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1 Úvod 
 

Mezi lidmi i oblastmi, které obývají, vznikají jiţ od samého počátku jejich existence 

sociální nerovnosti. Ty se nepodařilo v průběhu dějin eliminovat a tak je moţno se s nimi        

i v současné době setkávat i v existující trţní ekonomice, která je zaloţená na svobodném 

podnikání, za účelem dosaţení zisku. Sociálním nerovnostem jsou vystaveni zejména 

nezaměstnaní, absolventi škol bez předchozí praxe, lidé předdůchodového věku, lidé 

s nedostatečným vzděláním, lidé bez vyhovujícího bydlení, chudí lidé a svobodné matky 

s malými dětmi. Dále to jsou i osoby, které se z různých důvodů ocitly mimo hlavní proud 

společnosti a přišli tak o přiměřené ţivotní zázemí, zejména pak o zaměstnání a bydlení,         

a tímto i o finanční příjmy. Velmi specifickou skupinu pak tvoří lidé se zdravotními 

problémy, zdravotně postiţení nebo hendikepovaní, drogově nebo alkoholově závislí, 

bezdomovci, lidé po návratu z výkonu trestu, z psychiatrických léčeben nebo po návratu 

z dlouhodobé nemoci. Novodobou skupinou jsou pak přistěhovalci a uprchlíci bez odborných 

jazykových znalostí a etnické menšiny. 

 

Tento problém je tak závaţný, ţe se ho snaţí řešit i Evropská unie a řešení tohoto 

problému spatřuje v dosaţení maximální zaměstnanosti. Evropská komise doporučuje zaměřit 

se na oblast sociální ekonomiky a to zejména pak na aktivity, které jsou spojené 

s poskytováním placených i neplacených sluţeb, na opětné zapojování znevýhodněných 

skupin občanů do pracovního procesu a také i na vytváření rovných podmínek mezi 

skupinami občanů, a to i mezi muţi a ţenami.  

 

Cílem diplomové práce je představit sociální politiku a kulturu mezinárodní firmy       

a porovnat disparity v jednotlivých dceřiných společnostech, které sídlí ve Slovinsku a České 

republice. Rozdíly v jednotlivých zkoumaných mezinárodních pobočkách jsou celkem 

podstatné, protoţe kaţdý stát má jinou kulturu, jiné zvyky, jiné zákony a rovněţ i jiný způsob 

odměňování svých zaměstnanců za vykonanou práci. V kaţdé mezinárodní pobočce jsou      

na také na zaměstnance kladené různé nároky na jeho práci i vzdělání. Například na 

zaměstnance české dceřiné společnosti jsou vyţadovány jazykové znalosti. Zaměstnanci se 

musí umět dorozumět alespoň jedním z jugoslávských jazyků. Musí znát slovem i písmem 

buď slovinštinu, chorvatštinu, makedonštinu nebo srbštinu. Znalost jednoho z těchto jazyků je 

důleţitá jak pro vykonávání jejich práce tak i dorozumívání se s ostatními dceřinými 

společnosti a to především se slovinskou společností, kde sídlí a pracují jejich hlavní 
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nadřízení a majitelé společnosti. Dílčím cílem je porovnat sociální politiky, které jsou ve 

Slovinsku a v České republice stanovené státem. Dle stanovené hypotézy, je usilováno           

o potvrzení nebo vyvrácení, ţe státem vytvořená sociální politika v obou těchto zemích         

je odlišná a zaměstnanci ve Slovinsku a v Česku mají rozdílné sociální výhody, které jsou 

poskytovány státem a také jejich zaměstnavatelem. Další hypotézou, u které je třeba se snaţit 

o potvrzení, či vyvrácení je, ţe všichni zaměstnanci společnosti Relax mají stejné sociální 

výhody a společnost své zaměstnance dobře odměňuje za jejich práci. 

 

Druhá kapitola této práce je věnována teoretickým východiskům v oblasti sociální 

politiky. Jsou zde představeny modely evropské sociální politiky, politiky štědré i střídmé, 

Evropská sociální charta a základní sociální jistoty České i Slovinské republiky. Dále je zde 

představována sociální politika firmy a organizační kultura firmy. 

 

V třetí kapitole této práce je charakterizována mezinárodní firma. Přináší přehled        

o ekonomické stabilitě společnosti a o jejich dceřiných společnostech. Popisuje a představuje 

tyto dceřiné společnosti a analyzuje finanční pozici obchodní společnosti Relax.  

 

Ve čtvrté kapitole je analyzována sociální politika uvnitř mezinárodní firmy. 

Prezentuje se zde organizační kultura společnosti, která je důleţitá pro správné fungování celé 

obchodní společnosti v jednotlivých státech. Další část této kapitoly se zaměřuje na 

zaměstnanecké výhody, které jsou dané státem a také na zaměstnanecké výhody, které 

poskytuje firmy svým zaměstnancům jak v Česku, tak ve Slovinsku. Kaţdý stát jak 

Slovinsko, tak Česko má své zákony. Přestoţe jsou oba státy členy Evropské unie, je sociální 

politika kaţdého státu jiná. Je tomu tak proto, ţe sociální politika je výlučně v rukou daného 

státu. Tyto rozdíly v sociální politice prohlubují i rozdílná ekonomická prostředí, historie 

státu, zvyky, tradice, kultura a také i jejich územní začlenění. Poslední část této kapitoly je 

zaměřena na kvantitativní výzkum, díky němuţ byly získány informace o spokojenosti 

zaměstnanců se sociální politikou z obou těchto států. 

 

Pátá kapitola se věnuje shrnutí dosaţených zjištění, které byly získány kvantitativním 

výzkumem. Dále poskytuje doporučení ke zlepšení sociální politiky daných států i sociální 

politiky firmy. 
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2 Teoretická východiska v oblasti sociální politiky ve vybraných státech 

Evropské unie 
 

Sociální politika v zemích Evropské unie zahrnuje okolo 900 000 podniků                   

a představuje tak asi 10% hrubého domácího produktu a zaměstnanosti. Sociální politika je 

součástí jak sociálního tak i ekonomického modelu budoucí Evropské unie. EU uplatňuje 

princip solidarity a vyrovnání rozdílů jak mezi různými skupinami obyvatel, tak i mezi 

rozdílnými regiony. Opírá se o podniky sociální ekonomiky, které jsou v dané lokalitě jiţ 

dobře zavedeny, navazují potřebné vztahy s místními autoritami a podniky, které si za svůj cíl 

kladou zamezovat vyčleňování některých osob z okruhu běţné společnosti a naopak sledují 

jejich začleňování do této společnosti. [3] 

 

Pokud se hovoří o evropské sociální politice, je nutné si uvědomit, ţe tato politika 

existuje především v rovině společných sdílených hodnot, společných idejí a principů, 

základních programových dokumentů a smluv podepsaných členskými státy Evropské unie     

a jen z malé části je zakotvena přímo v právu Evropských společenství. Evropská sociální 

politika nepatří prozatím do oblasti, které by byly členským státu svěřeny do výlučné 

pravomoci EU. Sociální politika tak patří do oblasti sdílené pravomoci Evropské unie. To 

znamená, ţe pravomoc přijímat závazné právní akty v oblasti sociální politiky mají Unie        

a také členské státy.  Pravomoci jednotlivých členských států jsou velmi rozsáhlé, zatímco 

pravomoci Evropské unie jsou poměrně omezené. Evropská ústava uvádí, ţe „v oblasti 

sociální politiky můţe evropský zákon nebo rámcový zákon Rady ministrů stanovit opatření 

pro stimulaci spolupráce mezi členskými státy a ve vymezených oblastech stanovit minimální 

poţadavky (normy), které pouţije postupně s přihlédnutím ke stávajícím podmínkám              

a technickým předpisům členských států.“ [1] 

 

Je potřeba se zamyslet nad otázkou, proč Evropská sociální politika neexistuje 

v podobě politiky společné pro všechny země Evropské unie. Je to především proto, ţe kaţdá 

z členských zemí má poněkud jiné historické tradice a rovněţ poněkud jiné moţnosti jak svou 

sociální politiku uskutečňovat. Kdyby se sjednotily všechny sociální politiky všech členských 

zemí Evropské unie, mohlo by to v současné době vést ke vzniku četných problémů. 

Sjednocení sociální politiky na úrovni nejbohatších a nejrozvinutějších členských zemí           

a přijetí velkorysé sociální politiky by s největší pravděpodobností ohrozilo moţnost 

ekonomického rozvoje zemí chudších a méně ekonomicky rozvinutých, protoţe by to zatíţilo 
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domácí podnikovou sféru a také národní státy vysokými náklady. Sjednocení sociální politiky 

na úrovni méně rozvinutých a chudších zemí by naopak narazilo na pocit ohroţení všech 

občanů vyspělých a bohatých zemí, které aţ dosud ze sociální politiky mají prospěch. 

Nejedná se jen o úroveň výdajů určených na sociální politiku. Sociální politika v jednotlivých 

členských zemích Evropské unie má své dlouhodobé historické tradice, které odpovídají 

potřebám příslušné země a zvláštnostem jejich vývoje v minulých staletích. 

 

V severských státech se historicky vytvořil model sociálního státu, který je zaloţený 

na vyjednávání mezi zaměstnavateli a zaměstnanci. Ve Francii došlo ke vzniku systému 

promyšlené rodinné politiky. Velká Británie má sociální politiku zaloţenou na pomoci těm, 

kdo se dostali do tíţivé hmotné situace. Švédská sociální politika vychází z předpokladu, ţe 

vzniku tíţivé hmotné situace je třeba předcházet a Německo mimo jiné do své sociální 

politiky vneslo prvek povinného důchodového pojištění. Tyto příklady dokumentují 

skutečnost, ţe sladit sociální politiky jednotlivých členských států je úkol velmi citlivý a není 

řešitelný ze dne na den. Na druhé straně se v současné době společenské, ekonomické, 

politické a právní podmínky členských zemí velmi sbliţují, protoţe všechny členské země 

přijaly legislativu Evropských společenství a jsou povinny ji dodrţovat. Šestnáct ekonomicky 

nejvyspělejších států přijalo společnou měnu euro a nové členské země se na přijetí eura 

připravují, dochází tak k určitému sbliţování pravidel v oblasti daňové politiky a pravidel pro 

vyrovnanost státních rozpočtů a rozpočtů měst a obcí ve všech členských zemích. Podnikatelé 

ze všech členských zemí působí na jednotném evropském trhu, který má svá vlastní svébytná 

pravidla, postupně tak bude docházet ke sbliţování národních politik v oblasti vzdělávání 

nebo vědy.  

2. 1 Tři modely evropské sociální politiky 

U zdroje vzniku sociální politiky na konci 19. století byly četně se vyskytující tíţivé 

sociální problémy, které byly spojené se ztrátou příjmu a s následnými pády do chudoby nebo 

dokonce do bídy. V ohroţení byli nejenom postiţení jedinci a jejich rodiny, ale prakticky celá 

společnost. Náhlé sníţení ţivotní úrovně, kvality ţivota a jeho důstojnosti radikalizovaly 

početné vrstvy obyvatelstva a měly proto negativní vliv na politickou stabilitu společnosti. 

Hledaly se proto řešení sociálních problémů a postupně byly identifikovány situace rizikové 

z hlediska vzniku problémů, jakou jsou ztráta zaměstnání, pracovní úraz, nemoc z povolání, 

stáří, invalidita, nemoc, ztráta ţivitele nebo mateřství. 
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Sociální politika se začala vytvářet a rozvíjet v evropských zemích jako politika reagující 

na tyto situace, tedy jako politika sociálního zabezpečení. Způsoby reakce se odráţely 

v charakteru sociální politiky a posléze pak v charakteru sociálního státu. Vytvořily se tři 

základní modely sociální politiky: 

 liberální (reziduální, atlantský, beveridgeovský), 

 konzervativní (pracovně výkonový, kontinentální, korporativní), 

 sociálně demokratický (institucionálně redistributivní, skandinávský). 

 

Obrázek č. 2. 1: Modely evropské sociální politiky 

 

                                                                                                                                            

Zdroj: vlastní tvorba 

2. 1. 1 Liberální model 

Evropská země, která uplatňuje liberální pojetí sociální politiky je především Velká 

Británie. Její ideových východiskem je přesvědčení, ţe kaţdý člověk má své svobody a svá 

práva, ale také současně i své povinnosti. Má povinnost se v první řadě postarat o svou 

existenci a budoucnost a o slušnou ţivotní úroveň svých dětí. Nemůţe-li být bez vlastní viny 

schopen tuto svou povinnost plnit, nastupuje povinnost jeho bliţních především vlastní 

rodiny. Aţ v okamţiku, kdy není nikdo, kdo by o člověka neschopného postarat se sám o sebe 

pečoval, přebírá tuto povinnost stát. Proto se hovoří o reziduální, tedy zbytkové povinnosti 

státu a reziduální sociální politice. Tento model bývá někdy nazýván i beveridgeovský, 

popřípadě atlantský. Názvy zohledňují jméno jednoho z významných tvůrců systémů 

sociálního zabezpečení a geografické uplatnění systému. Lord Beveridge předloţil v roce 

1942 zprávu britskému parlamentu, ve které nastínil systém sociálního zabezpečení 

vycházejícího z tradice britského chudinského zákona. Název atlantský připomíná, ţe daný 

model se uplatňuje ve dvou zemích, které se nacházejí na dvou koncích Atlantického oceánu: 

ve Velké Británii a potom ve Spojených státech. 
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Pro liberální model sociální politiky jsou typické některé základní rysy: 

 dávky jsou poskytovány jen na takové úrovni, aby umoţňovaly jejich příjemci 

důstojné přeţití, nikoli pohodlný ţivot a slušnou ţivotní úroveň, 

 výše sociálních dávek je nezávislá na předchozí pracovní aktivitě a příjmech z ní, 

dávky jsou poskytovány ve skromné výši kaţdému, kdo je potřebuje a to i bez 

ohledu na to, zda někdy pracoval nebo jaká byla jeho ţivotní úroveň před vznikem 

příslušného sociálního problému. (Kdo chce mít větší jistotu pro případ, ţe nastane 

některá z rizikových situací, musí se sám proti riziku pojistit.), 

 potřebnost je opakovaně ověřována, jakmile občan přestane splňovat podmínku 

potřebnosti, tak nárok na dávky zaniká, 

 systém se snaţí odlišit od sebe chudobu zaviněnou a nezaviněnou a poskytovat 

dávky těm, kdo si je zaslouţí a naopak odnímat je těm, kdo si je nezaslouţí, 

 systém sociálního zabezpečení neřeší otázku, jak předcházet vzniku sociálních 

problémů a omezuje se na řešení následků jejich vzniku, 

 klienti sociálního systému jsou nejchudší členové společnosti ţijící často na jejím 

okraji a jsou ohroţeni sociálním vyloučením, 

 systém je relativně levný, pohlcuje menší část vytvořeného hrubého domácího 

produktu. 

2. 1. 2 Konzervativní systém 

Konzervativní (pracovně výkonový, korporativistický model) má svůj domov 

v Německu, rozšířil se však ve svých různých variantách do mnoha evropských zemí a bývá 

proto často nazýván rovněţ modelem kontinentálním. Typickými představiteli zemí jsou 

kromě Německa i Belgie, Francie, Itálie nebo Rakousko. Historie vzniku tohoto modelu je 

starší neţ historie vzniku modelu liberálního a sahá aţ do konce 19. století. Je spojen se 

jménem německého kancléře Bismarcka, je proto nazýván také bismarckovským. Výchozí 

myšlenkou je to, ţe míra zabezpečení člověka v okamţiku, kdy upadne do některého ze 

sociálních problémů, by měla odpovídat jeho předchozímu pracovnímu úsilí, výši jeho 

pracovních příjmů a také rozsahu finančních prostředků, kterými do systému sociálního 

zabezpečení přispěl v době, kdy byl pracovně aktivní. Do určité míry by měla odráţet             

i předchozí ţivotní úroveň. Základním kamenem modelu je pojištění proti sociálním rizikům. 

V minulosti vzniklo jako pojištění dělníků, kteří byli největší sociální vrstvou s četným 
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výskytem sociálních rizik a sociálních problémů. Nejprve vzniklo pojištění nemocenské, 

následně úrazové a poté i starobní. Pojištění bylo zprva dobrovolné, později se stalo 

povinným. Pojištění spravovaly společné odbory a zaměstnavatelé, úkolem státu zase byl 

dohled a garance.  

 

Základní rysy konzervativního modelu jsou odlišné od modelu liberálního: 

 dávky sociálního zabezpečení poskytované státem občanovi v tíţivé sociální 

situaci odpovídají jeho příspěvkům do systému, umoţňují tak zachovat nejen 

lidskou důstojnost, ale zabránit tak i zhoršení ţivotní úrovně, 

 potřebnost dávek se netestuje, je tak eliminována určitá společenská stigmatizace 

těch, kdo jsou na dávkách existenčně závislí, 

 klienty systému státem garantovaného sociálního zabezpečení nejsou jen chudí 

lidé, ale všichni, kdo do systému přispívají, 

 systém nerozlišuje zaviněnou nebo nezaviněnou chudobu, 

 systém sociálního zabezpečení zaloţený na konzervativním modelu je jak pro 

zaměstnance, tak i pro zaměstnavatele nákladnější neţ liberální model systému 

sociálního zabezpečení, 

 model vychází z předpokladu, ţe prevence vzniku sociálních problémů je 

společensky, ekonomicky i politicky účinnější neţ jejich následné řešení. 

2. 1. 3 Sociálně demokratický model 

Sociálně demokratický model se prosadil ve skandinávských zemích, kterými jsou 

Švédsko, Norsko a Finsko a proto bývá často nazýván modelem skandinávským. Název 

sociálně demokratický mu přísluší proto, ţe vznikl a následně se postupně rozvíjel v období 

dlouhodobého působení sociálně demokratických vlád. Tvůrci modelu si stanovili za cíl 

odstranit chudobu a příliš vysokou příjmovou diferenciaci. Podstatu tvoří rozsáhlé 

přerozdělování vytvořeného hrubého domácího produktu prostřednictvím různých státních 

institucí. Díky tomu bývá nazýván rovněţ modelem institucionálně redistibutivním. 

 

K hlavním charakteristickým rysům sociálně demokratického modelu patří: 

 vysoká odpovědnost státu za eliminaci sociálních problémů, 
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 sociální politika má obrovský rozsah. Klienty systému sociálního zabezpečení jsou 

všichni občané dané země, ať uţ se nacházejí v různých sociálních rolích, jako 

jsou studenti, rodiče, důchodci, nezaměstnaní, nemocní nebo handicapovaní, 

 systém sociálního zabezpečení je zaloţen na prevenci vzniku sociálních problémů 

ve větší míře neţ systém sociálního zabezpečení, který je zaloţený na 

konzervativním modelu, 

 systém razantně odmítá chudinské dávky jako stigmatizující a politicky 

rozvracející společnost a je zaloţen na vysoké míře solidarity mezi bohatými a 

chudými, 

 systém je velice nákladný pro zaměstnance i pro zaměstnavatele, 

 aby byl systém účinný, musí zde existovat vysoká míra zaměstnanosti a příspěvky 

do něho musí být vysoké. Všichni klienti systému musí být současně i plátci 

prostředků do něj. 

