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1  Úvod 

V současnosti je pro mnohé lidi práce hlavním zdrojem k získání finančních prostředků, 

a tak se není čemu divit, že každý zaměstnanec se snaží si své pracovní místo udržet 

za každou cenu. Hodně tomu napomáhají i zaměstnavatelé, kteří ve většině případů nedají 

dopustit na kvalitní a pracovité zaměstnance, které se snaží udržet si ve své firmě. 

Pracovníci, kteří pracují na vysoký výkon, zároveň přispívají organizaci k lepší pozici 

na trhu. A proto většina zaměstnavatelů vynakládá velké úsilí, aby jejich pracovníci 

neodcházeli ke konkurenci, a zejména proto musí zaměstnavatel plnit všechny povinnosti, 

které vyplývají ze zákonů a předpisů. Nicméně se v dnešní době snaží mnoho organizací 

nabídnout svým pracovníkům i něco navíc oproti konkurenci, a tím získat výhodu 

nad jinými podniky. Cílem takových výhod je upevnění vztahů mezi pracovníkem 

a organizací a zajistit pozitivní názor a náhled ze strany zaměstnance na danou firmu. 

Cílem bakalářské práce je zhodnotit zaměstnanecké výhody v konkrétní firmě, kterou je 

VOP-026 Šternberk, s.p., přesněji v lokalitě Šenov u Nového Jičína. Na základě získaných 

informací a jejich vyhodnocení je možno dojít k závěrům, které mohou pro danou firmu 

sloužit jako možná opatření do budoucnosti. 

Bakalářská práce je zaměřena na zaměstnanecké benefity, které jsou pro pracovníky hlavním 

nástrojem k hodnocení firmy a ke zvyšování pracovní motivace lidí. Práce je rozdělena 

do dvou hlavních částí. První částí je část teoretická, která obsahuje informace, jak by se 

zaměstnavatel měl o své zaměstnance nejlépe starat. Tyto povinnosti jsou dány především 

zákony a jsou pro organizace závazné. V teoretické části je uveden také hlavní význam 

zaměstnaneckých výhod, které firmy mohou, ale i nemusí nabízet svým pracovníkům. Výběr 

těchto benefitů závisí pouze na organizaci. V druhé části, v části praktické se práce zaměřuje 

už na konkrétní firmu VOP-026 Šternberk, s.p., která je charakterizována hlavními údaji 

o firmě a popisuje benefity, které firma využívá a nabízí svým pracovníkům. Na základě 

vyplněných dotazníků, které byly poskytnuty zaměstnancům firmy VOP-026 Šternberk, s.p., 

v lokalitě Šenov u Nového Jičína, je zde uvedeno vyhodnocení jednotlivých výhod, nebo-li 

jaké benefity vyhovují zaměstnancům dané firmy, jaké výhody by navíc uvítali a co pro ně 

benefity znamenají. Na konci druhé části jsou shrnuty a uvedeny konečné výsledky 

s návrhem řešení, které může mít pro firmu určitý přínos, a proto stojí návrh řešení 

za uvážení. 
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2  Péče o zaměstnance 

Péče o pracovníky zastupuje společenské zájmy a cíle, které se týkají občanských práv, 

zdraví a sociálního rozvíjení člověka. Dále pak osobní zájmy a cíle zaměstnance i cíle 

organizace, které se týkají zabezpečení potřebných pracovníků [3]. 

2.1  Podstata péče o zaměstnance 

Péče o pracovníky představují poskytované služby ze strany zaměstnavatele, které mohou 

souviset s pracovištěm, ale nemusí přímo souviset s vykonávanou prací [1]. 

Péči o pracovníky lze rozdělit na: 

 povinnou péči o pracovníky, která je daná zákony, předpisy a kolektivními smlouvami 

na vyšší úrovni, 

 smluvní péči o pracovníky, která je sjednána v kolektivních smlouvách uzavřenými 

na úrovni organizace, 

 dobrovolnou péči o pracovníky, která je výrazem sociální politiky zaměstnavatele a je 

projevem jeho úsilí o získání konkurenční výhody na trhu práce [3]. 

2.1.1  Individuální služby 

Individuální služby, které zaměstnavatel nabízí zaměstnancům, jsou určeny přímo 

pro konkrétní pracovníky a mohou souviset s nemocí, úmrtím blízké osoby nebo s problémy 

v zaměstnání. 

Nemoc 

Principem těchto služeb je poskytnout zaměstnanci pomoc při dlouhodobé nepřítomnosti 

v práci z důvodu nemoci. Důvodem, proč organizace poskytuje tyto služby je, aby byl 

zajištěn rychlejší návrat zaměstnance do práce. Sociálním důvodem je pak poskytnout 

pracovníkovi podporu a radu. Tato potřeba existuje, pokud se zaměstnanci bez této podpory 

neobejdou. Ale i v případě, kdy tuto pomoc nezabezpečují státní zdravotní a sociální služby 

nebo ji nemůže poskytnout jeho vlastní rodina. 
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Úmrtí blízké osoby 

Úmrtí blízké osoby představuje pro člověka velmi těžké a složité období, a proto organizace 

přikládají těmto službám značnou důležitost. V těžkých chvílích zaměstnance se mu snaží 

zaměstnavatel pomoci. Může se jednat o služby spojené s uspořádáním pohřbu a záležitostmi 

poslední vůle a pozůstalosti. 

Rodinné problémy 

Někdy se může zaměstnanec dostat do rodinných problémů, například v souvislosti s dluhy. 

V takovém případě organizace, které záleží na jejich zaměstnancích, se snaží svým 

pracovníkům pomoci. Neznamená to zaplacení dluhu firmou, ve které zaměstnanec pracuje, 

ale pomoc může být orientována na konzultační služby nebo na poskytnutí rady, kde a jak 

vyhledat odbornou pomoc, která pracovníkům pomůže. 

Problémy v zaměstnání 

Pracovní problémy by zaměstnanec měl řešit se svým nadřízeným nebo vedoucím týmu. 

Nejlepším řešením je poskytnout pracovníkovi konzultaci, která mu dá možnost vypovídat 

se ze svých pracovních problémů. Konzultant by měl být schopen pracovníkovi navrhnout 

určité kroky, které by daly věci zpátky do pořádku, ale nesmí se dopustit kritizování nikoho, 

kdo souvisí s daným problémem. 

Starší a penzionovaní pracovníci 

Služby, které souvisí se staršími pracovníky, jsou zaměřené zejména na přípravu odchodu 

do důchodu a na pracovní problémy, se kterými se setkávají starší zaměstnanci. Je vhodné, 

aby podnik projevil zájem i o penzionované zaměstnance, kteří pracovali v podniku dlouhou 

dobu. Zájem může zajistit společenskými akcemi pro důchodce nebo návštěvou bývalých 

zaměstnanců v důchodu během jejich nemoci. 

2.1.2  Služby skupinové péče 

Skupinové služby jsou zaměřené na sportovní a společenské aktivity, ale mohou souviset 

i s péči o předškolní děti, s pomocí dobročinným organizacím, se stravováním pracovníků. 
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Podniková stravovací zařízení jsou ve většině organizací žádaná, ale musí tomu odpovídat 

i velikost dané organizace. Dalším řešením pak může být poskytování stravenek na obědy. 

Zařízení, která se starají o děti pracovníků, mají velký vliv na udržení rodičů, kteří by si 

v opačném případě nemohli dovolit pracovat na plný nebo částečný úvazek [1]. 

2.2  Organizace pracovní doby 

Pro zaměstnance je organizace pracovní doby jasným motivačním faktorem, a proto hodně 

lidí upřednostňuje možnost spolurozhodovat o jejím rozvržení [2]. 

Mimořádné pracovní podmínky zahrnují obtížné pracovní režimy a vytvářejí riziko 

pro zaměstnance, kdy může dojít k ohrožení jeho bezpečnosti a zdraví. Zaměstnavatel 

poskytuje svým pracovníkům za vykonanou práci v těchto podmínkách příplatky. Příplatky 

mohou být stanoveny procentem například z průměrného výdělku nebo absolutní sazbou, 

která je vyjádřena v korunách českých za jednu hodinu. Zaměstnavatel je povinen tyto 

příplatky vyplácet za práci v noci, za práci přesčas, za práci ve svátek, v sobotu a neděli, 

za práci ve ztíženém prostředí [7]. 

Směnová a noční práce 

Pracovní režim určuje rozložení pracovních dní v týdnu, délku a cykly střídání pracovních 

směn a časové umístění směn. Musí uznávat platné zákony, požadavky provozu a zájmy 

zaměstnanců. 

U nepřetržitých provozů se pracovní doba zpravidla rozvrhuje do pětidenního pracovního 

týdne. Při rovnoměrném rozvržení se stanovená týdenní pracovní doba rozvrhuje takovým 

způsobem, aby délka směny nepřesáhla devět hodin. Týdenní pracovní doba bez práce 

přesčas nesmí u nerovnoměrného rozvržení překročit v průměru stanovenou týdenní 

pracovní dobu za období, které může činit nejvýše 12 kalendářních měsíců po sobě jdoucích. 

Délka směny u nerovnoměrného rozvržení nesmí překročit 12 hodin. 

Jednosměnný pracovní režim může začínat a končit v jakoukoliv denní hodinu. 

Při dvousměnném režimu se pracovníci navzájem střídají ve dvou směnách, většinou ranní 

a odpolední, při třísměnném režimu ve třech směnách v rámci 24 hodin po sobě jdoucích. 
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Ke střídání dochází většinou po týdnu. Nepřetržitý provoz probíhá 24 hodin denně ve všech 

sedmi dnech v týdnu a to po celý rok. 

Z pohledu pracovníka je práce na směny a hlavně noční práce hodnocena jako náročnější. 

Základním problémem noční práce je narušení biologického rytmu organismu. Pracovník 

trpí nedostatkem spánku a dochází k narušení stravovacího režimu. Snižuje se čas 

pro rodinný život a omezuje prostor pro společenské aktivity, například kulturní akce. 

Pro noční směny je nevhodná těžká fyzická práce, ale i činnost, která vyžaduje velkou 

pozornost. 

