
 

Přílohy 
 

 

Příloha č. 1 

 

Faktory hygienické a motivační 

 

 

Faktory hygienické faktory motivační 

Pracovní řády, směrnice výkon, dosažení cíle 

Technické vedení uznání 

Pracovní podmínky práce samotná 

Vztahy k nadřízeným, ke spolupracovníkům možnost osobního růstu 

Jistota práce odpovědnost 

Osobní život kariérní postup 

Plat, postavení jistota 

 

Zdroj: CIMBÁLNÍKOVÁ, Lenka. Základy managementu. Olomouc – 2009. 

                    3. přepracované   vydání, str. 91. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 2 

 

Finanční a nefinanční benefity 

 

 

Druh benefitu příklady těchto benefitů 

Finanční nepeněžní benefity úhrada, příspěvek na životní, kapitálové, úrazové 

pojištění 

důchodové připojištění 

bezúročné půjčky zaměstnancům 

Finanční peněžní benefity delší doba placené dovolené 

placení nemocenské 

placení přestávek v práci 

Finanční nepeněžní benefity poskytované 

zaměstnancům i jejich rodinám 

bezplatné stravování či sleva na stravování 

úhrada nákladů na zvyšování kvalifikace 

zaměstnanců pomocí vzdělávání 

služby spojené s trávením voleného času 

rekreace 

ubytování 

zdravotní služby 

rehabilitace 

poradenství 

mateřské školy 

tábory pro děti 

doprava do práce 

přidělené místo na parkování před pracovištěm 

Nefinanční nepeněžní benefity používání služebního auta i pro soukromé účely 

 

Zdroj: vlastní zpracování dle PELC, Vladimír. Zaměstnanecké benefity v roce 2011.   

          1. vyd. Praha: Leges, 2011. Str. 19. 



Příloha č. 3 

 

Procentuální změna oblíbenosti daňově zvýhodněných benefitů 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování dle Výzkum ING Pojišťovny [online]. Dostupné  

                      z: http://www.dochazkove-systemy.cz/Systemy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Druh benefitu rok 2010 

v % 

rok 2011 

v % 

rozdíl 

v % 

Vzdělávání 70 78 ↑ o 8 

Penzijní připojištění 60 71 ↑ o 11 

Stravenky 75 68 ↓ o 7 

Životní pojištění 39 54 ↑ o 15 

Očkování proti chřipce 24 28 ↑ o 4 

Příspěvek na dovolenou 20 24 ↑ o 4 

Příspěvek na dopravu do zaměstnání 14 20   ↑ o 6 



Příloha č. 4 

 

Procentuální změna oblíbenosti daňově nezvýhodněných benefitů 

 

 

Druh benefitu rok 2010 

v % 

rok 2011 

v % 

rozdíl 

v % 

Mobilní telefon 80 84 ↑ o 4 

Služební automobil 75 80 ↑ o 5 

Pitný režim 71 79 ↑ o 8 

Vzdělávání 64 70 ↑ o 6 

Věcné dary / jednorázové 

odměny 

57 64 ↑ o 7 

13. plat 32 37 ↑ o 5 

Zaměstnanecké půjčky 31 32 ↑ o 1 

Sport 33 32 ↓ o 1 

Zdraví 24 31 ↑ o 7 

Kultura 29 28 ↓ o 1 

Příspěvek na dovolenou 18 18 žádná změna 

Flexi - poukázka 14 13 ↓ o 1 

 

Zdroj: vlastní zpracování dle Výzkum ING Pojišťovny [online]. Dostupné  

                      z: http://www.dochazkove-systemy.cz/Systemy. 

 



Příloha č. 5 

 

Vzdělávání 

 

