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Úvod 
 

S přelomem nového tisíciletí se cyklus ekonomiky světa pozvolna přenáší do své 

klesající části. První vlaštovky, jako hypotéční krize v USA, klesající pobídky pro vstup 

zahraničních firem na území vyspělých států, rostoucí inflace České koruny a podobně, 

ohlašují nástup nového období. Jak se na něj připravit, či jak v něm přežít (prostě - jak jít 

s dobou) - jsou otázky hodny pozornosti nejen každé domácnosti, ale hlavně každého jednoho 

zaměstnavatele.  

 

V Evropě se každodenní utkávání se s jinými vyspělými rivaly na propojeném 

celoevropském trhu a dosažení zisku, dostalo v posledním desetiletí do centra pozornosti, 

polykající veškeré manažerské úsilí. Ale protože se také říká, že 20. století bylo ve znamení 

hledání správného člověka, nezůstává v pozadí za marketingem přežití ani management.  

 

Tedy: QUO VADIS, management 21. století? Dalo by se polemizovat o celosvětovém 

pojetí člověka, jako zlatého fondu podnikatele. Jistý však ale je přechod od zaměstnanců, 

coby osob, k osobnostem. V případě Ostravy a jejího okolí se dá až dokonce hovořit o 

jakémsi převrácení role biblického malého Davida a obra Goliáše. Mamutí podniky, jako 

například v posledních letech vznikající automobilky, pohltily mnohou pracovní sílu a jiné 

podniky s méně perspektivními povoláními se potýkají s nedostatkem nových zaměstnanců.  

 

Jak se zasadit o loajalitu zaměstnance? Jak se stát poutavým pro novou pracovní sílu? 

Vždyť právě kde jinde, než na cestě k dlouhodobému úspěchu, by se měla společnost ptát, jak 

si udržet stávající i získat nový potenciál ukrytý v každém z osobností? Odpověď tkví ve 

výhodách. V těch, které jsou poskytovány zaměstnanci, a které odlišují zaměstnavatele - jako 

poptávajícího na trhu práce.  

 

Zjistit odpovědi na všechny předchozí otázky v celosvětovém, či národním měřítku, 

by bylo nesmírně zajímavé, ale ještě více náročné. Proto se ve své práci zaměřím pouze na 

jednu konkrétní společnost a stanovím si oblast zkoumání mnohem méně širokou.  

  

Cílem mé práce je zjistit preference čerpání sociálního fondu zaměstnanců ČD Cargo 

a.s. a to její části - provozní jednotky Ostrava, dále pak upozornit na nesrovnalosti mezi tím, 

co zaměstnanci žádají a co je jim nabízeno, v neposlední řadě pak v kombinaci 

s doporučeními navrhnout společnosti optimální způsob, jak vylepšit stávající nabídku 

zaměstnaneckých výhod.  
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1 Teoretická východiska 
 

1.1 Odměňování 

 Systém odměňování pracovníků se skládá ze vzájemně propojených politik, procesů a 

praktických postupů organizace při odměňování jejích pracovníků podle jejich přínosu, 

dovedností a schopností a jejich tržní hodnoty. Je utvářen v rámci filozofie, strategie a 

politiky odměňování organizace a zahrnuje uspořádání procesů, praxe, struktur a postupů, 

které zabezpečují a udržují vhodné typy úrovně mezd a platů, zaměstnaneckých výhod a 

jiných forem odměny.1 

Obr. 1.1 Složky celkové odměny 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Zdroj:  ARMSTRONG, M. 2002, str.564)   
 

 

 Jednou z částí celkové odměny jsou zaměstnanecké výhody. Má-li zaměstnavatel 

zájem na pracovníkově kvalitním pracovním výkonu, je třeba jej motivovat, a to buď 

prostřednictvím hmotných, nehmotných, vnitřních či vnějších prostředků. Nehmotnou 

motivací může být například uznání, pochvala, vyjádření, že pracovník je pro organizaci 

důležitý. Za hmotný prostředek motivace jsou považovány finanční odměny, ale také 

nefinanční benefity. Těmito výhodami bývají například: možnost využívat referentské 

vozidlo, služební notebook, připojení k internetu, a to i k soukromým účelům.2 

                                                 
1 ARMSTRONG, M. Řízení lidských zdrojů, 2002 
2 http://www.personalista.com/pracovni-prostedi/nefinancni-benefity-a-motivace.html 
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1.2 Zaměstnanecké výhody 

 Kde se vlastně zaměstnanecké výhody vzaly? Na trhu práce dochází vlivem sociálních 

i ekonomických faktorů k navyšování mezd v takové míře, že se jejich hladiny postupně 

srovnávají. Tento fakt způsobil, že již před několika lety přišly mzdy o svou pozici 

konkurenční výhody a bylo potřeba nalézt místo ní jinou alternativu. 

 

 Zaměstnanecké výhody neboli benefity jsou výhody, které poskytuje zaměstnavatel 

svým zaměstnancům k pravidelné mzdě. Je to praktický způsob motivace k vyššímu 

pracovnímu výkonu, nebo také k udržení pracovní morálky, firemní kultury a loajality.  

 

 Zaměstnaneckou výhodou tedy může být cokoli, co zaměstnavatel poskytuje svým 

zaměstnancům nad rámec stanovený zákoníkem práce a zaměstnanci to jako benefit ocení. 

Zaměstnanecké výhody proti mzdovému navýšení přináší to pozitivum, že některé z nich jsou 

daňově zvýhodněny. Ačkoliv současné trendy volby skladby zaměstnaneckých výhod pomalu 

ustupují od těch daňově uznatelných a zaměstnanecké výhody jsou chápány spíše i jako výraz 

image společnosti, konkurenční výhody, respektive sociální odpovědnosti vůči 

zaměstnancům. Proto je potřeba přihlížet i na jiné formy možných úspor, například těch 

spojených s poskytováním benefitů formou kafeterie a komplexního outsourcingu 

administrace benefitů. Zde vzniká pro zaměstnance i zaměstnavatele zajímavá úspora, která se 

projevuje smluvenými slevami u dodavatelů zaměstnaneckých výhod. Při komplexním 

outsourcingu administrace benefitů vzniká zaměstnavateli také úspora mzdových nákladů, 

jelikož všechny administrativní úkony jsou přeneseny na dodavatele benefitového programu.  

 

Kafeterie 

 Možnost rozdělování zaměstnaneckých výhod  na základě výkonu, nezávisle na čase 

přináší systém kafeteria. Zaměstnavatel má jeho prostřednictvím možnost nabídnout 

zaměstnancům širokou nabídku výhod tak, aby byl schopen uspokojit všechny potřeby, zájmy 

a záliby svých zaměstnanců. Základní princip kafeterie staví na tom, že každý zaměstnanec 

má definováno, co od něj organizace požaduje. Pokud je požadavek splněn, pracovník získá 

určitý počet bodů, který může „směnit“ za benefitní produkty. Kafeterie funguje na obdobném 

principu jako bonusové programy, které nabízejí banky a telekomunikační operátoři. Na 

virtuálním kontě pracovníka se kumulují bonusové body, které lze ve finále směnit za 

benefity. Meritum kafeterie tkví jednak v přesně definovaných podmínkách „hry“ – 
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průhlednosti systému a jednak v šíři benefitního portfolia, které se pracovníkům nabízí.1 U 

kafeteria systému navíc praxe ukázala, že 100 % zaměstnanců čerpá 100 % rozpočtu určeného 

na zaměstnanecké výhody (u fixních systémů vyčerpá většinou 80-100 % tohoto rozpočtu 

pouze 30-40 % zaměstnanců).2 

 

 Čím dál víc rozšířený kafeteria systém má však ale také jednu podstatnou nevýhodu: 

vysokou administrativní náročnost. Evidence rozpočtu každého jednotlivého zaměstnance a 

vyřizování jeho objednávek čerpání benefitů si vyžaduje výrazné navýšení zatížení 

personálního oddělení společností. I na tento problém však existuje řešení v podobě 

společností, které se specializují na outsourcing kafeteria systémů. Nabízejí univerzální 

papírové poukázky nebo internetové samoobslužné aplikace. Nově se na českém trhu objevil i 

systém předplacených platebních karet uplatnitelných ve vybrané síti kulturních a sportovních 

zařízení.2 

  

 V rámci nabídky internetové aplikace si každá firma může sama navolit jednotlivé 

skupiny zaměstnaneckých výhod, jako např. sport, kulturu, cestování, vzdělávání, penzijní 

připojištění, nadstandardní zdravotní péči nebo i daňově nevýhodné benefity, jako např. 

příspěvek na benzin, kupón MHD nebo příspěvek na stavební spoření. Při rozhodování, zda 

správu kafeterie převést na externího dodavatele, si je třeba nejprve vytyčit, co je očekáváno 

od takovéto spolupráce a propočítat náklady na zavedení a provoz interního řešení. Zejména 

pro společnosti s počtem zaměstnanců menším než 100 není outsourcing kafeteria systému 

nákladově efektivní. 

 

 Průzkum společnosti Watson Wyatt Worldwide, kterého se zúčastnilo 135 společností 

působících v USA ukázalo, že většina z nich outsourcuje alespoň některé součásti své 

administrativy týkající se zaměstnaneckých výhod, přičemž mezi nejčastěji outsourcované 

benefity patří důchodové a spořící plány, zdravotní a sociální výhody.3 Do jisté míry je tento 

fakt způsoben naprosto odlišným sociálním systémem USA, než jaký je zaveden v ČR, přesto 

však ukazuje na jasné současné preference. 

 

                                                 
1http://www.personalista.com/pracovni-prostedi/nefinancni-benefity-a-motivace.html 
2 http://kariera.ihned.cz/index.php?p=q00000_save&article[id]=16367180&article[area_id]=10084840 
3 http://www.management.cz/?nav=svet&detail=outsourcing-benefitu-nejcasteji-z-vice-zdroju 
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1.3 Obecné členění zaměstnaneckých výhod: 1 

 

Finanční služby 

 Do oblasti motivace zaměstnanců lze zařadit také produkty z oblasti bankovnictví a 

pojišťovnictví. Každý produkt má své parametry, zvláštnosti a v neposlední řadě i svá 

pravidla pro daňová osvobození. Benefity, které jsou zahrnuty v této kategorii, jsou již často 

považovány spíše za nezbytné pracovní pomůcky, či podmínky potřebné k lepšímu výkonu, 

jako například notebook, služební telefon, služební vůz atd.. Poskytnutí služebního vozidla na 

sebe navazuje také jisté daňové zvýhodnění. Již pořízení takového automobilu je obecně 

daňově uznatelným nákladem. Poskytnutí je osvobozeno od pojistného a pro účely zdanění u 

zaměstnance dochází pouze ke zvýšení daňového základu o 1 % pořizovací ceny automobilu 

(včetně DPH). Zákon dále nestanoví počet služebních vozidel, které by zaměstnanec mohl mít 

k dispozici i pro soukromé účely.2 

 

 

Zdravotní péče 

 Každému zaměstnavateli záleží na zdraví svých zaměstnanců, proto jsou zdravotní 

benefity velmi vyhledávanou komponentou v balíčcích zaměstnaneckých výhod. Přispívá k 

tomu jistě i zákonná povinnost zaměstnavatelů ohledně zajištění základní zdravotní péče.  

 

 

Rozvoj a vzdělávání 

 Rozvoj a vzdělávání jsou nezbytnou součástí života každého člověka, a také 

nezbytnou podmínkou k udržení konkurenceschopnosti každé firmy na trhu. V České 

republice se zajímá o možnosti rozvoje a vzdělávání již při vstupním pohovoru 78 % 

uchazečů o zaměstnání. Benefity v této oblasti se proto stávají jedním z nejvýznamnějších 

kriterií při rozhodování o budoucím zaměstnavateli. Aby školení mohlo být zahrnuto do 

skupiny daňově zvýhodněných benefitů, musí se jednat o dočasné prohlubování kvalifikace, 

které souvisí s činností zaměstnavatele. V případě, kdy vzdělávání je zaměstnavatelem 

poskytnuto zaměstnanci v nepeněžní formě, je tento benefit osvobozen od daně z příjmů 

fyzických osob a následně i od pojistného, bez ohledu na jeho daňovou uznatelnost. 

 

                                                 
1 Novotný, R., Kohoutek, Z. Odměňování a personalistika, 1999 
2 http://tiscali.cz/mone/mone_center_071012.1017976.html 
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Volný čas 

 Každý pracující člověk se těší na moment, kdy zavře dveře kanceláře a bude moci 

trávit svůj volný čas podle svých představ. Proto zaměstnanci nejvíce oceňovanou složkou v 

systému benefitů jsou příspěvky zaměstnavatelů na různé sportovní, kulturní a společenské 

akce. Uplatnění těchto benefitů tak nepřímo přispívá k vylepšení firemní kultury a týmové 

práce.  

 

Sociální mix 

 Pokud má společnost odborovou organizaci, jsou právě benefity z oblasti sociálního 

mixu častým předmětem její pozornosti. I když společnost odbory nemá, jsou tyto 

zaměstnanecké výhody jistě velmi zajímavou alternativou jak pečovat o zaměstnance. Při 

finálním sestavení systému benefitů je možné využít i možnosti, kdy jsou do benefitového 

programu zařazeny také produkty zaměstnavatele, které následně zaměstnanci čerpají za 

zvýhodněnou cenu apod.. Velmi oblíbenou variantou či doplňkem systému benefitů u 

zaměstnanců je design tzv. "zaměstnaneckých klubů". Pro tento klub jsou vytvořeny přesná 

pravidla a zásady čerpání. Pro každý benefitový systém je vždy vypracována analýza 

daňových režimů jednotlivých skupin výhod a jejich následné dopady na zaměstnance i 

zaměstnavatele.  

 

1.4 Vhodná skladba zaměstnaneckých výhod: 

  Cílem každé společnosti je, či by mělo být, přilákání co nejlepších zaměstnanců, 

udržení jejich loajality, spokojenosti a motivace v práci i mimo ni. Dobře zvolený systém 

odměňovaní doplněný systémem zaměstnaneckých výhod dokáže zvýšit 

konkurenceschopnost při získávání pracovní síly. Pomáhá také motivovat a stabilizovat 

klíčové pracovníky podniku.1 Otázkou však zůstává, jak takovýto dobře zvolený systém 

vytvořit. Z průzkumů z posledních dvou let společnosti Sodexho Pass2, která se zaměřuje na 

zaměstnanecké výhody a na expertní poradenství v oblasti motivace a rozvoje systému 

benefitů, vyplývá, že existuje výrazný nesoulad mezi výhodami, které firmy poskytují svým 

pracovníkům a výhodami, které zaměstnanci skutečně chtějí. Rozdíl mezi zjištěnou potřebou 

zaměstnance a skutečností je více než 40 %. Firmy velmi podceňují význam benefitů pro 

zaměstnance a spíše se zaměřují na ty daňově uznatelné, respektive na nákladnost 
                                                 
1 http://www.hr-server.cz/common/vlastni_clanek_detail.asp?c_id=450&o_id=1301 
2http://www.personalista.com/pracovni-prostedi/pruzkum-poskytovane-zamestnanecke-vyhody-neodpovidaji-
pranim-zamestnancu.html 
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jednotlivých výhod. Obecně je také patrný posun ve vývoji zaměstnaneckých výhod u většiny 

velkých firem, které spíše ustupují od garantovaných výhod (určeným všem zaměstnancům 

bez rozdílu) směrem k těm podmíněným výkonem zaměstnance. 

 

 Ze stejných výzkumů vyplývá, že zaměstnavatelé velmi zanedbávají oblast tzv. 

volnočasových benefitů, penzijního připojištění a zdravotní péče. Naopak jedinou výjimkou, 

kde nabídka výhod převyšuje očekávání pracovníků, je oblast stravování, které se však dnes 

již považuje za samozřejmost. Nejlépe je tedy nespoléhat se na to, co si vedení společnosti 

myslí, že její zaměstnanci chtějí, ale rovnou provést průzkum potřeb a přání svého vnitřního 

trhu. 

 
Graf 1.1 Nejčastěji poskytované benefity v ČR v roce 2006 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(Zdroj: http://www.sodexho.cz/czcz/nase-sluzby/zamestnanecke-vyhody/zamestnanecke-

vyhody.asp)   
  

 

 Kam zaměřit portfolio zaměstnaneckých výhod napovídá například průzkum 

provedený CVVM.1 Podle tohoto průzkumu 70 % lidí minimálně jednou týdně čte časopisy, 

49 % poslouchá hudební nahrávky, 47 % se věnuje koníčkům, 45 % se schází s přáteli, 

známými či sousedy, 43 % čte knihy, 34 % sportuje nebo cvičí. 27 % se snaží zvyšovat si své 

                                                 
1 http://www.personalista.com/pracovni-prostedi/nefinancni-benefity-a-motivace.html 
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jazykové nebo odborné znalosti, 23 % chodí na výlety do přírody a 21 % navštěvuje vinárny, 

kavárny či restaurace. Minimálně jednou za měsíc pak 25 % občanů zajde do veřejné 

knihovny, 21 % do kina, 10 % do divadla nebo na koncert populární hudby. Do galerie nebo 

na výstavu výtvarného umění podle vlastního vyjádření alespoň jednou v roce zavítá 44 % 

respondentů, na koncert vážné hudby pak 30 %. 

 

 Z průzkumu tedy vyplývá, že stěžejními složkami portfolia zaměstnaneckých výhod 

by měly jednoznačně být ty související s kulturním vyžitím - jako předplatné tisku, klubové 

karty knižních nakladatelství a hudebních vydavatelství, vstupenky na kulturní akce. Dále pak 

z průzkumu plyne, že více než čtvrtina pracovníků si chce zvyšovat své jazykové, nebo 

odborné znalosti – je tedy vhodné zařadit do portfolia benefitů také nabídku jazykových kurzů 

a programů dalšího vzdělávaní (prohlubování stávající kvalifikace, rekvalifikace). 

