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1 Úvod 

Protože za vším, co se v organizaci odehrává, stojí lidé, je třeba věnovat tomuto 

klíčovému faktoru velkou pozornost. Lidé, tedy zaměstnanci zásadním způsobem ovlivňují 

chod organizace, kvalitu poskytovaných služeb, ale také to, jak je vnímána svým okolím. 

Každý chce být úspěšný, proto zaměstnavatel vynakládá nemalé úsilí na získání toho 

nejvhodnějšího pracovníka. Tento proces je časově i finančně náročný, avšak je-li 

zaměstnavatel úspěšný a získá schopného zaměstnance, jeho investice se mu vrátí. Není 

problém najít zaměstnance, je problém najít spolehlivé a schopné zaměstnance. Aby získaný 

pracovník, do něhož firma investovala, dobře pracoval a neměl potřebu odejít, je důležité 

dodržovat několik zásad. Vedle mzdy, kterou obdrží zaměstnanec za vykonanou práci a která 

i nadále zůstává, tou rozhodující motivací k práci je třeba zajistit zaměstnanci dobré pracovní 

podmínky, motivovat ho k vyšším pracovním výkonům a snažit se vybudovat pocit 

sounáležitosti mezi organizací a jejími zaměstnanci. Mezi nástroje, které pomáhají motivovat 

pracovníky a nenásilnou formou zvyšovat pracovní výkon, patří zaměstnanecké výhody 

neboli benefity. Zaměstnanci si fakt, že jim zaměstnavatel poskytuje něco navíc, velice cení. 

Zaměstnanecké benefity může zaměstnavatel poskytnout v peněžní či nepeněžní formě. 

Jedním z nástrojů poskytování benefitů je tvorba a používání fondu kulturních a sociálních 

potřeb. Téma bakalářské práce je zaměřeno na fond kulturních a sociálních potřeb, 

hospodaření s prostředky fondu, analýzu a návrh změn pravidel pro čerpání prostředků 

z fondu.  

Cílem této bakalářské práce je analyzovat současné zaměstnanecké výhody, popsat jejich 

význam pro zaměstnance a navrhnout optimální strukturu zaměstnaneckých benefitů 

vyhovujících jak zaměstnancům, tak organizaci.  

Celá práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. Teoretická část je věnována 

problematice motivace a významu zaměstnaneckých benefitů. Tato část následně popisuje 

vybraná plnění z fondu kulturních a sociálních potřeb ve prospěch zaměstnanců. Informace 

k teoretické části budu čerpat především z odborné literatury a odborných článků, legislativy 

ČR a také z internetových zdrojů. V praktické části se pak zaměřím na charakteristiku 

vybrané organizace a její hospodaření s prostředky fondu kulturních a sociálních potřeb. Poté 

se budu snažit zjistit s využitím dotazníkové metody, o jaké zaměstnanecké benefity mají 

zaměstnanci zájem. V závěrečné kapitole na základě analýzy a získaných dat navrhnu 

doporučení, která by měla vést ke zlepšení zkoumané problematiky. 
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2 Teoretická východiska problematiky 

2.1 Zaměstnanecké výhody a jejich význam 

Pelc (2009, str. 9) definuje, že: „Jako zaměstnanecké benefity se označuje plnění plynoucí 

od zaměstnavatele k zaměstnanci kromě mzdy. Na tyto benefity není právní nárok (jsou 

fakultativní, nepovinné); existují na základě rozhodnutí zaměstnavatele formou vnitřního 

předpisu nebo dohody v individuální pracovní či podobné smlouvě mezi zaměstnavatelem a 

zaměstnancem, popř. dohody mezi zaměstnavatelem a odborovou organizací v kolektivní 

smlouvě.“ 

Jak uvádí Čornejová (2009, str. 157): „V souladu se zákoníkem práce přísluší zaměstnanci 

za vykonanou práci mzda nebo plat (§109 zákoníku práce). Mzda je a nadále zůstane tou 

rozhodující motivací k práci. Firmy tak stále častěji vedle mzdy poskytují zaměstnancům i 

další plnění. Pro toto plnění poskytovaná zaměstnavatelem navíc ke mzdě či platu se vžil 

výraz zaměstnanecké výhody (employee benefits) nebo jednoduše benefity.“ 

Poslední dobou se mění postoje firem i zaměstnanců v oblasti motivace k práci. Firmy si 

uvědomují, že je neméně důležité vytvořit optimální pracovní podmínky a vhodné pracovní 

prostředí. Dle výzkumů již není stabilita a dobré fungování firmy založeno pouze na dobrém 

výrobním programu, ale záleží i na tom, jak dokáže pracovat s lidským potenciálem, jak umí 

využít vzdělání svých zaměstnanců, jak dokáže své zaměstnance motivovat, a to nejenom 

mzdou, kterou zaměstnanec obdrží za odvedenou práci. Zaměstnanecké benefity poskytuje 

zaměstnavatel mimo mzdu. Obvykle nejsou vymahatelné a ani upravené zákonem. Tyto 

benefity mohou mít několik forem, a to peněžní, hmotnou formu nebo nadstandardní služby. 

Pro příklad uvádím pouze ty nejběžnější: stravenky nebo závodní stravování, dovolená 

navíc nad zákonný nárok, firemní vůz nebo příspěvek na dopravu, odborné a jazykové kurzy, 

firemní mobilní telefon s úhradou pracovních hovorů, penzijní připojištění nebo životní 

připojištění, firmou zajištěné ubytování či příspěvek na bydlení, příspěvek na dovolenou, 

nebo rekreace v zařízení, které vlastní firma, poskytování nejrůznějších služeb (například 

využívání firemních služeb). [3] [4] 

Firmy poskytují zaměstnanecké výhody proto, aby snadněji našly nové zaměstnance a své 

stávající zaměstnance lépe motivovaly k ještě lepším pracovním výkonům. Avšak ti, kteří 

pracují pro firmu na základě dohody o provedení práce nebo jiné podobné smlouvy, nemají na 

zaměstnanecké výhody nárok, není-li to dohodnuto individuálně. Bláha (2005) 
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Za nejhodnotnější zaměstnanecké benefity považují zaměstnanci několik dnů dovolené 

navíc a mezi velmi ceněné benefity patří flexibilní pracovní doba. Tyto dva zmíněné benefity 

v současné době patří mezi nejčastěji poskytované benefity. [5] 

 Armstrong (2007, str. 619) ve své publikaci definuje zaměstnanecké výhody: 

„Zaměstnanecké výhody jsou složky odměny poskytované navíc k různým formám peněžní 

odměny. Zahrnují také položky, které nejsou přímo odměnou, jako je například každoroční 

dovolená na zotavenou.“ 

 

2.1.1 Důvody proč investovat do zaměstnaneckých výhod 

Zaměstnanecké výhody mají především sloužit jako motivace zaměstnanců, která povede 

k jejich větší spokojenosti a tím pádem i vetší loajalitě k firmě. Zaměstnanecké benefity 

přinášejí výhody jak pro zaměstnance, stejně tak jsou prospěšné dané firmě. Souhlasím 

s tvrzením Čornejové (2009, str. 157), která ve své knize říká, že: „Dobře nastavený systém 

zaměstnaneckých výhod (podpořený možností svobodného výběru) posiluje loajalitu 

zaměstnanců a motivuje zaměstnance k vyššímu pracovnímu výkonu. Plnění poskytovaná 

formou benefitů jsou za určitých podmínek osvobozena od daně z příjmů a neodvádí se 

z nich odvody do systému zdravotního a sociálního pojištění.“ 

 

2.1.2 Motivace zaměstnanců 

Motivovat pracovníky firmy tak, aby byli spokojeni, je jednou ze základních priorit každé 

firmy. Pokud je zaměstnanec spokojený, váží si svého místa, je vůči firmě loajálnější a bude 

se snažit udržet si své místo. Takový pracovník pak podává dostatečný někdy dokonce i 

nadprůměrný výkon a bývá v rámci firmy podstatě angažovanější. Šetření motivace a 

spokojenosti pracovníků patří mezi metody kvantitativního výzkumu zaměřené na poznání 

vnitřního prostředí firmy, názorů zaměstnanců a měření jejich spokojenosti. Koubek (2007) 

Přínosy, plynoucí ze šetření spokojenosti zaměstnanců pro firmu, jsou:  

 Nespokojenost zaměstnanců bývá často tím největším důvodem snížené výkonnosti a 

důvodem zvýšené fluktuace v organizaci.  

