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1. Úvod 

Odměňování zaměstnanců je důležitou personální činností, která vychází z personální 

politiky organizace. Personální činnost se zaměřuje na získávání kvalitních zaměstnanců, na 

motivaci pracovníků, na práci se zaměstnanci a rozvoj personálu společnosti. V současné 

době je jednou z hlavních personálních činností odměňování zaměstnanců za jejich práci a za 

to, že jsou zaměstnanci právě určité společnosti. Správně nastavený systém odměňování 

pomáhá společnosti získat a udržet kvalitní zaměstnance, zvýšit objem výkonu a produktivity 

práce a kontrolovat vývoj mezd.  

Zaměstnavatelé k motivování zaměstnanců mají k dispozici nejen peníze. K motivaci 

svých zaměstnanců zaměstnavatelé často používají benefity. Právě zaměstnanecké výhody 

mnohdy představují důležitý prvek při získávání nových pracovních sil. Poskytování výhod 

má nemalé dopady na konkurenci, jestliže má firma v úmyslu udržet si své zaměstnance, musí 

být v oblasti výhod dostatečně konkurenceschopná tak, aby jim zaměstnanci neodcházeli do 

jiných firem, kde by nabídka benefitů mohla být rozsáhlejší a kvalitnější. 

Tato bakalářská práce je rozdělena do několika částí. V první části jsou teoretická 

východiska, která vychází z odborné literatury a souvisí s problematikou odměňování 

zaměstnanců. Druhá část je zaměřena na představení společnosti. Společnost, na kterou byla 

práce zaměřena, si nepřeje být zveřejněna, a proto je tato organizace v práci označována 

pouze jako společnost. Dále je druhá část zaměřena na historii společnosti, na výrobní 

program a zaměstnance firmy. V třetí části je provedena praktická aplikace na společnost. 

Jsou zde údaje o složení zaměstnanců ve firmě, tvorbě mezd ve společnosti, o celkových 

nákladech organizace na zaměstnanecké výhody a o zaměstnaneckých výhodách, které byly 

společnosti poskytnuty.  

Cílem bakalářské práce je zejména zhodnotit zaměstnanecké výhody, které společnost 

svým zaměstnancům v současné době poskytuje. Má-li být poskytování zaměstnaneckých 

benefitů pro zaměstnance a zaměstnavatele výhodné, je důležité zohlednit daňovou úsporu, 

která s poskytováním benefitů souvisí. Z toho důvodu jsou jednotlivé výhody zkoumány 

z hlediska jejich daňové výhodnosti.  Posledním bodem je zrealizovat u pracovníků dotazník, 

který bude vypovídat o tom, co si zaměstnanci o poskytovaných benefitech myslí a jak k nim 

přistupují. Při zpracování bakalářské práce byla aplikována metoda syntézy a analýzy. 

Data, ze kterých práce vychází, jsou platná k 1. 1. 2012.
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2. Problematika odměňování zaměstnanců 

2. 1. Odměňování zaměstnanců 

Odměňování zaměstnanců je dosti komplikovaná záležitost, na kterou bývá 

soustředěna jak pozornost zaměstnanců, tak i jejich zaměstnavatelů. Proto se také stává 

záležitostí vyvolávající spory. Z tohoto důvodu je oboustranně uspokojivý a vhodný systém 

odměňování jedním z nejdůležitějších faktorů vytváření harmonických vztahů ve firmě.   

Odměňování zaměstnanců se týká definování a realizace politiky a strategií, jejichž 

cílem je odměňovat své zaměstnance spravedlivě, slušně a důsledně v harmonii s jejich 

přínosem pro organizaci a s jejich přispěním k plnění strategických cílů organizace. Zabývá se 

tvorbou, uskutečněním a udržováním systémů odměňování, které si berou za cíl uspokojovat 

potřeby organizace a zejména svých zaměstnanců.
1
  

Hlavním významem odměňování ve firmě je dosažení rovnováhy mezi zaměstnanci, 

kde na jedné straně je odvedená práce a spokojenost zaměstnanců a na druhé náklady 

zaměstnavatele. Systém hodnocení je důležitým komunikačním nástrojem a také silným 

nástrojem politiky firmy. Do cílů odměňování se zahrnuje odměňování zaměstnanců podle 

hodnoty, kterou v organizaci tvoří, odměňování správných věcí, z hlediska chování a 

výsledků práce jednotlivých zaměstnanců, motivování zaměstnanců a získání jejich věrnosti a 

zájmů. Dále do odměňování zaměstnanců spadá propojování jednotlivých postupů 

odměňování s cíli podniku, získávání a udržení potřebných kvalitních zaměstnanců a 

dosahování vysokého výkonu.
2
  

2. 2. Odměňování jako součást řízení lidských zdrojů 

Odměňování zaměstnanců patří mezi činnosti, které patří do procesů zabývajících se 

řízením lidí. Mnohokrát používaný termín „personální řízení“ byl v současné době nahrazen 

termínem „řízení lidských zdrojů“. Řízení lidských zdrojů se vyznačuje jako soubor 

manažerských postupů, které slouží k získání a udržení zaměstnanců ve firmě a k zajištění, 

aby zaměstnanci podávali vysoký pracovní výkon a tím přispívali k dosažení organizačních 

cílů. Základem řízení lidských zdrojů je, že převážně spočívá ve využívání 

                                                 
1
 Koubek, Josef. Personální práce v malých a středních firmách. Praha: Grada Publishing, 2011. Str. 158 

2
 Armstrong, Michael. Odměňování pracovníků. Praha: Grada Publishing, 2009. Str. 20. 
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společenskovědních poznatků, teorií a metod. Zaměstnanci dané firmy jsou v tomto pojetí 

chápáni spíše jako zdroj, do jehož obstarávání a rozvoje se organizaci vyplatí investovat. 

Řízení lidských zdrojů je formulováno jako strategická a logicky promyšlená metoda 

k řízení lidí, kteří v organizaci pracují a kteří jednotlivě nebo společně přispívají k dosažení 

cílů organizace. Lidské zdroje jsou nejdynamičtější, nejpružnější a nejpřizpůsobivější 

podnikový faktor, který ovlivňuje celkový vývoj organizace. Pouze schopní zaměstnanci 

mohou přispět k dosažení současných a budoucích potřeb společnosti.  V odměňování 

zaměstnanců hraje důležitou roli personální útvar, který dbá na dodržování zákonů a má na 

starost správu systému. Personální útvar má odpovědnost za to, aby byl systém spravedlivý ke 

všem zaměstnancům. Vedoucí zaměstnanci odpovídají za tvorbu zdrojů organizace, za jejich 

využívání a rozdělení. Mají hlavní slovo při vytváření systému odměňování a také jsou první, 

kteří zjistí nedostatky a měli by uskutečnit nápravu. 

Cílem řízení lidských zdrojů je zajistit, aby organizace prostřednictvím svým 

zaměstnanců byla schopna plnit své cíle v oblasti efektivnosti organizace, řízení lidského 

kapitálu, řízení znalostí svých zaměstnanců, řízení odměňování zaměstnanců, zaměstnanecké 

vztahy v organizaci a uspokojování rozdílných potřeb jednotlivých zaměstnanců.
3
 

Úkoly řízení lidských zdrojů jsou ukotveny v tzv. personálních činnostech. Personální 

činnosti představují výkonnou část personální práce. Mezi personální činnosti se nejčastěji 

zahrnuje vytváření a analýza pracovních míst, personální plánování, získávání a výběr nových 

zaměstnanců, rozmisťování jednotlivých zaměstnanců, ukončování pracovního poměru, 

hodnocení zaměstnanců organizace, odměňování svých zaměstnanců, vzdělávání 

zaměstnanců, pracovní vztahy a péče o zaměstnance, zdravotní péče o své zaměstnance a 

dodržování zákonů v oblasti práce a zaměstnávání zaměstnanců. Z výše uvedeného je 

zřetelné, že jednou z významných činností personální práce je odměňování zaměstnanců, 

motivování a organizování zaměstnanců, poskytování zaměstnaneckých výhod a další 

nástroje, pomocí kterých ovlivňujeme pracovní výkon.
4
  

2. 3. Mzdové formy 

Hlavním právním předpisem zabývajícím se odměňování zaměstnanců je zákoník 

práce. Problematika odměňování zaměstnanců je složkou pracovního práva a zaměstnanosti. 

                                                 
3
 Armstrong, Michael. Řízení lidských zdrojů. Praha: Grada Publishing, 2007. Str. 25-26. 

4
 Kleibl, Jiří; Dvořáková, Zuzana a Šubrt, Bořivoj. Řízení lidských zdrojů. Praha: C.H.Beck, 2001. Str. 5-7. 
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Princip odměňování zaměstnanců je jednotný pro všechny pracovněprávní vztahy. 

Problematika odměňování je charakteristická existencí širokého spektra právních předpisů. 

V právním řádu České republiky je kromě zákoníku práce zakotvena celá řada právních 

norem (zákonů, vyhlášek a nařízení vlády) věnujících se oblasti odměňování svých 

zaměstnanců. Mezi čtyři nejdůležitější právní předpisy z hlediska mzdové/platové 

problematiky patří zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, zákon č. 118/2000 Sb., o ochraně 

zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů, dále 

zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a 

v některých dalších organizacích a orgánech a také zákon č. 2/1991 Sb., o kolektivním 

vyjednávání, ve znění pozdějších předpisů.  

V pracovním poměru za výkon práce přísluší mzda nebo plat. Společným prvkem 

obou plnění je, že je organizace poskytuje zaměstnancům za práci na základě její složitosti, 

namáhavosti a odpovědnosti, podle obtížnosti pracovních podmínek, podle pracovní 

výkonnosti a dosahovaných výsledků. Mzdou i platem jsou také doplatky ke mzdě či platu.
5
  

Mzda je definována nejen jako peněžité plnění poskytované zaměstnavatelem svým 

zaměstnancům za práci vykonanou v pracovním poměru, ale také poskytování mzdy 

zaměstnancům ve formě naturální mzdy. Mzda náleží zaměstnancům za práci v pracovním 

poměru s tzv. podnikatelskými subjekty, které nejsou závislé na obecních rozpočtech, státních 

rozpočtech, prostředcích zdravotního pojištění nebo jiných veřejných zdrojích.  

Plat je vymezen jako peněžité plnění poskytované zaměstnanci za výkon práce 

v pracovním poměru, kde zaměstnavatel pro odměňování svých zaměstnanců využívá veřejné 

zdroje. Platem jsou odměňováni zaměstnanci státu, státních fondů, příspěvkových organizací, 

územních samosprávních celků, zaměstnanci školských právnických osob zřízených 

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, a zaměstnanci veřejných neziskových 

ústavních zdravotnických zařízení. Náklady na odměny a platy jsou zabezpečovány 

z příspěvku na provoz poskytovaného z rozpočtu zřizovatele nebo z úhrad dle zvláštních 

právních předpisů.
6
 

Aby organizace byla v problematice mezd/platů konkurenceschopná musí znát, jak za 

stejnou práci platí další organizace v daném odvětví, oboru nebo regionu. Na mzdové šetření 

se v organizaci pohlíží jako na velmi užitečný nástroj v rámci problematiky odměňování. Při 

                                                 
5
 Čopíková, Andrea a Petra Horváthová. Odměňování zaměstnanců v organizacích. Ostrava: VŠB – 

    Technická univerzita Ostrava, 2010. Str. 6-7 
6
 D´Ambrosová, Hana a kol. Abeceda personalisty 2011. Olomouc: ANAG, 2011. Str. 146 a 155. 
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mzdových šetřeních mohou nastat také problémy. Při tvorbě systému odměňování jsou 

nevyhnutelné průzkumy trhu. Přehodnocování mezd/platů nemůže být přímo závislé na 

výsledcích průzkumu, ale zejména na zvolené strategii a modelu odměňování. Údaje 

v platových/mzdových průzkumech nezávisí jen na zachování stejných společností v 

průzkumu, ale i na stejných zaměstnancích, což je problematické. Je potřeba zajistit, aby 

organizace, které se porovnávají, byly opravdu srovnatelné. 

Za mzdu/plat nejsou považována plnění poskytována v souladu se zaměstnáním a to 

zejména náhrada mzdy/platu, cestovní náhrady, odstupné, výnosy z kapitálových podílů 

(akcií) nebo obligací a odměna za pracovní pohotovost. Pokud nedojde k sjednání mzdy/platu 

v kolektivní nebo pracovní smlouvě, je zaměstnavatel povinen vydat vnitřní mzdové/platové 

předpisy, do kterých zaměstnanci mají právo kdykoliv nahlížet.  

Mzda a plat za vykonanou práci přísluší zaměstnanci za podmínek stanovených v šesté 

části zákoníku práce. Forma odměny je závislá na formě pracovněprávního vztahu. 

 

Obr. 2. 1. Odměny v části šesté zákoníku práce 

     Odměny v části šesté zákoníku práce 

 

   odměny za práci odměna za pracovní pohotovost 

     

 odměny za práci  odměna za práci mimo 

 v pracovním poměru  pracovní poměr – ODMĚNA Z DOHODY 

 

odměna za práci   odměna za práci ve veřejných 

v podnikatelské sféře - MZDA službách a správě - PLAT    

 

Zdroj: TOMŠÍ, Ivan. Mzdy a mzdové systémy. 1. vyd. Praha: ASPI, 2008. 336 s. ISBN 978-80-7357-340-9, 

str. 27. 

 

Mzda či plat zaměstnance je tvořena pevnou složkou (časová mzda/plat), která může 

mít podobu hodinové, týdenní, měsíční nebo roční sazby. Dále může být mzda/plat tvořena 

pohyblivou složkou (výkonnostní odměnou, odměnou podle schopností, odměnou podle 

přínosu, příplatky za přesčas, směnnost, ztížené pracovní prostředí) a složkou dodatkovou 

(prémie, osobní příplatek).   
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Jelikož v organizaci pracujeme s různými typy lidí, musíme myslet na to, že každého 

zaměstnance motivuje něco jiného. Pracovníci, kteří mají rádi jistotu, dají přednost celkově 

nižšímu, ale jistému platu a budou dávat přednost pevné složce platu. V organizaci můžeme 

mít i zaměstnance, kteří dají přednost možnosti vysokých, i když nejistých výdělků. Tito 

zaměstnanci upřednostní nízkou pevnou složku platu a budou se nanejvýš snažit dosáhnout 

maxima pohyblivé složky.
7
 

2.3.1. Mzdotvorné faktory 

Jednou z nejzávažnějších otázek, kterou musí organizace řešit při vytváření systému 

odměňování svých zaměstnanců, je volba vhodné mzdové/platové formy. V praxi se v mnoha 

organizacích pro odměňování pracovníků nepoužívá jen jedna mzdová/platová forma, 

obvykle jde o kombinaci několika mzdových/platových forem. Mezi základní mzdové/platové 

formy, které může organizace zvolit, se zahrnuje časová mzda nebo plat, úkolová mzda (plat), 

mzda (plat) za očekávané výsledky práce, výkonové (pobídkové, zásluhové) mzdové 

(platové) formy a dodatkové mzdové (platové) formy. 