 

 Postup pro určení skladby zaměstnaneckých výhod na míru jednotlivým společnostem 

je prakticky shodný, avšak konečný výsledek je naprosto individuální. Pro každou společnost 

je stěžejní cíl, kterého chce dosáhnout, prostředky, které k tomu má, preference skupin 

zaměstnanců, data která má nebo shromáždí, jak s nimi samozřejmě naloží a v neposlední 

řadě, jak je zajištěná zpětná vazba na provedené změny a reakce na ni. 

 
Obr. 1.2 Nastavování systému benefitů 
 

 
  

(Zdroj: http://www.hrzive.cz/data/2005-05-12/martina_wolfova_jana_korinkova.pdf) 

 

Kultura a 
cíle 

společnosti 

 

Možnosti 
společnosti 

 
 

Analýza 
preferencí 

zaměstnanců 

 

Metodika, 
nástroje a 
dodavatelé 

 
 

Komunikace 
a zpětná 
vazba 

Co potřebujeme podporovat? 
Čeho chceme dosáhnout? 

Jaké prostředky chceme investovat? 
Jaké máme možnosti a zdroje? 
Jaké jsou daňové implikace? 

Výběr relevantních benefitů. 

Stanovení cílů. 

Průzkum mínění zaměstnanců: 
- preference jednotlivých skupin. 
 

Vypracování nabídky: 
-principy a pravidla 
-propojení na výkon/absenci,... 
 

Vytvoření nástrojů: 
-administrace benefitů 
-komunikace. 
 

Výběr dodavatelů. 

Úpravy a vyladění 
systému v případě 
potřeby. 
 

Komunikace zaměstnanců. 
Průběžné sledování realizace cílů.
 



 
 

9

 Zajistit úspěšnost zvolené skladby zaměstnaneckých výhod prakticky nelze, je však 

ale možné zaměřit se na obecně úspěšné motivační faktory. Jedním z nich je například 

vyvolání pocitu soudržnosti, jinými slovy podpora smyslu pro společné sdílení organizace.1 

 

 

Sdílené vlastnictví 

 Tento model odměňování je běžný zejména v západních zemích. Zaměstnanec, 

kterému je odměnou za vykonanou práci firemní akcie, má (teoreticky) větší tendenci 

identifikovat se s potřebami společnosti a přispívat k jejímu úspěchu efektivnější prací. 

Poskytováním podílů zaměstnancům mají společnosti prostor k projevení svého pozitivního 

názoru a důvěry v zaměstnance.  

 

 

Obdarovávání 

 U programu takového odměňování je zvláště důležitá osobitost. Každý zaměstnanec je 

jedinečný a dá-li zaměstnavatel najevo, že tento fakt respektuje, například nějakým vhodným 

dárkem, zaměstnanec získá snadno pocit speciálního ocenění a vlastní důležitosti. Nemusí se 

jednat o drahé dárky ani peněžní hotovost, důležité je také načasování. Zvláště účinné jsou 

dárky v době, kdy je to neočekávané. Osobní dárky také pomáhají udržet motivaci v dobách, 

kdy se například společnosti nedostává hotovosti na zvýšení platů.  

 

 

Optimalizace 

 (Ve smyslu skladby finančních a nefinančních složek zaměstnaneckých výhod.) V 

mnoha zemích se neukázalo jako efektivní poskytovat zaměstnancům finanční odměny nad 

rámec hrubé mzdy. Zvláště za přispění daňových opatření, které navýšený příjem 

zaměstnance značně prodražují. Na druhou stranu kvalitní penzijní plány nebo podpora 

zdravotní péče spojené s vědomím, že společnost pečuje o své zaměstnance i v nemoci a ve 

stáří, mohou být atraktivními zaměstnaneckými výhodami. Pokud jde o nepeněžní benefity, 

firmy mohou zaměstnancům poskytovat celou řadu věcí, od firemních vozů či počítačů, přes 

lázně a dovolené, až po péči o děti. Důležité je vždy vycházet z individuálních potřeb firmy a 

zaměstnanců.  

 

                                                 
1http://www.management.cz/?nav=svet&detail=jak-si-pojistit-uspesny-program-zamestnaneckych-vyhod 
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Status 

 Moderní firma s plochou strukturou, horizontálním řízením a otevřeným stylem, se 

vyhýbá izolujícím a neproduktivním stavovým symbolům. Ubývá proto rezervovaných 

parkovacích míst nebo oddělených jídelen. Přesto je však pocit uznání nenahraditelný. Za 

vhodnou alternativu jsou dnes  například považovány důležitě znějící názvy pracovních pozic.  

 

 

1.5 Sociální fond:  

Sociální fond: není legislativně vymezen. Jde o fond vytvořený zaměstnavatelem, 

účetně účelově vyčleněné finanční prostředky pro potřeby, které by jinak byly kryty z fondu 

kulturních a sociálních potřeb, tedy finanční prostředky k zabezpečování kulturních, 

sociálních a dalších obdobných potřeb zaměstnanců.1 Fond je tvořen převážně ze zisku po 

zdanění. O jeho tvorbě a používání rozhoduje samostatně zaměstnavatel, který sestavuje 

rozpočet fondu, a stanovuje také zásady pro jeho používání. Sociální fond je určen 

zaměstnancům zaměstnavatele, a to všem bez rozdílu. Princip rovnosti pro všechny  vyžaduje, 

aby byl sociální fond obhospodařován dle zásad dohodnutých v kolektivní smlouvě. 

 

1.5.1 Tvorba sociálního fondu: 

Sociální fond je tvořen na základě rozhodnutí zaměstnavatele, jeho statutárního 

orgánu. Výše může být určena například procentem z hrubých mezd. Prostředky vyplacené ze 

sociálního fondu nejsou daňovými výdaji. Respektive nejsou to výdaje vynaložené 

k dosažení, zajištění a udržení příjmů, ani k těmto výdajům není zaměstnavatel podle 

zvláštních předpisů povinen.  

 

1.5.2 Určení a užití sociálního fondu: 

O jednotlivých případech užití fondu rozhoduje zaměstnavatel tak, že postupuje podle 

pravidel dohodnutých v kolektivní smlouvě, popř. podle vnitřního předpisu u zaměstnavatele, 

u něhož odborová organizace nepůsobí. Čerpání fondu je určeno výhradně pro zaměstnance 

v pracovním poměru k zaměstnavateli. Ve vymezených případech lze fond používat také pro 

plnění ve prospěch rodinných příslušníků zaměstnanců, popř. i jiných osob. 

                                                 
1 PELC, V. Zaměstnanecké benefity čili sociální fond v praxi, 2005. 
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Z fondu lze:  

Přispívat na náklady na provoz kulturních zařízení, rekreačních zařízení, sportovních a 

tělovýchovných zařízení, rehabilitačních zařízení včetně masáží, a zařízení pro zájmovou 

činnost organizačních složek státu a příspěvkových organizací a na provoz autobusu, pokud je 

využíván pro potřeby zařízení sloužícího kulturnímu a sociálnímu rozvoji zaměstnanců.  
 

Hradit nákup vitaminových prostředků pro zaměstnance a přispívat zaměstnancům na 

očkování proti chřipce, klíšťové encefalitidě a hepatitis A, pokud není hrazeno ze zdravotního 

pojištění. 
 

Přispívat na vybavení ke zlepšení pracovních podmínek, na pracovní oděvy a obuv 

nad povinné vybavení, na jednotné oblečení a na vybavení pro sportovní a zájmovou činnost, 

které je půjčováno zaměstnancům. 

 

Pořízení hmotného majetku, který slouží kulturním a sociálním potřebám 

zaměstnanců. 

 

 Bezúročné půjčky nebo půjčky s úrokem nižším, než je obvyklá výše úroku na 

bytové účely nebo na překlenutí tíživé životní situace. 

 

 Stravování. Závodní stravování v Česku využívají přes tři miliony zaměstnanců, 

zhruba čtyřicet procent z nich využívá stravenky. Tím se řadí stravenky mezi jedny 

z nejcennějších benefitů. Na rozdíl od zvýšení hrubé mzdy stravenky nezvyšují daňový základ 

zaměstnance, a nespadají proto do vyměřovacího základu pro výpočet zdravotního a 

sociálního pojištění. V současné době si také společnosti mohou odečíst z daňového základu 

55 % nominální hodnoty těchto stravenek, nejvýše však částku 48,30 Kč na jednu stravenku. 

Konec tohoto daňového zvýhodnění má však dle dosavadních informací přinést novela účinná 

od 1. července roku 2008. Takovéto opatření by mohlo přinést do státního rozpočtu mezi 600 

miliony až miliardou korun. Druhou stránkou této problematiky je ale fakt, že jsou oblasti, 

kde závodní stravování není možné zajistit, kde stravenky nebo nějaká jejich obdoba, jsou 

jedinou možností.1 

 

 Rekreace pro zaměstnance nebo jejich rodinné příslušníky ve vlastních rekreačních 

zařízeních v jiných - v cizím vlastnictví, včetně rehabilitace a na tuzemské i zahraniční 

zájezdy. Disponuje-li zaměstnavatel vlastním rekreačním zařízením, mohou jej zaměstnanci 
                                                 
1 http://www.aspi.cz/oo-online/novinky/&n=131 
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využít beze strachu o dodanění. Užívání rekreačního zařízení, a to jak pro zaměstnance, tak i 

jeho rodinných příslušníků je osvobozeno od daně z příjmů fyzických osob. Současně tato 

zaměstnanecká výhoda nevstupuje ani do vyměřovacího základu pro pojistné. V případě, že 

takovéto zařízení zaměstnavatel nevlastní, může zaměstnanci (a rodinnému příslušníkovi) s 

obdobnými daňovými dopady poskytnout poukaz na rekreaci. Zde však platí podmínka 

poskytnutí nepeněžního příjmu, tzn. zaměstnanec nemůže dostat finanční odměnu na následný 

nákup rekreace, ale musí jít přímo o poukaz či jinou formu nepeněžního plnění. V úhrnu lze 

za kalendářní rok považovat za benefit osvobozený od daně a pojistného nejvýše částku 

20.000 Kč. Hodnota tohoto benefitu bude pro zaměstnavatele daňově neuznatelným 

nákladem.1 

 

Kulturu, t ělovýchovu a sport a to na vstupenky na kulturní, tělovýchovné a sportovní 

akce, na dopravu na ně a na náklady samotné akce pořádané organizační složkou státu nebo 

příspěvkovou organizací. 

 

 Sociální výpomoci a půjčky jednorázově poskytnuty zaměstnancům, popř. jejich 

nejbližším pozůstalým, v mimořádně závažných případech a při řešení tíživých a 

neočekávaných sociálních situacích, případně při postižení živelnou pohromou, ekologickou 

či průmyslovou havárií. V této oblasti lze dlouhodobě sledovat pokles počtu společností, které 

svým zaměstnancům poskytují zaměstnanecké půjčky. V roce 2003 tak činilo 42 % 

společností, o rok později již jen 32 %.2 

 

Pojištění. Z fondu lze hradit za zaměstnance celý příspěvek, nebo jeho část, na 

penzijní připojištění se státním příspěvkem a pojistné pro případ dožití, nebo pro případ smrti 

či dožití, nebo na důchodové pojištění.  
 

 Této možnosti využívá neustále více převážně velkých společností. V případě 

penzijního připojištění v roce 2005 šlo o 65 % společností, o rok později jich bylo 70 %. 

Výzkum z roku 2007, který pro ING realizovala společnost Ogilvy Public Relations, ukazuje 

již na 86 % společností z řad velkých firem (viz. Graf 1.2). (Podle údajů Asociace penzijních 

fondů se průměrná výše měsíčního příspěvku zaměstnavatele do penzijního připojištění 

zaměstnance rovná 461,75 Kč.) Zároveň 58 % respondentů tohoto průzkumu uvedla, že 

skladba nabídky jejich zaměstnaneckých výhod je výrazně ovlivněna  daňovou uznatelností.3 

                                                 
1 http://tiscali.cz/mone/mone_center_071012.1017976.html 
2 http://www.mesec.cz/clanky/zamestnanecke-vyhody-umi-vyznamne-motivovat/ 
3 http://www.mesec.cz/clanky/zamestnanecke-vyhody-umi-vyznamne-motivovat/ 
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Graf 1.2 Nejčastěji poskytované benefity velkých firem v ČR v roce 2007 (dle průzkumu ING) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Zdroj: http://tiscali.cz/mone/mone_center_071012.1017976.html) 
  

  

Od ledna roku 2008 však došlo ke sloučení limitů pro osvobození příspěvků na 

penzijní připojištění se státním příspěvkem a pojistného na životní pojištění, které hradí 

zaměstnavatel zaměstnancům. Pro oba produkty je zaveden jeden úhrnný limit, a to v 

absolutní částce 24 000 Kč ročně. Případné nadlimitní příspěvky bude muset zaměstnanec 

zdanit, a také z nich platit sociální i zdravotní pojištění. Zaměstnavatel si bude moci od svého 

základu daně odečíst v zásadě veškeré příspěvky zaměstnanci na penzijní připojištění, tedy už 

bez limitu. Také u životního pojištění neplatí od ledna 2008 pro firmy žádný limit, takže do 

nákladů si budou moci započítat životní pojištění placené zaměstnancům v libovolné výši. 

Uvedené změny se týkají jen příspěvků zaměstnavatele zaměstnancům, nikoliv možnosti 

fyzických osob odečíst si (při)pojištění ze základu daně.1 

 

Výhody pro zaměstnavatele: 2 

� Příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění je daňově uznatelným nákladem až do 

výše 3 % měsíčního vyměřovacího základu zaměstnance. 

� Z těchto příspěvků zaměstnavatel neodvádí pojistné na zdravotní a sociální zabezpečení 

35 %. 

                                                 
1 http://cms.unihostostrava.com/www/cl-458987436/1-aktuality/3106-co-prinasi-rok-2008-danova-
reforma/?archive= 
2 http://www.sodexho.cz/czcz/nase-sluzby/zamestnanecke-vyhody/nase-sluzby/financni-benefity/penzijni-
pripojisteni/penzijni-pripojisteni.asp 
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� Penzijní připojištění jako dlouhodobý benefit stabilizuje zaměstnance a zvyšuje jejich 

loajalitu vůči společnosti. 

 

Výhody pro zaměstnance: 

� Zaměstnanec získává státní příspěvek ve výši až 1 800 Kč ročně.  

� Zaměstnanec si může snížit roční základ daně z příjmů o částku až 12 000 Kč, roční 

úspora na dani tak může dosáhnout až 3 840 Kč.  

� Příspěvek zaměstnavatele se nezapočítává do základu daně z příjmů do výše 

5 % vyměřovacího základu zaměstnance, úspora oproti vyplácení mzdy činí až 32 %.  

� Z příspěvku zaměstnavatele se neplatí sociální a zdravotní pojištění, oproti vyplácení 

mzdy činí úspora 12,5 %. 

 

Dary věcné nebo peněžité za mimořádnou aktivitu zaměstnance ve prospěch 

zaměstnavatele, při pracovních výročích služebního poměru u zaměstnavatele, při životních 

jubileích, při odchodu do starobního nebo plného invalidního důchodu. 

Dále lze z fondu poskytnout plnění pro oblasti vzdělání, zdravotní péče, ochrany 

pracovního a životního prostředí, sportu, volného času, výchovy nebo ochrany dětí 

zaměstnanců.  

Ze sociálního fondu však nemohou být placeny náhrady za ztráty příjmů a plateb, 

které mají charakter příjmů ze závislé činnosti nebo funkčních požitků. 

 

1.6 Sociologický výzkum: 

Výzkum je pokládán za specifický proces rozvoje poznání, který se od jiných 

poznávacích aktivit liší především tím, že je systematický, pečlivě promyšlený a naplánovaný, 

že se jeho průběh řídí přísnými pravidly, zabraňujícími vzniku různých zkreslení a 

nepřesností, a že na jeho konci víme o určité oblasti skutečně něco nového a důležitého. Za 

sociální by se  pak měl považovat každý výzkum, který je zaměřen na vědecké poznání 

společenských jevů.1 Předmětem sociologického a sociálně psychologického výzkumu jsou 

                                                 
1 PAVLICA, K. A KOL. Sociální výzkum, podnik a management, 2000 
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sociální a sociálně psychické jevy, což jsou jevy vznikající v aktivitách jedinců orientovaných 

na jiné jedince a vznikající v průběhu percepce, komunikace a interakce.1 

Základní přístupy ke zkoumání sociálních a sociálně psychických jevů jsou dva. První 

způsob je zachytit jev jako celek. Druhý způsob je možné označit jako analyticko-syntetický. 

Ten zachycuje jev v jeho jednotlivých složkách, prakticky v analýze chovní jednotlivců. 

 

Při výzkumu je potřeba dodržet následující požadavky: 2 

Skepse- nové informace jsou přijímány pouze podmíněně a je nutné pochybovat o 

jejich hodnotě. Jejich zařazení do širšího rámce musí být dobře uváženo. 

Zobecňování – získané empirické konkrétní informace obecně nekorespondují 

s teoretickými modely přímo. Je třeba při včleňování těchto obecných informací do teorie vzít 

v potaz možné obecné rámce pojmů, ve kterých může být informace akceptována. 

Systémovost – předmětem zkoumání jsou vždy systémy. Je to soustava vzájemně 

propojených jevů, které se vzájemně ovlivňují v různé intenzitě. Právě z tohoto důvodu je 

potřeba neopomenout systémový pohled na danou problematiku, ačkoliv má relativně 

jednotný ráz. 

Ověřitelnost – používá se u takových výzkumných postupů, jejichž průběh je 

kontrolovatelný a opakovatelný. 

 

1.6.1 Etapy výzkumného procesu  

 
1. Přípravná etapa: Kvalita přípravné etapy je stěžejní pro celý budoucí výzkum. Její 

zanedbání může způsobit nepoužitelnost celého výzkumu. V rámci této etapy je 

podstatné definování cíle, specifikace zkoumaného problému a hlubší seznámení se 

zkoumaným problémem a následně projektová příprava. Cíl výzkumu musí přitom 

vyplývat ze společenské potřeby, aby nebyl samoúčelným. 