Nevýhody práce ve vícesměnném a nočním provozu je nutné zaměstnancům nahrazovat 

a hlavně chránit jejich zdraví. Ze zákona má zaměstnavatel povinnost zajistit, aby 

zaměstnanec, který pracuje v noci, prošel před zařazením na tuto práci preventivní 

a zdravotní prohlídkou. Prohlídka se pravidelně opakuje a to nejméně jednou ročně, nebo 

v případě, kdy o to zaměstnanec požádá. Práce v noci je mladistvým zakázána. Zákaz noční 

práce u žen byl zrušen, nicméně platí ustanovení, že pokud požádá těhotná žena, která 

pracuje v noci o přeřazení na denní práci, je zaměstnavatel povinen této žádosti vyhovět. 

Za práci v noci  je nutné zaměstnanci zaplatit příplatek. 

Režim práce a odpočinku 

Režim práce a odpočinku v rámci pracovní směny představuje poměr mezi dobou práce 

a rozmístěním nutných přestávek. Pracovní přestávky odstraňují nebo zmenšují pracovní 

únavu a ustalují pracovní výkon, snižují jednotvárnost práce a napomáhají k vyšší pracovní 

motivaci. Zaměstnavatel je povinen poskytnout pracovníkovi přestávku na jídlo a oddech 

v délce nejméně 30 minut a to nejdéle po šesti hodinách nepřetržité práce. Tato přestávka se 

nezapočítává do pracovní doby. Dále je nutno zaměstnanci poskytnout přestávky na osobní 

potřeby a u práce s větší pracovní zátěží také přestávky na zvláštní oddech. 

Přestávky mohou být organizované nebo neorganizované. Při stanovení organizovaného 

režimu práce a odpočinku je třeba zvolit vhodný počet přestávek a přestávky časově 

umístit [2]. 
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Práce přesčas 

Zaměstnanci mohou práci přesčas vykonávat pouze mimořádně. Celková práce přesčas 

nesmí přesáhnout průměrně více jak 8 hodin týdně a to v období, které může mít maximálně 

26 po sobě jdoucích týdnů. V kolektivní smlouvě se může toto období zvýšit maximálně 

na 52 týdnů po sobě jdoucích. Do práce přesčas se nezahrnuje taková práce přesčas, 

za kterou bylo pracovníkovi poskytnuto náhradní volno [9]. 

2.3  Pracovní prostředí 

,,Pracovním prostředím se rozumí fyzikální, chemické, biologické, sociální a kulturní činitele 

působící na pracovníky v průběhu pracovního procesu. Je určováno charakterem 

vykonávané práce, technologickými postupy a technickým vybavením, prostorem, v němž 

pracovní proces probíhá, hygienickým vybavením i estetickým řešením pracoviště.“ [2]. 

V dnešní době potřebuje firma působit nejlepším dojmem na své zákazníky a jednou 

z důležitých rolí v tomto případě hraje vnější vzhled organizace i zaměstnanců. Proto by 

podnik měl vytvářet zdravé a estetické prostředí, kterém přispívá k udržování zdraví člověka 

a pomáhá k regeneraci jeho pracovní síly i jeho schopností. Podnik musí dodržovat čistotu 

a hygienu na pracovištích [6]. 

Špatné pracovní prostředí zvyšuje pracovní zatížení. Pracovník musí vynakládat část své 

námahy na překonání vlivů, které pracovníkovi danou práci ztěžují. Při dlouhodobém 

pobývání v nepřijatelném pracovním prostředí je třeba počítat se zdravotním nebo morálním 

poškozením zaměstnance. Těžké přizpůsobení na nepříznivé prostředí vyvolává 

u zaměstnance nespokojenost nebo nechuť, která se ve většině případů odráží v jeho vztahu 

k organizaci. Snižuje se pracovní výkon a zaměstnanec má sklon k pracovních neschopnosti 

a výkyvům [2]. 

Požadavky na pracoviště 

Zaměstnavatel je povinen udržovat pracoviště po dobu provozu ve stavu, který nemůže 

ohrozit zdraví a bezpečnost zaměstnanců. Podmínkou k uvedení pracoviště do provozu je 

dodržení stanovených požadavků nacházející se ve zvláštních právních předpisech. 
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Před uvedením pracoviště do provozu je nutné, aby zaměstnavatel zajistil: 

 uspořádání pracoviště, při kterém budou zaměstnanci chráněni před nepříznivými vlivy 

a škodlivými účinky všech pracovních procesů, zajištění bezpečného provozu 

a stanovení úklidu a oprav pracoviště, 

 stanovení způsobu vedení dokumentace o pracovištích, obsahu dokumentů a osoby 

odpovědné za vedení pracoviště, 

 umístění a uspořádání všech zařízení, skladových prostorů a dopravních komunikací 

a bezpečné umístění vybavení pracoviště, při kterém nemůže dojít k jeho nechtěnému 

uvolnění, 

 zajištění pracoviště proti vstupu nepovoleným osobám jak v pracovní době, tak 

i mimopracovní dobu, 

 zabezpečení ochrany zdraví na pracovišti, na nichž se používají nebezpečné 

a zdraví škodlivé směsi a přípravky, 

 zajištění určitých opatření pro zvládnutí mimořádných a nepředvídatelných situací 

a pro možnou evakuaci zaměstnanců [10]. 

Prostorové řešení a barevná úprava pracoviště 

Při řešení pracoviště je třeba zajistit ochranu zdraví pracovníka i jeho pracovní klid. 

Na jednoho zaměstnance musí být na pracovištích nejméně 2 m
2
 volného podlahového 

prostoru, 12 m
3
 volného vzdušného prostoru při práci, která se vykonává vsedě, 15 m

3
 

volného vzdušného prostoru při práci vykonávané vstoje a 18 m
3
 volného vzdušného 

prostoru při tělesné a těžké práci. Pracoviště, u kterých je hlavní pracovní poloha vsedě, 

musí být vybavena pracovní židlí s možnou nastavitelnou výškou sedáku a opěrou na záda. 

Pracoviště s polohou vstoje mají být vybavena sedadlem pro možný krátkodobý odpočinek. 

Pracovník by měl mít možnost měnit pracovní polohu vstoje a vsedě. Jestliže musí být 

zvolena pouze jedna poloha, pak je přijatelnější pracovat vsedě, pokud to ovšem umožňuje 

charakter práce. 
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Barevné řešení pracoviště má také velký vliv na výkon i pohodu pracovníka. Barva slouží 

v pracovním prostředí jako způsob signalizace, identifikace, zlepšení světelných podmínek 

a psychologického ovlivnění pracovníka. Ve většině případů je barevná úprava pracoviště 

normalizována. Normou je zavedeno také povinné barevné označení nebezpečí 

a bezpečnostních zařízení. 

Osvětlení 

Správné osvětlení je pro člověka velmi důležité, protože většinu informací vnímá zrakem. 

Jestliže se hodnotí kvalita osvětlení, zkoumá se především osvětlenost, oslnění, směrovost 

a barevný odstín světla. Osvětlenost představuje množství světla na určité ploše. Průměrná 

hodnota, pod kterou nesmí osvětlenost klesnout, je pak stanovena normou. 

Osvětlení může být zajišťováno denním světlem, umělým světlem nebo jejich společnou 

kombinací. Pro člověka je rozhodně lepší denní osvětlení, které má nezastupitelný zdravotní 

význam. Umělé osvětlení představuje pro člověka pokaždé určitý stresor, proto by se mělo 

používat pouze v případě, kdy je to podstatně odůvodněno. 

Mikroklimatické podmínky 

Mikroklimatické podmínky rozhodují o tepelné pohodě pracovníka. Jsou vytvářeny 

především teplotou vzduchu, relativní vlhkostí vzduchu a rychlostí proudění vzduchu. 

Nevyhovuje nebo nezdravě působí na organismus jak přílišné množství tepla, tak 

podchlazení. Tepelná nepohoda ovlivňuje svalový výkon, koordinaci pohybů, pozornost, 

rychlost reakce i duševní činnost. 

Optimální mikroklimatické hodnoty se mohou stanovit pouze podle podmínek konkrétního 

pracoviště a charakteru vykonávané práce. Pro člověka je důležité zajištění tepelné 

rovnováhy neboli situace, při které okolí odebírá lidskému tělu tolik tepla, kolik právě 

vytváří, díky tomu se tělesná teplota udržuje na stálé výši. 

Škodliviny v pracovním ovzduší 

Nejznámějšími škodlivinami v ovzduší jsou prach a toxické škodliviny, které mohou 

způsobit člověku různé přenosné a parazitární nemoci. Pro tyto škodliviny jsou stanoveny 
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přípustné expoziční limity a u toxických škodlivin také nejvyšší přípustné koncentrace, 

kterým nesmí být zaměstnanec vystaven. 

Hluk 

Hluk je považován v současnosti za závažnou škodlivinu, neboť působí na zaměstnance 

skrytě a na jeho zdravotním stavu se projeví až po dlouhé době. Za hluk je považován každý 

hluk, který má na člověka nepříjemný, škodlivý nebo rušivý účinek. Nepříjemné působení 

hluku ovlivňuje motivaci zaměstnance a může se také projevovat i na zhoršení jeho 

pracovního výkonu. Rušivé působení hluku zvyšuje pracovní zatížení. Škodlivé působení 

hluku může mít dopad zvláště na sluch pracovníka, zhoršuje stav nervové soustavy a snižuje 

odolnost lidskému organismu [2]. 

Sociálně-psychologické pracovní podmínky 

Sociálně psychologické podmínky lze charakterizovat jako takové podmínky, které jsou 

spjaty s neustálým kontaktem zaměstnance s jinými pracovníky v organizaci nebo 

naopak podmínky, kdy pracovník pracuje sám a izolovaně od ostatních. Pracovní činnosti, 

které jsou prováděny izolovaně, mohou mít vliv na psychiku pracovníka.  

Ve vztazích na pracovišti dochází k uspokojování sociálních potřeb pracovníka. Pro většinu 

lidí představují dobré vztahy na pracovišti určitou cennost, naopak problémy mezi 

spolupracovníky zvládají velmi těžce. Ve většině případů má špatná atmosféra vliv 

na odchod zaměstnanců z firmy [3]. 

2.4  Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) 

Zaměstnavatelé musejí ze zákona zajistit alespoň minimální míru bezpečnosti práce 

a ochrany zdraví svých pracovníků. V případě nesplnění těchto povinností hrozí 

zaměstnavatelům sankce. Hlavním cílem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je 

předcházet škodám na životě, zdraví, prostředí a majetku. Škodou na životě a zdraví 

chápeme pracovní úraz nebo nemoc z povolání [2]. 
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,,Pracovní úraz je jakékoli poškození zdraví nebo smrt, které byly pracovníkovi způsobeny 

nezávisle na jeho vůli, krátkodobým, náhlým a násilným působením vnějších vlivů při plnění 

pracovních úkolů, v přímé souvislosti s nimi nebo pro plnění pracovních úkolů.“[2]. 