Organizace se musí sama rozhodnout, zda bude odměňovat své zaměstnance za jejich 

výkon, odpracovanou dobu nebo i za další zásluhy. Dále se musí rozhodnout, zda bude 

odměňování za výkon vázán na výkon skupinový, individuální nebo celopodnikový. Mnoho 

zaměstnavatelů je přesvědčeno, že odměny jednotlivých zaměstnanců by měly být závislé na 

jejich pracovním výkonu, protože jen tak budou zaměstnanci motivování k lepšímu 

pracovnímu výkonu. Pracovní výkon bývá těžce měřitelný. V souladu s technologickým 

rozvojem roste počet pracovních úkolů, které jsou obtížně měřitelné. Při odměňování svých 

zaměstnanců se často sleduje jejich vzdělání, schopnosti, délka praxe a mnohé další. Odměna 

vázaná na výkon může v organizaci přinést výraznou orientaci na množství, což může 

ovlivňovat kvalitu vykonané práce. Všechny faktory, které mají vliv na systém odměňování je 

nutno znát a zohlednit je v systému odměňování.
8
 

Úroveň mezd a platů ovlivňují faktory vnitřní (vnitropodnikové) a vnější. Vnitřní 

(vnitropodnikové) faktory souvisí s úkoly a požadavky pracovního místa, kde zdrojem 

informací je popis pracovního místa a hodnocení práce na pracovním místě. Vnitřní faktory 
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musí být v souladu s pracovním chováním zaměstnance, výsledky práce, úrovní plnění 

pracovních úkolů, kde je zdrojem informací hodnocení zaměstnanců. Vnitřní faktory souvisí 

také s pracovními podmínkami na konkrétním pracovním místě nebo v organizaci jako celku, 

které mohou mít špatný dopad na zdraví, pracovní klid nebo bezpečnost zaměstnance a 

mohou zaměstnanci způsobovat nadměrný stres a zvýšené nepohodlí. Vnější faktory jsou 

ovlivněny situací na trhu práce, tedy úrovní a způsobu odměňování svých zaměstnanců u 

konkurenčních organizací na trhu práce a platnými zákony, předpisy a výsledky kolektivního 

vyjednávání.  

2. 4. Systém odměňování zaměstnanců 

Systém odměňování je způsob určování platů a mezd, zaměstnaneckých výhod a 

dalších forem peněžního a nepeněžního odměňování. Každá firma si přizpůsobí svůj systém, 

tak aby vyhovoval jejich potřebám, tzn. konkrétním potřebám podniku a jeho zaměstnancům. 

Odměňování zaměstnanců za jejich práci a za to, že jsou zaměstnanci určité 

organizace, patří k personálním činnostem. Jedná se o složitou záležitost, proto je v každém 

podniku nutná existence spravedlivého, efektivního, jasného a motivujícího systému 

odměňování zaměstnanců. Tento systém by měl být přijatelný jak pro zaměstnavatele, tak pro 

jednotlivé zaměstnance a tím napomáhat k harmonickým vztahům v organizaci.
9
  

Existuje široká škála možností jak odměňovat své zaměstnance, jaká bude struktura 

celkové odměny podle jednotlivých forem odměn, dále v jakém vzájemném poměru budou 

v celkové odměně jednotlivé formy odměňování, jaká pravidla, jaké nástroje a jaké postupy 

budou použity při odměňování konkrétních pracovníků. Z toho vyplývá, že existují různé 

možnosti, jak bude systém odměňování zaměstnanců v organizaci vypadat.
10

   

Systém odměňování by měl pro správné fungování organizace být motivační – musí 

být takový, aby byl pro zaměstnance podnětem k práci v naší organizaci, také by měl být 

spravedlivý – zaměstnanec by měl být odměňován podle svých zásluh. Znamená to, že 

rozdíly v odměňování zaměstnanců jsou pochopitelné a zdůvodněné, existuje zde oprávněné 

rozlišení, a také musí být transparentní – aby byl systém jednoduchý. Měl by být založen na 

známých mechanismech, které jsou pochopitelné pro všechny zaměstnance organizace. 
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Organizace by měla používat vhodný a přiměřený systém odměňování, který by 

jednotlivé zaměstnance v konání práce motivoval a za dobře vykonanou práci spravedlivě 

odměnil. Systém odměňování zaměstnanců je závislý na strategii organizace. Organizace 

musí mít zcela jasno, jak systém odměňování zaměstnanců bude vypadat. Tedy jaké možnosti 

odměňování z rozsáhlé škály využije, jaká bude struktura celkové odměny z hlediska 

jednotlivých forem odměn, jaké nástroje, jaké postupy a jaká pravidla budou využity při 

odměňování jednotlivých zaměstnanců a v jakém poměru budou jednotlivé formy 

odměňování k celkové odměně.
11

  

Systém odměňování není jen nástrojem odměňování svých zaměstnanců za dobře 

odvedenou práci, ale musí plnit řadu dalších funkcí, mezi které patří: 

 stabilizovat zaměstnance, které firma potřebuje; 

 přilákat nutný počet uchazečů o zaměstnání ve firmě s potřebnou kvalitou; 

 odměňovat své zaměstnance podle náročnosti a významu vykonané práce; 

 odměňovat své zaměstnance za dosažené výsledky, loajalitu, schopnost a zkušenost, 

tedy za vše co do firmy přinášejí a čeho si firma cení; 

 přispět k dosažení firmy konkurenceschopného postavení na trhu práce; 

 být v harmonii s veřejnými zájmy a právními normami; 

 být podnětem pro zlepšování kvalifikace svých zaměstnanců; 

 zajistit, aby náklady na práci byly kontrolovány vhodným způsobem; 

 hrát pozitivní roli v motivování svých zaměstnanců a zejména být zaměstnanci 

akceptován; 

 poskytovat zaměstnancům příležitost k uskutečnění rozumných kroků při dodržování 

zásad rovnosti a nestrannosti; 

 povaha systému, jeho časová náročnost a náklady musí být přiměřené možnostem 

organizace.
12

   

 

Systém odměňování zaměstnanců by měl co nejlépe odpovídat a vyhovovat 

konkrétním podmínkám organizace, jejím potřebám i potřebám jejich zaměstnanců, a tím 

napomáhat k vytváření harmonických vztahů v organizaci. Hlavním požadavkem je, aby byl 
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systém odměňování akceptován všemi zaměstnanci organizace. Z toho důvodu je důležité, 

aby se zaměstnanci na jeho vytváření, zavádění a zejména na fungování podíleli. 

V oblasti odměňování zaměstnanců existuje široké spektrum právních předpisů, 

v nichž by se měla organizace orientovat a také se jimi řídit. Porušení nebo nedodržení 

právních předpisů v oblasti odměňování může mít pro účastníky pracovněprávních vztahů 

nepříjemné důsledky (zejména z finančního hlediska), z toho důvodu je nutno k této 

problematice přistupovat pečlivě a velmi zodpovědně.
13

  

Systém odměňování musí respektovat lidská práva a zásady slušnosti a spravedlnosti. 

Zaměstnanci by měli být odměňování spravedlivě, a pokud by nastaly rozdíly v odměně za 

práci, tak aby byly odůvodnitelné, aby byly stavěny na rozdílných požadavcích na každou 

profesi, nikoliv na osobních sympatiích. 

2. 5. Strategie odměňování 

Michael Armstrong (2007, str. 529) říká: „Strategie odměňování vyjadřuje účel a směr 

a je rámcem pro vytváření politiky, způsobů a procesů odměňování“. 

Systém odměňování zaměstnanců je součástí motivačních systémů. Ke vzniku 

účinného motivačního systému je potřeba zavést jasně stanovená kritéria ocenění výkonnosti 

a náročnosti jednotlivých míst. Systém odměňování je úzce svázaný s celkovou strategií 

podniku. 

Jedním z důležitých prvků v organizaci je strategie odměňování, která patří do 

strategie řízení lidských zdrojů v organizaci. Definuje jak odměňovat své zaměstnance, a také 

jak by měla vypadat politika a procesy odměňování, aby odpovídaly požadavkům podnikání. 

Strategie odměňování zaměstnanců je popis toho, co v několika příštích letech organizace 

chce v oblasti odměňování udělat a jakým způsobem to chce udělat. Cílem je poskytnout 

organizaci smysl a směr pro vytváření systémů odměňování. Zpravidla začíná přehledem 

současné podoby uspořádání a situace v odměňování, dále formuluje budoucí žádoucí stav a 

následují návrhy činností a doporučení, aby organizace překonala rozdíl mezi současností a 

očekávanou budoucností. Strategie odměňování poskytuje směr, účel a cíl spojující potřeby 

podniku a jeho zaměstnanců s politikou a praxí odměňování organizace. Tvoří rámec, který 
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zajišťuje, že zaměstnanci jsou odměňováni za tu práci, která zvyšuje pravděpodobnost, že 

organizace dosáhne svých podnikatelských cílů.
14

 

Strategie odměňování je stavěna na souhrnu zásad a přesvědčení, které jsou ve shodě 

s hodnotami organizace. Formuluje přístup, který organizace upřednostňuje v souvislosti 

s odměňováním zaměstnanců. K základním zásadám odměňování patří provázanost strategie 

odměňování s celkovou strategií, odměňování zaměstnanců podle toho, co organizace 

upřednostňuje a provázanost formy odměňování s kulturou organizace. Dále k zásadám 

odměňování patří hodnocení zaměstnanců podle jejich přínosu a dovedností, přehlednost 

procesů odměňování svých zaměstnanců, praktičnost a snadná proveditelnost strategie 

odměňování a nesmíme zapomenout, že mezi zásady odměňování také řadíme soulad 

strategie odměňování s externím a interním prostředím organizace a poskytnutí manažerům 

schopnosti a pravomoci, aby mohli využívat odměňování jako nástroj k dosahování cílů.  

Obsah strategie odměňování zaměstnanců by měl být tvořen na základě těchto otázek: 

 Jaké bude složení mzdy nebo platu? Jaký bude podíl pohyblivé složky z celkové 

odměny? Jak často bude pohyblivá složka vyplácena? 

 Jaký bude budoucí růst platů či mezd? 

 Jak platí jiné organizace za stejnou práci? 

 V jaké podobě bude nefinanční odměňování? 

 Jaké bude dělení v rámci postavení? Jaké budou předpoklady pro vyplácení 

(nevyplácení) platů či mezd a jejich jednotlivých složek (např. výkonnostní složky)?
15

  

2. 6. Formy odměňování zaměstnanců 

Organizace by měla použít systém odměňování svých zaměstnanců, který je vhodný a 

přiměřený, jenž by zaměstnance motivoval a za dobře vykonanou práci spravedlivě odměnil. 

Jedině tak lze docílit toho, aby lidé pracovali pro organizaci, co nejlépe umí. Existuje široká 

škála možností jak své zaměstnance odměňovat. Odměny mohou být závislé na povaze 

vykonávané práce, na odvedené práci, na výkonu konkrétního pracovníka, jeho schopnosti 

nebo vyplývají z pracovního poměru. Mohou mít formu zajímavých a podnětných pracovních 

úkolů, zásluh, veřejného uznání atd.  
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Za odměnu se považuje mzda, plat nebo jiné formy peněžní odměny poskytované za 

vykonanou práci zaměstnavatelem zaměstnanci. Moderní řízení lidských zdrojů strukturuje 

odměňování na odměňování hmotné nárokové (plat, mzda, zákonné příplatky), odměňování 

hmotné nenárokové – peněžní (příplatky, bonusy, prémie) i nepeněžní (zaměstnanecké 

výhody) a odměňování nehmotné (vybavení pracoviště, povýšení, rozmanitá práce).
16

  

Moderní personalistika zahrnuje do odměňování svých zaměstnanců také povýšení 

zaměstnance, formální uznání, pověřování významnými pracovními úkoly, vzdělávání 

zaměstnance, formální uznání (pochvaly), rozmanitou a zajímavou práci, pověřování vedením 

lidí a zaměstnanecké výhody, které nejsou poskytovány na základě pracovního výkonu – 

příkladem může být poskytování příspěvku na stravování zaměstnance nebo také používání 

firemního automobilu k soukromým účelům. 

Současná teorie řízení lidských zdrojů se označuje jako vnější odměny. Kromě těchto 

vnějších odměn existují také tzv. vnitřní odměny, které nemají hmotnou podstatu. Pro 

každého zaměstnance jsou jistou odměnou i jeho vnitřní pocity související s vykonávanou 

prací. Mezi tyto pocity patří dojem užitečnosti a úspěšnosti zaměstnance, pocit vlastního 

významu, pocit podílení se na něčem důležitém, pocit seberealizace, neformální uznání okolí, 

pocit plynoucí z postavení apod. Povaha těchto odměn je závislá na hodnotách, které 

zaměstnanec organizace vyznává. Vnitřní odměny vedou ke spokojenosti zaměstnance, k jeho 

pocitu důležitosti a užitečnosti, které zaměstnanci přinášejí radost.  Vnitřní odměny tedy 

ovlivňují přístup každého zaměstnance k práci a jeho pracovní výkon a z toho důvodu by 

tohle zjištění měla organizace brát v úvahu.
17

  

Nesmíme zapomenout ani na organizaci, která vynakládá nemalé finanční prostředky 

na systém odměňování svých zaměstnanců a která si svým systémem odměňování může 

vytvářet určitou konkurenční výhodu. Ve skutečnosti se spousta uchazečů o zaměstnání 

rozhoduje jen podle nabízeného platového ohodnocení. Systém odměňování by měl udržet 

stávající zaměstnance a také přilákat takové uchazeče, které organizace potřebuje. Pokud by 

systém odměňování zaměstnanců nebyl motivující nebo vyhovující pro stávající zaměstnance, 

organizace by si je neudržela a kvalifikovaní a kvalitní zaměstnanci by odešli do jiné 

organizace. S tím by byly pro firmu spojené další náklady. Firma by musela vynaložit 

finanční prostředky na hledání nových kvalifikovaných a kvalitních zaměstnanců, na jejich 
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zaškolení a uvedení do pracovního režimu. Z toho důvodu se firmě vyplatí, aby její systém 

odměňování byl motivující, spravedlivý a transparentní.  

Některé organizace vyplácejí svým zaměstnancům vyšší odměny, než které odpovídají 

tržním mzdám. Příčinou je strach zaměstnavatelů z odchodu kvalifikovaných zaměstnanců. 

Odchod zaměstnanců je pro organizaci nákladné. Z toho důvodu organizace poskytuje 

jednotlivým zaměstnancům vyšší odměny, aby tak omezila jejich fluktuaci. Dalším důvodem 

vyplácení vyšších odměn je přimět zaměstnance k vyšším pracovním výkonům. Pokud 

organizace poskytuje svým zaměstnancům vyšší odměny, zaměstnanci jsou více motivováni 

si svou práci udržet a lépe vykonávat své pracovní povinnosti. Organizace také vyplácí vyšší 

odměny, než které odpovídají tržním mzdám, z důvodu aby si mohly vybírat z většího 

množství uchazečů o zaměstnání a mohly tak získat kvalitnější zaměstnance.
18

  

2. 7. Zaměstnanecké výhody (benefity)  

Vedle mzdy a platu zaměstnavatel svým zaměstnancům poskytuje také další plnění. 

Takto poskytovaná plnění jsou označována jako zaměstnanecké výhody nebo benefity. Na 

rozdíl od odměn za odpracovanou dobu, pracovní podmínky, schopnost nebo tržní hodnotu a 

výkon konkrétního zaměstnance, poskytuje zaměstnavatel zaměstnanecké výhody svým 

zaměstnancům většinou pouze za to, že jsou u něj v pracovním poměru. Jde o výhody, na 

které zaměstnanec dosáhne na základě zaměstnaneckého poměru ke svému zaměstnavateli. 

Důvodem zaměstnaneckých výhod je, že v mnoha případech mají zvýhodněný odvodový a 

daňový režim, což je jak pro zaměstnance, tak i pro zaměstnavatele velmi výhodné. 

Důležitým předpokladem stability a dobrého fungování každé firmy je nejen dobrý 

výrobní program, ale i způsob pracování s lidským potenciálem. Tedy způsob jak firmy 

využívají vzdělání svých zaměstnanců a motivují je, a to nejen po stránce finanční, ale také 

z důvodu vytvoření vyhovujících pracovních a sociálních podmínek.
19

   

Zaměstnanecké výhody by měly motivovat stávající, ale i potencionální zaměstnance, 

ale hlavně by měly přinášet prospěch nejen zaměstnancům ale i zaměstnavateli. Z toho 

vyplývá, že zaměstnanecké benefity mají funkci zejména motivační. Na tyto zaměstnanecké 

benefity není vázán žádný právní nárok. Slouží k posílení vztahu mezi zaměstnancem a 

podnikem. Rozhodující je to, co chce organizace poskytováním benefitů zaměstnancům říci, 
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až poté následuje rozhodnutí v jaké formě a jakým způsobem se budou benefity poskytovat. 