 

                                                 
1 SURYNEK, A., KOMÁRKOVÁ,R.,KAŠPAROVÁ,E. Základy sociologického výzkumu, 2001 
2 SURYNEK, A., KOMÁRKOVÁ,R.,KAŠPAROVÁ,E. Základy sociologického výzkumu, 2001 
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2. Realizační etapa: Náplní druhé etapy výzkumu je sběr dat. S použitím jednotlivých 

výzkumných technik je možno získat informace o sociálních a sociálně psychických 

jevech. Zdrojem informací mohou být buď primární či sekundární data. Podstatný a 

rozhodující je zde zvolený způsob získávání a zaznamenávání dat. 

 

3. Vyhodnocovací etapa: Tato etapa spočívá především v zpracování dat získaných 

v druhé etapě výzkumného procesu, a to pomocí vhodných médií, kvalitativní analýzy 

u kvalitativního výzkumu a statistické analýzy u kvantitativního výzkumu. 

Interpretace zjištěných skutečností je vytvářením sociologického a sociálně 

psychologického popisu a propojování empirických výsledků s příslušnými 

teoretickými koncepcemi. Závěrem vyhodnocovací etapy i celého výzkumu jsou 

případná doporučení a návrhy na opatření. 

 

Projekt výzkumu obsahuje: 

� cíle výzkumu, 

� rozbor problematiky a její dovedení k empirickému uchopení, 

� metodiku výzkumu a stanovení výzkumných technik, 

� plán zpracování primárních dat, 

� organizační zajištění, časový plán a finanční rozpočet. 

 
Jednotlivé operace: 

1. Rozpracování problému a formulace hypotéz. 

2. Operacionalizace, tvorba ukazatelů a škálování. 

3. Vymezení zkoumané populace jako objektu zkoumání. 

4. Stanovení vzorku. 

5. Určení odpovídajících technik. 

6. Zajišťování primárních dat. 

7. Zajišťování sekundárních dat. 

8. Sociologická a sociálně psychologická interpretace. 

 

Kvalitativní výzkum  má za úkol odhalovat neznámé skutečnosti o sociálních a 

sociálně psychických jevech v jejich dynamice a podmínění, a to především v oblastech: 

� Existence těchto jevů a jejich struktur. 

� Jejich vlastnosti a funkce. 

� Faktory, které jevy ovlivňují nebo s nimi jinak souvisejí. 
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Kvantitativní výzkum : Je to výzkum využívající statistických postupů, lze jej 

realizovat tehdy, jde-li o jevy relativně jednoduché, stabilizované a do určité míry poznané. Je 

zaměřen převážně na tyto charakteristiky jevu: 

� Rozsah výskytu zastoupení - četnost nebo okruh sociálních subjektů, u kterých 

se jev vyskytuje. 

� Frekvence - projev složek jevu v čase. 

� Intenzita - jako mohutnost nebo síla jednotlivých složek sociálního a sociálně 

psychického jevu (např. síla zájmu, míra spokojenosti). 

 

Vybrané metody kvantitativního výzkumu: 

a) Standardizované pozorování. 

b) Strukturovaný rozhovor. 

c) Dotazník. 

d) Experiment. 

 

 

1.6.2 Dotazník 1 

 Jedná se o formalizovanou podobu metody dotazování. Podstata dotazníku spočívá 

v písemném souboru otázek, na které respondent odpovídá rovněž písemnou cestou. 

Z uvedených možností odpovědí vybírá tu, která je dle něj nejblíže skutečnosti či naopak. 

Cílem je získat informace o postojích, motivech, názorech, hodnotách, vztazích, 

charakteristických rysech skupin a o podobných skutečnostech.  

 

Výhody dotazníku: 

� Možnost oslovit v relativně krátkém čase velký počet uchazečů. 

� Údaje z něj získané jsou jednotné, kvantifikovatelné a statisticky vyhodnotitelné. 

� Anonymita respondenta podněcuje upřímnost a otevřenost. 

� Hospodárnější, než zbylé metody kvantitativního výzkumu. 

� Tazatel zůstává objektivní. 

 

 

                                                 
1 PAVLICA, K. A KOL. Sociální výzkum, podnik a management, 2000 
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Nevýhody dotazníku: 

� Nízká návratnost dotazníků (udává se přibližně 50 %). 

� Alternativy odpovědí nemusí odpovídat respondentově názoru. 

� Případné neporozumění otázek nelze konzultovat. 

� Je založen na získání deskriptivních údajů bez možnosti získání hlubších souvislostí. 

� Nelze při něm sledovat respondentův neverbální projev. 

� Vysoké riziko sugestivních či náhodných odpovědí. 

 

 Informace získané s pomocí dotazníku jsou zcela závislé na formulaci jednotlivých 

otázek, zvolených forem odpovědí a konstrukci dotazníku. 

 

Formulace otázek: – Jelikož se jedná o písemnou formu komunikace, není možné 

konzultovat případné nedorozumění a nesrovnalosti v otázkách. Je třeba tedy při jeho 

vytváření dbát zejména na : 

� Jazykovou správnost - Formulace otázek musí odpovídat věku, socioekonomické 

úrovni, vzdělání respondentů. Není vhodné používat slangu či odborných výrazů. 

� Jednoznačnost výrazů – Vyhýbat se dvousmyslným výrazům, jedna otázka vždy 

sleduje jednu myšlenku. Výrazy by neměly ani vzbuzovat pocit ironie a zlehčování. 

� Objektivnost k problematice – Otázky by měly myšlenkově navazovat a být zaměřené 

na řešenou problematiku 

� Nesugestivnost otázek – Vyvolané odpovědi by měly být spontánní, jednotné a 

přirozené. 

� Pečlivý výběr osobních a intimnějších otázek – Nutné zvážit jejich nezbytnost, 

popřípadě formulaci zaměřit na nepřímé (projektivní) dotazovaní. 

� Neimplikovat sociální žádoucnost – Lidé mají v takovýchto případech tendenci 

nepravdivě odpovídat a schvalovat to, co je obecně pokládáno za žádoucí, správné a 

vhodné. 

� Přímá a nepřímá formulace otázek - Přímá otázka je zaměřena konkrétně na 

odpovídajícího, u nepřímé formulace je pak otázka položena jakoby ,,obecně‘‘, ve třetí 

osobě. 
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Možné formy odpovědí:  
 

 Uzavřená - respondent vybírá z minimálně dvou  předem formulovaných alternativ 

odpovědí. Tedy dichotomní otázka, na kterou se odpovídá alternativami Ano/Ne, 

Souhlasím/Nesouhlasím nebo například Likertovou tří nebo pěti stupňovou škálou, přičemž 

první a poslední odpověď jsou si k sobě opačnými póly. Výhodou této formy je větší 

jednotnost odpovědí, snadnější kvantitativní zpracování, a tím i vyšší spolehlivost. 

Nevýhodou je jakýsi pocit povrchnosti či stressu, který respondentovi vzniká, nemůže-li mezi 

nabízenými odpověďmi najít pro sebe dostatečně výstižnou, případně může odpověď vybrat 

náhodně, což snižuje kvalitu výpovědi celého dotazníku. 

 

 Otevřená – Tato forma nenabízí respondentovi žádné předem formulované odpovědi a 

respondent odpovídá čistě dle svého vlastního uvážení. Výhodou je možnost pružných a 

hlubších odpovědí, odhalujících i případné neporozumění otázky. Na druhou stranu také ale 

umožňují lépe identifikovat postoje, emoce a názory respondenta. Nevýhodou otevřené formy 

otázek je hlavně v jejich následném zpracování, které je časově velmi náročné a přesné 

kvantitativní vyhodnocení prakticky neumožňuje. Tyto odpovědi také vyžadují více 

respondentova času a aktivity, proto dochází k nevyplnění a opětovnému snížení vypovídací 

kvality celého dotazníku. 

 

 Polootevřená – je forma kombinovaná ze dvou předešlých. Respondentovi jsou 

nabídnuty předem formulované odpovědi, ale také možnost a prostor vepsat svou vlastní, jako 

u otevřené formy. Výhody i nevýhody obou předešlých forem se zde prolínají dle toho, jakou 

z variant odpovědi respondent zvolí. 

 

 

Pomocné položky: 

Identifikační – jsou potřebné k analýze odpovědí. Slouží ke zjišťování pohlaví, věku, příjmu, 

vzdělání, manželského stavu, profesnímu zařazení... 

Kontaktní – slouží k navázání kontaktu s respondentem a zpravidla se vůbec nevyhodnocují. 

Nárazníkové - Překvapující a nečekané otázky, které nabourávají stereotyp a únavu vznikající 

převážně u dlouhých dotazníků. Často nesouvisejí se zkoumaným problémem, nutí 

respondenta k uvažování a nevyhodnocují se. Mohou být i nositelem skrytého významu. 



 
 

20

Kontrolní – tyto otázky slouží k ověření pravdivosti už jednou zodpovězených otázek. Jejich 

formulace je odlišná, ale podstata stejná. Pomáhá odhalit odpovědi náhodné nebo třeba jen 

,,líbivé‘‘. 

 

Konstrukce dotazníku 

 Podstatné je úvodní slovo, které se nachází na začátku dotazníku. Je to prvotní 

oslovení respondenta. Mělo by obsahovat představení dotazovatele, vysvětlení k čemu bude 

dotazník použit, ujištění o anonymitě respondenta a nezneužití získaných informací, 

samozřejmě také postup, jak vyplňovat jednotlivé otázky (případně jej doplnit o konkrétní 

ukázku). Dobře formulovaný úvod slouží jako prostředek motivace k vyplnění.  

 

 Délka celého dotazníku je dalším z podstatných vlastností. Délka vyplňování by 

neměla přesáhnout 45 minut, po nichž respondent zcela ztrácí soustředění a jeho odpovědi 

jsou převážně náhodné. Při delších dotaznících je lépe spíše používat uzavřené formy 

odpovědí, přičemž odpovědi nesmějí být centrovány k jedné odpovědi více než z 25 %. 

 

 Otázky následující po úvodu by měly být spíše kontaktní a lehčí, ve střední části pak 

již složitější a více náročné. Směrem ke konci dotazníku je vhodné směřovat otázky 

s otevřenými odpověďmi a úplně nakonec pak umístit otázky osobní, citlivé či intimního rázu. 

 

Celková grafická úprava dotazníku je rovněž podstatná. Je důležité, aby respondenta 

neodrazovala přemíra textu, nevhodná velikost a styl písma, aby na všechny volné odpovědi 

měl dostatek místa.  

 
 

1.6.3 Demografická, profesní a kvalifikační struktura 1 

 Personální pojetí struktury sociálního systému vychází z reálně utvářených sociálních 

kategorií, jež jsou výsledky procesů v sociálním systému probíhajících. Za všechny mohou 

být zmíněny např. struktura formální, neformální, funkční, mocenská, komunikační, struktura 

sociálních pozic a rolí. Personalistická praxe sleduje ale hlavně takové struktury, v nichž jsou 

stěžejní širší okruhy jedinců, které se vytvářejí podle shodných věcných charakteristik. 

Takovýmito jsou především demografické, profesní a kvalifikační charakteristiky pracovníků 

                                                 
1 Nový, L., Surynek, A. a kolektiv, Sociologie pro ekonomy a manažery, 2006 
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a pracovních skupin. Struktura z hlediska těchto znaků vytváří výchozí, více či méně 

příznivou základnu pro fungování a rozvoj nejen sociálního systému, ale i celého podniku. 

 

 Každá demografická struktura – dle pohlaví, věku, rodinného stavu, vyžaduje většinou 

zcela konkrétní přístup k řízení jednotlivých pracovních skupin i specifické zaměření sociální 

politiky. Zvláště pak takové skupiny, jako jsou pracovníci předdůchodového věku, mladí 

pracovníci nebo matky s dětmi. Podobná specifika a potřebné konkrétní přístupy jsou i u 

skupin zaměstnanců s podobnou kvalifikací či vykonávající podobnou práci. 

 

 Práce, vědomá lidská činnost člověka zaměřená na vytváření určitých hodnot, je vždy 

uskutečňována v určitém společenském prostředí. Prostřednictvím práce lidé uspokojují nejen 

své základní biologické, ale i sociální potřeby. Míra množství pro uspokojení těchto potřeb se 

výrazně promítá do pracovní činnosti lidí i do jejich výsledků. 

 

 Druh práce – vypovídá o její náplni, struktuře činnosti i s jakými nároky je její výkon 

spojen. Konkrétní nároky souvisí s mírou její rozmanitosti, náročnosti, odborné připravenosti, 

úrovní nezávislosti práce a mírou odpovědnosti za průběh a výsledek práce. 

 

 Pracovní podmínky – představují soubor činitelů, které působí na pracovníka i na 

ostatní součásti pracovního procesu a ovlivňují jeho průběh a výsledky. Vnitřně je možné je 

členit na : 

Technicko-technologické – zahrnující technickou úroveň pracovních prostředků, 

charakteristiky a vlastnosti pracovních předmětů a používané technologické postupy. 

Organizační – k nimž patří právní a organizační normy a předpisy, formy dělby a kooperace 

práce, způsoby organizace a obsluhy pracovišť, organizace pracovní doby a pracovní režimy a 

formy normování a odměňování práce. 

Sociální – mezi které se řadí formální a neformální vztahy v pracovní skupině, podniková 

kultura, používané prostředky a techniky vedení lidí, formy udržování pracovní kázně, 

rozvíjení iniciativy a participace, stanovování a dosahování pracovních cílů. 

Zdravotně hygienické – zahrnující míru fyzické a psychické pracovní zátěže, fyzikální 

podmínky pracovního prostředí, bezpečností a hygienické podmínky a sociální služby, které 

podnik zajišťuje pro pracovníky. 
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2 Představení podniku ČD, a.s. 
 

České dráhy, a.s. vznikly na základě zákona 77/2002 Sb. zápisem do obchodního 

rejstříku ke dni 1.1.2003 jako jeden ze dvou právních nástupců bývalé státní organizace České 

dráhy. Sídlem je Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222/12 a jediným akcionářem této společnosti 

se základním kapitálem 20mld. Kč je Česká republika. Hlavním předmětem činnosti v den 

založení je provozování železniční nákladní a osobní dopravy. Přitom majetek tvořící 

železniční dopravní cestu není ve vlastnictví Českých drah, ale státu. Právo hospodaření 

s tímto majetkem vykonává druhý nástupce bývalé státní organizace Českých drah, Správa 

železniční dopravní cesty (SŽDC), státní organizace.  

 

Organizační strukturu společnosti tvoří úseky přímo řízené generálním ředitelem ČD, a.s. 

nebo jeho náměstky. Orgány společnosti jsou valná hromada - v níž je působnost státu jako 

jediného akcionáře vykonávána řídícím výborem, představenstvo a dozorčí rada. 1 

 

 

2.1 Dceřiné společnosti ČD, a.s. 

 

K 1.1.2008 má mateřská akciová společnost ČD tyto dceřiné společnosti: 2 

� ČD Cargo, a.s.  

� ČD Reality, a.s.  

� ČD-Telematika a.s.  

� Cestovní kancelář ČD travel, s.r.o.  

� DPOV, a.s.  

� Dopravní vzdělávací institut  

� RailReal a.s.  

� RAILREKLAM, s.r.o.  

� Traťová strojní společnost, a.s.  

� Výzkumný Ústav Železniční, a.s. (VUZ)  

 

 

                                                 
1 Audit společnosti ČD z roku 2006 
2 http://www.ceskedrahy.cz/wps/wcm/connect/cd-cz/cd/kontakty/dcerine_spolecnosti/ 
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2.2 Personalistika ČD, a.s. v číslech 

 

Graf 2.1 Počty zaměstnanců v letech 1993 až červen 2007 
 

 

(Zdroj:http://www.ceskedrahy.cz/wps/wcm/connect/cd-
cz/cd/skupina_cd/personalistika/personalistika_v_cislech/) 

 

 V rozsahu několika let se ČD snaží o výraznou restrukturalizaci, respektive hlavně o 

optimalizaci počtu zaměstnanců. Jak je z grafu 1 patrné, z počtu 110 177 zaměstnanců při 

svém vzniku, se postupně dostala až na loňský počet 54 610. Výrazná restrikční opatření byla 

životně důležitá hlavně z toho důvodu, že Česká republika ozdravěla stůj trh, dala podnět ke 

vzniku nových soukromých konkurenčních společností a v posledních několika letech se také 

začlenila do mezinárodního trhu. 

 

Graf 2.2 Věková struktura zaměstnanců ke dni 30.6.2007 
 

 

(Zdroj:http://www.ceskedrahy.cz/wps/wcm/connect/cd-
cz/cd/skupina_cd/personalistika/personalistika_v_cislech/) 
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Graf 2.3 Průměrný věk zaměstnanců k 30. září 2007 
 

 

(Zdroj:http://www.ceskedrahy.cz/wps/wcm/connect/cd-
cz/cd/skupina_cd/personalistika/personalistika_v_cislech/) 

 

Průměrný věk zaměstnanců společnosti České dráhy, a.s., činil v polovině roku 2007 

44,77 let (viz. graf 3). Tato skutečnost je dána především dlouholetým trendem snižování 

počtu zaměstnanců, omezeným přijímáním nových zaměstnanců, a také minimálním zájmem 

mladých lidí o povolání s výkonem práce v nočních hodinách, o sobotách a nedělích. Vysoký 

průměrný věk zaměstnanců s sebou nese problém ve vyšší nemocnosti, celkové absenci v 

pracovním procesu, nižší flexibilitu zaměstnanců, ale také pozitivní nižší fluktuaci a vyšší 

stabilitu pracovních týmů.  

