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1 Úvod 
V době hospodářské krize se zdá být bezpředmětné řešit motivaci zaměstnanců, firmy 

šetří a zaměstnanci jsou rádi, ţe si svou práci udrţí. V této době jsou kladeny stále vyšší 

nároky na zaměstnance, na zvyšování kvality jejich výkonu a na jejich motivaci. 

Jak si ovšem udrţet motivovaného zaměstnance, kterého při vysokých nárocích kladených 

na jeho výkon nečeká adekvátní odměnění jeho úsilí? Motivace se dá udrţet i nástroji, které 

nesouvisí s ţádným výdejem peněz ani s ţádnými náklady. Jedná se především o pravidelnou 

zpětnou vazbu ve formě pochvaly či často opomíjené a podceňované slovo „děkuji“. 

Samozřejmě je důleţitá i hmotná motivace. Zvyšování platů v době, kdy se platy spíše sniţují, 

nepřicházejí moc v úvahu, navíc je to pro firmy dost nákladné a na motivaci zaměstnanců to 

má krátkodobý efekt. 

Pro firmy je výhodné poskytování zaměstnaneckých výhod pro své zaměstnance, protoţe 

díky nim mohou nabídnout odměny, na které by v jiné formě neměly prostředky, a to při 

minimálních nákladech, díky tomu, ţe jsou daňově zvýhodněné. Jedná se o celé spektrum 

zaměstnaneckých výhod, od stravenek, přes různé poukazy na volnočasové aktivity, aţ po 

příspěvky na různé druhy pojištění a připojištění aj. 

Cílem mé bakalářské práce bylo zjistit, jaké jsou zaměstnancům poskytované 

zaměstnanecké výhody, čehoţ jsem dosáhla studiem sekundárních údajů, které mi byly 

v organizaci poskytnuty. Při studiu sekundárních údajů, které byly přehnaně sloţité, a těţko se 

v nich orientovalo, jsem si vytyčila další cíle, a to zjistit, zda je nabídka zaměstnaneckých 

výhod zaměstnancům známá a srozumitelná a jestli se v této nabídce zaměstnanci orientují. 

Dále jsem chtěla zjistit, zda tyto zaměstnanecké výhody zaměstnanci vyuţívají a jestli jsou 

pro ně, jakoţto zaměstnance odloučeného pracoviště, všechny tyto výhody vyuţitelné. Také 

jsem chtěla zjistit preference zaměstnaneckých výhod - které zaměstnanci povaţují za 

nejdůleţitější, které by naopak mohli postrádat a jaké by zase místo nich uvítali. Vzhledem ke 

změně legislativy, která přinesla novinky ve zdaňování zaměstnaneckých benefitů jsem chtěla 

zjistit, jaké jsou maximální částky, jeţ by zaměstnanci byli ochotni zaplatit za stravenku 

v hodnotě 60,- Kč a za reţijní jízdné, tzv. reţijky. Dále jsem si kladla za cíl zjistit úroveň 

neformálního hodnocení- povzbuzování. 

V druhé kapitole jsou popsána teoretická východiska motivace, od vytyčení a objasnění 

základních pojmů, přes motivační teorie, aţ po systém odměňování a teoretická východiska 
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zaměstnaneckých výhod. Závěr této kapitoly je věnován metodologii dotazníkového 

průzkumu, který byl pouţit v analytické části. 

Třetí kapitola se zabývá organizací. Je zde představen profil organizace, včetně jejích cílů, 

historie organizace, dceřiné společnosti a celá podkapitola je věnována organizační sloţce, 

Regionálnímu oddělení ekonomiky Ostrava, kterou se zabývám ve své analýze. Je zde 

popsána jeho působnost, organizační struktura a lidské zdroje. 

Čtvrtá kapitola se věnuje analýze vybraných stimulů. První podkapitola je věnována 

rozboru stávajícího stavu zaměstnaneckých výhod ze sekundárních dat, které mi byly 

organizací dány k dispozici. Další podkapitola je pak věnována rozboru dotazníkového 

průzkumu, který koresponduje s vytyčenými cíly mé bakalářské práce.  

V páté kapitole jsou prezentovány návrhy a doporučení na základě provedeného 

průzkumu, které by měly vést ke zlepšení systému zaměstnaneckých výhod, a tím i zvýšit 

spokojenost zaměstnanců, coţ je klíčové pro jejich motivaci.  

Závěrečná kapitola je věnována shrnutí a zhodnocení sledovaného problému 

zaměstnaneckých výhod v organizaci ČD, a.s., v organizační sloţce Regionální oddělení 

ekonomiky v Ostravě a posouzení, do jaké míry byly splněny vytyčené cíle této práce. 
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2 Teoretická východiska motivace 

2.1 Objasnění základních pojmů 

K dosaţení maximálního výkonu a produktivity je velice důleţité zaměstnance motivovat. 

Existuje široké spektrum způsobů, jak motivaci u zaměstnanců zvýšit či udrţet a to při 

různém finančním zatíţení. Motivovat lze i pouhým řečením slova „děkuji“, aţ po sloţité 

systémy, kde jsou kombinovány cíle s pevně stanovenou odměnou. (Employee benefits, 2006) 

 

V samotné problematice motivace se objevují základní pojmy - motivace, motiv, 

stimulace, stimul, které bývají často zaměňovány, a proto je důleţité je od sebe odlišit.  

2.1.1 Motivace a motiv 

Pojem motivace pochází z latinského slova „movere“, coţ znamená hýbat, pohybovat, 

nebo také pohnutka - nutící někoho něco dělat.  

„Pojem motivace vyjadřuje skutečnost, ţe v lidské psychice působí specifické, ne vţdy 

zcela vědomé či uvědomované vnitřní hybné síly-pohnutky, motivy. Ty činnosti člověka 

určitým směrem orientují (zaměřují), v daném směru ho aktivizují a vzbuzenou aktivitu 

udrţují. Navenek se pak působení těchto sil projevuje v podobě motivované činnosti, 

motivovaného jednání.“ (Bedrnová, Nový a kol., 2009, str. 362) 

Motivace působí současně ve třech rovinách (dimenzích): 

 Dimenze směru - ta člověka zaměřuje, orientuje, či naopak odvrací a odvádí. Dá se 

vyjádřit slovními spojeními jako: „chci“, „rád bych“, „nechci“ apod. 

 Dimenze intenzity - jedná se o úsilí jedince o dosaţení cíle. Zde se objevují slova 

jako „velmi“, „docela“, „vůbec“ aj. 

 Dimenze stálosti - (vytrvalosti, perzistence) - projevuje se schopností jedince 

překonávat vnitřní i vnější překáţky. Vysoká stálost se projeví tím, ţe motivovaný 

člověk jde za svým cílem v nezměněném směru i přesto, ţe se objevují různé 

překáţky. (Bedrnová, Nový a kol., 2009) 
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Motiv 

Motiv je jednotná vnitřní psychická síla-popud, pohnutka. Dá se vyjádřit jako příčina, 

důvod určitého chování, či jednání člověka. Pojem motiv se úzce pojí s pojmem cíl. Obecným 

cílem kaţdého motivu je dosaţení určitého finálního psychického stavu-tzv. nasycení. To 

zpravidla mívá podobu vnitřního uspokojení, pocitu naplnění z dosaţení cíle motivu.  

Motivy můžeme rozdělit do dvou skupin: 

 Motivy cílové, terminální - jedná se o motivy, které trvají tak dlouho, dokud není 

dosaţeno cíle, např. hlad motivuje k tomu se najíst a jakmile jsme sytí, motiv skončí. 

 Motivy instrumentální - těmto motivům nelze přiřadit cílový stav, jedná se např. o 

zájem o určitou oblast (literaturu, cizí jazyky, atd.) 

U člověka se v daný okamţik neprojevuje jen jeden motiv, ale celá řada motivů a kaţdý 

z nich můţe mít odlišný směr, intenzitu i perzistenci. Motivy orientované stejným směrem se 

zpravidla posilují. Ty orientované jiným, nebo dokonce opačným směrem se mohou vzájemně 

oslabovat a danou činnost tak narušovat, či v krajních případech dokonce znemoţňovat. 

(Bedrnová, Nový a kol., 2009) 

 

2.1.2 Stimulace a stimul 

„Stimulací rozumíme vnější působení na psychiku člověka, v jehoţ důsledku dochází 

k určitým změnám jeho činnosti prostřednictvím změny psychických procesů, především pak 

prostřednictvím změny motivace.“ (Bedrnová, Nový a kol., 2009, str. 364)  

Rozdíl mezi stimulací a motivací je tedy především v rozdílu působení sil na psychiku 

člověka. Motivace je působení vnitřních a stimulace působení vnějších sil. Společným 

jmenovatelem je skutečnost, ţe se jedná o ovlivňování činnosti druhého člověka aktivními 

vnějšími zásahy, vedoucími ke změně jeho psychických procesů, především pak ke změně 

jeho motivace. Stimulace nemusí být vţdy vědomá. (Bedrnová, Nový a kol., 2009) 

 

Stimul 

Stimulem můţe být jakýkoli podnět vyvolávající změny v motivaci člověka. Bývají 

rozlišovány: 

 Impulsy - endogenní (vnitřní, intrapsychické) podněty signalizující nějakou změnu 

v těle nebo mysli člověka. Impulsem můţe být např. bolest, která můţe vyvolat motiv 

návštěvy lékaře, nebo únava, která u nás vyvolá motiv odpočinku. 
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 Incentivy - exogenní (vnější), z vnějšku přicházející podněty vztahující se vrozeně 

nebo naučeně k impulsům, tedy podněty, které aktivují určitý motiv. Incentivem můţe 

být např. pochvala za dobrý pracovní výkon. 

Impulsem a incentivem můţe, ale nemusí, být cokoli. Vše záleţí na konkrétní motivační 

struktuře kaţdého člověka, na jeho motivačním profilu. (Bedrnová, Nový a kol., 2009) 

 

2.1.3 Zdroje motivace 

Mezi základní zdroje motivace patří: 

 Potřeby - jsou člověkem ne vţdy zcela uvědomované nedostatky něčeho, co je pro 

daného jedince významné. Potřeba se projevuje stavem napětí, který vyvolá touhu ho 

odstranit, coţ vede k odstranění pociťovaného nedostatku, k uspokojení potřeby. 

Potřeby jsou obvykle děleny na potřeby biologické (fyziologické, viscerogenní) a 

potřeby sociální (společenské, psychogenní). Biologické potřeby souvisí s fungováním 

lidského těla a řadí se zde potřeby typu voda, jídlo, vzduch, apod. Bývají často 

označovány jako potřeby primární. Sociální potřeby jiţ nesouvisí jen s člověkem 

jakoţto biologickou bytostí, ale s člověkem, jako tvorem společenským, který má 

kromě biologických potřeb i potřeby typu láska, seberealizace, patřit do skupiny, 

apod. Tyto potřeby bývají označovány také jako potřeby sekundární. 

 Návyky - vznikají častým, mnohdy pravidelným, opakováním činností v určitých 

situacích, které se automatizují, fixují a stávají se stereotypními. Člověk je pak 

automaticky v dané situaci pouţije. Je to naučený vzorec chování, např. i výsledek 

výchovy.  

 Zájmy - tento pojem není psychology jednoznačně definován. Říčan (1975, in 

Bedrnová, Nový a kol., 2009, str. 368) definuje zájmy jako „odvozenou potřebu, která 

je uspokojována prováděním určité (zájmové) činnosti“. Růţička (1994, in Bedrnová, 

Nový a kol., 2009, str. 368) zase jako „trvalejší zaměření jedince na určitou oblast 

předmětů či jevů, které je spojeno s aktivizací jeho činnosti“. Klasické je jiţ Stavělovo 

dělení zájmů na zájmy poznávací, estetické, sociální, přírodní, obchodní, technické, 

rukodělně materiálové, výtvarné a sportovní (1944, cit. dle Balcar, 1983 in Bedrnová 

Nový 2009). Tento výčet se dá rozšířit o zájmy lingvistické, vědecké, hudební, 

sběratelské atd. U člověka se v oblasti zájmů dá sledovat také jejich hloubka, stálost a 

šíře.  
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 Hodnoty a hodnotové orientace -  člověk v průběhu svého ţivota přiřazuje různým 

skutečnostem různé hodnoty, významy, důleţitosti. Kaţdý má pak svou hodnotovou 

mapu, neboli hierarchii hodnot, kde se velmi často objevují pojmy jako zdraví, rodina, 

děti, práce, vzdělání, přátelství, úspěch, svoboda, apod. Hodnotou můţe být pro 

kaţdého cokoli. Německý psycholog Spranger (Bedrnová, Nový a kol., 2009) 

rozlišuje šest osobnostních typů podle převaţujících hodnot- typ teoretický, 

ekonomický, estetický, sociální, politický a náboţenský. Dnes se často doplňuje i typ 

technický, či sportovní. 

 Ideály - jsou určité ideové, či názorové představy něčeho subjektivně ţádoucího, 

pozitivně hodnoceného, co pro daného jedince představuje významný cíl jeho snaţení, 

skutečnost, o kterou usiluje. Ideály vznikají působením sociálních faktorů během 

vývoje a utváření člověka, působením rodiny, autorit, apod. (Bedrnová, Nový a kol., 

2009) 

 

2.1.4 Motivační profil 

Základní podmínkou úspěšné stimulace pracovníků je znalost jejich motivačního 

profilu, který se odvíjí od jejich osobnosti.  