Počet a povaha zaměstnaneckých výhod vychází z možností zaměstnavatele, potřeb 

jednotlivých zaměstnanců a také ze srovnání nabídky obdobných zaměstnavatelů na trhu 

práce. Benefity jsou mnohdy předmětem kolektivního vyjednávání a kolektivních smluv, 

popř. jsou v konkrétních smlouvách s jednotlivými zaměstnanci nebo ve vnitřním předpise 

zaměstnavatele. Výše benefitů by měla dosahovat do 10 % hrubých příjmů zaměstnanců.  

Poskytování zaměstnaneckých výhod by nemělo být rozdílné. Zaměstnavatelé jsou ze 

zákona povinni zajistit stejné jednání se všemi zaměstnanci organizace a to, pokud jde o jejich 

pracovní podmínky, odměňování za práci, o poskytování dalších peněžních plnění, o plnění 

peněžité hodnoty, o odbornou přípravu a o možnosti dosáhnout funkčního nebo jiného 

postupu v zaměstnání. V pracovněprávních vztazích není dovolena diskriminace. Za 

diskriminaci není považováno rozdílné jednání, pokud z pracovních činností plyne, že toto 

rozdílné jednání je důležitých požadavkem potřebným pro výkon práce v organizaci.
 20

 

Organizace poskytuje svým zaměstnancům zaměstnanecké výhody z důvodu, aby 

zajistila konkurenceschopný a atraktivní systém celkových odměn, který umožní získat a 

udržet kvalitní zaměstnance, také z důvodu zlepšit zaměstnanecké vztahy, podpořit věrnost a 

ztotožnění s organizací, omezit nespokojenost zaměstnanců organizace a uspokojit osobní 

potřeby konkrétních zaměstnanců a podpořit jejich výkonnost.
21

 

Jedním z důvodů poskytování benefitů je také rostoucí nedostatek kvalitních a 

kvalifikovaných zaměstnanců, a proto se firmy snaží tyto zaměstnance získat a udržet 

poskytováním různých zaměstnaneckých výhod poskytovaných vedle mzdy. Zaměstnanecké 

benefity jsou mnohdy zaměstnanci hodnoceny více než jejich motivace pouze formou mzdy. 

Není vhodné, aby organizace nabízela jen řadu lákavých benefitů a vytvářela si image 

velkorysého zaměstnavatele, ale jde v první řadě o to, aby systém zaměstnaneckých výhod 

podporoval strategické záměry organizace. 

2. 7. 1. Členění zaměstnaneckých výhod 

Zaměstnanecké výhody lze rozdělit do skupin. Nejčastěji se používá dělení do čtyř skupin: 

 výhody sociální povahy – důchodové pojištění placené zčásti nebo zcela organizací, 

podnikové půjčky a ručení za půjčky, životní pojištění apod.; 

                                                 
20

 Pelc, Vladimír. Zaměstnanecké benefity v roce 2009. Praha: LINDE, 2009. Str. 11-13. 
21

 Čopíková, Andrea a Petra Horváthová. Systémy odměňování v organizacích. Ostrava: VŠB –    

    Technická univerzita Ostrava, 2007. Str. 87. 
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 výhody mající vztah k práci – stravování, podnikové parkoviště, poskytování 

pracovního oděvu, vzdělání hrazené organizací apod.; 

 výhody zkvalitňující využívání volného času – sportovní a kulturní aktivity, 

organizování dotovaných zájezdů apod.; 

 výhody spojené s postavením v organizaci, tzv. poziční zaměstnanecké výhody – 

firemní automobily, přidělení mobilního telefonu, nárok na společenský oblek apod.
22

  

2. 7. 2. Poskytování zaměstnaneckých výhod 

Zaměstnanecké benefity mohou být poskytovány všem zaměstnancům firmy – např. 

příspěvek na penzijní připojištění se státním příspěvkem a na soukromé životní pojištění, 

příspěvky na stravování, příspěvky na sportovní akce, příspěvky na vzdělání a školení, 

zvýhodněné půjčky, dary k životním a jiným výročím, prodej produktů firmy za sníženou 

cenu. Zaměstnanecké benefity mohou být také poskytovány pouze vybrané skupině 

zaměstnanců firmy – např. používání služebního auta i pro soukromé účely, poskytnutí 

bezplatného přechodného ubytování, nebo mohou být nabízeny individuálně jednotlivým 

zaměstnancům firmy – např. podpory při neštěstí v rodině, nebo při živelné pohromě. 

Mezi zaměstnanecké benefity můžeme zahrnovat i další výhody dle zákoníku práce, 

jako např. nadstandardní délka dovolené, vyšší výše odstupného při rozvázání pracovního 

poměru, zavedení pružné pracovní doby, umožnění práce z domova, poskytování nadlimitní 

výše stravného při tuzemských pracovních cestách a nadlimitní výše stravného a kapesného 

při zahraničních pracovních cestách.  

Správně nastavený systém zaměstnaneckých výhod a systém odměňování 

zaměstnanců zvýší konkurenceschopnost zaměstnavatele na trhu práce při získání a zaučení 

kvalifikovaných pracovníků firmy. Výhodami poskytovanými konkrétním zaměstnancům se 

zaměstnavatel snaží působit na jejich spokojenost. Zaměstnaneckými benefity se zvyšuje 

nejen motivace a spokojenost zaměstnanců, ale také se zvyšuje jejich výkonnost, snižuje se 

pracovní neschopnost a zlepšuje se jejich postoj k zákazníkům. Zaměstnanci odměňování 

formou zaměstnaneckých benefitů dělají firmě vhodnou reklamu mezi svými známými, čímž 

se buduje dobrá image firmy směrem navenek k potencionálním zákazníkům.
23

   

                                                 
22

 Koubek, Josef. Personální práce v malých a středních firmách. Praha: Grada Publishing. 2011.  

    Str. 186-188.  
23

 Macháček, Ivan. Zaměstnanecké benefity a daně. Praha: ASPI, 2008. Str. 13-14. 
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Benefity může zaměstnavatel financovat z různých zdrojů. Zaměstnavatel výhody 

financuje na vrub daňově uznatelných výdajů (nákladů) zaměstnavatele, na vrub nedaňově 

uznatelných výdajů (nákladů) zaměstnavatele, ze sociálního nebo obdobného fondu tvořeného 

z čistého zisku a rozpočtových prostředků nebo zaměstnanecké benefity mohou být 

financovány státními podniky prostřednictvím fondů kulturních a sociálních potřeb. 

Optimální jsou výhody, které jsou na straně zaměstnavatele daňově účinným nákladem 

(výdajem), který snižuje základ daně z příjmů, a přitom jsou na straně zaměstnavatele od daně 

z příjmů ze závislé činnosti osvobozené a nezahrnují se do vyměřovacího základu 

zaměstnance pro výpočet pojistného na zdravotní a sociální pojištění. 

Skutečné benefity jsou jen takové výhody, které firma poskytuje ze svého podnětu. 

Firma je motivována nutností získat a udržet si potřebné kvalifikované zaměstnance, upevnit 

jejich vztah k firmě, pocit sounáležitosti s firmou, přispět ke sblížení jejich osobních cílů 

s firemními cíli, získat jejich věrnost a přispět k vytvoření harmonických pracovních vztahů.  

2. 7. 3. Poskytování výhod z hlediska zákona o daních z příjmů 

Zaměstnanecké benefity poskytované zaměstnavatelem mohou být u zaměstnance 

osvobozeny od daně z příjmů ze závislé činnosti, zdaňovány daní z příjmů ze závislé činnosti 

z tzv. superhrubé mzdy, nebo mohou být zahrnovány nebo nezahrnovány do vyměřovacího 

základu zaměstnance pro stanovení odvodu pojistného na zdravotní a sociální pojištění 

V § 6 odst. 9 ZDP je řada plnění poskytována zaměstnavatelem zaměstnanci. Tyto 

plnění jsou u zaměstnance osvobozena od daně z příjmů za závislé činnosti. Při splnění 

zákonem stanovených podmínek se daňové osvobození týká zaměstnaneckých výhod 

poskytovaných v nepeněžní formě na stravování, odborný rozvoj zaměstnanců, spotřebu 

nealkoholických nápojů na pracovišti, rekreaci, kulturu, sport, dary, přechodné ubytování, 

půjčky a sociální výpomoc, příspěvky na penzijní a životní pojištění. Jestliže zaměstnavatel 

vyplácí tyto uvedené příspěvky v peněžní formě, zdanění probíhá u zaměstnance. V § 6 

zákona o daních z příjmů jsou zavedeny limity, které udávají, kdy je zaměstnanecká výhoda 

pro zaměstnance osvobozena od daně z příjmu. Nad tyto limity se plnění připočítává do tzv. 

superhrubé mzdy. Do těchto limitů patří výše nepeněžního příspěvku ve formě rekreace nebo 

zájezdu v limitu 20 000 Kč na kalendářní rok, u nepeněžního příspěvku poskytnutého na 

přechodné ubytování je limit 3 500 Kč na měsíc, příspěvek zaměstnavatele na penzijní 

připojištění se státním příspěvkem a na soukromé životní pojištění v limitu za oba příspěvky 
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souhrnně 24 000 na kalendářní rok, částka na poskytnutí cestovních výdajů pro zaměstnanosti 

v rámci s výkonem povolání nesmí přeskočit limit výše náhrad cestovného v nepodnikatelské 

sféře, a také příspěvek v podobě platu, mzdy nebo odměny za dobu dočasné pracovní 

neschopnosti nesmí překročit výši minimálního nároku 60 % průměrného výdělku, dle § 192 

odst. 2. zákoníku práce. 

Daňové použití benefitů vychází obzvláště z § 24 a § 25 zákona o daních z příjmů. 

Zákon podrobně vytyčí, kdy je omezena daňová uznatelnost vynaložených výdajů. Příkladem 

daňově uznatelných výdajů jsou výdaje na pracovní a sociální podmínky zaměstnanců. Mezi 

tyto daňově uznatelné výdaje zahrnujeme výdaje na hygienické zařízení pracovišť, výdaje na 

bezpečnost práce, výdaje na chod vlastních vzdělávacích a stravovacích zařízení a výdaje na 

zdravotní preventivní péči nehrazenou zdravotní pojišťovnou. 

Každé nepeněžní plnění poskytované zaměstnancům je daňově neuznatelným 

nákladem. Do nepeněžitých plnění poskytovaných zaměstnancům se zahrnuje příspěvek na 

kulturu, sport, zájezdy a nealkoholické nápoje na pracovišti. Neuznatelným výdajem 

z hlediska daně z příjmu je pojistné, které plyne z pojistné smlouvy uzavřené se 

zaměstnavatelem. Toto pojistné poté slouží jako náhrada budoucích závazků pojišťovně pro 

případ dožití zaměstnance určitého věku. Daňově neuznatelnými jsou také výdaje vytyčené na 

nákup darů, reklamních předmětů a občerstvení. Předměty sloužící k reklamě, na kterých je 

logo obchodní firmy, nebo název reklamního zboží či služby poskytovatele se nepovažují za 

dar. Hodnota předmětu bez DPH nesmí přesáhnout 500 Kč. Reklamní předměty, které 

podléhají spotřební dani, jsou daňově neuznatelné. Výjimkou jsou tichá vína. 

 

Zaměstnanecké výhody nezahrnované do vyměřovacího základu  

Podle zákona o pojistném na sociální zabezpečení a zákona o pojistném na všeobecné 

zdravotní pojištění nejsou do vyměřovacího základu zaměstnance pro odvod pojistného 

zahrnuty příjmy, mezi které patří náhrada škody dle zákoníku práce, odstupné, odchodné a 

odbytné poskytované dle zvláštních předpisů. Dále věrnostní přídavek pro horníky, odměny, 

které jsou vypláceny dle zákona o vynálezech a zlepšovácích projektech, sociální výpomoc 

pro zaměstnance vyplácena jednorázově a sloužící k překlenutí obtížné situace v rámci 

požáru, životní pohromy, průmyslové nebo ekologické havárie a příjem od zaměstnavatele 

pro starobního nebo invalidního důchodce, po uplynutí jednoho roku po ukončení 

zaměstnaneckého vztahu. Jestliže zaměstnanec za kalendářní měsíc dostane pouze nepeněžní 

příjem, musí za něj odvádět pojistné související s výhodou zaměstnavatele. To znamená, že 
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pojistné není součástí vyměřovacího základu zaměstnance. Tento případ může nastat při 

dlouhodobé nemoci zaměstnance, který používá pro své soukromé cesty vozidlo 

zaměstnavatele. Nemá tedy v kalendářním měsíci započitatelný příjem, popř. tento příjem je 

nižší než výše pojistného.
24

  

2. 7. 4. Zaměstnanecké výhody a jejich daňově dopady 

Půjčky a sociální výpomoc  

Do zaměstnaneckých půjček se zahrnují návratné půjčky poskytované 

zaměstnavatelem svým zaměstnancům ve formě bezúročné půjčky nebo půjčky s velmi 

nízkým úrokem. Zaměstnavatel se svým zaměstnancem uzavře smlouvu o výpůjčce. Tato 

smlouva se řídí občanským zákoníkem. Věřitel tedy zaměstnavatel přenechá dlužníkovi věci 

různého druhu, zejména peníze a dlužník tedy zaměstnanec se zavazuje vrátit věci stejného 

druhu po uplynutí dohodnuté doby. Jestliže se jedná o peněžitou půjčku, mohou si smluvní 

strany, tedy zaměstnanec a zaměstnavatel dohodnout úroky. Za půjčení peněz zaměstnanec 

zaplatí zaměstnavateli úrok. Do zásadních znaků peněžité půjčky se zahrnuje přenechání 

peněz dlužníkovi ze strany věřitele, závazek zaměstnance vrátit zaměstnavateli věci stejného 

druhu a závazek zaměstnance zaplatit úroky, jestliže byly ve smlouvě dohodnuty.  

Od daně z příjmů je osvobozeno peněžní zvýhodnění plynoucí zaměstnancům 

společnosti v souvislosti s bezúročnými půjčkami nebo s půjčkami s úrokem nižším, než jeho 

obvyklá výše. Tato zvýhodnění jsou uplatňována z fondu sociálních a kulturních potřeb. Pro 

osvobození půjček existují podmínky, mezi které patří, že se musí vždy jednat o návratné 

půjčky. Půjčky zaměstnavatel svému zaměstnanci poskytuje na bytové účely do 100 000 Kč, 

k překonání těžké finanční situace do částky 20 000 Kč a u zaměstnanců, které postihla 

živelná pohroma do 1 000 000 Kč na bytové účely a do výše 200 000 Kč k překonání těžké 

finanční situace. Půjčky zaměstnavatel poskytuje z fondu sociálních a kulturních potřeb, ze 

zisku po zdanění nebo ze sociálního fondu. Poskytnuté půjčky jsou u zaměstnavatele 

nedaňovým nákladem. Zdanitelným příjmem jsou úroky z půjčky. U zaměstnance je peněžní 

příjem zdanitelným příjmem. Zdanitelným příjmem máme na mysli rozdíl mezi obvyklou výši 

úroků a úroky z poskytnuté půjčky. Tento příjem podléhá zdanění z tzv. superhrubé mzdy a je 

součástí vyměřovacího základu pro odvod pojistného.
25

  

                                                 
24

 Macháček, Ivan. Zaměstnanecké benefity. Praha: C.H.Beck, 2010. Str. 16-17. 
25

 Macháček, Ivan. Zaměstnanecké benefity. Praha: C.H.Beck, 2010. Str. 73-76. 
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Stravování zaměstnanců 

Zaměstnavatel musí svým zaměstnancům umožnit během směny stravování. 