 

Ani jeden ze tří modelů dnes jiţ neexistuje ve své čisté podobě, protoţe postupně 

dochází k vzájemnému sbliţování sociálních politik jednotlivých evropských zemí a přebírají 

se tak prvky z původně jiných modelů do národních sociálních politik. Všechny tři modely 

však vstupují prostřednictvím politických představitelů členských států do diskuze na téma 

charakteru evropské sociální politiky a evropského sociálního státu. 

2. 2 Sociální politiky štědré a střídmé 

Nejsouhrnnějším ukazatelem ekonomické vyspělosti země je hrubý domácí produkt na 

1 obyvatele. Většinou se uvádí v dvou variantách: bez přihlédnutí ke kupní síle obyvatelstva, 

a pak charakterizuje ekonomickou úroveň země v mezinárodním porovnání, a s přihlédnutím 

ke kupní síle obyvatelstva a v této své podobě je i souhrnným ukazatelem ţivotní úrovně 

v dané zemi. Nejbohatší členský stát EU je Lucembursko, které si bezpochybně můţe dovolit 

podstatně štědřejší a velkorysejší sociální politiku neţ nejchudší Lotyšsko. Staré členské země 

mohou mít sociální politiku nákladnější neţ země, které přistoupily k Evropské unii 1. května 

2004. Avšak rozdíl je patrný i uvnitř zemí evropské patnáctky. Portugalsko a Řecko jsou 

významně chudší neţ ostatních 13 zemí. Česká republika je zase chudší neţ všechny staré 

členské země EU, avšak zase bohatší neţ velká většina zemí, které přistoupily k EU společně 

s ní. Meze štědrosti sociální politiky je dána touto skutečností.  
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Skutečná míra štědrosti sociální politiky nezávisí ovšem jen na dosahování 

ekonomické úrovně, ale je zaloţena i na minulém historickém vývoji a tradicích sociální 

politiky. Lucembursko vydalo na sociální ochranu svých obyvatel nejvyšší celkovou částku: 

10 559 eur (v paritě kupní síly). Druhý nejbohatší stát v pořadí je Irsko, které je ve svých 

sociálních výdajích podstatně skoupější. Vynakládá se na ně 3 875 eur (v PPS), coţ je v relaci 

k dosaţenému HDP nejmenší podíl ze všech zemí evropské patnáctky. Částka vynakládaná na 

sociální ochranu bohatým Irskem je tak srovnatelná s nejchudšími zeměmi EU-15 a to 

s Řeckem, Španělskem a Portugalskem. Irská sociální politika nemá příliš dlouhou tradici, coţ 

souvisí bezpochyby i se skutečností, ţe ještě před 30 lety v době svého vstupu do EU, bylo 

Irsko chudá, zemědělská země, kde mělo převahu venkovské obyvatelstvo. Poměrně často se 

tvrdí, ţe to byly právě nízké náklady na sociální ochranu irského obyvatelstva, které pomohly 

Irsku k rychlému ekonomickému růstu. 

 

Tabulka č. 2. 1: Hrubý domácí produkt na 1 obyvatele v paritě kupní síly v relaci k průměrné hodnotě 

25 členských zemí EU 

Stát  Stát  Stát  

Lucembursko 208 EU-15 109 Slovensko 51 

Irsko 131 Německo 108 Estonsko 48 

Dánsko 123 Španělsko 95 Litva 46 

Rakousko 121 Eurozóna 107 Polsko 46 

Nizozemí 120 Řecko 79 Lotyšsko  42 

Spojené království 119 Slovinsko 77 Itálie 107 

Belgie 116 Portugalsko 75 Kypr 83 

Švédsko 115 Malta 73 EU-25 100 

Francie 113 Česká republika 69   

Finsko 111 Maďarsko 61   

      Zdroj: GDP per capita nowcast for 2003, Eurostat, 73/2004 - 3 June 2004,  

http://europa.eu.int 

 

Největší část prostředků je vydávána na sociální ochranu seniorů, tedy na starobní 

důchody. Průměrně je to 41% všech výdajů. Výjimkou je opět Irsko, protoţe na sociální 

ochranu seniorů vynakládá jenom 19% všech sociálních výdajů. Jsou dva důvody, proč to tak 

je. Jeden je ten, ţe Irsko má nejmladší obyvatelstvo ze všech zemí evropské patnáctky. Druhý 

důvod je ten, ţe ochrana seniorů není prioritou irské sociální politiky. Absolutně nejvyšší 

http://europa.eu.int/
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výdaje na sociální ochranu seniorů připadající na 1 obyvatele jsou v Lucembursku. Na vysoké 

úrovni jsou ale i v Německu, Dánsku, Francii či Rakouskou.  

 

Druhá největší poloţka v celkových sociálních výdajích jsou výdaje na nemocenské 

dávky a výdaje na zdravotnictví. Ty se pohybují v rozmezí od 15% všech sociálních výdajů 

ve většině zemí  EU-15 aţ do 31%. Výjimkou je opět Irsko, které na tyto výdaje dává více neţ 

43% všech sociálních výdajů. Velmi štědré jsou nemocenské dávky a výdaje na zdravotnictví 

v relaci k počtu obyvatel ve Švédsku. Nejvelkorysejší dávky jsou samozřejmě 

v Lucembursku.  

 

Nejvyšší podíl výdajů, které souvisejí s nezaměstnaností, vykazují Španělsko a Belgie. 

Je to proto, ţe ve Španělsku je přetrvávající vysoká míra nezaměstnanosti. Velmi štědrý 

systém pro rodiny mají kromě bohatého Lucemburska i Dánsko, Rakouskou nebo Francie, 

Německo a také i Finsko a Švédsko. Nadprůměrná podpora bydlení je známá především ve 

Francii, která ji chápe jako jednu ze součástí své rodinné politiky.  

 

Systémy sociálního zabezpečení v jednotlivých evropských zemích se od sebe liší jak 

na straně výdajové, tak i na straně příjmové. Struktura příjmů, z nichţ jsou pak vypláceny 

dávky sociálního zabezpečení, je dána poměrem příspěvků zaměstnavatelů, příspěvků 

samotných osob, které se zabezpečují proti různým rizikovým situacím, dále přídělům ze 

státního rozpočtu a popř. i dalších doplňkových zdrojů. V zemích evropské patnáctky jako 

celku je nejvyšší podíl příspěvku zaměstnavatelů a to 39% všech finančních zdrojů určených 

na sociální zabezpečení. Dále 22% zdrojů představují příspěvky osob zabezpečujících se proti 

rizikovým situacím. V průměru 36% finančních prostředků pochází ze státního rozpočtu a to 

tedy z daní obyvatelstva a z podnikání. Zbylé 3% pocházejí z doplňkových zdrojů.  

 

Relativně nejvyšší zatíţení zaměstnavatelů příspěvky na sociální zabezpečení je ve 

Španělsku, kde obstarávají 53% všech příjmů systému sociálního zabezpečení, v Belgii je to 

51%, ve Francii 46%, ve Španělsku 43% a v Itálii 42%. Nejméně pak odevzdají státu na 

příspěvcích na sociální zabezpečení zaměstnavatelé v Dánsku, kteří se podílejí na financování 

systému jen 9%, zatímco irští a lucemburští zaměstnavatelé 25% a britští zaměstnavatelé 

30%. Méně, neţ odpovídá průměru evropské patnáctky, se proti rizikům zabezpečují svými 

příspěvky do systému sociálního zabezpečení lidé ve Švédsku jen 9%, ve Finsku 12%, v Irsku 

14% a v Itálii 15%. Nejvyšší podíl příspěvků samotných osob zabezpečujících se proti 
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rizikům na finančních zdrojích pro systém sociálního zabezpečení je v Nizozemsku a to 35%. 

Na financování ze státního rozpočtu je zaloţen systém sociálního zabezpečení v Dánsku, kde 

63% všech finančních zdrojů systému pochází z daní a prochází státním rozpočtem, dále 

v Irsku 58% a ve Velké Británii 48%. Rovněţ nejštědřejší systém nejbohatšího státu EU-15 

v Lucembursku, je financován z největší části ze státního rozpočtu. 

2. 3 Evropská sociální charta 

Pojetí evropské sociální politiky se vyvíjí spolu s vývojem evropské společnosti. Dochází 

tak zejména k postupnému rozšiřování jejího záběru. Součástí sociální politiky je vše, co 

souvisí s ţivotními podmínkami lidí. Sociální politika je orientovaná na dvě oblasti: oblast 

sociálního zabezpečení a na oblast zaměstnanosti. Proměny sociální politiky jsou výsledkem 

reakce na nově se vyskytující problémy a na růst naléhavosti problémů, kterými jsou 

nezaměstnanost, diskriminace některých skupin obyvatelstva v zaměstnání a ve společnosti, 

bezdomovci, sociální marginalizace a dokonce i sociální vyloučení.  

 

Evropská sociální politika se snaţí na tyto společenské problémy reagovat a vychází tak 

z poznání, ţe pro uchování lidské důstojnosti a kvality lidského ţivota nejsou rozhodující 

pouze materiální podmínky a dostatek finančních zdrojů, nýbrţ celá řada dalších skutečností. 

Nedostatek pracovních míst s sebou nepřináší jen újmu na hmotném zabezpečení pracovníka, 

který práci ztratil, a jeho rodiny, ale i s pocity frustrace z nenaplněného ţivota. Nebezpečné    

a zdraví škodlivé pracovní podmínky ohroţují ţivot a i zdraví pracovníků. Nízké pracovní 

ohodnocení sniţuje ţivotní úroveň pracovníka a jeho rodiny a současně sniţuje jeho pracovní 

motivaci. Sociální marginalizace a také sociální vyloučení sniţují kvalitu ţivota poškozených 

jedinců. Nerovné postavení ţen v pracovním procesu a ve společnosti poškozuje ţeny, jak co 

se týče finančního příjmu tak i důstojnosti. Na všechny tyto skutečnosti reaguje koncepce 

sociálních práv. Velký význam pro systematické rozšiřování pojetí evropské sociální politiky 

mělo přijetí celoevropského významu.  

 

Evropská sociální charta byla podepsána v Turínu v roce 1961 a od té doby byla 

několikrát novelizována, doplňována, rozšiřována a také revidována. Zakotvuje tak ochranu 

sociálních práv v širokém rozsahu. Tvoří tak základní rámec pro budoucí postupnou 

harmonizaci sociální politiky v zemích Evropské unie. Státy, které podepsaly Evropskou 

sociální chartu se tak zavázaly, ţe budou uskutečňovat sociální politiku, která bude chránit 

celkem 19 práv svých občanů. 
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Těmito právy jsou právo na práci, právo na spravedlivé podmínky práce, právo na 

bezpečné a zdraví neškodící pracovní podmínky, právo na spravedlivou odměnu za práci, 

právo organizovat se, právo na kolektivní vyjednávání, právo dětí a mládeţe na ochranu, 

právo zaměstnaných ţen na ochranu, právo na poradenství v povolání, právo na odborný 

výcvik, právo na ochranu zdraví, právo na sociální zabezpečení, právo na sociální a zdravotní 

pomoc, právo na uţitek ze sociálních sluţeb, právo tělesně nebo duševně postiţených osob na 

odborný výcvik, rehabilitaci a nové začlenění do společnosti, právo rodiny na sociální, 

zákonnou a ekonomickou ochranu, právo matek a dětí na sociální a ekonomickou ochranu, 

právo na výdělečnou činnost na území jiné smluvní strany (země EU), právo migrujících 

pracovníků a jejich rodin na ochranu a pomoc.[7] 

2. 4 Revidovaná Evropská sociální charta 

Revidovaná Evropská sociální charta byla podepsána ve Štrasburku v roce 1996          

a postupně by měla nahradit Evropskou sociální chartu a to včetně všech dřívějších dodatků     

a novel. Je v ní zahrnuto jak všech 19 práv občanů zakotvených v Evropské sociální chartě tak 

i dalších 12 práv, které jsou v ní přidané navíc. Tyto práva jsou právo na stejné příleţitosti      

a na rovné zacházení v záleţitostech zaměstnání a povolání bez diskriminace na základě 

pohlaví, právo na informace a konzultace (rozumí se právo pracovníků na informace               

o ekonomické a finanční situaci podniku, který je zaměstnává), právo na účast při stanovování 

a zlepšování pracovních podmínek a pracovního prostředí, právo starých osob na sociální 

ochranu, právo na ochranu v případech skončení zaměstnání, právo pracovníků na ochranu 

jejich nároků v případě platební neschopnosti zaměstnavatele, právo na důstojnost v práci, 

právo pracovníků s povinnostmi k rodině na stejné příleţitosti a rovné zacházení, právo 

zástupců pracovníků na ochranu v podniku a na úlevy a vybavení, které jim mají být 

poskytnuty, právo na informace a konzultace v procedurách kolektivního uvolňování 

z nadbytečnosti, právo na ochranu před chudobou a sociálním vyloučením, právo na 

bydlení.[7] 

 

Pro kaţdé z práv obsaţených v Evropské sociální chartě a také v Revidované sociální 

chartě jsou dále podrobněji specifikovány povinnosti všech smluvních stran, tedy států, které 

Chartu podepsaly. Charta také rámcově uvádí i způsob naplnění těchto práv. Konkrétní 

opatření jsou však v kompetenci jednotlivých členských států.  

 



13 

 

Vedle Evropské sociální charty má v evropské sociální politice velký význam Charta 

základních sociálních práv pracujících. Ta vznikla v rámci koncepce Evropského sociálního 

prostoru, se kterým vystoupil v roce 1988 na zasedání Evropské odborové federace Jacques 

Delors, a jenţ byla o rok později schválena na zasedání ve Štrasburku. Smyslem přijetí této 

Charty bylo zdůraznění postavení práce ve společnosti. Sociální práva, která jsou zakotvená    

v Chartě základních sociálních práv pracujících, se do značné míry shodují s právy 

uváděnými v Evropské sociální chartě.   

 

Je zde zakotveno právo na spravedlivou odměnu za práci, jenţ zajistí pracovníkům      

a jejich rodinám uspokojivou ţivotní úroveň, právo na zdravotní a sociální zabezpečení          

a bezpečnou práci, právo na odborné vzdělávání a výcvik po celý pracovní ţivot, právo 

organizovat se v místních, celostátních i mezinárodních organizacích, dále právo na ochranu 

práv pracovníků a kolektivní vyjednávání bez ohledu na příslušnost k odborům, právo 

handicapovaných lidí na integraci do pracovního ţivota, právo pracovníků na informace         

o ekonomické a finanční situaci firem, v nichţ jsou zaměstnáni, právo podílet se na jejich 

řízení, právo na svobodný výběr povolání, právo usazovat se a také pracovat v zemích EU, 

právo migrujících pracovníků na stejné daně a sociální zabezpečení, právo na dobré ţivotní       

a pracovní podmínky, právo na rovnosti pracovních podmínek i pro pracovníky s částečnými 

úvazky, právo na odměnu za noční a přesčasovou práci a za dovolenou, právo na sociální 

zabezpečení včetně výplaty podpory v nezaměstnanosti a dalších sociálních dávek, právo 

můţu a ţen na stejné zacházení, práva dětí a mladistvých na ochranu a právo starších lidí na 

přiměřenou ţivotní úroveň garantovanou státem.[7] 

 

Charta základních sociálních práv pracujících je dobrým příkladem, jak obtíţné je 

dosaţení celoevropského konsensu v oblasti sociální politiky. V době, kdy vznikla, byl počet 

členských států 12, Chartu podepsalo však jen 11 států. Velká Británie ji odmítla podepsat      

s tím, ţe zakotvuje příliš velkou ochranu práv pracujících a poškozuje tím tak zájmy 

podnikání a ohroţuje moţnost dosahování konkurenceschopnosti. Charta se přesto stala 

základem revize Římské smlouvy o zaloţení Evropského hospodářského společenství ve 

smyslu jejího doplnění o řadu opatření ve sféře sociální politiky a současně i základem 

dohody o spolupráci v sociální oblasti uzavřené jedenácti z dvanácti tehdejších členských 

států EU. Signatáři dohody slíbili, ţe budou usilovat o podporu zaměstnanosti, odpovídající 

sociální péči, zlepšení ţivotních a pracovních podmínek, dialog mezi managementem             

a zaměstnanci a rovněţ i o rozvoj lidských zdrojů a boj proti diskriminaci. 
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2. 5 Sociální dimenze budování EU a sociální politiky 

Sociální dimenze budování EU bývá někdy označována za překáţku ekonomického 

růstu a následně i konkurenceschopnosti evropské ekonomiky. Někteří autoři ukazují na 

skutečnosti, ţe státy, které nemají tak rozsáhlou sociální síť jako evropské země, dosahují 

rychlejšího ekonomického růstu a mají i niţší míru nezaměstnanosti. Je to proto, ţe 

podnikatelé nejsou zatěţování vysokými příspěvky na sociální a zdravotní pojištění a sociální 

práva nejsou tak silně zakotvena v zákonech. Pracovní síla se díky této skutečnosti stává 

levnější a náklady na produkci statků a sluţeb jsou niţší. V celosvětové konkurenci pak 

mohou takové statky a sluţby lépe obstát na trhu. Levnější, sociálním systémem méně 

chráněná pracovní síla se odrazí v celkově lepších ekonomických výsledcích země, avšak i ve 

větším počtu pracovních příleţitostí, protoţe země se tak stává atraktivnější pro zahraniční 

investory i domácí podnikatele. Avšak kritici sociální dimenze Evropské unie v této 

souvislosti často hovoří o přebujelosti systému sociálního zabezpečení v evropských zemích, 

někdy dokonce i o krizi evropského sociálního státu. Statistické údaje o ekonomickém růstu, 

nezaměstnanosti a konkurenceschopnosti tak nepochybně poskytují dobré zázemí pro kritiky 

tohoto druhu. Ekonomický růst byl v minulých letech v zemích EU pomalejší neţ ve 

Spojených státech nebo Japonsku, míra nezaměstnanosti zase naopak vyšší. Kritici Evropské 

unie z řad některých ekonomů často tvrdí, ţe idea sociálního, pečovatelského státu je              

v současné době jiţ zastaralá a měla by se nahradit ideou státu liberálního, který nabízí svým 

občanům větší svobodu pro jejich individuální aktivity a současně i po nich poţadujícího větší 

odpovědnost za sebe samotné a své rodiny. Je však pravdou, ţe většina Evropanů si 

sociálního rozměru budování EU nesmírně cení a povaţuje jej za významný a nechce se ho 

vzdát. Hledají se proto cesty k současnému dosahování vysoké výkonnosti evropské 

ekonomiky tak, aby se zachoval a rozvíjel sociální rozměr.  