 

daňová a odvodová situace Typy benefitů pro vzdělávání 

pro 

zaměstnavatele 

pro 

zaměstnance 

pojistné 

Odborný rozvoj zaměstnanců ve vlastním 

vzdělávacím zařízení zaměstnavatele (využíván 

u zaměstnavatelů, kteří mají vlastní vzdělávací 

zařízení) 

daňovým 

výdajem bez 

limitu 

nepeněžitým 

příjmem, 

osvobozen od 

daně z příjmů 

neplatí se 

Odborný rozvoj zaměstnanců zabezpečovaný 

jinými subjekty (zaměstnavatel nemá vzdělávací 

zařízení, které by mohl využívat pro zvyšování 

kvalifikace svých zaměstnanců. Proto využívá 

nabídek jiných podnikatelských subjektů, které 

se vzděláváním zabývají) 

daňovým 

výdajem bez 

limitu 

nepeněžitým 

příjmem, 

osvobozen od 

daně z příjmů 

neplatí se 

Užití vzdělávací zařízení jako nepeněžní plnění 

(zaměstnavatel využívá finančních prostředků ze 

sociálního fondu na různé vzdělávací aktivity, 

které nemají nic spojeného s podnikáním) 

není daňový 

výdaj, 

platba ze 

sociálního fondu 

nepeněžitý 

příjem, 

osvobozen od 

daně z příjmů 

neplatí se 

Příspěvky a příplatky na vzdělávání jako 

pracovněprávní nárok (zaměstnavatel přispívá 

zaměstnancům na zvýšení kvalifikace 

v oborech, které nesouvisí s jejich pracovní 

náplní, získáváním zdanitelných příjmů 

daňový výdaj bez 

limitu (v případě, 

že jde o 

pracovněprávní 

nárok) 

 

příjem není 

osvobozen od 

daně z příjmů, 

součástí 

daňového 

základu 

platí se 

Motivační příspěvek žákům a studentům 

(poskytování stipendií, příspěvků na jídlo, 

ubytování a jiné výhody budoucím 

zaměstnancům, kteří ještě studují) 

daňový výdaj do 

limitu (nad limit 

v případě, že se 

jedná o placení 

ze sociálního 

fondu) 

příjem je jednou 

z částí, která 

tvoří základ 

daně z příjmu 

příjem patří do  

vyměřovacích 

základů pro 

pojistné 

 

Zdroj: vlastní zpracování dle PELC, Vladimír. Zaměstnanecké benefity v roce 2011.   

            1. vyd. Praha: Leges, 2011. Str. 50 – 57.



Příloha č. 6 

 

Příspěvky a příplatky na stravování a nápoje 

 

 

daňová a odvodová situace 

 

Typy příspěvků a příplatků na 

stravování a nápoje 

pro 

zaměstnavatele 

pro zaměstnance pojistné 

Platby zaměstnavatele na provoz 

vlastního stravovacího zařízení 

daňový výdaj 

bez limitu 

nepeněžní příjem, 

osvobozen od daně 

z příjmů bez limitu 

neplatí se 

Příspěvek zaměstnavatele na 

stravování zajišťované 

prostřednictvím jiných subjektů 

daňový výdaj do 

limitu 

nepeněžní příjem, 

osvobozen od daně 

z příjmů bez limitu 

neplatí se 

Příplatky na stravování platba ze 

sociálního fondu 

nepeněžní příjem, 

osvobozen od daně 

z příjmů bez limitu 

neplatí se 

Poskytnutí nealkoholických nápojů na 

pracovišti (poskytování pitné vody a 

ochranných nápojů) 

daňový výdaj 

bez limitu 

z předmětu daně je 

vyjmut příjem 

nepeněžní, 

daň z příjmů 

fyzických osob se 

neplatí 

neplatí se 

Poskytnutí nealkoholických nápojů na 

pracovišti (nápoje navíc) 

nejedná se o 

daňový výdaj, 

platba ze 

sociálního fondu 

nepeněžní příjem je 

osvobozen od daně 

z příjmů bez limitu 

neplatí se 

Poskytování příspěvku nebo příplatku 

na stravování z prostředků 

občanského sdružení nebo odborové 

organizace 

neovlivňuje 

daňový základ, 

protože to není 

benefit, nejedná 

se plnění od 

zaměstnavatele 

příjem peněžní i 

nepeněžní, 

osvobozen od daně 

z příjmů bez limitu 

neplatí se 

 

Zdroj: vlastní zpracování dle PELC, Vladimír. Zaměstnanecké benefity v roce 2011.  

            1. vyd. Praha: Leges, 2011. Str. 37 – 45.