Stravování zaměstnavatel svému zaměstnanci nemusí zajistit zřízením vlastního stravovacího 

zařízení. Nejčastější forma poskytování příspěvku zaměstnancům na stravování jsou 

stravenky. Hodnotu stravenky určuje zaměstnavatel. Zaměstnavatel dále rozhodne, jestli 

poskytne zaměstnanci stravenku bezplatně nebo bude požadovat částečnou úhradu stravenky 

zaměstnancem. Zaměstnanec stravenku může použít buď k úhradě jídla v restauraci, nebo při 

nákupu potravin v obchodech. V § 24 odst. 2 písm. j) bod 4 zákona o daních z příjmů určuje, 

které náklady na stravování si zaměstnavatel může zahrnout do daňových výdajů. 

 Stravování zaměstnanců ve stravovacím zařízení zaměstnavatele 

Zaměstnavatel může provozovat vlastní kuchyni či kantýnu. Provoz kuchyně či 

kantýny zajišťují zaměstnanci společnosti. Zaměstnavatel může vydávat jídlo ve vlastním 

zařízení formou služby. V tom případě je obsluha zařízení dodávána jiným subjektem formou 

outsourcingu. Při provozování vlastního stravovacího zařízení jsou daňovými výdaji spotřeba 

energie, oprava, udržování a odpisy majetku používaného ve stravovacím zařízení, nákupy 

drobného majetku, mzdy pracovníků zaměstnaných v jídelně a kantýně. Daňově neuznatelné 

výdaje jsou výdaje na potraviny spotřebované ve stravovacím zařízení. Na úhradě těchto 

výdajů se bude podílet zaměstnanec nebo mohou být hrazeny ze sociálního fondu. 

 Stravování pro zaměstnance, které zajišťuje jiný subjekt 

Zaměstnavatel může zajistit stravování zaměstnanců u jiných provozovatelem 

stravovacího zařízení. Zaměstnavatel také může dovážet stravu do vlastní výdejny, zabezpečit 

stravování v restauracích a provozovnách veřejného stravování či ve vlastním zařízení, které 

pronajal jinému subjektu. Mezi stravování zajišťované jinými subjekty se zahrnuje, pokud 

zaměstnavatel využije stravování ve veřejných stravovacích zařízeních.  

 

Daňově uznatelný příspěvek zaměstnavatele je částka do výše 55 % ceny z hodnoty 

stravenky, která je určená na jednu směnu zaměstnance. Maximální příspěvek zaměstnavatele 

je 70 % stravného pro pracovní cestu, která trvá 5-12 hodin. Pro zaměstnavatele je daňově 

účinný příspěvek v podnikatelské sféře a to takový příspěvek, který nepřesáhne 70 % ze 74 

Kč, tj. 51,80 Kč. V nepodnikatelské sféře je daňově účinný příspěvek v rozmezí 60 – 74 Kč. 

Pro daňově uznatelný příspěvek je podmínka, aby byl zaměstnanec v práci během jedné jeho 
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stanovené pracovní směny přítomný alespoň 3 hodiny. Jestliže směná zaměstnance trvá déle 

než 11 hodin, poté má zaměstnavatel možnost zahrnout do daňových výdajů i vyšší 

příspěvek.
26

 

Příspěvky na penzijní a životní pojištění  

Dle § 24 odst. 2 písm. j) bod 5 zákona o dani z příjmu zaměstnavatel, který přispívá 

zaměstnancům na penzijní připojištění se státním příspěvkem nebo na soukromé životní 

pojištění si může tyto náklady zahrnout do daňově uznatelných výdajů v neomezené výši. 

Příspěvky zaměstnavatele svým zaměstnancům na penzijní připojištění a životní pojištění 

musí vyplývat z kolektivní smlouvy, vnitřního předpisu, pracovní nebo jiné smlouvy. 

Zaměstnavatel může přispívat zaměstnancům pracujícím na základě dohody o pracovní 

činnosti nebo dohody o provedení práce. Pokud má zaměstnanec účet u penzijního fondu a 

zaměstnavatel posílá příspěvek rovnou na účet, jsou příspěvky od zaměstnavatele na penzijní 

připojištění se státním příspěvkem osvobozeny dle § 6 odst. 9 písm. p. 

Pojistné hrazené zaměstnavatelem na soukromé životní pojištění zaměstnance je 

osvobozeno od daně z příjmů, pokud je ve smlouvě sjednána výplata pojistného nejdříve po 

60-ti kalendářních měsících a zaměstnanec dosáhl věku 60-ti let. Ve smlouvě musí být také 

sjednáno pojištění pro případ dožití, či pojištění pro případ smrti nebo dožití. 

Zaměstnavatelem je sledována částka maximálně do výše 24 000 Kč ročně za oba 

druhy pojištění dohromady. Do výše 24 000 Kč jsou příspěvky osvobozeny od daně z příjmů 

ze závislé činnosti. Není určeno, v jaké výši by měl zaměstnavatel přispívat na jedno či druhé 

pojištění. Zaměstnanec může během roku pobírat příspěvky od více zaměstnavatelů. V tomto 

případě si limit 24 000 Kč na kalendářní rok sleduje každý zaměstnavatel zvlášť. Nadlimitní 

příspěvek se připočte zaměstnanci ke zdanitelné mzdě v měsíci, kdy byl obdržen a bude také 

vstupovat do vyměřovacího základu pro odvod pojistného na sociální a zdravotní pojištění. 

Jestliže zaměstnavatel posílá příspěvky rovnou zaměstnanci, nemohou být daňové výhody u 

zaměstnance uplatněny.
27

 

Dovolená nad zákonem stanovený rozsah 

Délka dovolené dle § 213 odst. 1 zákoníku práce trvá nejméně 4 týdny v kalendářním 

roce. Zaměstnavatel může svému zaměstnanci poskytnout oproti základní výměře týden 
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navíc. Náklady na výplatu mzdy za tuto dobu jsou pro zaměstnavatele daňově uznatelné, 

pouze tehdy je-li rozsah poskytované dovolené uveden v kolektivní smlouvě, vnitřním 

předpise, pracovní nebo jiné smlouvě. U zaměstnance tyto příjmy podléhají zdanění a jsou 

součástí vyměřovacího základu pro odvod pojistného.
28

 

Poskytování darů a odměn zaměstnancům společnosti 

V zákoníku práce v § 224 odst. 2 je uvedena možnost poskytnutí odměny zaměstnanci 

při dovršení 50-ti let věku zaměstnance, nebo při odchodu do invalidního nebo starobního 

důchodu. Zaměstnavatel může poskytnout zaměstnanci částku na odstraňování následků 

požáru, živelných pohrom a mnoho jiných mimořádných událostí, ve kterých dochází 

k ohrožení majetku nebo života a zdraví člověka. 

Jestliže zaměstnavatel poskytne zaměstnanci dar, tak tento dar u zaměstnance podléhá 

dani z příjmu v souladu s příjmy ze závislé činnosti.  Tyto dary naopak nepodléhají dani 

darovací. Hodnota nepeněžních darů poskytovaných zaměstnancům z fondu FKSP, sociálního 

fondu nebo na vrub nedaňových výdajů zaměstnavatele je osvobozena od daně z příjmu ze 

závislé činnosti, a to do částky 2 000 Kč ročně u každého zaměstnance. Tyto dary nejsou 

považovány za nutné náklady k zajištění, dosažení a udržení příjmů. Na tyto ustanovení se 

vztahuje § 25 odst. 1 písm. t) ZDP. Propagační předměty se nepovažují za dary.
29

 

Odběr zboží a služeb zaměstnavatele za nižší cenu 

Zaměstnavatel svému zaměstnanci umožní prodej firemních produktů za zvýhodněnou 

cenu. Tato zvýhodněná cena je nižší, než cena, za kterou produkt prodávají ostatním 

kupujícím. Rozdíl mezi obvyklou a sníženou cenou je nepeněžním příjmem zaměstnance. Pro 

zaměstnavatele budou výrobní náklady na zhotovení výrobků, náklady na poskytnutí služeb 

zaměstnancům a náklady na zboží poskytnuté se slevou daňově uznatelné.
30

  

Přijatá sleva je pro zaměstnance společnosti zdanitelným příjmem. Rozdíl mezi cenou 

obvyklou a cenou, kterou zaměstnanec zaplatí je částka, která je zdanitelným příjmem. 

Zdanitelný příjem vstupuje do vyměřovacího základu pro odvod pojistného zaměstnance.
31
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Vzdělávání zaměstnanců 

K důležitým složkám motivování zaměstnanců se zahrnuje účast zaměstnavatele na 

odborném rozvoji zaměstnanců. Tyto výhody jsou určeně všem nebo jen vybraným 

zaměstnancům. Péči zaměstnavatele o odborný rozvoj zaměstnanců se věnuje ustanovení § 

227 až § 235 zákoníku práce. Do péče o odborný rozvoj svých zaměstnanců se zahrnuje: 

 zaškolení a zaučení 

Zaměstnavatel je povinen zaškolit a zaučit své zaměstnance, a to pokud zaměstnanec 

vstupuje do zaměstnání bez kvalifikace, nebo pokud zaměstnanec přechází na straně 

zaměstnavatele na nové pracoviště či na nový druh práce. Zaměstnanec má za zaškolení a 

zaučení nárok na mzdu či plat a zaměstnavatel má povinnost uhradit vynaložené náklady. 

 Odborná praxe absolventů škol 

Za absolventa školy je považován zaměstnanec, který vstupuje do zaměstnání na práci, 

která je shodná s jeho kvalifikací a pokud doba trvání jeho odborné praxe po úspěšném 

dokončení studia nedosáhla délky alespoň dvou let. Do této doby se nezapočítává doba 

strávená na mateřské nebo rodičovské dovolené. Za odbornou praxi přísluší zaměstnanci 

mzda či plat a zaměstnavatel má povinnost hradit vynaložené náklady. 

 Prohlubování kvalifikace 

Kvalifikací rozumíme schopnost zaměstnance konat složité a namáhavé práce dle 

příslušné profese zaměstnance. Prohlubování kvalifikace je postupné doplnění kvalifikace 

svého zaměstnance a obnovení a udržování jeho kvalifikace. Prohlubování kvalifikace lze 

dosáhnout školením či studiem. Zaměstnanci mají nárok na mzdu či plat a vynaložené 

náklady hradí zaměstnavatel.  

 Zvýšení kvalifikace 

Jde o zvýšení hodnoty kvalifikace a získání nebo rozšíření kvalifikace zaměstnance. 

Zvyšování kvalifikace je považováno za překážku v práci, nikoliv za výkon práce. 

Zaměstnanci náleží pracovní volno s náhradou mzdy či platu ve výši průměrného výdělku. 

Zaměstnavatel hradí vynaložené náklady. Mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem může být 

sepsána kvalifikační dohoda. V této dohodě je uveden druh kvalifikace, způsob jejího 

zvýšení, druh nákladů a doba, po kterou se zaměstnanec zavazuje setrvat u zaměstnavatele a 

celková částka, kterou zaměstnanec uhradí svému zaměstnavateli, pokud nesplní svůj závazek 

setrvat v zaměstnání. 
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 Rekvalifikace 

Rekvalifikace znamená získání nové kvalifikace a zvýšení dosavadní kvalifikace 

včetně jejího udržení a obnovení. Zaměstnanci přísluší za tuto překážku v práci náhrada mzdy 

ve výši průměrného výdělku.  

 

V rámci daní je odborný rozvoj na straně zaměstnanců řešen v § 6 odst. 9 písm. a) a d) 

ZDP. Odborný rozvoj je od daně z příjmu osvobozen v případě, že je poskytován 

zaměstnavatelem v nepeněžní formě a rozsah vzdělávání je v souladu s předmětem činnosti 

zaměstnavatele. Jestliže vzdělávání hrazené zaměstnavatelem není v souladu s činností 

zaměstnavatele, nebo je příspěvek poskytovaný v peněžní formě, poté se zaměstnanci 

zahrnuje do tzv. superhrubé mzdy a je součástí vyměřovacího základu pro výběr zdravotního i 

sociálního pojištění. 

Daňově uznatelným výdajem v neomezené výši v souvislosti s § 24 odst. 2 písm. j) 

bod 3 ZDP jsou náklady zaměstnavatele na odborný rozvoj svých zaměstnanců, které jsou 

v souladu s předmětem činnosti zaměstnavatele. Jestliže vzdělávání zaměstnance není přímo 

v souladu s činností zaměstnavatele, výdaje na vzdělání mohou být hrazeny jen ze sociálního 

fondu, zisku po zdanění nebo na vrub nedaňových výdajů.
32

 

Bezplatné poskytnutí automobilu k soukromým účelům 

Vozidlo může zaměstnavatel svému zaměstnanci poskytnout, ať už se jde o 

právnickou nebo fyzickou osobu. Zaměstnavatel svému zaměstnanci může poskytnout 

vozidlo zařazené do obchodního majetku, nebo vozidlo najaté formou finančního nebo 

provozního leasingu. Vozidlo využívané bezplatně pro své soukromé účely zaměstnance 

nemá charakter smlouvy o výpůjčce, ani charakter nájmu dopravního prostředku. 

Zaměstnanec používá vozidlo pro své soukromé cesty pouze na základě smluvního vztahu 

mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. K jednotlivým soukromým cestám zaměstnanec 

nepotřebuje souhlas svého zaměstnavatele. Zaměstnanec vozidlo nejčastěji využívá k cestám 

do zaměstnání, k víkendovým cestám na rekreaci a na dovolenou.
33

 

Motorové vozidla k soukromým účelům mohou bezplatně využívat fyzické osoby, 

které jsou zaměstnanci firmy a mají příjmy ze závisle činnosti a funkčních požitků dle § 6 

zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Za zaměstnance 
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firmy jsou považováni členové statutárních orgánů a dalších orgánů právnických osob a osoby 

s příjmy ze současného či dřívějšího pracovněprávního, služebního nebo členského poměru 

(zaměstnanci pracující ve firmě v souladu s dohodou o práci konané mimo pracovní poměr a 

zaměstnanci zaměstnáni v řádném pracovním poměru).
34

 

Jestliže zaměstnavatel využívá motorové vozidlo pro služební a také pro soukromé 

účely, neuplatňuje se u zaměstnavatele režim poměrné výše nákladů. Pokud je vozidlo 

používáno na služební účely, jsou náklady na pohonné hmoty daňovými náklady. Odpisy, 

udržování vozidla, náklady na opravy, silniční daň, pojištění vozidla a náklady na garážování 

jsou daňově uznatelnými v plné výši. Ke krácení nákladů nedochází. Náklady na pohonné 

hmoty si hradí sám zaměstnanec a to v případě využívá-li vozidlo pro soukromé účely. U 

zaměstnavatele jsou tyto náklady daňově neuznatelné.  

Nejčastěji se vyúčtování pohonných hmot provádí tak, že zaměstnanci na základě 

předložených dokladů o nákupu pohonných hmot jsou proplaceny všechny náklady pro 

služební i soukromé účely. Na konci měsíce se v souvislosti s ujetými kilometry pro 

soukromé účely vytyčí částka, která je ve shodě se spotřebou pohonných hmot. Tuto 

stanovenou částku zaměstnanec uhradí svému zaměstnavateli. Zaměstnanec svému 

zaměstnavateli nemusí hradit částku odpovídající hodnotě pohonných hmot spotřebovaných 

pro soukromé účely, a to pokud je toto sjednáno v kolektivní smlouvě. V této podobě by se 

jednalo o zaměstnaneckou výhodu, která by byla daňovým nákladem. 

U zaměstnance se považuje za nepeněžní příjem částka ve výši 1 % ze vstupní ceny 

vozidla. Tato částka se počítá za každý i započatý měsíc používání vozidla bez zřetele na míru 

využití vozidla zaměstnancem pro své soukromé účely. V této souvislosti je důležitý pouze 

fakt, že vozidlo bylo poskytnuto pro soukromé účely. Tento nepeněžní příjem se zaměstnanci 

přičte ke zdanitelné mzdě při stanovení měsíční zálohy na daň z příjmů a to i v případě, pokud 

by vozidlo bylo poskytnuto až poslední den v měsíci.  