 

V roce 1993 byla publikována Zelená kniha o evropské sociální politice, jejímţ cílem bylo 

podnítit diskuzi na téma „Jakou společnost si Evropané přejí?“. Do této diskuze se zapojili 

občané evropských států i jejich čelní představitelé, zaměstnavatelé i odbory, instituce Unie    

a četné občanské instituce. Na základě diskuze pak byla o rok později publikována Bílá kniha 

o evropské sociální politice. Většina diskutujících vyjádřila své přesvědčení, ţe hospodářský 

pokrok musí jít ruku v ruce s pokrokem sociálním, a ţe se při budování Evropy musí posilovat 

konkurenceschopnost a solidarita. V Bílé knize byly formulovány čtyři hlavní zásady, kterými 

se měla Evropská unie ubírat: 
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 klíčem k ekonomické a sociální integraci je zaměstnanost – financování systémů 

sociální politiky závisí na pracovních místech a má-li se sladit vysoké pracovní 

standardy se schopnosti konkurovat na světových trzích tak se musí vytvářet 

především nová pracovní místa, aby se kaţdý mohl začlenit do ekonomiky                     

a společnosti, 

 konkurenceschopnost a sociální pokrok jsou dvě strany jedné mince – soustavný 

sociální pokrok lze stavět jen na hospodářské prosperitě, a tedy na 

konkurenceschopnosti evropské ekonomiky, které lze dosáhnout neustálým růstem 

produktivity. Evropa tak musí přejít na efektivní a o kvalitu se opírající ekonomiku     

s vysokou mírou investic do nových technologií, kterou bude zabezpečovat vzdělané, 

vysoce motivované a adaptabilní pracovně činné obyvatelstvo, 

 konvergence musí respektovat rozmanitost – budoucí rozvoj EU je potřeba opřít         

o  širokou rozmanitost evropských společností, která zvyšuje kvalitu ţivota                  

a zmnoţuje síly sociálně ekonomických systémů, které dokáţou čelit novým                

a nepředvídatelným problémům. Konvergence cílů a opatření v průběhu času na 

podkladě společných záměrů je velmi důleţitá, protoţe umoţní souţití různých 

systémů jednotlivých států a umoţní jim tímto harmonicky postupovat k základním 

cílům, 

 společné minimální standardy jsou nezbytné – minimálních standardů je zapotřebí, 

aby se při respektování odlišných systémů a potřeb jednotlivých států a relativní síly, 

kterou disponují, zachovala soudrţnost Evropské unie. Vytváření rámce základních 

minimálních standardů, k němuţ EU přistoupila, je hrází proti vyuţívání nízkých 

sociálních standardů jako nástroje nekalé soutěţe a chrání tak proti sniţování 

sociálních standardů v zájmu zvyšování konkurenceschopnosti.  

2. 5. 1 Lisabonská strategie 

Na Bílou knihu o evropské sociální politice zavazuje Lisabonská strategie. Tu 

vyhlásili představitelé EU v březnu roku 2000. Cílem této strategie bylo proměnit do roku 

2010 Evropskou unii v nejkonkurenceschopnější ekonomiku světa, která je znalostně 

orientovaná, schopná dosahovat udrţitelného růstu a která nabízí více kvalitních pracovních 

míst a umoţňuje tak dosahovat sociálního konsensu. Lisabonská strategie si vytkla za cíl 

zvýšit průměrnou míru ekonomického růstu do roku 2010 na 3% a vytvořit 20 milionů 

pracovních míst, coţ by představovalo zvýšení míry zaměstnanosti na 70%. Všechny cíle 
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strategie jsou velmi ambiciózní a mělo by jich být dosaţeno celou řadou metod začínajíc 

evropskou legislativou, přes monitorování plnění v jednotlivých členských státech EU, aţ po 

metodu otevřené koordinace politik.  

 

Lisabonská strategie má svůj časový harmonogram, který stanovila Evropská komise. 

Lisabonská strategie je logickým pokračováním v evropské tradici sociální trţní ekonomiky    

v období globalizace, protoţe reflektuje na existující problémy a usiluje současně o naplnění 

cílů ekonomických, sociálních i ekologických. Na jedné straně se snaţí o liberalizaci              

a otevírání trhů a na druhé straně o zachování a posílení sociální soudrţnosti a rovněţ               

i o zachování a očistu ţivotního prostředí. Snaţí se o zachování rovnováhy mezi zájmy 

zaměstnavatelů a zaměstnanců, práce a kapitálu, ale také i o zachování rovnováhy mezi 

člověkem a přírodou.  

2. 6 Sociální politika v Evropské ústavě 

18. června 2004 byla po dlouhé diskuzi odsouhlasena na mezivládní konferenci 

Smlouva o zaloţení Ústavy pro Evropu. Je to historický mezník v ţivotě členských zemí v jak 

v ohledu politickém, společenském, právním, ekonomickém tak i v neposlední řadě sociálním. 

Sociální politice se věnuje Evropská ústava ve svých jednotlivých částech značnou mírou       

a představuje tak vyvrcholení všech dosavadních snah o zákonném zakotvení sociálního 

rozměru evropské společnosti na nejvyšší moţné úrovni. Sociální aspekt je zdůrazňován jiţ ve 

vymezení hodnot, na nichţ je zaloţena Evropská unie: „Unie se zakládá na hodnotách úcty    

k lidské důstojnosti, svobody, demokracie, rovnosti, právního státu a úcty k lidským právům. 

Tyto hodnoty jsou společně členských státům ţijícím ve společnosti, která se vyznačuje 

pluralismem, toleranci, spravedlnosti, solidaritou a nepřípustnosti diskriminace.“ [1] 

 

Sociální rozměr, o něhoţ usiluje Evropská unie, se objevuje jako rovnocenný rozměru 

ekonomickému, coţ odpovídá dlouhodobému důrazu na sociálně trţní ekonomiku (část I, 

hlava I, článek 3): „Unie usiluje o Evropu s udrţitelným rozvojem zaloţeným na vyváţeném 

hospodářském růstu, na vysoce konkurenceschopném sociálně trţním hospodářství 

směřujícím k plné zaměstnanosti a společenskému pokroku s vysokým stupněm ochrany        

a zlepšování ţivotního prostředí… Bojuje proti sociálnímu vyloučení a diskriminaci, 

podporuje sociální spravedlnost a ochranu, rovnost mezi muţi a ţenami, mezigenerační 

solidaritu a ochranu práv dětí. Podporuje hospodářskou, sociální a územní soudrţnost             

a solidaritu mezi členskými státy.“ [1] 
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Součástí Evropské ústavy je Charta základních práv Unie. Základní práva, která jsou 

uvedena v Chartě základních práv Unie, jsou rozčleněna do šesti základních skupin: 

důstojnost, svoboda, rovnost, solidarita, občanská práva a práva týkající se oblasti soudnictví. 

Převáţná část základních práv má charakter práv sociálních nebo více či méně se sociálními 

právy souvisejících. To je patrné v celém textu Ústavy. Např. právo první, uvedené v článku 

II – 1, které se týká lidské důstojnosti: „Lidská důstojnost je nedotknutelná. Musí být 

zachována a chráněna.“ [1] Nebo podobně je zakotveno i právo na sociální zabezpečení          

a sociální pomoc. Ve II článku – 34 se uvádí, ţe EU uznává a zachovává nárok na dávky 

sociálního zabezpečení a na sociální sluţby, které zajišťují ochranu v takových případech jako 

je mateřství, nemoc, pracovní úraz, závislost nebo stáří, stejně jako v případě ztráty 

zaměstnání, a to v souladu s postupy, které stanovilo právo Unie a vnitrostátní právní předpisy 

a zvyklosti. Dostávat dávky sociálního zabezpečení má právo kaţdý, kdo oprávněně pobývá    

a pohybuje se uvnitř Evropské unie. Musí to být však vše v souladu s právem Unie                  

a vnitrostátními předpisy a zvyklostmi. V boji proti vyloučení ze společnosti a proti chudobě 

Unie uznává a zachovává právo na sociální pomoc a bytovou pomoc, kde cílem je zajistit 

důstojný ţivot pro všechny, kdo na to nemají dostatečné prostředky.  

 

V Chartě základních práv Unie se nachází většina práv, která jsou uváděna                   

i v Evropské sociální chartě či Chartě základních práv pracujících. Hlava II je věnována 

svobodám a můţeme se zde setkat s právem na vzdělání, právem na svobodnou volbu 

povolání a s právem pracovat. 

 

Hlava III se zabývá otázkami rovnosti, jsou zde ošetřeny zákaz diskriminace, rovnost 

muţů a ţen, práva dítěte, práva starších osob a nechybí zde ani začleňování zdravotně 

postiţených osob do společnosti a do pracovního ţivota. Například zákaz diskriminace je zde 

formulovaný v článku II – 21, kde se uvádí, ţe „nepřipouští se ţádná diskriminace zaloţená 

zejména na pohlaví, rase, barvě pleti, etnickém nebo sociálním původu, genetických rysech, 

jazyku, náboţenském vyznání nebo víře, politických názorech či jakémkoli jiném světovém 

přesvědčení, příslušnosti k národnostní menšině, majetku, narození, zdravotním postiţení, 

věku nebo sexuální orientaci.“ [1] 

 

Hlava IV je nazvána Solidarita a zakotvuje kromě výše uvedeného práva na sociální 

zabezpečení a sociální pomoc také právo rodiny na právní, hospodářskou a sociální ochranu    
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a to zejména četná sociální práva pracujících: na informace, na kolektivní vyjednávání            

a vystupování, na konzultace v podniku, na zprostředkování práce, na ochranu v případě 

neoprávněného propouštění, na slušně a spravedlivé pracovní podmínky.  

 

Podstatným prvkem je, ţe Evropská ústava zakotvuje mimo jiné i vymahatelnost všech 

základních práv. Kaţdý občan EU a kaţdá fyzická osoba pobývající v některém z členských 

států Evropské unie, jejichţ ať uţ sociální nebo jiné práva byla poškozena, se mohou obracet 

na orgány Unie a evropského ochránce práv. Současně má kaţdý, jehoţ práva a svobody, 

které zaručuje právní řád Unie, jsou porušovány, právo na účinnou soudní ochranu a právo na 

to, aby jeho věc v přiměřené lhůtě spravedlivě a veřejně projednal nezávislý a nestranný soud. 

Kaţdý se můţe poradit, dát se hájit a zastupovat. Všem, kteří na to nemají dostatečné 

prostředky, je poskytnuta bezplatná právní pomoc, aby jim byl zajištěn přístup ke 

spravedlnosti.  

 

V Evropské ústavě se říká, ţe Unie a členské státy vycházejí z Evropské sociální 

charty a Charty základních sociálních práv pracovníků. Jejich cílem je podpora zaměstnanosti, 

zlepšování ţivotních a pracovních podmínek a jejich postupné vyrovnávání, přiměřená 

sociální ochrana, sociální dialog, rozvoj lidských zdrojů za účelem zachování trvale vysoké 

zaměstnanosti a boje proti sociálnímu vyloučení. Za účelem dosaţení stanovených cílů Unie 

podporuje a doplňuje činnost členských států v oblasti zlepšování pracovního prostředí ve 

smyslu zajištění vyššího stupně ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků, v oblasti sociálního 

zabezpečení a sociální ochrany pracovníků, v oblasti ochrany pracovníků v případě ukončení 

pracovního poměru, v oblasti zlepšování pracovních podmínek, v oblasti kolektivní obrany 

zájmů pracovníků a zaměstnavatelů, v oblasti informování pracovníků, v oblasti zapojení 

osob vyloučených z trhu práce a v oblasti vytváření rovných příleţitostí pro muţe a ţeny na 

trhu práce.  

 

Unie podporuje a doplňuje činnost členských států v těchto oblastech: 

 pracovní podmínky, 

 sociální zabezpečení a sociální ochrana pracovníků, 

 zlepšování pracovního prostředí tak, aby byly chráněny zdraví a bezpečnost 

pracovníků,  

 informování pracovníků a konzultace s nimi, 
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 ochrana pracovníků v případě ukončení pracovního poměru 

 zapojení osob vyloučených z trhu práce 

 rovné příleţitosti pro muţe a ţeny na trhu práce a rovné zacházení na pracovišti, 

 zastoupení a kolektivní obrana pracovníků a zaměstnavatelů, 

 podmínky zaměstnanosti pro státní příslušníky třetích zemí s řádným pobytem na 

území Unie.[7] 

 

Podstatné na tom je to, ţe evropské zákony nebo rámcové zákony přijaté podle článku III 

– 104 se nedotýkají moţnosti přiznané členským státům vymezit základní zásady jejich 

systému sociálního zabezpečení a nesmí se ani významně dotknout jejich finanční rovnováhy. 

Na straně druhé nemohou zabránit členskému státu, aby zachoval nebo stanovil přísnější 

ochranu opatření, jeţ je slučitelná s Ústavou. Zvláštními články je Ústavě upraveny podpora 

konzultace a dialogu mezi sociálními partnery a EU a podpora aktivit členských států na trhu 

práce. Značná pozornost je věnována rovněţ uplatnění zásady stejné odměny muţů a ţen za 

stejnou nebo rovnocennou práci s tím, ţe opatření mající zajistit aplikaci zásady rovných 

příleţitostí a rovného zacházení pro muţe a ţeny v otázkách práce a zaměstnanosti, včetně 

zásady stejné odměny, stanoví evropský zákon nebo rámcový zákon.  

 

Poslední články oddílu jsou věnované sociální politice a definují roli Evropského 

sociálního fondu: „Pro zlepšení moţnosti zaměstnávání pracovníků na vnitřním trhu, a tím pro 

zvyšování ţivotní úrovně, se zřizuje Evropský sociální fond, jehoţ záměrem bude rozšiřovat 

moţnosti zaměstnávání pracovníků a zvyšovat jejich profesní a geografickou mobilitu uvnitř 

Unie a usnadňovat jejich přizpůsobování se změnám v průmyslu a ve výrobních systémech, 

zejména odborným a rekvalifikací.“ [1] 

2. 7 Sociální politika v České republice 

Systém státní sociální podpory je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální 

podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Dle tohoto zákona se poskytují tyto dávky: 

 

Ad 1) Přídavek na dítě 

Přídavek na dítě je základní dlouhodobá dávka, která se poskytuje rodinám s dětmi. 

Nárok na tuto dávku mají rodiny s příjmem do 2,4násobku ţivotního minima a je poskytován 

ve třech výších dle věku dítěte.  
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Tabulka č. 2. 2: Výše přídavků na dítě dle věku 

Věk nezaopatřeného dítěte Přídavek na dítě v Kč měsíčně 

Do 6 let 500 

6 – 15 let 610 

15 – 26 let 700 

Zdroj: http://www.mpsv.cz/cs/6 

 

Ad 2) Rodičovský příspěvek 

 

Na tento příspěvek má rodič, který po celý kalendářní měsíc osobně, celodenně a řádně 

pečuje o dítě, které je nejmladší v rodině. Rodičovský příspěvek je stanoven ve čtyřech 

výměrách daných v pevných měsíčních částkách: zvýšené (11 400 Kč), základní (7 600), 

sníţené (3 800 Kč) a niţší (3 000 Kč). Rodič si můţe vybrat čerpání rodičovského příspěvku 

po dobu dvou, tří nebo čtyř let. Touto volbou doby čerpání si rodič zároveň volí i k ní 

příslušnou výši příspěvku: 

 rychlejší čerpání rodičovského příspěvku – peněţitá pomoc v mateřství ve zvýšené 

výměře (11 400 Kč) do 24 měsíců věku dítěte, 

 klasické čerpání rodičovského příspěvku – peněţitá pomoc v mateřství v základní 

výměře (7 600 Kč) do 36 měsíců věku dítěte, 

 pomalejší čerpání rodičovského příspěvku – po peněţité pomoci v mateřství nebo od 

narození dítěte v základní výměře (7 600 Kč) do 21 měsíců věku dítěte a dále pak ve 

sníţené výměře (3 800 Kč) do 48 měsíců věku dítěte. 

 

O zvolenou dobu a výši čerpání rodičovského příspěvku musí rodič písemně poţádat 

příslušný úřad státní sociální podpory na předepsaném formuláři. O rychlejší čerpání musí 

rodič poţádat nejpozději ve druhém kalendářním měsíci, který následuje po měsíci, ve kterém 

nejmladší dítě dosáhne 22 týdnů ţivota. O klasické čerpání musí rodič zaţádat nejpozději 

v kalendářním měsíci, ve kterém nejmladší dítě dosáhne 21. měsíce věku. Pokud rodič 

nepoţádá o rychlejší či klasické čerpání rodičovského příspěvku, je mu po 21. měsíci věku 

dítěte vyplácen rodičovský příspěvek v reţimu pomalejším čerpání, tedy ve sníţené výměře. 

U zdravotně postiţených dětí má rodič nárok ode dne posouzení dítěte jako dítěte dlouhodobě 

zdravotně postiţeného nebo dlouhodobě těţce zdravotně postiţeného na rodičovský příspěvek 

v základní výměře (7 600 Kč) do 7 let věku dítěte. Pokud rodič pečuje o dítě dlouhodobě 

http://www.mpsv.cz/cs/6
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zdravotně postiţené a toto dítě nepobírá příspěvek na péči, náleţí pak rodičovský příspěvek 

v niţší výměře (3 000 Kč) od 7 do 15 let věku dítěte. 

Ad 3) Sociální příplatek 

Cílem této dávky je pomáhat rodinám s nízkými příjmy krýt jejich náklady spojené se 

zabezpečováním potřeb. Tento nárok je vázán na péči o nezaopatřené dítě a na stanovenou 

hranici příjmů v rodině, která v předchozím kalendářním čtvrtletí musí být niţší neţ 

dvojnásobek ţivotního minima rodiny. Čím víc se zvyšuje příjem rodiny, tím víc se příplatek 

postupně sniţuje.  

Ad 4) Příspěvek na bydlení 

Tuto dávku stát přispívá na náklady na bydlení rodinám a jednotlivcům s nízkými 

příjmy. Nárok na příspěvek na bydlení má vlastník nebo nájemce bytu přihlášený v bytě 

k trvalému pohybu, jestliţe 30% příjmů rodiny nestačí k pokrytí nákladů na toto bydlení          

a zároveň je niţší neţ příslušné normativní náklady stanovené zákonem.  

Ad 5) Pohřebné 

Na pohřebné má nárok osoba, která vypravila pohřeb nezaopatřenému dítěti, nebo 

osobě, která byla rodičem nezaopatřeného dítěte a podmínkou je, ţe zemřelá osoba měla ke 

dni úmrtí trvalé bydliště na území ČR. Pohřebné je stanovené pevnou částkou ve výši 5 000 

Kč. 

Ad 6) Porodné 

Tato dávka jednorázově přispívá matce na náklady, které jsou spojené s narozením 

dítěte. V případě, ţe ţena, která porodila, zemřela a porodné ji nebo jiné osobě nebylo 

vyplaceno, má na něj nárok otec dítěte. Nárok na porodné má také osoba, která převzala dítě 

do jednoho roku do trvalé péče nahrazující péči rodičů. Výše porodného je 13 000 Kč na 

kaţdé narozené dítě.  