Příloha č. 7 

 

Doprava do zaměstnání 

 

 

daňová a odvodová situace Typy benefitů pro 

dopravu 

pro zaměstnavatele pro zaměstnance pojistné 

Příspěvky 

zaměstnancům na 

dopravu do 

zaměstnání 

daňový výdaj bez limitu 

(v případě, že jde o 

pracovněprávní nárok) 

příjem je dílčím 

základem daně 

z příjmů fyzických osob 

platí se 

Poskytování 

bezplatných nebo 

zlevněných jízdenek 

zaměstnancům 

provozovatelů veřejné 

dopravy osob 

nemá vliv na daňový 

základ 

příjem je osvobozen od 

daně z příjmů 

fyzických osob 

neplatí se 

 

Zdroj: vlastní zpracování dle PELC, Vladimír. Zaměstnanecké benefity v roce 2011.  

            1. vyd. Praha: Leges, 2011. Str. 59 - 62. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 8 

 

Používání majetku zaměstnavatele pro soukromé účely zaměstnance 

 

 

Daňová a odvodová situace Typy benefitů 

pro zaměstnavatele pro zaměstnance pojistné 

Služební vozidlo 

k použití i pro 

soukromé účely 

zaměstnance 

nemá vliv na daňový 

základ 

nepeněžní příjem, 

příjem je částí základu 

daně z příjmů 

fyzických osob (1 % 

měsíčně ze vstupní 

ceny vozidla, nejméně 

však 1.000 Kč) 

platí se 

Používání dalšího 

majetku 

zaměstnavatele i pro 

soukromé čely 

zaměstnance (např. 

notebook, mobilní 

telefon) 

nemá vliv na daňový 

základ 

příjem nepeněžní, 

který je částí základů 

daně z příjmů 

fyzických osob 

platí se 

Půjčování věcí 

zaměstnancům (např. 

výrobní zařízení, auta) 

nemá vliv na daňový 

základ 

nepeněžitý příjem, 

který je částí základů 

daně z příjmů 

fyzických osob 

platí se 

Poskytování slevových 

karet (např. klubové 

karty) 

daňový výdaj 

v poloviční výši 

skutečného výdaje na 

slevovou kartu 

hodnota slevy je 

příjmem ze závislé 

činnosti, 

dílčím základem daně 

platí se 

 

Zdroj: vlastní zpracování dle PELC, Vladimír. Zaměstnanecké benefity v roce 2011.  

            1. vyd. Praha: Leges, 2011. Str. 69 - 78. 

 



Příloha č. 9 

 

Rekreace 

 

 

daňová a odvodová situace Typy benefitů 

pro zaměstnavatele pro zaměstnance pojistné 

Poskytnutí rekreace 

formou užití vlastního 

zařízení 

výdaj na provozování 

takového rekreačního 

zařízení je daňovým 

výdajem do výše 

zdanitelných příjmů 

z provozu vlastního 

zařízení 

příjem osvobozen od 

daně z příjmů 

fyzických osob 

neplatí se 

Poskytování rekreace 

formou nepeněžního 

plnění (např. letenka, 

zapůjčení karavanu aj.) 

výdaje  ze sociálního 

fondu 

příjem je do limitu 20. 

000 Kč ročně 

osvobozen od daně 

z příjmů fyzických osob 

neplatí se 

Příplatky 

zaměstnancům na 

rekreaci 

výdaj ze sociálního 

fondu, nebo daňový 

výdaj bez limitu (v 

případě 

pracovněprávního 

nároku) 

příjem zdaňován daní 

z příjmů fyzických osob 

platí se 

 

Zdroj: vlastní zpracování dle PELC, Vladimír. Zaměstnanecké benefity v roce 2011.  

            1. vyd. Praha: Leges, 2011. Str. 84 - 89. 

 

 

 



Příloha č. 10 

 

Zdravotní zařízení 

 

 

daňová a odvodová situace Typy benefitů 

pro zaměstnavatele pro zaměstnance pojistné 

Užití zdravotnických 

zařízení jako 

nepeněžní plnění 

(zaměstnavatel svým 

zaměstnancům nabízí 

jako benefit vitamíny, 

očkování proti chřipce 

a jiné) 

výdaj placen ze 

sociálního fondu 

příjem je bez limitu 

osvobozen od daně 

z příjmů fyzických osob 

neplatí se 

Příplatky na zdravotní 

péči nehrazenou ze 

zdravotního pojištění a 

na zdravotní pomůcky 

výdaj ze sociálního 

fondu, nebo daňový 

výdaj bez limitu (v 

případě 

pracovněprávního 

nároku) 

příjem zdaňován daní 

z příjmů fyzických osob 

platí se 

 

Zdroj: vlastní zpracování dle PELC, Vladimír. Zaměstnanecké benefity v roce 2011.  