Motivační profil člověka je relativně stabilní soubor rysů a charakteristik osobnosti 

člověka, který je pro kaţdého specifický. Kaţdý můţe stejnou situaci vnímat různě, co je 

jedním bráno jako výzva, můţe druhý chápat jako ohroţení, apod. Motivační profil se utváří 

uţ od nejútlejšího věku a mají na něj vliv všechny výše zmíněné faktory. Tím, ţe poznáme 

motivační profil daného jedince, dostaneme moţnost nahlédnout do jeho „nitra“, do skladby 

jeho povahy a do forem fungování jeho motivace. Umoţní nám to porozumění jeho chování 

či jednání v celém komplexu. Také je to důleţitý a nezbytný předpoklad efektivního 

stimulování, a tím i úspěšného ovlivňování motivace. (Bedrnová, Nový a kol., 2009) 
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2.1.5 Stimulační prostředky 

Bedrnová, Nový a kol. (2009) řadí stimulační prostředky podle jejich závaţnosti 

z hlediska podnikového a psychologického takto: 

1. hmotná odměna 

2. obsah práce 

3. povzbuzování- neformální hodnocení 

4. atmosféra pracovní skupiny 

5. pracovní podmínky a reţim práce 

6. identifikace s prací, profesí a podnikem 

7. externí stimulační faktory 

 

2.1.6 Povzbuzování- neformální hodnocení 

Tento stimulační prostředek hraje velkou roli při spokojenosti zaměstnance s obsahem 

práce a stimulováním ho tímto směrem.  

Neformální hodnocení ovlivňuje racionální obsahovou rovinu. V této rovině jde 

především o zpětnou vazbu, kterou dává manaţer svým podřízeným v závislosti na jeho 

výkonu. Manaţer pracovníka informuje o tom, zda jeho výkon odpovídá nebo neodpovídá 

manaţerovu očekávání vzhledem ke stanoveným cílům. Zpětná vazba má největší účinnost, 

jestliţe je podávána konkrétně během nebo bezprostředně po skončení činnosti. 

Mimo rovinu racionální ovlivňuje zpětná vazba také rovinu poţitkovou, neboli 

emocionální. Zaměstnanec cítí svou důleţitost a důleţitost své práce pro organizaci, 

uspokojuje ho pocit, ţe pro organizaci vykonal něco pozitivního, čímţ se zvyšuje jeho 

sebedůvěra a ochota pracovat a podávat ještě lepší výkony. Pracovník je pak více motivován. 

(Bedrnová, Nový a kol., 2009) 
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2.1.7 Motivační teorie 

Herzbergova dvoufaktorová teorie 

Tato teorie se často objevuje i pod názvem dvoufaktorová teorie motivace. Zaloţil ji 

Frederick Herzberg na základě studia uspokojování potřeb a na dokazatelných motivačních 

efektech tohoto úspokojování na 200 technicích a účetních. Na základě tohoto zkoumání 

došel k závěru, ţe existují dva druhy faktorů dissatisfaktory a satisfaktory. 

Dissatisfaktory, neboli udrţovací či hygienické faktory, jsou nezbytné k udrţení 

určité úrovně spokojenosti. Mnohé z těchto jsou manaţery vnímány jako faktory, kterými by 

mohli motivovat podřízené. Jedná se o udrţovací faktory z toho důvodu, ţe samy o sobě svou 

přítomností, či existencí nepodněcují k vyšším výkonům, apod. Největší význam však mají ve 

chvíli, kdy chybí, kdy nejsou přítomny a způsobují tím nespokojenost. Mezi tyto faktory 

můţe patřit např. plat, jistota práce, osobní ţivot, vztahy s nadřízenými, podřízenými i 

pracovníky stejné úrovně. 

Satisfaktory, neboli faktory motivační, svou přítomností motivují a podněcují. 

Nejsou-li ovšem přítomny, velkou nespokojenost to nevyvolává. Motivačním faktorem můţe 

být např. dosaţení cíle, uznání, povýšení, práce sama, odpovědnost. Významným poznatkem 

Herzberga také je, ţe jsou-li zaměstnanci vysoce motivováni, nevadí jim tolik nespokojenost 

plynoucí z udrţovacích faktorů. Toto ale opačně neplatí. (Donnelly, Gibson, Ivancevich, 

1997) 

Bedrnová, Nový a kol. (2009) uvádí tři pohledy na pracovní spokojenost, které se do 

kvality výkonu promítají zcela odlišně: 

 Spokojenost zaměstnanců s prací a pracovními podmínkami, kde platí přímá úměrnost 

ve smyslu - čím větší je spokojenost zaměstnanců, tím lépe se organizace o své 

zaměstnance stará - tato spokojenost je popisem stavu. 

 Spokojenost zaměstnanců jako podmínka efektivního vyuţívání jejich pracovního 

potenciálu, je zde vnímána jako uspokojení ze smysluplné práce, pocit naplnění, 

radost z vlastního uplatnění. Tento typ spokojenosti lze brát jako hnací sílu. 

 Spokojenost ve smyslu uspokojení na základě dosahování nízkých cílů, a to ve smyslu 

„mně to stačí“, není třeba se více namáhat - tato spokojenost je spíše překáţkou. 

 



 

9  

2.2 Vybrané stimuly 

2.2.1 Systém odměňování 

„Odměňování v moderním řízení lidských zdrojů neznamená pouze mzdu nebo plat, 

popřípadě jiné formy peněţní odměny, které poskytuje organizace pracovníkovi jako 

kompenzaci za vykonávanou práci. Moderní pojetí odměňování je mnohem širší. Zahrnuje 

povýšení, formální uznání (pochvaly) a také zaměstnanecké výhody (zpravidla nepeněţní) 

poskytované pracovníkovi nezávisle na jeho pracovním výkonu, pouze z titulu pracovního 

poměru nebo jiného vztahu, na jehoţ základě pracovník pro organizaci pracuje. Odměny 

mohou zahrnovat věci či okolnosti, které nejsou zcela samozřejmé, např. přidělení určitým 

způsobem vybavené kanceláře, zařazení na určité pracoviště, přidělení určitého stroje či 

zařízení (kancelář s kobercem místo linolea, kancelář v budově ředitelství, přidělení počítače 

aj.). Stále více je mezi odměny zařazováno i vzdělávání poskytované organizací. Kromě 

těchto víceméně hmatatelných odměn, které kontroluje a o nichţ rozhoduje organizace (také 

se jim říká vnější odměny), se stále více pozornosti věnuje tzv. vnitřním odměnám. Ty nemají 

hmotnou povahu a souvisejí se spokojeností pracovníka s vykonávanou prací, s radostí, kterou 

mu práce přináší, s příjemnými pocity vyplývajícími z toho, ţe se můţe zúčastňovat určitých 

aktivit či úkolů, z pocitů uţitečnosti a úspěšnosti, z neformálního uznání okolí, z postavení, 

dosahování pracovních cílů a kariéry, apod. Odměny tohoto druhu korespondují s osobností 

pracovníka, jeho potřebami, zájmy, postoji, hodnotami a normami. Vedle peněţních forem 

odměňování se tedy pouţívají i nepeněţní formy, z nichţ některé lze vyjádřiv v penězích, ale 

některé v penězích vůbec vyjádřit nelze. Všechny uvedené odměny tvoří tzv. celkovou 

odměnu.“ (Koubek, 2008, str. 283) 

 

Tab. 2.2.1 Složky celkové odměny (Armstrong, 2007, str. 521): 

Transakční odměny 

Základní mzda/plat 

Celková hmotná 

odměna 

Celková odměna 

Zásluhová odměna 

Zaměstnanecké 

výhody 

Relační (vztahové) 

odměny 

Vzdělání a rozvoj 
Nepeněţní/vnitřní 

odměny 
Zkušenosti/záţitky 

z práce 
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2.2.2 Zaměstnanecké výhody 

Jedná se o sloţku celkové odměny poskytované k různým formám odměny peněţní. 

Organizace zaměstnanecké výhody poskytují proto, aby získaly a udrţely si vysoce kvalitní 

pracovníky, aby uspokojily jejich osobní potřeby, posilovaly jejich oddanost a vědomí 

pracovníků vůči ní, apod. Hlavním cílem zaměstnaneckých výhod není motivovat pracovníky 

k lepším výkonům, a to proto, ţe většina z nich nemá přímý vliv na krátkodobý výkon. 

Zaměstnanecké výhody však vytvářejí příznivější postoje pracovníků v podniku, které 

dlouhodobě zlepšují jejich oddanost, angaţovanost a výkon celé organizace. (Armstrong, 

2007) 

Někdy se při poskytování zaměstnaneckých výhod přihlíţí k funkci, k postavení 

pracovníka v organizaci, k době zaměstnání v organizaci a k zásluhám. (Koubek, 2008) 

Ne všechny zaměstnanecké výhody musí všichni zaměstnanci vnímat jako výhodu, 

např. mladý zaměstnanec nemusí jako výhodu spatřovat nabídku penzijního připojištění. Jiţ 

zavedené zaměstnanecké výhody bývá obtíţné zrušit. Velmi brzy začínají být zaměstnanci 

vnímány spíše jako standard, ne-li jako samozřejmost, neţ jako nadstandardní péče. Důleţité 

je, aby si zaměstnavatelé při vytváření systému zaměstnaneckých výhod uvědomili, ţe 

zaměstnanecké výhody mohou, ale nemusí mít vliv na spokojenost s prací, ovšem vţdy 

vyvolává nespokojenost to, kdyţ jsou spravovány nesystémově a ledabyle tak, ţe se můţou 

objevit pocity nespravedlnosti, nadrţování či favorizování. (Dvořáková a kol., 2001) 

 

Armstrong (2007) zaměstnanecké výhody rozděluje do těchto kategorií: 

 Penzijní systémy - bývají povaţovány za jednu z nejdůleţitějších zaměstnaneckých 

výhod 

 Osobní jistoty - jsou to jistoty posilující osobní jistoty pracovníka a jeho rodiny 

prostřednictvím nemocenského, zdravotního, úrazového nebo ţivotního pojištění 

 Finanční výpomoc - různé formy půjček, výpomoc při koupi domu, pomoc při 

stěhování a slevy na zboţí a sluţby vyráběné a poskytované podnikem 

 Osobní potřeby - různé druhy oprávnění, jakoţto uznání vzájemného vztahu mezi 

prací a domácími potřebami či povinnostmi, jako např. dovolená na zotavenou a jiné 

formy dovolené, péče o děti, přerušení kariéry (v souvislosti se studiem nebo 

mateřstvím), poradenství při odchodu do důchodu, finanční poradenství, osobní 

poradenství v období krize, posilovny, rekreace 

 Podnikové automobily a pohonné hmoty - jedná se o velmi oceňovanou výhodu 
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 Jiné výhody - zde Armstrong řadí výhody, které zvyšují ţivotní úroveň pracovníků, 

např. dotované stravování, příplatky na ošacení, úhrada telefonních výloh, mobilní 

telefony, kreditní karty 

 Nehmotné výhody - zde patří charakteristiky organizace přispívající ke kvalitě 

pracovního ţivota a z organizace vytvářejí místo, kde stojí za to být zaměstnán 

 

Změna legislativy- zákon o DPH 

Jedná se o novelu zákona o DPH, s účinností platnou od 1. 1. 2010, která přinesla 

několik změn. Např. zvýšení daňových sazeb o 1% z 19% na 20% a z 9% na 10%. Dále se 

jedná o problematický a diskutovaný §36a, který zavádí tzv. obvyklou cenu pro osoby, které 

jsou ve vzájemném vztahu, netýká se tedy jen zaměstnanců. 

Problém s obvyklou cenou vysvětlím na příkladu. „Společnost poskytuje svým 

zaměstnancům ve firemní prodejně výrobky za cenu o třetinu niţší, neţ je obvyklá prodejní 

cena. Od 1. 1. 2010 odvádí DPH také z rozdílu mezi cenou obvyklou a přijatou úplatou od 

zaměstnanců. Prakticky tedy vystavuje podle §29 doklad o pouţití a odvádí DPH rovněţ ze 

zbylé třetiny ceny. Z kaţdého poskytnutého výrobku v hodnotě 300,- Kč, tak odvede navíc 

20,- Kč na DPH, coţ je rozdíl mezi obvyklou trţní cenou 300,-Kč a přijatou úplatou od 

zaměstnanců 200,- Kč, tj. 100,- Kč x 20% DPH.“ (Kučerová, 2010) 

 

Penzijní připojištění a životní pojištění 

Penzijní připojištění má za úkol udrţet určitou ţivotní úroveň i po odchodu do penze. 

Jedná se o státem podporované připojištění. Zaměstnanci dostanou státní příspěvek aţ do výše 

1.800,- Kč ročně a zaměstnavatel daňové úlevy, díky nimţ můţe dosáhnout úspory aţ o 48% 

oproti zvýšení mzdy o stejnou částku. V současné době se jedná o jedno z nejvýhodnějších 

spoření vůbec. Penzijním připojištěním lze tedy zaměstnance dlouhodobě motivovat a 

zároveň optimalizovat mzdové náklady.  

Ţivotní pojištění zajišťuje pojistnou ochranu při nenadálých ţivotních situacích.  

Penzijní připojištění a ţivotní pojištění jsou do výše 24.000,- Kč za kalendářní rok pro 

zaměstnance osvobozeny od daně z příjmu a nemusí z této částky platit ani zdravotní a 

sociální pojištění. Nezáleţí přitom na jejich vzájemném poměru. Výhodou pro zaměstnavatele 

je, ţe se jedná o daňově uznatelné náklady. (Sodexo, 2007) 
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Stravenky 

Jedná se o nejrozšířenější zaměstnaneckou výhodu, kterou poskytuje 93% 

zaměstnavatelů svým zaměstnancům. Stravenky jsou daňově uznatelným nákladem, 

zaměstnavatel si můţe z daní odepsat aţ 55% z ceny stravenky, maximálně však částku 

51,10,- Kč. Nejvýhodnější nominální hodnota stravenky je tedy 92,- Kč. (Sodexo, 2007) 

Stravenky lze poskytnout pouze za odpracovaný den, ne např. za dobu nemoci. Pro 

zaměstnance se jedná o výhodný benefit, nemusí z něj platit daň, ani odvody na pojištění. 

Zaměstnavatel můţe svým zaměstnancům poskytnout jakoukoli hodnotu stravenky, příspěvek 

nad rámec stanovených limitů jiţ ale není daňově uznatelný náklad. (Šíbal, Vitujová, 

Macháček, 2008) 

 

Dovolená nad zákonem stanovený rámec 

Zaměstnanci mají ze zákona nárok na 4 týdny dovolené. Zaměstnavatel jim můţe 

poskytnout v rámci zaměstnaneckých výhod více dovolené, horní hranice je prakticky 

neomezená.  