Ad 7) Dávky pěstounské péče 

Tyto dávky se přispívají na potřeby spojené s péči o dítě, o které se rodiče nemohou 

nebo nechtějí starat, a které je svěřené do pěstounské péče. S výjimkou sociálního příplatku 
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můţe pěstounovi a dítěti svěřenému do pěstounské péče vzniknout nárok také na další dávky 

státní sociální podpory. Mohou to být rodičovský příspěvek, přídavek na dítě a další. 

Příspěvek na převzetí dítěte je jednorázová dávka, která má přispět na nákup potřebných věcí 

pro dítě, které přichází do náhradní rodinné péče. Výše příspěvku je stanovena pevnými 

částkami, které se stupňují dle věku dítěte: 

Tabulka č. 2. 3: Výše příspěvku při převzetí dítěte dle věku nezaopatřeného dítěte 

Věk nezaopatřeného dítěte Příspěvek při převzetí dítěte v Kč 

Do 6 let 8 000 Kč 

6 - 15 let 9 000 Kč 

15 – 18 let 10 000 Kč 

Zdroj: http://www.mpsv.cz/cs/2 

Pěstouni mají také nárok na příspěvek na zakoupení motorového vozidla. Podmínkou 

však je, ţe mají pěstouni v péči minimálně čtyři děti. Další podmínkou je, ţe pěstoun nesmí 

vozidlo pouţívat pro výdělečnou činnost. Tento příspěvek je poskytován ve výši 70% 

pořizovací ceny vozidla, resp. ceny opravy vozidla, nejvýše to však můţe být 100 000 Kč. 

Důchodový systém 

Český důchodový systém se skládá ze dvou částí. Prvním je povinné základní 

důchodové pojištění, které je dávkově definované a průběţně financované. Je univerzální        

a zabezpečuje všechny ekonomicky aktivní osoby. Právní úprava je jednotná pro všechny 

pojištěnce. Druhým je dobrovolné doplňkové, příspěvkově definované, kapitálově 

financované penzijní připojištění se státním příspěvkem. Základním hmotněprávním 

předpisem, který upravuje nároky na důchody ze základního důchodového pojištění, způsob 

stanovení výše důchodů a podmínky pro jejich výplatu, je zákon č. 155/1995 Sb.,                    

o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, který se stal účinným dne 1. ledna 

1996.  

Ze základního důchodového pojištění se poskytují následující důchody: 

 starobní, který zahrnuje i předčasný starobní důchod, 

 invalidní, 

http://www.mpsv.cz/cs/2
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 vdovský a vdovecký, 

 sirotčí. 

Důchod se skládá ze dvou sloţek, ze základní výměry, která je stanovená pevnou částkou 

stejnou pro všechny druhy důchodů bez ohledu na délku doby pojištění a výši výdělků             

a z procentní výměry. Jsou-li zároveň splněny podmínky nároku na výplatu více důchodů 

téhoţ druhu nebo na výplatu starobního důchodu nebo invalidního důchodu, vyplácí se jen 

jeden důchod a to ten vyšší. Jsou-li současně splněny podmínky nároku na výplatu 

invalidního nebo starobního důchodu a na výplatu vdovského či vdoveckého důchodu anebo 

sirotčího důchodu, vyplácí se vyšší důchod v plné výši, a z ostatních důchodu se vyplácí 

pouze polovina procentní výměry, nestanoví-li však zákon o důchodovém pojištění jinak.       

O nárok na důchod, jeho výši a výplatě rozhoduje Česká správa sociálního zabezpečení. 

Systém sociálního zabezpečení 

Systém státní sociální podpory je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální  

podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Státní sociální podpora jsou dávky, které jsou 

poskytované osobám nebo rodinným příslušníkům ve společensky uznaných sociálních 

situacích, kdy stát skrze jejich vyplácení přebírá z části spoluodpovědnost za vzniklou sociální 

situaci.  

Práce a právo, pracovněprávní předpisy 

Většinu návrhů pracovněprávních předpisů v ČR vypracovává Ministerstvo práce       

a sociálních věcí. Základním předpisem je zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění 

zákona č. 585/2006 Sb., který upravuje pracovněprávní vztahy mezi zaměstnanci                    

a zaměstnavateli, a mimo jiné definuje pojem závislé práce, pracovní doby, pracovní 

pohotovost, práci přesčas, poskytování platu nebo mzdy a odměny za pracovní pohotovost, 

jakoţ i zjišťování a pouţívání průměrného výdělku pro pracovněprávní účely. Dalšími 

důleţitými předpisy jsou zákon č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, ve znění pozdějších 

předpisů a zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další poţadavky bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 

činnosti nebo poskytování sluţeb mimo pracovněprávní vztahy. 

Základními pracovními poměry jsou pracovní poměr na dobu neurčitou a pracovní 

poměr na dobu určitou. Pracovní poměr na dobu neurčitou je takový pracovní poměr, který je 
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sjednaný na dobu neurčitou a to pouze tehdy, nebyla-li v pracovní smlouvě výslovně určena 

doba jeho trvání. Pracovní poměr na dobu určitou lze sjednat nebo prodluţovat celkem na 

dobu nejvýše dvou let ode dne vzniku tohoto pracovního poměru. To platí i pro kaţdý další 

pracovní poměr na dobu určitou, který je sjednaný v uvedené době mezi stejnými účastníky.  

Ve zkušební době můţe jak zaměstnanec, tak i zaměstnavatel zrušit pracovní poměr 

písemně z jakéhokoliv důvodu nebo bez udání důvodu. Písemné oznámení o zrušení 

pracovního poměru musí být doručeno druhé straně zpravidla aspoň tři dny před dnem, kdy 

má pracovní poměr skončit. 

Pracovní poměr můţe být rozvázán výpovědí, dohodou, okamţitým zrušením nebo 

zrušením ve zkušební době. Pracovní poměr, který byl sjednaný na dobu určitou, končí 

uplynutím sjednané doby. Problémy, které mohou vzniknout při rozvázání pracovního 

poměru, jsou tyto: dal-li zaměstnavatel zaměstnanci neplatnou výpověď a rozvázal-li 

zaměstnavatel pracovní poměr neplatně.   

Zaměstnavatel je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci, 

kterou vykonávají s ohledem na rizika moţného ohroţení jejich ţivota a zdraví. Povinností 

zaměstnavatele je zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci všem osobám, které se        

s jeho vědomím zdrţují na jeho pracovištích. Náklady s tím spojené hradí zaměstnavatel. 

Zákoník práce upravuje kromě oblasti předcházení ohroţení ţivota a zdraví také povinnosti 

zaměstnavatele a práva a povinnosti zaměstnance na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci.  

Některé práce jsou zakázány. Např. ţeny nesmí být zaměstnávány pracemi pod zemí 

při těţbě nerostů nebo při raţení tunelů a štol. To neplatí pro ţeny, které vykonávají řídící 

funkce a nekonají tak přitom manuální práci, zdravotnické a sociální sluţby, provozní praxi 

při studiu, práce nikoli manuální, které je občas nutno konat pod zemí, jsou to zejména práce 

spojené s dozorčí, kontrolní nebo studijní činností. Ţeny také nesmějí být zaměstnávány 

pracemi, které ohroţují jejich mateřství. Ani těhotná ţena nesmí být zaměstnávána pracemi, 

které podle lékařského posudku ohroţují její těhotenství. To také platí pro ţenu, která kojí       

a matce do konce devátého měsíce po porodu.  

Dalšími osobami jsou mladiství, tedy zaměstnanci do dosaţení 18 let věku. 

Zaměstnavatelé jsou jim povinni vytvářet příznivé podmínky pro všestranný rozvoj tělesných 
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a duševních schopností mladistvých zaměstnanců. Stanovená týdenní pracovní doba 

zaměstnanců mladších 18 let můţe činit ve více pracovněprávních vztazích maximálně 40 

hodin týdně. Délka směny v jednotlivých dnech však nesmí přesáhnout 8 hodin. 

Dětská práce je zakázána. Je to práce dětí do 15 let věku nebo starších 15 let do 

skončení školní docházky. Dítě můţe vykonávat jenom uměleckou, kulturní, sportovní           

a reklamní činnost pro provozovatele činnosti, kterým je právnická nebo fyzická osoba. 

Povolení k takovému výkonu činnosti dítěte vydává příslušný úřad práce.  

Diskriminace je zakázána. Zaměstnavatelé jsou povinni zajišťovat rovné zacházení se 

všemi zaměstnanci, to se týká jejich pracovních podmínek, odměňování za práci                     

a o poskytování jiných peněţitých plnění a plnění peněţité hodnoty, o příleţitost dosáhnout 

funkčního nebo jiného postupu v zaměstnání a odbornou přípravu. V pracovněprávních 

vztazích je zakázána jakákoliv diskriminace. Zvláštní právní předpis upravuje pojmy přímá 

diskriminace, nepřímá diskriminace, obtěţováním, sexuální obtěţování, pokyn k diskriminaci, 

pronásledování a navádění k diskriminaci.  

2. 8 Sociální politika ve Slovinsku 

Zaměstnávání slovinských pracovníků se řídí místními předpisy a všechny povolání 

jsou zařazena do systému kolektivních smluv s určenou minimální mzdou. Zaměstnavatel je 

povinen hradit příplatek na dovolenou, na dopravu do zaměstnání, na oběd, dále také vyplácí 

zaměstnanci prvních 30 dní nemoci mzdu a to minimálně ve výši 80%. 

Od 1. května 2004 po vstupu Slovinska do EU mají všichni občané EU/EHP a jejich 

rodinní příslušníci právo se usadit a pracovat na území Slovinska. Český občan tak jiţ nemusí 

ţádat o pracovní povolení. Můţe si hledat práci a účastnit se konkurzů za stejných podmínek, 

které platí i pro občany Slovinska. Avšak po vstupu na území Slovinska je do tří dnů nutná 

registrace na místní policejní stanici. V případě turistů, kteří bydlí v hotelích či jiných 

ubytovacích zařízeních, vyřídí tuto povinnost do 12 hodin poskytovatel ubytovacích sluţeb. 

Při pobytu delším neţ tři měsíce se vyţaduje povolení k pobytu. K ţádosti o povolení 

se musí předloţit platný občanský průkaz nebo pas. V případě jiţ získaného zaměstnání se 

musí předloţit také potvrzení zaměstnavatele, popřípadě jiná potvrzení jako např. potvrzení    

o studiu, o výdělečné činnosti nebo důchodu. Povolení k pobytu se nevydává v případě, ţe 

ţadatel je potenciálně problematická osoba nebo představuje přítěţ sociálnímu systému           
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a nemá dostatek prostředků na ţivobytí. Občané Evropské unie si pro účely podání ţádosti      

o slovinské sociální dávky mohou u českého úřadu práce vyţádat formulář E 301. Tím ţadatel 

dokládá dobu placení sociálního pojištění v ČR. Vyplněný formulář následně ţadatel 

předkládá na tamním úřadě práce nebo na úřadě sociálního zabezpečení. Tento formulář se 

potřebuje i v případě, ţe by se občan stal ve Slovinsku nezaměstnaným a chtěl zaţádat tamní 

úřady o dávky v nezaměstnanosti. 

I po ukončení pracovního poměru ve Slovinsku je vhodné si nechat před odjezdem 

zpět do ČR vystavit formulář E 301, který je pro potřeby úřadu práce a plní tak funkci 

potvrzení o zaměstnání. Navíc potvrzuje doby sociálního pojištění, které budou brány v úvahu 

při přiznání podpory v nezaměstnanosti v České republice. O vystavení tohoto formuláře lze 

poţádat i korespondenčně z ČR, ale je lepší si jej obstarat hned po ukončení zaměstnání ještě 

za pobytu ve Slovinsku.  

Minimální hrubá mzda ve Slovinsku je od srpna 2008 ve výši 589,19 € za měsíc. 

Týdenní pracovní doba je obvykle stanovena na 40 hodin. Můţe být však i niţší, ne však 

méně neţ 36 hod. Kaţdý zaměstnanec má nárok na minimálně 4 týdny dovolené. Ti, kteří 

pracují 5 dní v týdnu, mají nárok na 20 dní dovolené. Osoby, které pracují 6 dní v týdnu, mají 

nárok aţ na 24 dní dovolené. Ve Slovinsku mají 13 oficiálních svátků/dnů pracovního klidu. 

Zdravotní péče a pojištění 

Kdyţ chce někdo vycestovat do jiného státu EU za účelem hledání zaměstnání, je aţ 

do chvíle, kdy práci získá, českým pojištěncem. Do té doby můţe v případě nutnosti v jiném 

státě EU čerpat zdravotní péči na základě Evropského průkazu zdravotního pojištění, 

vystaveného českou zdravotní pojišťovnou. 

Ve chvíli, kdy začne v jiném státě vykonávat výdělečnou činnost, začne podléhat          

i právním předpisům daného státu. Od této chvíle přestává být českým pojištěncem a nemá 

tak ţádný nárok na pojištění z Evropského průkazu zdravotního pojištění. Většinou se stane 

automaticky pojištěncem státu, v němţ pracuje a obdrţí místní doklad o nároku na zdravotní 

péči. O tom, ţe začíná pracovat v jiném členském státě EU, jste povinen bezodkladně 

(nejpozději do 8 dnů) informovat svou dosavadní českou zdravotní pojišťovnu.  Také musí 

vrátit svůj Evropský průkaz zdravotního pojištění, který mu předtím vystavila. V případě 

nesplnění této povinnosti můţe být sankciován dle českých právních předpisů.  
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Po ukončení výdělečné činnosti v jiném státě musí oznámit opět české zdravotní 

pojišťovně, ţe opět podléhá českým právním předpisům o povinném zdravotním pojištění. 

Zároveň musí doloţit dobu pojištění v jiném státě, aby po něm nemohlo být v ČR vyţadováno 

doplacení pojistného.  

2. 9 Sociální politika firmy 

 Kaţdá firma má svou specifickou sociální politiku, kterou uplatňuje ke svým 

zaměstnancům. Uţ při svém zaloţení si firma stanoví základní sociální výhody pro své 

zaměstnance a během svého působení tyto výhody zdokonaluje a prohlubuje. Sociální politika 

je nedílnou součástí dobrého fungování společnosti, lépe tak můţe společnost odměňovat své 

zaměstnance, zvyšovat jim jejich ţivotní úroveň a finanční moţnosti a motivovat své 

zaměstnance k lepším pracovním výkonům. Kaţdá firma si dle svých moţností stanoví 

výhody, které bude svým zaměstnancům poskytovat.  

 Firma je rovněţ omezena legislativou daného státu a musí respektovat a dodrţovat 

výhody, které jsou státem stanovené. Dle svých moţností, kromě státem daných výhod si 

firma stanoví zaměstnanecké benefity. Těmito výhodami mohou být sluţební auto, sluţební 

telefon, vstup na kulturní a sportovní akce, vitamínové balíčky, školení, kurzy, příspěvek na 

dopravu, příspěvek na stravu při zaměstnání, příspěvek na dovolenou a spousta dalších výhod, 

která je jen a jen na sociální politice kaţdé firmy.  

 Kromě stanovené sociální politiky si firma utváří i organizační kulturu. Společně je 

tato politika a kultura velmi důleţitá pro správné fungování firmy, spokojenost zaměstnanců  

a co nejlépe dosaţené efektivnosti. Tyto předpoklady jsou nejlepší k získávání těch největších 

ekonomických zisků.  

2. 9. 1 Organizační kultura  

Organizační kultura je odraz vlivu zakladatelů organizace, základních orientací 

organizace, vedení organizace, účastníků organizace, kterými jsou zákazníci, zaměstnanci, 

majitelé, dodavatelé, vnější prostředí, a také činnosti organizace a to včetně technologie. 

Nejsilnější „pečeť“ získá organizační kultura v prvním období svého rozvoje, tedy v období 

růstu a boje o přeţití, tedy v době, kdy zkušenosti vytvářejí první hodnoty, normy a pravidla 

chování. Tato „pečeť“ se otiskne do dlouhodobé paměti, proto je vytvořenou organizační 

kulturu v pozdějších obdobích ţivotní křivky sice moţné, avšak obtíţné měnit.  
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Organizační kultura je v podstatě sjednocení mnoha jednotlivců, kteří přijali určitý 

způsob chování, hodnocení a posuzování chování za účelem snáz a dlouhodobě efektivně 

uspokojovat své osobní zájmy v dohodě s ostatními účastníky. Z tohoto důvodu jsou po stáţi 

starší pracovníci připraveni hájit stávající kulturu s poţadavkem, aby ji noví spolupracovníci 

přijali, pokud chtějí úspěšně realizovat své zájmy. Při tom myslíme i na chování a jednání 

podle předepsaných nebo jiţ platných procesů, které vyţadují určité myšlenkové vzory           

a vzory chování a symboly. Obsah organizační kultury je totiţ vyjádřen hodnotami, 

symbolickými elementy jako např. příběhy, rolemi. Rolemi mohou být role hrdiny, 

interaktivní elementy jako jsou např. rituály a kontextuální elementy. 

 

Osobní nastavení profesionálního prodejce je podmíněno přesvědčením, ţe „Bez práce 

nejsou koláče“ respektive „Jak zaseješ, tak sklidíš“. Bez práce to totiţ nejde, tudíţ ani bez 

nástrojů také ne. Při fyzické a také i při intelektuální práci musíme pouţívat nástroje, pokud 

chceme být efektivní a úspěšní.  

 

Kultura obchodního systému je zaloţena na principu demokratičnosti, jejiţ měřítko je 

naprostá transparentnost obchodní činnosti a důsledné prosazování humanistických principů, 

které se projevují v respektování odlišnosti, čestnosti a také spravedlnosti. Management řídí 

obchodní systém s důvěrou ve spolupracovníky, kteří chtějí změny a také i osobní růst, jakoţ   

i s důvěrou na základní směry, které vytyčili všichni účastníci důleţití pro organizaci s cílem 

rovnoprávné realizace všech prokázaných a koordinovaných zájmů. Takovými účastníky jsou 

například zaměstnanci, zákazníci, majitelé, dodavatelé a vnější prostředí.  

 

Kolektivistické hodnoty ve smyslu „všichni stejně“ jsou pro kulturu obchodního systému 

mnohdy nepřijatelné, protoţe se zohledňuje to, ţe někteří zvládnou více neţ druzí. Takovým 

chováním se neutralizuje pokušení, závidění a pomstu a vytváří se tak i podmínky pro osobní 

růst kaţdého zaměstnance. Toto je základní podmínka pro prosazování hodnot kolegiality, 

které jsou natolik nezbytné pro týmovou spolupráci. Jen tým profesionálních jednotlivců, kteří 

jsou navzájem kolegiální, můţe dosáhnout špičkových výsledků. Egoizmus a závist patří mezi 

špatné lidské vlastnosti a nepatří pouze individualistům ale i kolektivistům. U tohoto poznatku 

však nesmíme zapomenout, ţe se egoizmus a závist „ţiví“ právě v kolektivistických 

společnostech, protoţe se mohou objevovat i v různých podobách, respektive v převlecích. 
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Však pouze chování podle etického konceptu reálného utilitarizmu nedostačuje, protoţe 

jsou dilemata v souvislosti s etikou a morálkou často velice komplikovaná. Proto je dobře, 

abychom se řídili „zdravým rozumem“ a při tom dodrţovali upravený obsah deseti přikázání: 

 Buď čestný. 

