 Vnímání rolí je chápáno jako o míru pochopení role či úlohy (Koubek 2008) 

 

2.4 Teorie motivace 

Teorie motivace zkoumají proces motivování a tvorby vnitřní motivace. Vysvětlují, 

proč se lidé chovají určitým způsobem a proč vyvíjí úsilí v konkrétním směru. Podle Forsytha 

(2009) popisují činnosti, které můžou podniky udělat pro povzbuzení zaměstnanců, aby využili 

svoje schopnosti a vyvinuli úsilí takovým způsobem, který podpoří splnění cílů jak organizace 

tak i zároveň uspokojí jejich vlastní potřeby a přání. 

Všeobecná teorie motivace jako součást psychologie přináší celou řadu teorií pracovní 

motivace, které představují soubor poznatků a hypotéz o faktorech, které ovlivňují jednání 

a chování pracovníků. Často se odlišují různými východisky a specifikami příčin lidského 

chování v určitých situacích. Každý vedoucí pracovník je zodpovědný za výběr a použití metod 

k motivaci svých zaměstnanců. Záleží na jeho odborných zkušenostech a tvůrčích schopnostech 

najít postup odpovídající individuální specifikaci každé motivační situace (Dvořáková 

a kolektiv, 2007).  

Teorie motivace poskytuje různé přístupy, které pomáhají odpovídat manažerům 

na otázky motivace, zasvěcují je do její problematiky, ale především vytvářejí jejich vnitřní 

a osobnostní předpoklady pro efektivní ovlivňování motivace lidského chování a stimulování 

pracovního jednání (Bedrnová a Nový, 2007). 

Přehled základních motivačních teorií, společně se jmény autorů je uveden v následující 

tabulce 2.2. 
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 Tabulka 2.2 Přehled základních motivačních teorií 

Zaměření teorie Název teorie Autor 

Teorie zaměřené 

na obsah 

Maslowova hierarchie potřeb Maslow 

Herzbergerova dvoufaktorová teorie Herzberg 

Teorie potřeb McClelland 

Teorie ERG Alderfer 

Teorie zaměřené 

na proces 

Teorie očekávání Vroom, Porter a Lawler 

Teorie spravedlnosti Adams 

Teorie vytyčování cílů Latham a Locke 

Teorie posilnění Burrhus F. Skinner 

Instrumentalita Teorie instrumentality Taylor 

Zdroj: vlastní zpracování podle Armstronga (2007, s. 221) 

 

2.4.1 Teorie motivace zaměřená na obsah 

Maslowova hierarchie potřeb 

 Dvořáková a kolektiv (2007, str. 169) tvrdí, že: ,,tato teorie je jednou z nejznámějších 

koncepcí motivace lidského jednání. Podstatou této teorie je vymezení rozhodujících potřeb 

člověka jako zdroje základních motivů jeho jednání. Potřeby jsou uspořádány v určitém 

pořadí – stupních (pyramida potřeb), které současně odrážejí i význam (váhu) potřeby v celé 

struktuře potřeb. Do určité míry i určitou hodnotovou orientaci individua.“ 

 Tato teorie tvrdí, že v případě uspokojení nižší potřeby se stává dominantní potřebou 

potřeba, která je vyšší a jedinec směřuje svoje chování na uspokojení vyšší potřeby. Jedinci se 

pohybují po hierarchii směrem nahoru, ale to neznamená, že spodní potřeby neexistují, lidé se 

k těmto potřebám neustále vracejí. Podle Maslowa každá lidská bytost disponuje dvěma druhy 

sil. Jedny pocházejí ze strachu o bezpečí sebe sama a ženou jedince zpět, aby nepodstupoval 

riziko, zatímco druhá skupina sil táhne člověka kupředu, k plné funkčnosti všech sil a k důvěře 

k okolnímu světu. Teorii potřeb a jejich uspokojování Maslow považuje za nejdůležitější 

princip zdravého lidského vývoje. 
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Obr. 2.3 Maslowova pyramida potřeb 

Zdroj: vlastní zpracování podle Kotlera a Kellera (2007, str. 223) 

Dvořáková a kolektiv (2007) popisují Maslowovou pyramidu potřeb následovně:  

1. Fyziologické potřeby - jde o stabilní existenční potřeby základního charakteru, které musí 

být uspokojené, aby nevznikl pocit nedostatku.  

2. Potřeby bezpečí - chápány nejen jako bezpečnosti fyzické, ale především ekonomické. 

Zajištění pocitu ekonomického bezpečí jedince a jeho rodiny a zabránění možnostem náhlé 

změny a jejich důsledků při ohrožení zdroje sociálního a ekonomického postavení mají 

mimořádně významnou úlohu v individuální struktuře zaměstnaneckých potřeb.  

3. Společenské potřeby – neboli potřeby sounáležitosti a lásky se realizují nejčastěji v oblasti 

mezilidských vztahů a požadavky na jejich kvalitu se zvyšují hlavně u jedinců kulturně 

a odborně vyspělých. Pocit neuspokojení z těchto potřeb vyvolává frustraci, a proto by jim měli 

manažeři v motivační praxi věnovat stále větší pozornost.  

4. Potřeby uznání - jsou významných nástrojem pro takovou skupinu zaměstnanců, kteří 

se vyznačují vysokými pracovními ambicemi a schopností sebeprosazování.  
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5. Potřeby seberealizace - jsou na vrcholu v hierarchii lidských potřeb. Představují rozvoj a 

využití vlastních schopností a dovedností. 

Herzbergerova dvoufaktorová teorie 

Jak tvrdí Armstrong (2008, str. 227) „Herzbergova dvoufaktorová teorie motivace 

vychází ze zkoumání příčin spokojenosti a nespokojenosti s prací a konstatuje, že spokojenost 

a nespokojenost nejsou přímé protiklady, ale dva různé nezávislé faktory. Některé faktory tedy 

vedou ke spokojenosti a jiné k nespokojenosti. Charakteristiky související s prací, které lze 

považovat za faktory spokojenosti pracovníků, se nazývají motivátory, zatímco charakteristiky 

související s prací, které lze považovat za faktory nespokojenosti, se nazývají hygienické 

faktory. Přítomnost motivátorů vede ke spokojenosti, ale jejich nepřítomnost nevede nutně 

k nespokojenosti. Přítomnost hygienických faktorů vede nutně ke spokojenosti, ale jejich 

nepřítomnost vede k nespokojenosti.“ 

Podkladem pro vyvinutí dvoufaktorové teorie bylo studium, které mělo za cíl zjistit 

od inženýrů a účetních co v jejich zaměstnání v nich vyvolává na jedné straně obzvlášť 

příjemné, a na straně druhé straně velmi nepříjemné pocity. Z tohoto se Herzberg dopracoval 

k závěrům, které uvádí Armstrong (2007, str. 227): „Přání pracovníků se děli do dvou skupin. 

Jedna skupina se týká potřeby rozvíjet odbornost a kvalifikaci člověka jako zdroj osobního 

růstu. Druhá skupina funguje jako důležitá základna první skupiny a je spojena se slušným 

zacházením v oblasti odměňování, vedení a kontroly, pracovních podmínek a administrativních 

postupů. Naplňování potřeb druhé skupiny nemotivuje jedince k vyšší míře uspokojení 

ani k vyššímu pracovnímu výkonu. Všechno, co můžeme očekávat od uspokojení této druhé 

skupiny potřeb je prevence nespokojenosti a špatného pracovního výkonu.“ 

McClellandova teorie potřeb 

Jak tvrdí Cimbálníková (2004), McClelland identifikoval tři typy základních 

motivačních potřeb. Klasifikoval je jako potřebu moci, potřebu oblíbenosti a potřebu úspěchu.  

 Potřeba moci – lidé s velkou potřebou moci mají značný zájem na ovlivňování 

druhých a na uplatňování kontroly.  

 Potřeba oblíbenosti – lidé s vysokou potřebou oblíbenosti jsou zaměřeni na 

udržování příjemných vztahů s lidmi.  
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 Potřeba úspěchu – lidé s vysokou potřebou úspěchu si stanovují obtížné cíle a berou 

na sebe zodpovědnost za vykonanou práci (Cimbálníková 2004, str. 71).  

Podle Koubka (2008), dostatečně vyvinutý první druh potřeb je vhodný na vykonávání 

manažerských funkcí, druhý pro týmovou práci a třetí typ pro práci, ve které jsou potřební draví 

a ctižádostiví pracovníci. Potřebu úspěchu jedinec nabývá zejména v dětství, ale může se zvýšit 

stimulací v dospělosti. Individuální úroveň potřeby úspěchu má významný vliv na výkon.  

Dále poukazuje na to, že se podnikatelé vyznačují vysokou potřebou úspěchu, poměrně 

vysokou potřebou moci a velmi nízkou potřebou oblíbenosti. Manažeři se obvykle vyznačují 

vysokou potřebou úspešnosti a moci a nízkou potřebou oblíbenosti, ne však tak nízkou jako je 

tomu u podnikatelů. Nejjasnější případy motivačního úspěchu lze pozorovat v malých 

společnostech, kde je ředitel silně motivovaný. Výkonní ředitelé velkých společností bývají 

úspěchem jen přiměřeně motivování, daleko silněji bývají motivování mocí a oblíbeností. 