Nevyrovnaná věková skladba je při pohledu na jednotlivá povolání zřetelná především 

v povolání strojvedoucí, kde ve věkové hranici nad 50 let je až 54,7 % zaměstnanců. Špatně 

realizovaná optimalizace a zvolená strategie v rámci úseku kolejových vozidel vedla až ke 

13ti letům bez nově příchozích strojvedoucích.  

Prostřednictvím akreditace výučních oborů na střeních školách, sociálních programů 

předčasného odchodu do důchodu a razantním propouštěním z určitých profesí na základě 

přehodnocení pracovních míst vykonávaných na ČD, a.s. lze očekávat výraznější snížení 

průměrného věku zaměstnanců zhruba v roce 2009-2010. 
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2.3 Vize a strategie ČD, a.s. 

Se vstupem České republiky do Evropské unie se otevřel český železniční trh zahraniční 

konkurenci, což přináší neopomenutelná rizika, současně však také i podstatné příležitosti 

(zvýšení poptávky po přepravě, možnost vstupu na lukrativní zahraniční trhy). České dráhy 

hodlají v tomto konkurenčním boji uspět a stát se respektovanou dopravní společností v rámci 

evropského dopravního prostoru. Dosažení tohoto cíle bude uskutečněno splněním nutných 

předpokladů: 

• implementace aktivní obchodní politiky, procesního a produktového řízení,  

• přizpůsobení struktury společnosti na přechod na holdingovou strukturu. 

 

Transformace společnosti byla vytyčena ve dvou etapách: 

 1. etapa transformace – již úspěšně dokončená založením dceřiných společností pro podporu 

doplňkových a servisních činností. 

 2. etapa transformace - je zaměřena na činnosti „jádrového“ podnikání (osobní, nákladní 

doprava, provozování dráhy). 

 

Po druhé etapě bude následovat jasné definování podmínek pro fungování a následné 

odčleňování dalších dceřiných společností v oblasti „jádrového“ podnikání.  

 

 

3 ČD Cargo, a.s. 

 

 Železniční nákladní doprava ČD přepravila ročně zhruba 90 mil. tun zboží, a stala se 

tak pátou největší v Evropské unii. Prakticky všechny unitární železniční společnosti v 

sousedních zemích se již však rozdělily na specializované podnikatelské subjekty. Praxe totiž 

ukázala, že jen samostatný subjekt může být dostatečně flexibilní součástí rozsáhlejších 

domácích i zahraničních projektů, a může také více investovat do svého vlastního rozvoje i 

obnovy vozového parku. Potřeba racionalizace a dosažení efektivity – tedy vyčlenění dceřiné 

společnosti pro nákladní přepravu (v rámci transformační strategie ČD, a.s.), tudíž vyplynula 

z legislativního i technologického vývoje situace na trhu nákladní železniční dopravy v 

Evropské unii a jejím okolí.  



 
 

26

3.1 Základní údaje o společnosti ČD Cargo, a.s. 

 

Vznik společnosti: 

 Druhá „jádrová“ etapa restrukturalizace ČD, a.s. byla započata s usnesením Vlády ČR 

č. 848 ze dne 25. 7. 2007 k restrukturalizaci společnosti České dráhy, a.s., v němž Vláda ČR 

souhlasila se zahájením prací směřujících k vyčlenění jádrových oblastí podnikání společnosti 

České dráhy, a.s., do dceřiných společností. 

 

 Usnesením Vlády ČR č. 1195 ze dne 22. 10. 2007 - souhlasem se založením dceřiné 

společnosti ČD Cargo, a.s. a usnesením Představenstva Českých drah, a.s.č. 884 ze dne 30. 

10. 2007 o založení společnosti ČD Cargo, a.s., byla založena dne 31. 10. 2007 společnost ČD 

Cargo, a.s. 1  

 

Základní kapitál: 

 Nepeněžitý vklad matky do nové akciové společnosti je dle znaleckého ocenění v 

hodnotě 9,066mld. Kč a zahrnuje nemovitosti k údržbě a opravě kolejových vozidel a 

vozového parku. Jedná se cca o třetinu lokomotiv (953) a všechny nákladní vozy Českých 

drah (34 936). Z mateřské společnosti přejde také do společnosti ČD Cargo, a.s., cca 12,5 

tisíce zaměstnanců. 

 

Vedení společnosti: 

 Vedení společnosti tvoří pětičlenné představenstvo, šestičlenná dozorčí rada a 

tříčlenná správní rada. Sídlem ČD Cargo, a.s. je Nábřeží L. Svobody 1222, Praha 1. 

 

Náplň činnosti: 

 „ČD Cargo, a. s. zajišťuje přepravu průmyslových a zemědělských komodit, surovin, 

paliva a pohonných hmot, zboží, kontejnerů a nadměrných nákladů. Zajišťuje pronájem 

nákladních vozů, vlečkové a další přepravní služby. Svým zákazníkům poskytují služby 

nákladní dopravy v celkem 1088 stanicích (včetně 31 stanic na tratích privatizovaných). 

Denně přepravuje po železniční síti cca 25 tis. vozů ložených nejrůznějším zbožím.“2 

 

                                                 
1http://www.cdcargo.cz/wps/wcm/connect/cdCargo/cdcargo/tiskove_centrum/tiskove_zpravy/tzp_vznika_cd_car
go_30_11_07 
2 http://www.cdcargo.cz/wps/wcm/connect/cdCargo/cdCargo/Cargo/profil_spolecnosti/ 
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Strategické cíle: 

 „Základním strategickým cílem ČD Cargo, a.s., je vytvoření profitabilní společnosti 

podnikající na liberalizovaném evropském trhu nákladní dopravy a získání většího podílu na 

trhu. Dalším ze strategických cílů je nabízet komplexní služby v oblasti přepravy zboží, ne jen 

samostatnou přepravu. Vývoj na evropském dopravním trhu směřuje k propojování 

železničních nákladních dopravců s poskytovateli logistických služeb.“1 

 

Nástroje k dosažení strategických cílů: 2 

 Zavedením systému managementu jakosti dle normy ISO9001:2000 deklaruje 

management společnosti zájem: 

� prokázat svou schopnost trvale poskytovat produkt splňující požadavky zákazníka i 

legislativních předpisů,  

� klást důraz na prozákaznické chování a zvyšovat spokojenost zákazníka,  

� vytvářet zaměstnancům pozitivní a motivující pracovní prostředí,  

� zlepšovat systém řízení,  

� vyhovět podmínkám výběrových řízení odběratelů,  

� zvýšit konkurenceschopnost,  

� při řízení jakosti uplatňovat procesní systém řízení. 

� zjednodušit interní procesy , snižovat náklady, v maximální možné míře zvyšovat 

kvalitu produktu a tvořit přiměřený zisk. 

 

Logo společnosti3: 

 Logo společnosti se skládá ze dvou stylizovaných liter ČD, které jsou semknuty do 

tvaru obdélníku symbolizujícího předmět činnosti - náklad či vagón, a z názvu „Cargo“ 

vysázeného základním firemním písmem ČD Fedra. 

 

 Podoba nového vizuálního stylu podporuje komunikaci klíčových hodnot společnosti:  

� grafický symbol a silné tahy písma ve značce vyjadřují sílu a stabilitu společnosti,  

� decentní tmavě modrá podporuje zkušenost a tradici,  

� přítomnost jasné světle modré symbolizuje modernost a dynamiku,  

� čistota a vzdušnost vizuálního stylu navozují téma profesionality a kvality. 

                                                 
1 http://www.ceskedrahy.cz/wps/wcm/connect/cd-
cz/cd/nase_cinnost/provozovani_drazni_dopravy/nakladni_doprava/ 
2 http://www.cdcargo.cz/wps/wcm/connect/cdCargo/cdCargo/Cargo/profil_spolecnosti/ 
3 http://www.cdcargo.cz/wps/wcm/connect/cdCargo/cdcargo/informacni_servis/aktuality/new_modro_modra_30
_11_2007 
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Obr. 3.1 Logo společnosti 
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Schéma 3.1 Struktura společnosti ČD Cargo, a.s. 
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3.2 Propojení matky ČD s dcerou ČD Cargo 

 Společnost ČD Cargo není rozhodně na českém trhu nováčkem. Za novou ,,Modrou-

modrou tváří“ , tedy novým vizuálním stylem tvořeným pomocí čtyř základních prvků: 

značky (grafické podoby názvu společnosti), firemního písma, firemních barev a doplňkových 

vizuálních prvků, se pro zákazníky ani obchodní partnery neskrývají žádné zásadní změny.  

 

 Přesněji řečeno „všechna práva týkající se majetkových hodnot a všechny závazky 

související s částí podniku vyčleněnou do nové dceřiné společnosti přecházejí na novou 

právnickou osobu, a to bez ohledu na skutečnost, zda se řídí obchodním nebo občanským 

zákoníkem. K přechodu práv dochází ke dni zápisu do obchodního rejstříku, tedy k 1. 12. 

2007.“1 

 

 Lze tedy snadno odvodit, že matku s dcerou spojují těsně po jejich oddělení nejen 

společní zákazníci a obchodní partneři, ale také zaměstnanci. Ti s sebou do ČD Cargo přenesli 

stejná pozitiva, ale i podobná úskalí, s nimiž se potýkala matka ČD. Tedy loajální 

zaměstnance s nízkou fluktuací, ale také vysoký průměrný věk a s tím spojenou nemocnost a 

absenci. 

 

 Také personalisté společnosti ČD Cargo pracovali při vytváření skladby 

zaměstnaneckých výhod na základě zkušeností a s podobnými zásadami jako v době, kdy 

pracovali pro ČD. Pro potřebu zapracování a osamostatnění podniku byla takováto varianta 

nejlépe schůdná. Nevyžadovala změny v přístupu personalistů, ani další úsilí k adaptaci 

z fondu čerpajících zaměstnanců. Bohužel však také ani o krůček nepřiblížila zaměstnanecké 

výhody coby lákadlo mladé pracovní síly, ani se nepokusila o lepší reflexi přání té stávající.  

 

 V oblasti personální je stěžejní propojení matky s dcerou ve dvou podnikových 

dokumentech, které společně tvoří základní stavební kámen vztahu zaměstnavatelů (ČD a ČD 

Cargo) a jejich zaměstnanců. Jsou to: Podniková kolektivní smlouva a Zásady hospodaření se 

sociálním fondem.  

 

                                                 
1 http://www.cdcargo.cz/wps/wcm/connect/cdCargo/cdcargo/informacni_servis/aktuality/new_zadne_zasadni_z
meny_30_11_2007 
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3.3 Zaměstnanecké výhody ČD Cargo, a.s.1 

 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a pracovní prostředí 

 Této oblasti se týkají konkrétní opatření, jež posílí protiúrazovou prevenci, aktualizace 

metodického zajištění prověrek BOZP i zabezpečení jejich provedení, hodnocení a zlepšení 

hygienických podmínek a pracovních podmínek na kolejových vozidlech.  

 

Pracoviště a pracovní prostředí 

 Dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění.  

 

Pracovní podmínky 

 Zaměstnancům s nerovnoměrným rozvržením pracovní doby ve vícesměnném 

pracovním režimu zaměstnavatel zajistí možnost odpočinku na lůžku, na nocležnách 

přidělenou samostatnou místnost, všem zaměstnancům pak možnost bezplatného použití WC 

a na úrovni organizační složky umožní vytvořit pro zaměstnance příznivější pracovní 

podmínky. 

 

Stejnokroje a akční oděvy 

 Zaměstnavatel poskytne zaměstnancům ve vybraných funkcích (po přehodnocení 

jejich nároku) výstrojní součásti (stejnokroj, akční oděv) a poskytne příspěvek na jejich 

údržbu.  

 

OOPP, mycí, čisticí a dezinfekční prostředky a ochranné nápoje 

 ČD Cargo poskytne OOPP, mycí, čisticí a dezinfekční prostředky, respektive finanční 

příspěvek na čištění OOPP. Zaměstnavatel bude také sledovat vývoj účinnějších a 

kvalitnějších OOPP ve smyslu hygienických a bezpečnostních kritérií, vylučujících zdravotní 

poškození zaměstnanců a bude jim poskytovat ochranné nápoje.  

 

Zdravotní a sociální zabezpečení 

 Náklady spojené se zajišťováním ochrany zdraví při práci pro všechny zaměstnance na 

základě zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění, hradí 

zaměstnavatel. Zaměstnancům, držitelům řidičského oprávnění, jichž se týká povinnost 

                                                 
1 Podniková kolektivní smlouva Českých drah, a.s., a ČD Cargo, a.s., na rok 2008, Č.j.: 60 589/2007 - O10 
ORz6-A-2007 
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podrobit se dopravně psychologickému vyšetření a vyšetření neurologickému, včetně EEG, 

hradí náklady na tato vyšetření zaměstnavatel. Zaměstnancům bude také zajištěna preventivní 

péče, respektive k ní budou poskytnuty prostředky.  

 

Péče o skupiny zaměstnanců vyžadujících zvláštní péči 

 Zaměstnavatel bude ve spolupráci s odborovými organizacemi prostřednictvím sítě 

poradenských služeb poskytovat zaměstnancům pomoc při řešení jejich pracovních a 

sociálních problémů. Týká se to zejména žen, mladistvých, zaměstnanců se změněnou 

pracovní schopností a zaměstnanců pečujících o děti v předškolním věku. 

 

Kondiční pobyty 

 Kondiční ozdravné pobyty (KOP) poskytované zaměstnavatelem jsou určeny pro 

zaměstnance ČD Cargo, kteří vykonávají těžkou fyzickou práci s jednostranným zatížením a 

nefyziologickým průběhem zatížení během směny, vykonávají práci charakterizovanou 

vysokou neuropsychickou zátěží a zároveň odpracovali nepřetržitě u ČD nejméně 20 let. 

 

 Nárok na KOP nenáleží zaměstnanci, u něhož ke změně zdravotní způsobilosti došlo 

z důvodů nedodržení předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, nebo 

přivozením si nepracovního úrazu. 

 

 KOP jsou poskytovány s ubytováním a s celodenní stravou v rozsahu čtrnácti dnů 

jednou za 2 či 3 roky, dle vykonávané práce, během niž je poskytnuto zaměstnancům 

pracovní volno s náhradou mzdy ve výši průměrného výdělku. Veškeré náklady na ubytování 

a stravování uhradí zaměstnavatel za podmínky, že zaměstnanec splní při pobytu ve středisku 

KOP povinnost dodržovat stanovený program a řád střediska KOP. 

 

Zaměstnanecké jízdní výhody1 

 Jízdní výhody jsou určeny zaměstnancům, rodinným příslušníkům zaměstnanců, 

důchodcům a jejich rodinným příslušníkům, vdovcům, vdovám, sirotkům. (Zaměstnanci ČD 

Cargo mají nárok na jízdní výhody pouze v případě, že přejdou od ČD do dceřiné společnosti 

plynule bez přerušení a v okamžiku přechodu mají na tyto výhody nárok). Respektive nově 

příchozí zaměstnanci do ČD Cargo na tuto výhodu již nárok nemají. 

                                                 
1 Předpis o mimotarifních jízdních výhodách poskytovaných ČD, č.j.:63085/2007-O10 
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 Jízdní doklady, které slouží jako oprávnění k čerpání benefitu, jsou vydávány ČD ve 

formě bezkontaktních čipových karet, tzv. In-karet, na které se nahrává aplikace železniční 

průkazka. In-karta s aplikací ŽP, za kterou všichni držitelé zaplatí jednou ročně poplatek, 

opravňuje držitele k jízdám ve všech vlacích v 2. vozové třídě, ve vlacích vyšší kvality EC a 

IC bez úhrady příplatků pro tyto vlaky. Zaměstnanci v nejvyšších manažerských pozicích 

mají také nárok na bezplatnou cestu v 1. vozové třídě.  

 

 Jízdních výhod může zaměstnanec použít jak k soukromým cestám, tak i pro cesty do 

zaměstnání a na služební cesty. Rodinní příslušníci a důchodci jej mohou použít na soukromé 

cesty i pro cesty do zaměstnání nebo školy, s výjimkou cest konaných ve prospěch 

zaměstnavatele a třetí osoby.  

 

 Jízdní výhody lze použít i k cestování do zahraničí. Podmínky uplatnění jsou však 

velice proměnlivé a v současné době prochází výraznou restrikcí. Veškeré nároky na slevu či 

cenově zvýhodněné cestování při cestě do zahraničí závisí na aktuální dohodě vyjednávajících 

zástupců příslušných zemí a na uzavřených mezinárodních smlouvách. Tyto podmínky se 

mění minimálně jednou ročně a není v moci provozních jednotek do vyjednávání zasahovat. 

 

Stravování 

 ČD Cargo je povinno umožnit ve smyslu § 236 odst. 1 ZP svým zaměstnancům ve 

všech směnách stravování zaměstnancům a důchodcům (bývalým zaměstnancům). Pokud 

stravování umožní, hradí zaměstnanec plnou cenu poskytnutého jídla (stravenky), sníženou o 

případný příspěvek ze SF. Organizace stravování spadá do působnosti vedoucího zaměstnance 

příslušné organizační složky, který vydá vlastní opatření po projednání s odborovými 

organizacemi. 

 

 Vedoucí organizační složky umožní stravování svým zaměstnancům níže uvedeným 

způsobem: 

� podáváním teplé stravy, kterou zajišťuje lokální dodavatel tj. zařízení provozující 

veřejné stravování s podáváním teplé stravy v blízkosti organizační složky, 

� dovozem stravy, 

� hluboce mraženou stravou, 

� poukázkami na jídlo v nominální hodnotě 60,- Kč. 
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 Zaměstnavatel jako formu stravování nabídne 1x za směnu poukázku na jídlo v 

nominální hodnotě 80,- Kč zaměstnancům vlakových a lokomotivních čet, a též 

zaměstnancům v povoláních pracovník posunu, staniční dozorce a vozmistr v případě, že 

pracovní cesta souvisí s doprovodem vlaku.  