 Buď spravedlivý. 

 Neškoď druhým. 

 Respektuj práva druhých. 

 Nelţi a nepodváděj. 

 Dodrţuj sliby a plň smlouvy. 

 Chovej se podle zákonů. 

 Chraň druhé před škodou. 

 Pomáhej potřebným. 

 Podněcuj horní hodnoty u druhých.[15] 

 

Všem, kterým jsou blízká křesťanská kultura, jsou blízká rovněţ i pravidla 10-ti boţích 

přikázání, respektive obsahová odvození v horních deseti odstavcích. Skutečností je, ţe je 

identifikace jednotlivce s etikou a morálkou odrazem filozofie souţití, respektive náboţenství, 

ke kterému náleţí. Vytvářená definice jednotlivce je základem vytváření světového názoru. 

 

Pojem „organizační kultura“ není něco homogenního a jednoznačného, proto také 

neexistuje jednotná definice. Zcela jistě však existuje a má velmi velký vliv na prosazování 

změn v organizaci. Organizační kultura se projevuje ve viditelných jevech a v neviditelných 

sloţkách. Někteří zastávají názor, ţe se organizační kultura rychle mění, jiní, ţe je poměrně 

stabilní, trvalá a mění se pouze obtíţně a pomalu.  

 

Mezi charakteristiky, respektive sloţky organizační kultury patří sociální tvorba, řízení 

chování členů, je produktem lidí, je obecně přijata, vzniká postupně, lze se ji naučit, je 

přizpůsobivá, je vědomá a nevědomá, není přímo hmatatelná, a je to úkon nebo proces.  

 

Organizační kulturu definovalo několik autorů, dnes je však nejčastěji citovanou 

definicí organizační kultury definice, kterou stanovil roku 1991 E. Schein.
1
 Ten vyjádřil, ţe 

„kultura je vzorec společných základních předpokladů, které vymyslela, objevila nebo 

                                                 
1
 Citováno z interních zdrojů společnosti 
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vyvinula určitá skupina, kdyţ se učila, potýkala se s problémy vnější adaptace a vnitřní 

integrace, které se projevily jako dostatečně dobré, aby je přijala jako platné a proto naučí 

nové členy skupiny podle tohoto vzorce vnímat, myslet a cítit ve vztahu k těmto problémům“. 

 

Geeret Hofstede (1980)
2
 nazývá organizační kulturu jako „kolektivní programování 

ducha, podle kterého se členové jedné lidské skupiny liší od ostatních“. Hofstede vychází 

z definice, ţe jednotlivec sebou nese duševní programy alespoň na třech úrovních: 

1. Na univerzální úrovni – to představují programy, které jsou společné celému lidstvu. 

2. Na kolektivní úrovni – to představují duševní programy, které jsou společné určité skupině, 

ne však ostatním. 

3. Na individuální úrovni – představují ji programy, které jsou jedinečné pro jednotlivce, ani 

dva lidé nemají přesně stejný program. 

 

Duševní programy jsou částečně zděděné a částečně naučené. Hofstede (2001)
3
 

definoval na základě výzkumu pět dimenzí hodnot národní kultury: 

1. Rozdíly v síle, jenţ se projevuje v rozsahu vzájemného vlivu mezi nadřízenými                   

a podřízenými. 

2. Zabránění nejistotě, která se projevuje ve stupni tolerance k nejisté situaci. 

3. Individualizmus, jenţ se projevuje skrze dimenzi „individualizmus – kolektivizmus“, 

protoţe víme, ţe je v některých společnostech povaţován individualizmus za zdroj blahobytu, 

jinde zase za jakési prokletí. Tento vztah je těsně spjatý se společenskými normami. Proto 

ovlivňuje jak duševní programy, tak i strukturu společenských institucí, mezi které patří 

rodina, vzdělávání, politika, náboţenství a mnoho dalších. Normy, které vzhledem 

k individualizmu a kolektivizmu v jednotlivé společnosti existují, silně ovlivňují povahu 

vztahů mezi jednotlivcem a organizací, jemuţ je členem. 

4. Muţnost, která se projevuje na dimenzi moţnost – ţenskost. Jde hlavně o roli, kterou 

přebírá muţ nebo ţena ať uţ v rodině, v organizaci nebo v politice. 

5. Dlouhodobé zaměření, které se projevuje jak v dlouhodobém tak i v krátkodobém 

zaměření. V obou případech je velmi rozdílné chování jednotlivců nebo společnosti jako 

celku. 

 

Dále se zde vyskytuje i šest dimenzí hodnot organizační kultury: 

                                                 
2
 Citováno z interních zdrojů společnosti 

3
 Citováno z interních zdrojů společnosti 
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1. Procesní zaměření (dlouhodobost) – zaměření na výsledky (zajímavé, denní výzvy). 

2. Zaměření na lidi (péče o lidi) – zaměření na práci (tlak na lidi). 

3. Parochialita (kulturu přenášejí domů) – profesionalita (nepřenáší kulturu domů). 

4. Otevřené systémy (personální politika bez překáţek) – uzavřené systémy (personální 

politika s překáţkami). 

5. Oslabená kontrola (oslabené výdaje) – silná kontrola (výdaje pod silnou kontrolou). 

6. Normativní jednání (důleţité předpisy) – pragmatické jednání (důleţité výsledky v praxi). 

 

Na základě dimenzí hodnot a na základě tří duševních souvislostí, hovoří autor            

o národní kultuře a také o organizační kultuře. První se vytváří u lidí v rodině a ve školách, 

druhá v organizacích, jejichţ jsou členy. 

 

Organizační kultura je zaloţena na získaných hodnotách, které u členů vytváří 

mentalitu, jeţ je vyjádřena myšlenkovými vzory, stanovisky a názory. Mentalita zahrnuje 

emociální, poznávací a akční sloţku. Projevuje se v různých vzorech chování, symbolech, 

logech a jiných artefaktech. Proto organizační kulturu obvykle vysvětlujeme odpovědí „Takto 

to děláme u nás“. 

 

Organizační kultury pochopitelně nejsou homogenní. Uvnitř vznikají nejrůznější 

subkultury. Vztah je moţné vysvětlit pomocí teorie systémů, která vysvětluje, ţe má kaţdý 

systém podsystémy a i tyto podsystémy mají své podsystémy. Takto jsou subkultury, 

v kultuře společnosti, odvětví, v kultuře odvětví to jsou pak subkultury organizací, kultury 

organizace to jsou subkultury skupin, v kultuře skupiny jsou to subkultury nebo také lépe 

kultury jednotlivců. 

 

Síla organizační kultury se vyjadřuje shodou mezi individuálními a organizačními 

hodnotami. Důleţitá je shoda ohledně základních hodnot. Pro úspěšnost organizace je klíčová 

shoda ohledně cílů organizace.[15] 

Neetičtí a nemorální prodejci, kteří nemají uvědomělý světový názor a nevědí co je 

organizační kultura, nemohou být konsistentní sami se sebou. Takoví prodejci nemají 

vypracované myšlenkové vzory, stanoviska a názory, proto se obtíţně dohodnou, zákazníci se 

obvykle hodnotí jako nedůvěryhodné. Proto je dobré, aby se prodejce jasně definoval             

a uvědomil si svůj vztah k etickému absolutizmu, ke konceptu etického utilitarizmu,              
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ke světovému názoru podle vzoru liberální demokracie a k organizační kultuře podle 

Hofsteda. Uvědomělý vztah je totiţ důleţitá konstanta osobní úspěšnosti ve stávající nebo 

v nové organizaci, protoţe individuální hodnoty musíme koordinovat s organizačními a to 

v případě, pokud chceme být úspěšní. 
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3 Charakteristika mezinárodní firmy 

Společnost Relax byla zaloţena v roce 1990 a je zaměřena na turizmus. Je to rostoucí 

společnost, která od samého počátku byla kaţdým rokem zařazena mezi takzvané „gazely“. 

Společnost vyvinula vlastní prodejní sítě ve Slovinsku a následně začala rozvíjet obchodní 

sítě v zahraničních zemích. Roku 2004 byla změněna na RELAX GROUP se svými 

dceřinými společnostmi RELAX, které podnikají v oblasti cestovního ruchu. Kromě 

dvacetipěti slovinských poboček jsou ještě pobočky v České republice, Chorvatsku, Srbsku    

a Holandsku. Společnost má vyvinutou velice dobrou obchodní síť, kromě poskytování sluţeb 

v oblasti cestovního ruchu vlastní společnost spoustu nemovitostí, síť autoškol, autokarovou   

a nákladní dopravu.  

Obrázek 3. 1 a 3. 2: Loga společnosti Relax 

 

 

 

Zdroj: Interní dokumenty společnosti 

Společnost poskytuje dovolené na Jadranu, tedy nabízí země Slovinsko, Chorvatsko, 

Černou Horu, Bosnu a Hercegovinu, Albánii, Makedonii a sever Itálie. Na trhu má umístění 

jako specialista na Jadran s nízkými cenami a s vynikající kvalitou. Díky stoprocentnímu 

uspokojení potřeb svých zákazníků se stala společnost největší slovinskou cestovní kanceláří, 

která má na Jadranu ročně 140.000 klientů a hlavně velice dobré zázemí.  

V České republice se dceřiná společnost společnosti RELAX jmenuje Relax Adriatic, 

s.r.o. se sídlem Vinařská 3, 603 00 Brno, která byla zaloţena 9. února 2004. V České 

republice má 2 pobočky, v Brně a v Ostravě. Společnost si během let buduje stále lepší 

postavení na trhu. V České republice je společnost Relax Adriatic zatím menší společností, 

ale můţe směle konkurovat jiným, větším cestovním kancelářím, které je schopna předčít        

v cenách, mnoţství a kvalitě poskytovaných sluţeb.  
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3. 1 Profil společnosti RELAX d. o. o. 

Společnost RELAX d. o. o. je podle klasifikace právnických osob a podle kritérií 

třídění podle velikostí korporací jednou z velkých firem. Hlavní sídlo společnosti je ve 

Slovinsku. Společnost byla zapsána do rejstříku 30. března 1990 jako společnost s ručením 

omezeným a měla to být společnost pro podporu cestovního ruchu, obchodu a poradenství. 

Mezi nejdůleţitějšími aktivitami RELAX d. o. o. bylo vykazování trţeb a uvedení 

jejich vlastního movitého a nemovitého majetku. Společnost je předmětem auditu ročních 

účetních závěrek a vztahují se na něj i přípravy konsolidovaných účetních závěrek. Společnost 

je plátcem daně. 

Cílem činnosti společnosti je nabídnout zákazníkům za průměrnou cenu nadprůměrné 

kvality sluţeb. Zákazníci jsou fyzické i právnické osoby a společnosti ve skupině RELAX. 

Zákazníkům jsou nabízené výhodné platební podmínky a nízké ceny sluţeb. Základní kapitál 

společnosti činí 570.000 eur.  

Graf č. 3. 1: Procentní podíl vlastnictví majitelů společnosti 
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Zdroj: Finanční výsledky hospodaření společnosti RELAX 

 

Dle grafu, lze říci, ţe vlastník číslo 3 má největší procentní podíl na vlastnictví firmy. 

Jeho podíl je ve výši 38%, coţ je více jak třetina celkového podílu. Dále jedny z největších 

procentních podílů vlastní vlastníci 4 a 5. Ostatní vlastníci vlastní jen nepatrné procenta 

společnosti. 
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Graf č. 3. 2: Výše upsaného základního kapitálu 
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Zdroj: Finanční výsledky hospodaření společnosti RELAX 

 

Společnost RELAX je tvořena 8 dceřinými společnostmi. Seznam dceřiných 

společností je následující: 

 

Tabulka č. 3. 1: Dceřiné společnosti obchodní společnosti Relax a jejich sídla 

Název dceřiné společnosti Sídlo 

RELAX TURIZEM d. o. o. Meţa 10, 2370 Dravograd 

RELAX ADRIATIC s. r. o. Vinařská 3, 603 00 Brno 

RELAX TURIZAM d. o. o. Lastovska 17, 100 00 Zagreb 

RELAX TRANS d. o. o. Ob polju 7, 2366 Muta 

MOJ LAST MINUTE CENTER d. o. o. Slovenska 51, 1000 Ljubljana 

ADRIATIC HOLIDAYS b. v. Cederstraat 61, Alphen aan den Rijn 

RELAX INTERNATIONAL d. o. o. Knez Mihailova 10, Bělehrad 

ADVED d. o. o. Trg 4. julija 43, 2370 Dravograd 

Zdroj: Finanční výsledky hospodaření společnosti RELAX 

 

Společnost vede generální ředitel. Hlavní podnikatelská rozhodnutí jsou činěna na 

valné hromadě akcionářů.[16] 

 

3. 2 Zpráva o významných událostech v roce 2010 a předpokládaný vývoj společnosti 

Pro zlepšení hospodářských výsledků v souladu s plánem stanoveným pro rok 2010 byly 

stanoveny tyto cíle pro rok 2010: 

 

 společnost bude velmi aktivní a bude se i nadále angaţovat v internacionalizaci 

společností RELAX – jde hlavně o pozitivní start pro všechny zahraniční společnosti  

s přísnějšími kontrolami a řízení podle cílů mateřské společnosti a zviditelnění jména 

RELAX doma i v zahraničí, 

 uvádění na trh a realizace projektů podle společné filozofie RELAX, 
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 investice do nakupování nových nemovitostí doma i v zahraničí a plnění svých 

hlavních činností. 

 

Dle účetní zprávy vypracované v roce 2010 se zjistilo, ţe podíl kapitálu ke vztahu ke 

všem závazkům firmy ve srovnání s předchozím rokem poklesl o 17% v důsledku přílivu 

investic do nemovitostí, které jsou financovány převáţně ze zahraničních zdrojů. Dlouhodobé 

financování a investice zůstaly s předchozím rokem beze změny na hodnotě 0,81. Podíl 

stálých aktiv neustále roste, coţ je logický důsledek cílů společnosti zaměřeit se na získávání 

příjmů z uvádění movitého a nemovitého majetku do činnosti společnosti. Majetek vzrostl     

o 18%. Přímé pokrytí krátkodobých závazků z hlediska likvidity se sníţilo díky intenzivnímu 

investování a financování zahraničních poboček. Ve srovnání s předchozím rokem se loňská 

čistá marţe ziskovosti zvýšila o 19%. 

 

3. 3 Analýza finanční pozice  

Aktiva firmy zahrnují hmotný majetek, který v roce 2009 představoval 93,6 % 

celkových aktiv, který odráţí intenzivní plánované investice do nemovitostí a do 

dlouhodobého zhodnocování firmy a akcií. Krátkodobé finanční prostředky, jejichţ podíl na 

celkových aktivech v roce 2009 poklesl ve srovnání s předchozím rokem o 6,4 %.  

 

Tabulka č 3. 2: Dlouhodobý majetek 

Druh majetku Částka v EUR r. 

2009 

% podíl v r. 

2009 

Částka v EUR r. 

2008 

% podíl v r. 

2008 

1. Nehmotný 

dlouhodobý majetek 

38.806 0,9 42.728 1,0 

2. Hmotný dlouhodobý 

majetek 

3.273.073 81,8 1.978.255 72,0 

3. Finanční investice 690.035 17,3 759.573 27,0 

Celkem aktiva 4.001.914 100,0 2.780.556 100,0 
Zdroj: Finanční výsledky hospodaření společnosti RELAX 

 

Tabulka ukazuje, ţe má společnost největší podíl dlouhodobého majetku na 

dlouhodobém hmotném majetku, ve kterém dominují hlavně nemovitosti. Také zvýšila svůj 

podíl na dlouhodobých investicích kvůli dlouhodobým úvěrům spřízněným společnostem, a to 

hlavně v Chorvatsku a Srbsku.  

 

Společnost investuje do nových investic a do hlavně zakládáním nových dceřiných 

společností. V tomto případě to jsou dlouhodobé investice: 
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 RELAX TURISTIKA d. o. o. se sídlem Meza 10, 2370 Dravograd, kdy bylo 

investováno 185.000 eur do základního kapitálu. Společnost vykázala v roce 2009 zisk 

ve výši 282.622 eur. 

 

 RELAX ADRIATIC s. r. o. se sídlem Vinařská 3, 603 00 Brno, kdy se investice 

pohybovaly ve výši 6.073,61 eur. Společnost opět v roce 2009 vykázala ztrátu, avšak 

výrazně niţší neţ v předchozím roce. Pro rok 2010 byl připraven radikální 

reorganizační plán se změnou manaţera, který významně přispěje k pozitivnímu 

podnikání. Faktem je, ţe proniknutí na český trh je velmi obtíţné, avšak společnost 

jasně nastínila svou strategii v dlouhodobém horizontu. Výše základního kapitálu této 

společnosti se rovná vstupu mateřské společnosti.  

 

 RELAX TRANS d. o. o. se sídlem Ob Polju 7, 2366 Muta. Plánované investice ve 

výši 100.000 eur, byly v roce 2004 částečně narušeny. Tato společnost v roce 2009 

zaznamenala zisk ve výši 66.990 eur. Výše základního kapitálu této společnosti se 

rovná vstupu mateřské společnosti.  

 

 ADVED d. o. o. se sídlem Trg 4. julija 43, 2370 Dravograd se investice rovnaly částce 

8.360 eur. I tato společnost v roce 2009 zaznamenala zisk, který byl ve výši 7.334 eur. 

Výše základního kapitálu těchto společností není stejný jako u mateřské společnosti. 

Pouze 95% vlastnictví této společnosti patří mateřské společnosti, zbytek vlastní 

správcovské společnosti.  

 

 RELAX TURISTIKA d. o. o. se sídlem Lastovo 17, 10000 Zagreb, do této společnosti 

bylo investováno 2.750,96 eur. Tato společnost nebyla ještě v roce 2004 v provozu. 

Společnost zahájila provoz v roce 2005. Jiţ pátý rok v roce 2009 byl ve společnosti 

vyvolán negativní provozní výsledek ve výši 108,103 eur. Výše základního kapitálu 

této společnosti se rovná vstupu mateřské společnosti.  

 

 MOJ LAST MINUTE CENTRUM d. o. o. se sídlem Slovenska 51, 1000 Ljubljana, do 

této společnosti bylo investováno 8.763,14 eur, která byla v roce 2009 teprve první rok 

v provozu. V prvním roce společnost vykázala ztrátu ve výši 16,246 eur. Výše 

základního kapitálu se rovná vstupu mateřské společnosti.  
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 RELAX INTERNATIONAL d. o. o. se sídlem Knez Mihailova 10, Bělehrad. 