Silnější potřebu úspěchu v těchto organizacích mají manažeři na střední úrovni. Tato situace je 

pochopitelná, jelikož výkonný ředitel už „dorazil“ do funkce, zatímco jeho podřízení stále jen 

touží po povýšení (Bělohlávek 2003).  

Alderferova teorie ERG 

Alderferova teorie motivačních potřeb, taktéž nazývána Teorie třech motivačních 

faktorů popřípadě zkráceně ERG (Existence, Relatedness and Growth) patří také mezi teorie 

zabývající se motivací lidí. Autorem této teorie je Clayton Alderfer, který tuto teorii uvedl jako 

rozšíření Maslowovy pyramidy potřeb, jeho pyramidu lidských potřeb však uspořádává 

od konkrétních po abstraktní potřeby, a to do třech základních stupňů:  

 existenční (Existence) – jistota zaměstnání, mzda,  

 vztahové (Relatedness) – vztahy k lidem,  

 růstové (Growth) – spočívají v tvořivé práci jedince na sobě a svém okolí. 

Podobně jako u Maslowovy teorie potřeb se teorie ERG využívá při sestavování, 

či pochopení motivačních faktorů zaměstnanců v organizaci. Význam růstových potřeb roste 

s uspokojením vztahových potřeb a jejich význam vzrůstá s uspokojením potřeb existenčních. 

Neuspokojením růstových potřeb naopak roste význam vztahových, popřípadě existenčních. 

V této teorii neexistuje hierarchie potřeb. Podle Alderfera je možné, aby nastala situace 

nespokojenosti s výši mzdy, která bude mít své důvody v neuspokojení vztahových či růstových 
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potřeb a je třeba hledat právě takové důvody nespokojenosti. Alderfer dále poukazoval na fakt, 

jak uvádí Cejthamr a Dedina (2005), že potřeby na nižší úrovni nemusí být uspokojeny 

před tím, než jsou uspokojené potřeby na úrovni vyšší. Jak již bylo řečeno, Alderfer tvrdil, že 

v případě uspokojení potřeb nejde o hierarchii, ale o přímku, protože ve stejném čase může dojít 

k aktivaci více potřeb. 

2.4.2 Teorie motivace zaměřená na proces 

Teorie očekávání 

Tato teorie, rovněž označována jako expektační teorie, je spojená s třemi 

jmény - Vroom, Porter a Lawler. Vroom prezentoval teorii očekávání jako způsob 

prostřednictvím, kterého je možno předpovídat množství úsilí potřebné pro splnění úkolu.  

Lednický (2005) tvrdí, že teorie očekávání vychází z toho, že námaha vynakládána 

jedincem musí být odměněna přiměřeným výsledkem a následnou odměnou, která bude mít 

pro pracovníka význam. Bedrnová a Nový (2007) uvádí, že tato teorie vychází z kognitivních 

motivačních teorií, tzn., že jednání lidí je založeno na skutečnosti jejich rozhodování, řešení 

problémů a jejich myšlení  

Jak dále tvrdí Armstrong (1999), čím větší je hodnota konkrétní skupiny odměn a čím 

vyšší je pravděpodobnost, že získání těchto odměn závisí na úsilí, tím větší úsilí bude za dané 

situace vynakládané. Ale jak zdůrazňuje Armstrong (2007), Porter s Lawlerom upozornili 

na fakt, že samotné úsilí nestačí. Pokud má mít za následek žádoucí výkon, musí to být úsilí 

efektivní. Mezi dvě proměnné, které ovlivňují splnění úkolu a doplňují úsilí, patří:  

 schopnost (individuální charakteristiky)  

 vnímání role (to, co si jedinec přeje dělat nebo si myslí, že by dělat měl) 

Teorie očekávání jasně vysvětluje, proč lidé nemají mnohdy snahu dělat věci, o kterých 

jsou přesvědčení, že je nezvládnou, popřípadě nedokážou je, i v případě, že jejich přínosy jsou 

vysoké a lákavé. To samé platí i o věcech, které by mohly vést k nepříjemným závěrům, 

respektive k negativním pocitům z výsledku. Armstrong (2007) to vysvětluje, tedy proč vnější 

peněžní motivace – například nějaká povzbuzující mzdová forma nebo prémie, fungují pouze 

tedy, kdy propojení mezi úsilím a odměnou je zcela zřetelné. „Vnitřní motivace vyplývající 

z práce samotné tedy může být silnější jako vnější motivace.“ (Armstrong 1999, str. 225). 
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Teorie spravedlnosti 

 „Adamsova teorie spravedlnosti se zaobírá tím, jak lidé vnímají, jakým způsobem 

se s nimi v porovnání s jinými lidmi zachází. Spravedlivé zacházení znamená, že je s člověkem 

jednáno stejně jako s jinou skupinou lidí nebo jako s odpovídající jinou osobou. Teorie 

spravedlnosti ve skutečnosti tvrdí, že lidé budou lépe motivováni, pokud se s nimi bude zacházet 

spravedlivě, a demotivovaní, pokud nastane opak.“ (Armstrong 1999, str. 226). 

 Jak vysvětluje Pauknerová (2006), základním kamenem teorie spravedlnosti je fenomén 

sociálního porovnávání. Pracovníci mají tendenci srovnávat svůj vklad do práce (jeho 

schopnosti, pracovní vypětí či zkušenosti), s vkladem spolupracovníka, který vykonává 

podobnou nebo srovnatelnou činnost a také efekt, který mu práce přináší s efekty 

spolupracovníků. Pod pojmem efekt se rozumí plat, odměna, pochvala anebo povýšení. Pokud 

pracovník mezi porovnáváním sebe a jiných nachází shodu, cítí se spokojený. V opačném 

případě projevuje nesouhlas a napětí, které ho motivuje k tomu, aby ho odstranil.  

 Pro práci manažera představuje tato teorie určitou „výstrahu“. Manažer by měl neustále 

sledovat pracovní úroveň svých podřízených, aby nedošlo ke stavu, kdy některý z pracovníků 

dlouhodobě „neinvestuje“ do své práce tolik, jako ostatní kolegové a úroveň jeho odměny je 

totožná s odměnou ostatních. Pokud tato situace nastane a manažer nebude tuto situaci řešit, 

a to z kterékoli příčiny, jeho nečinnost může ohrozit výkonnost celé pracovní skupiny. Ostatní 

členové to totiž budou považovat za nespravedlnost a časem mohou snížit své vynakládané 

pracovní úsilí natolik, aby nebylo vyšší jako u dotyčného kolegy. Vede to k negativnímu 

působení na motivaci a výkonnost ostatních a ohrožuje to splnění cílů celé skupiny popřípadě 

celé organizace. 

2.5 Zdroje motivace 

Každá motivace je vyvolána podnětem. Podněty, které motivaci vyvolávají se podle 

Bedrnové a Nového (2007) obecně označují jako zdroje motivace. Mezi tyto základní zdroje 

patří:  

 potřeby,  

 návyky,  

 zájmy,  

 hodnoty a hodnotové orientace,  
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 ideály. 

Potřeba je základním zdrojem motivace, přičemž se projevuje více či méně 

uvědomovaným pocitem nedostatečnosti. Tento pocit vede k určitému vnitřnímu napětí, které 

aktivuje člověka k činnosti, zpravidla naplnění potřeby. Člověk je nucen volit určitý způsob 

chování, který k naplnění potřeby povede, a proto se jeho činnost stává orientovanou na určitý 

cíl. 

Návyky jsou rovněž důležité zdroje motivace, vznikly v historii našich zkušeností 

a zážitků a projevují se jako opakované, automatizované a poměrně stabilní způsoby 

chování. Bruce (2006)  

Trvalejším zaměřením člověka na určitou oblast předmětů nebo jevů skutečnosti 

můžeme popsat jako zájem. Můžeme ho chápat i jako zvláštní druh motivu. A to právě 

v činnostech, ve kterých se zájmy projevují a dále obohacují a rozvíjí osobnost člověka. 

Dalším významným zdrojem motivace člověka jsou jeho hodnoty.  Rovněž jako 

se hodnoty člověka během života utvářejí, mění a uspořádávají se, mění se i motivace. Existují 

všeobecně uznávané hodnoty, deklarované a ochraňované jednotlivými kulturami a skupinami, 

vytvářející jednotný zdroj motivace, například ochrana zdraví a životního prostředí. 

Lidská psychika nejen, že uchovává určité specifické hodnoty formující chování, 

ale také vytváří i ideály vycházející z představy maximálně pozitivního a žádoucího stavu, které 

se stávají určitým cílem a jsou výrazně motivujícím faktorem. 

 

2.6 Manažerská úloha při motivaci 

Manažeři jsou specifickou skupinou pracovníků. Jejich hlavní úlohou je podle 

Pauknerové (2006, str. 121) „dohled nad výkonem pracovních činností ostatních pracovníků 

organizace a využíváním jejich disponibilních zdrojů“. Manažeři mají zájem, aby zaměstnanci 

splnili požadované pracovní cíle, týkající se objemu, kvality a nákladů. Výkon pracovníků a 

úspěšné splnění cílů je však výsledkem mnoha faktorů, ze kterých jedny jsou vnitřní a tvoří 

součást charakteristiky pracovníků, a externí.  