Odpovědnost za kompenzaci nese zaměstnavatel, u kterého byl poškozený v pracovním 

poměru v době, kdy se uskutečnil úraz. Této odpovědnosti se zaměstnavatel může zčásti 

nebo zcela zbavit, pokud prokáže určité skutečnosti uvedené v zákoníku práce. 

Zaměstnavatel je povinen poskytnout poškozenému pracovníkovi odškodnění za ztrátu 

na výdělku, za bolest a za vynaložené náklady související s léčením. 

Nemoc z povolání vzniká působením škodlivých faktorů. Za nemoc z povolání se považuje 

pouze ta nemoc, která je uvedena v seznamu nařízení vlády. Za škodu, která byla způsobena 

nemocí z povolání, odpovídá zaměstnavatel, u něhož pracovník pracoval naposledy 

v pracovním poměru před zjištěním dané nemoci. 

Součástí monitorování BOZP jsou lékařské prohlídky, které mohou být: 

 periodické (opakují se v určitých intervalech, obvykle po 1 až 3 letech, vykonávají se 

u profesí, u kterých lze očekávat změny ve zdravotním stavu pracovníka v závislosti 

na výkonu práce), 

 řádové (provádějí se u zaměstnanců, u kterých probíhají zároveň periodické prohlídky, 

jsou uskutečňovány v rozmezí pěti let, u zaměstnanců nad 50 let probíhají jednou 

za 3 roky, souvisejí s kontrolováním zdravotního stavu, na který má vliv stárnutí 

pracovníka nebo vznik běžných onemocnění), 

 mimořádné (podstupují je zaměstnanci, kteří vykonávají epidemiologicky závažné 

činnosti a pracovníci, u kterých se provádějí periodické prohlídky, hlavním podnětem 

k mimořádným prohlídkám je podezření, že došlo ke změně zdravotní způsobilosti 

zaměstnance k práci), 

 výstupní (uskutečňují se po skončení pracovního poměru, slouží ke zjištění aktuální 

zdravotního stavu pracovníka, zda nedošlo k poškození zdraví vlivem vykonávané 

práce) [2]. 
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2.4.1  Ochranné pracovní prostředky 

Osobní ochranné pracovní prostředky se nazývají takové prostředky, které chrání 

zaměstnance před nebezpečím a riziky. Nesmí mít vliv na pracovní výkon a nesmí ohrožovat 

zaměstnancovo zdraví. V případě, že při práci dochází k znečištění oděvu a obuvi, poskytuje 

zaměstnavatel svému zaměstnanci také oděv a obuv. Zaměstnavatel je povinen poskytnout 

pracovníkům čistící a dezinfekční prostředky, pokud může dojít k  znečištění kůže a oděvu. 

Zaměstnavatel je povinen vykonávat dozor nad používáním ochranných prostředků a nabízí 

pracovníkům ochranné prostředky bezplatnou formou [9]. 

2.5  Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců 

Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců je zaměřeno v první řadě na zlepšení pracovního výkonu 

zaměstnance, na dosažení osobních cílů, které jsou zaměřeny na jejich kariéru, a na zlepšení 

výkonu celé organizace. 

2.5.1  Vzdělávání zaměstnanců 

Vzdělávání zaměstnanců představuje určitá opatření a činnosti, které vedou k získávání 

znalostí, dovedností a schopností. Hlavním cílem je zvýšení kvalifikace pracovníků. 

Mezi oblasti vzdělávání patří: 

 orientace, jejímž cílem je zaměření na kolektiv zaměstnanců a práci na konkrétní 

pracovní pozici, 

 prohlubování kvalifikace neboli přizpůsobování znalostí zaměstnanců požadavkům 

jednotlivých pracovních míst, 

 rekvalifikace představující získání nových dovedností, které zaměstnanci umožní 

pracovat na jiné pozici, 

 profesní rehabilitace, jejímž cílem je zpětné zařazení lidí, kterým určité okolnosti 

bránily ve vykonávání dosavadní profese [2]. 
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Formální a neformální vzdělávání 

Neformálním vzděláváním se rozumí učení se ze zkušeností a probíhá na pracovišti. 

Znamená to, že lidé se hodně mohou naučit pomocí procesů, které nastávají v organizaci.  

Neformální vzdělávání může mít tři formy: 

 seminář, který představuje vzdělávání, v tomto případě probíhá práce a učení 

v oddělených prostorech, 

 pracoviště, ve kterém dochází ke vzdělávání, jedná se o plánované a odborně zaměřené 

vzdělávání, 

 učení a práce jsou neoddělitelně smíchány, v takovém případě se vzdělávání stává 

součástí každodenní práce, kdy pracovníci získávají dovednosti plněním určitých úkolů 

a výzev. 

Formální vzdělávání je plánované a používá určité vzdělávací programy, které se skládají 

z instruktáže a praktického vyzkoušení z probíraných témat [1]. 

2.5.2  Rozvoj zaměstnanců 

Rozvoj pracovníků se specializuje na získávání znalostí a dovedností, které člověk naléhavě 

nepotřebuje k vykonávání dosavadního zaměstnání. Rozvoj se zaměřuje také na sociální 

dovednosti a osobnost pracovníka. Příkladem mohou být jazykové kurzy nebo kurzy 

asertivity [2]. 

2.6  Odměňování zaměstnanců 

Odměňování představuje odměnu za vykonanou práci a je také neefektivnějším prostředkem 

k motivaci zaměstnanců. Odměny mohou mít peněžní nebo nepeněžní formu, ale mohou se 

vyskytnou například i v podobě povýšení, vzdělávání nebo veřejného uznání. 

Odměňování zahrnuje základní peněžní odměnu a dodatečné peněžní odměny, 

zaměstnanecké výhody, nepeněžní odměny jako například uznání, ocenění, úspěch a procesy 

řízení pracovního výkonu [3]. 
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2.6.1  Mzda 

,,Mzdou se rozumí peněžité plnění nebo plnění peněžité povahy (naturální mzda) 

poskytované zaměstnavatelem zaměstnanci za práci, a to podle její složitosti, odpovědnosti 

a namáhavosti, podle obtížnosti pracovních podmínek, pracovní výkonnosti a dosahovaných 

pracovních výsledků.“ [7]. 

2.6.2  Zaměstnanecké výhody 

Zaměstnanecké výhody slouží zvláště k posílení kladného vztahu pracovníka k organizaci. 

Povaha benefitů vychází z možností zaměstnavatele, potřeb pracovníků a z nabídky 

konkurenčních organizací [5]. 

Zaměstnanecké benefity mohou být poskytovány fixním nebo flexibilním způsobem. 

U fixního způsobu jsou benefity definovány v kolektivní smlouvě nebo ve vnitřním 

předpisu. Jsou určeny pro všechny zaměstnance a záleží pouze na nich, zda tyto výhody 

chtějí nebo nechtějí využít. Druhým typem poskytování zaměstnaneckých výhod je způsob 

flexibilní, při kterém zaměstnavatel zveřejňuje balíček výhod s daným ročním limitem bodů 

pro každého jednotlivce. Zaměstnanec si z balíčku vybere takové benefity, které mu budou 

nejvíce vyhovovat [4]. 

Význam zaměstnaneckých výhod 

Hlavní funkcí zaměstnaneckých benefitů je funkce motivační. Benefity mají motivovat 

zaměstnance k lepšímu pracovnímu výkonu. Z hlediska ekonomického se jedná o možnost 

využití úspor mzdových nákladů a to s ohledem na daňové úlevy a zvýhodnění. Poskytování 

výhod napomáhá k udržení kvalitních a k získání nových pracovníků. Z pohledu 

zaměstnavatele se jedná o efektivní investování do zaměstnanců. Poskytováním benefitů se 

daná organizace snaží odlišit od konkurence a tím získat konkurenční výhodu, pomáhá 

k posílení kultury firmy a dochází ke zvyšování hodnoty značky. Dochází také ke zvyšování 

image a atraktivity zaměstnavatele. Při poskytování zaměstnaneckých výhod nesmí docházet 

k diskriminaci a zaměstnavatel je povinen zajistit rovné zacházení se všemi zaměstnanci [5]. 
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Daňové a odvodové vymezení zaměstnaneckých benefitů 

Benefit představuje plnění, které plyne od zaměstnavatele k zaměstnanci, nejedná se 

o mzdové plnění a nevztahuje se na něj právní nárok. Čím více mají benefity daňových 

a odvodových výhod, tím jsou výhodnější a lepší. 

Rozlišují se tři základní daňové a odvodové výhody: 

 daňová výhoda na straně zaměstnavatele (poplatníka) představuje benefit jako daňový 

výdaj a tím snižuje daňový základ (prohlubuje tzv. daňovou ztrátu), 

 daňová výhoda na straně zaměstnance, který je poplatníkem, znamená, že příjem 

z benefitů není součástí příjmů pro zdanění a nezvyšuje základ daně poplatníka (plátce 

je zaměstnavatel, který nemá žádné daňové povinnosti), 

 odvodová výhoda na straně zaměstnavatele (plátce) i zaměstnance (poplatníka) 

představuje výhodu, kdy příjem se nestává součástí vyměřovacích základů pro odvod 

zdravotního pojištění a pojistného na sociální zabezpečení (zaměstnavatel nemá 

odvodové povinnosti). 

Pokud všechny tři výhody nastanou souběžně, jedná se o tzv. mimořádné zvýhodněné 

benefity. V případě, že stojí výhody samostatně, pak představují částečně zvýhodněné 

benefity. 

Zejména je sledován daňový režim u zaměstnavatele (poplatníka) z hlediska daně z příjmů 

právnických osob, pokud je zaměstnavatel právnickou osobou. Nebo z hlediska daně 

z příjmů fyzických osob, pokud zaměstnavatel představuje fyzickou osobu. V zákoně 

o daních z příjmů je pak výslovně stanoveno, který výdaj zaměstnavatele představuje daňový 

výdaj a který nedaňový. V některých případech může být stanoveno uznání výdaje 

za daňový po splnění určitých podmínek [4]. 