Ivestováno bylo 2.206,34 eur. Společnost začala podnikat v roce 2005. Výsledek 

pátého finančního roku byl očekáván negativně, avšak podstatně méně negativní neţ v 

předchozích letech a to ve výši 188.513 eur. Výše základního kapitálu této společnosti 

se nyní rovná investicím mateřské společnosti. 

 

 ADRIATIC HOLIDAYS b. v. se sídlem Cederstraat 61, Alphen aan den Rijn 

v Nizozemsku. Zde mateřská společnost investovala 18.007,74 eur, které byly v roce 

2004 a 2005 částečně narušeny. V daném ohlašovacím roce firma nefungovala, byla 

v klidu. Výše základního kapitálu této společnosti se rovná vstupu mateřské 

společnosti. 

 

Ve všech těchto společnostech byl splacen 100% podíl na počátečním kapitálu, coţ 

znamená, ţe mateřská společnost 100% vlastní všechny výše uvedené společnosti s výjimkou 

jiţ zmíněné společnosti ADVED.  

 

Tabulka č 3. 3: Krátkodobé aktiva 

Krátkodobá aktiva Částka v EUR r. 

2009 

% podíl v r. 

2009 

Částka v EUR r. 

2008 

% podíl v r. 

2008 

1. Krátkodobé 

pohledávky 

269.322 99,5 273.693 98,0 

2. Krátkodobé 

investice 

0 0 0 0 

3. Peněţní aktiva 1.324 0,5 3.292 2,0 

Celkem 270.646 100,0 276.985 100,0 
Zdroj: Finanční výsledky hospodaření společnosti RELAX 

 

Mezi krátkodobými aktivy představují největší podíl krátkodobé pohledávky 

z obchodního styku. K 31.12 2009 představovaly krátkodobé finanční pohledávky 99,5% 

všech krátkodobých finančních prostředků.  Ostatní poloţky v rámci oběţných aktiv 

představovaly menší podíl na celkových aktivech.  
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Krátkodobé pohledávky k podnikům ve skupině byly v roce 2010 následující: 

 

Tabulka č. 3. 4: Krátkodobé pohledávky k podnikům ve skupině RELAX 

Společnost Výše pohledávky v eurech 

Relax Turizem d. o. o. 13.535,23  

Relax Adriatic s. r. o. 92.757,90 

Relax Turizam d. o. o. 48.188,11 

Relax International d. o. o. 46.349,11 

Relax Trans d. o. o. 525,53 

Adved d. o. o.  96,37 

My Last Minute Centrum 1.685,10 
Zdroj: Finanční výsledky hospodaření společnosti RELAX 

 

Při zasedání správní rady, na nichţ byli přítomni i vlastníci nebo jejich zástupci došli 

k závěru, ţe čistý zisk byl ve výši 204.605 eur. Přenesený zisk z předchozího období činil 

68.803 eur. Celkový čistý zisk tak tvořil 273.408 eur. 

 

Dostupné informace k posouzení podnikatelského úspěchu a finanční situace podniků jsou 

shrnuty do následujícího zjištění: 

 společnost je i v roce 2009 klasifikována jako velká společnost, která je v soukromém 

vlastnictví a má 12 akcionářů. Standardní klasifikace ekonomických činností náleţí do 

skupiny 68.200, 

 společnost měla v roce 2009 v průměru o 0,43 zaměstnaných pracovníků více, 

 zisk společnosti tak jako i v předchozích letech byl v roce 2009 pozitivní. Pozitivního 

hospodářského výsledku bylo dosaţeno převodem dividend a prodejem dvou starších 

autobusů, 

 v roce 2009 neměla společnost i přes velké investice problémy s likviditou, protoţe 

financování bylo pokryto v rámci skupiny, 

 v závislosti na stanovených cílech lze říci, ţe se společnost bude i nadále úspěšně 

rozvíjet na domácím trhu a začne i s úspěšným vývojem na zahraničních trzích. 

Zvláštní důraz bude kladen i v nadcházejících letech v oblasti investování do 

nemovitostí jak na domácím tak i zahraničních trhu. To poskytne dlouhodobou 

stabilitu společnosti a její vývoj, který je hlavním cílem vlastníků.[16] 
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4 Analýza sociální politiky uvnitř mezinárodní firmy 
 

Tato kapitola je zaměřena na organizační kulturu společnosti Relax, které tvoří základ 

dobrého fungování společnosti Relax. Je stejná pro všechny dceřiné společnosti, působících 

v ostatních státech. Stanovuje základní pravidla a principy fungování společnosti, jeţ jsou 

povinni její zaměstnanci dodrţovat a řídit se jimi. Dále se zde můţeme dozvědět, jaké 

zaměstnanecké výhody poskytuje Slovinská republika a Česká republika svým zaměstnancům 

a jaké další výhody poskytuje nad rámec zákonem stanovených benefitů společnost Relax pro 

své zaměstnance.  

4.1 Prodejní proces obchodní společnosti Relax 

Organizační kultura společnosti je stejná jak pro Relax Turizem d. o. o. tak i pro Relax 

Adriatic s. r. o. a ostatní společnosti v rámci sdruţení. Prodejní proces je chápán jako proces 

rozhodování potenciálního zákazníka, jak uspokojit probuzenou potřebu. Tento proces můţe 

začít u náhodně kolemjdoucího potenciálního zákazníka s probuzenou potřebou, která spustí 

motivační proces, respektive spustí motivační činnost ještě před prodejním místem, vytváření 

prvního dojmu, tedy jeho budování vstupem do prodejního místa a přibliţování se prodejci aţ 

do začátku prodejního rozhovoru. Po ukončeném prvním dojmu začne prodejní rozhovor 

s potenciálním zákazníkem, který vede prodejce měněním čtyř rolí (Aktivní, Pasivní, 

Motivační, Pressing) a trvá do rozhodnutí potenciálního zákazníka ohledně koupě. Prodejní 

proces je ukončen osmým krokem prodejního rozhovoru ve smyslu ukončování vzhledem 

k rozhodnutí potenciálního zákazníka: koupil, odloţil koupi nebo nekoupil. Podmínka 

úspěšnosti prodejního rozhovoru je kvalifikovaný prodejce, který má osm faktorů, důsledně 

provádí sedm základních úkolů a ovládá osm dovedností. 

4. 1. 1 Prodejní místo v prodejní síti společnosti Relax  

Prodejní místo je prodejna jako pouliční krám s výlohou a určitou frekvencí 

kolemjdoucích potenciálních zákazníků, jak obyvatel města tak i mimoměstských. Účelem je 

přiblíţit místním zákazníkům koupi turistických produktů, které vyuţívají ve volném čase 

k uspokojování svých přání a řešení svých problémů, coţ v kaţdodenním ţivotě znamená, ţe 

má potenciální zákazník potřebu relaxovat, respektive odpočívat, přání strávit 7 dní prázdnin 

na Kubě a problém omezeného budgetu k uspokojení potřeby. Ovšem definovat potřebu, 

vyhledat správný, respektive náhradní cíl a vyřešit jím problém, je však jiţ náročnější úkol, 

který je předmětem prodejního rozhovoru. 
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Jde o prodej turistických produktů, které zákazníci kupují průměrně dvakrát aţ třikrát 

ročně. Rádius trţního geografického kruhu je poměrně velký a dosahuje aţ do 30 km 

z prodejního místa. V geografickém kruhu musí bydlet aspoň 50.000 obyvatel. 

 

Prodejní místo je v podstatě dislokovaná výdělečná organizační jednotka se svojí 

vnější a vnitřní upraveností. Vnější viditelná upravenost před a uvnitř prodejního místa, jakoţ 

i uspořádanost dokumentace, je standardizována. Rovněţ tak je standardizována neviditelná 

vnitřní upravenost prodejního místa, která je zaloţena na základních cílech a plánu prodejního 

místa, je definována manaţerským plánem prodejního místa. 

4. 1. 2 Standardizace vnější upravenosti prodejních míst v obchodní společnosti Relax 

V obchodním systému Relax je upravenost prodejních míst sladěna s celkovou 

podobou obchodního systému Relax, který zahrnuje tmavě modrou a světle ţlutou barvu. 

Tmavě modrá barva symbolizuje řeky, vodní plochy a moře. Ţlutá barva je zase symbolická 

pro teplo a slunce. Tmavě modrá barva a světle ţlutá barva se v grafických znázorněních 

vyskytují v poměru 70%: 30% ve prospěch tmavě modré barvy. Definované je také logo 

s povolenými odvozeninami. Prodejní místa musí být upravené, čisté a nesmí v nich chybět 

základní prodejní pomůcky, které jsou stejné pro všechny společnosti v síti Relax a jsou pro 

tuto společnost specifické.  

 

Organizační kultura společnosti tvoří základ pro správné fungování společnosti           

a dosahování těch nejlepších prodejních výsledků. Pro zaměstnance společnosti slouţí 

organizační kultura jako řád nebo návod, jak co nejlépe pracovat a dosahovat tak co 

nejlepších výsledků. Mimo organizační kultury zde existuje ještě v rámci sociální politiky 

odměňování zaměstnanců za jejich pracovní výkony. Zaměstnancům jsou poskytovány různé 

benefity, některé jsou stanovené ze zákona, jiné si určuje pro své zaměstnance společnost 

sama, aby je tak co nejlépe motivovala a ohodnotila je za jejich vynikající práci.  

4. 2 Zaměstnanecké výhody ve Slovinsku  

Výhody zaměstnanců slovinské společnosti Relax Turizem d. o. o. jsou stanoveny 

podle zákona Slovinské republiky, kterými jsou určeny náhrady nákladů zaměstnanců. Tato 

nařízení stanoví výši nákladů v souvislosti s prací, úhradu nákladů souvisejících se sluţebními 

cestami a dalších příjmů poskytovaným zaměstnancům. Těmito výhodami jsou stravování při 

práci, stravování na pracovní cestě, doprava do práce a z práce, studijní příspěvek či úhrada 
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pracovních výdajů, odlučné, jubilejní ocenění, odchod do důchodu, solidární pomoc a platby 

na učně a studenty. 

 

Stravování při práci 

Úhrada za stravování během práce za kaţdý den, kdy byl zaměstnanec přítomen 

v práci čtyři hodiny a více, se nezapočítává do základu daně z příjmu ze závislé činnosti. 

Zaměstnanci se vyplácí stravné aţ do výše 6,12 euro za den. Je-li zaměstnanec přítomen na 

pracovišti denně deset a více hodin, má navíc právo na náhradu nákladů na stravování při 

práci po osmi hodinách přítomnosti na pracovišti a to ve výši 0,76 euro za kaţdou hodinu nad 

rámec 8hodinové pracovní doby.  

 

Stravování na pracovní cestě 

Při definování úrovně ţivotního minima na sluţební cestu do Slovinska v roce 2011 

jsou dodrţena ustanovení nařízení týkající se daňového reţimu náhrady a jiných příjmů ze 

závislé činnosti. Sníţený denní příspěvek v případě sluţební cesty ve Slovinsku se účtuje 

v případech, kdy náklady na ubytování na sluţební cestě se snídaní jsou u sluţebního výletu 

v délce trvání 8-12 hodin sníţeny o 15% a u sluţební cesty, která trvá déle, neţ 12 hodin 

denně je příspěvek sníţen o 10%. Pokud trvá sluţební cesta do Slovinska 12 aţ 24 hodin, tak 

se v základu daně z příjmů ze závislé činnosti nezahrnuje stravné aţ do výše 7,45 euro. Pokud 

se sluţební cesta koná v zahraničí od 14 do 24 hodin, nelze v základu daně z příjmů ze závislé 

činnosti zahrnout stravné ve výši, která je pro kaţdou zemi nebo území uvedených v nařízení 

vlády Slovinské republiky. V případě sluţební cesty do zahraničí od 8 do 14 hodin se do 

základu daně nezahrnuje stravné aţ do výše 75 procent z částky nařízení vlády, jestli vyţaduje 

sluţební cesta do zahraničí více neţ 6 aţ 8 hodin, do základu daně se nezahrnuje stravné aţ do 

výše 25 procent z částky nařízení vlády. 

 

Pokud se uskutečňuje sluţební cesta do Slovinska v délce trvání od 12 do 24 hodin tak 

se do základu daně z příjmů ze závislé činnosti nezahrnuje stravné aţ do výše 21,39 eur, 

v případě sluţební cesty do Slovinska od 8 do 12 hodin se do základu daně nezahrnuje stravné 

aţ do výše 10,68 eur, a u sluţební cesty od 6 do 8 hodin činí pak výše stravného 7,45 eur.  

 

Doprava do práce a z práce 

Náhrady cestovních výdajů do práce a z práce se nezahrnují do základu daně z příjmů 

ze závislé činnosti, aţ po náklady na veřejnou dopravu od obvyklého bydliště. V případě, kdy 
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je nejbliţší autobusová zastávka vzdálená od obvyklého bydliště více, neţ jeden kilometr je 

poskytována náhrada nákladů zaměstnancům ve výši aţ 0,18 euro za kaţdý celý kilometr 

vzdálenosti mezi obvyklým místem pobyt a nejbliţší zastávkou veřejné hromadné dopravy. 

Zaměstnancům, kteří vykonávají pracovní činnost v zahraničí, jsou uznány náklady na 

dopravu do a ze zaměstnání aţ na 0,18 euro za kaţdý celý kilometr. Do nákladů na dopravu 

na sluţební cestě se navíc zahrnují poplatky, které zaměstnanec musí během své přepravy 

zaplatit. Mezi tyto poplatky například patří i letištní taxy, vstupenky a jízdenky. V případě 

pouţití osobního automobilu jsou pak zaměstnanci vypláceny také náklady na pohonné hmoty 

a parkovné. V případě, ţe zaměstnanec pouţívá vlastní dopravní prostředek, jsou mu kromě 

náhrady nákladů za pohonné hmoty ještě zahrnuty do základu daně částky 0,37 euro za kaţdý 

ujetý kilometr.  

 

Studijní příspěvek či úhrada pracovních výdajů 

Studijní příspěvek nebo úhrada výdajů pro práci v terénu se nezahrnují do základu 

daně z příjmů ze závislé činnosti a to v případě, ţe je vyplacena zaměstnanci po dobu nejméně 

dvou po sobě následujících dnů práce. Tento příspěvek se poskytuje aţ do výše 4,49 eur na 

den. 

 

Odlučné 

Odlučné se nezahrnuje do základu daně z příjmu ze závislé činnosti zaměstnance, 

který vykonává práci mimo domov, kde ţije se svou rodinou. Na potřeby povinnosti ţít 

odděleně od své rodiny je vypláceno zaměstnanci aţ 334 eur měsíčně.  

 

Jubilejní ocenění 

Jubilejní ocenění se nezahrnují do základu daně z příjmů ze závislé činnosti a dosahují 

výše při 10 letech 460 eur, při 20 letech sluţby 689 eur, při 30 letech sluţby 919 eur a při 40-

leté kariéře taktéţ 919 eur.  

 

Odchod do důchodu 

Při odchodu do důchodu se zaměstnancům vyplácí důchod ve výši aţ 4063 euro           

a neměl by být zahrnut do základu daně z příjmů ze závislé činnosti.  
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Solidární pomoc 

Solidární pomoc se nezahrnuje do základu daně z příjmů ze závislé činnosti. Tato 

solidární pomoc se vyplácí například při smrti zaměstnance nebo jeho rodinného příslušníka  

a to aţ do výše 3443 eur nebo v případě závaţného zdravotního postiţení nebo dlouhodobé 

nemoci příjemce a přírodní katastrofy nebo poţáru, který ovlivňuje zaměstnance, a to aţ do 

výše 1252 eur. Pro podporu solidarity je zde zahrnuta i úhrada nákladů pohřbu v případě 

úmrtí zaměstnance.  

 

Platby na učně a studenty 

Platby na učně povinné praktické práce nejsou zahrnuty do základu daně z příjmů ze 

závislé činnosti, bez ohledu na rok školní docházky a to aţ do 84 eur měsíčně po dobu 

prvního roku, 126 eur za měsíc po dobu druhého roku, 167 eur měsíčně za třetí i čtvrtý rok. 

Platby za studenty na povinné praktické práce v souladu s předpisy upravujícími výchovu      

a vzdělání, které nejsou zahrnuty do základu daně z příjmů ze závislé činnosti se poskytují ve 

výši aţ 172 eur měsíčně na dokončení povinné praktické práce v měsíci.  

4. 2. 2 Zaměstnanecké výhody v České republice 

Zaměstnanecké výhody v České republice jsou rovněţ stanoveny zákony a to 

především Zákoníkem práce. Ten stanovuje základní náhrady zaměstnanců, jenţ jim vznikly 

v rámci vykonávání jejich pracovní činnosti. Těmito náhradami jsou tuzemské a zahraniční 

stravné, náhrady za pouţívání silničních motorových vozidel a náhrada výdajů za ubytování 

na sluţební cestě.  

 

Stravné tuzemské 

Sazby stravného pro tuzemské pracovní cesty jsou stanoveny zákoníkem práce. Jsou 

odlišné jak pro zaměstnance ve státní sféře tak i pro zaměstnance v podnikatelské sféře. 

Zásadní rozdíl je také v tom, ţe zákoník práce určuje stravné pro zaměstnance v podnikatelské 

sféře maximální hodnotu stravného za kaţdý kalendářní den. Naopak zaměstnavatel ve státní 

správě si kaţdoročně stanoví vnitřními předpisy výši stravného v rozsahu daném zákoníkem 

práce. Coţ tedy znamená, ţe můţe vyplatit minimální hodnotu stravného, ale při dostatku 

finančních prostředků můţe vyplatit i maximální hodnotu stravného.  

 

Za kaţdý kalendářní den pracovní cesty poskytne zaměstnavatel v podnikatelské sféře 

svým zaměstnancům stravné podle zákoníku práce a to nejméně ve výši: 
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 63 Kč, pokud trvá pracovní cesta 5 aţ 12 hodin, 

 95 Kč, pokud trvá pracovní cesta déle neţ 12 hodin, nejdéle však 18 hodin, 

 149 Kč, pokud trvá pracovní cesta déle neţ 18 hodin. 

 

Za kaţdý kalendářní den pracovní cesty poskytne zaměstnavatel ze státní sféry svým 

zaměstnancům stravné podle zákoníku práce ve výši: 

 63 Kč aţ 74 Kč, pokud pracovní cesta trvá 5 aţ 12 hodin, 

 95 Kč aţ 114 Kč, pokud pracovní cesta trvá déle neţ 12 hodin, nejdéle však 18 hodin, 

 149 Kč aţ 178 Kč, pokud pracovní cesta trvá déle neţ 18 hodin. 

 

Stravné se v souladu se zákoníkem práce zaokrouhluje na celé koruny. Do výše 50 haléřů 

směrem dolů a od 50 haléřů včetně směrem nahoru. 