Dále Pauknerová (2006) tvrdí, že obě skupiny faktorů vzájemně na sebe působí, proto 

při hodnocení plnění pracovních cílů je nutno se vyvarovat dělat o nich nesprávné nebo neúplné 

závěry. Účinným přístupem pro zvýšení motivace zaměstnanců, který by se měl stát stálou 
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součástí vyspělé podnikové kultury, může být i napomáhání. Podle tohoto přístupu manažeři 

působí ve vztahu ke členům svého týmu jako pomocníci (tzv. facilitátoři), když je podporují a 

přispívají k jejich rozvoji pomocí zkvalitnění jejich zručností a schopností. 

 Bělohlávek (2006, str. 9) uvádí, že „manažeři zodpovídají za plnění takových úloh, 

které vyžadují řízení dalších členů organizace. V rozsahu obtížnosti těchto úloh, stejně jako v 

postavení manažerů v rámci organizace, jsou však velké rozdíly. Rozdíly v úrovni umožňují 

určení požadavků a schopností, potřebných pro úspěšné plnění organizačních cílů na dané 

úrovni a přitom motivují manažery k osobnímu rozvoji a sledování kariérové dráhy“.  

Podle Vodáčka (1994) umění manažera motivovat pracovníky znamená vytvořit u nich 

jakýsi vnitřní zájem, ochotu a chuť se angažovat při plnění uvažovaných činností 

odpovídajících poslání a cílů firmy. Jde o spojení osobního zájmu a úsilí účastníka pracovního 

procesu s potřebami organizační jednotky, a to cílevědomým působením vedoucího pracovníka. 

Motivace pomáhá vytvářet určité myšlení a chování vedených pracovníků tak, aby odpovídalo 

cílově orientovaným záměrem manažera. „Zvládat „řemeslo“ manažera, znamená zvládat 

manažerské funkce. Mezi nimi bezpochyby na prvním místě bude rozhodování. Každý z nás se 

dnes a denně rozhoduje – přijme-li chybné rozhodnutí, následky si nese sám, přijme-li chybné 

rozhodnutí v roli manažera, může to mít fatální následky pro celou firmu. K univerzálním 

funkcím taktéž patří komunikace. Další manažerské funkce nemusí manažeři vykonávat denně, 

avšak se bez nich neobejdou, plánují, prosazují své názory, kontrolují jejich splnění, řeší 

organizační uspořádání, pracují s lidmi, s informacemi.“ (Veber, 2009, str. 80) 

2.7 Zaměstnanecké benefity 

2.7.1 Definice benefitů 

Zaměstnanecké benefity podle Macháčka (2010, str. 3) je možno chápat jako „různé 

peněžní nebo nepeněžní plnění zaměstnancům od jejich zaměstnavatele nad rámec sjednané 

mzdy, které přispívají k motivaci zaměstnanců a k jejich vyšší loajalitě k zaměstnavatelovi“. 

Konkrétně pod slovem zaměstnanecké benefity se podle Macháčka (2010) všeobecně 

rozumí plnění plynoucí od zaměstnavatele k zaměstnanci. Zaměstnavatel je připisuje 

zaměstnanci k dobru z vlastní vůle. Nejedná se tedy o právní nárok. Výjimku tvoří 

zaměstnanecké výhody poskytované zaměstnavatelem povinně ze zákona, mnohdy nejsou 

považovány za výhodu, ale zaměstnaneckou výhodou či benefitem přesto jsou – jedná 
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se například o poskytování cestovních náhrad nebo poskytování ochranných pomůcek 

potřebných pro vykonávání bezpečné práce. 

Pelc (2009, str. 12) ve své publikaci tvrdí, že „zaměstnanecké benefity slouží především 

k posilnění pozitivního vztahu k podniku, stabilizaci a spokojenosti zaměstnanců a jejich 

relaxaci.“ Pokud si potencionální zaměstnanec volí mezi více zaměstnavateli, sehrává klíčovou 

roli vhodně zvolený systém odměňování, ale i optimálně řešený systém zaměstnaneckých 

výhod. 

Pelc (2011) dále uvádí, že prosperující firmy se předhánějí v poskytování různých druhů 

benefitů. Jde o výhody, které zaměstnanec získá z titulu zaměstnaneckého poměru 

k zaměstnavatelovi, z větší časti bez souvislosti s pracovním výkonem (avšak při dodržení 

stanovených podmínek, kterých se mohou pracovní činnosti týkat), z časti potom v souvislosti 

s pracovním zařazením, popřípadě délkou pracovního poměru. Ve spoustě případů mají 

zvýhodněný daňový a odvodový režim. Z tohoto důvodu jsou pochopitelně zaměstnavateli 

v organizacích hojně využívány. Odhaduje se, že asi 10% z celkové hrubé mzdy zaměstnanců 

je hodnota poskytovaných benefitů. 

2.7.2 Historie benefitů 

Benefity nejsou žádnou novinkou v personalistice. Kořeny sahají do dalekého 

starověku. Benefice nebo beneficium v latině znamená divadelní představení ve prospěch 

herce. S tímto pojmem se v minulosti rozuměl také statek udělovaný královi za prokázané 

služby, původně na dobu života, později dědické právo, právo na nějaký úřad a s ním spojený 

příjem. V církevním právu beneficium představuje důchod spojený s vykonáváním nějakého 

církevního úřadu. (Macháček 2010) 

Během 2. světové války se Spojené státy Americké potýkaly s nedostatkem pracovních 

sil, jelikož stále platila vládní regulace z dob velké hospodářské krize zakazující zvyšování 

platů zaměstnancům, byly podniky nuceny přilákat nové zaměstnance jiným způsobem. 

Například zaměstnavatelé začali přispívat na činnost závodních jídelen, platili zaměstnancům 

účty za lékaře, popřípadě přispívali na vzdělání dětí svých pracovníků.  

K největšímu rozmachu zaměstnaneckých benefitů na českém území docházelo 

na počátku minulého století, kdy podnikatel Tomáš Baťa pochopil, že nadstandartní péče o své 

zaměstnance může vést ke zvýšení motivace, všeobecné spokojenosti, ale také k výraznému 

zvýšení produktivity zaměstnanců v celé organizaci. 
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2.7.3 Rozdělení benefitů  

Rozdělení benefitů z hlediska jejich daňové a odvodové výhodnosti  

Zaměstnavatel i zaměstnanec se bude zcela jistě zajímat, jaké daňové dopady budou mít 

poskytované benefity. Macháček (2010)  

Z hlediska daňové a odvodové výhodnosti je tedy dělíme na:  

 mimořádně výhodné – jsou daňově uznatelné u zaměstnavatele a u zaměstnance 

nejsou součástí vyměřovacího základu pro výpočet odvodů na sociální a zdravotní 

pojištění, případně se z nich neplatí daň z příjmu, 

 výhodné – jsou daňově uznatelné u zaměstnavatele a u zaměstnance jsou součástí 

vyměřovacího základu pro výpočet odvodů na sociální a zdravotní pojištění, 

 částečně výhodné – jsou daňově neuznatelné u zaměstnavatele a u zaměstnance 

nejsou součástí vyměřovacího základu pro výpočet odvodů na sociální a zdravotní 

pojištění, 

 nevýhodné – jsou daňově neuznatelné u zaměstnavatele a u zaměstnance jsou 

součástí vyměřovacího základu pro výpočet odvodů na sociální a zdravotní 

pojištění. 

Rozdělení benefitů z hlediska věcného 

Pelc (2009) benefity věcného hlediska rozlišuje na:  

 orientované na podporu zaměstnaneckého vztahu a s ním souvisejícího 

pracovního zařazení,  

 na osobní kvalifikační rozvoj a vzdělávání,  

 na zdravotní a sociální aspekty,  

 benefity spojené s užíváním volného času. 

 

2.7.4 Význam benefitů 

Vedle pohyblivé časti mzdy, která závisí na kvalitě a množství odvedené práce, stále 

více zaměstnavatelů využívá nejrůznější výhody, které mají motivovat zaměstnance. Mají 

v něm vzbudit snahu odvádět maximum pro firmu a vyvolat pocit spolupatřičnosti. 
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Z ekonomického hlediska jde o možnost úspory mzdových nákladů s ohledem na daňové 

a odvodové úlevy a zvýhodnění.  

Program benefitů může být součástí i krizového plánu zaměstnavatele. Náklady 

na prevenci jsou pro zaměstnavatele levnější než náklady na nemoc.  

Poskytování benefitů je i způsob odlišení se od konkurence. Také je snahou získávání 

konkurenční výhody, posilňování firemní kultury, budovaní reputace, zvyšovaní hodnoty 

značky a především je zvyšování image a atraktivity zaměstnavatele. 

 Poskytován benefitů by nemělo být za žádných okolností diskriminační. Jakákoliv 

diskriminace v pracovněprávních vztazích je zakázaná, pokud jde o pracovní podmínky, 

odměňování za práci či poskytování jiných peněžitých plnění, o odbornou přípravu 

a o příležitost dosáhnout funkčního nebo jiného postupu v zaměstnání. Pelc (2011) 

2.7.5 Způsob sjednání zaměstnaneckých benefitů 

Benefity jsou zpravidla sjednávány v:  

 kolektivní smlouvě (uzavřené mezi zaměstnavatelem a odborovou organizací),  

 pracovní smlouvě (uzavřené mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem),  

 vnitřním předpise (vydávaným jednostranně zaměstnavatelem), 

 jiné smlouvě např. manažerské (uzavřené zaměstnavatelem se zaměstnancem). 