 Průzkumem získáme zpětnou vazbu od zaměstnanců a na jejím základě můžeme zvolit 

vhodnou strategii poskytování benefitů. 



9 

 

 Správně zvolenou strategií můžeme ovlivňovat spokojenost pracovníků, což povede 

nejenom ke zvyšování výkonu, ale i k dalšímu rozvoji zaměstnanců. 

 Z dat, která získáme průzkumem spokojenosti zaměstnanců, lze čerpat i pro budoucí 

strategii zabezpečování lidských zdrojů. (Armstrong 2007) 

 

2.1.3 Demotivace zaměstnanců 

Stejně jako existuje spousta věcí, které většinu zaměstnanců motivuje k vyšším výkonům, 

existují i situace, které vezmou zaměstnanci doslova chuť k práci. Mezi 5 nejzákladnějších 

chyb, které dovedou ze zaměstnance udělat naštvaného či nespokojeného zaměstnance, 

patří například:  

1. Arogantní jednání - někteří manažeři přistupují ke svým podřízeným jako ke stroji, 

kterému pouze zadají úkol a čekají, že ho bez otázek a připomínek splní. Takové chování 

vede k pocitu méněcennosti zaměstnance, nemá pocit angažovanosti a většinou ho taková 

práce ani moc netěší. Toto neplatí u profesí, kde je tento přístup nezbytně nutný.  

2. Odlišný přístup k zaměstnancům – dalo by se říci, že pro různé zaměstnance existuje 

„dvojí metr“. Mnoho zaměstnanců má s tímto „dvojím metrem“ osobní zkušenosti. Šéf si 

někoho oblíbí, a tomu pak projde i to, za co by jiný „méně oblíbený“ zaměstnanec byl z 

práce vyhozen. 

3. Stále se měnící postoje v organizaci – opět velice negativní, avšak bohužel častý 

fenomén, se kterým mám osobní zkušenost. Byl mi nastaven měsíční prodejní cíl a také 

byla jasně daná odměna za splnění tohoto cíle. Po třech týdnech jsem měla cíl splněn a 

můj nadřízený mi poslal email s tím, že mi daný cíl navyšuje a to téměř o polovinu oproti 

původnímu cíli. V tu chvíli mi bylo jasné, že tento nový cíl asi nesplním a moje 

znechucení a míra demotivace dosáhla astronomických čísel. 

4. Špatná komunikace se zaměstnanci – jestliže jsou lidé nedostatečně informovaní o svých 

povinnostech v práci nebo jsou nedostatečně zaškoleni, pak zřejmě nebudou plnit dané 

cíle a představy svých nadřízených tak, jak by si oni přáli.    

5. Přístup k nováčkům – je-li nový zaměstnanec již od začátku učen špatným pracovním 

postupům a návykům, nebo není již od začátku dostatečně informován o tom, jaké 

postupy jsou ve firmě vyžadovány, není se čemu divit, že tento zaměstnanec nebude 

v očích svých nadřízených zrovna nejproduktivnějším. [17] 
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2.1.4 Vztah mezi motivací, spokojeností s prací a pracovním výkonem 

Spokojenost s prací – pod tímto pojmem se skrývají postoje a pocity, které lidé pociťují 

ve vztahu ke své práci. Jsou-li tyto postoje k práci pozitivní a příznivé, svědčí to o 

spokojenosti s prací. Naopak jsou-li tyto postoje k práci negativní a nepříznivé, pak jde o 

signál o nespokojenosti s prací. Spokojenost s prací se často dává do souvislosti (je definován 

jako ekvivalent) s morálkou. Morálkou rozumíme celkovou představu správného jednání ve 

společnosti. Podle Armstronga (2007, str. 228) „Rozlišujeme mezi morálkou jako skupinovou 

proměnnou, vztahující se k míře, v jaké se členové skupiny cítí přitahováni svou skupinou a 

touží zůstat jejími členy, a mezi postojem k práci jako individuální proměnnou, vztahující se 

k pocitům pracovníka týkajícím se jeho práce.“ To co ovlivňuje spokojenost s prací, je míra 

spokojenosti s prací, kterou ovlivňuje výše kvality řízení, vnitřní a vnější faktory, společenské 

vztahy s pracovní skupinou, a také to, jak jsou jedinci ve své práci úspěšní či neúspěšní. 

Pokud firma chce, aby její zaměstnanci pociťovali vysokou spokojenost s prací, je třeba 

pracovníky dobře motivovat, a to například možností ovlivňovat svou práci, možností 

kariérního růstu, týmovou prací apod. Firma by se tedy měla snažit vypěstovat ve svých 

zaměstnancích pocit závazku k organizaci.  

Je pravdou, jak tvrdí Armstrong (2007, str. 228) „Že, to není spokojenost s prací, co vede 

k vysokému výkonu, ale naopak vysoký výkon, co vede ke spokojenosti s prací, a že 

spokojený pracovník není nutně produktivním pracovníkem, a ten, kdo odvádí hodně práce, 

nemusí nutně být spokojeným pracovníkem. Lidé jsou motivováni k tomu, aby dosahovali 

určitých cílů, a budou spokojeni, když těchto cílů dosáhnou zlepšeným výkonem. Mohou být 

dokonce spokojenější, když jsou pak odměňováni odměnami přicházejícími zvnějšku nebo 

vnitřně pociťovanými odměnami souvisejícími s pocitem úspěšnosti.“ 

Každý člověk má své potřeby. Americký psycholog Abraham Harold Maslow sestavil 

hierarchii lidských potřeb, kterou obvykle znázorňoval jako pyramidu. Pyramidový tvar je 

velice příhodný, protože základna, tvořící největší část pyramidy, představuje nejvýznamnější 

potřeby, jejichž alespoň částečným uspokojením postupujeme po pyramidě potřeb k méně 

naléhavým potřebám, které jsou na vyšších stupních (méně naléhavých) pyramidy potřeb. 

Každý člověk je jedinečný, jak referovali například rakouský neurolog a psychiatr Viktor 

Frankl nebo rakouský zoolog, zakladatel moderní etologie Konrad Lorenz. Je doloženo, že 

uspokojování vyšších potřeb (například duchovních) v extrémních životních situacích 

(například pobyt v koncentračním táboře) může napomoci, pokud je omezena možnost 

uspokojování potřeb nižších.  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Rakousko
http://cs.wikipedia.org/wiki/Neurolog
http://cs.wikipedia.org/wiki/Psychiatr
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rakousko
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zoologie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Etologie
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Obrázek 2.1  Maslowova pyramida potřeb 

 

Zdroj: zrcadlo.blogspot - Maslowova pyramida lidských potřeb [online]. 1. 6. 2008  

[cit. 2012-4-26] Dostupné z  www: 

<http://zrcadlo.blogspot.com/2008/06/maslowova-pyramida.html> 

 

2.2 Právní předpisy Fond kulturních a sociálních potřeb (FKSP) 

2.2.1 Předmět úpravy § 1 

Vyhláška č. 114/2002 Sb. Ministerstva financí o fondu kulturních a sociálních potřeb. 

Novelizována: Vyhláškou č. 365/2010 Sb. ze dne 6. prosince 2010.  

Ministerstvo financí stanoví podle § 48 odst. 6 a § 60 zákona č. 218/2000 Sb., o 

rozpočtových pravidlech a změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), a 

podle § 33 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 

Tato vyhláška upravuje tvorbu a výši fondu kulturních a sociálních potřeb (dále jen 

"fond"), další příjmy, hospodaření s fondem v organizačních složkách státu a ve státních 

příspěvkových organizacích a příspěvkových organizacích zřízených územními 

samosprávnými celky (dále jen "příspěvková organizace"). [7] [11]  

 

http://zrcadlo.blogspot.com/2008/06/maslowova-pyramida.html
http://zrcadlo.blogspot.com/2008/06/maslowova-pyramida.html
http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/vyhlasky_59088.html
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2.2.2 Výše tvorby fondu §2 

1. Fond tvoří základní příděl, ten činí 1 % z ročního objemu nákladů zúčtovaných na platy a 

náhrady platů, ale i na mzdy, náhrady mzdy a odměny za pracovní pohotovost.  

2. Další příjmy fondu tvoří: 

a) splátky půjček poskytnutých na bytové účely platí pro půjčky poskytnuté do konce roku 

1992, 

b) náhrada škody a pojistné plnění od pojišťovny vztahující se na majetek, který byl 

pořízený z fondu, 

c) jiné či peněžní dary určené do fondu. 