 

Zahraniční stravné 

Stravné na zahraniční cestě se poskytuje v souladu se zákoníkem práce a to zásadně v cizí 

měně. Zaměstnavatel určí zaměstnanci zahraniční stravné z výše základní sazby zahraničního 

stravného, které je stanovené vyhláškou. Výše stravného se vypočítá dle základní sazby, jeţ je 

stanovené pro stát, ve kterém zaměstnanec stráví v kalendářním dni nejvíce času. Za dobu, 

kterou zaměstnanec stráví, mimo území České republiky se poskytuje zahraniční stravné: 

 ve výši základní sazby, v případě, ţe cesta trvá déle neţ 12 hodin,  

 v poloviční výši, v případě, ţe cesta trvá déle neţ 6 hodin, nejvýše však 12 hodin, 

 ve čtvrtinové výši, v případě, ţe cesta trvá 6 hodin a méně, avšak minimálně               

1 hodinu. 

 

Náhrady za používání silničních motorových vozidel 

V souladu s vyhláškou o cestovních náhradách činí sazba základní náhrady za 1 km jízdy 

dle zákoníku práce nejméně u: 

 jednostopých vozidel a tříkolek 1,00 Kč, 

 osobních silničních motorových vozidel 3,70 Kč. 

 

Zaměstnanec také musí prokázat cenu pohonné hmoty dokladem o nákupu, ze kterého je 

patrná souvislost s pracovní cestou. Pokud má zaměstnanec více dokladů na nákup pohonných 

hmot, které souvisejí s pracovní cestou, vypočítá se pak cena aritmetických průměrem. 

V případě, ţe skutečnou cenu pohonné hmoty neprokáţe, vyuţijí se průměrné ceny, které jsou 
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stanoveny kaţdoročně vydávanou vyhláškou. Tato vyhláška platí i pro osoby samostatně 

výdělečně činné.  

 

Výše průměrné ceny za 1 litr pohonné hmoty činí: 

 31,40 Kč u benzinu automobilového 91 oktanů, 

 31,60 Kč u benzinu automobilového 95 oktanů,  

 33,40 Kč u benzinu automobilového 98 oktanů, 

 30,80 Kč u motorové nafty. 

 

Sazba základní náhrady a průměrné ceny pohonných hmot se při výpočtu zaokrouhlují na 

desetihaléře směrem nahoru. 

 

Náhrada výdajů za ubytování 

Zaměstnavatel poskytne zaměstnanci náhradu výdajů za ubytování, které vynaloţil 

v souladu s podmínkami pracovní cesty, a to tedy do takové výše, kterou zaměstnavateli 

zaměstnanec prokáţe.  

4. 2. 3 Společné výhody společnosti Relax Turizem i Relax Adriatic 

Mimo zákonem stanovených benefitů si společnost určuje další výhody, které 

poskytuje svým zaměstnancům. Těmito výhodami jsou například zapůjčení sluţebního auta, 

sluţební telefon, pracovní oblečení, školení, studijní cesty, dovolená a příjem z prodeje. 

 

Služební auto 

Zapůjčení sluţebního auta svým zaměstnancům, kteří jej mohou pouţívat jak při 

pracovních schůzkách, pracovních cestách nebo i k vlastní potřebě, kterou můţe být                

i cestování do zaměstnání a domů. Náklady na pohonné hmoty a další výdaje platí 

zaměstnavatel. 

 

Služební telefon 

Zaměstnanci mají dále k dispozici sluţební telefon, který mohou vyuţívat pro 

pracovní účely. Náklady spojené s vyuţíváním mobilního telefonu platí společnost. 
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Pracovní oblečení 

Společnost poskytuje všem svým zaměstnancům pracovní uniformy, které jsou ve 

firemních barvách, tedy ţluté a modré. Ţeny mají stejné kostýmky a lodičky, muţi mají 

kalhoty, košile a kravaty ve firemních barvách.   

 

Školení 

Velmi důleţité je i pravidelné školení, které se většinou koná 2x ročně a je pod 

dohledem zkušeného psychologa. Díky těmto školením si mohou zaměstnanci zdokonalovat 

své vědomosti, učit se novým věcem a stávat se tak cennějším jak pro společnost ve které 

pracuje, tak třeba i jednou pro nějakého jiného budoucího zaměstnavatele.  

 

Studijní cesty 

Pro zaměstnance se konají minimálně jednou ročně studijní cesty, na kterých 

poznávají místa, které prodávají. Mohou si tak prohlédnout oblast, hotel, moře, pláţe a různé 

pamětihodnosti. Poznatky získané z těchto cest pak vyuţijí při své práci, lépe dokáţou 

prodávat a tím i zvyšují zisky společnosti. Kromě studijních cest pořádaných jejich 

zaměstnavatelem mohou zaměstnanci vyuţít moţnosti jet na studijní cesty i jiných 

konkurenčních cestovních kanceláří a poznat tak i další země, které jejich zaměstnavatel 

nenabízí. Tyto cesty jsou pro zaměstnance dané pořádající společnosti zdarma. Cesty 

ostatních konkurenčních společností jsou za velmi nízké ceny a někdy je zaměstnavatel svým 

zaměstnancům i zcela uhradí. 

 

Dovolená 

Velmi důleţitou odměnou pro zaměstnance jsou i moţnosti dovolené. Pokud se 

zaměstnanci rozhodnou vyuţít dovolené, kterou nabízí jeho zaměstnavatel, je tato dovolená 

zaměstnancům a jeho rodinným příslušníkům poskytována za velmi nízké ceny nebo můţe 

být i poskytnuta zdarma. 

 

Příjem z prodeje 

Zaměstnanci mají kromě základního platu další motivaci pro zvýšení prodeje. Za 

kaţdou prodanou smlouvu mají příjem z prodeje a to ve výši 1 eura. Pokud prodaná smlouva 

obsahuje i prodané pojištění, zaměstnanec získává z kaţdé smlouvy 2 eura. Zaměstnanci mají 

povinnost 2x ročně sloţit zkoušku z nabízených kapacit. Pokud tuto zkoušku zaměstnanec 

sloţí, připočítává se mu ke kaţdé prodané smlouvě 1 euro. To tedy znamená, pokud 
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zaměstnanec prodá smlouvu, která obsahuje pojištění a zaměstnanec rovněţ splnil úspěšně 

zkoušku z nabízených kapacit, získává tak celkem 3 eura za smlouvu.  

 

Všechny výše jmenované zaměstnanecké výhody jsou společné jak pro slovinskou 

společnost, tak i pro českou společnost Relax. Avšak slovinský Relax má ještě oproti českému 

Relaxu dvě další výhody navíc. Těmito výhodami jsou příspěvek na dopravu a moţnost hraní 

golfu. 

 

Příspěvek na dopravu 

Další velkou výhodou, kterou si společnost stanovila pro své zaměstnance je vyplácení 

příspěvku ve výši 60% na dopravné pro zaměstnance, kteří vyuţívají pro cestu do práce          

a domů veřejné hromadné dopravy.  

 

Golf 

Zaměstnanci mají moţnost vyuţívat golfové hřiště, které se nachází v nejbliţší 

blízkosti jejich pracovních míst.   

4. 3 Kvantitativní výzkum – rozhovor  

Kvantitativní výzkum vyuţívá deduktivní metodu. Deduktivní metoda vychází 

z obecně formulovaných problémů nebo z teorie. Praktický nebo teoretický problém je 

přeloţen do jazyka hypotéz, které navrhují, jaké spojení mezi proměnnými je třeba najít, 

jestliţe je hypotéza pravdivá. Poté následuje sběr dat. Odpovídají-li závislosti mezi sebranými 

daty, hypotéza je přijata jako platná. V opačném případě je hypotéza odmítnuta. Fází 

kvantitativního výzkumu je jedenáct a jsou to tyto fáze:  

 formulace problému, stanovení cíle,   

 formulace hypotéz, 

 formulace pracovních hypotéz, 

 rozhodnutí o vzorku, 

 pilotní studie,  

 rozhodnutí o technice sběru informací, 

 konstrukce nástrojů pro tento sběr, 

 předvýzkum, 

 sběr dat,  

 analýzy dat, 
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 interpretace, závěry. 

 

Ad 1) V rámci výzkumu je potřeba zjistit, jak jsou zaměstnanci společnosti Relax 

spokojeni se sociální politikou a s výhodami, které jim poskytuje jejich zaměstnavatel nad 

rámec výhod stanovených zákonem. 

 

Ad 2) Byla stanovena hypotéza, ţe státem vytvořená sociální politika v obou těchto 

zemích je odlišná a zaměstnanci ve Slovinsku a také v České republice mají rozdílné sociální 

výhody.  

 

Ad 3) Pracovní hypotéza, která bude buď potvrzena, nebo vyvrácena je, ţe všichni 

zaměstnanci společnosti Relax mají stejné sociální výhody a společnost je dobře odměňuje    

za jejich vykonanou práci. 

 

Ad 4) K výzkumu byl vybrán jeden zaměstnanec z české dceřiné společnosti Relax           

a jeden zaměstnanec ze slovinské dceřiné společnosti Relax. 

 

Ad 5) Pilotní studie nebyla v rámci výzkumu prováděna. 

 

Ad 6) Ke sběru informací byl vybrán rozhovor, který byl prováděn telefonicky, z důvodu 

velké vzdálenosti obou respondentů. 

 

Ad 7) a Ad 8) Nebyly v rámci studie prováděny. 

 

Ad 9) Telefonicky bylo poloţeno několik otázek ohledně spokojenosti se sociální 

politikou a výhodami poskytovanými zaměstnavatelem dvěma zaměstnancům společnosti 

Relax. Jeden zaměstnanec pracuje pro českou dceřinou společnost a druhý zaměstnanec pro 

slovinskou společnost. Jejich odpovědi se seřadily, aby to tak bylo přehlednější a lépe se tak   

i srovnávalo. 

  

Zde je uváděný výčet několika poloţených otázek a odpovědí na ně: 
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Jste spokojeni se sociální politikou, která je dána zákonem? 

Odpověď českého zaměstnance: „Ne nejsem dostatečně spokojená. Myslím si, ţe sociální 

politika v České republice není dostačující a ţe v jiných zemích mají sociální politiku 

mnohem propracovanější a jejich občanům se ţije o mnoho lépe neţ u nás.“ 

 

Odpověď slovinského zaměstnance: „Ano, myslím si, ţe se stát docela dobře stará o své 

zaměstnance. Naše sociální politika je určitě na vyšší úrovni neţ v některých jiných chudších 

státech.“ 

 

Myslíte si, že státem stanovené výhody jsou dostačující? 

Odpověď českého zaměstnance: „Ne to si nemyslím. Řekla bych, ţe by stát mohl věnovat 

více péče svým zaměstnancům a odměňovat je mnohem více za jejich práci. Kdyby takto stát 

činil, ubylo by osob, které nechtějí pracovat a vyhýbají se práci.“ 

 

Odpověď slovinského zaměstnance: „Ano, stát nám poskytuje hodně výhod, které jsou pro 

nás přínosem. Avšak vţdy by se dalo něco zdokonalovat a starat se o své občany mnohem 

lépe. Nikdo by se novým výhodám a zlepšování pracovních podmínek určitě nebránil.“ 

 

Jaké další výhody by měl stát svým občanům poskytovat? 

Odpověď českého zaměstnance: „V Česku mi chybí příspěvek na dopravu pro dojíţdějící 

zaměstnance. Pracovní oblečení nebo příspěvek na pracovní oděv by mohl být zaměstnancům 

poskytován. Určitě by se měla zvýšit příplatky za práci o víkendech, za práci přesčas nebo za 

práci ve zdraví ohroţujícím prostředí.  Také si myslím, ţe by měl stát odměňovat své 

zaměstnance, kteří jiţ pracují určitou dobu, takové jubilejní ocenění. Také by měl stát 

přispívat dětem, kteří mají oba rodiče pracující, na letní a zimní tábory nebo u malých dětí na 

školku. “ 

 

Odpověď slovinského zaměstnance: „Mohlo by se více prohlubovat vzdělávání zaměstnanců, 

poskytovat jim více školení a kurzů. Určitě by se měly zvýšit příplatky za práci o víkendech 

nebo za práci přesčas. Také zvýšit příspěvky pro rodiče s dětmi, poskytovat dětem různé 

tábory a kurzy.“ 
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Jak jste spokojeni s výhodami, které Vám poskytuje Váš zaměstnavatel společnost 

Relax? 

Odpověď českého zaměstnance: „Ano s některými výhodami jsem spokojena. Ale myslím si, 

ţe by nám mohl zaměstnavatel poskytovat mnohem více výhod. To by nám zvýšilo totiţ ještě 

naši motivaci k lepším výkonům a práce by se tak stala příjemnější a s větší radostí by byla 

námi vykonávána.“ 

Odpověď slovinského zaměstnance: „Jsem velice spokojený, zaměstnavatel je k nám štědrý    

a stále vytváří spoustu výhod.“ 

 

Které poskytované výhody se Vám nejvíce líbí? 

Odpověď českého zaměstnance: „Nejvíce se mi líbí asi příjem z prodeje, kdy mě tato výhoda 

motivuje k větším výkonům. Další z výhod, kterou mám ráda je moţnost dovolené za levnější 

peníze nebo dovolené zdarma a také samozřejmě moţnost studijních cest. Mohu tak poznávat 

nové kraje, kultury, zvyky, učit se novým věcem a spřátelit se s novými lidmi. Získané 

poznatky a zkušenosti pak lépe vyuţiji ve své práci a tím si zvyšuji i svůj příjem z prodeje.“ 

 

Odpověď slovinského zaměstnance: „Nejraději mám výhodu, kterou je příjem z prodeje, 

protoţe je to zajímavé zpestření mého platu. Rád vyuţívám zlevněných dovolených a také 

studijních cest. Školení zdokonaluje moje vědomosti a poskytuje mi i nové příleţitosti.“ 

 

Jaké poskytované výhody se Vám moc nelíbí? 

Odpověď českého zaměstnance: „Sluţební auto je poskytováno bohuţel jen některým 

osobám. Další výhoda, která se stává spíše nevýhodou, je sluţební telefon, který musí slouţit 

pouze pro firemní účely. Navíc v kaţdé pobočce je zatím k dispozici jen jeden sluţební 

telefon a ostatním zaměstnancům někdy při práci chybí.“ 

 

Odpověď slovinského zaměstnance: „Mám všechny výhody moc rád a nevím o ničem, co by 

se mi moc nelíbilo.“ 

 

Jaké další výhody byste si přáli, aby Vám je Váš zaměstnavatel poskytoval? 

Odpověď českého zaměstnance: „Lepší a reprezentativní vybavení kanceláře s funkčními 

přístroji. Dále bych si přála, aby mi zaměstnavatel lépe platil práci přesčas a práci o víkendech 

a přispíval na důchodové připojištění. Velkou výhodou by bylo i přispívání na stravné při 

práci nebo také příspěvek na dopravu, který by mi hodně finančně pomohl. Chtěla bych          
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i mnohem více různých školení nebo pro mou práci důleţitých jazykových kurzů. A určitě by 

měla společnost pořádat mnohem více kulturních a také sportovních akcí, které by mnohem 

více zcelily pracovní kolektiv, a zaměstnanci se mezi sebou lépe poznali. Při sedavém typu 

zaměstnání by nám určitě prospělo, kdyby nám zaměstnavatel přispíval třeba na nějaký sport 

nebo nám daroval pernamentky třeba do fitnesscentra. Také by mohl zaměstnavatel přispívat 

třeba na léky, protoţe v době chřipek a hlavně v zimě, kdy se šíří spousta nemocí, by to bylo 

pro nás velkým přínosem. “ 

 

Odpověď slovinského zaměstnance: „Přál bych si dostávat třeba nějaké vitamínové balíčky 

v době nemocí, dále by se mi zamlouvalo určitě mnohem více sportovních a kulturních 

aktivit. Nějaké nové a zajímavé školení a určitě nějaké jazykové kurzy například kurz českého 

jazyka, abych mohl porozumět i svým kolegům v České republice.  

 

Jak Vás poskytované výhody motivují k pracovním výkonům? 

Odpověď českého zaměstnance: „Motivují mě k tomu, abych řádně odváděla svou práci. 

Avšak kdybych dostávala mnohem více zaměstnaneckých výhod, motivovalo by mě to ještě 

víc a práci bych pak věnovala s radostí i více svého osobního volna nebo bych pracovala         

i o víkendu.“ 

 

Odpověď slovinského zaměstnance: „Čím více výhod dostávám, tím více mě to motivuje 

k práci, ale to snad kaţdého pracovníka.“ 

 

Myslíte si, že zaměstnanci v druhém státě (Slovinsko nebo Česko) mají větší nebo lepší 

výhody než Vy? 

Odpověď českého zaměstnance: „Ano, myslím si, ţe zaměstnanci naší společnosti ve 

Slovinsku mají mnohem více výhod a to ať uţ státem stanovené nebo společností 

poskytované. Jsou jim poskytované příspěvky na stravu, na dopravu, za jejich dlouholetý 

přínos společnosti jsou jim poskytovány jubilejní odměny a myslím si, ţe se mohou zúčastnit 

mnohem více sportovních a kulturních akcí, které společnost poskytuje.“ 

 

Odpověď slovinského zaměstnance: „Nevím. Myslím si však, ţe nemají takový systém 

odměn stanovený státem tak jako my ve Slovinsku. Co se týče výhod, které nám poskytuje 

náš společný zaměstnavatel společnost Relax, jsou u nás i u nich stejné. Takţe asi se nemají 

lépe jak my.“ 



53 

 

 

Myslíte si, že v jiné konkurenční společnosti mají zaměstnanci větší výhody než Vy? 

Odpověď českého zaměstnance: „Tak to s určitostí říct bohuţel nemůţu. Myslím si, ţe určitě 

mají některé výhody stejné jako my. Jestli však mají i nějaké výhody navíc to nevím.“ 

 

Odpověď slovinského zaměstnance: „Tak bohuţel takové informace nemám, ale vzhledem, ţe 

jsme největší slovinská cestovní kancelář, tak si myslím, ţe se nemají lépe neţ my.“ 

 

Ad 10) Dle výše uvedených odpovědí českého i slovinského zaměstnance je moţné 

vidět, ţe slovinský zaměstnanec je s výhodami, které mu poskytuje jak stát tak                         

i zaměstnavatel mnohem spokojenější neţ český zaměstnanec. Ten je hlavně nespokojený se 

sociální politikou státu, zákony a zákonodárci. Český zaměstnanec by si také přál více výhod, 

aby se mu srovnala aspoň trochu ţivotní úroveň jako zaměstnancům ve Slovinsku. Co se týče 

výhod stanovených společností Relax, jsou všichni zaměstnanci aţ na pár menších drobností 

spokojeni. Nikdo ze zaměstnanců by se však nebránil zdokonalování těchto výhod a získávání 

nových způsobů odměn. Těmito novými výhodami by mohly být vitamínové balíčky, vstupy 

na kulturní a sportovní akce, více školení a moţností kurzů. 