            1. vyd. Praha: Leges, 2011. Str. 89 – 92. 

 

 

 



Příloha č. 11 

 

Kultura, sport 

 

 

daňová a odvodová situace Typy benefitů 

pro zaměstnavatele pro zaměstnance pojistné 

Příspěvky na kulturní 

pořady a sportovní 

akce jako nepeněžní 

plnění 

výdaj placen ze 

sociálního fondu 

příjem bez limitu, 

příjem osvobozen od 

daně z příjmů 

fyzických osob 

neplatí se 

Příplatky na kulturní 

pořady a sportovní 

akce jako peněžní 

plnění 

výdaj je placen ze 

sociálního fondu, nebo 

daňový výdaj bez limitu 

(v případě 

pracovněprávního 

nároku) 

příjem zdaňován daní 

z příjmů fyzických osob 

platí se 

 

Zdroj: vlastní zpracování dle PELC, Vladimír. Zaměstnanecké benefity v roce 2011.  

            1. vyd. Praha: Leges, 2011. Str. 96 – 98. 

 

 

 



Příloha č. 12 

 

Dary zaměstnancům 

 

 

daňová a odvodová situace Typy benefitů 

pro zaměstnavatele pro zaměstnance pojistné 

Nepeněžní dary 

poskytované v souladu 

s vyhláškou o fondu 

kulturních a sociálních 

potřeb 

výdaj placen ze 

sociálního fondu 

příjem je do limitu  ve 

vymezených případech 

osvobozen od daně 

z příjmů fyzických osob 

neplatí se 

Peněžní a nepeněžní 

dary jako 

pracovněprávní nárok 

výdaj je daňovým 

výdajem bez limitu 

příjem zdaňován daní 

z příjmů fyzických osob 

platí se 

 

Zdroj: vlastní zpracování dle PELC, Vladimír. Zaměstnanecké benefity v roce 2011.  

            1. vyd. Praha: Leges, 2011. Str. 99 – 102. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 13 

 

Půjčky zaměstnancům 

 

 

daňová a odvodová situace Typy benefitů 

pro zaměstnavatele pro zaměstnance pojistné 

Půjčky na bytové účely půjčka placena ze 

sociálního fondu 

příjem je do limitů 

osvobozen od daně 

z příjmů fyzických osob 

neplatí se 

Půjčky k překlenutí 

tíživé finanční situace 

půjčka je placena ze 

sociálního fondu 

příjem je do limitů 

osvobozen od daně 

z příjmů fyzických osob 

neplatí se 

 

Zdroj: vlastní zpracování dle PELC, Vladimír. Zaměstnanecké benefity v roce 2011.  

            1. vyd. Praha: Leges, 2011. Str. 103 - 110. 

 



Příloha č. 14 

 

Porovnání mechanických docházkových hodin 

 

 

Typ BX 1500 EX 3500N BX 6400 

Barva tisku černá černá / červená černá / červená 

Ukazatel času analogový analogový analogový / digitální 

Nastavování sloupců ruční automatické ruční / automatické 

Zálohování chodu pasivní pasivní aktivní (včetně tisku) 

Typ tiskové hlavy devítijehličková devítijehličková devítijehličková 

Zvuková signalizace - - 4 různé melodie 

Spínací výstup - reléový kontakt reléový kontakt 

Rozměry  190 x 224 x 104 190 x 224 x 127 222 x 236 x 162 

Hmotnost 2,3 kg 2,3 kg 3,2 kg 

Příkon trvalý 2 W 5 W 2 W 

Příkon špičkový 20 W 30 W 10 W 

Napájecí napětí 230 V / 50 Hz ±10%   

Přesnost chodu při 20°C 

 

± 3s / týden  

 

Rozsah provozních 

teplot 

-10 až +40°C   

 

Relativní vlhkost  

 

10 až 90%, nekondenzující  

 

Interní hodiny  

 

autonomní, řízené krystalem, zálohované   

 

Cena za ks 15.900 Kč 19.900 Kč 27.500 Kč 

 

Zdroj: Elektrocas.cz [online]. Dostupné z: http://www.v-servis.cz/pichacky.htm.