3. Pro příspěvkové organizace jsou akceptovány také příjmy z pronájmu rekreačních a 

sportovních zařízení, pokud na provoz přispívá příspěvková organizace z fondu. [7] [11] 

 

2.2.3 Hospodaření s fondem §3 

1. Organizace, která se řídí vyhláškou č. 114/2002 Sb., sestavuje rozpočet a stanoví způsob 

čerpání prostředků z fondu. Používání fondu musí být v souladu se schváleným rozpočtem a 

výdaji, které z něj lze čerpat dle § 4 až 14. Z tohoto důvodu se také dle Krbečkové (2011, str. 

10) „vypracovávají Zásady používání fondu, na které pak navazuje Rozpočet. Pro 

spolurozhodování odborové organizace platí zvláštní právní předpis.“ 

2. Ukládání prostředků fondu se realizuje na samostatném účtu u bank a poboček 

zahraničních bank. Peněžní prostředky se pak převádějí na zálohy na základní příděl do 

fondu. Převody se uskuteční nejpozději do konce následujícího měsíce po měsíci, v němž 

došlo k tvorbě fondu. Krbečková (2011, str. 10) ve své publikaci uvádí: „Při sestavování 

rozpočtu se rozpočet dělí na příjmovou a výdajovou část, přičemž v příjmové části se zohlední 

i zůstatek na samostatném účtu fondu na počátku kalendářního roku. Vychází se z § 45 odst. 8 

a § 56 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb. a dále z § 29 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb. 

Dále jsou v rozpočtu uvedeny:  

 základní příděl do fondu na běžný kalendářní rok (plánovaný), 

 peněžní a jiné dary od jiných fyzických a právnických osob, které jsou určeny pro fond,  
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 v příspěvkových organizacích příjmy z případných pronájmů zařízení za předpokladu, že 

na toto zařízení se přispívá z fondu, jedná se o rekreační a sportovní zařízení,  

 případné náhrady škod a pojistná plnění, která se vztahují k majetku pořízeného z fondu, 

 splátky půjček proto, že se v souladu s novou metodikou se účtuje o půjčkách jako o 

pohledávkách za zaměstnanci, v rozpočtu zohlední i ty splátky půjček, o nichž v souladu 

s uzavřenými smlouvami o půjčkách organizace předpokládá, že je obdrží.“ 

3. Přispívat může organizace či organizační složka státu pouze na činnosti, které daná 

organizace sama organizuje nebo spoluorganizuje nebo pořizuje od jiné organizační složky 

státu nebo od jiné právnické popřípadě fyzické osoby. Příspěvek z fondu se vztahuje na 

zaměstnance v pracovním či služebním poměru, soudce, žáky středních odborných učilišť a 

učilišť, důchodce, kteří pracovali u organizační složky státu nebo příspěvkové organizace při 

prvém odchodu do starobního nebo plného invalidního důchodu, (dále jen "zaměstnanec") a 

na jejich manžele (druhy) a nezaopatřené děti (dále jen "rodinný příslušník"). 

4. „Příspěvek lze poskytnout pouze z fondu té organizační složky státu nebo příspěvkové 

organizace, která činnost zcela uhradila.“ [11] 

5. Poskytnutí příspěvku nebo jiné plnění není právně vymahatelné. 

6. Pokud není stanovena výše příspěvku, může být podle této vyhlášky i plná úhrada nákladů. 

7. „Zůstatek nesplacených půjček poskytnutých zaměstnanci podle § 6 a § 11 odst. 2 může být 

prominut za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem, nejvýše však lze 

prominout částku 15 000 Kč.“ [11] 

8. Z fondu lze poskytnout zaměstnancům veškerá plnění z fondu, a to nepeněžní formou, 

s výjimkou darů, sociálních půjček a sociální výpomoci. [7] [11] 

 

2.2.4 Účely použití fondu 

Krbečková (2011, str. 13) uvádí: „Účely používání fondu jsou stanoveny v § 4 až § 14 

vyhlášky č.114/2002 Sb. u organizací, na které se tato vyhláška vztahuje:  

 § 4 Příspěvky na provoz zařízení, která slouží kulturnímu a sociálnímu rozvoji 

zaměstnanců, 

 § 5 Pořízení hmotného majetku, 
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 § 6 Půjčky na bytové účely, 

 § 7 Stravování, 

 § 8 Rekreace, 

 § 9 Kultura, tělovýchova a sport, 

 § 10 výměnné akce, 

 § 11 Sociální výpomoci a půjčky,  

 § 12 Penzijní připojištění, 

 § 12a Pojistné na soukromé životní pojištění, 

 § 13 Příspěvek odborové organizaci,  

 § 14 Dary.“ 

2.3 Vybrané druhy plnění 

2.3.1 Příspěvky na provoz zařízení, která slouží kulturnímu a sociálnímu rozvoji 

zaměstnanců § 4 

Náklady, na které lze přispívat z fondu FKSP, jsou stanoveny v § 4 vyhlášky č. 114/2002 Sb.  

1. náklady na provoz sloužící kulturnímu a sociálnímu rozvoji zaměstnanců, mezi které se 

řadí například: rekreační zařízení, sportovní zařízení, tělovýchovné zařízení, rehabilitační 

zařízení, zařízení sloužící zájmové činnosti organizačních složek státu a příspěvkových 

organizací (dále jen "zařízení sloužící kulturnímu a sociálnímu rozvoji zaměstnanců"). Dále 

zde můžeme zahrnout náklady na provoz autobusu, pokud slouží pro potřeby zařízení, které 

slouží kulturnímu a sociálnímu rozvoji zaměstnanců. 

2. příspěvek pro zaměstnance na očkování proti chřipce, klíšťové encefalitidě a hepatitidě A, 

také nákup vitamínových prostředků pro zaměstnance za předpokladu, že není hrazeno 

zdravotním pojištěním. 

3. náklady, které zlepšují pracovní podmínky, pracovní oděvy a obuv, a to nad rámec 

povinného vybavení, na nákup jednotného oblečení a na vybavení sloužící sportovní a 

zájmové činnosti, které slouží k zapůjčení pro zaměstnance. 

4. je-li zařízení sloužící kulturnímu a sociálnímu rozvoji zaměstnanců využíváno také k jiným 

účelům, musí být poměrná část nákladů uhrazena z provozních nákladů odpovídajících této 

činnosti, dle právních předpisu (jde např. o vzdělání zaměstnanců). Takto lze realizovat u 
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rekreačních zařízení, které slouží nejenom k rekreaci, ale i jako vzdělávací zařízení a také 

naopak.  

5. Pokud zařízení slouží kulturnímu a sociálnímu rozvoji zaměstnanců, lze hradit náklady za 

dočasné užívání jiných organizačních složek státu či osob. [7] [11] 

 

2.3.2 Pořízení hmotného majetku § 5 

Pořizovat hmotný majetek v souladu s § 5 mohou pouze ty organizace, které se řídí podle 

vyhlášky č. 114/2002 Sb. Pořízení hmotného majetku však podléhá zvláštním pravidlům. 

Organizace musí zřídit zvláštní příjmový účet, „Přičemž o tuto výši převedených prostředků 

z fondu se zvýší limit na financování reprodukce majetku, aby organizace postupovala 

v souladu s § 50 zákona č.218/2000 Sb.“ Krbečková (2011, str. 16). Pořízený majetek má 

sloužit kulturním a sociálním potřebám zaměstnanců popřípadě jejich rodinným příslušníkům. 

[7] [11] 

 

2.3.3 Půjčky na bytové účely § 6 

1. Na základě písemné smlouvy lze zaměstnancům poskytnout půjčku z prostředků fondu na 

bytové účely, a to za splnění těchto podmínek: 

a) jedná-li se o pořízení domu, bytu nebo spoluvlastnictví pro účely vlastního bydlení, 

složení členského podílu za družstevní byt pro vlastní bydlení, na stavební úpravy domu či 

bytu, který je zaměstnancem užíván k vlastnímu bydlení a pro které se vydává stavební 

povolení nebo které, podléhá ohlášení, 

b) nákup bytového zařízení,  

c) nesplacený zůstatek půjčky z fondu na bytové účely, který byl poskytnut předchozím 

zaměstnavatelem a na nesplacený zůstatek půjčky z fondu na bytové účely druhého 

z manželů. 