Macháček (2010) 

 

2.7.6 Formy poskytování zaměstnaneckých benefitů  

Fixní způsob poskytování benefitů  

Zaměstnavatel v kolektivní smlouvě nebo ve vnitřním předpise stanoví základní 

zaměstnanecké benefity pro všechny zaměstnance. Je pouze na nich zda tyto benefity využije 

nebo ne. Největší nevýhodou fixního systému podle Pelce (2009) je, že zaměstnavatel investuje 

do určitého programu zaměstnaneckých výhod, ale zaměstnanci nemusí mít o tyto benefity 

zájem. 
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Flexibilní způsob poskytování benefitů (cafeteria systém)  

Vhodně nastavený systém zaměstnaneckých výhod by měl být podpořený možností 

svobodného výběru. Z tohoto důvodu, mnoho firem v současné době přechází na systém 

volitelných zaměstnaneckých výhod, tzv. cafeteria systém. Argumentem pro zavedení tohoto 

volitelného systému jsou podle posledních trendů stále se snižující se náklady na 

zaměstnanecké výhody. Zaměstnanci sice na výhodách dostanou méně, ale zato si mohou 

vybrat takové benefity, které jsou pro ně nejpřínosnější. Cafeteria systém je zjednodušeně určitý 

soubor výhod, ze kterých si zaměstnanci čerpají dle svého výběru, přání a samozřejmě taktéž 

podle určitých pravidel stanovených zaměstnavatelem.  

Organizace tedy určí výšku zaměstnaneckého účtu, do jehož výše následně zaměstnanci 

mohou čerpat zaměstnanecké výhody.  

Jednoznačným přínosem je vysoká flexibilita a zohledňování individuálních potřeb 

zaměstnanců. Systém cafeteria sleduje celou řadu cílů jako je například snížení fluktuace 

zaměstnanců, zvýšení atraktivity dané společnosti, pracovní spokojenosti a ochoty k pracovním 

výkonům u zaměstnanců, dále je to například i snížení pracovní neschopnosti.  

Volitelný systém bývá i úspornější. Organizace může ušetřit na nákladech z důvodu 

zájmu na optimalizaci jejich rozdělení podle motivačních potřeb zaměstnanců namísto 

celkového zvyšování vynakládaných prostředků na jejich poskytování. Náklady na volitelný 

systém jsou taktéž vynakládány efektivněji, protože mají větší motivační náboj pro 

zaměstnance. Pro různé zaměstnance jsou jednotlivé poskytované výhody odlišně atraktivní a 

v tomto systému si mohou zvolit ty, které jim vyhovují. Armstrong (2007) 

Podle Bláhy, Mateiciuce a Kaňákové (2005) hlavními výhodami flexibilního systému jsou:  

 flexibilita – systém je možné průběžně aktualizovat podle potřeb a preferencí 

zaměstnanců,  

 transparentnost – založená na pravidlech, možnostech zpětné vazby a přehledu nákladů 

na zaměstnanecké výhody,  

 spravedlnost – zaměstnanec si sám obhospodařuje svůj zaměstnanecký účet,  

 individualizace a diferenciace – podle potřeb zaměstnanců,  

 participace a zvýšení spoluzodpovědnosti zaměstnanců – dává zaměstnancům možnost 

volby, čím na sebe berou i zodpovědnost za konkrétní podobu personální politiky 
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ve firmě, rozhodují o struktuře části svého příjmu, jak použijí přiznanou částku, 

jak vyhodnotí informace atd.,  

 informovanost – systém je přehledný a pro zaměstnance je tak přístupná i informace 

o tržní hodnotě výhod,  

 zlepšuje se image firmy – zaměstnanci si váží důvěry svých zaměstnavatelů tím, že mají 

možnost určité volby, to zaměstnavatele zvýhodňuje oproti ostatním firmám, které tento 

systém nezavedli,  

 roste sounáležitost zaměstnanců s firmou, jejich loajálnost – v případě problémů 

a nutnosti úspor jsou zaměstnanci v této oblasti ochotní přinést oběť a snížit si rozsah 

poskytovaných výhod.  

Macháček (2010) tvrdí, že v dnešní době by neměl poskytovaný benefit nabídnout jen 

atraktivní výběr služeb a volno-časových aktivit, ale také by měl být moderním produktem, 

který umožní zaměstnancům svobodnou volbu výběru. 

Mezi nevýhody tohoto systému poskytování benefitů patří dle Pelce (2011) především 

administrativní náročnost a nutnost pravidelné aktualizace potřeb zaměstnanců, což je 

v obou případech velmi nákladné. Nicméně v dnešní době technologického pokroku je ve 

většině větších firem možné i tento faktor ošetřit interními zdroji, například využití firemního 

intranetu, firemního informačního systému apod.  

Zajímavým trendem poslední doby, který v rámci problematiky poskytování 

zaměstnaneckých výhod není možné vynechat je také to, že samotné systémy zaměstnaneckých 

výhod, jejich vedení, správa a celá řada činností sem patřících se staly také atraktivním 

předmětem podnikání nejedné firmy. Ty tak nabízejí společnostem, aby celý systém 

„outsourcovali“ a odbourali tak administrativní náročnost spojenou se správou 

zaměstnaneckých účtů, evidenci požadavků zaměstnanců na čerpání atd. Nemalou výhodou 

při outsourcingu tohoto procesu je bezpochyby to, že takové společnosti mají s dodavateli 

různých poukázek a dalších výhod smluvně sjednáno slevy, které by se jednotlivým 

zaměstnavatelům sotva podařilo vyjednat. 

Pro zachování efektivity tohoto volitelného systému je ze strany zaměstnavatele zcela 

jistě důležité, aby pravidelně prováděl průzkum mezi zaměstnanci, sledoval, jaké 

zaměstnanecké výhody poskytuje konkurence, jaké jsou aktuální trendy v poskytování 

zaměstnaneckých výhod. Na základě těchto informací je následně vhodné nabídku výhod 
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aktualizovat. Velký význam má také dostatečná informovanost zaměstnanců nejen o nárocích 

na benefity, ale i o nákladech společnosti na ně, z důvodu, aby si tak zaměstnanci lépe uvědomili 

rozsah poskytované sociální starostlivosti svého zaměstnavatele. 

V podnikové praxi lze podle Bláhy, Mateiciuce a Kaňákové (2005) narazit na tři možné 

varianty flexibilního systému poskytování zaměstnaneckých benefitů: 

 systém bufetu - zaměstnancům se neposkytují žádné benefity povinně, a proto 

mohou „utratit“ přidělené body na výhody podle vlastních preferencí. V rámci 

nabídky nejsou při výběru ničím omezeni. Současně existuje možnost výměny 

zákonných povinností za jiné nepovinné benefity. V častých případech se jedná 

o délku dovolené. Při její nevyčerpání má zaměstnanec možnost změny za jinou 

preferovanější výhodu. Zaměstnanci mají vždy přehled o aktuálním zůstatku, 

mohou různě kombinovat finančně méně náročné výhody, případně mohou šetřit 

na ty zajímavější, 

Obr. 2.4 Systém „bufetu“ 

 Zdroj: vlastní zpracování podle Horváthové a Čopíkové (2007) 

 systém jádra - jedná se o kombinaci fixního a variabilního systému. Společnost 

si určí benefity, které jsou pro ni vysoce efektivní, a existuje pro ně předpoklad, 
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že zaměstnanci tuto výhodu nepreferují, popřípadě ji většina zaměstnanců 

preferuje, v tom případě by bylo zcela zbytečné mít tuho výhodu umístěnou ve 

volitelné části. Tyto benefity tvoří fixní jádro, které je shodné pro všechny 

zaměstnance. Současně zaměstnavatel přidělí zaměstnancům počet bodů, které 

mohou utratit rovněž jako v „bufetovém systému“ bez omezení a podle vlastního 

zvážení, 

 

Obr. 2.5 Systém „jádra“ 

 

Zdroj: vlastní zpracování podle Horváthové a Čopíkové (2007) 

 

 systém bloků – společnost rozdělí zaměstnance do vícero kategorií, např. top 

management, střední management, nižší management, a pro každou tuto 

kategorii si vytvoří vlastní balíček výhod (benefitů), který mohou následně 

zaměstnanci čerpat, opět bez omezení.  
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Obr. 2.6 Systém „bloků“ 

Zdroj: vlastní zpracování podle Horváthové a Čopíkové (2007) 

 

3 ČEZ, a.s. 

3.1 Profil společnosti 

Akciová společnost ČEZ byla založena v roce 1992 a to Fondem národního majetku 

České republiky.  

Skupina ČEZ je již po léta integrovaným energetickým koncernem působícím v řadě 

zemí střední a jihovýchodní Evropy a v Turecku s centrálou v České republice. Hlavním 

předmětem podnikání koncernu tvoří výroba, distribuce, obchod a prodej v oblasti elektřiny 

a tepla, obchod a prodej v oblasti zemního plynu a těžba uhlí. Skupina ČEZ zaměstnává 26 tisíc 

zaměstnanců. (výroční zpráva skupiny ČEZ, 2014)  

Nejvýznamnějším akcionářem mateřské společnosti ČEZ, a. s., je Česká republika 

s podílem na základním kapitálu (ke dni 31. 12. 2014) téměř 70 %. Správa jejího akciového 

podílu je tedy vykonávána prostřednictvím Ministerstva financí České republiky. Akcie ČEZ, 

a. s., jsou obchodovány na pražské a varšavské burze cenných papírů, kde jsou součástí 

burzovních indexů PX a WIG-CEE. (výroční zpráva skupiny ČEZ, 2014) 
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3.2 Historie  

1992 – Založení elektrárenské společnosti ČEZ, a.s.  