Poskytne-li zaměstnavatel zaměstnanci v průběhu měsíce současně více vozidel, poté 

se za příjem zaměstnance považuje částka ve výši 1 % z úhrnu vstupních cen všech 

poskytnutých vozidel i pro soukromé cesty. Poskytne-li zaměstnavatel v průběhu měsíce 

svému zaměstnanci za sebou více vozidel i pro soukromé účely, za příjem zaměstnance se 

považuje 1 % z nejvyšší vstupní ceny vozidla. Jestliže zaměstnavatel poskytne stejné 

motorové vozidlo v průběhu jednoho měsíce více zaměstnancům, je u každého zaměstnance 

                                                 
34

 § 6 odst. 1 Zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. 



28 

 

zdanitelným příjmem ve výši 1 % vstupní ceny vozidla. Pokud je nepeněžní příjem nižší než 

1 000 Kč, považuje se za příjem zaměstnance částka ve výši 1 000 Kč. Zaměstnanci se 

nepeněžní příjem zahrnuje do vyměřovacího základu pro výpočet pojistného a přičte se ke 

zdanitelné mzdě při stanovení měsíční zálohy na daň z příjmů zaměstnance.
35

  

2. 7. 5. Fixní a flexibilní systém poskytování zaměstnaneckých výhod 

Zaměstnanecké výhody určené všem zaměstnancům firmy lze poskytovat dvěma 

způsoby. Existuje fixní systém poskytování benefitů, který je založen na tom, že všichni 

zaměstnanci organizace mají na zaměstnanecké výhody nárok a je pouze na nich zda 

zaměstnanecké výhody využijí nebo ne. Nevýhodou poskytování takových výhod je, že 

zaměstnanci o ně nemusí mít zájem (např. očkování proti chřipce, vitamínové přípravky), dále 

existuje flexibilní systém poskytování benefitů, jedná se o tzv. Cafeteria systém – jde o 

systém, kde si zaměstnanci mohou vybrat v rámci stanoveného firemního balíčku 

zaměstnaneckých výhod a stanoveného limitu bodů pro každého zaměstnance takové 

benefity, které budou nejvíce vyhovovat jejich potřebám.
36

  

2. 8. Cafeteria systém zaměstnaneckých výhod 

Ze začátku se benefity poskytovaly pouze plošně. Ve spojení s novým pojetím řízení 

lidských zdrojů firmy přišly na to, že plošný systém poskytování výhod je pro zaměstnance 

nemotivující. Z toho důvodu přistupují k novému způsobu poskytování benefitů. Organizace 

většinou nabízejí širokou škálu zaměstnaneckých výhod a mnohé z nich umožňují svým 

zaměstnancům, aby si z nabídky zaměstnaneckých výhod vybrali takový „balíček“ odměn, 

který je pro ně nejvýhodnější. Jedná se o tzv. cafeteria systém. Jde o systém, kde si 

zaměstnanec může sám zvolit výhody. Zaměstnancům je přiřazen určitý objem bodů nebo 

virtuálních peněz, za které během daného období čerpají výhody z široké nabídky výhod. Na 

rozdíl od jiných systémů, jde o jasný a nezávislý systém pro zaměstnance, což ocení obzvláště 

ti zaměstnavatelé, kteří chtějí pro zaměstnance zajistit velké spektrum výhod. Podle 

průzkumů je cafeteria systém chápán jako finančně efektivní a spravedlivý. Ze strany 

zaměstnanců organizace je čerpání výhod formou tohoto systému velmi oblíbené a to z toho 

důvodu, protože poskytují nadstandardní možnosti svým zaměstnancům. 
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Výhody cafeteria systému jsou zejména v tom, že si zaměstnanec sám může vybrat 

nejlepší variantu při čerpání benefitů (každý zaměstnanec si vybere v dané hodnotě to, co mu 

vyhovuje a uspokojuje jeho potřeby). Mezi výhody cafeteria systému se zahrnuje spravedlnost 

(zaměstnanec má svůj zaměstnanecký účet, který čerpá), flexibilita (průběžná aktualizace 

potřeb zaměstnanců), informovanost a transparentnost (jsou stanovená jasná pravidla), 

konkurenční výhoda, svobodná volba, zvýšení spokojenosti a loajality. 

Nevýhodu cafeteria systému je administrativní náročnost pro udržení a vytvoření 

systému. Přijatelným a mnohdy využívaným východiskem pro řadu společností je pověření 

administrativní stránky poskytování zaměstnaneckých výhod specializované firmě. Další 

nevýhodou tohoto systému je časová a personální náročnost, především náročnost v podobě 

pravidelné aktualizace potřeb zaměstnanců, sestavování celkového volitelného systému a 

intenzivní komunikace se zaměstnanci. Tento systém je velmi nákladný na realizaci.  

2. 8. 1. Varianty cafeteria systému 

Systém „bufetu“ – zde je seznam výhod, ze kterého si může zaměstnanec firmy 

benefity vybrat do výše svého zaměstnaneckého účtu. Zaměstnanec si může sám vybrat v 

rozmezí svého rozpočtu.  Může si vybrat výhody, které preferuje a odmítnout benefity, které 

nejsou pro zaměstnance aktuální. Tímto způsobem se rozlišuje tento systém poskytování 

výhod od plošného poskytování benefitů.  Z důvodu, že jsou výhody poskytovány zdarma, je 

jejich motivační efekt velmi nízký. Pokud zaměstnanec nevyužije svého práva volby u 

systému bufetu, je příjemcem benefitů stejně jako před zavedením cafeteria systému.  

Systém „jádra“ – zaměstnanecké výhody jsou pevně stanoveny pro všechny 

zaměstnance a zbývající zaměstnanecké výhody jsou uvedeny v nabídce. Nabídka výhod je 

tedy rozdělena na pevnou složku - jádro a pohyblivou složku - volitelný blok. Jádro není 

volitelné a má zaručit jistou míru minimálního sociálního zabezpečení. Volitelný blok nabízí 

svobodu při rozhodování zaměstnance mezi např. nadstandardními zdravotními službami, 

půjčkou zaměstnavatele nebo dodatkovými dny dovolené. 

 Systém „bloků“ je pro kategorie zaměstnanců – u tohoto systému je předem 

provedeno shrnutí požitků do jistých bloků podle struktury potřeb skupin zaměstnanců. Tyto 

bloky jsou uzavřené a zaměstnanec se může rozhodnout pouze pro jeden. Jsou zde kategorie 

zaměstnanců, např. ženy, mladí zaměstnanci apod. a k nim vytvořena nabídka benefitů.
 37
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3. Charakteristika vybrané společnosti 

3. 1. Základní údaje o společnosti 

Společnost, na kterou jsem zaměřila svou bakalářskou práci, si nepřeje být zveřejněna. 

Z toho důvodu budu tuto firmu označovat pouze jako „společnost“. Motto společnosti zní: 

„Vždy o krok napřed“. Dne 29. října 1991 uzavřela společenskou smlouvu. Je to obchodní 

společnost, společnost s ručením omezeným. 

3. 2. Poslání společnosti 

Prosazováním nových trendů v polygrafii šetříme čas a prostředky našeho zákazníka, 

ulehčujeme mu život a pomocí jeho spokojenosti dáváme práci svým zaměstnancům. Garancí 

vlastní práce a čestným chováním zlepšujeme kulturu podnikání.  

3. 3. Historie společnosti 

Společnost vznikla privatizací výrobního provozu Moravských tiskařských závodů 

Olomouc v roce 1992. Je to česká společnost. Polygrafická a obchodní společnost má 

v Opavě dlouholetou tradici, která se datuje až do roku 1719. Původní budovy na Masarykově 

třídě v Opavě jsou dodnes majetkem firmy a patří mezi pověstné opavské kulturní památky. 

V momentě privatizace firma používala zastaralou technologii knihtisku a maloofsetu a 

zaměstnávala pouze 46 zaměstnanců. Po privatizaci pro firmu nastalo období rychlého 

rozvoje. 

Na počátku své existence byla společnost z menší části zaměřena na výrobu formulářů 

a to především pro menší podnikatele (přibližně 200 položek formulářů, různých účetních 

dokladů, tiskopisů pro dopravu atd.). Zbývající větší část výroby se zabývala výrobou 

různých formulářů pro počítačové zpracování, tiskopisy pro Ministerstvo financí ČR, 

mailingovými produkty a přísně zúčtovatelnými tiskopisy. 

Na podzim roku 1994 firma zakoupila první ofsetový rotační stroj ROTATEK, který 

vystřídal svou kapacitou doposud používané knihtiskové archové stroje. Stroj ROTATEK 

přispěl ke zvýšení objemu výroby a produktivity práce. Zásluhou této technologie se rozhodla 

firma zahájit produkci naprosto nových, speciálních tiskopisů. Firma začala produkovat 
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tiskopisy typu nekonečných formulářů, rychle oddělitelných sad a formulářových bloků na 

samopropisovacím papíře. 

Celá devadesátá léta probíhala ve znamení intenzivního budování obchodní sítě 

společnosti. V roce 1997 společnost otevřela první dvě maloobchodní prodejny. Činnost také 

zahájily čtyři expediční sklady, které byly umístěny mimo Opavu (Praha, Brno, Ústí nad 

Labem, Husinec). Sklady pro společnost zajišťovaly distribuci výrobků do všech regionů 

České republiky. Rok 1997 byl pro firmu přelomový také z jiného hlediska. Společnost se 

z prvotních prostor, ze sadů Svobody přestěhovala do nového objektu na Rybářské ulici 

v Opavě. V tomto roce se také Opavou prohnala povodeň. Tato velká voda přinesla obrovské 

finanční ztráty a neplánované náklady pro celou firmu, ale i přes tuto nepříjemnou událost se 

společnost dokázala nadále rozvíjet. 

Po roce 2000 se pokračovalo s další modernizací firmy. Společnost pokračovala 

s instalacemi dalších ofsetových rotaček, obálkovacích technologií a hlavně laserových 

jednobarevných a vícebarevných tiskových strojů OCÉ či XEROX. Celá tato výroba je 

dodnes produkována z velké části na čtyřech ofsetových rotačních strojích, které mají 

schopnost tisknout oboustranně 5 barev. Firma je dále vybavena pěti velkokapacitními 

laserovými systémy OCÉ, třemi digitálními výrobními tiskárnami XEROX a jedinečnou 

švýcarskou technologií na integrované foliované katry, bezobálkovou technologií na 

mailingové zásilky, technologií na šitou a na lepenou vazbu, obálkovacími linkami a 

ofsetovými archovými stroji. 

V roce 2002 společnost posílila své mailingové aktivity. Firma v roce 2001 odkoupila 

do svého vlastnictví 100 % akcií společnosti POSTSERVIS SM, a. s. a tím začala nová éra 

vývoje firmy. Spojily se mailingové služby a polygrafie. Součástí těchto změn byla i změna 

názvu společnosti POSTSERVIS SM a. s. a přestěhování do nových, lépe vyhovujících 

prostor. Majetkovou účastí ve speciálně orientované mailingové firmě se společnost stala 

největším podavatelem České pošty na Moravě. V roce 2002 byla úspěšně dokončena 

certifikace dle mezinárodních standardů a byl získán certifikát ISO 9001:2000. V roce 2004 

získala společnost licenci, aby mohla označovat své výrobky z recyklovaného papíru 

ochrannou známkou „Ekologický šetrný výrobek“. V souvislosti s touto ochrannou známkou 

se očekává citlivý přístup společnosti k přírodě. Firma splňuje předpoklady do registru 

solventních firem a v roce 2002 oslavila desáté výročí své existence. 
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V dalších letech společnost pokračovala s budováním vlastních maloobchodních 

prodejen s kancelářskými a papírenskými potřebami a výtvarného sortimentu. Dále rozšířila 

výrobu o personalizované tiskopisy, zhodnocené číselnými řadami a čárovými kódy a tiskne 

speciální tiskopisy s ochrannými prvky a tlakovým lepidlem.  

Vzhledem ke skutečnosti, že stále ubývala poptávka po neadresných tiskopisech, byla 

roku 2005 zavedena nová cenová politika. Tato nová cenová politika měla nahradit pokles 

prodeje neadresných tiskopisů doplňkovým sortimentem. Obchodní síť společnosti se v České 

republice rozdělila na 2 celky, a to na Čechy a Moravu. Důvodem tohoto rozdělení bylo 

zajištění komplexnosti služeb pro zákazníky. Doplňkový sortiment prochází dodnes inovací 

především v oblasti designu a neustálého rozšiřování sortimentu o nové výrobky. Na počátku 

roku 2005 byl sklad papíru a expedice přestěhován z areálu v Opavě do nově vystavěného 

logistického centra v Dolních Životicích, které se nachází poblíž Opavy.  

Dne 1. 1. 2009 společnost rozšířila výrobu cenin v nových výrobních prostorech divize 

Praha. Tato divize vznikla z bývalé tiskárny Victoria Security Printing. V březnu roku 2009 

firma obstála v recertifikačním auditu systému managementu. Recertifikační audit systému 

managementu uskutečnila auditorská mezinárodní společnost TÜV SÜD Czech PRAHA. 

Obhájením jakostní certifikace bylo dokázáno, že procesy zavedené společnosti jsou 

využívány a označovány za nejlepší postupy, které respektují jakostní nároky. Nárok na 

certifikaci ISO 9001:2008 potvrzuje námahu společnosti o neustálé zdokonalování interních 

procesů na všech stupních. Tohle je také důvod, proč společnost může poskytovat služby 

svým klientům v nejvyšší kvalitě. 

3. 4. Současný stav společnosti 

Firma se snaží udržet si náskok před konkurencí neustálou modernizací technologie, 

což umožňuje nabídku lepších a komplexnějších služeb zákazníkům a zároveň poskytuje 

nemalou výhodu při jednání s jejich klienty.  

Roční obrat se pohybuje okolo 350 mil. Kč. Vlastníci společnosti jsou tři české 

fyzické osoby a základní kapitál firmy činí 10 mil. Kč.  

Expedice veškerého sortimentu probíhá z logistického centra vybudovaného roku 

2005, které se nachází v Dolních Životicích. V lednu roku 2011 rozhodlo vedení společnosti 

přestěhovat celou firmu do nových prostor v areálu Dolní Životice.  
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Firma dále prokazuje své poslání na trhu kvalitní prací a výrobou v oblasti ofsetového 

a digitálního tisku, speciálně orientovaného tisku (zejména cenin), direct mailu a kvalitními 

logistickými službami. V současné době má společnost sedm maloobchodních prodejen se 

školním,  kancelářským a výtvarným sortimentem. Společnost nyní v České republice 

provozuje 3 sklady (Dolní Životice, Husinec, Praha), které zajišťují distribuci výrobků do 

všech regionů republiky. V zahraničí má společnost 2 sklady, a to v Polsku a na Ukrajině.  

Firma své služby nabízí také školám, a to ve formě komplexní nabídky pro školy a 

školská zařízení, tiskopisů pro školy, tisku pro školy a učebních pomůcek. Pro jednotlivé 

ročníky poskytuje pomůcky ve formě balíčků, které škola nabízí svým žákům. Široký 

sortiment výtvarných potřeb nabízí zákazníkům kamenné prodejny. Jestliže zákazník nemá 

cestu kolem prodejny, může si zboží objednat prostřednictvím e-shopu. Prodejny v Opavě a 

Olomouci svým zákazníkům každý měsíc připravují výtvarné kurzy, které jsou určené pro 

děti i dospělé.  

S dobrým pocitem může firma konstatovat, že její čtrnáctiletá činnost byla úspěšná. Za 

čtrnáct let se společnosti podařilo sestavit takový tým spolupracovníků, kteří vždy dokážou 

vykonat a odvést velmi dobrou práci a také jsou hrdí na to, že jsou zaměstnanci této firmy. 

3. 5. Plán na rok 2012 

Společnost se chce zaměřit na vnitřní ekonomiku. V plánu na rok 2012 se předpokládá 

tržba za výrobky a zboží v objemu 370 mil. Kč, což je o 9 mil. Kč méně než v roce 2010, ale 

o 13 mil. Kč více, než bylo v roce 2011. Také se očekává nárůst produkce ceninových 

výrobků a pokles výroby smluv oproti roku 2010 a 2011. 