Protože půjčky poskytované z prostředků fondu jsou bezúročné, je potřeba upravit 

poskytování těchto půjček v zásadách hospodaření fondu. Dle Krbečkové (2011, str. 17) je 

také nutno ve smlouvě o poskytnutí půjčky uvádět: „Výši půjčky; Výši splátek; Dobu splácení 
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a způsob splácení; Účel půjčky; Způsob řešení pro případ ukončení pracovního poměru; Lze 

si stanovit i ručitele.“ 

2. Půjčky z prostředků fondu jsou bezúročné a jsou poskytovány za těchto podmínek: 

Poskytnutí půjčky zaměstnanci na bytové účely je limitováno částkou 100 000Kč, z toho 

50 000Kč na bytové vybavení, jednomu zaměstnanci je možno poskytnout více půjček. 

Každá samostatně poskytnutá půjčka má splatnost nejpozději do deseti let od uzavření 

smlouvy o půjčce.  

3. V případě ukončení pracovního nebo služebního poměru je splatnost půjčky nejpozději do 

šesti měsíců ode dne skončení poměru, pokud zásady pro používání fondu nestanovují jinak.  

4. Na půjčky nebo úvěry od bank, poboček zahraničních bank nebo od jiné osoby nelze 

poskytnout půjčku na úhradu těchto nákladů. Půjčku dále nelze poskytnout na vypořádání 

společného jmění manželů, vypořádání dědiců a jiná majetkoprávní vypořádání. [7] [11] 

 

2.3.4 Stravování § 7 

Dle § 7 vyhlášky č.114/2002 Sb. je ustanoveno, že zaměstnancům lze poskytnout 

příspěvek na závodní stravování.  Podmínky pro tento příspěvek je nutné stanovit v zásadách 

hospodaření s fondem a také v souladu s vyhláškami upravujícími závodní stravování, „a to 

vyhláškou č. 430/2001 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v organizačních 

složkách státu a státních příspěvkových organizacích, a vyhláškou č. 84/2005 Sb., o 

nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených 

územními samosprávními celky.“ Krbečková (2011, str. 20) [11] 

 

2.3.5 Rekreace § 8 

Je stanoveno, že z fondu je možné přispívat zaměstnancům a jejich rodinným 

příslušníkům na rekreační pobyty, rehabilitace, na zájezdy v tuzemsku tak v zahraničí. 

Příspěvek se poskytuje pouze v nepeněžní formě a to jedině tehdy, je-li celá výše poukazu 

uhrazena organizací, tzn. faktura musí být vystavena na jméno organizace. Nelze dodatečně 

čerpat příspěvek z fondu na poukaz, který si zaměstnanec již uhradil sám. Dále z fondu nelze 

přispět na dopravu vlastním autem, ani samostatnou jízdenku. Z fondu nelze čerpat ani na 

příspěvkovou lázeňskou péči, i když je součástí léčebného procesu. To znamená, že pokud se 
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zaměstnanec sám rozhodne a použije lázeňskou péči stejně jako rekreaci, tzn. pobyt v lázních, 

nebude součástí léčebného procesu, může být příspěvek z fondu čerpán, a to za podmínek, 

které stanovuje vyhláška. [7] [11] 

2.3.6 Kultura, tělovýchova a sport § 9 

Z fondu lze poskytnout příspěvek zaměstnancům i jejich rodinným příslušníkům na: 

a) vstupenky na kulturní, tělovýchovné a sportovní akce včetně dopravy na tyto akce, 

b) náklady na kulturní, sportovní a tělovýchovné akce pořádané organizační složkou státu 

nebo příspěvkovou organizací. [7] [11] 

 

2.3.7 Výměnné akce § 10 

Pro vzájemné výměnné rekreace, zájezdy, kulturní akce a sportovní soutěže platí, že při 

zajištění vzájemnosti lze z fondu hradit pobytové náklady zaměstnanců jiných tuzemských i 

zahraničních právnických a fyzických osob. [7] [11] 

 

2.3.8 Sociální výpomoci a půjčky § 11 

1. Z fondu lze poskytnout v mimořádně závažných případech a při řešení tíživých nebo 

neočekávaných sociálních situací jednorázovou sociální výpomoc zaměstnancům, také jejich 

nejbližším pozůstalým. V jednotlivém případě může sociální výpomoc činit nejvýše 15 000 

Kč, v případě postižení živelní pohromou, ekologickou nebo průmyslovou havárií na 

územích, kde byl vyhlášen nouzový stav, nejvýše 30 000 Kč. 

2. K překlenutí tíživé finanční situace lze na základě písemné smlouvy zaměstnancům 

poskytnout bezúročnou půjčku nejvýše však 20 000Kč, v případě postižení živelní pohromou, 

ekologickou nebo průmyslovou havárií na územích, na kterých byl vyhlášen nouzový stav, se 

splatností do 5 let od uzavření smlouvy o půjčce nejvýše 50 000 Kč. V případě skončení 

pracovního nebo služebního poměru je splatnost půjčky do šesti měsíců ode dne jeho 

skončení, pokud smlouva o půjčce nestanovuje jinak.  

3. Sociální výpomoci a půjčky se poskytují v hotovosti v souladu s vyhláškou a s rozpočtem 

fondu. [7] [11] 
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2.3.9 Penzijní připojištění § 12 

Organizační složky státu a státní příspěvkové organizace mohou z fondu přispívat svým 

zaměstnancům na penzijní připojištění, nejvýše však 90 % částky, kterou se zaměstnanec 

zavázal hradit. „Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky mohou z 

fondu hradit za své zaměstnance příspěvek na penzijní připojištění nebo jeho část.“ 

Krbečková (2011, str. 21)  

 

2.3.10 Pojistné na soukromé životní pojištění § 12a 

Na základě pojistné smlouvy uzavřené mezi zaměstnancem jako pojistníkem a 

pojišťovnou lze pojišťovně hradit za zaměstnance část pojistného, „nejvýše však 50% částky 

pojistného, kterou se zaměstnanec zavázal hradit, za podmínky, že ve smlouvě byla sjednána 

výplata pojistného plnění až po 60 kalendářních měsících a současně nejdříve v roce dosažení 

věku 60 let.“ Krbečková (2011, str. 38) [11] 

 

2.3.11  Příspěvek odborové organizaci § 13 

Z fondu lze přispívat odborové organizaci, která působí u organizační složky státu nebo 

příspěvkové organizace, k úhradě prokazatelných nákladů, tento příspěvek je posuzován jako 

dar na činnost. Není stanoveno konkrétní plnění a není ani limitován. Řídí se tedy pouze 

smlouvou, kde je tento druh příspěvku zahrnut v kolektivní smlouvě nebo smlouvou darovací. 

[7] [11] 

 

2.3.12 Dary § 14 

Zaměstnavatel může prostředků sociálního fondu poskytovat zaměstnancům dary, a to 

věcné či peněžní. Dary lze poskytovat v těchto případech:  

      a) v případě mimořádné aktivity ve prospěch zaměstnavatele. Jde například o poskytnutí 

osobní pomoci při požáru, živelné události, při jiných mimořádných případech, za 

humanitární a sociální aktivitu a péči o zaměstnance a včetně jejich rodinných příslušníků, 

      b) u příležitosti pracovního výroční 20 let a každých dalších 5 let trvání pracovního nebo 

služebního poměru u zaměstnavatele; lze zde započítat i dobu trvání pracovního poměru u 
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jiných zaměstnavatelů. Nelze zde však zahrnout dobu výkonu práce konané na základě 

dohody o práci konané mimo pracovní poměr, 

      c) v rámci životního výročí zaměstnance 50 let a každých dalších 5 let věku, 

      d) při odchodu do starobního nebo plného invalidního důchodu (první odchod). [11] 

„Je však stanoveno, že celková výše darů může činit nejvýše 15 % ze základního přídělu, 

přičemž v případě, že se limit nevyčerpá, lze nevyčerpanou částku limitu převádět do dalšího 

roku pro stejný účel, a to nad stanovený limit.“ Krbečková (2011, str. 23)  

 

2.4 Vybraná plnění z fondu FKSP ve prospěch zaměstnanců 

2.4.1 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

Jde především o osobní ochranné prostředky, pracovní oděvy, pracovní obuv, čistící 

prostředky, mycí prostředky a dezinfekční prostředky. Můžeme zde zahrnout i stejnokroje, 

jednotné pracovní oblečení, a to včetně příspěvku na jejich udržování. Dále pak zajištění pitné 

vody, poskytnutí zaměstnanci nealkoholické nápoje, poskytnutí závodní preventivní péče 

zaměstnavatelem a další. [7] [11] 

 

2.4.2 Vzdělávání 

Zde jsou zahrnuty především rekvalifikace zaměstnanců související s činností 

zaměstnavatele nebo jedná-li se o pracovní zařazení zaměstnance, vše co souvisí s odborným 

rozvojem a vzděláním zaměstnance. [7] [11] 