Hlavní typy zaměstnaneckých výhod 

Zaměstnanecké benefity mohou být rozděleny na: 

 penzijní systémy, které jsou považovány za jedny z nejdůležitějších benefitů 

pro zaměstnance, 
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 osobní jistoty posilující jistotu zaměstnance i jeho rodiny a to formou nemocenského, 

zdravotního nebo jiného pojištění, 

 finanční výpomoc, kdy se může jednat například o půjčky, pomoc při stěhování nebo 

slevy při koupit výrobků vyráběných podnikem, 

 osobní potřeby představující uznání vztahu mezi prací a osobními potřebami, například 

dovolená na zotavenou, péče o děti, 

 podnikové automobily a pohonné hmoty, které jsou stále více oceňovaným benefitem 

pro zaměstnance, 

 jiné výhody, které zvyšují životní úroveň zaměstnanců, např. příspěvky na stravování, 

příplatky na ošacení, 

 nehmotné výhody přispívající ke kvalitě pracovního života a sloužící k přesvědčení 

zaměstnance, že právě jeho zaměstnání je velmi atraktivní [1]. 

Členění zaměstnaneckých výhod 

Z hlediska daňové a odvodové výhodnosti se člení zaměstnanecké benefity na: 

 mimořádně výhodné benefity, které představují pro zaměstnavatele daňový výdaj, 

pro zaměstnance jsou tyto benefity osvobozeny od daně z příjmu fyzických osob 

a zároveň nejsou částí vyměřovacího základu pro odvod zdravotního pojištění 

a sociálního zabezpečení, 

 částečně výhodné benefity, které jsou daňovým výdajem pro zaměstnavatele, 

z hlediska zaměstnance se započítávají do vyměřovacího základu pro odvod 

zdravotního a sociálního pojištění nebo mohou být pro zaměstnance daňovým 

příjmem. 

Z hlediska věcného se benefity člení orientované na: 

 podporu zaměstnaneckého vztahu, která souvisí s pracovním zařízením, například 

příspěvek na dopravu do zaměstnání, 
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 osobní kvalifikační rozvoj a vzdělávání pracovníků, například jazykové kurzy a jiné 

vzdělávací kurzy, 

 zdravotní aspekty života zaměstnanců, například příspěvek na dovolenou, závodní 

lékařská péče, 

 sociální aspekty života zaměstnanců, například půjčka v obtížné a složité sociální 

situaci, 

 výhody pro volný čas, které mohou být sportovního a společenského charakteru, 

např. vstupy do fitness, spinning a jiné. 

Z hlediska charakteru výdajů zaměstnavatele se benefity člení na: 

 finanční, kdy zaměstnavatel vydává na poskytnutý benefit finanční prostředky, 

např. příspěvek na dovolenou, 

 nefinanční, kdy nevzniká zaměstnavateli peněžní výdaj, např. poskytnutí služebního 

automobilu. 

Z hlediska formy příjmů pro zaměstnance jsou členěny na: 

 peněžní benefity, kdy zaměstnanec obdrží od zaměstnavatele určitou finanční částku, 

která mu náleží, 

 nepeněžní benefity, které jsou označovány také jako nepřímé odměny a jedná se 

o bezplatné nebo zvýhodněné služby pro zaměstnance. 

Další hledisko člení výhody pro pracovníky na: 

 plošné, jedná se o výhody, které čerpají všichni zaměstnanci nebo většina z nich, 

například příspěvek na stravování, 

 volitelné, představují výhody, které si zaměstnanec z široké nabídky sám vybírá podle 

svých potřeb. 

Z hlediska času jsou známy: 

 jednorázové benefity, může se jednat například o poskytnutí bezúročné půjčky nebo 

o sociální výpomoc, 
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 krátkodobé výhody jako například příspěvky na stravování zaměstnance, které se týkají 

i nápojů, 

 dlouhodobé benefity, například příspěvky na osobní životní pojištění a penzijní 

připojištění [5]. 

Volba zaměstnaneckých výhod 

Nikdy nelze zaručit, že zvolené zaměstnanecké benefity budou vyhovovat všem 

zaměstnancům. V takovém případě je vhodné zavést Kafeteria systém. 

Kafeteria systém neboli pružný systém zaměstnaneckých výhod umožňuje zaměstnancům 

vybrat si výhody podle svého uvážení v rámci stanoveného peněžního limitu. Tento systém 

nabízí pracovníkům svobodnou volbu pro rozhodování o benefitech, které podle svých 

potřeb chtějí. Zároveň může zaměstnavatelům ušetřit peníze za výhody, o které nemá žádný 

zaměstnanec zájem nebo je nikdo nepotřebuje. 

Pracovníci dostanou přídavek, který mohou využít k přecházení mezi výhodami, mohou si 

zvolit nové nebo změnit stávající výhody. 

Systém umožňuje podniku zjistit, jaké výhody zaměstnancům vyhovují, a o které není velký 

zájem. Díky tomu může podnik zaměřit své finanční prostředky právě na žádané 

benefity [1]. 

Zaměstnanecké penzijní systémy 

Penzijní systém naznačuje, že firma je dobrým zaměstnavatelem, a že pečuje o dlouhodobé 

zájmy svých pracovníků. Penzijní fond je tvořen z příspěvků zaměstnavatele a někdy také 

z příspěvků zaměstnanců. 

Závodní stravování 

Zaměstnavatel je povinen umožnit svým zaměstnancům stravování ve všech směnách.  Této 

povinnosti je zbaven, pokud zaměstnance vyslal na pracovní cestu. Pokud to bylo dohodnuto 

v kolektivní smlouvě nebo ve vnitřním předpisu, pak se zaměstnancům poskytuje stravování. 
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Současně mohou být dohodnuty i jiné podmínky, které se mohou týkat organizace stravování 

nebo výše peněžního příspěvku od zaměstnavatele [8]. 

2.7  Odbory 

Odbory představují sdružení zaměstnanců, které chrání a hájí zájmy pracovníků. Práva 

a oblasti, ve kterých odborové organizace působí, jsou vymezeny a upravovány zákony. Své 

úkoly provádějí odbory v rámci kolektivního vyjednávání se zaměstnavatelem nebo 

možnými zástupci. Výsledkem tohoto procesu je kolektivní smlouva. 

Odborové organizace mají právo: 

 rozhodovat, například o stávce a zastavení práce, pokud může dojít k ohrožení zdraví 

a života zaměstnanců, 

 spolurozhodovat v případech opatření zaměstnavatele, u kterých je nutný souhlas 

odborového orgánu, 

 kontrolovat, zda se dodržuje kolektivní smlouva, zda nedochází k porušování předpisů, 

které se týkají ochrany zdraví a bezpečnosti práce apod. 

Obsahem kolektivní smlouvy jsou: 

 kolektivní vztahy, které představují vztahy mezi zaměstnanci a podnikem, jejichž 

výsledkem je pracovní řád, 

 individuální pracovní vztahy, které definují pracovní dobu, pracovní režim a pracovní 

poměr, sociální a jiné podmínky, 

 mzdové podmínky, které se týkají tarifního systému, minimální mzdy a dodatkových 

mzdových forem [3]. 
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3  Analýza současné situace v podniku 

Firma VOP-026 Šternberk, s.p. je největším výrobcem vojenské techniky v České republice. 

Zabývá se strojírenskou výrobou, vojenskou technikou, zkušebnictvím, vývojem 

a výzkumem. Logo podniku viz obr. 3.1. 

Obr. č. 3.1 

Logo podniku 

 

Zdroj: interní materiály 

3.1  Charakteristika podniku 

VOP-026 Šternberk, s.p. představuje podnik specializovaný v oblasti výzkumu a vývoje, 

podnik s dobrou pověstí v oblasti zkušebnictví a certifikace a tvoří dlouholetou tradici 

ve strojírenské výrobě. 

Podnik se skládá z pěti lokalit, mezi které patří Šternberk, Šenov u Nového Jičína, Slavičín, 

Vyškov a Brno, viz obr. č. 3.2. Ve všech lokalitách je celkem zaměstnáno okolo 

1500 zaměstnanců a každá lokalita má svou specializaci. 

Ve Šternberku a v Novém Jičíně se podnik zaměřuje na opravy vojenské techniky 

a strojírenskou výrobu. Lokalita Slavičín se orientuje na výrobu a vývoj zbraní a munice, 

ve Vyškově jsou zřízeny zkušebny pro pozemní techniku. Lokalita Brno se specializuje 

na výzkum a vývoj v oblasti vojenské chemie a elektronického boje. 
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Obr. č. 3.2 

Mapa lokalit 

 

Zdroj: interní materiály 

3.2  Historie VOP-026 Šternberk, s.p. 

Podnik vznikl v květnu 1951 jako opravárenský závod tankové a automobilní techniky. 

V lednu 1953 byl přejmenován na 26. tankoopravní závod se sídlem ve Vamberku a dle 

historicky doložených pramenů se jedná tedy o první subjekt, na který navazuje historie 

celého podniku. Ještě téhož roku pak došlo k přestěhování podniku do Šternberka. 

V roce 1958 se firma přejmenovala na 26. tankový opravárenský závod a v tomto období 

procházel závod složitým vývojem. Podnik představoval rozpočtovou organizaci a vojenský 

útvar. 

Roku 1962 se název firmy změnil na Opravárenský závod 026. Došlo ke změně nejen názvu, 

ale i způsobu hospodaření a řízení podniku. Od tohoto roku se podnik stal Hospodářskou 

organizací podle zvláštního statutu. Od roku 1967 dochází k zásadnímu obratu v investiční 

výstavbě. Budují se nové sklady, opravují se staré budovy, budují se komunikace a veřejné 

osvětlení. 

V sedmdesátých letech došlo opět ke změně názvu podniku, který se přejmenoval 

na Opravářský závod 026 Šternberk. Na počátku devadesátých let jednalo Ministerstvo 
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obrany o privatizaci podniku. Roku 1997 nakonec bylo usnesení zrušeno a podnik byl 

přeregistrován na základě nového zákona o státním podniku na VOP-026 Šternberk, s.p. 

V roce 2003 byl Vojenský opravárenský závod 042 Olomouc, jehož historie začíná roku 

1919, kdy byl založen Ústřední ženijní sklad v Olomouci, sloučen s VOP-026 Šternberk, s.p. 

Po druhé světové válce byl sklad opět zprovozněn a roku 1962 byl sklad přejmenován 

na Opravárenský závod 042 Olomouc. 

V roce 2004 došlo k začlenění Vojenského technického ústavu pozemního vojska Vyškov 

a Vojenské technické ústavu výzbroje a munice Slavičín. V roce 2005 pak došlo 

i k začlenění Vojenské technického ústavu ochrany Brno. Tyto ústavy se staly divizemi 

podniku. 