Příloha č. 15 

 

DOTAZNÍK 

 

 

Vážení zaměstnanci, 

 

Jmenuji se Ludmila Pavlíková a jsem studentkou třetího ročníku Vysoké školy Báňské, studijního 

programu Ekonomika a management. 

Chtěla bych Vás tímto poprosit, zda byste byli ochotni vyplnit tento dotazník. Informace získané 

v tomto dotazníku budou sloužit jen pro účely mé bakalářské práce. Vyplnění tohoto dotazníku je 

anonymní a netrvá déle, jak 15 minut. Prosím Vás o upřímné a objektivní vyplnění otázek. 

 

 

Děkuji Vám za spolupráci a za Váš čas! 

 

Ludmila Pavlíková  

 

 

1 Vaše pohlaví 

 žena    muž 

 

2 Vaše věková kategorie 

 méně než 20 let   21 – 29 let    30 – 39 let 

 40 – 49 let      50 – 59 let     60 a více let 

 

3 Počet odpracovaných let ve společnosti 

 0-2 roky    3-5 let    6-8 let  

 9 – 11 let    12 – 14 let    15 a více let 

 

4 Počet odpracovaných let celkově v životě 

 0-5 let    6-10 let    11 – 15 let 

  16 – 20 let     21 – 25 let     26 a více let 

 

5 Vaše pracovní pozice 

  dělnická pozice    manažerská pozice    technická pozice 

  jiná pracovní pozice (napište jaká): ………………………………………. 



6 Vaše nejvyšší dosažené vzdělání 

 základní    učiliště    středoškolské 

 vyšší odborné   bakalářské    magisterské 

 inženýrské 

 

7 Jaké se Vám zdají vztahy mezi lidmi (zaměstnanci) v této firmě? 

 vynikající    velmi dobré    dobré 

 průměrné    špatné 

 

8 Jaká je technická vybavenost Vašeho pracoviště? 

 výborná    dobrá     ucházející            

 špatná 

 

9 Jaká je pro vás důležitější odměna, hmotná nebo nehmotná? 

 hmotná    nehmotná    nevím 

 

10 Máte strach v dnešní době ze ztráty zaměstnání? 

 velice     ano     trochu             

 asi ne    vůbec 

 

11 Víte, jak se vypočítá Vaše základní mzda? 

 ano     ne     nezajímám se                  

 nevím 

 

12 Myslíte si, že Vás firma dostatečně motivuje k práci?  

 ano     ne     nevím 

 

13 Myslíte si, že platí: čím vyšší mzda, tím vyšší motivace k práci? 

 ano určitě    ano     většinou ano            

 spíše ne    určitě ne 

 

14 Myslíte si, že úkolová mzda motivuje zaměstnance k vyšší výkonům než mzda za 

odpracovaný čas? 

 určitě ano    ano     spíše ne                  

 ne     nevím 

 

 

 



15 Které z vypsaných nástrojů motivace používá Vaše firma k motivování Vás zaměstnanců? 

Zaškrtněte vždy jednou políčko u každého motivačního nástroje.                       

Číslování nástroje motivace používá nepoužívá 

1 povýšení   

2 pružná pracovní doba   

3 lepší pracovní pomůcky   

4 služební cesta   

5 zvýšení platu   

6 pochvala   

7 vyšší prémie   

8 zaměstnanecké výhody   

 

16 Napište, které z výše uvedených motivačních nástrojů Vás motivují nejvíce k práci. Vypište 

čísla jednotlivých motivačních nástrojů. 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

17 Myslíte si, že Vás firma v dnešní době účinně motivuje k práci? 

  určitě ano    ano    spíše ne                    

 ne             nevím 

 

18  Které z níže uvedených motivů vás nejvíce ovlivňují? Jinak řečeno, z jakých důvodů    

      svou práci vykonáváte a jak moc je daný důvod pro Vás důležitý. Zaškrtněte vždy   

      jednou políčko u každého motivačního nástroje. 