Od začátku roku 2012 se firma soustředí na obhajobu certifikátu managementu jakosti 

ISO 9001:2008, což bude náročný úkol. V dalším roce dále proběhne audit environmentálního 

managementu ČSN EN ISO 14 001:2005 (životní prostředí) a audit managementu 

bezpečnosti informací ČSN ISO/IEC 27 001:2006. Tyto audity se týkají všech zaměstnanců. 

V roce 2012 se neočekávají žádné náročné strojní ani stavební investice.  

Jelikož konkurence společnost nutí hledat na trhu zakázky spíše netradiční a také 

vyvíjet nové výrobky, bude nutné, aby společnost zvládla nové technologie a technologické 

postupy v nejvyšší kvalitě, produktivitě a v předem stanovených termínech. Hlavním úkolem 

pro rok 2012 je vytvářet nové výrobky a zavádět je na trh. Za další úkol si firma dává úsporu 

nákladů. Je nutné udělat analýzu snižování nákladů v oblasti organizace provozu, snižování 
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nákladů v personální oblasti, snižování nákladů u papíru, v oblasti technologií a techniky, 

zkracování seřizovacích časů, snižování výdajů v oblasti energie a v oblasti logistiky. Cílem 

majitelů pro tento rok bude zlepšit pracovní disciplínu, čistotu a pořádek na pracovištích, 

stabilizovat a zvýšit kvalitu výrobků a hlavně zvýšit kvalitu výkonu ve výrobě. Hlavním 

účelem firmy je nadále poskytovat rychlé a komplexní uspokojování potřeb svých zákazníků, 

což vychází ze schopnosti navrhnout, vyrobit, dodat i skladovat pro své klienty potřebné 

polygrafické výrobky nebo kancelářský a školní sortiment. 

3. 6. Výrobní program firmy 

Společnost je digitální a ofsetová tiskárna s rozsáhlým výrobním programem a je také 

výrobcem hospodářských a účetních tiskopisů. Poskytuje direct mailingové služby a zajišťuje 

kompletní servis školám a školským zařízením. Společnost produkuje hlavičkové papíry, 

bloky, plakáty, prezentační desky, letáky, samopropisovací formuláře, smlouvy pro pojištění a 

spoření. Tiskne a produkuje smlouvy pro všechny druhy pojištění, úvěrů, spoření atd. 

V souvislosti se smlouvami produkuje firma všeobecné podmínky, poštovní poukázky, příkaz 

k úhradě atd. Společnost provádí potisk typizovaných poštovních obálek jednou až čtyřmi 

barvami. Způsob potisku může být vybrán z rozsáhlé škály poštovních obálek bez okénka, 

s okénkem, samolepící, s krycí páskou nebo s olizovaným lepidlem. 

Firma vyrábí tiskopisy v nekonečném provedení. Jedná se o tisk a produkci tiskopisů 

k počítačovému zpracování. Tyto tiskopisy jsou po okrajích opatřeny tzv. vodicím děrováním 

pro založení do tiskárny. K jejich produkci jsou potřebné rotační tiskové stroje. Využívají se 

jako objednávky, dodací listy, faktury, vstupenky, protokoly atd. Dále společnost vyrábí 

tiskopisy v blocích, které obsahují jednotlivé potištěné listy s vlastním grafickým návrhem. 

Tyto produkty se mohou slepením po jedné straně uspořádat do bloků, které jsou praktické 

jak pro manipulaci, tak i pro skladování. Takto slepené tiskopisy po jedné straně drží 

jednotlivé listy pohromadě na hraně papíru, proto se listy mohou odtrhnout buď jednotlivě, 

nebo po sadách. Forma bloků je nejčastěji využita jako faktura, dodací list, paragon, 

objednávka, zakázkový list, reklamační list aj. 

Sortiment cenných papírů a cenin se zahrnuje mezi velmi prestižní výrobky. Ochranou 

proti padělání a zejména reprezentačním a originálním designem si tento sortiment získává 

nejen důvěru zákazníků, ale hlavně přízeň uživatelů, držitelů a kupujících.  
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Společnost dále nabízí klasické poštovní poukázky typu A, C dále dobírkové 

poukázky A, C a poukázky daňové. Firma také zhotoví slovenské poštovní peněžní poukázky 

dle individuální objednávky. Poštovní poukázky se dodávají v počítačovém nebo kusovém 

provedení (provedení v rozsáhlém skládaném pásu s vodícími lištami po stranách). 

Firma také nabízí sortiment pro hasiče, rybáře a myslivce. Tiskopisy jsou vyráběny 

digitálním tiskem. U většiny výrobků se nabízí možnost personalizace, což znamená, že 

záznamy, které jsou určeny k doplnění (např. jména, data, revíry, honbiště) se už nemusí 

vypisovat ručně, ale jsou dotisknuty (popřípadě vypáleny laserem). 

Jedinečná technologie této firmy umožňuje na českém trhu vyrábět integrované 

foliované karty. Tyto integrované foliované karty lze využívat jako zákaznické karty, členské 

karty, klubové karty, identifikační karty, servisní karty aj. 

3. 7. Zaměstnanci firmy 

Každý zaměstnanec společnosti musí být schopen plnit svěřený úkol a je zodpovědný 

za kvalitu vykonané práce. Musí být schopen rozpoznat nekvalitní práci od práce kvalitní. 

Zaměstnanec by měl vědět, jak se má chovat, aby předešel nekvalitní práci a měl by znát 

důsledky své nekvalitní práce, které jsou nepříznivé jak pro samotného zaměstnance, tak pro 

společnost a hlavně pro zákazníka.  

Společnost zaměstnává cca 380 zaměstnanců a to zejména pracovníky na pozicích 

dělnických a THP. Firma se skládá ze tří jednatelů společnosti, ředitelů jednotlivých divizí, 

vedoucích středisek, pracovníků technologií, pracovníků oddělení technické kontroly, tiskařů, 

kontoristů, dělníků ruční a strojní knihárny, obsluhovačů digitálních strojů, grafiků, 

zaměstnanců marketingového střediska, zaměstnanců ekonomického oddělení, specialistů a 

řady dalších. 

3. 8. Zákazníci firmy 

Mezi významné zákazníky společnosti patří Ministerstvo financí ČR. Firma pro 

Ministerstvo financí ČR produkuje cca 20 mil. formulářů pro 240 finančních úřadů. Dále je 

výrobcem pro např. pojišťovnu Kooperativa, a. s., Stavební spořitelnu České spořitelny, 

HYPO stavební spořitelnu, a. s., AXU Česká republika a Slovenská republika, Škodu Auto. 
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Významným obchodním partnerům Alianz pojišťovně, a. s., České poště, 

SodexhoPassu, a. s., skupině ING, GENERALI GROUP atd. společnost dodává adresné 

tiskopisy a tiskopisy zhodnocené personalizací laserovým potiskem. 

Dlouholetou spoluprací s přibližně šesti sty smluvními partnery je dána dobrá 

obchodní pozice na trhu v oblasti formulářů pro podnikatele. Tito smluvní partneři jsou 

rozmístěni po celé České republice. Obchodní síť je zásobována zejména z logistického centra 

v Dolních Životicích u Opavy. Dále je zásobována z vlastních expedičních skladů v Praze a 

Husinci u Prachatic. Rozvoz zboží k zákazníkům je uskutečňován prostřednictvím vlastní 

autodopravy. 

Společnost garantuje svým obchodním partnerům bezpečnost jejich dat díky 

modernímu technickému vybavení.  Dále svým obchodním partnerům firma zajišťuje 

organizační zabezpečení při zpracování citlivých dat.  

3. 9. Cíl společnosti 

Firma si od samého počátku své existence klade za cíl především prosazovat se 

v oblasti polygrafie, a to nejen kvalitou svých výrobků, ale i silným logistickým zázemím. 

Vzhledem ke stálému sledování potřeb svých zákazníků má společnost v úmyslu nabízet své 

služby ve správný čas a hlavně kvalitněji a rychleji než konkurence.  

Klade si za cíl nabízet své služby tak, aby byly navržené přímo na míru s použitím 

nejmodernější technologie. V oblasti výroby se firma bude snažit neustále posilovat kapacity 

ofsetového a ceninového tisku, což bude vést k posílení výroby formulářů a služeb především 

personalizace a obálkování. Pozornost je zaměřena zejména na zvyšování produkce pomocí 

nových technologií a to především hologramy, formuláře s tlakovými lepidly a technologie 

s tvarových výseků.  
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4. Praktická aplikace 

4. 1. Zaměstnanci ve společnosti 

Pokud má firma v úmyslu obstát v konkurenčním prostředí, je nutné, aby měla 

k dispozici oddané zaměstnance, kteří se věnují své práci a dostatečně se orientují ve svém 

oboru. Společnost pro motivaci svých zaměstnanců využívá široké škály poskytovaných 

zaměstnaneckých benefitů. Vynaložené finanční prostředky na zaměstnanecké výhody 

odpovídají tomu, že společnost věnuje značnou pozornost svým zaměstnancům.  

K 31. 12. 2011 bylo ve společnosti zaměstnáno celkem 378 zaměstnanců. Z hlediska 

struktury zaměstnanců organizace jsou zaměstnanci tvořeni ze 134 mužů a 244 žen. 

Podrobněji řečeno se ke konci roku 2011 z hlediska členění zaměstnanců na technicko-

hospodářské pracovníky a na dělnické profese, řadilo 102 zaměstnanců do skupiny technicko-

hospodářských pracovníků a 273 zaměstnanců se řadilo do skupiny dělnických pracovníků, 

z toho bylo 190 výrobních dělníků a 83 dělníků režijních. Ve společnosti jsou 3 majitelé.  

Firmě se do roku 2010 dařilo dobře, a proto měla tendenci se rozvíjet. Z toho důvodu 

byl počet zaměstnanců společnosti rostoucí. Vzhledem k nepříznivému výsledku hospodaření 

v roce 2010, se společnost musela rozhodnout pro propouštění zaměstnanců, což nebylo 

snadné jak pro společnost, tak pro zaměstnance. Pro společnost propouštění znamenalo 

vyplácení odstupného a rozložení práce mezi jiné zaměstnance. Pro pracovníky, kteří ve 

společnosti zůstali, vyplynulo více práce za stejný plat. Firma bere v úvahu, že zaměstnává 

věrné zaměstnance, kteří i přes nepříznivé hospodaření zůstávají společnosti oddaní. 

 

Graf 4. 1. Počet zaměstnanců 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Tab. 4. 1. Stavy zaměstnanců ve společnosti 

 k 31.12.2008 k 31.12.2009 k 31.12.2010 k 31.12.2011 

Muži 118 145 154 134 

Ženy 225 250 256 244 

Počet zaměstnanců celkem 343 396 410 378 
Zdroj: Vlastní zpracování 

4. 2. Tvorba mezd 

Společnost má vytvořené mzdové tarify, do kterých jsou zaměstnanci zařazeni. 

Zaměstnanci jsou dle pracovní náplně přiřazeni do pracovních pozic, podle kterých je jim 

vyplácena mzda. Jednotlivé mzdy jsou vypláceny měsíčně, vždy k dvanáctému dni 

následujícího měsíce a to převodem na účet každého zaměstnance.  

Mzda je tvořena z pevné a pohyblivé složky. Pevná složka znamená mzdu dle 

mzdových tarifů a pohyblivá složka značí prémie zaměstnance. Na pohyblivou složku mají 

nárok všichni pracovníci. Prémie jsou vypláceny podle zařazení zaměstnance do tarifní 

skupiny a jsou odvozeny od ekonomických výsledků firmy, které jsou stanoveny individuálně 

každému zaměstnanci dle kategorie, do které je zařazen. Pohyblivá složka je zaměstnancům 

vyplácena každý měsíc a její výši určuje nadřízený pracovníka dle hodnocení daného 

zaměstnance. Případně se může stát, že je nevyplacena zcela. Přiřazení zaměstnanců do 

jednotlivých tarifních skupin viz příloha č. 3. 

 

Tab. 4. 2. Tarifní skupiny a jejich výše prémie 

Tarif Výše prémie 

1 700,- 

2 1 000,- 

3 1 300,- 

4 2 000,- 

5 2 700,- 

6 3 300,- 

7 4 300,- 

8 5 300,- 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Společnost si nepřeje, aby byly zveřejněny mzdové tarify, do kterých jsou zařazeni 

jednotlivý zaměstnanci a na základě kterých je mzda zaměstnancům stanovena. Mzda 

pracovníků společnosti je v porovnání s konkurencí v průměrné výši.  

Tab. 4. 3. Mzdové náklady celkem v tis. Kč 
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 Rok 2008 Rok 2009 Rok 2010 Rok 2011 

Mzdové náklady celkem (v tis. Kč) 78 059,- 96 295,- 100 481,- 94 780,- 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Z výše uvedené tabulky můžeme vyčíst, že mzdové náklady měly tendenci růstu a to 

na základě zvyšování výše mezd a počtu zaměstnanců v jednotlivých letech. Vzhledem 

k nepříznivému hospodaření společnosti v roce 2010 došlo k propouštění zaměstnanců a také 

ke snižování výše mezd, což bylo důsledkem snížení mzdových nákladů v roce 2011. 

4. 3. Náklady společnosti na poskytování zaměstnaneckých výhod 

Částka vynaložená společností na zaměstnanecké benefity je poměrně vysoká a 

potvrzuje domněnku, že si firma svých zaměstnanců velice váží. Firma zajišťuje pouze takové 

zaměstnanecké benefity, o kterých se domnívá, že přispívají k vyšší spokojenosti svých 

zaměstnanců. 

 

Graf 4. 2. Náklady společnosti na benefity za rok 2011 v Kč 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Tab. 4. 4. Náklady společnosti na poskytování zaměstnaneckých výhod v Kč 

Pořadí Poskytovaný benefit Rok 2010 Rok 2011 

1. Stravenky 2 838 211 2 662 082 

2. Životní pojištění 521 100 491 400 

3. Sociální finanční výpomoc 392 350 359 500 

4. Zvyšování kvalifikace 259 000 359 000  

5. Penzijní připojištění 194 600 201 900 

6. Životní jubileum 13 000 14 000 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Z výše uvedené tabulky a grafu lze vyčíst, že nejpreferovanější zaměstnaneckou 

výhodou ve společnosti je finanční příspěvek na stravné ve formě obědů. Každému 

zaměstnanci je přispíváno částkou 38,5 Kč na každou stravenku. Dalším nejnákladnějším 

benefitem je životní pojištění. Pro společnost je velmi důležité, aby bylo o jejich zaměstnance 

postaráno v případě úrazu. Do životního pojištění se zahrnuje peněžní částka určená pro 

pojištěného na dobu nezbytného léčení, na trvalé následky úrazu, na hospitalizaci následkem 

úrazu nebo bude tato částka vyplacená oprávněné osobě v případě smrti pojištěného. Mezi 

další zaměstnanecké benefity poskytované společnosti se v pořadí nákladnosti zahrnuje 

sociální finanční výpomoc, zvyšování kvalifikace, penzijní připojištění a životní jubileum. 

Dále firma svým pracovníkům nabízí slevy z ceny na zboží a výrobky společnosti, dovolenou 

nad základní výměru, bezplatné poskytnutí automobilu k soukromým účelům a mobilní 

telefon pro soukromé účely. Společnost poskytuje zaměstnancům nad rámec zákonných 

povinností různé zaměstnanecké výhody, které přispívají ke zvýšení loajality, oddanosti a 

spokojenosti zaměstnanců a snaží se uspokojovat potřeby svých zaměstnanců nejlépe, jak to 

jde.  