V lednu 2010 byl Vojenský opravárenský podnik 025 Nový Jičín, který vznikl v roce 1946 

jako opravna vojenské trofejní techniky, sloučen s VOP-026 Šternberk, s.p. Touto změnou 

se stal podnik největším zbrojním podnikem v oblasti pozemní vojenské techniky v České 

republice. Roku 2011 došlo ke změně divizního způsobu řízení na procesní řízení. 

3.3  Dlouhodobé strategické cíle podniku 

VOP-026 dlouhodobě rozvíjí svou pozici v oblasti výzkumu, vědy, vývoje, výroby 

a zkušebnictví pro vojenský a civilní sektor. 

Mezi své strategické cíle podnik řadí: 

 záměr být stabilním a respektovaným podnikem v rámci českého a mezinárodního trhu, 

který využívá nejnovější vědecké poznatky, 

 využívání produktů a služeb, které převyšují konkurenci, a tím se podnik snaží dostat 

na pozici preferovaného obchodního partnera, 

 zaměstnávání věrných a dobrých pracovníků a zároveň napomáhání v jejich pracovním 

i osobním rozvoji. 

 zajištění finanční stability a růstu podniku, získat a udržet se na pozici preferovaného 

zaměstnavatele. 
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3.4  Předmět činnosti 

Uspokojování celospolečenských nebo veřejně prospěšných zájmů, co se týká dodávek 

majetku a služeb pro zajišťování obrany a bezpečnosti státu, plnění závazků vyplývajících 

z členství NATO a souvisejících s Armádou České republiky. 

Poskytování technických služeb, činností a procesů, které souvisejí s vyzbrojováním armády 

České republiky. 

Generální a další opravy vojenské techniky, výroba a dodávky speciální techniky, 

modernizace vojenské techniky a jejich zkoušení, montážní služby a technická pomoc 

vojskům. 

3.5  Orgány podniku 

Zakladatelem podniku je Ministerstvo obrany České republiky a podnik je právnickou 

osobou, která provozuje podnikatelskou činnost. Orgány podniku jsou ředitel podniku 

a dozorčí rada. 

Ředitel podniku představuje statutární orgán a je jmenován zakladatelem. Ředitel rozhoduje 

o všech záležitostech, které souvisejí s činností podniku, pokud však některé záležitosti 

nejsou zákonem vyhrazeny pro zakladatele. Jménem podniku je oprávněn jednat ředitel, 

mohou to být i osoby písemně pověřené ředitelem nebo zástupce ředitele. 

Dozorčí rada se skládá ze šesti členů. Jedna třetina členů dozorčí rady je tvořena 

zaměstnanci podniku. Dvě třetiny členů dozorčí rady jmenuje do funkce zakladatel. Členem 

dozorčí rady může být pouze fyzická osoba způsobilá k právním úkonům. Ředitel ani jeho 

zástupci nemohou být členy dozorčí rady, ale mohou se účastnit jednání dozorčí rady. 

Stálým poradním orgánem ředitele je porada vedení podniku. Mezi členy porady vedení pak 

patří ředitel podniku, ředitel útvaru finančního, ředitel útvaru správa a řízení majetku, ředitel 

útvaru výroby, vývoje a výzkumu, ředitel útvaru obchodního, ředitel útvaru lidských zdrojů, 

ředitel lokality vojenského a technického ústavu ochrany, ředitel lokality Slavičín a ředitel 

lokality Vyškov. 
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3.6  Lokalita Šenov u Nového Jičína 

Lokalita Šenov u Nového Jičína fungovala do 1.11.2010 samostatně pod názvem Vojenský 

opravárenský podnik 025 Nový Jičín, s.p. Od stejného data funguje pod názvem 

VOP-026 Šternberk, s.p. K datu 1.3.2012 má tato lokalita celkový stav zaměstnanců 698. 

Lokalita je velmi dobře vybavená technologickým zařízením, které umožňuje její další 

rozvoj. Podnik provádí úkoly v oblasti oprav a modernizace kolové a pásové techniky 

a zabezpečuje sériovou výrobu v oblasti svařovaných ocelových konstrukcí a montáže 

strojních celků. 

3.6.1  Historie VOP-025 Nový Jičín 

Ze začátku podnikání, zde byly prováděny opravy ručních zbraní a nákladních automobilů. 

Od druhé poloviny roku 1948 došlo k výstavbě provozů pro opravy těžké tankové techniky. 

Pro zabezpečení oprav tankové techniky podnik vyrobil technologická zařízení 

pro vybudování speciálních pracovišť, například zařízení na montáž a demontáž hnacích kol, 

zařízení pro natahování pásů a další. V době, kdy docházelo k opravám vojenské techniky, 

získali pracovníci podniku velké zkušenosti, a proto na žádost Ministerstva obrany byli 

vysláni jako instruktoři do Sýrie, Jemenu, Egypta, Lybie a jiných zemích na montážní práce. 

Do 1.11.2010 byl podnik zaměřen na dvě oblasti: 

 zabezpečení potřeb státu týkajících se výroby a služeb pro zajištění obrany 

a bezpečnosti – speciální oblast (v roce 2010 byla výroba především zaměřena 

na dokončení 13 ks KBVP – PANDUR), 

 výroba a služby pro civilní odběratele -  civilní oblast (pokles výroby v důsledku 

hospodářské krize v roce 2009 byl zastaven až v roce 2010, kdy v průběhu roku začalo 

docházet k nárůstu produkce), která byla zaměřena hlavně na dílčí montáže, povrchové 

úpravy a kovoobráběcí práce. 

Tržby za výrobky a služby dosáhly ve speciální oblasti 25 % celkových tržeb sloučeného 

podniku, v oblasti civilní dosáhly 29 % celkových tržeb sloučeného podniku. 

V roce 2004 se na základě rozhodnutí vlády podnik sloučil s VOP-012 Bludovice, a tím 

rozšířil své činnosti o opravy a revize dělostřeleckých systémů a pěchotních zbraní. 
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Podnik změnil od doby jeho vzniku do současnosti několikrát svůj název. Lidé tento podnik 

mohou znát pod názvy: 

1946 – 1947 Zbrojnice 6 Olomouc – pobočka Šenov 

1948 – 1949 Zbrojnice 25 

1950 – 1954 Tankoopravný závod 25 

1954 – 1962 25.tankový opravní závod 

1962 – 1967 Opravárenský závod 025 Nový Jičín 

1968 – 1989 Opravářský závod 025 Nový Jičín 

1989 – 2010 Vojenský opravárenský podnik 025 Nový Jičín, státní podnik 

2010 – dosud VOP-026 Šternberk, s.p. 

3.6.2  Zaměstnanecké benefity podniku 

Lokalita Šenov u Nového Jičína nabízí svým zaměstnancům mnoho výhod jako důkaz toho, 

že si zaměstnavatel váží svých zaměstnanců. Na poskytované výhody má právo každý 

zaměstnanec firmy. 

Příspěvek na stravování 

Podnik nabízí svým zaměstnancům možnost stravovat se ve firemní jídelně a zároveň 

přispívá svým pracovníkům na obědy. Na ranní směně si pracovník přispívá částkou 20 Kč 

za jeden oběd a příspěvek zaměstnavatele činí 25 Kč/oběd. V odpoledních a nočních 

směnách si zaměstnanec přispívá 18 Kč na mraženou stravu, přičemž příspěvek 

zaměstnavatele v tomhle případě činí 28 Kč. 

Příspěvek na penzijní připojištění 

Právo na příspěvek na penzijní připojištění má každý zaměstnanec podniku, který je 

v pracovním poměru nejméně 3 měsíce (mimo zaměstnance, se kterými je uzavřen pracovní 

poměr na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr) a sám si přispívá 

minimální částkou v hodnotě 100 Kč. 

Zaměstnavatel poskytuje těmto zaměstnancům příspěvek ve výši 5 % hrubé mzdy, do které 

se nezahrnuje odstupné a odměna nesouvisející s výkonem zaměstnání. Příspěvek 
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na penzijní připojištění zaměstnance je omezen na maximální částku 600 Kč měsíčně a jeho 

konkrétní výše se pak odvíjí od placené částky jednotlivých pracovníků. 

Úhrada příspěvku, který si platí sám pracovník, se provádí měsíční srážkou ze mzdy 

zaměstnance. Příspěvek zaniká skončením pracovního poměru a poslední výplatou nebo 

vznikem nároku na starobní důchod. 

Poskytování příspěvku se zastavuje měsíc po situaci, kdy nastala neomluvená absence 

pracovníka, kdy pracovník přerušil penzijní připojištění, kdy došlo k vypovězení smlouvy 

o penzijním připojištění, kdy pracovník požádal o jednorázové vyrovnání nebo o výplatu 

starobní penze. 

Odměny při významných pracovních a životních výročích 

Podnik nabízí svým pracovníkům odměny při pracovních a životních výročích, jejichž výše 

není stanovena pro řadu let, ale částka se mění dle kolektivního vyjednávání. Odměny 

a jejich výše jsou stanoveny a přesně definovány v podnikové normě. 

Při odchodu do důchodu je poskytována zaměstnanci odměna v minimální výši 2 000 Kč. 

Výše částky pak závisí na počtu odpracovaných let v podniku. Maximální hodnota této 

odměny činí, po odpracování minimálně 20 let, 12 100 Kč a za každý další odpracovaný rok 

nad 20 let se dále připočítává částka 500 Kč.  

Při životním výročí 50 let věku získává zaměstnanec odměnu v minimální výši 5 000 Kč, 

jejíž konkrétní výše se odvíjí dle odpracovaných let v podniku. Pro získání odměny je nutné, 

aby měl zaměstnanec odpracovaný nejméně 1 rok v podniku. Maximální částka této odměny 

činí 10 600 Kč při odpracování 20 let v podniku plus 500 Kč za každý další odpracovaný 

rok nad 20 let. 