Další druhy dovolené, které zaměstnavatelé často vyuţívají, jsou volna pro zařizování, 

léčení, apod. Toto vychází z přesvědčení, ţe by zaměstnanci měli efektivně vyuţívat celou 

pracovní dobu a ne ji rozkouskovávat např. návštěvami lékaře nebo úřadu. Proto jim 

zaměstnavatel raději poskytne třeba jeden den v měsíci určený pro toto zařizování. (Šíbal, 

Vitujová, Macháček, 2008) 

 

Pružná pracovní doba a práce z domova 

Tato výhoda se poskytuje zejména tam, kde má význam odvedená práce a ne fyzická 

přítomnost zaměstnance na pracovišti v určitou dobu. Často však bývá určena doba třeba 4 

hod. denně, kdy zaměstnanec na pracovišti být přítomen musí. Je na volbě zaměstnance, kdy 

si svých 40 hod. týdně odpracuje. 

S rozvojem technologií se čím dále častěji objevuje výhoda plné nebo částečné práce 

z domova. Zaměstnanec má doma vše, co k práci potřebuje, např. počítač s internetem, telefon 

a nemusí být tedy přítomen na pracovišti, čímţ zaměstnavatel můţe ušetřit spoustu výdajů 

spojených s provozem pracoviště např. nájem a elektřinu. Zaměstnanec si můţe doma 

rozvrhnout svoji pracovní dobu, jelikoţ je ve svém prostředí, kde se cítí dobře a není rušen 

kolegy ani jinými, pro něj rozptylujícími, vlivy a podává tak vyšší a soustředěnější výkon. 

(Šíbal, Vitujová, Macháček, 2008) 
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Poukázky na volnočasové aktivity 

Tento druh příspěvku můţeme rozdělit na poukazy na sport a zdraví nebo na kulturu a 

rekreaci. Příspěvky na sport a zdraví se objevují především ve formě permanentek do 

posiloven, bazénů, různých sportovních klubů, apod. Často bývají vyuţitelné nejen pro 

zaměstnance, ale i pro rodinné příslušníky. Příspěvky na kulturu a rekreaci mají zase formu 

vstupenek, poukazů na zájezdy a rekreace, apod. Pro firmu se opět jedná o daňově uznatelný 

náklad, ovšem pouze v případě, ţe tato výhoda byla poskytnuta ve formě různých poukazů. 

Pokud by firma zaměstnanci dala peníze, ačkoli na stejný účel, nejedná se uţ o daňově 

uznatelnou poloţku. Zaměstnanec z těchto nepeněţních poukazů také nemusí platit ani daň z 

příjmu, ani pojištění. (Šíbal, Vitujová, Macháček, 2008) 

 

Naturálie 

Firmy mohou zaměstnancům poskytnout své produkty za zvýhodněné ceny. Jedná se o 

volné jízdenky, zvýhodněnou cenu zájezdů, aj. Zaměstnanec musí platit daň z rozdílu ceny 

zvýhodněné a běţné, tedy z poskytnuté slevy. Zaměstnanec ani zaměstnavatel však neplatí 

z této částky odvody na pojištění. (Šíbal, Vitujová, Macháček, 2008) 

 

Vzdělávací kurzy 

Jedná se o zaměstnanecký benefit, který se objevuje např. ve formě jazykových či 

počítačových kurzů. Zaměstnanec si dalším vzděláváním zvyšuje svou kvalifikaci, coţ je 

výhodné jak pro zaměstnance, který si tímto zvyšuje svou hodnotu na trhu práce, tak pro 

zaměstnavatele a celou firmu vůbec. Kvalifikovanější zaměstnanec zpravidla pracuje rychleji, 

kvalitněji a dělá méně chyb. Další výhodou je moţnost odpočtu z daní, pakliţe se jedná o 

školení, či kurz, související s činností firmy. (Šíbal, Vitujová, Macháček, 2008) 

 

2.3 Metodologie výzkumu 

Jako metodu pro zjištění úrovně motivace prostřednictvím systému odměňování jsem 

zvolila dotazník. 

Dotazník je písemná podoba dotazování. Jedná se o strukturovaný soubor otázek, na které 

respondent (dotázaný) odpovídá. Dotazníkem se snaţíme získat informace o postojích, 

motivech, hodnotách, názorech, apod. (Pavlica a kol., 2000) 
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Výhody dotazníku jsou především v tom, ţe je moţné získat údaje od většího počtu 

respondentů neţ při rozhovorech, a to hospodárněji a rychleji. Údaje jsou jednotnější a lze je 

plně kvantifikovat a zpracovávat statistickými postupy. Anonymita můţe podnítit větší 

upřímnost a otevřenost. Nejsou zde kladeny vysoké nároky na pozornost, komunikační 

dovednosti, apod. A tím se sniţuje také míra subjektivity tazatele. 

Mezi nevýhody dotazníku patří především niţší návratnost. Tento faktor lze však mnoha 

způsoby eliminovat. Výběr alternativ v odpovědích nemusí být dostatečně široký, či nabízet 

vhodnou odpověď, coţ pak vede k výběru „nejmenšího zla“, apod. Respondent nemusí 

porozumět otázce, údaje mívají deskriptivní aţ povrchní charakter, není zde moţnost sledovat 

hlubší souvislosti a mnohdy důleţité neverbální signály. Můţe se stát, ţe odpověď na jednu 

otázku navodí typ odpovědi na otázku druhou a nezanedbatelná je také únava související 

s délkou dotazníku.  

V dotazníku, na rozdíl od rozhovoru, nelze pokládat doplňující otázky, či poloţené otázky 

vysvětlovat, apod. Je proto velice důleţité věnovat náleţitou pozornost sestavení dotazníku. 

Konečný výsledek je závislý především na formulaci otázek a konstrukci dotazníku.  

Jak jiţ bylo zmíněno, je velice důleţité, aby poloţené otázky byly přesné, měly jasný 

obsah a byly srozumitelné. Z těchto důvodů je třeba věnovat pozornost jazykové stránce. 

Formulace otázek musí korespondovat s věkem, vzděláním, socioekonomickou úrovní a 

dalšími faktory. Neměly by se objevovat odborné nebo cizí výrazy, ţargon, slang a jiné, které 

by mohly zapříčinit nepřesné porozumění otázkám. Dále bychom se měli vyvarovat 

dvojsmyslným formulacím. Otázky by se měly vztahovat ke sledovanému problému, být 

přirozené, spontánní a neměly by respondenty nutit ke sloţitým úvahám. Neměly by se 

objevovat otázky sugestivní a navádějící odpovědět určitým způsobem, kupříkladu podle 

toho, co je sociálně vhodné a ţádoucí. Otázky by neměly být příliš dlouhé, aby se v nich 

respondent orientoval a pamatoval si je. Zařazení osobních a intimnějších otázek by se mělo 

pečlivě zváţit. 

V dotazníku můţeme pouţít několik druhů otázek. Rozlišujeme je podle toto, zda otázka 

obsahuje alternativy odpovědí na otevřené, polootevřené a uzavřené. Podle toho, zda má 

otázka zjevný nebo skrytý význam na přímé a nepřímé a podle funkce na instrumentální a 

meritorní.  

Uzavřené otázky mají stanoveny varianty odpovědí. Tyto odpovědi by měly být precizně 

připraveny tak, aby nenutily respondenta se přiklánět k variantě, která mu ne zcela vyhovuje, 

nebo mu nejméně vadí. V kategorii uzavřených otázek se objevuje několik poddruhů- 

alternativní a selektivní. Alternativní (dichotomické, kategorické) otázky jsou takové, kde 
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jsou jen dvě krajní moţnosti odpovědi- ano x ne, ţena x muţ, apod. Selektivní otázky 

umoţňují více moţností volby. Tyto otázky bývají nazývány kafetérie. Varianty odpovědí 

mohou být vzájemně se vylučující, vzájemně se podmiňující a škálové. Vzájemně se 

vylučující odpovědi, disjunktivní, jsou takové, kde logicky nelze zvolit více odpovědí. Jedná 

se o odpovědi na otázky typu nejdůleţitější, nejoblíbenější, apod. Vzájemně se podmiňující, 

konjunktivní, odpovědi jsou ty, kde v pořadí vyšší odpověď znamená nebo v sobě zahrnuje i 

odpověď v pořadí niţší. Typickým příkladem jsou třeba otázky na výši platu, nájmu, apod. 

Škálové odpovědi mohou být trojstupňové, např. vyhovuje, vyhovuje s výhradou, 

nevyhovuje. Mohou mít jednostrannou nebo dvoustrannou stupnici, pořadí nebo číselnou 

stupnici. U jednostranné stupnice se předpokládá pozitivní nebo negativní kvalita hodnocení, 

např. stejně kvalitní, trochu méně kvalitní, méně kvalitní, výrazně méně kvalitní. Dvoustranná 

stupnice je pak např. velmi spokojen, spokojen, ani spokojen ani nespokojen, nespokojen, 

velmi nespokojen. Číselnou stupnice můţe mít formu známkování jako ve škole, bodování, 

apod. Pořadí-seřaďte podle toho, jak je to pro vás důleţité. 

Otevřené otázky nenabízejí respondentovi ţádnou variantu odpovědi předem, ponechávají 

respondentovi volný prostor pro jeho odpověď.  

Polootevřené otázky jsou spojením otázek uzavřených a otevřených. Nabízejí 

respondentovi odpovědi jako uzavřené otázky, avšak poslední odpověď je otevřená. 

Typickým příkladem je otázka „Odkud jste se dozvěděl o volném místě v našem 

podniku…?“, na kterou pak následují odpovědi-inzerát v novinách, internet, nástěnka, jinde-

kde? (Surynek, Komárková, Kašparová, 2001) 

 

Přímé otázky jsou takové, u kterých je respondentovi zřejmý smysl dotazu. Nepřímé 

otázky jsou opakem přímých. Mají sice pro respondenta zřejmý význam, ale mimo něj se za 

ním skrývá i další význam, či významy. Např. chceme-li zjistit podíl kuřáků, a to včetně těch 

příleţitostných, kteří však sami sebe za kuřáky nepovaţují, poloţíme místo přímé otázky: 

„Jste kuřák?“, otázku nepřímou: „Kdybyste měl moţnost si vybrat pro sebe cigaretu ze všech 

značek, které znáte, kterou značku byste si vybral?“ Jen skuteční nekuřáci odpovídají, ţe 

ţádnou. (Bedrnová, Nový a kol., 2009) 

 

Dále je velice důleţité věnovat pozornost konstrukci dotazníku. Dotazník by měl začínat 

úvodní instrukcí, kde bude vysvětleno, proč je dotazník předkládán a jaký cíl sleduje. 

V úvodu by mělo být ujištění o tom, ţe údaje nebudou zneuţity, případně ujištění o 

anonymitě. Laskavá ţádost o pečlivé vyplnění dotazníku a určitý apel na zodpovědnost při 
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vyplňování by také neměly chybět. Do úvodní části se vkládají otázky, kterými získáme 

respondenta pro spolupráci a vytváříme jimi důvěryhodný vztah. Klademe především 

jednodušší dotazy, které jsou důleţité pro získání faktů. Ve střední části pokládáme otázky 

sloţitější, obtíţnější, které plně souvisejí s výzkumným úkolem. V závěru by se měly objevit 

otázky identifikační a poděkování respondentům za spolupráci.  

Pozornost by měla být věnována i grafické úpravě dotazníku. 

Před samotným provedením výzkumu by se měla provézt pilotáţ neboli předvýzkum. Na 

několika respondentech se vyzkouší, zda je dotazník správně sestaven, otázky jsou 

srozumitelné, odpovědi dostatečné, apod. Závěrem se provedou případné opravy. (Pavlica a 

kol., 2000) 
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3 Charakteristika organizace 

3.1 Profil organizace 

České dráhy, a.s. jsou dopravní společností poskytující ţelezniční osobní i ţelezniční 

nákladní dopravu. Tato organizace poskytuje nejen regionální, dálkovou a mezinárodní 

osobní ţelezniční dopravu, ale také velké mnoţství sluţeb, které s provozem ţelezniční 

dopravy souvisí. Jedná o komplexní sluţby nákladní dopravy po celé Evropě, sluţby obsluhy 

dráhy Správě ţelezniční dopravní cesty, s.r.o., telematické sluţby ţelezničním dopravcům a 

správcům ţelezniční infrastruktury a také komplexní opravárenské sluţby v oblasti 

ţelezničních kolejových vozidel v oblasti ţelezniční infrastruktury. 

Cílem organizace je být primárním ţelezničním dopravcem pro cestující, objednatele i 

zákazníky nákladní dopravy.  

Tohoto cíle se snaţí dosáhnout pomocí zjednodušení a zpříjemnění pouţívaných sluţeb, 

obnovou vozového parku a nasazením do provozu moderních kolejových vozidel. Dále také 

investicí do nádraţních budov, zpříjemněním cestování na ţeleznici, zaváděním moderních 

technologií při koupi jízdenek a odbavování cestujících a také dlouhodobým sniţováním 

nákladů na jednotku výkonu. V polovině roku 2009 byl spuštěn systém Vize 2012, jehoţ 

cílem je zlepšit oblast financování. (České dráhy, 2008) 

 

3.2 Historie organizace 

Akciová společnost České dráhy vznikla 1. ledna 2003, jako jeden z nástupnických 

subjektů původní státní organizace České dráhy. České dráhy, a.s. navázaly na více neţ 160 

let dlouhou historii ţelezniční dopravy na území České republiky. Nejzazší počátky sahají aţ 

k roku 1828, kdy byl spuštěn provoz na 1. koněspřeţné ţeleznici v Evropě na trase České 

Budějovice- Linec. Další prvenství následovalo roku 1839, kdy byla uvedena do provozu 1. 

parostrojní ţeleznice v Evropě mezi Vídní a Břeclaví. Roku 1903 pak následovala 1. 

normálně rozchodná elektrifikovaná trať. Roku 1918, po vzniku Československa, vznikly 

Československé státní dráhy (ČSD), na které pak po rozdělení Československa na Českou 

republiku a Slovensko roku 1993 navázaly České dráhy, a.s., (ČD). (České dráhy, 2008) 

3.3 Dceřiné společnosti ČD, a.s. 

České dráhy, a.s. jsou vlastníkem akcií několika dceřiných společností - ČD Cargo, a.s., 

ČD Reality, a.s., ČD-Telematika, a.s., ČD travel, s.r.o., Dopravní vzdělávací institut, a.s., 
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DPOV, a.s., Rail reklam, s.r.o., Traťová strojní společnost, a.s. a Výzkumný ústav ţelezniční, 

a.s. 