1993 – Otevření první větrné elektrárny ČEZ, a.s., v Krušných horách.  

1996 – Zahájen provoz v přečerpávací vodní elektrárně Dlouhé Stráně.  

1997 – Vstup skupiny české energetiky do Evropy.  

1998 – Dokončen rozsáhlý odsiřovací program českých elektráren.  

2002 – Zahájení zkušebního provozu prvního bloku Jaderné elektrárny Temelín.  

2003 – Získání většinových majetkových podílů v pěti regionálních distribučních společností. 

2004 – Vstup skupina ČEZ na rumunský a bulhraský trh  

2005 – Akvizice Severočeských dolů.  

2006 – Akvizice elektráren v Polsku a Bulharsku.  

2007 – Dokončení procesu integrace bývalých regionálních společností do Skupiny ČEZ.  

2008 – Zahájení expanze Skupiny ČEZ do Turecka a Albánie.  

2009 – Získání hnědouhelných dolů Mibrag v Německu. Vstup na turecký trh.  

2010 - Zahájení prodeje zemního plynu zákazníkům z řad domácností v České republice. 

2011 - Zahájení výstavby nového zdroje zemního plynu v areálu Elektrárny Počerady. 

2012 - Zprovoznění první ultrarychlé dobíjecí stanice Skupiny ČEZ pro elektromobily. 

 

2014 – Odebrání licence skupiny ČEZ v Albánii. Opuštění tamního trhu. 

 

3.3 Předmět podnikání 

V České republice společnosti Skupiny ČEZ těží a prodávají uhlí, vyrábějí a distribuují 

elektřinu a teplo, obchodují s elektřinou a dalšími komoditami, prodávají koncovým 
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zákazníkům elektřinu, teplo a zemní plyn a poskytují další služby. Výrobní portfolio tvoří 

jaderné, uhelné, plynové, vodní, fotovoltaické, větrné a bioplynové zdroje. K zajištění 

kontinuity úspěšného působení na trhu v České republice, který je pro Skupinu ČEZ z hlediska 

jejího podnikání rozhodující, probíhá rozsáhlá obnova, modernizace a rozvoj výrobního 

portfolia i distribučních sítí a do praxe jsou uváděna inteligentní řešení v oblasti distribuce.  

V zahraničí Skupina ČEZ působí zejména v oblasti distribuce, výroby, obchodu 

a prodeje elektřiny. Skupina ČEZ vlastní nebo spoluvlastní výrobní či distribuční aktiva 

v Polsku, Rumunsku, Bulharsku, Turecku a na Slovensku. V Nizozemsku a Irsku jsou součástí 

Skupiny ČEZ společnosti zprostředkující vlastnictví a zajišťující její financování. V řadě zemí 

Evropy Skupina ČEZ obchoduje s elektřinou a dalšími komoditami na velkoobchodních trzích. 

Koncovým zákazníkům prodává Skupina ČEZ elektřinu či zemní plyn, kromě České republiky 

zejména v Rumunsku, Bulharsku, Turecku, Maďarsku, Polsku a na Slovensku. (výroční zpráva 

skupiny ČEZ, 2014) 

3.4 Orgány společnosti 

Nejvyšším orgánem je valná hromada, ta volí a odvolává jednotlivé členy dozorčí rady 

s výjimkou těch, kteří jsou jmenováni zaměstnanci. Řádná valná hromada se koná nejméně 

jednou za rok. Kontrolním orgánem je dozorčí rada, dohlíží na výkon představenstva a jednání 

spojené s podnikatelskou činností celé společnosti, dozorčí rada má 12 členů. Z toho 8 členů 

dozorčí rady volí valná hromada, zbytek zaměstnanci společnosti. Statutárním orgánem je 

představenstvo, které řídí činnost společnosti a jedná jejím jménem. To se řídí zásadami 

a pokyny, které schválila valná hromada, dále musí dodržovat právní předpisy a stanovy 

společnosti. Představenstvo se skládá z 6 členů, kteří jsou volení a odvoláváni dozorčí radou. 

Sledování správného postupu sestavování účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky, 

hodnocení účinnosti vnitřní kontroly společnosti, vnitřního auditu, sledování procesu 

povinného auditu účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky, posuzování nezávislosti 

statutárního auditora a auditorské společnosti a především poskytování doplňkových služeb 

společnosti je záležitostí výboru pro audit. 

3.5 Sociální politika 

Sociální politika ve společnosti ČEZ a její dceřiných společností představuje široký 

okruh aktivit a výhod poskytovaných svým zaměstnancům formou peněžitého i nepeněžitého 
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plnění, které jsou ošetřeny v jednotlivých kolektivních smlouvách, které jsou uzavřeny mezi 

zaměstnavateli a odborovými organizacemi. Zaměstnancům jsou poskytovány mzdy, které 

odpovídají dlouhodobým ekonomickým výsledkům celé skupiny ČEZ a jejímu postavení 

na trhu práce. (výroční zpráva skupiny ČEZ, 2014) 

Ve společnosti ČEZ je stanovena zkrácená pracovní doba na 37,5 hodiny týdně, 

dovolená je prodloužena o jeden týden nad rámec zákonného nároku a zaměstnancům je 

poskytováno pracovní volno s náhradou mzdy, tyto poskytované výhody se týkají jak 

zaměstnanců mateřské společnosti ČEZ, tak i zaměstnanců dceřiných společností.  

Společnosti Skupiny ČEZ poskytují všem svým zaměstnancům i nadstandardní rozsah 

zaměstnaneckých výhod, jako jsou:  

 osobní účty určené pro rekreaci,  

 zdravotní péče včetně preventivních zdravotních programů (Dny zdraví),  

 příspěvky na doplňkové penzijní spoření,  

 příspěvky na životní pojištění,  

 příspěvky na závodní stravování,  

 příspěvky po dobu prvních 3 dnů nemoci,  

 odměny k životnímu výročí,  

 odměny při odchodu do důchodu,  

 dary v mimořádných případech jednorázové sociální výpomoci. 

Ve společnosti ČEZ, a. s., působilo v roce 2014 celkem 32 základních odborových 

organizací, které organizovaly téměř 1 700 zaměstnanců, tj. 30 % z celkového počtu všech 

zaměstnanců. V integrovaných dceřiných společnostech Skupiny ČEZ v České republice 

působilo celkem 41 základních odborových organizací, ve kterých bylo organizováno 3 200 

zaměstnanců, tj. 47 % z celkového počtu zaměstnanců. Z toho 33 základních odborových 

organizací bylo sdruženo ve čtyřech sdruženích s regionální působností. Odborové organizace 

jsou členy Odborového svazu ECHO popřípadě Českého odborového svazu energetiků a jedna 

z odborových organizací je členem Odborového svazu KOVO. (výroční zpráva skupiny ČEZ, 

2014) 

Sociální dialog představuje důležitou součást strategie celého koncernu ČEZ, 

dlouhodobě přispívá k integraci a motivaci zaměstnanců. Pravidelným jednáním odborů 
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se zástupci vedení společnosti dochází k zajištění sociální stability mezi těmito subjekty. 

Důležitými tématy jsou projednávání řídicích dokumentů, organizačních změn ve společnosti 

a prezentace jednotlivých strategických záměrů dceřiných společností. Projednávání 

konkrétních pracovněprávních záležitostí jednotlivých zaměstnanců ve většině případů probíhá 

v jednotlivých odborových organizacích v příslušných lokalitách podle místa výkonu práce 

zaměstnanců. (výroční zpráva skupiny ČEZ, 2014) 

4 Analýza sociologického šetření 

4.1 Cíle šetření 

Hlavním cílem šetření je analýza současného stavu celkové spokojenosti zaměstnanců 

s poskytovanými zaměstnaneckými benefity a systémem jejich poskytování. Dílčími cíli šetření 

jsou: 

 analýza zda jsou benefity primárním motivátorem při výběru zaměstnání 

a pokud ano pro jakou věkovou skupinu pracovníků, 

 analýza spokojenosti pracovníků s přechodem od fixního systému poskytování 

benefitů k systému flexibilnímu (cafeteria systému). 

4.2 Zkoumaný soubor 

Zkoumaným vzorkem respondentů byli vedoucí pracovníci ve společnosti 

ČEZ EZ, s.r.o. se sídlem Ostravě-Vítkovicích. Z důvodu zaměření šetření byli respondenti 

pouze z řad nižšího managementu, tedy vedoucí pracovníci jednotlivých odborů. Počet těchto 

pracovníků se odvíjí podle velikosti daného odboru. Velikost zkoumaného souboru čítala 

51 pracovníků. Organizační struktura společnosti je součástí této práce, viz Příloha č. 2. 