 

2.4.3 Stravování zaměstnanců  

Je zde zahrnuto zabezpečení stravování zaměstnanců ve vlastním zařízení (náklady na 

provoz vlastního stravovacího zařízení), příspěvek na stravování v peněžní i nepeněžní formě, 

náhrady za stravování z důvodu služební cesty. [11] 
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2.4.4 Doprava zaměstnanců do zaměstnání 

Je-li zaměstnavatel poskytovatelem veřejné dopravy, může svým zaměstnancům a jejich 

rodinným příslušníkům poskytnout zlevněných nebo bezplatných jízdenek. Nebo je-li doprava 

zaměstnanců do a ze zaměstnání zajišťována zaměstnavatelem. [7]  

 

2.4.5 Penzijní pojištění se státním příspěvkem a životní pojištění 

Jde především o příspěvek na penzijní připojištění a příspěvek na životní pojištění, na 

který zaměstnavatel může přispívat. [7]  

 

2.4.6 Přechodné ubytování 

Zaměstnavatel může v rámci benefitu zaměstnanci poskytnout možnost přechodného 

ubytování z důvodu, aby zaměstnanec nemusel dojíždět mnoho kilometrů do práce. [11] 

 

2.4.7 Rekreace, kultura, zájmy a tělovýchova  

Jedná se o uspokojování rekreačních, kulturních a tělovýchovných potřeb a také zájmů 

zaměstnanců s jejich rodinnými příslušníky, které může zaměstnavatel realizovat nepeněžní 

formou, kde patří například: pořádání kulturních akcí, provozování vlastního nebo 

pronajatého zařízení, příspěvky na rekreační, kulturní a tělovýchovné zařízení, poukazy na 

rekreace a zájezdy. Nebo může zaměstnancům poskytnout příspěvek formou peněžního 

příspěvku. [7] [11] 

 

2.4.8 Zlepšování podmínek ve prospěch rodiny 

  Jde o opatření ze strany zaměstnavatele vedoucí ke zlepšení souladu mezi pracovním a 

rodinným životem jeho zaměstnanců. Zde se řadí například: v podniku zřizovaných 

mateřských škol nebo zajištění předškolní péče jinými provozovateli a podobně.  V důsledku 

toho, že stát jako zřizovatel v posledních letech zařízení podobného typu výrazně omezil, a 

s tím, že soukromá zařízení jsou mnohdy hodně drahá, je tato forma benefitu velice žádaná. 

[7] [11] 
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2.4.9 Dary a odměny při jubileích 

Dary mohou být peněžní nebo věcné. Dary se zaměstnancům poskytují z různých důvodů 

a zdrojů. Jistou formou daru je reklamní nebo propagační předmět opatřený obchodní firmou 

nebo ochrannou známkou, jehož hodnota nepřesahuje 500 Kč bez daně z přidané hodnoty a 

zároveň platí, že tento dar s výjimkou tichého vína nepodléhá spotřební dani. Tyto dary 

většinou zaměstnavatel poskytuje svým obchodním partnerům zpravidla v rámci reklamy či 

upomínky na konci roku nebo při příležitosti firemního výročí. V takovýchto případech může 

zaměstnavatel poskytovat drobné prezenty svým zaměstnancům, a tyto drobné pozornosti 

nejsou považovány za zdanitelný příjem. Všechny ostatní dary, které zaměstnavatel poskytuje 

zaměstnanců při zvláštních příležitostech jako je pracovní či životní jubileum, dary pro dárce 

krve a podobně, může zaměstnavatel poskytovat pouze z fondu kulturních a sociálních potřeb 

a ze sociálního fondu, popřípadě  ze zisku a to po jeho zdanění nebo na úkor nedaňových 

výdajů (nákladů). Při příležitosti životních a pracovních jubileích může zaměstnavatel 

poskytnout svým zaměstnancům v souladu s § 224 odst. 2 zákoníku práce odměny. [7] [13]        

 

2.4.10 Sociální výpomoci a půjčky  

Další forma zaměstnaneckých výhod, které může zaměstnavatel zaměstnanci poskytnout, 

je sociální výpomoc či půjčky v tíživých životních situacích, v závažných sociálních 

případech nebo k překlenutí mimořádně tíživě situace na území, na kterém byl vyhlášen 

nouzový stav. [7] [11] 

 

2.4.11 Dovolená, odstupné a náhrada mzdy  

 Mezi další zaměstnanecké výhody patří dovolená, odstupné, náhrada mzdy v době 

dočasné pracovní neschopnosti a to vše nad rámec, který je stanovený v zákoníku práce. Tato 

plnění musí být v souladu s § 24 odst. 2 písm. j) bod 5 zákona o daních z příjmu, [12]   

Na straně zaměstnance se vždy jedná o daňově uznatelný příjem. Na straně 

zaměstnavatele jde o daňově uznatelný výdaj, a to v rozsahu vyplývajícím z kolektivní 

smlouvy nebo vnitřního předpisu, pracovní smlouvy či jiné smlouvy. [7] [11] 
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2.4.12 Péče o zdraví 

 Tato zaměstnanecká výhoda spočívá v poskytnutí příspěvku na lázeňskou péči, příspěvek 

na vitamíny nebo očkování. V případě peněžních příspěvků na očkování a vitamíny se u 

zaměstnance jedná o zdanitelný příjem. [8] 

 

2.5 Předpis účtování FKSP vybraných účetních jednotek  

Jak stanovuje Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 704, má fond 

kulturních a sociálních potřeb vždy svůj vlastní účet. Je jím účet 243 (Běžný účet FKSP), na 

který jsou převáděny finanční prostředky a zároveň jsou jím hrazena veškerá plnění, a to 

v souladu s vyhláškou č.114/2002 Sb. Čerpání z fondu kulturních a sociálních potřeb 

neúčtujeme pomocí nákladů a výnosů. Je potřeba dle Českého účetního standardu účtovat 

analyticky na syntetický účet 412. Cílem Českého účetního standardu podle zákona č. 

563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) a vyhlášky č. 

410/2009 Sb., kterou se řídí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky je stanovit soulad při používání účetních metod 

vykazovaných za podmínek stanovených vyhláškou. [14]       

 

2.5.1 Předpis účtování FKSP výše tvorby fondu podle § 2 

Fond tvoří základní příděl, ten činí 1 % z ročního objemu nákladů zúčtovaných na platy a 

náhrady platů, ale i na mzdy, náhrady mzdy a odměny za pracovní pohotovost. 

Tabulka 2.1 Výše tvorby fondu FKSP podle § 2 vyhlášky č.114/2002 Sb. 

Název položky MD DAL 

Náklady zaměstnavatele 527 412 

Převod finančních prostředků zaměstnavatele na účet FKSP 262 241 

Připsání finančních prostředků zaměstnavatele na účet FKSP 243 262 

Zdroj: KRBEČKOVÁ, Marie a Jindřiška PLESNÍKOVÁ. FKSP: sociální fondy, benefity 

a jiná plnění. 2. aktualiz. vyd. Olomouc: Anag, 2011. ISBN 978-80-7263-667-9. 
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2.5.2 Předpis účtování FKSP další příjmy fondu podle § 2  

Dalšími příjmy fondu jsou splátky půjček poskytnutých na bytové účely (platí pro půjčky 

poskytnuté do konce roku 1992); náhrada škody a pojistné plnění od pojišťovny vztahující se 

na majetek, který byl pořízený z fondu; jiné či peněžní dary určené do fondu. 

 Tabulka 2.2 Další příjmy fondu FKSP podle § 2 vyhlášky č.114/2002 Sb. 

Název položky MD DAL 

Splátky půjček na bytové účely poskytnuté do konce roku 1992 243 335 

Náhrada škod a pojistná plnění od pojišťovny týkající se majetku 

pořízeného z fondu  

- pohledávky za pojišťovnu 

- úhrada za pojišťovnu  

 

 

377 

243 

 

 

412 

377 

Peněžní a jiné dary určené do fondu  243 412 

 Zdroj: KRBEČKOVÁ, Marie a Jindřiška PLESNÍKOVÁ. FKSP: sociální fondy, benefity 

a jiná plnění. 2. aktualiz. vyd. Olomouc: Anag, 2011. ISBN 978-80-7263-667-9. 

 

2.5.3 Půjčky a sociální výpomoci z fondu FKSP § 11  

Jedná se o sociální výpomoci či půjčky v tíživých životních situacích, v závažných 

sociálních případech nebo k překlenutí mimořádně tíživě situace na území, na kterém byl 

vyhlášen nouzový stav. 