Odměna za odpracované roky v podniku se poskytuje zaměstnancům, kteří už mají 

odpracováno nejméně 20 let za celou svojí pracovní kariéru. Po odpracování 10 let 

ve VOP-026 Šternberk, s.p. náleží pracovníkům odměna ve výši 4 000 Kč, po odpracování 

15 let je poskytována částka 5 000 Kč, po 20 odpracovaných letech v podniku se poskytuje 

odměna 7 000 Kč, po 20 a více odpracovaných letech má právo pracovník na odměnu 

ve výši 8 000 Kč. 
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Při dárcovství krve a jeho doložení podniku, poskytuje zaměstnavatel svým zaměstnancům 

peněžní odměnu. Za 20 odběrů krve náleží pracovníkovi odměna ve výši 1 000 Kč 

a za 40 odběrů krve dosahuje odměna výše 2 000 Kč. Za každých dalších 20 odběrů 

nad 40 odběrů krve poskytuje podnik odměnu v hodnotě 3 000 Kč. Navíc při darování kostní 

dřeně je vyplacena zaměstnanci odměna v hodnotě 4 000 Kč. 

Příplatky nad rámec zákoníku práce 

Příplatky, které podnik poskytuje svým zaměstnancům, jsou definovány ve vnitřním 

předpisu podniku. Základní a povinné příplatky vycházejí ze zákoníku práce a příplatky, 

které jsou poskytovány nad rámec zákoníku práce, podnik zahrnuje do svých 

zaměstnaneckých benefitů. 

Mezi tyto příplatky patří: 

 příplatek za práci v odpoledních směnách, který tvoří na jednoho zaměstnance částku 

5 Kč za hodinu, 

 příplatek za práci v nepřetržitém provozním režimu, který činí 6 Kč za každou 

odpracovanou hodinu v měsíci, 

 příplatek za interní auditorskou činnost je poskytován zaměstnancům, kteří vykonávají 

interní auditorskou činnost v podniku a jedná se o příplatek ve výši 500 Kč za měsíc, 

 příplatek za vedení čety náležící zaměstnancům odměňovaných úkolovou mzdou, které 

určuje mistr pro určitý kolektiv pracovníků, je tvořen částkou 10 Kč na každou hodinu, 

kdy vykonává tuto funkci, 

 profesní příplatek náleží výrobním dělníkům, kteří vykonávají profesi svářeč a strojní 

zámečník – svářeč, pokud vykonávají svařovací práci alespoň 70 % pracovní doby, pak 

mají zaměstnanci nárok na příplatek ve výši minimálně 5 Kč za hodinu omezený 

maximální částkou 15 Kč/hodinu (konkrétní výše příplatku se odvíjí od požadavků 

stanovených ve vnitřním předpisu), 

 příplatek pro zaměstnance CNC horizontálních vyvrtávaček a robotizovaných 

pracovišť činí za každou odpracovanou hodinu 6 Kč, 
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 příplatek za výkon odpovědného zástupce, který je jmenován na základě individuální 

smlouvy mezi zástupcem a ředitelem podniku, tvoří částku v minimální výši 500 Kč 

za měsíc odvíjená od doby vykonávání této funkce, 

 příplatek za pracoviště se ztěžujícími pracovními vlivy je možno členit do dvou 

základních kategorií: 

o rizikový příplatek nebo-li nárokovatelný příplatek, který je poskytován 

zaměstnancům dle zákoníku práce a je vyplácen podle skutečně odpracovaných 

hodin na pracovišti s rizikovým faktorem tři a čtyři částkou 6 Kč/hodinu, 

o paušální příplatek nebo-li nenárokovatelný příplatek, který poskytuje podnik 

svým pracovníkům jako benefit za práci na pracovišti se ztěžujícími pracovními 

podmínkami, činí částku 100 Kč/měsíc, 400 Kč/měsíc nebo 900 Kč/měsíc 

vyplácenou podle nízkého, středního nebo vysokého výskytu škodlivých vlivů 

na konkrétním pracovišti, o němž rozhoduje mistr. 

Zájezdy 

Dalším benefitem, který poskytuje VOP-026 Šternberk, s.p. v Šenově u Nového Jičína jsou 

zájezdy, které se mohou týkat například termálních koupališť, různých poznávacích zájezdů, 

divadel v Praze a jiných zájezdů dle momentální nabídky pro zaměstnance. Všechny tyto 

zájezdy jsou poskytované se slevou pro každého pracovníka podniku a jeho jednoho 

rodinného příslušníka. 

Odborný rozvoj 

Podnik zajišťuje veškeré vzdělávání pro své zaměstnance týkající se vykonávání jejich 

současné funkce ve firmě. Patří zde jazykové kurzy, počítačové kurzy, rekvalifikace, např. 

u profese svářeč, u kterých je nutno prodloužení průkazu nutného k vykonávaní dosavadního 

zaměstnání, dále odborné školení, např. u personalistů se může jednat o školení novinek 

zákoníku práce, penzijního připojištění, komunikace a dalších záležitostí. Všechna tato 

vzdělávání nabízí zaměstnavatel pro své zaměstnance bez poplatku. 
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Ostatní benefity 

Mezi další benefity, které poskytuje podnik v lokalitě Šenov u Nového Jičína svým 

zaměstnancům patří jeden týden dovolené nad rámec zákoníku práce, vedení účtu 

bez poplatku u Komerční banky, sportovní akce (například lyžařské zájezdy 2 krát 

za sezonu, bruslení, bowling a další aktivity), zvýhodněné pobyty ve vojenských lázeňských 

a rekreačních zařízeních dle momentální nabídky, zapůjčování nářadí a majetku 

pracovníkům k provádění drobných prací, příspěvky na pitný režim a vitamíny 

(zaměstnancům podniku jsou poskytovány bez poplatku vitamínové rozpustné tablety 

a vitamíny), příspěvky na dětské tábory, o které je nutno podat žádost v rámci dostupné 

nabídky, na které poskytují peněžní prostředky odbory [11]. 

3.7  Dotazníkové šetření 

Šetření na základě dotazníků, které vyplňovali zaměstnanci podniku VOP-026 Šternberk 

v lokalitě Šenov u Nového Jičína, mělo za cíl zjistit využívání jednotlivých 

zaměstnaneckých výhod, jak si poskytovaných benefitů pracovníci cení, které benefity jsou 

pro zaměstnance výhodnější a jaké výhody by navíc zaměstnanci uvítali v současné nabídce. 

Zaměstnancům podniku bylo rozdáno celkem 100 dotazníků (viz příloha č. 1), z toho bylo 

96 dotazníků vyplněno a poskytnuto k analýze a vyhodnocení. Návratnost dotazníků tvoří 

96% úspěšnost. Dotazník obsahoval celkem 12 otázek, z toho 9 otázek bylo zaměřeno 

na zaměstnanecké benefity, zbylé 3 otázky byly orientovány na pohlaví, věk a čistý příjem 

pracovníka. Odpovědi na většinu otázek byly vyhodnoceny graficky a následně vysvětleny. 

Z vyplněných dotazníků bylo možno zjistit, že při odpovídání na otázky převažovali muži, 

kterých se zúčastnilo 88 (92 %), a pouze 8 (8 %) žen. 

Dotazník obsahoval i otázku, která se ptala na věk respondentů. Pracovníci, kteří vyplňovali 

dotazníky, se měli zařadit do jednoho ze stanovených věkových rozmezí. Zvítězila věková 

skupina 36 až 44 let, kterou tvoří 38 respondentů (40 %). Druhou nejpočetnější věkovou 

kategorií se stala skupina od 26 do 35 let, do které se zařadilo 32 vyplňujících pracovníků 

(33 %). V kategorii od 46 do 55 let se nachází 14 respondentů (15 %), ve skupině 18 – 25 let 

je 8 respondentů (8 %). S nejmenším počtem respondentů se umístilo věkové rozmezí 

55 a více let, ve kterém se nachází pouze 4 zaměstnanci (4 %). 



33 

Graf č. 3.1 

Jsou pro Vás zaměstnanecké výhody motivací k lepšímu 

pracovnímu výkonu? 

64%

36%

ANO NE

 

Zdroj: vlastní zpracování 

První otázka v dotazníku měla za úkol zjistit, zda pracovníci považují zaměstnanecké 

benefity za motivaci k lepšímu výkonu jejich práce. Ze všech respondentů odpověděla 

většina ANO, konkrétně tak učinilo 61 pracovníků, pro které zaměstnanecký benefit má vliv 

na jejich motivaci a tím přispívá k lepšímu pracovnímu výkonu zaměstnance. Zbylých 

35 respondentů, kteří tvoří 36 % všech odpovídajících pracovníků, zaznamenalo, že 

zaměstnanecké benefity nepředstavují pro ně motivaci, aby svou práci vykonávali lépe 

a kvalitněji, viz graf č. 3.1. 

Graf č. 3.2 

Víte o všech benefitech, které Vám poskytuje Váš zaměstnavatel? 

81%

19%

ANO NE

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Na otázku, zda jsou zaměstnanci informovaní o všech benefitech, které jejich zaměstnavatel 

poskytuje, a které mohou pracovníci využívat, měli respondenti na výběr dvě jasné odpovědi. 

Z daných možností si mohli vybrat pouze jednu (ano x ne). Převážná část respondentů 

odpověděla, že o benefitech nemají přehled. Přesněji 78 respondentů, kteří tvoří skupinu 

81 % všech odpovídajících pracovníků, zaznamenalo, že neznají všechny poskytované 

benefity. Ostatní odpovídající pracovníci zaznamenali odpověď ANO a tím vytvořili skupinu 

respondentů, kteří jsou obeznámeni se všemi zaměstnaneckými výhodami, celkem tak tvoří 

19 % všech respondentů, viz graf. č. 3.2. 

Graf č. 3.3 

Jak jste s nabízenými výhodami spokojen/a? 

72%

1%

21%

6%

Velmi spokojen/a Spokojen/a Nespokojen/a Velmi nespokojen/a

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Třetí otázka směřovala k zjištění, zda jsou pracovníci podniku spíše spokojeni 

s poskytovanými zaměstnaneckými benefity nebo naopak nespokojení. U této otázky byly 

k dispozici celkem čtyři nabízené odpovědi, ze kterých si jednotliví respondenti mohli vybrat 

jednu, která jim nejvíce vyhovovala. Mezi odpovědi patřily – velmi spokojení, spokojení, 

nespokojení nebo velmi nespokojení pracovníci. Z výsledků je patrné, že většina pracovníků 

je spokojena s poskytovanými benefity, přesněji spokojenou skupinu tvoří 69 respondentů, 

a 1% respondentů jsou dokonce velmi spokojení. Nicméně někteří respondenti také 

zaznamenali, že s poskytovanými benefity nejsou spokojení. Pro upřesnění tak učinilo 

20 respondentů a navíc 6 pracovníků ještě odpovědělo, že nejsou velmi spokojení. Celkem 

spokojení pracovníci tvoří skupinu 73 % respondentů, nespokojení pracovníci tvoří skupinu 

27 % respondentů, viz graf č. 3.3. 
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Graf č. 3.4 

Jaké benefity považujete za výhodnější? 