Tito pracovníci mohou čerpat nejen zaměstnanecké výhody popsané v předcházející 

kapitole, ale také disponují zvláštním osobním účtem ve výši 8000 bodů v nespecifikované 

peněžité výši, který je určen pro čerpání benefitů z flexibilního systému (cafeteria), konkrétně 

se jedná o systém „jádra“, který je podrobně popsán v kapitole 2.7.6. Jak tento konkrétní systém 

společnosti ČEZ EZ, s.r.o. přibližně vypadá lze vidět v Příloze č. 3. Systém byl ve společnosti 

zaveden teprve v září 2014 a od spuštění se potýkal s mnoha nedostatky a problémy. Právě 



 
 

32 

 

z tohoto důvodu je cílem šetření zjistit, zda pracovníci jsou s tímto systémem již zcela sžiti 

a přechod k systému Cafeteria jim vyhovuje.  

4.3 Metody a techniky šetření 

Pro šetření byla použita metoda písemného dotazování prostřednictvím jednoduchého 

dotazníku. Důvod této volby byl menší na přípravu, realizaci, zpracování a distribuování. 

Pochopitelně je to příjemnější forma i pro samotné zaměstnance než například šetření formou 

rozhovoru. 

Dotazník je jedním z nejběžnějších nástrojů pro sběr dat pro různé typy průzkumů. 

Skládá se ze sérií otázek, jejichž cílem je získat názory a fakta od jednotlivých respondentů. 

Jak uvádí Surynek (2001) oproti jiným typům jako je například telefonický, či osobní rozhovor, 

pozorování, je možné prostřednictvím dotazníku získat požadované informace s mnohem menší 

námahou.  

Každý dotazník by měl dodržovat určitou logickou strukturu, otázky by měly z hlediska 

respondenta tvořit logický celek. V závislosti na výzkumu si můžeme zvolit strukturovaný 

dotazník, který má pevnou logickou strukturu s uzavřenými otázkami. Polostrukturovaný 

dotazník využívá polouzavřených nebo otevřených otázek. Pořadí otázek je spojeno 

se strukturou dotazníku, které jsou ve vzájemném kontextu. Otevřené otázky jsou takové, kdy 

není nabízena žádná možnost a respondent odpovídá zcela podle vlastního uvážení. Můžeme 

takto získat více informací, avšak tyto odpovědi jsou složitější na zpracování. Uzavřené otázky 

mají nadefinovanou škálu odpovědí. Ta musí být dostatečně obsáhlá, aby mohl respondent 

označit odpověď, která nejlépe vystihuje jeho názor. Kompromisem jsou tzv. polouzavřené 

otázky, kdy jsou respondentovi předloženy varianty odpovědí plus jedna úniková odpověď, 

kde může vepsat svou odpověď. (Kozel, 2006) 

Na začátku dotazníku by měl být stručný úvod, který by měl respondenta oslovit 

a požádat o vyplnění dotazníku. Na závěr dotazníku je vhodné poděkovat za čas strávený 

vyplňováním dotazníku. Dotazník by měl splňovat několik náležitosti, otázky v něm musí být 

jasné, neutrální, citlivé a bez citového zabarvení, nesmí obsahovat žádné potenciálně 

nezodpověditelné nebo zbytečné otázky, které jsou irelevantní k potřebám výzkumu, 

maximálně věrohodný dotazník má být anonymní, bez požadavku na osobní, či kontaktní údaje. 

Mělo by se zamezit použití vícenásobné, či komplikované otázky a také je důležité se vyvarovat 

tzv. předpojatých otázek, tj. otázky navádějící respondenta k určité odpovědi. (Kozel, 2006) 
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Samozřejmě je třeba dbát i na úpravu dotazníku, stylistická a grafická stránka je velmi 

důležitá. Přednostmi dotazníku jsou především nízké náklady na jeho zpracování, jednoduchost 

a časová nenáročnost při jeho vyplňování respondentům. Problémem může být účelové 

zavádění respondentům, kdy uvede nepravdivé informace nebo také, že dotazování písemnou 

formou bez účasti tazatele nedokáže postihnout neverbální aspekty jako je tomu například 

při rozhovoru. Surynek (2001) 

4.4 Předvýzkum 

Předvýzkum proběhl na začátku dubna 2015. Předvýzkumu se zúčastnilo 6 respondentů. 

Tito respondenti nejsou součástí finálního výstupu ze sociologického šetření. Cílem tohoto 

předvýzkumu bylo pouze ověření, zda respondenti budou rozumět otázkám v dotazníku, a jestli 

správně pochopí, co je po nich v dotazníku žádáno. 

4.5 Organizace šetření 

Realizace finálního sociologického šetření probíhala v březnu 2015 na pracovišti 

společnosti ČEZ EZ, s.r.o. v Ostravě-Vítkovicích. Respondenti měli 14 dní na odevzdání řádně 

vyplněného dotazníku.  

Celkově bylo rozdáno 51 dotazníků. Odevzdáno bylo vyplněných 45 dotazníků, 

návratnost tedy činí 88%. Finální zkoumaný vzorek tedy činí 45 pracovníků, kteří řádně 

vyplnili a následně dotazník odevzdali. 

4.6 Zpracování dat 

Pro zpracování získaných dat byl využit tabulkový procesor Microsoft Excel, kde data 

byla zpracovávána a následně vyhodnocována. 

4.7 Struktura dotazníku 

V úvodní časti dotazníku je respondentům vysvětleno, k čemu tento průzkum slouží a že 

je dotazování anonymní. Pro přehlednější zpracování a analýzu zaměstnanecké spokojenosti 

se současnou motivací v dané společnosti dotazník začíná identifikačními otázkami, za kterými 

následuje hlavní část dotazníku. Dotazník obsahuje 12 otázek. Jde o uzavřené otázky a jednu 

otevřenou. Dotazník je sestaven tak, aby byl co možná nejjednodušší a strávený čas 

nad vyplňováním byl co nejkratší. První část dotazníku, otázky č. 1 až 3, se týkají 
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identifikačních a základních informací o pracovnících. Otázky č. 4, 5 a 6 jsou zaměřené 

na spokojenost zaměstnanců s prací, platovým ohodnocením a spravedlivostí systému 

odměňování. Na poskytované benefity se zaměřují otázky č. 7 a 8. Otázka č. 9 je otevřená 

a týká se, pro zaměstnance, nejvýznamnějšího benefitu. Poslední část dotazníku obsahující 

otázky č. 10, 11 a 12 se týká spokojenosti zaměstnanců s přechodem od fixního způsobů 

poskytování zaměstnaneckých benefitů k systému flexibilnímu. Součástí dotazníku je kromě 

jiného i poděkování za ochotu a čas strávený vyplňováním, to se nachází na samém závěru 

dotazníku. 

4.8 Výsledky dotazníkového šetření 

Otázka č. 1  

Jak dlouho ve společnosti pracujete? 

Z výzkumu vyplynulo, že více jak 39 zaměstnanců, což činí více jak 90% z celkového 

počtu, pracuje ve společností více jak 6 let, 18 z nich dokonce 11 a více let. Personální základnu 

je tedy možno považovat jako stabilní. V rozmezí 1 až 5 let pracuje zde 6 zaměstnanců. 

(graf 4.1) 

 Graf 4.1 Délka pracovního poměru respondentů 

Zdroj: vlastní zpracování 

1-5 let; 6; 13%

6-10 let; 21; 47%

11 a více let; 18; 

40%

1-5 let 6-10 let 11 a více let
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Otázka č. 2  

Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? 

Z dotazníkového šetření je očividné (graf 4.2), že drtivou většinu respondentů jsou lidé 

s vysokoškolským vzděláním (43). Pouze 2 pracovníci uvedli, že jejich nejvyšší dosažené 

vzdělání je středoškolské ukončené státní maturitní zkouškou. Podle interních materiálů 

společnosti ČEZ, EZ, s.r.o. je v současnosti podmínkou pro potencionální uchazeče o tyto 

pracovní pozice absolvování vysokoškolského studia. Důvod takto vysokého požadavku 

na kvalifikaci pracovníků si lze vysvětlit pravděpodobně vysokými nároky na vykonávání jak 

technických tak i manažerských činností spojenými s pracovní náplní.  

 Graf 4.2 Nejvyšší dosažené vzdělání respondentů 

Zdroj: vlastní zpracování 

Otázka č. 3  

Do jaké věkové skupiny patříte? 

Analýza výsledků struktury zaměstnanců podle věku (graf 4.3) ukázala, že podstatná 

část zaměstnanců se pohybuje v rozmezí 51 – 60 let (19) a v rozmezí 41 – 50 let (15). Následují 

zaměstnanci v rozmezí let 31-40 (7) a zaměstnanci starší 61 let (4).  

vysokoškolské; 

43; 96%

středoškolské s 

maturitou; 2; 4%

vysokoškolské středoškolské s maturitou
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 Graf 4.3 Věk respondentů 

Zdroj: vlastní zpracování 

Zajímavostí je také to, že oba pracovníci, kteří neabsolvovali vysokou školu, jsou starší 

61 let, jak lze vidět v grafu 4.4 Pravděpodobně se jedná o pracovníky s dlouhou praxí a 

vysokými znalostmi, kterými předčí i kolegy s vyšším vzděláním. 

 Graf 4.4 Vzdělání respondentů podle věku 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Otázka č. 4  

Je pro Vás Vaše práce dostatečně uspokojující a zajímavá? 