Číslování motivy velice moc ano spíše ne vůbec nevím 

1 zabezpečení rodiny      

2 uznání od nadřízeného      

3 uznání od spolupracovníků      

4 zpětná vazba o výsledcích Vaší práce      

5 finanční ohodnocení      

6 udržení životní úrovně      

7 jistota zaměstnání      

8 seberealizace      

9 možnost růstu ve firmě      

10 pocit, že pracuji pro silnou firmu      

11 dobré technické vybavení      

12 dobré jméno společnosti      

13 dobré pracovní prostředí      

14 sociální výhody      

15 zajímavá práce      

16 zajištění stálého příjmu peněz      

 

19  Víte přesně, jaké zaměstnanecké výhody v dnešní době pobíráte? 

 ano     ne     nezajímám se o ně  



20 Víte přesně, jaké zaměstnanecké výhody v dnešní době můžete pobírat?  

 ano     ne     nezajímám se o ně  

 

21 Uspokojují Vás současné zaměstnanecké výhody, které dostáváte od firmy? 

 velmi     ano     ani ne            

 vůbec 

 

22 Myslíte si, že výši zaměstnaneckých výhod by měla ovlivňovat doba odpracovaná ve   

       firmě (čím delší doba odpracovaná ve firmě, tím více zaměstnaneckých výhod)? 

 určitě ano    spíše ano    spíše ne            

 určitě ne 

 

23 Myslíte si, že výši zaměstnaneckých výhod by měla ovlivňovat kvalita práce (čím lépe 

odvedená práce, tím více zaměstnaneckých výhod)? 

 určitě ano    spíše ano    spíše ne            

 určitě ne 

 

24 Myslíte si, že výši zaměstnaneckých výhod by měla ovlivňovat pozice ve firmě (čím vyšší 

post ve firmě,  tím více zaměstnaneckých výhod)? 

 určitě ano    spíše ano    spíše ne            

 určitě ne 

 

25 Myslíte si, že neposkytování zaměstnaneckých výhod je možným důvodem odchodu ze 

zaměstnání? 

 ano určitě    ano     většinou ano           

 spíše ne    určitě ne 

 

26 Kdyby Vám zaměstnavatel nabídl možnost, abyste si sami navolili zaměstnanecké výhody 

do určitého limitu, využili byste toho?  

 ano určitě    asi ano    spíše ne                 

 ne     nevím 

 

 



27 Které zaměstnanecké výhody by Vás zajímaly do budoucna, a které dostáváte v dnešní 

době? Zaškrtněte vždy jedno políčko u každé výhody 

 

Číslování 

 

zaměstnanecké výhody 

 

tuto 

zaměstnanecko

u výhodu 

pobírám 

 

tuto 

zaměstnaneckou 

výhodu 

nepobírám, ale 

chtěl bych jí 

pobírat 

 

tuto 

zaměstnanecko

u výhodu 

nepobírám a 

ani mě 

nezajímá 

 

nevím 

1 příspěvek na dopravu     

2 příspěvek na kulturní a 

společenské akce 

    

3 příspěvek na penzijní 

připojištění 

    

4 příspěvek na vitamíny, 

očkování 

    

5 Příspěvek na stravování     

6 příspěvek na životní pojištění     

7 přechodné ubytování     

8 příspěvek na dovolenou     

9 předplatné časopisů     

10 příspěvek na ošacení     

11 úrazové pojištění     

12 odměny při životních jubileích     

13 jeden týden dovolené navíc     

14 jeden den pracovního volna 

s náhradou mzdy 

    

15 vzdělávání (jazyky aj.)     

16 mobilní telefon     

17 notebook     

18 financování odborných 

školení 

    

19 poskytování nealkoholických 

nápojů 

    

20 jednorázová sociální 

výpomoc 

    

21 služební automobil     

22 speciální programy pro dětí     

23 masáže a wellness     

24 zvýhodněné zaměstnanecké 

půjčky 

    

 

28 Které, z výše uvedených zaměstnaneckých výhod považujete za nejdůležitější? Prosím, 

vypište čísla těchto zaměstnaneckých výhod. 