Tabulka 2.3 Půjčky a sociální výpomoci FKSP § 11 vyhlášky č.114/2002 Sb. 

Název položky MD DAL 

Půjčka zaměstnanci z FKSP 335 243 

Splátka půjčky  243 335 

  Zdroj: KRBEČKOVÁ, Marie a Jindřiška PLESNÍKOVÁ. FKSP: sociální fondy, benefity 

a jiná plnění. 2. aktualiz. vyd. Olomouc: Anag, 2011. ISBN 978-80-7263-667-9. 

 

2.5.4 Dary z fondu FKSP § 14 

Zaměstnavatel může prostředků sociálního fondu poskytovat zaměstnancům dary, věcné 

či peněžní, a to při příležitosti pracovního či životního výročí, za mimořádnou aktivitu 
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zaměstnance ve prospěch zaměstnavatele nebo při prvním odchodu do starobního nebo plného 

invalidního důchodu. [7] 

 

Tabulka 2.4 Dary z FKSP § 14 dle vyhlášky č.114/2002 Sb. 

Název položky MD DAL 

Za mimořádnou aktivitu  412 243 

Pracovní výročí 412 243 

Životní výročí 412 243 

První odchod do důchodu 412 243 

Zdroj: KRBEČKOVÁ, Marie a Jindřiška PLESNÍKOVÁ. FKSP: sociální fondy, benefity 

a jiná plnění. 2. aktualiz. vyd. Olomouc: Anag, 2011. ISBN 978-80-7263-667-9. 

 

2.5.5 Stravování z fondu FKSP § 7 – vlastní zařízení  

Příspěvek na závodní stravování. Formou snížení výnosů z prodeje služeb.  

Tabulka 2.5 Příspěvek na stravování z FKSP - vlastním zařízení § 7 dle vyhlášky 

č.114/2002 Sb. 

Název položky MD DAL 

Příspěvek na stravování z FKSP  

(je-li organizace plátce DPH) 

412 602 

343 

Převod finančních prostředků z účtu FKSP 262 243 

Připsání finančních prostředků FKSP na účet zaměstnavatele 241 262 

Zdroj: KRBEČKOVÁ, Marie a Jindřiška PLESNÍKOVÁ. FKSP: sociální fondy, benefity 

a jiná plnění. 2. aktualiz. vyd. Olomouc: Anag, 2011. ISBN 978-80-7263-667-9. 
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2.5.6 Stravování z fondu FKSP § 7 – vlastní zařízení  

Příspěvek na závodní stravování, formou snížení výnosů z prodeje vlastních výrobků.  

Tabulka 2.6 Příspěvek na stravování z FKSP - vlastním zařízení § 7 dle vyhlášky 

č.114/2002 Sb. 

Název položky MD DAL 

Výroba obědů  123 613 

Úbytek obědů 613 123 

Příspěvek na stravování z FKSP   

(je-li organizace plátce DPH) 

412 601 

343 

Převod finančních prostředků z účtu FKSP 262 243 

Převod finančních prostředků z účtu FKSP na účet zaměstnavatele 241 262 

Zdroj: KRBEČKOVÁ, Marie a Jindřiška PLESNÍKOVÁ. FKSP: sociální fondy, benefity a 

jiná plnění. 2. aktualiz. vyd. Olomouc: Anag, 2011. ISBN 978-80-7263-667-9. 
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3 Charakteristika vybrané organizace  

Některé informace o dále uvedené organizaci jsou záměrně pozměněny. Jedná se 

především o identifikační údaje organizace jako je název, sídlo, počet dětí a podobně. Stejně 

tak i údaj o skutečném stavu Fondu kulturních a sociálních potřeb (FKSP) dané organizace je 

pozměněn.  

 

3.1 Charakteristika a struktura zařízení  

Ústav pro mládež České Budějovice je školské zařízení zřízené k 1. 1. 1990, se sídlem B. 

Martinů 10, České Budějovice 4, 370 01 České Budějovice. Je příspěvkovou organizací s 

právní subjektivitou. Zřizovatelem je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Součástí 

zařízení je školní jídelna. Kapacita zařízení celkem: 82 dětí (12 výchovných skupin). Cílová 

skupina: chlapci a děvčata ve věku 15 - 18 (eventuálně 19) let s nařízenou ústavní nebo 

uloženou ochrannou výchovou, případně s usnesením o předběžném opatření.  

Ústav pro mládež má 3 pracoviště:  

Oddělení pro chlapce České Budějovice - hlavní sídlo organizace, (max. kapacita 44 

chlapců, 4 výchovné skupiny po 11 chlapcích). Oddělení je zaměřeno na nařízenou ústavní 

výchovu a případné předběžné opatření.  

Oddělení pro dívky, Horská 70, Český Krumlov - odloučené pracoviště, (max. kapacita 18 

dívek, 3 výchovné skupiny po 6 dívkách). Oddělení je zaměřeno na nařízenou ústavní 

výchovu a případné předběžné opatření. 

Oddělení pro děti vyžadující soustavnou intenzívní individuální péči, Boženy Němcové 

803, Třeboň - odloučené pracoviště, (max. kapacita 20 dětí, 5 výchovných skupin po 4 

dětech). Toto oddělení se zaměřuje na děti vyžadující soustavnou individuální péči, realizuje 

se zde ve dvou výchovných skupinách nařízená ústavní výchova a ve třech výchovných 

skupinách uložená ochranná výchova a ve výjimečných případech také předběžné opatření, 

při respektování realizace obou výchov odděleně. To vše pod záštitou rozvrhu výchovně 

vzdělávacích činností ve společných prostorách oddělení.  

Všechna oddělení mají za úkol poskytování plného přímého zaopatření umístěných dětí. 

Podle jejich individuálních potřeb jim je zajištěno jejich vzdělání, sociální péče, výchova, 

poradenství a zdravotní a materiální péče. [10] 
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3.2 Obsahové zaměření činnosti ústavu pro mládež  

Poskytování plného přímého zaopatření umístěných dětí, reedukační a resocializační 

činnost výchovně vzdělávací. 

Plné přímé zaopatření dětí: Je celoroční nepřetržitá péče s ubytováním, stravováním a 

ošacením. V rámci této péče je dětem poskytována zdravotní, sociální a poradenská péče.  

Vzdělávání dětí: Na odděleních v Českých Budějovicích a Českém Krumlově probíhá 

vzdělávání dětí mimo ústav v běžných školách v přilehlých okresech. Na oddělení v Třeboni, 

probíhá vzdělávání dětí přímo na oddělení v souladu s individuálními studijními plány 

vypracovanými kmenovými školami. Reedukační a resocializační činnost probíhá s dětmi na 

všech odděleních za účasti speciálních pedagogů, asistentů a vychovatelů. Cílem je pomoci 

dětem hledat řešení jejich problémů, vytvořit si vlastní pohled na svou osobu a rodinu. 

Pokusit se děti připravit na jejich dospělý život a pomoci jim při jejich odchodu z ústavní péče 

a zařazení do běžného života. V této fázi je velmi důležité spolupracovat s rodiči nebo s 

osobami které jsou odpovědné za výchovu dítěte. Při práci s dětmi je kladen důraz na 

vzájemnou komunikaci, individuální přístup a spolupráci mezi pedagogy a dětmi. Velmi 

důležitá je také jejich samostatnost a zodpovědnost za vhodné jednání a chování. [10] 

 

3.3 Personální zajištění  

Odpovědnost za jednotlivá oddělení mají vedoucí vychovatelé. Děti mají na starosti 

speciální pedagogové, psycholog, každou skupinu mají na starosti tři skupinoví vychovatelé. 