Z šetření je vidět (graf 4.5), že vysloveně negativně odpovědí „určitě ne“ reagovalo 

pouze 5 respondentů. Naopak zaměstnanců, pro které je práce velmi uspokojivá a zajímavá je 

8. Podstatná část (22) označila odpověď „spíše ano“ a 10 respondentů se přiklonilo k odpovědi 

„spíše ne“. 

 Graf 4.5 Uspokojující a zajímavá práce 

Zdroj: vlastní zpracování 

Otázka č. 5  

Jste spokojen se mzdovým ohodnocením Vaší práce, kterou vykonáváte? 

Tato otázka poukazuje na míru spokojenosti zaměstnanců se mzdovým ohodnocením 

(graf 4.6). Z celkového počtu 45 respondentů jsou velmi spokojeni pouze 3 z nich, 28 jich je 

spíše spokojeno 12 spíše nespokojeno a 2 respondenti uvedli, že s platovým ohodnocením jsou 

velmi nespokojeni. 
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 Graf 4.6 Spokojenost se mzdovým ohodnocením 

Zdroj: vlastní zpracování 

Co se týče spokojenosti se mzdovou politikou ve spojení s věkem respondentů, tak lze 

vidět na grafu 4.7, že nejméně spokojeni se mzdou jsou nejmladší pracovníci. Dva z nich jsou 

velmi nespokojeni a zbývajících 5 jsou spíše nespokojeni. Naopak zaměstnanci starší 61 let 

zaujímají opačné stanovisko, 3 z nich jsou velmi spokojeni a 1 je spíše spokojen. 

 Graf 4.7 Spokojenost respondentů se mzdovou politikou dle věku 

Zdroj: vlastní zpracování 

Velmi spokojen; 

3; 7%

Spíše spokojen; 

28; 62%

Spíše nespokojen; 

12; 27%

Velmi 

nespokojen; 2; 

4%

Velmi spokojen Spíše spokojen Spíše nespokojen Velmi nespokojen

0 0

5

2

0

13

2

00

14

5

0

3

1
0 0

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Velmi spokojen Spíše spokojen Spíše nespokojen Velmi nespokojen

31-40 41-50 51-60 61-70



 
 

39 

 

Otázka č. 6  

Je podle Vás současný systém odměňování spravedlivý? 

Podle výsledků šetření, které lze vidět v grafu 4.8 je pro většinu pracovníků nastaven 

spravedlivý systém odměňování, 33 z nich uvedlo, že systém považují za spíše spravedlivý, 

3 uvedli, že je určitě spravedlivý a 9 respondentů se domnívá, že systém odměňování je spíše 

nespravedlivý. Žádný z pracovníků se nedomnívá, že je systém určitě nespravedlivý. 

 Graf 4.8 Spravedlivost systému odměňování 

Zdroj: vlastní zpracování 

Otázka č. 7  

Byly pro Vás benefity jedním s rozhodujícím faktorů při výběru Vašeho 

současného zaměstnání? 

 Šetření ukázalo (graf 4.9), že benefity poskytované společností ČEZ EZ, s.r.o. byly 

rozhodujícím faktorem při výběru zaměstnání pro většinu respondentů, 19 z nich uvedlo 

odpověď „určitě ano“ a odpověď „spíše ano“ 11. Pro 12 respondentů benefity spíše nebyly 

rozhodujícím faktorem a pro 3 další nebyly určitě.  
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 Graf 4.9 Benefity jako rozhodující faktor při výběru zaměstnání 

Zdroj: vlastní zpracování 

Pokud se podíváme pro jakou věkovou skupinu respondentů, byly benefity 

rozhodujícím faktorem při výběru zaměstnání (graf 4.10) dojdeme k závěru, že benefity zcela 

jistě při výběru ovlivňovaly zejména zaměstnance zejména ve věku 41-50 let, následováni 

pracovníky ve věkovém rozmezí 51-60. 

 Graf 4.10 Benefity jako rozhodující faktor při výběru zaměstnání dle věku 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Otázka č. 8  

Jste spokojen s benefity, které Vám zaměstnavatel poskytuje? 

Průzkum ukázal, že s benefity společnosti jsou zcela nespokojeni pouze 2 zaměstnanci, 

11 je spíše nespokojeno naopak 32 zaměstnanců je s benefity spokojeno, 15 z nich dokonce 

velmi spokojeno (graf 4.11). 

 Graf 4.11 Spokojenost s poskytovanými benefity 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Otázka č. 9  

Jaký poskytovaný benefit ve flexibilním systému (Cafeteria) má pro Vás největší 

význam? 

V této otázce měli respondenti napsat benefit, který má pro ně co možná největší 

význam. 44 respondentů uvedlo, že největší význam pro ně má služební automobil s možností 

soukromého užívání. 1 respondent uvedl možnost využití zvýhodněných cen v nejmenované 

cestovní kanceláři. (graf 4.12) 

Graf 4.12 Nejvýznamnější poskytovaný benefit 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Otázka č. 10 

Jste spokojen s přechodem od fixního systému odměňování k současnému 

flexibilnímu systému odměňování (Cafeteria systému)? 

Z celkového počtu 45 respondentů se 31 z nich vyjádřilo, že s přechodem k flexibilnímu 

systému odměňování je spíše nespokojeno, 11 uvedlo, že velmi nespokojeno a 3 pracovníci 

odpověděli, že s přechodem je spíše spokojeno. Žádný respondent neuvedl, že s novým systém 

velmi spokojen. (graf 4.13) 

 Graf 4.13 Spokojenost s přechodem k flexibilnímu systému 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Otázka č. 11 

V případě, že jste odpověděl v předchozí otázce Spíše nespokojen/Velmi 

nespokojen vyberte důvod nespokojenosti se současným způsobem poskytování 

benefitů. 

Z celkového počtu 42 respondentů, kteří odpověděli v předchozí otázce negativně, 

25 uvedlo jako důvod nespokojenosti složitost systému spojeným s výběrem jednotlivých 

benefitů, dalších 17 uvedlo nemožnost volby benefitu, který byl součástí systému 

před zavedením flexibilního systému. (graf 4.14) 

 Graf 4.14 Důvod nespokojenosti s flexibilním systémem 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Otázka č. 12 

Který konkrétní benefit poskytovaný v dřívějším systému Vám v současnosti 

schází? 

V této otázce mohli respondenti vybrat jeden z benefitů, o jehož možnost volby byli 

připraveni při zavedení flexibilního systému. 25 z nich se vyjádřilo, že jim schází možnost 

přeměny benefitů na peněžité plnění, 16 respondentů uvedlo, že jim žádný benefit neschází 

a uvedli jako odpověď nemožnost využívání zvýhodněných cen při odběru zboží 

od telekomunikačních služeb pro své rodiny. (graf 4.15) 

 Graf 4.15 Konkrétní benefit poskytovaný v dřívějším systému 

Zdroj: vlastní zpracování 
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výhod je ve zkoumané společnosti používaný teprve několik měsíců, dá se tedy předpokládat, 

že nedostatky s tímto systémem budou v budoucnosti eliminovány. Jedná se především 

o složitost celého systému, jak vyplynulo z otázky č. 11. Respondentů, kterým systém 

nevyhovuje, z důvodu složitosti bylo 25 z celkového počtu 42 těch, kterým systém nevyhovuje.  

Důvodem proč je systém pro většinu zainteresovaných pracovníků složitý, po rozhovoru 

se zaměstnanci personálního oddělení vyplynulo, že je to z důvodu nedostatečné komunikace 

IT oddělení, pod které celý systém spadá s pracovníky, kterých se systém týká. A taktéž 

pracovníkům nebyly poskytnuty žádné relevantní informace jak se systémem pracovat. 

Způsobů jak tyto nepříjemnosti spojené s provozem systému cafeteria je jistě několik, nabízí se 

zlepšení prosté komunikace mezi IT oddělením a pracovníky, kterých se cafeteria týká, 

popřípadě vytvoření jednoduché příručky či návodu jak systém používat. Jako další důvod 

nespokojenosti s flexibilním systémem respondenti uváděli nemožnost volby benefitu, který 

měli pracovníci k dispozici před příchodem nového systému.  

Nejčastěji šlo o přeměnu poskytovaného benefitu na peněžní plnění, jak vyplývá 

z otázky č. 12. S příchodem nového systému cafeteria zaměstnanci již nemohou zjistit, jak 

velkou finanční hodnotu mají poskytované benefity. Důvod proč tomu tak je, se bohužel 

nepodařilo zjistit. Lze se jen domnívat, zda je to z důvodu zachování konkurenční výhody, kdy 

společnost tuto skutečnost zatajuje, aby konkurenční podnik nebyl schopný politikou 

zaměstnaneckých výhod se inspirovat nebo je příčina tohoto jednání jiná. 