11%

89%

Nepeněžní výhody Peněžní výhody

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Další otázka byla zaměřena na druhy zaměstnaneckých výhod. Cílem této otázky bylo zjistit, 

zda si respondenti více váží peněžních nebo nepeněžních benefitů. Jasným výsledkem 

zvítězily peněžní výhody, které tvoří důležitou skupinu pro 85 respondentů (89 %). 

Nepeněžní výhody pak považuje za výhodnější 11 respondentů (11 %), viz graf č. 3.4. 

Graf č. 3.5 

Jaké zaměstnanecké benefity, které nabízí Váš zaměstnavatel VOP-026 

Šternberk, s.p., využíváte? 

5%
1%

5%

22%

11% 13%

19%

2%
3%

19%

Příspěvek na penzijní připojištění Vedení účtu bez poplatku u KB

Sportovní akce Příspěvek na stravování

Sleva na rekreace u CK Čedok Zvýhodněné pobyty ve vojenských zařízeních

Příspěvky na pitný režim a vitamíny Příspěvky na dětské tábory

Odborný rozvoj Zapůjčení nářadí 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Důležitou otázkou v dotazníku byla otázka na využívání zaměstnaneckých benefitů, které 

poskytuje VOP-026 Šternberk, s.p. v lokalitě Šenov u Nového Jičína. U otázky byl poskytnut 

výčet benefitů, ze kterých si mohli respondenti vybrat libovolný počet výhod, které 

využívají. Největší zastoupení respondentů získal benefit příspěvek na penzijní připojištění, 

který využívá 69 odpovídajících pracovníků. Podobně je na tom příspěvek na stravování 

(60 respondentů) a příspěvky na pitný režim a vitamíny (58 respondentů). Čtvrtým 

nejvyužívanějším benefitem se staly sportovní akce pořádané podnikem v zastoupení 

39 respondentů. 35 pracovníků využívá benefit vedení účtu bez poplatku u Komerční banky, 

který se s 11 % dostal na páté místo využívaných zaměstnaneckých výhod. Mezi méně 

využívané benefity patří příspěvky na dětské tábory (16 respondentů) a zapůjčení nářadí 

zaměstnancům k provádění drobných prací (14 respondentů). Zbylé tři benefity nejsou 

pracovníky velmi využívané a patří zde sleva na rekreace u cestovní kanceláře Čedok 

(8 respondentů), zvýhodněné pobyty ve vojenských lázeňských a rekreačních zařízeních 

(6 respondentů) a odborný rozvoj, o který stojí 4 respondenti, viz graf č. 3.5. 

Graf č. 3.6 

Jaké další výhody mimo těch, které firma nabízí, byste uvítal/a? 

26%5%
4%

24%

21%

20%

Příspěvek na soukromé životní pojištění
Zvýhodněné půjčky
Příspěvek na dopravu do zaměstnání
Podpora při neštěstí v rodině, živelné pohromě
Očkování proti chřipce
Příspěvek na přechodné ubytování

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Cílem dotazníkového šetření bylo také zjistit, které benefity pracovníkům chybí v současné 

nabídce zaměstnaneckých výhod, které pracovníkům nabízí jejich zaměstnavatel. Jedna 

z otázek byla proto zaměřena na tuto problematiku. U této otázky měli respondenti výčet 

šesti vybraných benefitů, které zaměstnavatel VOP-026 Šternberk, s.p. v lokalitě Šenov 
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u Nového Jičína svým pracovníkům nenabízí. Z daných výhod si jednotliví respondenti 

mohli vybrat libovolný počet benefitů, o který by projevili zájem, a které by uvítali 

v současné nabídce poskytovaných benefitů. Z vyplněných dotazníků bylo zjištěno, že by 

pracovníci nejvíce uvítali benefit podporu při neštěstí v rodině nebo při živelné pohromě, 

pro kterou hlasovalo celkem 74 respondentů. Tento benefit vytvořil nejpočetnější skupinu, 

kterou tvoří 77 % odpovídajících pracovníků. Podobně je na tom příspěvek na dopravu 

do zaměstnání, kterou zakřížkovalo 67 pracovníků. Na třetím místě se umístily zvýhodněné 

půjčky pro zaměstnance, které by uvítalo 58 respondentů. Mezi třetím a čtvrtým místem 

nevznikl velký rozdíl, z čehož vyplývá, že by více než půlka respondentů uvítala také 

příspěvek na soukromé životní pojištění, pro které hlasovalo 56 pracovníků odpovídajících 

na tuto otázku. Mezi posledními benefity, o které není moc velký zájem, se umístilo 

očkování proti chřipce (14 respondentů) a příspěvek na přechodné ubytování 

(11 respondentů), viz graf č. 3.6. 

Graf č. 3.7 

Jsou pro Vás nabízené benefity rozhodující pro výběr 

zaměstnavatele? 

62%
38%

ANO NE

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Při otázce, zda jsou podnikem nabízené benefity jedním z kritérií, podle kterých si vybírají 

zaměstnanci svého zaměstnavatele, měli respondenti možnost vybrat si jednu za dvou 

odpovědí ANO nebo NE. Ve vyplněných dotazníků převažovala odpověď NE. S touto 

odpovědí souhlasí celkem 60 respondentů (62 %). Pro zbylých 36 respondentů (38 %) 
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představují nabízené zaměstnanecké benefity jeden z důvodů, podle kterého posuzují a podle 

kterého si vybírají svého budoucího zaměstnavatele, viz graf č. 3.7. 

Graf č. 3.8 

Jaký způsob stravování Vám více vyhovuje? 

38%

62%

Stravování ve firemní jídelně Poskytování stravenek

 

Zdroj: vlastní zpracování 

V otázce, jaký způsob stravování pracovníkům nejvíce vyhovuje, byla možnost přiklonit se 

k jedné ze dvou odpovědí, mezi které patřily stravování ve firemní jídelně nebo poskytování 

stravenek. Tato otázka byla zařazena do dotazníku, aby zjistila spokojenost pracovníků 

s možností stravování v podniku, který má zřízenou firemní jídelnu. Nebo naopak, zda-li by 

si více pracovníci vážili, kdyby jejich zaměstnavatel poskytoval stravenky. Z vyplněných 

dotazníků bylo znát, že převážná část respondentů hlasovala pro stravování ve firemní 

jídelně, přesněji tak učinilo 60 respondentů, kteří tvoří skupinu 62 % všech odpovídajících. 

Naopak poskytování stravenek nemělo příliš velké zastoupení pracovníků. Celkem by 

stravenky uvítalo 36 respondentů (38 %), viz graf č. 3.8. Z výsledků je znatelné, že většině 

pracovníků vyhovuje více stravování ve firemní jídelně, kterou má podnik zřízenou. Navíc si 

zaměstnanci váží poskytování příspěvku na stravování, který podnik považuje za jeden 

ze svých zaměstnaneckých benefitů. 
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Graf č. 3.9 

Považujete za důležité, že Vám podnik nabízí příplatky nad 

rámec zákoníku práce? 

65% 34%

1%

ANO NE Nevím o tom

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Podnik nabízí svým zaměstnancům příplatky nad rámec zákoníku práce, které považuje 

za jeden ze svých benefitů. Jedna z otázek měla zjistit, zda tyto příplatky zaměstnanci 

považují za důležité. Respondenti měli možnost zvolit si jednu ze tří daných odpovědí. 

62 respondentů odpovědělo, že tyto příplatky považují za důležité, naopak 32 respondentů 

souhlasilo s tvrzením, že příplatky nad rámec zákoníku práce nepovažují za příliš důležité. 

Třetí z možností jak odpovědět byla volná odpověď, kterou využil pouze jeden respondent. 

Ten napsal, že neví o poskytovaných příplatcích nad rámec zákoníku práce, viz graf č. 3.9. 

Graf č. 3.10 

Čistý příjem respondentů 

31%1%
5%

63%

0 - 10 000 10 001 - 20 000 20 001 - 30 000 30 001 - 40 000

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Čistý příjem respondentů byl omezen rozmezím, do kterého se respondenti měli zařadit. 

Z vyplněných dotazníků bylo zjištěno, že nejvíce tvořili respondenti skupinu v rozmezí 

10 001 – 20 000 Kč, do které se zařadilo 60 respondentů (63 %). Na druhém místě s počtem 

respondentů se umístilo rozmezí 20 001 - 30 000 Kč, ve kterém se celkem shromáždilo 

30 respondentů (31 %). Kategorii 0 – 10 000 Kč tvoří 5 respondentů (5 %). Zbylé jedno 

procento tvoří skupinu 30 001 – 40 000 Kč. V nabídce odpovědí na tuto otázku bylo uvedeno 

ještě poslední rozmezí čistého příjmu, a to 40 001 Kč a více, do které se nezařadil žádný 

z respondentů, viz graf č. 3.10. 
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4  Vyhodnocení informací získaných průzkumem a návrh doporučení pro 

vedení 

Pro zhodnocení zaměstnaneckých benefitů v podniku VOP-026 Šternberk, s.p., v lokalitě 

Šenov u Nového Jičína, bylo použito dotazníkového šetření. Hlavním cílem bylo zjistit 

využívání jednotlivých benefitů, které podnik nabízí svým zaměstnancům a navrhnout řešení 

pro vedení, které by podnik mohl využít ke zlepšení současné situace. 

4.1  Vyhodnocení informací 

Zaměstnancům podniku bylo poskytnuto celkem 100 dotazníků k vyplnění. Z celkové počtu 

bylo vráceno 96 vyplněných dotazníků. Z vyhodnocených dotazníků vyplývá, že dotazování 

se zúčastnili převážně muži a pouze malé procento žen. Ve velkém zastoupení vyplňovali 

dotazníky respondenti ve věkové kategorii 26 až 44 let. Nejmenší počet respondentů se 

zařadil do věkové skupiny 55 a více let. Převážná část respondentů zaznamenala, že 

dosahuje v podniku čistého příjmu ve výši od 10 001 do 30 000 Kč. 