ČD Cargo, a.s.: Ve 100% vlastnictví ČD, a.s. Je společností podnikající na trhu nákladní 

ţelezniční dopravy. Hlavními předměty činnosti jsou provozování dráţní dopravy, dráhy- 

vlečky, celních skladů, skladování zboţí, manipulace s nákladem, silniční nákladní motorová 

doprava, zasilatelství, činnosti bezpečnostního poradce pro přepravu nebezpečných věcí a 

zastupování v celním řízení.  

ČD Reality, a.s.: ČD, a.s., jsou jejím většinovým vlastníkem, vlastní 51% akcií. Tato 

společnost byla zaloţena především s cílem zrealizovat obnovu ţelezničních stanic ve formě 

oprav, modernizace a nového vyuţití movitého majetku- nádraţních budov a pozemků. 

ČD-Telematika, a.s.: ČD, a.s., vlastní 59,31% akcií. Tato společnost poskytuje především 

sluţby z oblasti telekomunikační infrastruktury, telekomunikačních sluţeb (hlasové, datové, 

internetové, aj.) a informatiky. 

ČD travel, s.r.o.: Tato cestovní kancelář je z 51,72% ve vlastnictví ČD, a.s., a poskytuje 

veškeré sluţby spojené s tímto oborem. Od prodejů tuzemských i zahraničních pobytových i 

poznávacích zájezdů, přes různě zaměřené pobyty (wellness, pro seniory, apod.), aţ po prodej 

jízdenek, letenek a všech druhů jízdních dokladů, či zajišťování různých školení. 

Dopravní vzdělávací institut, a.s.: Je ve výhradním vlastnictví ČD, a.s., a zabezpečuje 

podnikové vzdělávání zaměstnanců. Specializuje se na výuku a vzdělávání odborníků 

v oblasti dopravy, a to nejen ţelezniční. Součástí je také jazyková příprava a vzdělávání 

v oblasti legislativy. 

DPOV, a.s.: Je také ve 100% vlastnictví ČD, a.s. Působí v oblasti oprav a modernizace 

ţelezničních kolejových vozidel. 

Railreklam, s.r.o.: Z 51% vlastněná ČD, a.s. Orientuje se na vyuţívání movitého i 

nemovitého majetku ČD, a.s., k reklamním účelům prostřednictvím billboardů, CLV- city 

light vitrín, backlightů, rámečků ve vlacích, reklamy na pláštích ţelezničních vozových 

jednotek, na mostech, apod. 

Traťová strojní společnost, a.s.: Podílí se na údrţbě, modernizaci a výstavbě koridorů a 

ostatních tratí ČD, a.s. 

Výzkumný ústav ţelezniční: Ve 100% vlastnictví ČD, a.s. Specializuje se na odborné 

sluţby a komplexní řešení v oblasti posuzování, zkušebnictví a expertní činnosti v oblasti 

ţelezničních systémů a dráţní dopravy. (České dráhy, 2008) 
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3.4 Organizační složka ROE Ostrava 

Vzhledem k rozsahu a potřebám své bakalářské práce jsem se rozhodla věnovat jen jedné 

organizační sloţce ČD, a.s., a to Regionálnímu oddělení ekonomiky v Ostravě, která spadá 

pod Generální ředitelství ČD, a.s. 

ROE Ostrava je jedním z osmi oddělení, ze kterých se skládá odbor plánování a 

controllingu. Dalšími odděleními jsou oddělení reportingu a plánování, oddělení controllingu 

osobní přepravy, oddělení controllingu majetku, ROE Brno, ROE Plzeň, ROE Praha a ROE 

Ústí nad Labem. 

V působnosti tohoto oddělení je zpracovávat finančně ekonomické agendy určené 

organizačním sloţkám ČD, a.s., správa pohledávek a závazků, správa bankovních účtů a 

obsluha platebního programu, správa sociálního fondu a zabezpečení daňové agendy, 

zabezpečení agendy všeobecné, materiálové a finanční účtárny, účtování bankovních výpisů, 

likvidace škodných událostí, provádění inventarizací, archivace účetních dokladů, zajištění 

vnitřní správy, zpracování dokladů MTZ, evidence a objednávky materiálu pro určené 

organizační sloţky ČD, a.s., mzdová agenda pro likvidaci mezd zaměstnanců určených 

organizačních sloţek ČD, a.s., evidence dlouhodobého majetku a investic v určených 

organizačních sloţkách ČD, a.s., zpracování rozborů, kalkulací, cenotvorba, aj. 

 

Toto oddělení disponuje 38 zaměstnanci, kteří jsou rozděleni do několika organizačních 

skupin. 

 

Organizační členění ROE Ostrava: 

Vedení ROE: 

  zástupce ředitele, vedoucí ROE 

 2 systémoví specialisté 

Skupina plánu: 

 vedoucí skupiny 

 systémový specialista 

 2 specialisté 
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Skupina finanční: 

 vedoucí skupiny 

 systémový specialista 

 2 specialisté 

 3 finanční referenti 

Skupina účtárna: 

 vedoucí skupiny 

 systémový specialista 

 specialista 

 2 finanční účetní 

Skupina MTZ a vnitřní správy: 

 vedoucí skupiny 

 systémový specialista 

 2 specialisté 

 5 hospodářsko-správních referentů 

 2 organizačně techničtí pracovníci 

Mzdová účetní skupina pro likvidaci mezd: 

 vedoucí skupiny 

 systémový specialista 

 6 mzdových účetní 

 

Tyto zaměstnance jsem dále rozdělila podle vybraných demografických faktorů, které by 

měly souviset s preferencemi zaměstnaneckých výhod, a to podle pohlaví, věku a vzdělání.  

 

Graf 3.1 Rozdělení zaměstnanců ROE Ostrava podle pohlaví: 

Rozdělení zaměstnanců podle pohlaví

ženy; 34; 

89%

muži; 4; 

11%

ženy

muži
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Z celkového počtu 38 zaměstnanců je v ROE Ostrava zaměstnáno 34 ţen, coţ je 89% 

a 4 muţi, coţ je 11%.  

 

Graf 3.2 Rozdělení zaměstnanců ROE Ostrava podle věku: 

Rozdělení zaměstnanců podle věku

31-35 let; 1; 

3%

36-40 let; 4; 

11%41-45 let; 9; 

24%

46-50 let; 8; 

21%

51-55 let; 

11; 28%

55-60 let; 5; 

13% 31-35 let

36-40 let

41-45 let

46-50 let

51-55 let

55-60 let

 

 

Ve věku 31-35 let je zde 1 zaměstnanec, tj. 3% z celkového počtu, ve věkové kategorii 

36-40 let jsou zde 4 zaměstnanci, kteří tvoří 11%, ve věku 41-45 let 9 zaměstnanců, coţ je 

24%, ve věku 46-50 let 8 zaměstnanců tvořících 21%, ve věkové kategorii 51-55 let je 11 

zaměstnanců, tj. 28% a ve věku 56-60 let je zde 5 zaměstnanců, coţ je 13%.  

 

Graf 3.3 Rozdělení zaměstnanců ROE Ostrava podle vzdělání: 

Rozdělení zaměstnanců podle 

vzdělání

SŠ; 30; 

79%

Bc.; 1; 3%

Ing./Mgr.; 7; 

18%
SŠ

Bc.

Ing./Mgr.
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Z celkového počtu 38 zaměstnanců má 30, tj. 79% nejvyšší dosaţené vzdělání 

středoškolské s maturitou, 1, tj. 3% vysokoškolské s titulem Bc. a 7, tj. 18% vysokoškolské 

s titulem Ing. nebo Mgr.  
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4 Analýza vybraných stimulů 
Jako první krok jsem se rozhodla zjistit, jaké jsou zaměstnancům poskytovány 

zaměstnanecké výhody, a to studiem sekundárních dat, které mi byly ve firmě poskytnuty.  

Dalším krokem pak bylo zpracování dotazníkového průzkumu, který by měl odpovědět na 

otázky, zda je nabídka zaměstnaneckých výhod zaměstnancům známá a srozumitelná, jestli se 

v této nabídce zaměstnanci orientují, jsou-li pro ně všechny zaměstnanecké výhody vyuţitelné 

a vyuţívají je. Dále jsem se zajímala o zaměstnanecké výhody, které zaměstnanci preferují 

nejvíce a které by naopak mohli postrádat, či jaké by místo nich uvítali. Vzhledem ke změně 

legislativy, jeţ upravila zdanění zaměstnaneckých benefitů, a tím i celkovou částku, placenou 

zaměstnanci, jsem chtěla zjistit i maximální částky, jaké jsou zaměstnanci ochotni zaplatit za 

reţijní jízdné a stravenku v nominální hodnotě 60,- Kč. Dále jsem se zajímala o úroveň 

povzbuzování, čili neformálního hodnocení a celkový vliv těchto faktorů na motivaci 

zaměstnanců. 

 

4.1 Zaměstnanecké výhody poskytované zaměstnancům ROE Ostrava 

Zaměstnanci ROE Ostrava získávají informace o poskytovaných zaměstnaneckých 

výhodách z kolektivní smlouvy pro daný rok. Konkrétnější informace jsou na firemním 

intranetu. Jednotlivé nabídky a pravidla pro poskytování dostávají e-mailem a některé 

informace a nabídky se objevují také na nástěnkách.  

 

Stravenky 

Zaměstnanci mají moţnost nákupu stravenek v nominální hodnotě 60,- Kč. Z nich si 

zaměstnanci hradí 36,- Kč, coţ je 60% a zaměstnavatel 24,- Kč, coţ je 40%.  

 

Zaměstnanecké jízdní výhody 

Tato zaměstnanecká výhoda je povaţována za jednu ze stěţejních. Jedná se o reţijní 

jízdné, tzv. reţijky, poskytované za poplatek 250,- Kč ročně prostřednictvím tzv. in-karty a 

zahraniční jízdní výhody neboli FIP, coţ v překladu znamená Sdruţení pro zahraniční jízdní 

výhody zaměstnanců ţeleznic, Vídeň.  

V rámci in-karty, která sama o sobě není určena jen pro zaměstnance, ale také jako 

slevová karta pro všechny cestující, mohou její drţitelé čerpat i řadu slev a výhod u 

obchodních partnerů z oblastí zábavy a volného času, nakupování, restaurací, cestování a 
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ubytování. Jedná se např. o 5% slevu na vstupenky společnosti Ticketstream, 500,- Kč slevu 

na kurzy jazykové školy Tutor, 10% slevu v knihkupectvích Kanzelsberger, 10% slevu 

v parfumeriích FAnn, 15% slevu v restauraci Sushi point, 20% slevu v MaMaison Hotel 

Imperial. 

Vzhledem ke změně legislativy byla prolongace reţijního jízdného pozastavena a řeší 

se jeho nová cena. Díky změně zákona o DPH od 1. ledna 2010 a zavedení tzv. obvyklé ceny 

při zdaňování, by se totiţ cena reţijního jízdného mohla vyšplhat z 250,- Kč na 4.400,- Kč. A 

to proto, ţe obvyklá cena tzv. reţijky činí 22.000,- Kč. 

Na tyto zaměstnanecké jízdní výhody mají nárok nejen stávající zaměstnanci, ale také 

jejich rodinní příslušníci, tj. manţelé, manţelky, registrovaní partneři, děti (vlastní, nevlastní, 

osvojené, svěřené do péče jednomu z rodičů, v pěstounské péči, apod.), důchodci ve smyslu 

bývalých zaměstnanců a jejich rodinní příslušníci a dále pozůstalí, tj. vdovy, vdovci, sirotci, 

atd. 

 

Dovolená nad zákonem stanovený rámec 

Zaměstnanci mají nárok na 30 pracovních dní dovolené, tzn. 6 týdnů, coţ činí 2 týdny 

navíc nad zákonem stanovený rámec 4 týdnů.  

 

Sociální fond 

České dráhy, a.s., se zavázaly pravidelně tvořit sociální fond ve výši 2% mzdových 

nákladů. Tento fond zahrnuje několik druhů příspěvků. Jedná se o příspěvky na kulturní, 

sportovní, zájmovou a společenskou činnost, příspěvek na individuální rekreace, zájezdy, 

tábory dětí a mládeţe, léčebné a ozdravné pobyty, sociální výpomoci a sociální půjčky a 

finanční dary.  

Příspěvek na kulturní, sportovní, zájmovou a společenskou činnost lze vyuţít na 

pronájem tělocvičných zařízení, sportovních hal, bazénů, hřišť a společenských prostor, na 

úhradu vstupenek, permanentek, aj. A dále na úhradu nákladů hromadně zabezpečovaných 

zájezdů-poznávacích, kulturních, sportovních nebo zájmových v maximální délce trvání 4 

dny. Maximální výše příspěvku je 500,- Kč pro zaměstnance a důchodce a 250,- Kč pro 

rodinné příslušníky.  