 

Další zaměstnanecké výhody 

 ČD Cargo budou svým zaměstnancům přispívat na penzijní připojištění a vybrané 

produkty životního pojištění, nejméně do konce roku 2010. 

 

 Mezi zaměstnanecké výhody lze zařadit také dovolenou, která je delší, než přikazuje 

zákon, a to 35 nebo 42 kalendářních dnů u zaměstnanců s nerovnoměrně rozvrženou pracovní 

dobou a 30 pracovních dnů u zaměstnanců s rovnoměrně rozvrženou pracovní dobou. 

 

 Za další benefit lze považovat stanovenou týdenní pracovní dobu, která je průměrně 

kratší, než jak stanoví zákon. Zaměstnancům, u kterých není možnost přerušení práce na 

přiměřenou dobu pro oddech a jídlo, je stanovena délka pracovní doby na 36 hodin týdně. 

Zaměstnancům, u nichž se poskytují přestávky na jídlo a oddech za podmínek a v rozsahu 

stanoveném ZP, je stanovena délka pracovní doby ve vícesměnném pracovním režimu na 

36 hodin a ostatním zaměstnancům na 37,5 hodin týdně. Zaměstnancům pracujícím v 

jednosměnném pracovním režimu, kterým je poskytnuta přiměřená doba na oddech a jídlo, je 

stanovena týdenní pracovní doba na 40 hodin. 

 

 
3.4 Sociální fond ČD Cargo, a.s. 1  

(doplněný o specifika v provozní jednotce Ostrava) 

 

 Sociální fond ČD Cargo, a.s. je fondem zaměstnavatele a zřizuje se v souladu 

s platnými právními předpisy ve výši 2 % ročního objemu nákladů zúčtovaných na mzdy a 

náhrady mzdy (mzdové náklady). Jde o účelově vytvořený fond k zabezpečování kulturních, 

sociálních a dalších obdobných potřeb zaměstnanců.  

 

 Základními vnitřními předpisy1 zaměstnavatele pro tuto oblast, vzniklými ve 

spolupráci s odborovými organizacemi, jsou Zásady hospodaření se Sociálním fondem 
                                                 
1 Zásady hospodaření se sociálním fondem v PJ Ostrava platné od 1.1.2008 
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Českých drah a Zásady hospodaření s centralizovanými prostředky Sociálního fondu Českých 

drah. Rozpočet Sociálního fondu na příslušný rok schvaluje samostatně představenstvo 

společnosti, rovněž po projednání s odborovými organizacemi, které pak mohou provádět 

kontrolu s jeho hospodařením. 

 

Zdroji SF ČD Cargo, a.s. jsou: 

� zůstatek SF ČD za rok 2007 (Nevyužité prostředky SF organizačních složek ČD 

v kalendářním roce se převádějí do dalšího rozpočtového období na úrovni příslušné 

organizační složky.), 

� zálohový příděl na rok 2008, 

� splátky půjček, poskytnuté ze SF ČD, 

� další případné zdroje (například další příděly ze zisku, dary fyzických nebo 

právnických osob apod.). 

 

 Zdroje ze SF se používají pro zaměstnance, ve vyjmenovaných případech jej lze použít 

i pro rodinné příslušníky zaměstnanců a pro důchodce - bývalé zaměstnance, kteří 

bezprostředně před odchodem do důchodu pracovali u ČD, a jejich rodinné příslušníky.  

 

Ze SF ČD lze poskytovat příspěvek na: 2:  

• zlepšování pracovního prostředí a sociálního zázemí, zvyšování úrovně 

celkové péče o zaměstnance, 

• kulturní, sportovní, zájmovou a společenskou činnost, 

• rekreace, zájezdy,  

• tábory dětí a mládeže, léčebné a ozdravné pobyty,  

• stravování zabezpečované zaměstnavatelem,  

• sociální výpomoci a sociální půjčky pro zaměstnance,  

• finanční dary (formou peněžního i nepeněžního plnění),  

• úhradu nákladů odborových organizací, působících u ČD, jež jim vznikají 

v souvislosti s plněním oprávnění vyplývajících z pracovněprávních předpisů.  

 

                                                                                                                                                         
1 Podniková kolektivní smlouva Českých drah, a.s., a ČD Cargo, a.s., na rok 2008, Č.j.: 60 589/2007 - O10 
ORz6-A-2007 
2 Zásady hospodaření s centralizovanými prostředky sociálního Fondu Českých drah, a.s., a ČD Cargo,a.s.,  na 
rok 2008 (č.j. 60 790/2007 – O10) (ORz8-A-2007) 
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 Ze SF ČD lze proplácet jen takové účetní a daňové doklady, které byly vystaveny na 

adresu zaměstnavatele a nelze zpětně proplácet daňové doklady z minulého kalendářního roku 

(minulých let). Při prokázání neoprávněného čerpání příspěvku ze SF, zaviněného 

zaměstnancem (důchodcem), je zaměstnanec (důchodce) povinen vrátit všechny obdržené 

příspěvky ze SF na daný účel, uhradit zaměstnavateli vzniklé náklady a v daném kalendářním 

roce mu již nelze poskytnout žádný příspěvek. 

 

3.4.1 Zlepšování pracovního prostředí a sociálního zázemí, zvyšování úrovně celkové 

péče o zaměstnance 

 Příspěvek na pracovní prostředí a sociální zázemí na pracovištích zaměstnanců je 

používán podle místních potřeb. Prostředky lze také rozpočtovat na ambulantní rehabilitační 

péči, na úhradu vitaminových prostředků a kloubních preparátů. 

 

 Z prostředků nelze přispívat např. na léky, nápoje, opalovací krémy a kosmetiku, 

zdravotní obuv, výpočetní techniku, na provoz rekreačních zařízení apod.  

 

3.4.2 Příspěvek na kulturní, sportovní, zájmovou a společenskou činnost 

 Z tohoto příspěvku lze zaměstnancům a důchodcům (včetně jejich rodinných 

příslušníků) poskytovat peněžité částky:  

� na všechny druhy vstupenek na kulturní a sportovní akce až do výše 100 %, 

maximálně 500,- Kč na zaměstnance, 

� rodinným příslušníkům do výše 50 %, maximálně 200,- Kč, 

� na uspořádaní společenského posezení u příležitosti odchodů do důchodu a ukončení 

pracovního poměru. 

 

 Ze SF lze hradit startovné, pronájem sportovních zařízení v plné výši, ceny do soutěží 

max.1500,- Kč na akci při akcích celodenního charakteru a občerstvení dle trvání akce 

maximálně do 300,- Kč. Do úhrady nákladů lze zahrnout např.: dopravu, program, vstupné, 

pronájem místnosti na akci, věcné ceny, přiměřené občerstvení (mimo alkohol, cigarety) 

apod.. 

 

 Účastníky akce, o kterou je prokazatelně zájmem, jsou zaměstnanci, popř. jejich 

rodinní příslušníci, důchodci a jejich rodinní příslušníci. Cizí osoby se mohou účastnit pouze 
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za plnou cenu akce a jen v případě, nebyl-li zájem o akci ze strany zaměstnanců a je-li to 

ekonomicky výhodné. 

 

3.4.3 Příspěvek na individuální rekreace, zájezdy, tábory dětí a mládeže (TDM), 

léčebné a ozdravné pobyty (LOP) 

 Příspěvek lze poskytnout na akce organizované nebo spoluorganizované 

zaměstnavatelem, jejichž nabídku zprostředkovávají cestovní kanceláře ČD travel, s.r.o, dále 

pak i na individuální tuzemské nebo zahraniční rekreace a zájezdy a to maximálně 2 x ročně.  

 

 Je určen zaměstnancům a důchodcům (včetně jejich rodinných příslušníků) za 

předpokladu, že cena rekreace, zájezdu, TDM nebo LOP na účastníka nepřesáhne hodnotu 

30 000,- Kč. 

 

 Ze SF lze jedenkrát ročně poskytnout příspěvek na rekreační pobyty ve 

vybraných zařízeních a na tuzemské i zahraniční akce z katalogu ČD travel, s.r.o., a to při 

splnění i dalších podmínek: 

 příspěvek se poskytuje pracovníkovi v nepřetržitém, nejméně šesti měsíčním 

pracovním poměru, formou nepeněžního plnění v maximální částce 250,- Kč na pobytový 

den. Na tuzemskou rekreaci nebo zájezd lze poskytnout příspěvek až do výše 50 % z ceny 

poukazu, maximálně však do výše 1 500,- Kč. Na zahraniční rekreaci nebo zájezd lze 

poskytnout až do výše 40 % z ceny poukazu, maximálně však do výše 2 500,-Kč.  

 

 Ze SF lze jedenkrát ročně poskytnout příspěvek na TDM nebo LOP nezaopatřeného 

dítěte organizovaný zaměstnavatelem nebo spoluorganizovaný s odborovými organizacemi. 

Pořadatelem může být i jiný oprávněný subjekt (škola, sportovní jednota, zájmový kroužek), a 

to při splnění i dalších podmínek: 

 příspěvek se poskytuje pracovníkovi (respektive rodinnému příslušníkovi) 

v nepřetržitém, nejméně šesti měsíčním pracovním poměru, až do výše 50 % z ceny poukazu, 

maximálně do výše 2 500,- Kč. 

 

 Součet příspěvků poskytnutých na tuzemské, zahraniční pobytové rekreace a zájezdy 

ze SF zaměstnanci nebo důchodci (včetně jejich rodinných příslušníků) nesmí přesáhnout 

částku 20 000,- Kč ve smyslu zákona 586/1992 Sb., o dani z příjmu, v platném znění. 
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V případě překročení, bude částka převyšující limit 20 000,- Kč připočítána zaměstnanci ke 

mzdě, a to za měsíc, ve kterém došlo k naplnění stanoveného limitu.  

 

 Příspěvek nelze poskytnout na školky a školy v přírodě, lyžařské výcviky pořádané 

školou, ozdravné pobyty, výměnné školní zájezdy, exkurze ani jiné akce pořádané mimo 

školní prázdniny. Příspěvek také nelze poskytnout pouze na dopravu (např. na letenky) a 

příspěvky rovněž nelze poskytnout zpětně (po uskutečnění akce). 

 

3.4.4 Příspěvek na stravování zabezpečované zaměstnavatelem 

 Ze SF bude poskytnut příspěvek, a to ve výši 5,- Kč na jedno jídlo poskytnuté 

v průběhu pracovní směny. Příspěvek se poskytuje formou nepeněžního plnění. 

 

3.4.5 Sociální výpomoc a sociální půjčky  

 Ze SF ČD lze zaměstnancům i rodinným příslušníkům po zaměstnanci, který zemřel 

při plnění pracovních povinností, poskytnout jednorázovou sociální výpomoc (nevratnou) 

nebo sociální návratnou bezúročnou půjčku, jako pomoc v mimořádně závažných případech a 

při řešení tíživých nebo neočekávaných sociálních situací. 

 

 Zaměstnanec musí uvést účel, na který bude částka použita, včetně majetkových a 

příjmových poměrů domácnosti. Výše výpomoci nebo půjčky se stanoví individuálně 

po dohodě s odborovými organizacemi, přičemž poskytnutí sociální výpomoci podléhá 

zdanění dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. 

 

Maximální výše sociální výpomoci a sociální půjčky je stanovena následovně: 

� sociální výpomoc (nevratná) z důvodu živelní pohromy, ekologické nebo průmyslové 

havárie regionálního nebo celorepublikového rozsahu - až do výše 30 000,- Kč;  

� sociální výpomoc (nevratná) z ostatních důvodů - až do výše 15 000,- Kč; 

� sociální půjčka (návratná, bezúročná) - až do výše 20 000,- Kč, se splatností nejvýše 

do 5ti let, s možností prominutí nesplaceného zůstatku. 
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3.4.6 Finanční dary 

 Finanční dary (formou peněžního nebo nepeněžního plnění) lze poskytovat 

zaměstnancům: 

� při pracovním výročí (20 let a každých dalších 5 let práce u ČD a jejich právních 

předchůdců), 

� při životním výročí (dovršení 50, 55 a 60 let věku zaměstnance),  

� při prvním skončení pracovního poměru po předchozím rozhodnutí o přiznání 

starobního nebo invalidního důchodu, 

� při ukončení pracovního poměru s využitím příspěvku podle nařízení vlády 

č. 370/2007 Sb., v platném znění, 

� za aktivitu humanitárního a sociálního charakteru (např. bezpříspěvkovým dárcům 

krve a krevních derivátů). 

 

Výše finančního daru je stanovena: 

 

Dar při: 
Výše 

finančního daru 
Pracovní výročí 20; 25; 30; 35; 40; 45 let 1 500,- Kč 

Životní výročí 50; 55; 60 let 2 000,- Kč 

První ukončení pracovního poměru po nabytí nároku na starobní nebo plný  

invalidní důchod 2 000,- Kč 

Ukončení pracovního poměru s využitím „Doprovodného sociálního programu” 2 000,- Kč 

Finanční dar za aktivitu humanitárního a sociálního charakteru  

(za každý bezplatný odběr krve nebo krevních derivátů)  

• za bronzovou plaketu 500,- Kč, 

• za stříbrnou plaketu 1 000,- Kč, 

• za zlatou plaketu 2 000,- Kč, 

• za zlatý kříž 1.,2., nebo 3. třídy 2 000,- Kč. 

200,- Kč za odběr 

max.1 000,-Kč ročně 

 

  

 

 Z SF lze zaměstnanci poskytnout finanční dar za mimořádnou aktivitu ve prospěch 

zaměstnavatele nad rámec běžných povinností vyplývajících z pracovněprávních vztahů. V 

odůvodněných případech lze poskytnout finanční dar po dohodě s odborovými organizacemi i 

cizí fyzické osobě, za mimořádnou aktivitu ve prospěch společnosti (například poskytnutí 

osobní pomoci při požáru, živelné události, zabránění mimořádné nebo nehodové události a 

při jiných obdobných mimořádných případech) nebo v případech zvlášť hodných zřetele. 
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3.4.7 Příspěvek na úhradu nákladů odborové organizace 

 Prostředky dle tohoto článku jsou příspěvkem na úhradu prokazatelných nákladů 

odborových organizací, které jim vznikají v souvislosti s plněním oprávnění vyplývajících 

z pracovněprávních předpisů, tedy např. kancelářské potřeby, náplň do tiskárny, razítka, knihy 

související s činností odborové organizace, předplatné odborářského tisku, atd., ale nikoliv na 

náklady právního zástupce, soudních řízení vedených vůči zaměstnavateli, a dále pak např. 

vstupenky, kulturní a sportovní akce dle vlastního výběru, kolekce, nákup pohonných hmot do 

soukromých motorových vozidel... Tyto prostředky se rozpočtují ve výši nejméně 10 % 

konkrétního rozpočtu SF.  

 

 

 

3.5 Provozní jednotky 

 Z organizační struktury podniku ČD se oddělením nákladní dopravy vyčlenila 

pracoviště, jež tvoří provozní jednotky ČD Cargo. Jsou to Brno, Česká Třebová, České 

Budějovice, Nymburk, Olomouc, Ostrava, Plzeň, Praha, Ústí nad Labem. Tedy celkem devět 

provozních jednotek, které jsou řízeny úsekem vedoucího pro provoz a technologii, který 

zahrnuje odbor technologie a organizace dopravy a odbor pro údržby a opravy kolejových 

vozidel. 

 

 

Činnosti provozních jednotek: 

1. Řídící činnosti k zabezpečení jízdního řádu: 

� přepravně provozní, 

� vlakotvorné a řadící, 

� nasazování lokomotiv a lokomotivních čet, 

� vedení evidence hnacích vozidel nasazovaných na místní výkony. 

2. Zabezpečuje materiálně-technické zásobování obvodu. 

3. Má personální subjektivitu. 
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Schéma 3.2 Organizační struktura provozní jednotky ČD Cargo, a.s. 
 

 
 

Provozní pracoviště: 

� Vykonávají provozní činnosti stanovené jízdním řádem a upřesněné směrovým 

plánem. 

� Zabezpečují obsluhu zákazníků v souladu s obchodními smlouvami. 

� Zabezpečují příděl služby a evidenci docházky. 

� Určených 15 provozních pracovišť zabezpečuje činnosti spojené s přídělem služby 

strojvedoucích. 

 

 

Nástin dalšího postupu 

Při vypracovávání předchozího textu, jsem si doplnila potřebné znalosti, které v další části 

práce použiji k dosažení svého v úvodu stanoveného cíle, neboť slovy Justuse Liebiga: ,,Nic 

není praktičtějšího, než dobrá teorie (když přijde její čas).“ Jelikož však obsah předešlých 

stránek tvoří poněkud spletitý rozcestník, k tomuto cíli vedoucí, povedou mé kroky jen jedním 

směrem. Dle mého názoru takovým, který bude optimální pro současnou situaci v ČD Cargo, 

a.s.. Nejprve se při rozboru problematiky zacílím na konkrétní provozní jednotku Ostrava, jíž 

se můj výzkum bude týkat a v jehož etapách budu aplikovat dosud získané znalosti. Následně 

po zajištění potřebných dat zpracuji výsledky, které interpretuji a využiji k zpracování 

příslušných doporučení , čímž prakticky splním svůj v úvodu stanovený cíl. 

Provozní jednotka ČD Cargo  

Vedoucí 

Sekretariát Odborný ekonom 

Zásobování 

Vedoucí skup. 
lokomotivových čet 

Vedoucí 
provozní skupiny 

Syst. specialista 
pro šetření MU 

Vedoucí přepravní 
skupiny 

Provozní pracoviště 

... 

Provozní pracoviště 

Personální oddělení 
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4 Průzkum 

4.1 Přípravná etapa: 

Stanovení cíle 

  Po oddělení osobní a nákladní vlakové přepravy, respektive po vzniku ČD Cargo, a.s., 

se na pracovním trhu Moravskoslezského kraje (nejen) objevila nová společnost. Ačkoliv je i 

dcera celorepublikovým kolosem, dává jí samostatnost možnost širšího rozhledu a vyšší 

flexibility, než jak tomu bylo v době, kdy byla jen součástí matky. 