Nastavený způsob rozdělování benefitů je považován za spravedlivý, transparentní a 

motivující. Firma svým zaměstnancům poskytuje výhody plošně. Vzhledem k plošnému 

nastavení čerpání zaměstnaneckých výhod, by neměl mít žádný ze zaměstnanců pocit, že by 

se jednalo o nespravedlivý proces. Plošný systém poskytování výhod je postaven na tom, že 

na tyto benefity mají nárok všichni zaměstnanci a je pouze na nich, zda zaměstnanecké 

benefity využijí nebo ne. Zaměstnanecké benefity nabízené společností jsou uvedené 

v sociálním program, který na počátku každého roku obdrží všichni zaměstnanci. Tudíž jsou 

všichni pracovníci s nabídkou poskytovaných benefitů obeznámeni. Nevýhodou tohoto 

systému může být, že o poskytování těchto benefitů zaměstnanci organizace nemusí mít 
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zájem.  Takto poskytované zaměstnanecké výhody mohou být pro zaměstnance nemotivující. 

Hlavním důvodem, proč společnost zaměstnanecké výhody nabízí je, aby zaměstnanci lépe 

pracovali. Z toho důvodu je důležité, aby benefity motivovaly personál společnosti. Naopak 

výhodou plošného systému je administrativní nenáročnost pro udržení a vytvoření systému 

odměňování. Tento systém není moc nákladný na realizaci. 

 

Tab. 4. 5. Celkové náklady společnosti na zaměstnanecké benefity v Kč 

Rok 2008 2009 2010 2011 

Náklady společnosti na výhody 3 658 511,- 3 770 299,- 4 340 261,- 3 728 882,- 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Graf 4. 3. Celkové náklady společnosti na zaměstnanecké benefity v Kč 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 

Z výše uvedené tabulky a grafu můžeme vyčíst, že zaměstnanecké výhody měly 

tendenci růst. Společnost měla v zájmu, aby zaměstnanci společnosti byli spokojeni 

s nabídkou benefitů. Bohužel vzhledem k nepříznivému výsledku hospodaření za rok 2010 se 

firma musela, uchýlit ke krácení zaměstnaneckých výhod.  
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Graf 4. 4. Výsledek hospodaření společnosti v tis. Kč 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Tab. 4. 6. Výsledek hospodaření společnosti v Kč 

Zdroj: Vlastní zpracování 
 

Z výše uvedené tabulky a grafu vidíme, k jak velkému poklesu výsledku hospodaření 

došlo. Oproti roku 2009 byl výsledek hospodaření v roce 2010 více než o polovinu nižší, a 

proto byl rok 2010 pro firmu velmi nešťastným rokem. Po tomto zjištění se společnost musela 

zaobírat otázkami co udělat, aby k tomu nedošlo také v roce 2011. 

4. 4. Zaměstnanecké benefity společnosti a jejich daňové dopady 

Společnost ve svém sociálním a stabilizačním programu vychází z předpokladu, že 

největším bohatstvím pro firmu jsou její oddaní zaměstnanci, které si firma potřebuje udržet. 

Jestliže má firma v úmyslu obstát v konkurenčním prostředí, je nutné, aby měla k dispozici 

loajální pracovníky. K motivaci zaměstnanců společnost využívá široké škály poskytovaných 

zaměstnaneckých benefitů. Nabídka a rozsah zaměstnaneckých výhod může být rok co rok 

odlišná. Záleží zejména na přednostech jednotlivých zaměstnanců, možnostech společnosti a 

především na výsledcích hospodaření společnosti. 
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Výsledek hospodaření společnosti v tis. Kč 

Rok 2007 2008 2009 2010 

Výsledek hospodaření 13 516 000,- 27 222 000,- 15 417 000,- 6 801 000,- 
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 Za předpokladu plnění plánovaných hospodářských výsledků se vedení společnosti 

rozhodlo zaměstnanci za rok 2011 poskytnout následující zaměstnanecké výhody. 

4. 4. 1.  Sociální finanční výpomoc zaměstnancům společnosti 

Sociální a stabilizační program v roce 2011 vyplýval z názoru, že v současné době je 

potřebné vytvořit sociální podporu pro své oddané zaměstnance. V případě vyhovující 

ekonomické situace společnost pomůže svým zaměstnancům řešit vzniklé finanční problémy. 

Stanovená  částka 300 000 Kč je vyčleněna pro bezúročné půjčky. Z této částky poskytne 

společnost konkrétnímu zaměstnanci půjčku až do výše 30 000 Kč na pořízení bytu, 

odstranění následků živelních pohrom a jiných naléhavých sociálních případů. Do výše částky 

15 000 Kč poskytne společnost půjčku na rekonstrukci bytu a ostatní potřeby sociální 

výpomoci. Půjčka bude poskytnuta konkrétnímu zaměstnanci pouze v případě, že jeho 

pracovní poměr u společnosti trvá déle než jeden rok a má pracovní poměr uzavřen na dobu 

neurčitou. O poskytnutí půjčky zaměstnanci rozhoduje vedení společnosti. V mimořádných 

případech se může stát, že vedení společnosti poskytne i vyšší finanční výpomoc. 

Zaměstnavatel se tímto zavazuje poskytnout svému zaměstnanci za účelem jeho stabilizace 

příspěvek. Zaměstnavatel je oprávněn jednostranně a kdykoli poskytování příspěvku ukončit, 

zejména v případě, že to jeho ekonomické podmínky nadále nejsou schopné umožnit. 

V případě, že dojde k ukončení pracovního poměru, je zaměstnanec povinen uhradit 

zaměstnavateli nesplacenou výši půjčky sociální výpomoci nejpozději v den ukončení 

pracovního poměru. 

 

Tab. 4. 7. Náklady společnosti na sociální finanční výpomoc zaměstnancům společnosti v Kč 

 Zaměstnanci (počet) Výše nákladů 

Rok 2010 48 392 350,- 

Rok 2011 50 359 500,- 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Společnost svým zaměstnancům poskytuje bezúročné půjčky, které jsou návratné. 

Organizace svému zaměstnanci může poskytnout maximálně 30 000 Kč na pořízení bytu, 

odstranění následků živelných pohrom a jiných naléhavých sociálních případů, nebo přispívá 

15 000 Kč na rekonstrukci bytu a ostatní sociální potřeby. Bezúročné půjčky firma poskytuje 

ze zisku po zdanění. U zaměstnance společnosti je tento příjem od daně z příjmů ze závislé 
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činnosti osvobozen a nezahrnuje se do vyměřovacího základu pro odvod pojistného. U 

společnosti je půjčka zaměstnanci nedaňovým nákladem. 

4. 4. 2. Stravné 

Společnost bude finančně přispívat každému zaměstnanci na stravné ve formě obědů a 

to částkou odpovídající 55 % z hodnoty stravenky. Zbytek částky, tedy 45 % z hodnoty 

stravenky si bude každý zaměstnanec hradit sám. Hodnota stravenky pro jednotlivé 

zaměstnance pro rok 2011 byla ve výši 70 Kč. 

 

Tab. 4. 8. Náklady společnosti na stravné v roce 2010 a 2011 v Kč 

 Zaměstnanci (počet) Výše nákladů 

Rok 2010     544 2 838 211,- 

Rok 2011 593 2 662 082,- 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Společnost přispívá každému zaměstnanci 38, 50 Kč. Tento náklad je pro firmu 

daňově uznatelný. Zbylou část 45 % z ceny stravenky, tedy 31,50 Kč si hradí sám 

zaměstnanec.  

4. 4. 3. Penzijní připojištění 

Velká pozornost společnosti je věnována na zajištění všech zaměstnanců v jejich stáří. 

Z toho důvodu bude jednotlivým zaměstnancům v případě jejich zájmu firma přispívat na 

penzijní připojištění. Jedná se o zaměstnance, kteří jsou u společnosti zaměstnání alespoň dva 

roky. Tedy až po dvou odpracovaných letech zaměstnancům vzniká tento nárok. Minimální 

roční příspěvek od společnosti činí 1200 Kč. Na každý odpracovaný měsíc připadá 

zaměstnanci 100 Kč v případě, že pracovní poměr netrval celý kalendářní rok. 

 

Tab. 4. 9. Náklady společnosti na penzijní připojištění za rok 2010 a 2011 v Kč 

 Zaměstnanci (počet) Výše nákladů 

Rok 2010 172 194 600,- 

Rok 2011 189 201 900,- 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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4. 4. 4. Životní pojištění 

V případě zájmu zaměstnance se vedení společnosti rozhodlo přispívat jednotlivým 

zaměstnancům na jeho životní pojištění u ING pojišťovny. Jedná se pouze o zaměstnance, 

kteří u společnosti odpracovali více než 2 roky. Tedy až po dvou odpracovaných let vzniká 

tento nárok. Minimální roční příspěvek od společnosti činí 3 000 Kč. Na každý odpracovaný 

měsíc připadá zaměstnanci 250 Kč v případě, že pracovní poměr netrval celý kalendářní rok. 

 

Tab. 4. 10. Náklady společnosti na životní pojištění za rok 2010 a 2011 v Kč 

 Zaměstnanci (počet) Výše nákladů 

Rok 2010 170 521 100,- 

Rok 2011 175 491 400,- 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Společnost přispívá zaměstnanci na penzijní připojištění 100 Kč měsíčně, tudíž roční 

příspěvek činí 1200 Kč. Na životní pojištění společnost přispívá svému zaměstnanci 250 Kč 

měsíčně, tudíž roční příspěvek činí 3 000 Kč. V úhrnu na penzijní připojištění a životní 

pojištění společnost za zaměstnance ročně zaplatí 4 200 Kč. Firma svými příspěvky na 

zaměstnance nepřekročila stanovenou roční částku 24 000 Kč, z toho důvodu je u 

zaměstnance celá částka 4 200 Kč osvobozena od daně z příjmů ze závislé činnosti. U 

společnosti jsou tyto náklady daňově uznatelné. 

4. 4. 5. Dovolená nad základní výměru 

Vedením společnosti bylo pro rok 2011 stanoveno prodloužení dovolené o jeden týden 

navíc nad základní výměru čtyř týdnů. Jestliže pracovní poměr netrval nepřetržitě po celou 

dobu kalendářního roku, tak se krátí dovolená dle příslušných předpisů. Vedení společnosti 

dále stanovilo, že dovolenou z roku 2010 musel zaměstnanec vyčerpat do 31. 5. 2011. 

Výjimky jsou povolené jen v rámci zákona. Společnost má dovolenou nad zákonem 

stanovený rozsah uvedenou v sociálním programu společnosti, tudíž je výplata na mzdu 

zaměstnance daňově uznatelný výdaj. U zaměstnance je tento příjem příjmem ze závislé 

činnosti a je součástí vyměřovacího základu pro odvod pojistného na sociální zabezpečení a 

zdravotní pojištění. Pro společnost jsou náklady na mzdy daňově uznatelné.  
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4. 4. 6. Životní jubilea a výročí 

Jestliže bude zaměstnanec slavit životní jubileum 50 let věku, odmění společnost 

konkrétního zaměstnance věcným darem v hodnotě 1 000 Kč. Také v případě odchodu do 

důchodu odmění firma svého zaměstnance věcným darem v hodnotě 1 000 Kč.  

 

Tab. 4. 11. Náklady společnosti na životní jubilea a výročí svých zaměstnanců v Kč 

 Zaměstnanci (počet) Výše nákladů 

Rok 2010 13 13 000,- 

Rok 2011 14 14 000,- 

Zdroj: Vlastní zpracování 

  

Hodnota daru je u zaměstnance osvobozená od daně z příjmů ze závislé činnosti. Tato 

hodnota daru se nebude zahrnovat ani do vyměřovacího základu pro odvod sociálního a 

zdravotního pojistného. U společnosti je hodnota daru nedaňovým výdajem. 

4. 4. 7. Sleva z ceny na zboží a výrobky společnosti 

Společnost poskytuje zaměstnancům 20 % slevu na výrobky firmy a na zboží. Pro 

firmu jsou výdaje na tento benefit daňově uznatelné. U zaměstnance je zdanitelným příjmem 

rozdíl mezi obvyklou cenou a cenou, kterou zaměstnanec zaplatí. Tento příjem zaměstnance 

vstupuje do vyměřovacího základu pro odvod pojistného na zdravotní a sociální pojištění. 

Zaměstnanec tento příjem zdaní z tzv. superhrubé mzdy. Pro společnost jsou náklady na 

výrobky a nákupní ceny zboží poskytnuté se slevou svým zaměstnancům daňově uznatelné. 

4. 4. 8. Vzdělávání zaměstnanců společnosti 

Vzdělávání zaměstnanců je velmi důležité a společnost si tuto skutečnost dobře 

uvědomuje. Každý rok probíhá několik školení týkajících se změn v jednotlivých daních, 

kterého se účastní ekonomové, účetní i referenti účetního oddělení. Vzdělávání probíhá nejen 

u správních pracovníků, ale také u ostatních zaměstnanců. 

 

Tab. 4. 12. Náklady společnosti na vzdělávání zaměstnanců v roce 2010 a 2011 v Kč 

 Rok 2010 Rok 2011 

Náklady na zvyšování kvalifikace 259 000,- 360 000,- 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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U zaměstnance je zaměstnanecká výhoda ve formě vzdělání nepeněžní příjem, který je 

od daně osvobozen a nezahrnuje se do vyměřovacího základu pro odvod pojistného. Pro 

společnost je tento výdaj daňový. 

4. 4. 9. Bezplatné poskytnutí automobilu k soukromým účelům 

Služební vozidlo společnost poskytuje jednatelům, ředitelům divizí, obchodním 

zástupcům, vybraným vedoucím středisek a vybraným osobám, které zabezpečují chod 

podniku. Pravidla pro užívání služebního vozidla i k soukromým účelům jsou upravena ve 

vnitřním předpise společnosti. Se zaměstnancem, kterému je služební vozidlo poskytnuto, 

firma sepíše dohodu o používání vozidla. Pracovník, který používá vozidlo k soukromým 

cestám, je povinen vést knihu jízd a musí společnosti předat ke zpracování doklad o ujetých 

kilometrech pro soukromé účely včetně vyúčtování spotřeby pohonných hmot. Částka za ujeté 

km je poté zaměstnanci sražená následující měsíc z jeho čisté mzdy.  

Používá-li zaměstnanec služební vozidlo i k soukromým účelům, považuje se za 

příjem zaměstnance částka ve výši 1 % vstupní ceny vozidla za každý i započatý měsíc, kdy 

vozidlo používal.  

4. 4. 10. Mobilní telefon pro soukromé účely 

Mobilní telefon mají k dispozici ti zaměstnanci, kteří jej v souvislosti s pracovní 

náplní používají ke každodenní komunikaci. Mezi tyto zaměstnance patří jednatelé, ředitelé 

divizí, obchodní zástupci, vedoucí středisek, řidiči a vybrané osoby, které zabezpečují chod 

podniku. Mobilní telefon mohou zaměstnanci používat také k soukromým hovorům, které si 

hradí sami. Za provolané soukromé hovory je na žádost společnosti vyčíslena částka, kterou 

vyčíslí mobilní operátor na podrobném měsíčním zúčtování. Následující měsíc je vyčíslena 

částka zaměstnanci sražena z čisté mzdy. Do daňově uznatelných nákladů za volání patří celá 

částka. Cena pro zaměstnance za soukromé hovory je daleko nižší, než kdyby měl sám 

uzavřenou smlouvu s mobilním operátorem. Zaměstnavatel má totiž s mobilním operátorem 

zvýhodněné ceny za volání. Samozřejmostí je, že si zaměstnavatel cenu mobilního přístroje 

započte do daňově uznatelných nákladů. Při nákupu mobilního telefonu si zaměstnavatel 

může uplatnit odpočet DPH.  
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V roce 2010 společnost navíc svým zaměstnancům nabízela FlexiPassy a možnost 

šetřit si na dovolenou. Bohužel s ohledem na hospodářský výsledek dosažený v roce 2010 

muselo být poskytování benefitů omezeno. 