………………………………………………………………………………………………………………………



29 Dostáváte dostatečné informace od nadřízených nutné k plnění úkolů? 

 ano, vždy    ano     někdy, pokud potřebuji poradit        

 výjimečně    ne 

 

30 Jste kontrolování svými nadřízenými během práce?  

 ano, vždy    ano     někdy            

 výjimečně    ne 

 

31 Víte přesně na koho se obrátit ve firmě, pokud potřebujete radu? 

  ano vím    zeptám se kohokoliv   nevím      

 

Zdroj: vlastní zpracování 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 16 

 

Používané nástroje motivace 

 

 

Nástroj motivace používá (počet zaměstnanců) nepoužívá (počet 

zaměstnanců) 

Zvýšení odpovědnosti 5 4 

Povýšení 2 7 

Pružná pracovní doba 4 5 

Příplatek za práci přesčas 0 9 

Lepší pracovní podmínky 2 7 

Lepší pracovní pomůcky 3 6 

Služební cesta 2 7 

Zvýšení platu 3 6 

Pochvala 4 5 

Vyšší prémie 4 5 

Zaměstnanecké výhody 1 8 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 17 

 

Nejefektivnější nástroje motivace podle zaměstnanců 

 

 

Nástroj motivace počet zaměstnanců (četnost oblíbenosti) 

Zvýšení platu 5 z 9 (pět z devíti) 

Povýšení 4 z 9 (čtyři z devíti) 

Vyšší prémie 4 z 9 (čtyři z devíti) 

Pochvala 2 z 9 (dva z devíti) 

Pružná pracovní doba 2 z 9 (dva z devíti) 

Zvýšení odpovědnosti 2 z 9 (dva z devíti) 

Lepší pracovní náplň 1 z 9 (jeden z devíti) 

Zaměstnanecké výhody 1 z 9 (jeden z devíti) 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 18 

 

Důležitost jednotlivých motivů 

 

 

důležitost Motivy 

velice 

moc 

ano spíše 

ne 

vůbec nevím 

celkem počet 

odpovídajících 

zaměstnanců 

Zabezpečení rodiny 7 2 0 0 0 9 

Uznání od nadřízených 0 7 1 0 1 9 

Uznání od spolupracovníků 0 2 3 3 1 9 

Zpětná vazba o výsledcích Vaší 

práce 

0 4 3 0 2 9 

Finanční ohodnocení 7 1 0 0 1 9 

Udržení životní úrovně 6 2 0 0 1 9 

Jistota zaměstnání 6 2 1 0 0 9 

Seberealizace 2 4 1 0 2 9 

Možnost růstu ve firmě 1 3 3 0 2 9 

Pocit, že pracuji pro silnou firmu 0 2 4 2 1 9 

Dobré technické vybavení 0 3 5 0 1 9 

Dobré jméno společnosti 0 2 4 2 1 9 

Dobré pracovní prostředí 0 4 3 0 2 9 

Sociální výhody 1 4 1 0 3 9 

Zajímavá práce 1 7 0 0 1 9 

Zajištění stálého příjmu peněz 8 1 0 0 0 9 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 



Příloha č. 19 

 

Formulář pro zapisování docházky ve firmě Empesort s.r.o. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Zdroj: firma Empesort s.r.o.



Příloha č. 20 

 

Systém poskytování benefitů 

 

 

Počet let ve 

firmě 

pravidla pro 

dosažení 

speciálních 

benefitů 

benefity, které 

zaměstnanci 

dostávají běžně 

benefity, které 

získají 

zaměstnanci 

podle nutnosti a 

podle zastávané 

funkce ve firmě 

speciální 

benefity 

1 rok permanentka na 

bazén 

2 roky příspěvek na 

penzijní 

připojištění a 

životní pojištění 

(100 Kč) 

3 roky příspěvek na 

penzijní 

připojištění a 

nebo na životní 

pojištění (dalších 

100 Kč) 

4 roky příspěvek na 

vitamíny (100 Kč) 

5 roků (další roky 

dle domluvy a 

situace firmy) 

zaměstnanec 

musí mít 

odpracovanou 

určitou dobu ve 

firmě, 

 za každý další 

rok získá nový 

benefit ke 

stávajícím, 

zaměstnanec 

musí také 

dodržovat 

pracovní 

podmínky a svou 

práci dělat 

kvalitně a poctivě. 