 

 Zaměstnanecká struktura ČD Cargo, dle údajů z únoru roku 2008, je vysokého 

průměrného věku a je z výrazně větší části charakteristická pracovními pozicemi 

vykonávajícími svou náplň na kolejišti, tedy mimo kancelář. Odlišuje se tak značně od matky, 

ačkoliv převzala její pravidla tvorby a čerpání Sociálního fondu. Otázka je však nasnadě: 

Vyhovuje současným zaměstnancům ČD Carga nabídka benefitní skladby Sociálního fondu? 

 

 Celý průzkum zabývající se odpovědí na tuto otázku bude zaměřen na jednu 

z největších provozních jednotek společnosti ČD Cargo - Ostravu. 

 

Cíl výzkumu: Zjišt ění preferencí zaměstnanců v čerpání Sociálního fondu ČD Cargo, a.s 

- provozní jednotky Ostrava. 

 

 Na stanovení cíle se podíleli zástupci společnosti (vedoucí skupiny personální 

administrace a vedoucí provozního pracoviště Ostrava).  

 

Specifikace zkoumaného problému: 

 Provozní jednotku Ostrava tvoří tato provozní pracoviště:  

• Bohumín  

• Český Těšín 

• Karviná-Doly  

• Opava východ  

• Ostrava hl. n.  

• Ostrava-Kunčice  

• Petrovice u Karviné  
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• Studénka  

• Třinec 

  

 V provozní jednotce ČD Cargo Ostrava, bylo k 29.2.2008 zaměstnáno 

1 758 pracovníků. Z toho 1 520 pracuje v provozních pracovištích Ostrava hlavní nádraží a 

Ostrava-Kunčice. Ti se stanou objekty průzkumu. 

 

 Při procentuálním vyjádření všech pracovních pozic v PJ Ostrava je znatelné výrazné 

zastoupení některých z nich. V grafu 4.1 jsou vyjmenovány všechny pozice, které se na 

celkovém počtu podílí alespoň jedním procentem. Pozice, jejichž zastoupení není ani 

jednoprocentní, jsou sumarizovány pod položku Ostatní. Procentuální vyjádření, které je 

vyjádřeno tučným písmem, označuje ty pozice, jež jsou výhradně nebo převážně vykonávány 

mimo kancelářské prostory. Jejich součet 72,76 %. 

 

Graf 4.1Pracovní pozice PJ Ostrava v procentuálním vyjádření (únor 2008) 
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 Rozpočet Sociálního fondu: je tvořen zálohovým přídělem matky ČD a zůstatkem ze 

Sociálního fondu organizačních složek ČD z roku 2007. Rozpočet na jednoho zaměstnance je 

5 194 530/1 758 = 2 954,795 Kč. Zůstatek ze Sociálního fondu organizačních složek ČD 

z roku 2007 byl rozpočítám přibližně na 300,- Kč na osobu. Využití jednotlivých částí 

Sociálního fondu a spokojenost či nespokojenost s nimi se stanou předmětem průzkumu. 

 

Prozatímní rozpočet SF ČD Cargo - PJ Ostrava 2008 
Účel Částka 
Rok 2007 - zůstatek    3 060 750 Kč  
Vratky  - půjčky   
zálohový příděl na rok 2008    2 133 780 Kč  
II. zálohový příděl na rok 2007   

Celkem       5 194 530 Kč  

Příspěvek na zlepšování pracovního prostředí        350 000 Kč  
Příspěvek na kulturní a sportovní činnost    1 095 908 Kč  
Příspěvek na rekreace,zájezdy       550 000 Kč  
Příspěvek na tábory dětí a mládeže,léčebné a ozdravné pobyty       100 000 Kč  
Příspěvek na stravovaní    1 100 000 Kč  
Příspěvek na kulturní a tělových. akce       600 000 Kč  
Sociální výpomoci         50 000 Kč  
Sociální půjčky        50 000 Kč  
Dary věcné                 - Kč  
Finanční dary       779 179 Kč  
Příspěvek odborové organizaci       519 443 Kč  

Celkem    5 194 530 Kč  
 
 

Metodika průzkumu a stanovení techniky: 

 Z důvodu velkého počtu objektů průzkumu, omezení časového fondu a snaze o 

minimalizaci nákladů, bude použita metoda kvantitativního výzkumu ve formě 

formalizovaného dotazování, tedy metoda dotazníku. Respondent bude odpovídat na otázky 

písemnou cestou tak, že z uvedených možností odpovědí vybere tu, dle něj nejblíže 

skutečnosti či naopak. Případně dopíše odpověď vlastními slovy.  

 

Odvození základních charakteristik respondentů:  

• relativně vysoký průměrný věk – předpoklad je okolo 44 let, 

• převážně muži, 

• pracovní pozice vykonávají na kolejišti, tedy mimo kancelář, 

• převážně učňovské a středoškolské vzdělání. 
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 Aby byl výsledek plynoucí z odpovědí respondentů dostatečně vypovídající, je potřeba 

získat minimálně 100 dotazníků. Ty by mělo vyplnit přibližně 22 strojvedoucích, 15 

posunovačů, 14 vozmistrů nákladní dopravy, 8 tranzitérů, 8 tranzitérů přípravářů, 7 vedoucích 

posunu, 4 nákladní pokladníci a 22 zástupci jiných, než dříve jmenovaných profesí. U 

dotazníků je udávána návratnost 50 %, proto bude dotazníků potřeba přibližně 180 kusů, 

v případě potřeby bude pak ještě chybějící počet dotisknut. 

 

 Pro přizpůsobení vlastnosti dotazníku respondentům, bude použito při psaní dobře 

čitelného patkového písma Times New Roman, velikosti 13. Dále také jednoduchých otázek a 

jednoznačných odpovědí.  

 

Organizační zajištění, časový plán a finanční rozpočet 
 
Organizační zajištění: 

 Dotazníky budou zaneseny jednotlivým komandujícím příslušných směn do 

provozních pracovišť Ostrava hlavní nádraží a Ostrava-Kunčice, a to v příslušném počtu pro 

jednotlivá povolání. Za jejich zpracování a sběr budou rovněž zodpovědní komandující, 

kterým k této činnosti bude vedením dána příslušná kompetence.  

 

Časový plán průzkumu: 
 

Operace Časová náročnost 

Zajištění podkladového materiálnu 3 týdny 

Zpracování pracovní verze dotazníku 2 týdny 

Konzultace projektu se zadavatelem 1 týden 

Zpracování definitivní verze dotazníku, rozdání 2 týdny 

Sběr dat 2 týdny 

Záznam primárních dat, statistické zpracování 3 týdny 

Interpretace dat, vyvození závěrů 1 týden 
 

Finanční rozpočet průzkumu: 
 

Operace Finanční náročnost 
Vytištění dotazníků - 180ks 

(4 strany, oboustranný černobílý tisk). 180 x 4 x 1,5 = 1 080 Kč 

Zpracování, rozdání dotazníků, vyhodnocení průzkumu - je součástí diplomové práce, proto 
nebudou dále rozpočtovány další náklady. 
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4.2 Realizační etapa: 

 Zpracování dotazníku: viz. Příloha 1 

 

 Jelikož je ČD Cargo, a.s. nová společnost, nebyl na její půdě dosud proveden žádný 

podobný průzkum, respektive žádný se shodným předmětem průzkumu. Sekundární data tedy 

nejsou k dispozici a veškerým zdrojem informací, budou primární data. Dle časového plánu 

bude sběr dat uskutečněn v průběhu dvou týdnů a i ostatní položky přípravné etapy budou 

dodrženy. 

 

 Po opětovném získání dotazníků byla zjištěna jejich relativně vysoká návratnost, 

respektive 69 %. Z rozdaných 180ti dotazníků, se vrátilo vyplněných 124. Kvůli špatně 

vyplněným dotazníkům, vynechaným odpovědím a podobným znehodnocením, se ale 

výsledný použitelný počet dotazníků rovná 100 kusům. Odpadovost se tímto zvýšila na 44 %, 

přesto ale nepřekročila minimální přípustný počet správně vyplněných dotazníků. Tyto údaje 

odpovídají původnímu odhadu, nebylo proto potřeba ani dalšího dotištění. 

 

 V průběhu vyplňování dotazníků docházely na kontaktní adresu v něm uvedenou 

některé podnětné připomínky a širší vysvětlení zestručněných odpovědí. Při vyhodnocování 

bude i na tyto emaily brán zřetel. Z tohoto ohlasu plyne zájem o výsledky průzkumu, ale také 

jisté obavy z dalších změn. 

 

4.3 Vyhodnocovací etapa: 

 Pro vyhodnocení dotazníků - zpracování odpovědí, statistickým a matematickým 

výpočtům a k vytvoření grafů, použiji program MS Excel.  

 

4.3.1 Obecné statistiky respondentů 

 

Graf 4.2 Pohlaví respondentů    Graf 4.3 Věk respondentů 
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Graf 4.4 Pracovní pozice respondentů   Graf 4.5 Dobrá informovanost o 
                      Sociálním fondu 
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Dle původního předpokladu jsou objekty průzkumu vyššího průměrného věku 

(ze 73 % starší 41 let, což výrazně překročilo očekávaný věkový průměr 44 let), převážně 

muži (67 %) a pouze 28 % respondentů pracuje v kancelářských prostorách (graf 4.4, netučně 

zvýrazněné procentuální zastoupení pracovních pozic). Tyto údaje vypovídají o vhodné 

skladbě výběrového vzorku vzhledem k charakteristikám vybrané populace. 

 

DOPORUČENÍ:  

 O problematice stárnoucích zaměstnanců převzaté z matky jsem pojednávala již výše. 

Můj průzkum tento nepříznivý trend potvrdil, navíc ještě ukázal, že skutečný průměrný věk 

zaměstnanců v PJ Ostrava může být ještě daleko větší, potažmo pro vedení společnosti 

palčivější. Navržení způsobu omlazení zaměstnanců však není předmětem mé diplomové 

práce, ani průzkumu samotného. 

 

4.3.2 Informovanost o výhodách ze SF 

 Jako dobře informovaní o výhodách, které mohou čerpat ze Sociálního fondu, se cítí 

63 % odpovídajících (graf 4.5), přičemž nejfrekventovanějším zdrojem informací je 

Zpravodaj a Informátor, tedy vývěsky, které vydávají a spravují odbory (graf 4.6). Druhým 

nejčastějším zdrojem informací jsou spolupracovníci, což výrazně snižuje kvalitu 

informovanosti, a to díky velkému množství komunikačních šumů, zkreslování údajů a 

podobně. Přičemž při využití třídění informací prvního stupně, je možno dále odvodit, že 

pouze jedna osoba, která čerpala své informace z vnitropodnikových zásad, ale celých 16 

63%

37%

ano ne
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respondentů informovaných od spolupracovníků a 12 ze Zpravodajů a Informátorů, se necítí 

dobře informovaní. Tím se potvrzuje, že nejkvalitnějším zdrojem informací jsou 

vnitropodnikové zásady a Zpravodaje a Informátory (které dobře informovaly 31 

respondentů). Jiný zdroj informací uvedly pouze dvě osoby, a to schůze závodního výboru 

OSŽ, přičemž obě se považují za dobře informovány. 

 

 Nejčastějším zdrojem informací jsou u mužů Zpravodaje a Informátory ze 43 % a u 

žen rovněž, ale ze 42 %. Častěji pak muži využívají informace od svých spolupracovníků, a to 

z 26 %, zatím co ženy jen z 15 %. 

 

Graf 4.6 Zdroj vědomostí o výhodách z Sociálního fondu 
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 Poměrně velký počet dobře informovaných respondentů se projevil také v četnosti 

čerpání jednotlivých skupin příspěvků Sociálního fondu (viz. příloha 2). Při vyjádření četnosti 

v relativních hodnotách, při vynechání možné odpovědi nevím a při zohlednění jen občasného 

a častého čerpání, vycházejí, kromě čerpání příspěvků na tábory dětí a mládeže a ozdravné 

pobyty, hodnoty dobře informovaných respondentů vyšší, než těch ostatních. 

 

DOPORUČENÍ:  

Většina zaměstnanců PJ Ostrava je pohlaví mužského, a ti nejčastěji čerpají informace 

o možnostech příspěvků ze Sociálního fondu z Informátorů a Zpravodajů. Tyto vývěsky jsou 

také považovány za úspěšné a spolehlivé šiřitele informací. Doporučení pro oblast 

informovanosti tedy spočívá v přehlednějším a početnějším vydávání vývěsek. Nejvíce 

neznámou oblastí příspěvků se ukázala možnost získání daru za darování krve a krevních 
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derivátů, výraznější částky pak za různé plakety dárců krve. Záležitost tvorby a distribuce 

vývěsek je v rukou zaměstnaneckých oborů, což se ukazuje jako prospěšné a spolehlivé, 

mohly by však tyto vývěsky dávat i mimo společné informační nástěnky, kde se v množství 

jiných informací stávají přehlížené. Při přechodu zaměstnanců do nové dceřiné společnosti, 

vznikly mezi nimi jisté nejasnosti v oblastech výhod, které se projevily převážně u 

strojvedoucích. Protože je jejich povolávání vykonáváno výhradně v kolejišti, mohly by pro 

ně odbory vytisknout zkrácenou verzi vývěsek a předávat je v nástupních místnostech. 

 

4.3.3 Spokojenost respondentů 

 

 Průměrná známka spokojenosti s výhodami, které jsou poskytovány ze SF je 2,66. 

Známky byly škálovány jako ve škole. Důvody pro špatné známky byly: 

� přílišná byrokracie – 15krát, 

� špatná informovanost – 8krát, 

� malá částka na dary, stravenky - 8krát, 

� špatná nebo nedostatečná skladba benefitů - 5krát, 

� zaměřenost příspěvků na ČD travel – 4krát, 

� přísné podmínky pro poskytování půjček - 1krát. 

 

 Tyto odpovědi byly spontánní a mnohokrát se zde opakoval názor, že kvůli přílišné 

byrokracii a časové náročnosti nežádají zaměstnanci ani o ty příspěvky, na které by měli po 

zažádání nárok. 

 

 Průměrná známka spokojenosti s pracovním prostředím a sociálním zázemím 

je 2,4. Známky opět odpovídaly známkování ve škole. Důvody pro špatné známky byly: 

� špatné sociální zařízení - 12krát, 

� nekvalitní vybavení pracoviště - 11krát, 

� špatné pracovní pomůcky - 11krát, 

� špatné hlučné prostředí - 9krát, 

� špatné prostředí ke stravování - 7krát. 

 

 Dobrými známkami hodnotili převážně zaměstnanci pracující v kancelářích v Ostravě-

Kunčicích, jelikož celá stanice prochází významnou rekonstrukcí. Špatné známky naopak 
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dávali nejvíce strojvedoucí. Mezi nejčastějšími důvody nespokojenosti jsou chybějící nebo 

špinavé sociální zařízení, hlučná a nevhodná místa pro stravování. 

 

DOPORUČENÍ:  

 Nejhorší známky dostal SF díky byrokracii spojené s čerpáním jednotlivých 

příspěvků. O některé příspěvky nebylo právě z toho důvodu ani požádáno. Je potřeba zvážit 

nezbytnost papírování, které se váže k jejich získání, případně do vývěsek uvést možnost, kde 

se dožádat pomoci se zařizováním. Tuto pomoc samozřejmě také zajistit, navázat na ni 

příslušnou kompetenci i odměnu (na úrovni jednotlivých provozních jednotek). Vyšší 

průměrný věk a převažující mužské pohlaví zaměstnanců pracujících manuálně, vyžaduje 

jistou dávku péče a občas i individuální přístup, a na to by měl být zaměstnavatelem brán 

zřetel. 

 

Spokojenost se sociálním zázemím či pracovním prostředím získala nejhorší známky 

hlavně od strojvedoucích. Z toho plyne, že postupná obnova vozového parku je ve 

strategickém plánu ČD Cargo zcela oprávněně. Použití slovních spojení, jako havarijní stav, 

které se v dotaznících objevovaly, ukazuje na velkou nespokojenost a někdy i obavu o vlastní 

zdraví. Jelikož se má společnost stát poutavou i pro nové mladé zaměstnance, neměla by 

s potřebnými obnovami a opravami příliš otálet. Jak je z Výročních zpráv ČD z minulých let 

patrné, nákladní doprava dotovala ztrátovou osobní dopravu. Když je nyní nákladní doprava 

osamostatněna, mohl by být případný budoucí zisk přednostně zaměřen na obnovu vozového 

parku. Oprava kanceláří je postupně prováděna hlavně proto, že konkrétní lidé v nich 

pracující roky, nestěhují se. Strojvedoucí ale svou kancelář ve voze neustále mění a střídají 

s jinými strojvedoucími. Přesto ale v ní tráví celou směnu, a že v ní postrádají lepší vybavení 

a sociální zázemí, je pochopitelné. Mezi některými z konkrétně uvedených chybějících 

vybavení je na předním místě regulátor teploty ve voze. Protože toto i jiné podobné chybějící 

vybavení je závislé na přísunu stálého množství energie, které v současnosti v lokomotivách 

chybí, mohlo by vedení společnosti kontaktovat budoucí diplomanty příslušného oboru na 

technických universitách a za úplatu je vyzvat k navrhnutí technického řešení. 

 

Problematické je i vybavení osob, pracujících v kolejišti. V několika případech by 

přebytek z rozpočtu SF obětovalo například na koupi nových svítilen a podobně. V tomto 

případě bych osobně viděla řešení například v Led diodových svítilnách. Mají malou 
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spotřebu, nejsou finančně příliš nákladné a mají velmi dobrou svítivost i životnost. Jako 

doklad o kladných vlastnostech a široké možnosti využití může sloužit fakt, že například ve 

Francii je Led diod použito ve většině veřejných osvětleních a dopravních signalizacích, 

mimo to také i ve všech nových lokomotivách po celém světě (i v ČR). 