Za noční dozor u dětí zodpovídají asistenti vychovatelů. Sociální péče dětí je zajištěna 

sociálními pracovnicemi. Odborná péče je zajištěna externě a to dorostovým lékařem, 

psychiatrem, psychologem a dle potřeby odbornými lékaři. Celodenní stravování dětem 

poskytuje vlastní školní jídelna. Další provoz ústavu zajišťuje ekonomický, provozní a 

personální úsek.  
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Tabulka 3.1 Členění zaměstnanců dle funkcí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Funkce Počet 

Ředitel    1 

Finanční referent                   1 

Referent majetkové správy           1 

Personalista     1 

Sociální pracovnice                  2 

Skladník    1 

Uklízečky 2 

Řidič       1 

Domovník/řidič                     1 

Provozář-vedoucí školní jídelny                    1 

Kuchařky     5 

Vedení ústavu pro mládež České Budějovice 1 

Speciální pedagogové                         2 

Vychovatelé   8 

Asistenti vychovatele             7 

Vedení ústavu pro mládež Český Krumlov      1 

Speciální pedagogové                 2 

Vychovatelé      4 

Asistenti vychovatelů              6 

Vedení ústavu pro mládež Třeboň                  1 

Psycholog   1 

Sociální pracovnice                                         1 

Sociální pracovnice                                         1 

Speciální pedagogové 7 

Vychovatelé   11 

Asistenti vychovatele                                      27 

Domovník / řidič                                               1 

Uklízečka   2 

Bezpečnostní pracovníci 4 

Celkem zaměstnanců 103 
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Obrázek 3.1 Organizační schéma Ústavu pro mládež České Budějovice 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

3.4 Organizační struktura právnické osoby, která vykonává činnost zařízení 

Statutárním orgánem ústavu pro mládež České Budějovice, jako instituce s právní 

subjektivitou, je ředitel, jemuž jsou podřízeni všichni ostatní zaměstnanci ústavu pro mládež 

České Budějovice. Zástupcem statutárního orgánu ustanoven vedoucí vychovatel oddělení pro 

chlapce České Budějovice. Ředitel, prostřednictvím vedoucích vychovatelů řídí oddělení pro 

chlapce v Českých Budějovicích, odloučené oddělení pro dívky v Českém Krumlově, 

oddělení pro děti vyžadující soustavnou intenzívní individuální péči v Třeboni a také 

hospodářsko-správní oddělení prostřednictvím finančního referenta čili vedoucího oddělení. 

 Pod hospodářsko-správní oddělení spadá ekonomický, provozní, personální, a stravovací 

úsek. Poradní orgán ředitele tvoří pedagogická rada se složením: pedagogičtí pracovníci, 

sociální pracovnice. Dle potřeby ředitel svolává porady vedení, kterých se účastní: ředitel, 

zástupce ředitele, vedoucí vychovatelé oddělení, popřípadě další zaměstnanci. Koordinátorem 

a metodikem prevence zneužívání návykových látek a prevence rizikového chování dětí a 

mládeže je speciální pedagog oddělení České Budějovice.  
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Pro úsek stravovací je ustanovena stravovací komise ve složení:  

předseda - sociální pracovnice oddělení České Budějovice  

členové -  provozář, kuchařka, vedoucí vychovatel oddělení České Budějovice, vedoucí 

výchovného oddělení České Budějovice, vedoucí výchovného oddělení Třeboň a spoluspráva 

dětí. Ředitel ustanovuje škodní komisi a taktéž je každoročně ustanovena inventární komise a 

likvidační komise. Každoročně je ustanovena komise ve složení: jednoho delegovaného 

zaměstnance z každého oddělení a úseku pro sestavování zásad používání fondu kulturních a 

sociálních potřeb. [10]    

 

3.5 Požadované vzdělání 

Úsek výchovný pedagogičtí pracovníci: psycholog, speciální pedagog, etoped,  

pedagog-vychovatel, asistent pedagoga.  

Psycholog - vysoká škola (Mgr. jednooborová psychologie). 

Speciální pedagog - vysoká škola (Mgr. speciální pedagogika). 

Pedagog, vychovatel - vysoká škola (Mgr. nebo Bc. speciální pedagogika nebo sociální 

pedagogika). 

 Asistent pedagoga - střední škola (pedagogická nebo Program pro asistenty pedagoga). 

Sociální pracovnice - střední škola (sociální). 

Vedoucí oddělení hospodářsko-správního je zároveň finanční referent - vysoká škola 

(ekonomická). 

Referent majetkové správy -  vysoká škola (ekonomická). 

Personalistka - střední škola. 

Provozář (vedoucí školní jídelny) - střední škola nebo vyučen v oboru.  

U ostatních pozic řemeslných - výuční list nebo praxe v oboru. [10]    
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V organizaci jsou pozice pedagogů - vychovatelů obsazené tak, že o každou skupinu na 

všech odděleních pečují o děti dva skupinoví vychovatelé muž a žena pro vyváženost modelu 

rodičovské autority. Všichni pedagogičtí pracovníci musí projít před uzavřením pracovní 

smlouvy psychologickým vyšetřením o jejich psychické způsobilosti práce s mládeží 

etopedicky narušenou. Z důvodu prevence proti syndromu vyhoření pracují všechna oddělení 

pod supervizí. Za účelem výměny zkušeností realizujeme průběžně vzájemné pracovní 

návštěvy v jiných školských zařízeních tohoto typu v rámci naší republiky. Za každé oddělení 

jsou vybraní zaměstnanci, kteří 1x ročně absolvují školení řidičů, následně o tomto obdrží 

doklad (referenční průkaz) a tito zaměstnanci mají oprávnění řídit služební motorová vozidla. 

K tomuto je zpracovaná interní směrnice. [10]  
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4 Pravidla pro používání prostředků z FKSP a analýza jejich čerpání 

Informace týkající se rozpočtu fondu a počtu pracovníků jsou pozměněny z důvodu 

zachování anonymity organizace.  

 

4.1 Rozpočet a zásady pro používání FKSP v roce 2011 

Ústav pro mládež České Budějovice poskytuje svým zaměstnancům z Fondu kulturních a 

sociálních potřeb tyto zaměstnanecké výhody:  

 příspěvek na stravování 

 dary při pracovních a životních výročích 

 příspěvek na rekreaci, kulturní a sportovní vyžití 

4.1.1 Tvorba a používání fondu FKSP 

Tabulka 4.1 Rozpočet FKSP pro rok 2011 

TVORBA FONDU  

Počáteční zůstatek fondu k 1. 1. 2011 134 344 Kč 

Základní příděl (1% z hrubých mezd) 197 120 Kč 

Základní příděl navýšen o  170 940 Kč 

CELKEM 502 404 Kč 

POUŽÍVÁNÍ FONDU  

Příspěvek na stravování 184 800 Kč 

Příspěvek na rekreaci, kulturní a sportovní vyžití  

(2000 Kč x 103 osob) 

 

206 000 Kč 

Dary při pracovních a životních výročích    29 568 Kč 

CELKEM 420 368 Kč 

      Zdroj: vlastní zpracování  

 

4.1.2 Zásady pro používání fondu FKSP 

1.  Příspěvek na stravování: pro jednoho zaměstnance na jedno hlavní jídlo denně činí 8 Kč. 

2. Dary při pracovních a životních výročích: do odpracovaných let u žen se započítává 

mateřská dovolená, byla-li žena stále v pracovním poměru. Do odpracovaných let u mužů se 

započítává doba výkonu vojenské nebo civilní služby, v případě že muž byl v pracovním 

poměru. V případě vzniku nároku na dar při pracovním výročí zaměstnanec předkládá 
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personalistovi doklad o počtu odpracovaných let, a to sám a v dostatečném časovém 

předstihu. Odměnu lze vyplatit pouze v roce, ve kterém na ni vznikl nárok.  

Tabulka 4.2 Dary při pracovních výročích 

POPIS SUMA 

Pracovní výročí 25 let trvání pracovního poměru 1000 Kč 

Pracovní výročí 30 let trvání pracovního poměru 1000 Kč 

Pracovní výročí 35 let trvání pracovního poměru 1000 Kč 

Pracovní výročí 40 let trvání pracovního poměru 1000 Kč 

Zdroj: vlastní zpracování 

Tabulka 4.3 Dary při životních výročích 

POPIS SUMA 

Životní výročí 50 let  1500 Kč 

Životní výročí 55 let 1500 Kč 

Životní výročí 60 let 1500 Kč 

První odchod do starobního důchodu 2000 Kč 

První odchod do plného invalidního důchodu 2000 Kč 

Zdroj: vlastní zpracování 

3. Příspěvek na rekreaci, kulturní a sportovní vyžití: 2000 Kč ročně pro každého 

zaměstnance. Tento příspěvek může zaměstnanec, a taktéž jeho rodinní příslušníci, čerpat na 

rekreaci (lze čerpat na pobyt v solné jeskyni) a kulturní a sportovní vyžití (včetně masáží, 

mimo kosmetických). Příspěvek z fondu lze čerpat pouze na základě písemné formy 

objednávky, kterou vystaví personalista, v případě nepřítomnosti personalisty vystaví 

objednávku referent majetkové správy. Příspěvek lze poskytnout, je-li celá hodnota poukazu 

uhrazena organizací, to znamená, že faktura je vystavena na jméno organizace. Z toho 

vyplývá, že zaměstnanec nejprve uhradí zaměstnavateli část poukazu sníženou o příspěvek a 

poté zaměstnavatel fakturu uhradí. Finanční příspěvek na rekreaci, kulturní a sportovní vyžití 

náleží zaměstnanci po aktivním odpracování 6-ti měsíců u organizace (započítává se zde i 

několik po sobě navazujících pracovních poměrů). Na čerpání z fondu nemají nárok 

zaměstnanci, kteří se v daném kalendářním roce nepodílejí na tvorbě FKSP nebo v organizaci 

aktivně nepracují (mateřská, rodičovská dovolená). Na čerpání z fondu rovněž nemají nárok 

zaměstnanci, kteří pro organizaci pracují pouze na základě dohod o provedení práce a jiných 

podobných pracovních smluv.  
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4.2 Dotazníkové šetření 