 

Ad 11) Podle výsledku kvantitativního výzkumu můţeme říci, ţe obě dvě stanovené 

hypotézy byly potvrzeny. Tedy ţe, sociální politika se v obou státech významně liší a všichni 

zaměstnanci společnosti Relax jsou spokojeni s poskytovanými výhodami.  

4. 4 Srovnání sociální politiky České a Slovinské republiky 

 Tato kapitola srovnává sociální politiku v Česku a ve Slovinsku. Ve Slovinsku se 

poskytují některé dávky stejně jako v České republice, avšak s rozdílnými výšemi příspěvků. 

Některé dávky, které jsou poskytovány českým občanům, ve Slovinsku poskytované nejsou. 

 

Tabulka č. 4. 1: Srovnání sociální politiky Česka a Slovinska  

Poskytována 

dávka 

Česká republika Slovinsko 

Porodné 13 000 Kč Kaţdé město nebo obec si stanovuje svou výši 

příspěvku na porodné, většinou to bývá 200 Eur, cca 

5 000 Kč. 

Pohřebné 5 000  Kč Ve Slovinsku není tato dávka poskytována. 
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Příspěvek na 

bydlení 

Poskytován v případě, ţe 30% 

příjmů rodiny nestačí na pokrytí 

nákladů na bydlení. 

Ve Slovinsku není tato dávka poskytována. 

Rodičovský 

příspěvek 

Zvýšený: 11 400 Kč, základní: 

7 600 Kč, sníţený: 3 800 Kč, 

Niţší: 3 000 Kč 

Ve Slovinsku se rodičovský příspěvek poskytuje ve 

stejné výši jako měsíční plat, který měla ţena rok před 

odchodem na mateřskou dovolenou.  

Délka pracovní 

doby 

40 pracovních hodin týdně Soukromé firmy si stanovují délku pracovní doby sami. 

Státní zaměstnanci a státní úřady mají 37,5 hodin týdně. 

Délka zkušební 

doby 

Maximálně 3 měsíce Maximálně 3 měsíce 

Odchod do 

důchodu 

Muţi odcházejí do důchodu v 65 

letech a ţeny podle počtu 

narozených dětí. 

Chystá se referendum, ve kterém se bude projednávat 

odchod muţů do důchodu ve věku 66 let a odchod ţen 

do důchodu ve věku 63 let. 

Zdroj: tvorba vlastní 

  

Dle výše uvedené tabulky lze vidět, ţe například pohřebné a příspěvek na bydlení se 

ve Slovinsku neposkytuje.  Dávky, které se poskytují jak ve Slovinsku, tak v Česku jsou 

například porodné a rodičovský příspěvek. Porodné je však ve Slovinsku oproti Česku niţší. 

Rodičovský příspěvek je však pro ţeny na mateřské výhodnější ve Slovinsku, protoţe 

dostávají takový příspěvek, jaký měli v době, kdy ještě pracovaly. Co se týče délky pracovní 

doby, jsou slovinští občané na tom lépe, protoţe jejich týdenní pracovní doba je 37,5 hodiny. 

Co se týče věku odchodu do důchodu, tak v Česku i ve Slovinsku jsou prakticky rovné 

podmínky. 
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5 Shrnutí, závěry a doporučení 
 

Tato práce je zaměřena na hodnocení sociální politiky uvnitř mezinárodní firmy, která 

má pobočky v několika státech. Zaměřila jsem se hlavně na slovinskou a českou firmu této 

mezinárodní společnosti. Oba tyto státy, ač jsou oba členy Evropské unie, si určují sami svou 

sociální politiku a ta je čistě v kompetencích národních vlád. Proto se i sociální politika těchto 

dvou států velice liší. Prohlubování rozdílů je způsobené i rozdílností ekonomických úrovní 

států, zvyky, kulturou a tradicemi. 

 

Sociální politika dle mého názoru je ve Slovinsku mnohem lépe propracovaná. 

Zaměstnanci mají mnohem více zaměstnaneckých výhod neţ občané pracující v České 

republice. Základní výhody pracovníků, jako jsou například stravné na sluţební cestě, úhrada 

ubytování na sluţební cestě a cestovné, jsou v obou státech stejné. Liší se však výši těchto 

příspěvků a také samozřejmě měnou. Avšak slovinští zaměstnanci mají mnohem více výhod 

daných státem. Kromě těchto základních výhod mají zaměstnanci ještě příspěvky                  

na stravování při práci, které byly jiţ v České republice nedávno zrušeny, dalšími jsou 

příspěvky na dopravu do práce a zpět domů, studijní příspěvek či úhrada pracovních výdajů, 

odlučné, jubilejní ocenění, příspěvek na odchod do důchodu, solidární pomoc či příspěvek    

na učně nebo studenty.  

 

Tento výčet zaměstnaneckých výhod ve Slovinsku dokazuje jak se sociální politika liší 

v obou těchto státech. O slovinské sociální politice by se dalo říci, ţe je vůči svým 

zaměstnancům mnohem štědřejší, solidárnější a daří se ji tak i lépe motivovat své občany       

k práci a lepším výkonům. 

 

Rozdíly v sociální politice mezi Českem a Slovinskem jsou velmi výrazné. Český stát 

by se mohl nechat ispirovat ostatními státy, které mají propracovanější sociální politiku a jsou 

ke svým občanům mnohem více štědřejší. Těmito státy jsou například Slovinsko, Německo, 

Rakousko nebo Dánsko. Myslím si, ţe by měla česká vláda zavést znovu příspěvek na stravné 

pro své pracující občany. Dále pak zavedení jubilejního ocenění motivuje a odměňuje 

zaměstnance za jejich celoţivotní přínos společnosti.  

Proč vlastně česká vláda zrušila stravné pro své zaměstnance? Zrušení daňového 

zvýhodnění stravenek bylo jedním z bodů chystané reformy daní, stejně však jako                   
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i v minulosti patří mezi ty nejvíce diskutované. Ministerstvo financí nakonec zvolilo 

kompromis a navrhlo tak nahradit zmíněný benefit třitísicovou daňovou slevou pro všechny 

zaměstnance. Zatím je však velmi nejasné, zda tato výjimka skutečně padne a zda státní 

rozpočet vydělá 5,2 miliardy korun ročně, jak odhadují ministerští úředníci.  

Stravenky jsou pro spoustu občanů jistě velmi důleţité, ale ve srovnání s tím co vše 

mohou občané ještě ztratit je to jen okrajové. Zrušení daňového zvýhodnění stravenek můţe 

sníţit trţby v maloobchodě a v restauračních zařízeních o pět aţ deset procent. Mimo jiné to 

můţe přinést zavírání některých restauračních zařízení, růst nezaměstnanosti v pohostinství     

a samozřejmě zhoršení stravovacích návyků těch, které postihne. Někteří daňoví poradci 

zpochybňují navrhovaný krok i z jiného úhlu, nepopírají však, ţe na zrušení této výjimky 

můţe státní rozpočet vydělat. Těţko se však tímto způsobem vytvoří stejné podmínky pro 

všechny. Pokud totiţ nejhůře placení zaměstnanci uplatní různé slevy na dani, na nově 

navrhovanou třítisícovou slevu za zrušení podpory stravenek jiţ nemusí vůbec dosáhnout       

a buď o její část, nebo o celou slevu vlastně přijdou. 

Sociální politika by se měla hlavně v České republice zaměřit na zlepšení podpory 

svých pracujících zaměstnanců a měla by motivovat nezaměstnané občany, aby se i oni chtěli 

zapojit do pracovního procesu a přispívat tak i k blahobytu občanů i celé země.  

 

Společnost Relax navíc poskytuje svým zaměstnancům další zaměstnanecké benefity, 

které nejsou stanoveny zákonem. Mezi tyto výhody patří sluţební auto, sluţební telefon, 

školení, dovolená, studijní cesty, pracovní oblečení a příjmy z prodeje. Tyto výše jmenované 

výhody jsou stejné jak pro slovinské tak i pro české zaměstnance společnosti Relax. Avšak      

i zde se vyskytne několik rozdílů. Slovinští zaměstnanci mají navíc oproti českým 

zaměstnancům ještě dvě další výhody. Těmito výhodami jsou příspěvek na dopravu, kdy 

zaměstnavatel přispívá svým zaměstnancům příspěvek aţ do výše 60%. Druhou výhodou je 

moţnost sportovního vyţití na golfových hřištích, které se nacházejí v blízkosti prodejních 

míst slovinských poboček. Tyto dvě výhody čeští zaměstnanci nemají. Dle mého názoru by se 

jim však příspěvek na dopravu určitě zamlouval a byla by to pro ně velká finanční pomoc. 

 

Myslím si, ţe se společnost stará velice dobře o své zaměstnance, ţe jim poskytuje 

hodně výhod, které zaměstnance s radostí vyuţívají. Doporučila bych však ještě, aby 

společnost Relax poskytovala i zaměstnancům v Česku příspěvek na dopravu. Dále by mohla 
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společnost organizovat více sportovních a kulturních akcí pro zaměstnance a jejich rodinné 

příslušníky, přispívat na další vzdělávání zaměstnanců, například na jazykové kurzy a nebo 

kurzy manaţerských a prodejních dovedností. Také by mohla přispívat na důchodové 

připojištění. 

 

Dle rozhovoru, který byl veden s českým a slovinským zaměstnancem vyplynulo, ţe 

český zaměstnanec narozdíl od slovinského není tak moc spokojený se zaměstnaneckými 

výhodami, které mu poskytuje stát a přál by si se vyrovnat v ţivotní úrovni aspoň občanům 

slovinského státu. Český zaměstnanec si myslí, ţe není dostatečně odměňován a motivován za 

svou práci. S výhodami, které jim poskytuje jejich společný zaměstnanec jsou aţ na pár 

drobností velmi spokojeni. Avšak novým výhodám, které by jim mohl zaměstnavatel zavést 

se určitě nikdo z nich nebrání a naopak by si přáli ještě získávát nové zaměstnanecké odměny, 

které by jim zlepšily jejich ţivotní úroveň. 

 

Doporučila bych jak státu tak i společnosti, aby lépe poslouchaly poţadavky a přání 

jejich občanů a zaměstnanců, zaváděly jim nové zaměstnanecké výhody a zvyšovaly tak jejich 

ţivotní úroveň a blahobyt celého státu. 
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6 Závěr 

 

Sociální politika a politika zaměstnanosti sehrávají v poslední době rozšířené 

Evropské unie důleţitou roli. Přesto jsou systémy sociálního zabezpečení v členských zemích 

Unie značně různorodé. Ambicemi Evropské unie není sjednocovat tyto rozdílné systémy, ale 

spíše podporovat cíle, jichţ chtějí společně dosáhnout. Těmito cíly jsou vyšší zaměstnanost, 

rovnější postavení ţen a můţu na trhu práce, podpora vzdělávání a rozvoj kvalifikace 

pracovníků.  

 

Pro tento účel byl zřízen Evropský sociální fond, z něhoţ mohou čerpat státy finanční 

prostředky na financování svých programů v sociální oblasti. 

 

V této práci byla představena sociální politika a kultura vybrané mezinárodní firmy. 

Byly porovnány rozdíly v dceřiných společnostech, které sídlí ve Slovinsku a v České 

republice. Ačkoliv se tyto dva státy v mnohém liší, ač uţ je to v kuluře, zvyklostech nebo 

zákonech, mají tyto dvě země společné slovanské kořeny. Další spojující prvek je i jejich 

členství v Evropské unii. Mimo jiné tyto dva odlišné státy spojila jedna mezinárodní firma, 

která má pobočky v obou těchto zemích. Neboť díky vzájemné spolupráci těchto dvou 

dceřiných společnostech se přenáší česká kultura do slovinské a naopak. Zaměstnanci se tak 

učí znát jejich kulturu, zvyky, jazyk a nacházejí mezi nimi mnohdy i nové přátele.  

 

 Cílem diplomové práce bylo představit sociální politiku a kulturu mezinárodní firmy    

a porovnat disparity v jednotlivých dceřiných společnostech, které sídlí ve Slovinsku a České 

republice. Neboť rozdíly ve zkoumaných mezinárodních pobočkách jsou podstatné. Liší se 

kulturou, zvyky, zákony i odměňováním zaměstnanců. Tohoto cíle bylo v této práci dosaţeno. 

Z kvantitativního výzkumu navíc vyplynuly i další zaměstnanecké výhody, které by si 

zaměstnanci přáli, ať uţ aby byli stanovené zákonem, nebo jim je poskytoval jejich 

zaměstnavatel. Těmito výhodami jsou vitamínové balíčky, vstupy na sportovní a kulturní 

akce, příspěvek na stravné při zaměstnání, příspěvek na dopravu,  nebo příspěvek                   

na důchodové připojištění. 

 

Jak bylo zjištěno, sociální politika se uvnitř mezinárodní firmy liší v některých 

ohledech. Stále je však moţné na odstraňování těchto rozdílů pracovat, zdokonalovat péči       
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o své zaměstnance, vytvářet jim tak lepší pracovní podmínky a tím rovněţ i zdokonalovat 

jejich pracovní nasazení a jejich přínos pro společnost. Neboť zaměstnanec, o kterého jeho 

zaměstnavatel dobře pečuje, je spokojený zaměstnanec, který pracuje efektivně a s radostí.  

Tato teorie byla potvrzena i v rámci kvantitativního výzkumu, kterým byl telefonický 

rozhovor se slovinským a s českým zaměstnancem. V rámci tohoto rozhovoru byly potvrzeny 

obě hypotézy, které byly stanoveny jak v úvodu této práce tak i v rámci kvantitativního 

výzkumu. 

 

V dnešní době je čím dál více důleţité, aby se zákonodárci zaměřili na zdokonalování  

sociální politiky, pokud chtějí svým občanům zařídit plnohodnotný ţivot. Neboť dnešní 

uspěchaná a náročná doba si přímo vyţaduje, aby bylo o občany daného státu lépe postaráno   

a zvyšovala se jim tak i jejich ţivotní úroveň. Tímto by se měli řídit jak zákonodárci, kteří  

chtějí mít spokojené občany, tak i zaměstnavatelé, kteří si přejí mít spokojené a svědomité 

pracovníky. 
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Přílohy 
Příloha č. 1: Rozhovor se slovinským zaměstnancem společnosti Relax 

 

Ali ste zadovoljni s socialno politiko, ki je zagotovljeno z zakonom? 

Odgovor slovenskega zaposlenega: »Ja, mislim, da so postali zelo dobro skrbi za svoje 

zaposlene. Naša socialna politika je vsekakor na višji ravni kot v nekaterih drugih revnejših 

drţavah. " 

 

Ali menite, da vlada, se zagotavljajo dajatve dovolj? 

Odgovor slovenskega zaposlenega: »Ja, stanje nam daje veliko prednosti, ki so koristne za 

nas. Vendar pa lahko vedno nekaj za izboljšanje in skrb za svoje drţavljane bolje. Nihče ne bi 

bile nove koristi in izboljšati delovne razmere gotovo branil. " 

 

Kaj naj druge koristi država zagotoviti svojim državljanom? 

Odgovor slovenskega zaposlenih: "Lahko bi bilo več za povečanje usposabljanja zaposlenih, 

jim zagotoviti več usposabljanja in tečaji. Ona bi se povečala plačila za delo ob vikendih ali 

nadurno delo. Prav tako povečali koristi za starše z otroki, otrokom zagotoviti različne tabore 

in tečajev. " 

 

Kako ste zadovoljni s koristmi, vaš delodajalec vam ponuja družba Relax? 

Odgovor slovenskega osebja: "Zelo sem vesel, delodajalec posluha za nas in še vedno 

povzroča veliko koristi." 

 

Katere prednosti ste ga navedli, je najbolj všeč? 

Odgovor slovenskega osebja: "Jaz raje imajo prednost, da prihodek od prodaje zato, ker je 

zanimivo za poţivitev moje plače. Imam uporabljajo diskontirani počitnice in študijskih 

potovanj. Usposabljanje izboljšuje svoje znanje in mi daje nove priloţnosti. " 

 

Kakšne so prednosti, ki vam niso všeč? 

Odgovor slovenskega osebja: "Imam vse prednosti ljubezni in ne vem ničesar o tem, kaj sem 

res všeč." 

 

Katere druge ugodnosti hočeš, da daste vaš delodajalec? 

Odgovor slovenskega osebja: "Ţelim si, da bi lahko dobili nekaj vitamina paketi v času 
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bolezni, poleg tega pa bom zagotovo všeč, da jo veliko bolj športne in kulturne dejavnosti. 

Nekatere nove in zanimive, in definitivno nekaj usposabljanj, kot so jezik Češki jezikovnega 

tečaja, lahko razumem in moji kolegi na Češkem. 

 

Kako vas motivira dajatev, zagotovljenih delovnih dosežkov? 

Odgovor slovenskih delavcev: "več koristi dobim, tem bolj me motivira za delo, vendar 

morda vsakega delavca." 

 

Ali menite, da imajo delavci v drugi državi (Sloveniji ali na Češkem), so bolj ali bolje 

koristi od tebe? 

Odgovor slovenskega osebja: "Ne vem. Vendar menim, da imajo sistema nagrad, ki jih je 

drţava, kot smo v Sloveniji. Kot je za prednosti, ki nam daje naša skupna delodajalca podjetje 

Sprostite se z nami tudi enako. Torej, verjetno bolje kot mi. " 

 

Ali menite, da je druga konkurenčna podjetja so zaposleni, večje koristi od tebe? 

Odgovor slovenskega zaposlenih: »No, ţal nimam teh informacij, ampak zato, ker smo 

največja slovenska turistična agencija, tako da mislim, da niso boljši od nas.« 
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Příloha č. 2: Stanovené cíle Lisabonskou strategií 

 

Rok Cíle Lisabonské strategie 

2001 Registrace a vyhodnocení strání pomoci 

Strategie zjednodušení regulace 

2002 Nový regulační rámec pro veřejné zakázky 

Nový regulační rámec pro elektronický obchod 

Vyhodnocení sociálních politik 

Národní akční plán proti exkluzi a chudobě 

2003 Jednotný trh rizikového kapitálu 

Větší otevření trhu elektrické energie pro podnikovou 

sféru 

Nový regulační rámec pro telekomunikace 

Liberalizace trhu transevropské ţelezniční nákladní 

dopravy. Šestý rámcový program výzkumu a vývoje 

2004 Další otevření trhu plynu pro podnikovou sféru 

Jednotný Evropský vzdušný prostor 

Regulační rámec pro zdaňování energií 

Regulační rámec pro zdanění úspor 

2005 Jednotný trh pro všechny finanční sluţby 

Otevření trhů elektřiny pro spotřebitele 

Start Evropského systému obchodování s emisemi CO2 

2006 Druhá fáze otevírání trhů poštovních sluţeb 

2008 Liberalizace trhu veškeré mezinárodní ţelezniční 

nákladní dopravy 

2009 Nová, resp. Konečná fáze otevření trhu poštovních 

sluţeb[7] 

Zdroj: Brdek, M., Jírová H., Sociální politika v zemích EU a ČR 