 

4.3.4 Péče o zaměstnance 

Příspěvek na pracovní prostředí a sociální zázemí na pracovištích zaměstnanců je 

používán na ambulantní rehabilitační péči, na úhradu vitaminových prostředků a kloubních 

preparátů. Nejčastěji zmíněnou položkou je ambulantní rehabilitační péče (graf 4.7).  

 

Možností, jak pojmout péči o zaměstnance, je ale mnoho. V dotazníku měli 

respondenti možnost vyjádřit vlastní položku, na kterou by čerpali tento příspěvek. Příspěvek 

na dovolenou nebo rekreaci s jinou cestovní kanceláří, než ČD travel, lze považovat také za 

jistou formu péče. Přesto ale tato položka patří do příspěvků na rekreaci a zájezdy. 

Problémem, který se zde nastiňuje, je formulace možnosti čerpání těchto příspěvků pouze na 

rekreace a zájezdy pořádané ČD travel. 

 

 

Graf 4.7 Preference složek péče o zaměstnance 
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V odpovědích týkajících se preventivní zdravotní péče byly nejčastěji (v následujícím 

pořadí) uváděny takové služby, jako masáže, solná jeskyně, sportovní aktivity, pedikúra a 
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sauna. V tomto případě se nejedná o služby užívané k rehabilitaci v nápravném slova smyslu, 

ale k předcházení zdravotních potíží. 

 

Zájem o tyto služby se dále projevil i v otázce týkající se libovolného využití částky 

500,- Kč na zaměstnance. Pod největším dílkem koláčového grafu 4.8, se opět objevily již 

jmenované služby preventivní zdravotní péče, ve stejném pořadí, jako již byly zmíněny výše, 

přičemž se ale nejednalo o odpovědi stejných respondentů. Zatímco zájem o masáže a solnou 

jeskyni se projevil napříč pohlavím, sportovní aktivity více preferovali muži, ženy se pak více 

klonily k možnosti sauny a pedikúry.  

 

Graf 4.8 Využití 500,- Kč na osobu 
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DOPORUČENÍ:  

 Výhody plynoucí z preventivní péče objevily zahraniční společnosti již před lety. 

Česká republika tento trend poněkud zaspala. Ačkoliv se společnosti snaží o nápravu, čeká je 

ještě v propracovanosti takovéto péče o zaměstnance dlouhá cesta. Ekonomická výhodnost 

současných nákladů na prevenci, které se v budoucnu vrátí v podobě snížené nemocnosti 

zaměstnanců, lepší soustředěnosti při práci a větší odolnosti vůči stresu, byla konečně 

pochopena většinou zdravotních pojišťoven. Ty v posledních letech přicházejí s 

ročními příspěvky na preventivní péči-vitamínovými preparáty začínaje, masážemi a 

permanentkami na sportovní aktivity konče. Hovořit o prevenci ve společnosti, ve které je 

většina zaměstnanců s relativně vysokým průměrným věkem je nezbytné. Soustředit se pouze 

na rehabilitaci již vzniklých potíží je samozřejmě mnohem více nákladné, než jim předcházet, 

nebo je zachycovat v zárodku vzniku. ČD a ČD Cargo se navíc může pyšnit velkým počtem 

loajálních zaměstnanců, v nepřetržitém pracovním poměru počítaném na desetiletí. Obhajoba 
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výhod současné preventivní péče, která se v budoucnu může vrátit, není, myslím, proto vůbec 

potřebná.  

 

Ostrava je v době svého rozkvětu (a to i v oblasti relaxačních aktivit) a většina 

respondentů žije v ní, nebo v jejím blízkém okolí. Všechny z respondenty uvedených aktivit 

preventivní péče mají vědecky prokázaný pozitivní vliv na fyziologii člověka a všechny jsou 

minimálně na území Ostravy dosažitelné. S rostoucí konkurencí jednotlivých poskytovatelů 

těchto služeb také klesá jejich finanční náročnost. Doporučila bych vedení společnosti 

poskytovat příspěvky na takovéto aktivity minimálně jednou ročně. A to každému, dle vlastní 

libovůle na aktivitu i jejího poskytovatele. 

 

 

4.3.5 Kulturní, zájmové a sportovní činnosti pořádané zaměstnavatelem 

Respondenti se zúčastnili kulturní, sportovní nebo zájmové činnosti pořádané 

zaměstnavatelem ze 71 % (relativně více žen). Přičemž ale pouze 25 % respondentů (relativně 

více mužů) by upřednostnilo podobnou akci pořádanou zaměstnavatelem před soukromou. 

Dle 72 % respondentů (relativně více žen) ale takovéto akce utužují a zlepšují vzájemné 

zaměstnanecké vztahy. 

 

Z těch, kteří se KZSČ účastnili (71 %), si 86 % myslí, že takovéto akce zlepšují a 

utužují vztahy, ale pouze 31 % by jim dalo přednost před podobnou soukromou akcí. 

 

Z těch, kteří se KZSČ nezúčastnili (29%), si 62 % myslí, že takovéto akce nezlepšují a 

neutužují vztahy, a to by mohlo být důvodem i proto, že celých 90 % by jim nedalo přednost 

před podobnou soukromou akcí. 

 

DOPORUČENÍ:  

Doporučení pro oblast KZSČ, je s ohledem na výsledky z dotazníků-neustávat. 

Většina respondentů považuje takovéto akce za prospěšné pro kolektiv. I když mladší 

zaměstnanci je mohou považovat za jakýsi přežitek z dob komunismu a časem může zájem o 

účast klesat, současná situace se jeví jako prospěšná pracovnímu kolektivu. Jediným 

zmiňovaným problémem se stává nedostačující kapacita účastníků některých poutavých akcí, 
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kde nabídka neodpovídá poptávce. Takovéto akce by pak měl organizátor pořádat a nabízet 

v několika termínech. 

 

4.3.6 Využití nabídky ČD travel 

Na rekreaci nebo zájezd pořádaný cestovní kanceláří ČD travel jelo již někdy 37 % 

respondentů. Důvody pro neúčast byly hlavně nezájem cestovat se společností ČD travel, 

nebo nezájem cestovat vůbec (graf 4.9). 

 

 

Graf 4.9 Důvody pro necestování s ČD travel 
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Graf 4.10 Rozšíření nabídky ČD travel 
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Relativně vysoký počet přání zvýšit nabídku zahraniční rekreace je svázaný 

s rostoucím počtem jiných CK a jejich snah ozvláštnit svou nabídku. V porovnání s nabídkou 

celého trhu je tedy méně atraktivní a kapacitně nedostatečná. 
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Graf 4.11 Důvody pro neúčast dětí respondentů na táborech ČD travel 
 
 
 

 

 

 

 

 

Na tábor pro děti jelo s ČD travel jen 15 % respondentů. Shodných 15 % respondentů 

nemá děti a zbylých 70 % dětí respondentů nejelo na tábory s ČD travel z důvodů uvedených 

v grafu 4.11. Výrazný počet nevhodného věku dítěte je odrazem vysokého věku respondentů. 

Nezájem o dětské tábory s ČD travel ale v  porovnání s relativně malým přáním rozšířit jejich 

nabídku ukazuje, že respondenti upřednostňují tábory pořádané jinými společnostmi. 

 

DOPORUČENÍ:  

 Nabídka CK ČD travel je poměrně choulostivou oblastí. Pokud 43 % respondentů 

spontánně vyjádří svůj nesouhlas s možností čerpat příspěvky na rekreaci a dovolenou právě 

s touto CK, je potřeba zvážit přínos těchto výhod. Navíc zaměstnanci, kteří do ČD Cargo 

nepřešli z mateřské společnosti, nemají nárok na jízdní výhody a dá se předpokládat, že se 

proto poptávka po rekreacích a zájezdech s ČD travel ještě sníží. Není jen neodůvodněnou 

myšlenkou, že právě povinnost čerpat z nabídky ČD travel při využití příspěvku na takovéto 

akce, působí spíše demotivačně. Toto tvrzení lze opřít o fakt, že i ti, kteří se nechtějí stát 

zákazníky ČD travel, neuvedli přání rozšířit některou z nabídek. Do budoucna nelze doporučit 

jinak, než zvážit změnu této složky výhod, nebo alespoň podmínky jejího čerpání. V opačném 

případě pak minimálně zajistit rozšíření zahraniční i tuzemské nabídky, a samozřejmě také 

ozdravných pobytů-opět z důvodu vysokého průměrného věku potencionálních zákazníků. 

 

4.3.7 Stravování 

Z odpovědí na otázky směřujících k preferencím v oblasti stravování vyplynulo, že 

88 % respondentů upřednostňuje teplou stravu. A to 91 % z odpovídajících mužů a 82 % 

z žen. Prakticky všichni mají na pracovišti možnost ohřevu, avšak někteří strojvedoucí uvedli, 

že takovouto možnost nemají. Jedná se opět o stránku nekvalitního vybavení, které sice má 
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teoretickou funkci ohřevu, avšak v praxi je skoro nepoužitelné nebo jeho použití s sebou nese 

nepřiměřené nároky na čas. 

 

65 % respondentů upřednostňuje cenově zvýhodněné stravenky před cenově 

zvýhodněnou stravou a ačkoliv zmiňovali poměrně malý příspěvek zaměstnavatele, volí raději 

široký výběr stravy dle vlastní chuti (76 % odpovídajících žen a 60 % mužů). 

 

V této oblasti je nezbytné také přihlédnout k již zmíněné nespokojenosti s prostředím, 

ve kterém zaměstnanci jedí.  

 

DOPORUČENÍ:  

O vybavení v lokomotivách, které výrazně ovlivňuje pracovní komfort strojvedoucích, 

jsem psala již výše. Opět bych se nebránila myšlence zadat tuto problematiku k řešení 

studentům technických oborů a vymyslet nový způsob, jak zajistit zaměstnancům pohodlný, 

časově stravitelný a hlavně funkční ohřev jídla v lokomotivách. Všichni respondenti povolání 

strojvedoucího byli muži a ti téměř všichni upřednostňují teplou stravu. Ostatní povolání 

uvedla, že možnost ohřevu jídla na pracovišti mají. 

 

Nespokojenost s prostředím, ve kterém se zaměstnanci stravují, evokuje myšlenku ke 

zřízení několika jídelen, zařízených nenáročně, ale vhodně ke stravování, v dostatečné 

vzdálenosti od pracovišť. I kvalitní stravování v  nehygienickém nebo rušném prostředí může 

být základem mnohých žaludečních i střevních potížích. Nekvalitní strava v kombinaci 

v jedení za pochodu může přinést obezitu, následně pak nemoc srdce či krevního oběhu. 

Takováto závažná onemocnění váží dodatečné náklady, proto zlepšení prostředí ke stravování 

může být považováno rovněž za preventivní opatření. 

 

 

4.3.8 Sociální výpomoci, sociální bezúročné půjčky 

U 62 % upevňuje možnost sociální výpomoci a bezúročné půjčky důvěru 

v zaměstnavatele, a 90 % respondentů takovéto půjčky považuje za přínosné, ačkoliv je v ČR 

poměrně široká nabídka finančních institucí, poskytujících takovéto služby. Přitom ale 

v četnosti čerpání jednotlivých složek sociálního fondu převažuje odpověď nikdy. Těsně 

nadpoloviční většina 52 % neschvaluje poskytování takovýchto půjček a výpomocí 

nefinančním způsobem. 
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Téměř všichni ze zaměstnanců, kteří těchto půjček a výpomocí využili, uvedli, že to 

považují za přínosné, že to v nich vyvolává pocit důvěry k zaměstnavateli, ale jen těsná 

většina nesouhlasí s poskytováním těchto pomocí nefinančním způsobem 

 

DOPORUČENÍ:  

Pro každou společnost by měla loajalita zaměstnance hrát přední roli. Důvěra však 

neleží na ulici a poskytovat pocit jistoty, ačkoliv jen v omezeném rozsahu, jako tomu je u 

sociálních výpomocí a bezúročných půjček, je jen malou cenou za její získání a udržení. 

Doporučením pro tuto oblast výhod by mohlo být nezužování rozpočtu k tomu účelu. 

Rozpočtovaných 100 000,- Kč na cca 1 700 zaměstnanců je již tak nepatrná částka. 

S poskytováním půjček a výpomocí souhlasí i lidé, kteří ji nikdy nevyužili, ačkoliv jen v 

nepatrně větší polovině z nich tato možnost upevňuje důvěru v zaměstnavatele.V otázce 

finančního či nefinančního poskytování půjček jsou indiferentní, proto je možné navrhnout 

způsob rozdělení – poskytování půjček finančním a výpomocí nefinančním způsobem. Jelikož 

se ale možnost získat výpomoc či půjčku váže s přísným zkoumáním sociální potřebnosti 

těchto částek, není potřeba je již nijak dále omezovat.  

 

4.3.9 Dary 

88% zaměstnanců si myslí, že by měly být dary k pracovnímu výročí zaměstnanců 

odstupňované dle počtu odpracovaných let. Přičemž ale považují stávající částku 1 500,- Kč 

za nedostatečnou. Při současném rozdělení odměn dostávají zaměstnanci pracující u ČD 

Cargo a jejich právních předchůdců 45 let jen odměnu o 11,- Kč / za každý odpracovaný 

měsíc vyšší, než ti s odpracovanými 20ti lety. Mezi 30ti a 45ti lety přitom činí měsíční 

odměna oproti předchozímu výročí jen 1,- Kč, respektive o 2,- Kč, čímž se prakticky 

v měsíčním pohledu vytrácí princip odměňování mnohaleté loajality zaměstnanců. Přehled 

odměn viz. tabulka 4.1:  

 
Tab. 4.1 Přehled měsíčních odměn za pracovní výročí 
 

 

odpracované 
roky 

celková 
odm ěna 

odpracované 
měsíce 

měsíční 
odm ěna 

20 1 500 Kč 240 6 Kč 
25 3 000 Kč 300 10 Kč 
30 4 500 Kč 360 13 Kč 
35 6 000 Kč 420 14 Kč 
40 7 500 Kč 480 16 Kč 
45 9 000 Kč 540 17 Kč 



 
 

58

64 % respondentů se také domnívá, že odměna k životnímu výročí by měla být rovněž 

odstupňována. V takovémto ohledu je odměna pouze darem, nesloužícím k přímé motivaci, 

přesto ale vzhledem k vysokému průměrnému počtu vzorku, je i populace s velkou 

pravděpodobností ve věku, kdy na tento dar mají, nebo budou mít brzo nárok. U této otázky 

ale respondenti většinou odpovídali tak, že odpovědi kopírovaly jejich vlastní věk. 

 

V otázce daru za humanitární činnost - darování krve a krevních derivátů, vyslovilo 

souhlas 87 % respondentů. Nikdo nepřipomínkoval jeho výši, častokrát se však projevila 

neznalost existence takovéhoto daru. 

 

DOPORUČENÍ:  

Dar k narozeninám samozřejmě potěší. Zvláště ke kulatinám, které vlastně mnohdy 

oslavenci přinesou i větší náklady, než obdarování. Neslouží však k pracovní motivaci 

a nejsou prakticky ani zásluhou oslavence, jako je tomu u pracovního výročí. Většina 

respondentů také odpovídala dle svého vlastního věku. Rozpočtovaná částka cca 779 000 Kč, 

respektive 2 000,-Kč / na oslavence, je proto dle mého vlastního názoru maximálně 

dostačující.  

 

Pracovní výročí si ale dle mého názoru v dnešní době zasluhuje výrazně větší 

pozornost. Loajalita a zkušenosti dlouholetých pracovníků také přináší úsporu v 

nákladech nutných k hledání, najímání a zaškolení nových zaměstnanců. Odhaduji, že protože 

se s problematikou fluktuace ČD příliš nepotýkalo, neumí zatím ani dcera náležitě ocenit tuto 

nepochybnou (i v pojetí celoevropského trhu) konkurenční výhodu. 

 

K otázce odměn za darování krve či krevních derivátů jsem se zmiňovala již výše. 

Tedy doporučuji ponechat ve stávající výši, jen zlepšit informovanost zaměstnanců. 
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Návrh pro budoucnost benefitů ČD Cargo 
 

Odvážný, rozhodně ne jednoduchý systém benefitů, který bych ale společnosti ČD 

Cargo v budoucnu navrhla, je v teoretické části zmíněný systém Kafeteria. Prakticky se jedná 

zhruba o tyto úpravy SF: 

 

1. Zlepšování pracovního prostředí a sociálního zázemí, zvyšování úrovně celkové péče o 

zaměstnance - omezit pouze na zlepšování pracovního prostředí a sociálního zázemí. 

Složka celkové péče o zaměstnance by se stala součástí systému kafeteria. 

 

2. Příspěvek na kulturní, sportovní, zájmovou a společenskou činnost nahradit zcela 

bodovým kafeteria systémem - včetně akcí pořádaných zaměstnavatelem k utužení 

pracovního kolektivu, za které by byl strháván nižší počet bodů, než za obdobné akce 

soukromé. Případná vyšší částka by byla doplácena finančně. 

 

3. Příspěvek na individuální rekreace, zájezdy - ceny zájezdů CK ČD travel zahrnout do 

bodového systému s neomezeným bodovým příspěvkem a možností doplacení zájezdu 

penězi s možností platit body zaměstnance i za rodinné příslušníky. Příspěvek na TDM 

nebo LOP nezaopatřeného dítěte organizovaný zaměstnavatelem, nebo spoluorganizovaný 

s odborovými organizacemi, by byl uspořádán na stejném principu. 

 

4. Příspěvek na stravování zabezpečované zaměstnavatelem nahradit možností čerpání bodů, 

co by poukázek na nákup v příslušných obchodních sítích a restauračních zařízeních. 

  

5. Sociální výpomoc a sociální půjčky ponechat jako samostatnou součást benefitů, na které 

není kafeteria systém vhodný. 