Příspěvek na individuální rekreace a zájezdy je poskytován jednou ročně na 

tuzemské nebo zahraniční zájezdy a rekreace. Výše příspěvku na tuzemské rekreace a zájezdy 

je aţ do 50% ceny. Maximálně však 1.500,- Kč zaměstnancům a rodinným příslušníkům, 

1000,- Kč důchodcům a 500,- Kč rodinným příslušníkům důchodců. Příspěvek na zahraniční 
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rekreace a zájezdy se poskytuje do výše 40% z ceny. Maximálně však 2.500,- Kč pro 

zaměstnance a rodinné příslušníky, 1000,- Kč důchodcům a 500,- Kč rodinným příslušníkům 

důchodců. Příspěvek na tábory dětí a mládeţe a ozdravné pobyty se poskytuje 2x ročně. A to 

buď na dva tábory, nebo na dva ozdravné pobyty, nebo na jeden tábor a jeden ozdravný 

pobyt. Maximální výše tohoto příspěvku činí 50% z ceny, maximálně však 2.500,- Kč. 

Sociální výpomoci jsou nevratné a můţou být poskytnuty aţ do výše 30.000,- Kč na 

ţivelné, ekologické nebo průmyslové pohromy a aţ do výše 20.000,- Kč na ostatní pohromy. 

Sociální půjčky jsou vratné, bezúročné, do maximální výše 20.000,- Kč s maximální dobou 

splatnosti 5 let.  

Finanční dary ve výši 2000,- Kč jsou určeny zaměstnancům při ţivotním jubileu 60 

let a ve výši 200,- Kč za odběr bezpříspěvkovým dárcům krve a krevních derivátů.  

 

Pružná pracovní doba 

Zaměstnanci ROE mají pruţnou pracovní dobu s pevně stanovenou dobou, kdy je 

poţadována jejich přítomnost na pracovišti. Jedná se o dobu od 7 hod. do 14 hod., a to kaţdý 

pracovní den. Zaměstnanci mají tedy denně určeno 7 hod., které musí být v práci přítomni. 

Zbývající dobu chybějící týdenní pracovní doby si mohou odpracovat, kdy chtějí. Kontrola 

docházky se provádí jednou za 4 týdny, kdy zaměstnanci musí mít odpracováno 160 hod. 

 

Rekreace, zájezdy a pobyty za zvýhodněné ceny 

Zaměstnanci mají moţnost pro sebe a své rodinné příslušníky vyuţít sluţeb cestovní 

kanceláře ČD travel, s.r.o., která nabízí široký sortiment zájezdů, pobytů a rekreací za 

zvýhodněné ceny. V nabídce jsou jak zahraniční, tak tuzemské zájezdy, wellness pobyty, 

pobyty pro seniory (od 55 let), dětské letní tábory, zahraniční pobyty s dopravou nejen 

vlakovou, ale standardně i s leteckou, autobusovou či vlastní, poznávací zájezdy po celé 

Evropě, prodej vlakových a autobusových jízdenek, letenek, apod. Cestovní kancelář se mimo 

jiné zabývá také organizací podnikových školení po České republice a Slovensku.  
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Pojištění a připojištění 

Zaměstnancům, kteří uzavřeli smlouvu o penzijním připojištění se státním příspěvkem 

s Penzijním fondem České spořitelny, a.s., poskytuje zaměstnavatel příspěvek v různé výši 

podle kategorie, kam spadá jeho profese, pro zaměstnance ROE je výše příspěvku 800,- Kč.  

V rámci ţivotního pojištění mají ČD, a.s., smluvně dohodnuty dva produkty- 

kapitálové ţivotní pojištění a kapitálové důchodové pojištění společnosti ING Ţivotní 

pojišťovny N. V. (Nationale- Nederlanden). Příspěvek na tyto produkty činí 750,- Kč.  

Kapitálové ţivotní pojištění umoţňuje zajištění rodiny v případě předčasného úmrtí 

pojištěnce a umoţní vytvořit finanční rezervy do důchodového věku. Toto pojištění lze dále 

rozšířit jako pojistnou ochranu pro případ úrazu, diagnózy váţného onemocnění, plného 

invalidního důchodu následkem úrazu, aj. 

Kapitálové důchodové pojištění je určeno pro klienty od 50 let věku a jeho účelem je 

vytvoření finanční rezervy do důchodového věku.  

 

Vzdělávací kurzy 

Zaměstnanci mají moţnost se zúčastnit vzdělávacích kurzů, které jsou rozděleny do 

několika kategorií. Počítačové kurzy zaměřené na kancelářské aplikace (Základy Windows 

XP a práce s Internetem, Lotus Notes, MS Outlook, MS Word, MS Excel, MS Powerpoint), 

školení SAP a aplikační kurzy. 

Zaměstnavatel v této době pozastavil např. poskytování kurzů zakončených 

certifikátem ECDL (European Computer Driving Licence). 

 

Podle Armstrongova dělení zaměstnaneckých benefitů by byly benefity poskytované 

ROE Ostrava rozděleny takto: 

 Penzijní systémy - penzijní připojištění 

 Osobní jistoty - kapitálové  ţivotní pojištění 

 Finanční výpomoci - sociální výpomoci a finanční dary poskytované v rámci 

sociálního fondu, zaměstnanecké jízdní výhody 

 Osobní potřeby - příspěvky poskytované v rámci sociálního fondu, pruţná pracovní 

doba, dovolená nad zákonem stanovená rámec, rekreace, zájezdy a pobyty za 

zvýhodněné ceny 

 Jiné - stravenky 

 Nehmotné výhody - vzdělávací kurzy 



 

27  

4.2 Analýza dotazníkového průzkumu 

Dotazník (viz příloha č. 1) obsahuje 16 otázek, navrţených tak, aby přesně 

korespondovaly s cíli bakalářské práce. Skládá se ze sedmi uzavřených otázek, u kterých bylo 

moţno označit pouze jednu moţnost, šesti polootevřených s moţností označení více moţností 

a třech otevřených otázek. Úmyslně jsem mezi ně nezařadila otázky tázající se na pohlaví, věk 

a vzdělání, a to hned ze dvou důvodů, protoţe mi tyto údaje byly poskytnuty organizací, tudíţ 

jsem se na ně nemusela znovu ptát v dotazníku. Také se tím zvýšila anonymita a snad i ochota 

na otázky co nejotevřeněji odpovídat. Pro potřeby analýzy a interpretace výsledků byly ze 

získaných dat vytvořeny tabulky výsledků jednotlivých otázek (viz příloha č. 2). 

Před samotným provedením dotazníkového průzkumu byla provedena pilotáţ na jednom 

zaměstnanci a následně opraveno a upřesněno zadání otázky č. 8. Tomuto zaměstnanci jsem 

poté dotazník nedávala.  

Dotazníkový průzkum byl realizován prostřednictvím mého konzultanta v ROE Ostrava, 

který měl tyto dotazníky rozdat a následně sesbírat. Jelikoţ mzdová účetní skupina sídlí v jiné 

části Ostravy, neţ ostatní skupiny a zmíněný konzultant, a v domluveném termínu neproběhla 

porada, na které by celý průzkum probíhal, trvalo provedení nestandardně 3 dny. 

Z celkového počtu 37 rozdaných dotazníků, se mi jich vrátilo 36. Jeden zaměstnanec 

neodevzdal, coţ znamená 97% návratnost, kterou lze povaţovat za úspěšnou.  

 

4.2.1 Spokojenost se zaměstnaneckými výhodami 

Touto problematikou se zabývala otázka č. 1 a č. 8.  

Otázka č. 1 zněla „Jste spokojen/a s tím, ţe Vám zaměstnavatel poskytuje zaměstnanecké 

výhody?“ Na tuto otázku odpovědělo všech 36 zaměstnanců. Jednalo se o otázku uzavřenou, 

kde bylo moţné zatrhnout pouze jednu odpověď. Na výběr byly tři moţnosti: „ano“, „je mi to 

jedno“, „ne“. Všech 36 zaměstnanců, tedy 100% odpovědělo „ano“, tedy je spokojeno s tím, 

ţe jim zaměstnavatel zaměstnanecké výhody poskytuje. 

Zaměstnanci měli v otázce č. 8, „Jak jste spokojen/a s poskytovanými zaměstnaneckými 

výhodami?“, oznámkovat osm vybraných zaměstnaneckých výhod, jako ve škole známkami 

v rozmezí 1-5, kde 1 je nejlepší a 5 nejhorší. Četnosti známek a průměrnou známku u 

jednotlivých zaměstnaneckých výhod udává následující tabulka. 

 



 

28  

Tab. 4.1 Spokojenost se zaměstnaneckými výhodami 

Zaměstnanecká výhoda/známka 1 2 3 4 5 Průměrná známka 

Stravenky 5 26 4 1 0 2,03 

Penzijní připojištění 31 3 2 0 0 1,19 

Produkty kapitálového ţivotního pojištění 23 11 2 0 0 1,42 

Pruţná pracovní doba 16 17 2 1 0 1,67 

Dovolená nad zákonem stanovený rámec 4 týdnů 35 1 0 0 0 1,03 

Jízdní výhody 36 0 0 0 0 1 

Výhody poskytované v rámci sociálního fondu 7 23 5 1 0 2 

Produkty z nabídky CK ČD travel s. r. o. 2 17 16 1 0 2,44 

 

Nejvíce jsou tedy zaměstnanci spokojeni s jízdními výhodami, dovolenou nad zákonem 

stanovený rámec 4 týdnů a penzijním připojištěním, nejméně pak s produkty cestovní 

kanceláře ČD travel, s.r.o., stravenkami a výhodami v rámci sociálního fondu.  

Zaměstnavatel by se měl zaměřit na výhody, které byly ohodnoceny nejhůř a zváţit, zda 

by nebylo moţné je nějak zlepšit, aby se zvýšila spokojenost zaměstnanců s nimi.  

4.2.2 Orientace v nabízených zaměstnaneckých výhodách 

Této problematice jsem věnovala dvě otázky z dotazníku, a to otázku č. 2 a č. 3.  

Polootevřená otázka č. 2 měla znění: „Jaké zaměstnanecké výhody Vám zaměstnavatel 

poskytuje?“ Respondenti mohli vybrat více odpovědí. Mezi moţnosti byly zařazeny i dvě - 

„sluţební automobil a pohonné hmoty“ a „sluţební mobil a hrazené telefonní výlohy“, které 

nejsou ve firmě řazeny pod zaměstnanecké výhody, nýbrţ pod pracovní pomůcky. Byla zde 

také moţnost „jiné“, kde mohli zaměstnanci napsat zaměstnanecké výhody, které jim jsou 

poskytovány, ale ve výčtu se neobjevily, např. pruţnou pracovní dobu.  

„Stravenky“ a „jízdní výhody“ označilo všech 36 zaměstnanců. „Pojištění a připojištění“ a 

„příspěvek na kulturní, sportovní, zájmovou a společenskou činnost“ označilo shodně 35 

zaměstnanců, 34 zaměstnanců označilo „dovolenou nad zákonem stanovený rámec“, 31 

zaměstnanců označilo „vzdělávací kurzy“, 30 zaměstnanců označilo „ rekreace, zájezdy a 

pobyty z katalogu za zvýhodněné ceny“, „sluţební mobil a hrazené telefonní výlohy“ označilo 

10 zaměstnanců, „sluţební automobil a pohonné hmoty“ a „příspěvek na individuální zájezdy 

a rekreace“ označilo shodně 8 zaměstnanců, 4 zaměstnanci označili „sociální půjčky a 

výpomoci“ a jeden zaměstnanec označil „finanční dary“. Moţnost „jiné“ nevyuţil nikdo.  
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Graf 4.1 Jaké zaměstnanecké výhody zaměstnavatel poskytuje? 
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Z uvedeného tedy vyplývá, ţe se zaměstnanci docela dobře orientují v zaměstnaneckých 

výhodách, jako jsou stravenky, pojištění a připojištění, jízdní výhody, vzdělávací kurzy a 

dovolená nad zákonem stanovený rámec. Vzhledem k tomu, ţe 35 zaměstnanců označilo 

„příspěvek na kulturní, sportovní, zájmovou a společenskou činnost“, který je součástí 

sociálního fondu, je evidentní, ţe zaměstnanci vědí, ţe je jim tato výhoda poskytována, ale uţ 

neví, co je její součástí a neorientují se v ní. O tom svědčí také to, ţe další součásti sociálního 

fondu, a to příspěvek na „individuální zájezdy a rekreace“, označilo jen 8 zaměstnanců, 

„sociální půjčky a výpomoci“ označili jen 4 zaměstnanci a „finanční“ dary pouhý 1 

zaměstnanec.  

Ačkoli jsou sluţební automobil a mobil v organizaci vedeny jako pracovní pomůcky, 10 

zaměstnanců povaţuje „sluţební mobil“ a 8 „sluţební automobil“ jako zaměstnaneckou 

výhodu. 

Zaměstnaneckou výhodu „pruţnou pracovní dobu“ jsem záměrně do výčtu neuvedla, 

s tím, ţe jsem pro ni vyhradila moţnost jiné. Tuto moţnost však nevyuţil nikdo.  



 

30  

Uzavřená otázka č. 3 zněla: „Orientujete se v nabízených zaměstnaneckých výhodách?“ 

Kde byly na výběr následující odpovědi: „rozhodně ano“, „ano“, „někdy ano, někdy ne“, 

„spíše ne“, „rozhodně ne“. Zaměstnanci zde mohli označit pouze jednu moţnost.  

Na tuto otázku odpověděl 1 zaměstnanec, tj. 3% z celkového počtu 36 zaměstnanců 

„rozhodně ano“, 12, tj. 33% odpovědělo „ano“ a 23, tj. 64% odpovědělo „někdy ano, někdy 

ne“. Odpovědi „spíše ne“ a „rozhodně ne“ nevyuţil nikdo.  

 

Graf 4.2 Orientace v nabízených zaměstnaneckých výhodách 
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Z uvedeného vyplývá, ţe orientace zaměstnanců v zaměstnaneckých výhodách není moc 

dobrá a jsou v této oblasti značné rezervy. Zaměstnavatel by se tedy měl zaměřit na to, aby 

tento aspekt zlepšil. 