 

příspěvek na 

stravování, 

poskytování 

nealkoholických 

nápojů, 

dar k životnímu 

jubileu, 

vánoční dárek, 

vánoční večírek 

1 den dovolené 

navíc 

přechodné 

ubytování, 

předplatné 

odborných 

časopisů, 

příspěvek na 

ošacení, 

mobilní telefon, 

notebook, 

služební 

automobil 

 

1 den dovolené 

navíc (dohromady 

22 dní dovolené) 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 

 

 



Příloha č. 21 

 

Ceny identifikačních médií společnosti Qpos 

 

 

Identifikační médium cena bez DPH za kus 

(Kč) 

cena s DPH za kus (Kč) 

Magnetická karta bílá                       

(bez potisku) 

20 24 

Magnetická karta (s potiskem)    

od 1 ks do 100 ks  

54 65 

Magnetická karta (s potiskem)     

od 100 do 1.000 ks 

46 55 

Magnetická karta s potiskem         

nad 1.000 ks 

25 30 

Magnetická karta (s potiskem)  

5.000 ks 

15 18 

Magnetická karta (s potiskem)  

10.000 ks 

10 12 

Magnetická karta (s potiskem) 

50.000 ks 

5 6 

Plastová karta s čárovým kódem  

od 1 ks do 100 ks 

16 19 

Plastová karta s čárovým kódem  

od 100 do 1.000 ks 

16 19 

Plastová karta s čárovým kódem  

nad 1.000 ks 

10 12 

RFID Přívěsek na klíče 1 ks 49 59 

RFID Přívěsek na klíče 40 ks 39 47 

RFID Přívěsek na klíče 70 ks 36 43 

RFID Přívěsek na klíče 140 ks 26 31 

RFID Přívěsek na klíče 220 ks 24 29 

RFID Plastová karta 1 ks 39 47 

RFID Plastová karta 100 ks 35 42 

RFID Plastová karta 200 ks  30 36 

 

Zdroj: Qdochazka.cz [online]. Dostupné z: http://www.qdochazka.cz/cenik.html. 

 



Příloha č. 22 

 

Údaje o potencionálních dodavatelích 

 

 
Pořadí název rok 

vzniku 

sídlo 

 

cena 

biometr. 

systému 

(bez DPH) 

 

v ceně 

jsou 

zahrnuty i 

služby 

vzdálenost 

dodavatele 

od 

zákazníka 

počet 

zaměstnanců 

možný uložit 

do systému 

 

získala firma 

certifikáty  

ISO, ČSN 

 

1 RON 

Software 

spol. 

s.r.o. 

 

1992 

Karviná – 

Hranice 733 

01, Rudé 

armády 

2001 

31.370 Kč ano 90 km neomezeno ano (ISO 

9001 a 

14001) 

2 ID – 

KARTA, 

s.r.o. 

1996 Opava 9, 

747 70, 

Hlavní 3 

18.900 Kč ano 64 km 25 osob ne 

3 Klima 

KONÍČE

K 

1993 Nivnice 687 

51, 

Osvobození 

180 

35.990 Kč ano 74 km 25 osob ne 

4 ESTELA

R s.r.o. 

1996 Holešov 769 

01, 

Samostat-

nost 1181 

29.259 Kč ano 40 km 100 osob ne 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 23 

 

Pořadí podle délky trvání na trhu jednotlivých firem 

 

 

Pořadí podle roku vzniku název rok vzniku 

1 RON Software spol. s.r.o. 1992 

2 Klima KONÍČEK 1993 

3 – 4 ID – KARTA, s.r.o. 1996 

3 - 4 ESTELAR s.r.o. 1996 

 

                                              Zdroj: vlastní zpracování 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 24 

 

Pořadí jednotlivých čtyřech firem podle ceny biometrických docházkových systémů 

 

 

Pořadí podle ceny název cena 

1 ID – KARTA, s.r.o. 18.900 Kč 

2 ESTELAR s.r.o. 29.259 Kč 

3 RON Software spol. s.r.o. 31.370 Kč 

4 Klima KONÍČEK 35.990 Kč 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 25 

 

Formulář používaný firmou - propustka k lékaři 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: firma Empesort s.r.o. 

 

 



Příloha č. 26 

 

Formulář používaný firmou - dovolenka 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Zdroj: firma Empesort s.r.o. 

 