 

6. Finanční dary 

� Při pracovním výročí (20 let a každých dalších 5 let práce u ČD a jejich právních 

předchůdců), za aktivitu humanitárního a sociálního charakteru – zařadit do bonusové 

části kafeteria systému 

� Při životním výročí (dovršení 50, 55 a 60 let věku zaměstnance), při prvním skončení 

pracovního poměru po předchozím rozhodnutí o přiznání starobního nebo invalidního 
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důchodu, při ukončení pracovního poměru s využitím příspěvku – vyplatit finančně a 

nezahrnovat do kafeteria systému. 

� Finanční dar cizí fyzické osobě, za mimořádnou aktivitu ve prospěch společnosti nebo 

v případech zvlášť hodných zřetele – ponechat ve finanční podobě. 

 

7. Příspěvek na úhradu nákladů odborové organizace - ponechat ve finanční podobě.  
 

 

Další kroky: 

a) Najmutí externí firmy, která by vedla personální agendu týkající se benefitních bodů. 

Ta vytvoří webové stránky, na nichž bude moci každý zaměstnanec volně směňovat 

své body za služby, poukázky, různé předměty… S ohledem na věk zaměstnanců, je 

třeba mimo virtuální směny zajistit také nabídku ve fyzické podobě - nejlépe katalogy 

s produkty, jejich bodovými i reálnými cenami a určit také osobu(y) v PP, která jim 

pomůže uskutečnit transakci směny. 

 

b) Stanovení pravidel přidělování bodů: 

 

Kolik za co? Díky různorodosti vykonávaných pracovních pozic a nesmírné 

administrativní náročnosti, která by se vázala na popsání všech činností a k nim přidělených 

bodů, je lépe rozdělovat body plošně. Každému za příslušný počet odpracovaných hodin. 

Zvláštní bodové ohodnocení by pak mohlo být formou příležitostných prémií (například 

vánoční, velikonoční, narozeninová pozornost podniku). 

 

Kolik  kým? Přidělení příslušných bodů by mohlo být přiřazeno ke 

kompetencím pracovníků personální administrace, nebo mzdových účetních. Dle 

odpracovaných hodin (směn), které jsou potřebné k propočtu mzdy, by zaměstnancům 

přiřadili i příslušné body. 

 

Kdy? Suma jednotlivých bodů by byla přičítána měsíčně na virtuální bodový účet ve 

stejném termínu, jako mzda. 

 

 

c) Zkušební provoz, potřebná korekce. 

d) Zavedení do praxe – každoroční doplnění nabídky možností čerpání bodů . 
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Obhajoba návrhu zavedení Kafeterie 

 Proč jsem zvolila právě tuto možnost? S odkazem na část 1.2 své diplomové práce, 

kde se zabývám kafeterií, bych ještě jednou shrnula výhody, kterých by se navrhnutými 

změnami dosáhlo. 

☺ Zaměstnavatel má možnost nabídnout zaměstnancům širokou nabídku výhod tak, aby 

byl schopen uspokojit všechny potřeby, zájmy a záliby svých zaměstnanců. V rámci nabídky 

internetové aplikace si každá firma může sama navolit jednotlivé skupiny zaměstnaneckých 

výhod, jako např. sport, kulturu, cestování, vzdělávání, penzijní připojištění, nadstandardní 

zdravotní péči, nebo i daňově nevýhodné benefity, jako např. příspěvek na benzin, kupón 

MHD, časové jízdenky na vlakovou dopravu nebo příspěvek na stavební spoření. Mimo jiné 

také služby preventivní péče, jako masáže, pobyt v solné jeskyni a i návštěvu kadeřníka, 

nákup sportovního vybavení, v neposlední řadě také prostý nákup v obchodě nebo restauraci.  
 

☺ Na virtuálním kontě pracovníka se kumulují bonusové body, které ve finále lze velmi 

lehce směnit za benefity. Čímž se vlastně dosáhne penězům nejvíce podobná a žádaná 

odměna.  
 

☺ Průhlednost systému – lehce kontrolovatelného, dosažitelného pro každého 

zaměstnance. Žádná složitá byrokracie s čerpáním bodů spojená. 
 

☺ Praxe ukázala, že by až 100 % zaměstnanců čerpalo 100 % rozpočtu určeného na 

zaměstnanecké výhody. 
 

☺ Možnost využít univerzální papírové poukázky nebo internetové samoobslužné 

aplikace, systém předplacených platebních karet uplatnitelných ve vybrané síti kulturních a 

sportovních zařízení. 

 

� Nevýhoda celého systému však tkví ve vysoké administrativní náročnosti, potažmo 

náklady na zavedení a provoz interního řešení. Evidence rozpočtu každého jednotlivého 

zaměstnance a vyřizování jeho objednávek čerpání benefitů si vyžaduje výrazné navýšení 

zatížení personálního oddělení společností. Ale i zde je řešení v outsourcing kafeteria 

systémů. Praxe ukázala, že pro společnosti s počtem zaměstnanců menším než 100 není 

outsourcing kafeteria systému nákladově efektivní. Jenže... jen PJ Ostrava měla k 29.2.2008 

zaměstnáno 1 758 pracovníků. Navíc je zde možnost outsourcovat jen některé součásti své 

administrativy týkající se zaměstnaneckých výhod, tedy třeba jen těch volnočasových.
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Závěr 
 

Díky daňovému systému ČR se opravdu nevyplatí darovat zaměstnancům to, po čem 

paradoxně nejvíce touží – navýšení výplat. V otázce zaměstnaneckých výhod tak přichází 

v úvahu nový rozměr - penězům pokud možno co nejvíce podobná alternativa.  

 

Samozřejmě každá výhoda něco stojí a společnosti jsou z drtivé většiny založeny 

proto, aby produkovaly zisk. U zaměstnaneckých výhod se přes všechna klamavá zdání a 

výborný marketing nejedná o dobročinnost, ale o minimálně ne-ztrátovou činnost. Ať už 

bychom ztrátou mysleli dejme tomu odchod výborného zaměstnance. Zisk či vyrovnanou 

bilanci by v tomto případě znamenalo zajištění si zaměstnancovy loajality, při nejmenším 

například prodloužení pracovní smlouvy, apod..  

 

Dalo by se říct, že najít takovou výhodu, která na jedné straně uspokojí a nadchne 

zaměstnance, na druhou stranu se pak ale promítne u zaměstnavatele v pozitivním smyslu, je 

něco jako vyhrát loterii. Bohužel se ale jedná i při dosažení úspěchu o dosti nestabilní podnik. 

Zavděčit se jednomu zaměstnanci není to samé, jako vyhovět stovkám či tisícům. Navíc 

každý jedinec se v čase mění a s ním i jeho potřeby a tužby. Nestačí jen nastavit jednou 

fungující model benefitů! Jako všude ve světě, i s benefity cloumají trendy, technologický 

vývoj, lékařské výzkumy, svět módy a kultury atd..  

 

I přes silný tlak odborů a snahu o výraznou restrukturalizaci se mi zdá, že ČD a s nimi 

i jejich dcera tento vývoj trochu zaspali. Těžkopádný systém benefitů, řídící se předpisy 

propracovávanými roky, neustále doplňovaný a opět oklešťovaný, došel do stádia jakési 

provozní slepoty. Přes všechny snahy držet krok se zaměstnanci vedení společnosti 

pozapomnělo, že svět tam venku nestárne s nimi. Že vznikají nové manažerské metody a 

techniky, které ačkoliv zcela průkopnické, neotřelé, a tak trochu i drzé, mohou být také 

překvapivě úspěšné. Samozřejmě - jedna věc je číst si o nic v časopisech a knihách, druhá pak 

– notně těžší, zavádět novoty do provozu. S rozdělením se dceři dostalo zatím jen částečné 

volnosti, vliv matky přetrvává a možná trochu ještě brzdí v rozvoji. 

 

V první části své diplomové práce jsem zjišťovala, studovala a doplňovala potřebné 

znalosti a informace týkající se různých možností benefitů poskytovaných zaměstnavatelem, 
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možností sociálního fondu, variant sociologického výzkumu a postupy i metody a techniky 

jeho realizace. 

 

V druhé a třetí části jsem představila mateřskou společnost ČD, a.s. a její dceru ČD 

Cargo, a.s. s užším zaměřením na problematiku sociálního fondu. 

 

Čtvrtá část mé diplomové práce je věnovaná realizaci průzkumu, jeho vyhodnocení a 

navržení určitých doporučení. 

 

 

Cílem mé práce bylo zjistit preference čerpání sociálního fondu zaměstnanců ČD 

Cargo a.s. a to její části - provozní jednotky Ostrava, dále pak upozornit na nesrovnalosti 

mezi tím, co zaměstnanci žádají a co je jim nabízeno, v neposlední řadě pak v kombinaci 

s doporučeními navrhnout společnosti optimální způsob, jak upravit stávající nabídku 

zaměstnaneckých výhod, což jsem splnila. Dále jsem doplnila návrh možnosti zcela 

odlišného pojetí čerpání příspěvků ze sociálního fondu prostřednictvím kafeteria systému, 

kterým by se mohlo vedení společnosti eventuálně nechat inspirovat v budoucnu.  
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Příloha 1 Dotazník 
DOTAZNÍK 

Výhody hrazené ze Sociálního fondu PJ Ostrava - zjištění spokojenosti zaměstnanců  
 

 
 Dobrý den. Jmenuji se Zuzana Víchová a studuji 5. ročník Ekonomické fakulty VŠB-TUO 
Ostrava, obor Management. Se souhlasem vedení ČD Cargo – PJ Ostrava Vás prosím o 
spolupráci při vyplnění dotazníku, jehož výsledky mohou v budoucnu prospět i právě Vám.  
 Dotazník je zcela anonymní a veškeré údaje, které mi jeho prostřednictvím poskytnete, 
jsou určeny k vypracování mé diplomové práce.  

 

Při vyplňování, prosím, postupujte dle instrukcí uvedených v závorce za otázkou, popřípadě 
označte křížkem variantu odpovědi, která nejlépe vystihuje Váš názor.  

 
Případné připomínky a dotazy, prosím, piště na: zuzavi@seznam.cz 

 
 
 

1. Myslíte si, že jste dobře informován/a o výhodách, které můžete čerpat ze Sociálního 
fondu ČD Cargo? 

□ Ano   □ Ne 
 

2. O těchto výhodách jste se dozvěděl/a: 

□ z vnitropodnikových zásad   □ z intranetu □ od spolupracovníků  

□ ze zpravodajů, informátorů  □ z jiného zdroje ............................................. 

□ o těchto výhodách nevím. 
 
 

3. Jak často čerpáte z následujících skupin příspěvků Sociálního fondu? 
 

Příspěvek na: často občas nikdy  nevím 

 zlepšování pracovního prostředí a sociálního zázemí,  
 zvyšování úrovně celkové péče o zaměstnance 

□ □ □ □ 

 kulturní, sportovní, zájmovou a společenskou činnost □ □ □ □ 

 rekreace, zájezdy □ □ □ □ 

 tábory dětí a mládeže, léčebné a ozdravné pobyty □ □ □ □ 

 stravování zabezpečované zaměstnavatelem  □ □ □ □ 

 sociální výpomoci a sociální půjčky pro zaměstnance □ □ □ □ 

 finanční dary (formou peněžního i nepeněžního plnění) □ □ □ □ 
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4. Jak byste ohodnotil/a známkou ze stupnice od nejlepší 1 do nejhorší 5 (jako ve škole) 
spokojenost s výhodami, které jsou v současnosti poskytovány ze Sociálního fondu: 

 
  1        2        3        4        5      nevím 
 
Pokud jste oznámkoval/a výhody známkou 3, 4 nebo 5: Napište, prosím, svými slovy, proč 

jste nespokojen/á: 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

 
5. Jak byste ohodnotil/a známkou ze stupnice od nejlepší 1 do nejhorší 5 (jako ve škole) 

spokojenost se svým pracovním prostředím a sociálním zázemím? 

  1        2        3        4        5      nevím 
 

Pokud jste oznámkoval/a výhody známkou 3, 4 nebo 5: Napište, prosím, svými slovy, co 
byste chtěl/a změnit: 
 

.......................................................................................................................................................

.................................................................…..................................................................................

....................................................................................................................................................... 

   
6. Z prostředků určených k péči o zaměstnance byste si nejraději vybral/a příspěvek na:  

□ ambulantní rehabilitační péči    □ vitaminové prostředky □ kloubní preparáty 

□ jiné ....................................................................................................................................... 
 
 

7. Zúčastnil/a jste se někdy kulturní, sportovní nebo zájmové činnosti pořádané 
zaměstnavatelem? 

□ Ano   □ Ne 
 

8. Upřednostňujete kulturní, sportovní a zájmovou činnost pořádanou zaměstnavatelem před 
podobnou soukromou akcí? 

□ Ano   □ Ne 
 

9. Přispívá dle Vás kulturní, sportovní a zájmová činnost pořádaná zaměstnavatelem 
(odbory) k utužování a zlepšování zaměstnaneckých vztahů? 

□ Ano   □ Ne 
 

10. Jel/a jste někdy na rekreaci nebo zájezd pořádaný cestovní kanceláří ČD travel? 

□ Ano   □ Ne 
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11.  Byly někdy Vaše děti na táboře pro děti a mládež pořádané ČD travel? 

□ Ano  □ Ne   □ Nemám děti  
 

Je-li Vaše odpověď u otázky č. 10. či 11.  - Ne, napište, prosím, stručně důvod: 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 
 

 

12. Upřednostnil/a byste rozšíření nabídky ČD travel : (možnost více odpovědí) 

 □ tuzemské rekreace  □ zahraniční rekreace  

 □ táborů dětí a mládeže  □ ozdravných pobytů  

 □ Stávající nabídka mi přijde dostatečná. 
 
 

13. Upřednostňujete v pracovní době stravu: 

□ teplou   □ studenou 
 
 

14. Máte možnost ohřevu jídla na pracovišti? 

□ Ano   □ Ne 
 
 

15. Dal/a byste přednost cenově zvýhodněnému hotovému jídlu před cenově zvýhodněnými 
stravenkami? 

□ Ano   □ Ne 
 
 

16. Upevňuje ve Vás možnost získání zaměstnanecké sociální půjčky nebo výpomoci důvěru 
v zaměstnavatele?   

□ Ano   □ Ne 
 
 

17. Domníváte se, že je přínosné poskytovat sociální výpomoci nebo sociální bezúročné 
půjčky zaměstnancům, ačkoliv je v ČR široká nabídka finančních institucí? 

□ Ano   □ Ne 
 
 

18. Schvalujete nahrazení sociální finanční výpomoci a půjčky nefinanční formou výpomoci a 
půjčky (splacení dlužné částky, zaplacení materiálu na opravu apod.)?  

□ Ano   □ Ne 
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19.  Měla by být dle Vás výše daru (1 500,- Kč) za pracovní výročí 20; 25; 30; 35; 40; 45 let 
odstupňována dle počtu odpracovaných let?  

 □ Ano, nejdéle pracující zaměstnanci by měli dostávat nejvyšší částku.  

 □ Ne, na počtu odpracovaných let nezáleží. 
 

20. Měla by být dle Vás výše daru (2 000,- Kč) za životní výročí 50, 55 a 60 let 
odstupňována?  

 □ Ano, zaměstnanci vyššího věku by měli dostávat vyšší částku.    

 □ Ne, na věku nezáleží. 
 

 

21. Souhlasíte s finanční odměnou (ve výši 200,- Kč) za aktivitu humanitárního a sociálního 
charakteru (bezpříspěvkovým dárcům krve a krevních derivátů)? 

    □ Ano   □ Ne 
 

22.  Případnou nevyčerpanou částku z rozpočtu Sociálního fondu ve výši 500,- Kč bych 
použil/a na: (prosím, napište svými slovy) 

 

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................ 

 

Prosím vyplňte: 

      Jsem: □ Muž               □  Žena 

            Věk:  □  15 – 20 let  □   21 – 30 let  □ 31 – 40 let         

    □ 41 – 50 let  □  51 – 60 let  □  nad 60 let 
 

Pracuji jako:   

□ Strojvedoucí   □ Posunovač   □ Vozmistr  

□ Tranzitér     □ Tranzitér přípravář   □ Vedoucí posunu  

□ Nákladní pokladník   □ Jiné povolání 
 

Pracuji: 

□ výhradně v kolejišti  □ výhradně v kanceláři 

□ převážně v kolejišti  □ převážně v kanceláři 

□ rovným dílem v kolejišti i v kanceláři  
 

Bydlím:  

□ Na vesnici    □  Ve městě (do 150 000 obyv.)  □Ve velkoměstě (nad 150 000 obyv.) 
 

 

Děkuji Vám za spolupráci i za čas, který jste vyplnění dotazníku věnoval/a. 
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Příloha 2 Četnost čerpání jednotlivých skupin příspěvků sociálního fondu 
 
 
 
 

DOBRÁ 
INFORMOVANOST 

Pracovní prostředí, 
sociální zázemí 

Kulturní, sportovní, 
zájmová 

 a společenská činnost 
Rekreace, zájezdy 

Tábory dětí a 
mládeže, 

ozdravné pobyty 
Stravování 

Sociální výpomoci 
 a půjčky Finanční dary 

často  občas nikdy  často  občas nikdy  často  občas nikdy  často  občas nikdy  často  občas nikdy  často  občas nikdy  často  občas nikdy  

ANO 5% 29% 32% 8% 68% 21% 8% 54% 37% 5% 25% 65% 76% 8% 11% 0% 32% 67% 8% 38% 48% 

NE 0% 19% 51% 0% 59% 38% 3% 57% 38% 3% 32% 62% 49% 11% 32% 5% 22% 68% 0% 32% 65% 

Rozdíl 5% 10%   8% 9%   5% -3%   2% -7%   28% -3%   -5% 10%   8% 6%   

Součet rozdílů 14%   17%   2%   -5%   25%   5%   14%   
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