 

4.2.3 Informace o zaměstnaneckých výhodách 

Informacím o zaměstnaneckých výhodách jsem věnovala tři otázky. Otázku č. 4, č. 5 a 

otázku č. 6. 

Na uzavřenou otázku č. 4, „Informace o zaměstnaneckých výhodách povaţujete za?“, 

měli zaměstnanci odpovědět vybráním jedné z pěti odpovědí z nabídky. Zaměstnanci volili 

pouze mezi dvěma odpověďmi, a to „dostatečné“ zvolilo 19, tj. 53% zaměstnanců a „ani 

dostatečné, ani nedostatečné“ zvolilo 17, tj. 47% zaměstnanců. Odpovědi „zcela dostatečné“, 

„nedostatečné“ a „zcela nedostatečné“ nezvolil nikdo.  
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Graf 4.3 Informace o zaměstnaneckých výhodách považujete za: 
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Na polootevřenou otázku č. 5, „Informace o zaměstnaneckých výhodách většinou 

získáte?“, mohli zaměstnanci vybrat více moţností z nabídnutých sedmi a jako osmá moţnost 

byl prostor pro jiné odpovědi. Zaměstnanci mohli vybírat z těchto odpovědí: „na internetu“, 

„na intranetu“, „přijdou mi e-mailem“, „na nástěnce“, „na poradě“, „v kolektivní smlouvě“, 

„od kolegů“ a „jinde“. 

„Na internetu“ nezískává informace o zaměstnaneckých výhodách nikdo. Nejvíce 

zaměstnanců získává informace „na intranetu“, označilo 30 zaměstnanců, „od kolegů“, 

označilo 22 zaměstnanců, „na nástěnce“, označilo 20 zaměstnanců a 17 zaměstnancům 

informace „přijdou e-mailem“. 7 zaměstnanců označilo, ţe získává informace o 

zaměstnaneckých výhodách „v kolektivní smlouvě“, 4 „na poradě“ a 1 „jinde“ s poznámkou 

OPS Ostrava. 

 

Graf 4.4 Informace o zaměstnaneckých výhodách většinou získáte: 
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Na uzavřenou otázku č. 6, „Jsou pro Vás informace o zaměstnaneckých výhodách 

srozumitelné?“, mohli respondenti vybrat jednu z nabízených pěti odpovědí: „ano, zcela“, 

„ano“, „některé ano, některé ne“, „ne“ a „zcela ne“. Respondenti vybírali mezi dvěma 

odpověďmi. 13, tj. 36% respondentů vybralo odpověď „ano“ a 23, tj. 64% respondentů 

vybralo odpověď „některé ano, některé ne“. 

 

Graf 4.5 Jsou informace o zaměstnaneckých výhodách srozumitelné? 
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Z uvedeného vyplývá, ţe zaměstnanci nepovaţují informace za zcela dostatečné, proto se 

v nich, ani v zaměstnaneckých výhodách, nemohou zcela orientovat.  

Ani jeden zaměstnanec neuvedl, ţe by pro něj informace byly zcela srozumitelné. Naproti 

tomu 64% uvedlo, ţe některé jsou a některé nejsou.  

Zaměstnanci nejčastěji vyuţívají jako zdroj informací o zaměstnaneckých výhodách 

intranet, nástěnku a e-mail, proto by se právě zde měly informace o zaměstnaneckých 

výhodách objevovat nejčastěji, a to v co nejucelenější, nejjednodušší a nejsrozumitelnější 

formě. To, ţe 22 zaměstnanců označilo jako zdroj informací o zaměstnaneckých výhodách 

kolegy, svědčí o tom, ţe informace, ke kterým se zaměstnanci dostanou na intranetu nebo na 

e-mailu jsou přehnaně sloţité, dlouhé a zaměstnanec tak musí věnovat zbytečně moc času, 

aby zjistil, na co má vlastně nárok a za jakých podmínek. Proto si poskytnuté informace 

nastuduje několik zaměstnanců, kteří pak získané informace poskytnou a vysvětlí svým 

kolegům. 
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4.2.4 Využívání a využitelnost zaměstnaneckých výhod 

Této problematice byly věnovány dvě otázky z dotazníku. Jednalo se o polootevřenou 

otázku č. 7 a uzavřenou otázku č. 12.  

Otázka č. 7 zněla: „Které zaměstnanecké výhody vyuţíváte?“. Zaměstnanci mohli označit 

libovolný počet odpovědí. Všichni zaměstnanci, tedy 36, označili, ţe vyuţívají „stravenky“ a 

„pruţnou pracovní dobu“, 35 zaměstnanců označilo „penzijní připojištění“ a „dovolenou nad 

zákonem stanovený rámec 4 týdnů“, 32 zaměstnanců označilo, ţe vyuţívá „jízdní výhody“, 

29 zaměstnanců „produkty kapitálového ţivotního pojištění“, 17 zaměstnanců označilo 

„výhody poskytované v rámci sociálního fondu“, 13 zaměstnanců „produkty z nabídky 

cestovní kanceláře ČD travel, s.r.o.“ a jeden zaměstnanec označil moţnost „jiné“ 

s poznámkou mobilní telefon. Ačkoli v otázce č. 3 označilo 31 zaměstnanců, ţe je jim 

poskytována zaměstnanecká výhoda ve formě vzdělávacích kurzů, nikdo tuto moţnost do 

moţnosti „jiné“ nenapsal. Z toho vyplývá, ţe buď vzdělávací kurzy nevyuţívá nikdo, nebo je 

nikdo za zaměstnanecké výhody nepovaţuje. Je moţné, ţe má tato skutečnost souvislost 

s tím, ţe vzdělávací kurzy byly v nedávné době několikrát pozastaveny a změněny termíny či 

dokonce náplň kurzů, a proto zaměstnanci s jejich vyuţíváním vyčkávají. 

 

Graf 4.6 Které zaměstnanecké výhody zaměstnanci využívají? 
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Na otázku č. 12 „Jsou pro Vás všechny poskytované zaměstnanecké výhody (vstupenky, 

permanentky, zájezdy, apod.) vyuţitelné?“, měli respondenti na výběr jednu z pěti odpovědí 
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„ano, všechny“, „většina ano“, „50% na 50%“, většina není“, ţádné nejsou“. Nejčastější 

odpověď byla „50% na 50%“, kterou označilo 24 respondentů, tj. 66%. 11 respondentů, tj. 

31%, označilo moţnost „většina ano“. 1 respondent, tj. 3%, označil moţnost „většina není“. 

Moţnosti „ano všechny“ a „ţádné nejsou“ neoznačil nikdo. 

 

Graf 4.7 Jsou zaměstnanecké výhody využitelné? 
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Příčina toho, ţe 66% zaměstnanců označilo, ţe zaměstnanecké výhody jsou pro ně 

vyuţitelné jen „50% na 50%“ a 31% zaměstnanců označilo, ţe je pro ně vyuţitelná pouze 

„většina“ zaměstnaneckých výhod, je v tom, ţe jsou tvořeny centrálně a ne regionálně, ne-li 

nejlépe pro kaţdé pracoviště zvlášť. 

 

4.2.5 Preference zaměstnaneckých výhod 

Preferencím zaměstnaneckých výhod jsem věnovala 3 otázky. Jednalo se o otázky č. 9, č. 

10 a č. 11.  

Na polootevřenou otázku č. 9, „Které zaměstnanecké výhody jsou pro Vás 

nejdůleţitější?“, měli zaměstnanci na výběr moţnosti odpovědí: „stravenky“, „penzijní 

připojištění“, „produkty kapitálového ţivotního pojištění“, „pruţná pracovní doba“, 

„dovolená nad zákonem stanovený rámec 4 týdnů“, „jízdní výhody“, „výhody poskytované 

v rámci sociálního fondu“, „produkty z nabídky cestovní kanceláře ČD travel, s.r.o.“a „jiné“. 

Respondenti z nich měli vybrat 3 moţnosti, které povaţují za nejdůleţitější. Moţnost „jiné“ 

byla opět vyhrazena např. pro vzdělávací kurzy. 
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Nejčastěji byla označena moţnost „jízdní výhody“, a to 28 zaměstnanci, dále pak 

„penzijní připojištění“, kterou označilo 27 zaměstnanců a moţnost „dovolená nad zákonem 

stanovený rámec 4 týdnů“, označilo 22 zaměstnanců. Moţnost „stravenky“ byla označena 14 

zaměstnanci, „pruţná pracovní doba“ 9 zaměstnanci, „produkty kapitálového ţivotního 

pojištění“ 7 zaměstnanci a „výhody poskytované v rámci sociálního fondu“ označil jeden 

zaměstnanec. Moţnosti „produkty z nabídky cestovní kanceláře ČD travel, s.r.o.“ a „jiné“ 

neoznačil nikdo.  

 

Graf 4.8 Které zaměstnanecké výhody považují zaměstnanci za nejdůležitější? 
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U polootevřené otázky č. 10 „ Které zaměstnanecké výhody byste mohl/a postrádat?“, 

mohli zaměstnanci označit tři z nabízených devíti odpovědí, z nichţ jedna byla otevřená, aby 

zde mohli zaměstnanci napsat jinou moţnost, která v nabídce nebyla. Nabídku činily 

moţnosti „stravenky“, „penzijní připojištění“, „produkty kapitálového ţivotního pojištění“, 

„pruţná pracovní doba“, „dovolená nad zákonem stanovený rámec 4 týdnů“, „jízdní výhody“, 

„výhody poskytované v rámci sociálního fondu“, „produkty z nabídky cestovní kanceláře ČD 

travel, s.r.o.“ a „jiné“. 

Všichni zaměstnanci, tedy 36 zaměstnanců, označilo moţnost „produkty z nabídky 

cestovní kanceláře ČD travel, s.r.o.“, 34 zaměstnanců označilo moţnost „výhody poskytované 

v rámci sociálního fondu“ a 29 zaměstnanců označilo, ţe by mohlo postrádat „pruţnou 

pracovní dobu“. „Stravenky“ by mohli postrádat 3 zaměstnanci, „penzijní připojištění“, 

„produkty kapitálového ţivotního pojištění“ a „jízdní výhody“ byly označeny shodně 2 
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zaměstnanci. Ostatní moţnosti „dovolená nad zákonem stanovený rámec 4 týdnů“ a „jiné“ 

nebyly označeny nikým. 

 

Graf 4.9 Které zaměstnanecké výhody by mohli zaměstnanci postrádat? 
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U otevřené otázky č. 11, „Které zaměstnanecké výhody byste místo nich uvítal/a?“, 

byl prostor pro tři odpovědi. Odpovědělo 8 z 36 zaměstnanců, tj. 22%. Jeden zaměstnanec 

odpověděl, ţe by uvítal vzdělávací kurzy v oboru a literaturu, jakou ale neuvedl. Zbývajících 

7 zaměstnanců by uvítalo jazykové kurzy.  

 

4.2.6 Maximální částka za tzv. režijku a stravenku v nominální hodnotě 60,- Kč 

Této problematice se věnovaly dvě otázky, otázka č. 13 a č. 14. 

Respondentům byla poloţena otevřená otázka č. 13, „Jaká je maximální částka, kterou 

byste byl/a ochoten/a zaplatit za tzv. reţijku?“ Respondenti udávali částky v rozmezí 300- 

2000,- Kč. Nejvíce respondentů, tj. 11, odpovědělo 1000,- Kč, druhými nejčastějšími 

odpověďmi byly částky 1500,- Kč a 2000,- Kč, které uvedlo shodně 5 respondentů. Na třetím 

místě pak byly částky 300,- Kč a 500,- Kč, které také uvedli shodně 4 respondenti. Zbývající 

částky pak byly 800,- Kč, kterou uvedli 2 respondenti a 300,- Kč, 600,- Kč, 1200,- Kč, 1300,- 

Kč a 1600,- Kč uvedl vţdy 1 respondent. Průměrná maximální částka, kterou jsou 

zaměstnanci ochotni zaplatit za tzv. reţijku, tedy činí 1067,- Kč.  
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Různě vysoké částky, které jsou zaměstnanci ochotni zaplatit za reţijní jízdné, 

nepochybně souvisí s četností jeho vyuţívání. Je zřejmé, ţe vyšší částku budou ochotni 

zaplatit ti, kteří tzv. reţijky vyuţívají k dennímu cestování do práce vlakem, apod.  

Plánovanému zvýšení na 4.400,- Kč se však nepřiblíţila ţádná odpověď. Zaměstnanci 

jsou ochotni zaplatit čtyř aţ pětinásobek původní částky, coţ je dle mého názoru dost, 

vzhledem k tomu, ţe se jedná o zvýšení v podstatě tzv. „ze dne na den“. Reţijní jízdné se totiţ 

v této cenové hladině pohybovalo v podstatě celou dobu, a proto si myslím, ţe takto 

markantní zvýšení jeho ceny, která se pravděpodobně zvýší bezmála 18x, bude znamenat 

sníţení zájmu o tuto zaměstnaneckou výhodu a celkovou nespokojenost zaměstnanců. Reţijní 

jízdné by se pak vyplatilo opravdu jen těm, kteří ho vyuţívají velmi často.  

Zaměstnanci měli odpovídat na otevřenou otázku č. 14, „Jaká je maximální částka, kterou 

byste byl/a ochoten/a zaplatit za stravenku v hodnotě 60,- Kč?“ Odpovědi se pohybovaly 

v rozmezí 30-50,- Kč. Nejčastější odpověď byla 40,- Kč, kterou uvedlo 22 zaměstnanců, dále 

5 zaměstnanců uvedlo částku 30,- Kč, 4 zaměstnanci uvedli částku 45,- Kč, 3 zaměstnanci 

uvedli částku 50,- Kč a 2 uvedli částku 35,- Kč. Průměrná maximální částka, kterou jsou 

zaměstnanci ochotni zaplatit za stravenku v hodnotě 60,- Kč, je tedy 39,72,- Kč, coţ je skoro 

o 4,- Kč více neţ nyní zaměstnanci platí.  