Další zajímavou informací, která vyplynula z dotazníkové šetření je – který benefit 

v systému cafeteria je pro pracovníky nejvýznamnější, téměř všichni dotazováni kromě jednoho 

pracovníka odpověděli na otázku totožně, a to, že nejvýznamnějším benefitem pro ně je 

služební automobil s možností použití i k soukromým účelům. Z rozhovoru s pracovníky 

personálního oddělení vyplynulo, že pravděpodobný důvod proč drtivá většina služební 

automobil využívá je ten, že s příspěvkem na nákup rodinného automobilu je spojeno mnoho 

omezení, co se týče výběru konkrétního modelu, a tak zaměstnanci dávají přednost raději 

využívání automobilu služebního. Tento benefit je ve flexibilním systému zařazen 

do volitelných položek. Po tomto šetření je zcela zřejmé, že takové umístění tohoto benefitu 

ve volitelné části systému pozbývá smyslu, a tak lze společnosti navrhnout dvě řešení, buďto 

služební automobil poskytnout všem pracovníkům a snížit tak osobní účet určený pro čerpání 

výhod, popřípadě zliberalizovat politiku spojenou s příspěvkem na nákup rodinného 

automobilu a dát tak pracovníkům možnost širšího výběru. 
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Nabízí se ale otázka zda využití systému cafeteria v jeho současné podobě má smysl, 

nelze si nevšimnout jeho jisté míry jeho nelogičnosti využití. Společnost ČEZ EZ, s.r.o. by se 

mohla zabývat možností poskytování všech benefitů prostřednictvím systému cafeteria a ne jak 

je tomu doposud. 

Skupina ČEZ je všeobecně známá tím, že poskytuje svým zaměstnancům velmi 

nadstandartní zaměstnanecké výhody. Je to pravděpodobně i jeden z důvodů, proč se tato 

společnost pravidelně umisťuje na předních příčkách nejžádanějších zaměstnavatelů. Není tedy 

nic překvapujícího, že z otázky č. 7 vyplynulo, že rozhodujícím faktorem pro výběr povolání 

ve společnosti ČEZ byly pro 49% dotazovaných právě benefity. 

Pokud se podíváme, pro jakou věkovou skupinu byly benefity rozhodujícím faktorem 

pro výběr povolání ve společnosti ČEZ, tak dojdeme k závěru, že se jedná především 

o pracovníky ve věku 41-50 let popřípadě starších. Respondenti v rozmezí let 31-40, benefity 

jako rozhodující faktor neuváděli. Společnost by tedy měla zvážit to, zda poskytované benefity 

jsou atraktivní i pro mladé uchazeče o práci. Zcela jistě by i tato věková skupina byla 

pro společnost přínosem. 

Důležitou a zcela jistě pozitivní informací pro společnost je, že většina dotazovaných, 

tedy vedoucích pracovníků odborů ve společnosti ČEZ EZ, s.r.o. považuje současný systém 

odměňování ve společnosti za spravedlivý, ke kladné odpovědi se přiklonilo 80% 

dotazovaných.  

Co se týče spokojenosti respondentů s mzdových ohodnocením dojdeme k závěru, jak 

vyplynulo z otázky č. 5, že vyloženě nespokojeni s výši mzdy jsou zejména pracovníci nižšího 

věku. Důvodů proč se zrovna tato věková skupina považuje za nedostatečně mzdově 

ohodnocena, je pravděpodobně mnoho. Jedním z důvodu může být geografická poloha 

pracoviště společnosti ČEZ EZ, s.r.o., společnost má sídlo v Ostravě, která se potýká 

dlouhodobě s vysokou nezaměstnaností, a tak lidé staršího věku se mohu cítit ohroženější 

na trhu práce a více si váží svého zaměstnání a výše své mzdy, oproti mladším ročníkům, kteří 

možnost potencionálního rizika nesdílí, a tak se zaměstnáním a mzdovým ohodnocením jsou 

častěji méně spokojeni. 
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6 Závěr 

Součástí mnoha firem v České republice jsou zaměstnanecké výhody neboli benefity 

v dnešní době již nedílnou součástí odměňování. Zaměstnanci tento systém odměňování příliš 

neovlivňují, jelikož benefity jsou pouze dobrovolnou výhodou plynoucí od zaměstnavatele 

zaměstnancům nad rámec mzdy. Každá společnost by měla sama zvážit, co je pro její 

zaměstnance nejlepší. Přece jen se možní budoucí zaměstnanci jinak dívají na společnost, která 

by jim byla schopna a ochotna poskytnout různé výhody, než na společnost, která 

zaměstnancům nic navíc ke mzdě nenabízí. Zájmem každé společnosti by mělo být přilákat co 

nejvíce kvalifikovaných zaměstnanců, kteří budou pro firmu odvádět maximum. A právě 

zaměstnanecké výhody či benefity jsou jedním z hlavním motivátorů jako pro budoucí, tak i pro 

současné pracovníky společnosti. 

Tato bakalářská práce se zaobírala problematikou benefitů jako jednou z motivací 

zaměstnanců. 

Cílem bylo zjistit spokojenost zaměstnanců nižšího managementu ve společnosti 

ČEZ EZ, s.r.o. s poskytovanými benefity a jejich systémem poskytování. K tomu, aby cíle bylo 

dosaženo, dopomohly informace pocházející z personálního oddělení jmenované společnosti a 

především však výsledky z dotazníkového šetření, které proběhlo přímo na konkrétním 

pracovišti této společnosti. Získané data byly podkladem pro shrnutí a doporučení 

v předcházející kapitole. 

Ze samotného šetření vyplynulo, že většina zaměstnanců je celkově s poskytovanými 

benefity spokojena. Naopak využití systému cafeteria, tedy flexibilního systému poskytování 

benefitů se ukázalo, že v současné podobě nemá ve společnosti zcela smysl. A to především 

z důvodu jisté složitosti a jeho nesmyslnému způsobu využití. S využitím dotazníkového šetření 

a rozhovorů s pracovníky personálního oddělení bylo navrženo několik možných řešení jak tuto 

situaci zlepšit. Po zavedení je možné předpokládat, že výhody tohoto flexibilního systému 

poskytování zaměstnaneckých výhod budou efektivně a naplno využity. 
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Příloha č. 1 – Dotazník 

DOTAZNÍKOVÝ PRŮZKUM 

VE SPOLEČNOSTI ČEZ, a.s. 

Prosím o vyplnění dotazníku, který se týká průzkumu spokojenosti zaměstnanců s motivací 

a poskytovanými benefity od zaměstnavatele. Jmenuji se Patrik Winter a jsem studentem 3. ročníku 

Ekonomické fakulty VŠB v Ostravě. Výsledky tohoto dotazníku využiji k tvorbě mé bakalářské práce na 

téma Benefity jako motivace zaměstnanců, ve které se budu snažit vytvořit návrh na zlepšení struktury 

nabízených benefitů ve prospěch zaměstnanců i zaměstnavatelů. Dotazník je anonymní. 

 

Správnou odpověď prosím zaškrtněte. 

1) Jak dlouho ve společnosti pracujete? 

 � 1-5 let 

 � 6-10 let 

 � 11 a více let 

2) Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? 

 � středoškolské s maturitou 

 � vysokoškolské 

3) Do jaké věkové skupiny patříte? 

 � 31-40 

 � 41-50 

 � 51-60 

 � 61-70 

4) Je pro Vás Vaše práce dostatečně uspokojující a zajímavá? 

 � Určitě ano 

 � Spíše ano 

 � Spíše ne 

 � Určitě ne 

5) Jste spokojen se mzdovým ohodnocením Vaší práce, kterou vykonáváte? 

� Velmi spokojen 

 � Spíše spokojen 

 � Spíše nespokojen 

 � Velmi nespokojen 
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6) Je podle Vás současný systém odměňování spravedlivý? 

� Určitě ano 

 � Spíše ano 

 � Spíše ne 

 � Určitě ne 

7) Byly pro Vás benefity jedním s rozhodujícím faktorů při výběru Vašeho současného 

zaměstnání? 

 � Určitě ano 

 � Spíše ano 

 � Spíše ne 

 � Určitě ne 

8) Jste spokojen s benefity, které Vám zaměstnavatel poskytuje? 

 � Velmi spokojen 

 � Spíše spokojen 

 � Spíše nespokojen 

 � Velmi nespokojen 

9) Jaký poskytovaný benefit ve flexibilním systému (Cafeteria) má pro Vás největší 

význam? 

 

 

…………………………………………………………………... 

 

 

10) Jste spokojen s přechodem od fixního systému odměňování k současnému flexibilnímu 

systému odměňování (Cafeteria systému)?   

 � Velmi spokojen 

 � Spíše spokojen 

 � Spíše nespokojen 

 � Velmi nespokojen 
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11) V případě, že jste odpověděl v předchozí otázce Spíše nespokojen/Velmi nespokojen 

vyberte důvod nespokojenosti se současným způsobem poskytování benefitů  

 � Složitost systému spojená s výběrem poskytovaných benefitů 

 � Nemožnost volby benefitu poskytovaného v předchozím systému  

 � Jiný důvod 

12) Který konkrétní benefit poskytovaný v dřívějším systému Vám v současnosti schází?   

 � Odběr zboží/služeb od telekomunikačních služeb pro své rodiny za zvýhodněné ceny 

 � Přeměna benefitů na peněžité plnění 

 � Žádný benefit mi neschází 

 

Děkuji Vám za ochotu a čas strávený nad vyplňováním tohoto dotazníku. 

 

Patrik Winter 

Student VŠB Ekonomické fakulty v Ostravě
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Příloha č. 2 - Organizační struktura společnosti ČEZ EZ, s.r.o.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   Zdroj: Interní materiály skupiny ČEZ 
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Příloha č. 3 - Ilustrace flexibilního systému benefitů společnosti ČEZ EZ, s.r.o. 

 

 

 

Zdroje: vlastní zpracování podle interních materiálů skupiny ČEZ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