4. 5. Dotazníkové šetření ve společnosti 

Cílem dotazníkového šetření bylo zjistit, jaký názor mají zaměstnanci na současný 

systém odměňování. Dotazník byl zaměřen zejména na zaměstnanecké výhody poskytované 

společností svým zaměstnancům. Průzkum v organizaci pomocí dotazníku byl zvolen 

z důvodu, že dotazník je jedna z nejlepších forem, jak získat potřebné informace od 

zaměstnanců. Forma dotazování prostřednictvím dotazníku je finančně nenáročná a je možné 

oslovit velký počet zaměstnanců. 

Součástí dotazníku byly otázky orientované na spokojenost zaměstnanců se 

současným systémem odměňování a na zaměstnanecké benefity, které společnost svým 

zaměstnancům nabízí. Většinou se jednalo o otázky uzavřené. Dotazování ve společnosti bylo 

zcela dobrovolné a anonymní, z toho důvodu můžeme očekávat, že otázky na odpovědi budou 

zcela pravdivé. Dotazník byl ve společnosti k dispozici zaměstnancům po dobu 3 dnů.  

Jelikož firma zaměstnává okolo 378 zaměstnanců, kteří pracují v různých pobočkách 

po celé České republice, rozhodla jsem se dotazníkové šetření zaměřit na logistické centrum 

společnosti, které se nachází v Dolních Životicích. V logistickém centru je celkem 28 

zaměstnanců, z toho je 20 režijních dělníků a 8 THP.  

Z celkového počtu 28 zaměstnanců bylo dotazováno 22 respondentů. Na dotazníku se 

podílelo 78 % zaměstnanců z logistického centra. Z 22 dotazovaných bylo dle otázky č. 1 17 

žen (77 %) a 5 mužů (23 %). Tento výsledek svědčí o celkové struktuře pohlaví v dané 

oblasti. Skladba personálu v logistickém centru, je závislá na odvětví, ve kterém společnost 

podniká. Nejedná se zde tedy o nezájem mužů se aktivně účastnit na dotazníkovém šetření. 

Otázka č. 2 se zabývala věkem respondenta. Z dotazovaných pracuje v organizaci 

nejvíce zaměstnanců ve věku 36 – 45 let. Ve věkovém rozmezí 36 – 45 let je z dotazovaných 

ve společnosti 12 pracovníků. Zatímco početně nejmenší skupinu tázaných tvoří zaměstnanci 

ve věku do 25 let a ve věku nad 56 let. V obou skupinách je po jednom zaměstnanci.  

 

 



49 

 

 Graf 4. 5. Rozdělení respondentů podle věku 

 

Zdroje: Vlastní zpracování 

 

V otázce č. 3 se dotazník zajímal o nejvyšší dosažené vzdělání zaměstnance. Jeden 

respondent dosáhl pouze základního vzdělání. 13 zaměstnanců je vyučeno a 8 zaměstnanců 

má úplné středoškolské vzdělání. V logistickém centru nemá společnost žádného zaměstnance 

s vysokoškolským vzděláním.  

 

Graf 4. 6. Rozdělení respondentů dle dosaženého vzdělání  

  

Zdroje: Vlastní zpracování 

 

Otázka č. 4 byla zaměřena na délku pracovního poměru zaměstnanců ve společnosti. 

V dubnu 2012 bude společnost slavit výročí 20 let své existence. Z dotazovaných jsou tři 

zaměstnanci ve společnosti teprve krátce, jsou zaměstnání po dobu do jednoho roku. Po dobu 

od jednoho do pěti let je v organizaci zaměstnáno 6 respondentů. 11 zaměstnanců je 
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v organizaci zaměstnáno v rozmezí od pěti do patnácti let. Tito zaměstnanci jsou pro 

společnost velmi důležití. Firma si stálých a věrných zaměstnanců velmi váží, protože nemusí 

vynakládat prostředky a úsilí na přijímání nových zaměstnanců. Dále jsou ve společnosti dva 

zaměstnanci, kteří jsou zaměstnáni v rozmezí od patnácti do dvaceti let, z toho je jeden 

zaměstnanec, kterého společnost zaměstnává po celou dobu své existence.  

 

Graf 4. 7. Respondenti podle délky pracovního poměru 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Otázka č. 5 se zabývala mírou spokojenosti s výší mzdy jednotlivých zaměstnanců. 

Ani jeden z tázaných respondentů není rozhodně spokojen s výší své mzdy. 6 zaměstnanců je 

spíše spokojeno s výší své mzdy a myslí si, že jejich mzda je v přiměřené výši. 12 

respondentů je spíše nespokojeno a rozhodně nespokojeni jsou pouze 4 zaměstnanci. 

 

Graf 4. 8. Spokojenost respondentů s výší své mzdy 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Otázka č. 6 byla zaměřena na spokojenost zaměstnanců se současným systémem 

odměňování ve firmě. Žádný zaměstnanec není zcela spokojen se systémem odměňování. Jen 

5 z 22 dotazovaných je spíše se systémem odměňování spokojeno. 13 respondentů je spíše 

nespokojeno a 4 zaměstnanci jsou zcela nespokojeni se současným systémem odměňování.  

 

Graf 4. 9. Spokojenost se systémem odměňování 

Zdroje: Vlastní zpracování 

 

Otázka č. 7 byla směřována na poskytované nehmotné odměny. Zaměstnanci mohli 

označit více variant z uvedených možností. Pro zaměstnance jsou nehmotné odměny 

považovány za důležité a to z důvodu, že do práce chodí s radostí a ocení skutečnost, že jejich 

snaha a dobrá práce je oceněna. 8 dotazovaných odpovědělo, že jim nejsou poskytované 

žádné nehmotné odměny. Společnost zaměstnancům nejvíce poskytuje nehmotné odměny ve 

formě větší samostatnosti a také uznání a pochvaly. 5 zaměstnancům jsou poskytované jiné 

odměny. Firma svým pracovníkům neposkytuje nehmotné odměny ve formě povýšení. 

 

Graf 4. 10. Poskytované nehmotné odměny 

Zdroje: Vlastní zpracování 
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Otázka č. 8 se zaměstnanců dotazovala, zda je současný systém odměňování motivuje 

k lepším výkonům. Ano odpověděl pouze jeden respondent. Odpověď spíše ne byla označena 

ve zvýšeném počtu, tuto odpověď označilo 10 dotazovaných. 3 zaměstnanci označili spíše 

ano a 8 odpovědělo rozhodně ne. Výsledek této otázky není pozitivní, a proto by na tuto 

skutečnost měla firma zareagovat a poskytnou zaměstnancům takové výhody, které si 

zaslouží pouze za dobře vykonanou práci. Pouze takto poskytnuté zaměstnanecké benefity 

mohou zaměstnance dostatečně motivovat k lepším výkonům.  

 

Graf 4. 11. Vede Vás systém odměňování k lepším výkonům 

Zdroje: Vlastní zpracování 

 

Otázka č. 9 se zajímala názorem pracovníků, a to zda si myslí, že hodnocení 

zaměstnanců přispívá k zlepšení jejich pracovního výkonu. 11 zaměstnanců je přesvědčeno, 

že jejich hodnocení spíše nepřispívá k jejich lepším výkonům a 6 dotazovaných odpovědělo 

určitě ne. Pouze jeden zaměstnanec označil spíše ano a určitě ano odpověděli 4 respondenti. 

 

Graf 4. 12. Přispívá hodnocení zaměstnanců ve společnosti k zlepšení pracovního výkonu 

Zdroje: Vlastní zpracování 
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Otázka č. 10 se týkala znalostí zaměstnaneckých výhod, které poskytuje společnosti 

svým zaměstnancům. 12 zaměstnanců zaměstnanecké výhody, které od společnosti čerpá, 

rozhodně zná a 10 dotazovaných tyto benefity spíše zná, ale nejsou si zcela jistí, co vše se do 

nich zahrnuje. Zde můžeme vidět, že zaměstnanci jsou ohledně svých výhod dobře 

informováni. Společnost dává vždy první měsíc každého nového roku zaměstnanci k podpisu 

sociální program společnosti, kde jsou všechny zaměstnanecké výhody uvedeny. Z toho 

důvodu se nemůže stát, aby zaměstnanec nevěděl, jaké výhody mu společnost poskytuje.  

 

Graf 4. 13. Víte, jaké zaměstnanecké výhody Vám společnost poskytuje 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Otázka č. 11 se týkala dotazu, zda je nabídka zaměstnaneckých benefitů ve firmě 

dostatečná. Žádný z dotazovaných respondentů neodpověděl určitě ano, ale 11 jich 

odpovědělo spíše ano, což není pro společnost špatné. Na druhou stranu spíše ne označilo 9 

respondentů a 2 odpověděli ne.  

 

Graf 4. 14. Je nabídka zaměstnaneckých benefitů dostatečná 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Otázka č. 12 se zajímala, zda zaměstnanci využívají všechny zaměstnanecké výhody, 

které firma nabízí. 12 (55 %) dotazovaných odpovědělo ano a 10 (45 %) respondentů označilo 

ne. Společnost by se měla zamyslet, zda plošně nastavený systém poskytování benefitů je 

vhodný. Zaměstnanci by určitě lépe ocenili, výhody nabízené formou tzv. cafeteria systému, 

kde má zaměstnanec určitý počet bodů, do kterého může benefity čerpat. Pracovníci by si 

sami mohli vybrat, které výhody využijí a které ne a přitom by o žádné benefity nepřišli. 

Jelikož má každý pracovník odlišné potřeby, určitě by ocenili, že jsou jim poskytnuty jen 

takové benefity, o které mají zájem.  

 

Otázka č. 13 byla zaměřena na benefity, které zaměstnanci ve společnosti postrádají. 

Dotazováni mohli označit více variant z uvedených možností. Nejvíce zaměstnanců postrádá 

vánoční příspěvek. Celkem 17 dotazovaných z 22 respondentů by o vánoční příspěvek mělo 

zájem. Z nabízených zaměstnaneckých výhod žádný zaměstnanec neoznačil zvýšené vzdělání 

zajišťované organizací. Respondenti mohli do varianty jiné dopsat benefity, které nebyly na 

výběr, ale zaměstnanci by o ně měli zájem. Do kolonky jiné 4 dotazováni doplnili třináctý 

plat a 1 zaměstnanec by si přál být lépe odměňován za práci navíc.  

 

Graf 4. 15. Kterou výhodu ve společnosti postrádáte 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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4. 5. 1. Vyhodnocení dotazníkového šetření 

Z dotazníkového šetření vyplynulo, že společnost by se měla více zaměřit na systém 

odměňování zaměstnanců. Se stávajícím systémem odměňování není spokojeno 56 % 

respondentů, naopak spíše spokojeno je 17 % a určitě spokojeno je 27 % dotazovaných.  

81 % z dotazovaných zaměstnanců nevede současný systém odměňování k lepším 

výkonům a 71 % respondentů nepovažuje hodnocení zaměstnaneckými výhodami za vhodně 

nastavený systém a to z důvodu, že zaměstnance poskytované výhody nevedou k lepším 

pracovním výkonům. Tyto výsledky jsou alarmující, protože jen dobře motivováni 

zaměstnanci odvádí dobrou práci. V této oblasti by měla společnost provést značné změny. 

Všichni zaměstnanci jsou seznámeni se zaměstnaneckými výhodami. 55 % 

respondentů určitě ví, které benefity jim společnost poskytuje a 45 % dotazovaných spíše ví, o 

které výhody se jedná.  

Vzhledem k výsledkům vyplývajícím z dotazníku se předpokládá, že by se společnost 

měla v blízké době zaměřit na aktualizaci poskytovaných zaměstnaneckých výhod. Firma by 

především měla komunikovat se svými zaměstnanci a zjistit např. formou anonymního 

dotazníku, které výhody by pracovníky vedly k lepším výkonům. Pro 52 % pracovníků není 

nabídka výhod dostatečná. Zaměstnanci by přivítali obnovu nabídky výhod. 44 % 

dotazovaných by si přálo benefit ve formě vánočního příspěvku. V nových návrzích na další 

zaměstnanecké výhody se také několikrát projevil zájem o přípěvky pro děti zaměstnanců.  

Při hodnocení benefitů vyšlo najevo, že 55 % dotazovaných pracovníků využívá 

výhody, které společnost nabízí a 45 % zaměstnanců nevyužívá všechny zaměstnanecké 

výhody poskytované firmou. Jeden z důvodů, proč zaměstnanci nevyužívají všechny nabízené 

benefity je, že každý zaměstnanec nemá nárok na výhodu ve formě sociální finanční 

výpomoci poskytované zaměstnancům společnosti. Aby zaměstnanec mohl dosáhnout na tuto 

zaměstnaneckou výhodu, musí splnit určitá kritéria, která jsou vytyčena v kapitole 4. 4. 1. 

Plošný systém poskytování zaměstnaneckých benefitů není zcela vhodný. Společnost by měla 

plošný systém poskytování zaměstnaneckých výhod zaměnit za cafereria systém. Vzhledem 

k různým potřebám každého jedince byl doporučen systém „jádra“. Tento systém je tvořen 

pevnou složkou, ve které by společnost mohla poskytovat takové výhody, o které mají 

zaměstnanci zájem např. stravenky, životní pojištění apod. Dále je systém „jádra“ tvořen 

pohyblivou složkou, kde by si zaměstnanci mohli vybrat z více variant např. příspěvky na 

kulturní akce, příspěvky na vánoce apod.  
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5. Závěr 

Cílem bakalářské práce bylo zhodnotit zaměstnanecké výhody poskytované ve 

vybrané společnosti. Prostřednictvím dotazníkového šetření byl zjištěn postoj zaměstnanců k 

zaměstnaneckým výhodám a vytvořen návrh na možná východiska ke zvýšení spokojenosti 

zaměstnanců. Dále byly jednotlivé zaměstnanecké benefity zkoumány z pohledu jejich 

daňové výhodnosti.  

První část je zaměřena na teoretická východiska související s problematikou 

odměňování zaměstnanců. Jsou zde vymezeny pojmy jako mzdové formy, systém a strategie 

odměňování zaměstnanců, formy odměňování zaměstnanců, zaměstnanecké výhody, cafeteria 

systém apod. Teoretická část je z velké části orientována na zaměstnanecké výhody. 

V druhé části je konkretizována společnost, ve které byl systém odměňování 

zaměstnanců zkoumán. Společnost, na kterou je práce zaměřena, si nepřeje být zveřejněna. 

Z toho důvodu je označována pouze jako společnost. V druhé části je uvedeno poslání 

společnosti, historie firmy, současný stav společnosti a také plán na rok 2012 aj.  

V aplikační části je představena struktura zaměstnanců ve společnosti a tvorba mezd. 

Z velké části je zaměřena na poskytované zaměstnanecké výhody. Ve společnosti byly 

rozdány dotazníky a v závěru aplikační části je uvedeno jejich následné vyhodnocení. Na 

základě dotazníkového šetření bylo firmě doporučeno, aby se více zaměřila na systém 

odměňování zaměstnanců. Vzhledem k dotazníkovému šetření není současný systém 

odměňování pro zaměstnance dostatečně motivující. Pro společnost je velmi důležité, aby 

zaměstnanci byli motivováni k lepšímu výkonu práce a to z důvodů, že kvalitní a schopní 

zaměstnanci, kteří jsou za svůj pracovní výkon dostatečně odměňováni, jsou základem 

úspěšného podnikáni.  

Vytvoření vhodného systému odměňování je velmi obtížnou záležitostí, protože 

systém odměňování by měl být nastaven tak, aby byl přijatelný jak pro zaměstnance, tak i pro 

zaměstnavatele. 

V oblasti zaměstnaneckých výhod bylo navrženo nahradit stávající plošný systém 

poskytování zaměstnaneckých výhod.  Pro další dobré fungování společnosti by měl být 

zaveden cafeteria systém ve formě systému „jádra“. Tento systém by zaměstnanci ocenili, 

jelikož se skládá z pevné složky, která je tvořena výhodami, o které mají zaměstnanci zájem, 

viz tabulka 4. 5. a z pohyblivé složky, kde si pracovníci můžou sami zvolit zaměstnanecké 

výhody, které využijí a dostatečně uspokojí jejich potřeby. 
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