Z dotazníků, které byly k dispozici ke zpracování je známo, že většinu respondentů motivují 

zaměstnanecké benefity k lepšímu pracovnímu výkonu. Tvrzení představuje potěšující 

informace pro zaměstnavatele, které říká, že poskytované benefity opravdu mají význam 

a dobrý vliv na pracovníka a jeho pracovní výkon. Z vyplněných dotazníků lze zjistit, že jsou 

převážně zaměstnanci s nabízenými benefity spokojeni a že dávají přednost peněžním 

výhodám nad nepeněžními, což se taky odrazilo na výsledcích u konkrétních benefitů. 

Nejvyužívanějšími benefity se staly příspěvek na penzijní připojištění, příspěvek 

na stravování a příspěvky na pitný režim a vitamíny. V otázce, které stravování více 

vyhovuje respondentům, se převážná část shodla na stravování ve firemní jídelně. Tvrzení 

určitě zaměstnavatele potěší, neboť možnost stravování ve firemní jídelně poskytuje všem 

svým zaměstnancům a stravenky neposkytuje. 

Za uvážení stojí otázka, která se ptá, zda jsou respondenti obeznámeni se všemi 

poskytovanými benefity jejich zaměstnavatele. Z dotazníků bylo jednoznačně vidět, že 81 % 

respondentů neví všechny informace o nabízených zaměstnaneckých výhodách podniku. 
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4.2  Návrh doporučení 

Z dotazníkové šetření vyplynuly některé informace, které vedení podniku potěší, ale zároveň 

některá tvrzení jsou pro podnik určitě neradostná. K dobrým zprávám patří zejména 

spokojenost zaměstnanců s nabízenými benefity, proto není třeba radikálně zasahovat 

a měnit nabízené výhody pro zaměstnance. Zaměstnanecké benefity podniku jsou z většiny 

využívány, především výhody peněžní, které většina respondentů považuje za důležitější než 

benefity nepeněžní. 

Nicméně najdou se i takové, o které velký zájem není. Velmi nevyužívaným benefitem se 

stal odborný rozvoj. U tohoto benefitu je třeba popřemýšlet o jeho změně. Není nutností ho 

zrušit úplně, neboť různá školení, rekvalifikace a jazykové kurzy jsou pro některé 

pracovníky nutností k vykonávání současné funkce ve firmě a je určitě výhodou, že je 

podnik nabízí svým pracovníkům bezplatně. Doporučením pro firmu se stává fakt, že by měl 

podnik své zaměstnance více motivovat k využívání různých způsobů odborného rozvoje 

pracovníka. Větší motivaci může zaměstnanec získat např. zvýšením mzdy po absolvování 

jazykového kurzu nebo při absolvování školení – možnost nabídky jiného pracovního místa 

v podniku, se kterým přichází motivace k pracovnímu rozvoji. Druhým nejvíce 

nevyužívaným benefitem se staly zvýhodněné pobyty ve vojenských lázeňských 

a rekreačních zařízeních, u kterého přichází možnost tento benefit zrušit úplně, pokud 

nepřináší pro podnik prospěch a firma na něj vynakládá zbytečné finanční prostředky. 

Z průzkumu je známo, že velký zájem by zaměstnanci podniku měli o podporu při neštěstí 

v rodině a při živelné pohromě, příspěvek na dopravu do zaměstnání nebo o zvýhodněné 

půjčky pro zaměstnance. Tyto benefity stojí podniku za uváženou k přidání do nabídky již 

poskytovaných výhod, neboť by měly pro podnik určitě prospěch. Benefity si vyžádali sami 

zaměstnanci, a proto by mohly přinášet pracovníkům radost a více je motivovat k lepšímu 

výkonu jejich práce. Tím by podnik soustředil finanční prostředky na benefity, o které 

zaměstnanci projevují zájem. 

Vhodným doporučením pro vedení podniku se stává zvýšení informovanosti zaměstnanců 

ohledně poskytovaných benefitů. Bylo zjištěno, že většina pracovníků nezná všechny 

výhody, které mohou využívat. Proto by bylo vhodné poskytovat zaměstnancům více 

informací prostřednictvím např. nástěnek nebo letáků, rozesíláním emailů jednotlivým 

pracovníkům o změnách v zaměstnaneckých výhodách. 
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Dobrým a určitě výhodným doporučením pro vedení podniku, které může přinést určitou 

výhodu ze strany spokojených zaměstnanců, ale také ušetření finančních prostředků, se stává 

zavedení Kafeteria systému. Tento systém umožní firmě přesně zjistit, o jaké výhody mají 

pracovníci zájem, a o které naopak velký zájem není. Tím může podnik dosáhnout úspor 

z benefitů, o které není příliš velký zájem a tudíž nejsou velmi využívané. Po jeho 

uskutečnění by se stalo řešení výhodné pro podnik, ale také pro jednotlivé zaměstnance, kteří 

by si dle svého uvážení mohli vybrat ty benefity, které jim nejvíce budou vyhovovat. 
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5  Závěr 

Bakalářská práce je zaměřena na zaměstnanecké benefity v podniku VOP-026 

Šternberk, s.p., v lokalitě Šenov u Nového Jičína, kdy hlavním cílem bylo zjištění benefitů, 

které firma poskytuje a zároveň zjištění spokojenosti zaměstnanců s nabízenými výhodami. 

Prostředkem bylo dotazníkové šetření a ze zjištěných informací z dotazníků bylo možno 

definovat řešení, která by mohla zvýšit spokojenost zaměstnanců, a která by podniku mohla 

zajistit úspory peněžních prostředků. 

V teoretické části je práce zaměřena na vysvětlení základních faktů, které se týkají tématu 

péče o zaměstnance a zejména jsou zde vysvětleny zaměstnanecké benefity, jejich význam 

a základní členění. 

Po teoretické části následuje část praktická. V úvodu praktické části jsou rozebrány základní 

informace o podniku, na který se praktická část vztahuje. Jelikož se jedná o podnik, který má 

v České republice 5 lokalit, je zde vysvětlena základní charakteristika podniku, historie celé 

firmy, ale i historie konkrétní lokality v Šenově u Nového Jičína, která působila 

před sloučením samostatně. Dále jsou v této části nastíněny strategické cíle podniku, orgány 

podniku a předmět činnosti. Od následující chvíle je práce zaměřena na konkrétní lokalitu, 

ve které probíhalo dotazníkové šetření. V práci jsou popsány a vysvětleny jednotlivé 

zaměstnanecké benefity, které daná lokalita poskytuje svým zaměstnancům. K získání 

informací bylo použito dotazníkového šetření, kdy bylo poskytnuto zaměstnancům firmy 

v Šenově u Nového Jičína 100 dotazníků k vyplnění. Vráceno bylo 96 dotazníků. Informace  

z dotazníků byly analyzovány. Dotazník obsahoval celkem 13 otázek, odpovědi na většinu 

z nich byly zpracovány graficky a výsledky prezentovány. V závěru praktické části následuje 

vyhodnocení informací, které vyplývají z jednotlivých odpovědí a celkově shrnují 

dotazníkové šetření. Dále jsou zde uvedeny návrhy a doporučení pro vedení podniku, které 

vyplývají z odpovědí jednotlivých otázek, na které odpovídali zaměstnanci firmy. Tato 

doporučení by mohla sloužit ke zlepšení stávající situace týkající se zaměstnaneckých 

benefitů. 

Závěrem je třeba říci, že každý zaměstnavatel by se měl snažit a usilovat o spokojenost 

svých zaměstnanců, protože tím se podnik dobře prezentuje na trhu. A právě správným 

způsobem, jak této spokojenosti dosáhnout, jsou zaměstnanecké výhody, na které se 

bakalářská práce zaměřila. 
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Příloha č. 1      Dotazník 

 

Vážení zaměstnanci, 

 

jsem studentkou 3. ročníku oboru Ekonomika podniku Vysoké školy Báňské - Technické 

univerzity Ostrava. Obracím se na Vás s prosbou o vyplnění dotazníku pro mou bakalářskou 

práci na téma Zhodnocení zaměstnaneckých výhod ve výrobním podniku. Dotazník je 

anonymní a nezabere Vám mnoho času. U jednotlivých otázek, prosím, zakřížkujte 

odpověď, která Vám nejvíce vyhovuje. 

 

Děkuji za Váš čas. 

Lucie Kramolišová 

 

 

1. Jsou pro Vás zaměstnanecké výhody motivací k lepšímu pracovnímu výkonu? 

 Ano 

 Ne 

 

2. Víte o všech benefitech, které Vám poskytuje Váš zaměstnavatel? 

 Ano 

 Ne 

 

3. Jak jste s nabízenými výhodami spokojen/a? 

 Velmi spokojen/a 

 Spokojen/a 

 Nespokojen/a 

 Velmi nespokojen/a 

 

4. Jaké benefity považujete za výhodnější? 

 Peněžní výhody 

 Nepeněžní výhody 
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5. Jaké zaměstnanecké benefity, které nabízí Váš zaměstnavatel VOP Šternberk, 

s. p., využíváte? 

 Přípěvek na penzijní připojištění 

 Vedení účtu bez poplatku u KB 

 Sportovní akce 

 Příspěvek na stravování 

 Sleva na rekreace u CK Čedok 

 Zvýhodněné pobyty ve vojenských lázeňských a rekreačních zařízení 

 Příspěvky na pitný režim a vitamíny 

 Příspěvky na dětské tábory 

 Odborný rozvoj 

 Zapůjčení nářadí zaměstnancům k provádění drobných prací 

 

6. Jaké další výhody, mimo těch které firma nabízí, byste uvítal/a? 

 Příspěvek na soukromé životní pojištění 

 Zvýhodněné půjčky pro zaměstnance 

 Příspěvek na dopravu do zaměstnání 

 Podpora při neštěstí v rodině nebo při živelné pohromě 

 Očkování proti chřipce 

 Příspěvek na přechodné ubytování 

 

7. Jsou pro Vás nabízené benefity rozhodující pro výběr zaměstnavatele? 

 Ano 

 Ne 

 

8. Jaký způsob stravování Vám více vyhovuje? 

 Stravování ve firemní jídelně 

 Poskytování stravenek 
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9. Považujete za důležité, že Vám podnik nabízí příplatky nad rámec zákoníku 

práce? 

 Ano 

 Ne 

 Jiná odpověď ……………….. 

 

10. Pohlaví 

 Muž 

 Žena 

 

11. Věk 

 18 – 25 

 26 – 35 

 36 – 44 

 46 – 55 

 55 a více 

 

12. Čistý příjem 

 0 – 10 000 

 10 001 – 20 000 

 20 001 – 30 000 

 30 001 – 40 000 

 40 001 a více  

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 