 

4.2.7 Neformální hodnocení 

Neformálnímu hodnocení jsem věnovala dvě otázky. Otázku č. 15 a č. 16. 

Zaměstnanci měli na uzavřenou otázku č. 15, „Dostává se Vám zpětné vazby od 

nadřízených?“ vybrat jednu ze čtyř odpovědí „ano, vţdy“, „většinou ano“, „ano, občas“, „ne, 

nikdy“. Odpověď „ano, vţdy“ nevybral nikdo, „většinou ano“ vybralo 9 zaměstnanců, tj. 

25%, „ano, občas“ vybralo 26 zaměstnanců, tj. 72% a jeden, tj. 3%, zvolil odpověď „ne, 

nikdy“. 
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Graf 4.10 Zpětná vazba od nadřízeného 
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Zaměstnancům byla poloţena uzavřená otázka č. 16, „Jaký má pro Vás význam pochvala 

od nadřízeného?“, na kterou měli moţnost zvolit jednu z pěti odpovědí. „Jistotu, ţe dělám 

práci dobře“ zvolilo 24, tj. 66% zaměstnanců, „Motivuje mě to k lepším výkonům“ zvolili 4, 

tj. 11% zaměstnanců, „Povzbuzuje mne to v tom, co dělám“ zvolili 2, tj. 6% zaměstnanců, 

„Dodává mi to sebejistotu“ zvolilo 6, tj. 17%zaměstnanců a poslední moţnost „Nemá to pro 

mne význam“ nezvolil nikdo.   

 

Graf 4.11 Význam pochvaly od nadřízeného 
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Zpětná vazba má největší účinnost, je-li poskytována pravidelně, během nebo 

bezprostředně po skončení výkonu či úkolu, avšak 72% zaměstnanců uvedlo, ţe se jim zpětné 

vazby dostává pouze „občas“. Pochvalu od nadřízeného povaţují všichni za důleţitou. 66% 

respondentů to dodává „jistotu, ţe dělá práci dobře“ a 17% respondentů to „dodává 

sebejistotu“. Jedná se o stimulační prostředek, který nesouvisí s ţádným výdejem peněţních 

prostředků, ani nijak nezvyšuje náklady, má však velký vliv na motivaci jedince. Z těchto 
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důvodů by se právě v této době měl zaměstnavatel na tuto oblast zaměřit a věnovat jí 

zvýšenou pozornost. 
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5 Návrhy a doporučení 
Z provedeného dotazníkového výzkumu vyplynulo několik problémů a nedostatků, které 

by si zaslouţily pozornost. Měla by se především zvýšit orientace, informovanost a 

vyuţitelnost, a tím by se následně zvýšila i celková spokojenost se systémem 

zaměstnaneckých výhod. Určité nedostatky se také objevily v oblasti neformálního 

hodnocení. Jednotlivé aspekty, návrhy a doporučení k nim, jsou dále rozvedeny v této 

kapitole. 

 

Spokojenost 

Spokojenosti se zaměstnaneckými výhodami jsem věnovala dvě otázky. Otázku č. 1 a 

otázku č. 8. 

Otázka č. 1 se věnovala spokojenosti s poskytováním zaměstnaneckých výhod obecně. 

Vzhledem k tomu, ţe všichni zaměstnanci jsou spokojeni s tím, ţe jim jsou poskytovány 

zaměstnanecké výhody, není v této oblasti nic, co by se mělo zlepšit. 

Pozornost si však zaslouţí spokojenost s jednotlivými zaměstnaneckými výhodami. 

Tomuto jsem věnovala otázku č. 8. Zaměstnavatel by se měl zaměřit na ty zaměstnanecké 

výhody, které zaměstnanci ohodnotili nejhorší průměrnou známkou. Jedná se především o 

produkty cestovní kanceláře ČD travel, s.r.o., stravenky a pruţnou pracovní dobu. Vzhledem 

k tomu, ţe se průměrná známka jednotlivých zaměstnaneckých výhod pohybovala v rozmezí 

1 - 2,44 nejsou sice výsledky aţ tak špatné, ale stále jsou v této oblasti určité nedostatky. 

Zaměstnanci ohodnotili nabídku cestovní kanceláře ČD travel, s.r.o., průměrnou známkou 

2,44. Je to způsobeno tím, ţe i kdyţ by měla být tato nabídka pro zaměstnance maximálně 

výhodná, není tomu tak, protoţe ceny za jednotlivé zájezdy jsou naprosto srovnatelné se 

zvýhodněnými cenami typu Last nebo First Minute u jiných cestovních kanceláří nebo 

agentur. Navíc nenabízí nic, proč by si zaměstnanci měli vybrat právě tuto cestovní kancelář a 

ne jinou. Proto je zřejmé, ţe by se zaměstnanci bez této zaměstnanecké výhody obešli. 

Navrhovala bych tedy ke zvýšení spokojenosti s touto zaměstnaneckou výhodou, aby zájezdy 

byly pro zaměstnance opravdu za výhodné ceny, nebo aby se nabídka odlišovala od jiných 

cestovních kanceláří a agentur.  

Spokojenost se stravenkami by se dala zvýšit navýšením nominální hodnoty stravenky 

nebo tím, ţe by zaměstnavatel přispíval 55% z ceny stravenky, coţ je ze zákona maximum 

pro to, aby se stále jednalo o daňově odpočitatelnou poloţku, a ne 40%, jak je tomu nyní. 
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Určitě by stálo za zamyšlení, zda by se nezvýšila celková spokojenost, kdyby bylo stravování 

zaměstnanců zajištěno jinak neţ stravenkami, např. cateringem. 

Spokojenost s pruţnou pracovní dobou, kdy je určeno 7 hodin denně při 40 hodinové 

pracovní době týdně, by se pravděpodobně zvýšila tím, kdyby bylo denně určených méně 

hodin, kdy zaměstnanec musí být přítomen na pracovišti. Moţností také je, aby zmíněných 7 

hodin, kdy musí být zaměstnanec přítomen na pracovišti, nebylo určených denně, ale jen ve 

vybrané dny.  

 

Orientace v zaměstnaneckých výhodách 

Orientaci v zaměstnaneckých výhodách jsem věnovala dvě otázky, otázku č. 2 a č. 3. 

Jestliţe mají být zaměstnanci spokojeni se zaměstnaneckými výhodami, měli by se v nich 

především plně orientovat, coţ z odpovědí v dotazníkovém průzkumu rozhodně nevyplynulo, 

ačkoli by zaměstnanci měli přesně vědět, co je jim nabízeno a za jakých podmínek. Orientace 

totiţ úzce souvisí s informacemi. 

 

Informace a informovanost 

Informacím a informovanosti o zaměstnaneckých výhodách jsem věnovala tři otázky, a to 

otázku č. 4, č. 5 a č. 6. Z průzkumu vyplynulo, ţe informace nejsou zcela dostatečné, ani zcela 

srozumitelné, coţ je skutečnost, na kterou jsem narazila jiţ při studiu materiálů.  

Zaměstnanci mohou informace ohledně zaměstnaneckých výhod sice najít v kolektivní 

smlouvě, na intranetu, přicházejí jim e-mailem a některé se objevují i na nástěnce, nikde však 

nejsou informace zcela ucelené, je jich neúměrně velké mnoţství a jsou přehnaně sloţité. 

Většina z nich se týká celé organizace, kde jsou zaměstnanci různých odborů, pracovních 

pozic, apod. Často se stává, ţe zaměstnanec, aby zjistil konkrétní informaci, která se týká 

právě jeho, musí přečíst a nastudovat přehnaně dlouhé a sloţité směrnice, a proto také tolik 

zaměstnanců, 22 z 36, označilo, ţe informace o zaměstnaneckých výhodách získávají od 

kolegů. Je jasné, ţe si tyto informace nastuduje jen několik zaměstnanců, kteří je potom dále 

podávají a vysvětlují svým kolegům.  

Zaměstnavatel by se měl tedy zaměřit na to, aby tyto informace byly co nejjednodušší, 

nejucelenější, nejsrozumitelnější a nejkratší. Tyto informace by měl zveřejňovat na intranetu a 

posílat zaměstnancům e-mailem, coţ by bylo nejjednodušší, nejrychlejší a také nejlevnější. 

Jestliţe se zlepší oblast informací a informovanosti, měla by se tím také zlepšit orientace 

zaměstnanců v zaměstnaneckých výhodách. 
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Využívání a využitelnost zaměstnaneckých výhod 

Vyuţívání a vyuţitelnosti zaměstnaneckých výhod jsem věnovala dvě otázky, otázku č. 7 

a č. 12. 66% zaměstnanců označilo, ţe „některé zaměstnanecké výhody pro ně vyuţitelné jsou 

a některé nejsou“. 31% označilo, ţe je pro ně vyuţitelná „většina“ poskytovaných 

zaměstnaneckých výhod.  

Nabídka je tvořena centrálně a často chodí nabídky typu „Mikulášská nadílka pro děti 

v Praze“. Pro ostravské oddělení, kde je 86% zaměstnanců ve věku 41-60 let, je tato nabídka 

absolutně nevyuţitelná, protoţe jen hrstka z nich má tak malé děti, pro které by tato nadílka 

byla určena. 

Zaměstnavatel by měl tvořit nabídku zaměstnaneckých výhod regionálně, ne-li kaţdému 

pracovišti tzv. na míru.  

 

Preference zaměstnaneckých výhod 

Preferencím zaměstnaneckých výhod jsem také věnovala tři otázky. Otázku č. 9, č. 10 a č. 

11. Z průzkumu vyplynulo, ţe nejvíce oblíbené jsou jízdní výhody, penzijní připojištění a 

dovolená o 2 týdny delší nad zákonem stanovený rámec 4 týdnů. Nejméně oblíbené jsou pak 

nabídka CK ČD travel, s.r.o., výhody poskytované v rámci sociálního fondu a pruţná 

pracovní doba. Místo nich by pak zaměstnanci uvítali především jazykové kurzy. 

 

Maximální částka za režijní jízdné a stravenku v nominální hodnotě 60,- Kč 

V souvislosti s novelou zákona o DHP a především diskutovaným §36a, který zavádí tzv. 

obvyklou cenu při zdaňování, jsem zařadila i otázky tázající se na maximální částku, kterou 

jsou zaměstnanci ochotni zaplatit za tzv. reţijku a stravenku v nominální hodnotě 60,- Kč.  

Z provedeného průzkumu je zřejmé, ţe zaměstnanci jsou ochotni si za reţijní jízdné 

připlatit, a to několikanásobně více, neţ za ně platí dnes. Cena 250,- Kč za reţijní jízdné je 

opravdu částka spíše symbolická. Průměrná maximální částka, kterou jsou zaměstnanci za 

tzv. reţijku zaplatit, činí 1.067,- Kč, coţ je částka více neţ čtyřnásobná. Maximální hodnota, 

která byla uvedena pěti zaměstnanci, činila 2.000,- Kč, coţ je méně neţ polovina částky, které 

by reţijní jízdné, po zdanění s uţitím obvyklé ceny, mělo stát. Tato částka by se měla 

vyšplhat na 4.400,- Kč, coţ by mělo za následek to, ţe by reţijní jízdné bylo pro málo koho 

výhodné. Sníţil by se tak zájem o reţijní jízdné, zároveň by to mělo celkový vliv na 

spokojenost a v konečném důsledku také na motivaci zaměstnanců.  
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Vysoká obvyklá cena tzv. reţijky je způsobena mimo jiné tím, ţe je nabízena i rodinným 

příslušníkům, důchodcům ve smyslu bývalých zaměstnanců, apod., a to za stejnou cenu 250,- 

Kč.  

Kaţdý vyuţívá reţijní jízdné různě často, někdo denně, někdo velice sporadicky. 

Navrhovala bych, aby reţijní jízdné bylo rozděleno do stupňů podle četnosti vyuţívání, jehoţ 

zjištění by neměl být problém, jelikoţ je in-karta při kaţdé jízdě předkládána k elektronické 

kontrole. Obvyklá cena kaţdé kategorie by pak byla jiná, a tím by se v důsledku lišila 

konečná částka, kterou zaměstnanec zaplatí. V podstatě by se jednalo o jakousi obdobu 

mobilních paušálů.  

Průměrná maximální částka, kterou jsou zaměstnanci ochotni zaplatit za stravenku 

v nominální hodnotě 60,- Kč, činí 39,72,- Kč. Rozhodně bych nedoporučovala cenu na tuto 

částku zvyšovat. Zaměstnavatel by měl tuto částku sníţit na 33,- Kč a přispívat tak 55% 

z ceny tak, jak mu umoţňuje zákon (coţ bylo zmíněno výše), nebo nominální cenu stravenky 

zvýšit. 

 

Neformální hodnocení - zpětná vazba a pochvala 

Poslední dvě otázky, tj. otázka č. 15 a 16 v dotazníku, byly věnovány zpětné vazbě a 

pochvale od nadřízeného. Z výsledků je jasné, ţe pochvala má pro všechny zaměstnance 

význam, ať uţ ve formě jistoty, ţe dělají práci dobře, nebo dodání sebejistoty, či motivace 

k lepším výkonům. Pochvala je jedna z forem zpětné vazby, které se 72% zaměstnancům 

dostává „občas“ a 25% „většinou“. Zpětná vazba je nejefektivnější, je-li poskytována 

pravidelně během, nebo bezprostředně po daném výkonu. Navrhuji především zpětnou vazbu 

zpravidelnit. 

 

Také bych navrhovala, aby byl podobný průzkum proveden i v jiných organizačních 

sloţkách generálního oddělení Českých drah, a.s., např. ROE Ústí nad Labem, ROE Brno. 



 

44  

6 Závěr 

Motivace zaměstnanců souvisí se spokojeností, která má vliv na stabilizaci a kvalitu 

výkonu zaměstnanců, coţ je důleţité pro kaţdou firmu. Tu jsem zkoumala z několika 

pohledů. A to jak celkovou spokojenost zaměstnanců s tím, ţe jim jsou poskytovány 

zaměstnanecké výhody a zároveň spokojenost s nimi, tak i aspekty, které ji ovlivňují. Těmito 

aspekty jsou kvalita informací a celková informovanost zaměstnanců, orientace zaměstnanců 

v zaměstnaneckých výhodách, vyuţitelnost a preference zaměstnaneckých výhod. To bylo 

také předmětem zkoumání dotazníkového průzkumu. Výsledky jsou prezentovány ve 4. 

kapitole. Na základě těchto výsledků pak byly formulovány návrhy a doporučení v 5. 

kapitole.  

Velký vliv na spokojenost má v současné době diskutovaná novela zákona o DPH, který 

diametrálně změní cenu reţijního jízdného. Reţijní jízdné bylo zaměstnanci Českých drah, 

a.s. a jejich předchůdců, vţdy povaţované za stěţejní zaměstnaneckou výhodu. 

Nespokojenost se prozatím v dotazníku neprojevila, a to proto, ţe prolongace tzv. reţijek byla 

pozastavena a konečná cena prozatím nebyla stanovena. 

Jednoznačně velké pozitivum je, ţe organizace poskytuje široké spektrum 

zaměstnaneckých výhod. Kvalita informací se zdá být problematická, stejně tak jako celkový 

systém informovanosti a centrální tvoření zaměstnaneckých výhod pro všechny zaměstnance. 

Doufám, ţe tato práce a především provedený dotazníkový průzkum s formulovanými 

návrhy a doporučeními, budou přínosné pro nadřízené ROE Ostrava a povedou ke změnám, 

jeţ motivaci zaměstnanců v organizaci posunou směrem dopředu. 

Závěrem mohu říci, ţe jednotlivé cíle práce, které jsem si kladla, byly splněny.  
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Příloha č. 1 Dotazník 

 
Váţení zaměstnanci, 

jsem studentkou 3. ročníku Ekonomické fakulty VŠB-TUO obor Management a zpracovávám 

bakalářskou práci na téma Motivace zaměstnanců. Aplikační část se zaměřuje na Vaše 

oddělení ROE Ostrava, a proto bych Vás touto cestou chtěla poţádat o spolupráci vyplněním 

následujícího dotazníku, který je zcela anonymní.  

 

Označte, prosím, pokud není uvedeno jinak, jen jednu moţnost. 

Petra Molatová 

 

1. Jste spokojen/a s tím, ţe Vám zaměstnavatel poskytuje zaměstnanecké výhody? 

1.1. ano 

1.2. je mi to jedno 

1.3. ne 

 

2. Jaké zaměstnanecké výhody Vám zaměstnavatel poskytuje? (můţete označit více 

odpovědí) 

2.1. stravenky 

2.2. pojištění a připojištění 

2.3. jízdní výhody 

2.4. vzdělávací kurzy 

2.5. dovolená nad zákonem stanovený rámec 

2.6. příspěvek na kulturní, sportovní, zájmovou a společenskou činnost 

2.7. příspěvek na individuální zájezdy a rekreace 

2.8. finanční dary 

2.9. sociální výpomoci a sociální půjčky 

2.10. rekreace, zájezdy a pobyty z katalogu za zvýhodněné ceny 

2.11. sluţební automobil a pohonné hmoty 

2.12. sluţební mobil a hrazené telefonní výlohy 

2.13. jiné. Napište, prosím, jaké……………………………………………. 



 

  

3. Orientujete se v nabízených zaměstnaneckých výhodách?  

3.1. rozhodně ano 

3.2. ano 

3.3. někdy ano, někdy ne 

3.4. spíše ne 

3.5. rozhodně ne 

 

4. Informace o nabízených zaměstnaneckých výhodách povaţujete za: 

4.1. zcela dostatečné 

4.2. dostatečné 

4.3. ani dostatečné, ani nedostatečné 

4.4. nedostatečné 

4.5. zcela nedostatečné 

 

5. Informace o zaměstnaneckých výhodách většinou získáte: (můţete označit více odpovědí) 

5.1. na internetu 

5.2. na intranetu 

5.3. přijdou mi e-mailem 

5.4. na nástěnce 

5.5. na poradě 

5.6. v kolektivní smlouvě 

5.7. od kolegů 

5.8. jinde. Napište, prosím, kde………………………………………. 

 

6. Jsou pro Vás informace o zaměstnaneckých výhodách srozumitelné? 

6.1. ano, zcela 

6.2. ano 

6.3. některé ano, některé ne 

6.4. ne 

6.5. zcela ne 

 



 

  

7. Které zaměstnanecké výhody vyuţíváte? (můţete označit více odpovědí) 

7.1. stravenky 

7.2. penzijní připojištění 

7.3. produkty kapitálového ţivotního pojištění 

7.4. pruţnou pracovní dobu 

7.5. dovolenou nad zákonem stanovený rámec 4 týdnů 

7.6. jízdní výhody 

7.7. výhody poskytované v rámci sociálního fondu 

7.8. produkty z nabídky cestovní kanceláře ČD travel s. r. o. 

7.9. jiné. Napište, prosím, jaké…………………………………………… 

 

8. Jak jste spokojen/a s poskytovanými zaměstnaneckými výhodami? (oznámkujte, prosím, 

kaţdou moţnost jako ve škole- 1- nejlepší, 5- nejhorší) 

8.1. stravenky 

8.2. penzijní připojištění 

8.3. produkty kapitálového ţivotního pojištění 

8.4. pruţná pracovní doba 

8.5. dovolená nad zákonem stanovený rámec 4 týdnů 

8.6. jízdní výhody 

8.7. výhody poskytované v rámci sociálního fondu 

8.8. produkty z nabídky cestovní kanceláře ČD travel s. r. o. 

 

9. Které zaměstnanecké výhody jsou pro Vás nejdůleţitější? (označte, prosím, 3 moţnosti) 

9.1. stravenky 

9.2. penzijní připojištění 

9.3. produkty kapitálového ţivotního pojištění 

9.4. pruţná pracovní doba 

9.5. dovolená nad zákonem stanovený rámec 4 týdnů 

9.6. jízdní výhody 

9.7. výhody poskytované v rámci sociálního fondu 

9.8. produkty z nabídky cestovní kanceláře ČD travel s. r. o. 

9.9. jiné. Napište, prosím, jaké………………………………………… 

 



 

  

10. Které zaměstnanecké výhody byste mohl/a postrádat? (označte, prosím, 3moţnosti) 

10.1. stravenky 

10.2. penzijní připojištění 

10.3. produkty kapitálového ţivotního pojištění 

10.4. pruţná pracovní doba 

10.5. dovolená nad zákonem stanovený rámec 4 týdnů 

10.6. jízdní výhody 

10.7. výhody poskytované v rámci sociálního fondu 

10.8. produkty z nabídky cestovní kanceláře ČD travel s. r. o.  

10.9. jiné. Napište, prosím, jaké…………………………………………… 

 

11. Které zaměstnanecké výhody byste místo nich uvítal/a? (napište, prosím, 3 moţnosti) 

11.1.  

11.2.  

11.3.  

 

12. Jsou pro Vás všechny poskytované zaměstnanecké výhody (vstupenky, permanentky, 

zájezdy apod.) vyuţitelné? 

12.1. ano, všechny 

12.2. většina ano 

12.3. 50% na 50% 

12.4. většina není 

12.5. ţádné nejsou 

 

13. Jaká je maximální částka, kterou byste byl/a ochoten/a zaplatit za tzv. reţijku? 

 

 

 

14. Jaká je maximální částka, kterou byste byl/a ochoten/a zaplatit za stravenku v hodnotě 

60,- Kč? 

 

 

 



 

  

15. Dostává se Vám zpětné vazby od nadřízených? 

15.1. ano, vţdy 

15.2. většinou ano 

15.3. ano, občas 

15.4. ne, nikdy 

 

16. Jaký má pro Vás význam pochvala od nadřízeného? 

16.1. Jistotu, ţe dělám práci dobře 

16.2. Motivuje mě to k lepším výkonům 

16.3. Povzbuzuje mne to v tom, co dělám 

16.4. Dodává mi to sebejistotu 

16.5. Nemá to pro mne význam 

 

Děkuji za Vaši spolupráci a Váš čas.  



 

  

Příloha č. 2 Vyhodnocení dotazníkového průzkumu 

 
Otázka č. 1: Jste spokojen/a s tím, že Vám zaměstnavatel poskytuje zaměstnanecké 

výhody? 

Ano 36 

Je mi to jedno 0 

Ne 0 

 

Otázka č. 2: Jaké zaměstnanecké výhody Vám zaměstnavatel poskytuje? 

Stravenky 36 

Pojištění a připojištění 35 

Jízdní výhody 36 

Vzdělávací kurzy 31 

Dovolená nad zákonem stanovený rámec 34 

Příspěvek na kulturní, sportovní, zájmovou a společenskou činnost 35 

Příspěvek na individuální zájezdy a rekreace 8 

Finanční dary 1 

Sociální výpomoci a sociální půjčky 4 

Rekreace, zájezdy a pobyty z katalogu za zvýhodněné ceny 30 

Sluţební automobil a pohonné hmoty 8 

Sluţební mobil a hrazené telefonní výlohy 10 

Jiné 0 

 

Otázka č. 3: Orientujete se v nabízených zaměstnaneckých výhodách? 

Rozhodně ano 1 

Ano 12 

Někdy ano, někdy ne 23 

Spíše ne 0 

Rozhodně ne 0 

 



 

  

Otázka č. 4: Informace o nabízených zaměstnaneckých výhodách považujete za: 

Zcela dostatečné 0 

Dostatečné 19 

Ani dostatečné, ani nedostatečné 17 

Nedostatečné 0 

Zcela nedostatečné 0 

 

Otázka č. 5: Informace o zaměstnaneckých výhodách většinou získáte: 

Na internetu 0 

Na intranetu 30 

Přijdou mi e-mailem 17 

Na nástěnce 20 

Na poradě 4 

V kolektivní smlouvě 7 

Od kolegů 22 

Jinde 1 

 

Otázka č. 6: Jsou pro Vás informace o zaměstnaneckých výhodách srozumitelné? 

Ano, zcela 0 

Ano 13 

Některé ano, některé ne 23 

Ne 0 

Zcela ne 0 

 



 

  

Otázka č. 7: Které zaměstnanecké výhody využíváte? 

Stravenky 36 

Penzijní připojištění 35 

Produkty kapitálového ţivotního pojištění 29 

Pruţnou pracovní dobu 36 

Dovolenou nad zákonem stanovený rámec 4 týdnů 35 

Jízdní výhody 32 

Výhody poskytované v rámci sociálního fondu 17 

Produkty z nabídky CK ČD travel s. r. o. 13 

Jiné 1 

 

Otázka č. 8: Jak jste spokojen/a s poskytovanými zaměstnaneckými výhodami? 

Výhoda/známka 1 2 3 4 5 Průměrná známka 

Stravenky 5 26 4 1 0 2,03 

Penzijní připojištění 31 3 2 0 0 1,19 

Produkty kapitálového ţivotního pojištění 23 11 2 0 0 1,42 

Pruţná pracovní doba 16 17 2 1 0 1,67 

Dovolená nad zákonem stanovený rámec 4 týdnů 35 1 0 0 0 1,03 

Jízdní výhody 36 0 0 0 0 1 

Výhody poskytované v rámci sociálního fondu 7 23 5 1 0 2 

Produkty z nabídky CK ČD travel s. r. o. 2 17 16 1 0 2,44 

 



 

  

Otázka č. 9: Které zaměstnanecké výhody jsou pro Vás nejdůležitější? 

Stravenky 14 

Penzijní připojištění 27 

Produkty kapitálového ţivotního pojištění 7 

Pruţná pracovní doba 9 

Dovolená nad zákonem stanovený rámec 4 týdnů 22 

Jízdní výhody 28 

Výhody poskytované v rámci sociálního fondu 1 

Produkty z nabídky CK ČD travel s. r. o. 0 

Jiné 0 

 

Otázka č. 10: Které zaměstnanecké výhody byste mohl/a postrádat? 

Stravenky 3 

Penzijní připojištění 2 

Produkty kapitálového ţivotního pojištění 2 

Pruţná pracovní doba 29 

Dovolená nad zákonem stanovený rámec 4 týdnů 0 

Jízdní výhody 2 

Výhody poskytované v rámci sociálního fondu 34 

Produkty z nabídky CK ČD travel s. r. o. 36 

Jiné 0 

 

Otázka č. 11: Které zaměstnanecké výhody byste místo nich uvítal/a? 

Vzdělávací kurzy v oboru 1 

Literatura 1 

Jazykové kurzy 7 

 



 

  

Otázka č. 12: Jsou pro Vás všechny poskytované zaměstnanecké výhody (vstupenky, 

permanentky, zájezdy apod.) využitelné? 

Ano, všechny 0 

Většina ano 11 

50% na 50% 24 

Většina není 1 

Ţádné nejsou 0 

 

Otázka č. 13: Jaká je maximální částka, kterou byste byl/a ochoten/a zaplatit za tzv. 

režijku? 

Částka Četnost 

300,- 4 

400,- 1 

500,- 4 

600,- 1 

800,- 2 

1000,- 11 

1200,- 1 

1300,- 1 

1500,- 5 

1600,- 1 

2000,- 5 

 

Otázka č. 14: Jaká je maximální částka, kterou byste byl/a ochoten/a zaplatit za 

stravenku v hodnotě 60,- Kč? 

Částka Četnost 

30,- 5 

35,- 2 

40,- 22 

45,- 4 

50,- 3 

 



 

  

Otázka č. 15:Dostává se Vám zpětné vazby od nadřízených? 

Ano, vţdy 0 

Většinou ano 9 

Ano, občas 26 

Ne, nikdy 1 

 

Otázka č. 16: Jaký má pro Vás význam pochvala od nadřízeného? 

Jistotu, ţe dělám práci dobře 24 

Motivuje mě to k lepším výkonům 4 

Povzbuzuje mne to v tom, co dělám 2 

Dodává mi to sebejistotu 6 

Nemá to pro mne význam 0 

 

 

 

 

 