Pomocí dotazníkového šetření jsem se snažila zjistit, jak jsou zaměstnanci Výchovného 

ústavu České Budějovice spokojeni se současnými zaměstnaneckými výhodami, které jim 

zaměstnavatel poskytuje. Zaměstnanecké výhody jsou důležitým faktorem, který pomáhá 

eliminovat nežádoucí odchod zaměstnanců a také napomáhá jejich vyšším výkonům. Toto 

alespoň shodně tvrdí většina odborné literatury zabývající se danou problematiku. Proto jsem 

se rozhodla ověřit uvedené tvrzení pomocí dotazníku. Dotazníkové šetření jsem si vybrala 

proto, že dotazník je jako nástroj pro sběr dat, oproti ostatním metodám mnohem levnější, 

zabere méně času a výsledná data se dají snáze zpracovat. Šetření bylo zaměřeno na 

spokojenost zaměstnanců se současnými zaměstnaneckými výhodami a respondenti zde 

dostali prostor vyjádřit svůj názor, o jaké zaměstnanecké výhody by chtěli současné benefity 

rozšířit.  

Protože v době, kdy probíhalo dotazníkové šetření, byla velká část zaměstnanců na 

školení nebo s dětmi mimo ústav, vybrala jsem pouze kontrolní vzorek, složený z jednoho 

zástupce za každý jednotlivý pracovní úsek (celkem 23 zaměstnanců). V organizaci je celkem 

7 úseků a to: výchovný úsek České Budějovice, výchovný úsek – odloučené pracoviště Český 

Krumlov, výchovný úsek – odloučené pracoviště Třeboň, úsek stravovací, 2 x úsek provozní, 

úsek administrativy. Tím, jsem obsáhla celé spektrum zaměstnaneckých pozic napříč 

organizací. Ukázku dotazníku dokládám v příloze č. 2. 

 

4.2.1 Zkoumané hypotézy 

Hypotéza č. 1: Délka odpracovaných let v organizaci nemá vliv na informovanost 

zaměstnanců o tom, jaké zaměstnanecké výhody zaměstnavatel nabízí. 

Hypotéza č. 2: Pro muže a stejně tak pro ženy jsou zaměstnanecké výhody v práci 

motivující.  

Hypotéza č. 3: V závislosti na věku zaměstnance se mění preference zaměstnaneckých 

výhod. 
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4.2.2 Vyhodnocení průzkumu 

Vyhodnocení dotazníku proběhlo zápisem četnosti odpovědí do tabulky a grafickým 

zpracováním, kde byly zahrnuty všechny odpovědi, i ty tzv. „únikové“ typu NEVÍM. 

Dotazník vyplnilo celkem 23 respondentů, jeho návratnost tudíž činila 100%. Kontrolnímu 

vzorku zaměstnanců (23 lidem), byl předán vytištěný dotazník obsahující smíšený typ otázek 

(12 otázek), rovněž všichni dostali instrukce k vyplnění dotazníku a také vysvětlení 

k jednotlivým otázkám. Otázky 1 – 11 jsou otázky povinné, které musí respondent 

zodpovědět. Otázka 12 byla určena jako nepovinná, na kterou respondent odpovídat nemusel. 

Avšak všech 23 respondentů dobrovolně odpovědělo i na otázku č. 12. Respondenti byli 

ujištěni o anonymitě dotazníku. Proto obdrželi spolu s dotazníkem i prázdnou obálku, kterou 

po vyplnění dotazníku zalepili a vhodili do připraveného sběrného boxu. Zajištění anonymity 

respondenta je důležité pro zjištění pravdivých dat, a to beze strachu respondentova z 

následného postihu za vyjádření svého názoru. Na vyplnění a odevzdání měli respondenti 

týden, dotazníkové šetření probíhalo v období od 23. 04. 2012 do 30. 04. 2012.  

Získaná data ze všech vyplněných dotazníků jsem postupně dle jednotlivých otázek 

převedla do tabulek pomocí programu Microsoft Excel 2007 a následně jsem v programu 

Microsoft Word 2007 z těchto tabulek vytvořila grafy. Pro větší přehlednost jsou odpovědi 

respondentů uvedeny v tabulce četností a to v celých číslech, a také v grafech kde jsou 

odpovědi vyhodnoceny v procentech (údaje v procentech jsou zaokrouhleny matematicky na 

celá čísla). Použila jsem výsečový, sloupcový a pruhový typ grafu. U sloupcového grafu jsou 

na svislé ose nezaneseny četnosti odpovědí, na vodorovné ose odpovědi podle škály 

dotazníku. 

 Každá otázka z dotazníku je vyhodnocena samostatně spolu s jejím číslem, zněním, 

tabulkou četností a výsečovým nebo pruhovým grafem, ve stejném pořadí v jakém po sobě 

následovali v dotazníku. 

 

4.2.3 Vyhodnocení průzkumu dle podle otázek z dotazníkového šetření 

Otázka 1. Je pro Vás motivační systém rozhodující při výběru zaměstnavatele?  

Touto otázkou jsem chtěla zjistit, zda zaměstnanci při výběru budoucího zaměstnání 

zahrnují do svého rozhodování také zaměstnanecké benefity, které jim zaměstnavatel nabízí. 

Z odpovědí respondentů vyplývá, že větší část respondentů souhlasí s tvrzením, že 
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zaměstnanecké benefity jsou pro ně motivující k tomu, aby se přiklonili k výběru 

zaměstnavatele (11 respondentů). Menší část respondentů (konkrétně 6), nesouhlasí nebo 

spíše nesouhlasí s tím, že by zaměstnavatelem nabízené benefity pro ně byli motivující při 

výběru budoucího zaměstnavatele. 6 zaměstnanců využilo tzv. únikové odpovědi:  Nevím.  

Tabulka 4.4 Nakolik je motivační systém rozhodující při výběru zaměstnavatele  

Odpověď Počet Procenta 

Nevím 6 26% 

Spíše souhlasím 6 26% 

Souhlasím 5 22% 

Nesouhlasím 4 17% 

Spíše nesouhlasím 2 9% 

Zdroj: vlastní zpracování  

Graf 4.1 Nakolik je motivační systém rozhodující při výběru zaměstnavatele 

vyjádřený v procentech 

 

     Zdroj: vlastní zpracování  

Otázka 2. Jste spokojen/a se současnými zaměstnaneckými výhodami?  

Z dotazovaných respondentů jich je více jak polovina nespokojených se současnými 

zaměstnaneckými benefity a to 60% dotázaných respondentů. Toto zjištění bylo velice 

zajímavé nejenom pro mě, ale určitě je zde prostor k zamyšlení i pro zaměstnavatele. Jestliže 

jsou zaměstnanci nespokojení, měla by organizace tuto situaci začít co nejdříve řešit. Jak již 

26% 

26% 22% 

17% 

9% 

Je pro Vás motivační systém rozhodující při 
výběru zaměstnavatele?  

Nevím: 6 (26%) Spíše souhlasím: 6 (26%)

Souhlasím: 5 (22%) Nesouhlasím: 4 (17%)

Spíše nesouhlasím: 2 (9%)
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bylo zmíněno dříve, spokojený zaměstnanec je dobrá vizitka pro organizaci a také určitá 

jistota, že fluktuace zaměstnanců nebude vysoká.  

Tabulka 4.5 Spokojenost se současnými benefity  

Odpověď Počet Procenta 

Ne 14 61% 

Ano 8 35% 

Nevím 1 4% 

Zdroj: vlastní zpracování  

Graf 4.2 Spokojenost se současnými benefity 

 

Zdroj: vlastní zpracování  

Otázka 3. Zaškrtněte všechny zaměstnanecké výhody, které nyní využíváte.  

Z tohoto dotazu jsem chtěla zjistit, kolik zaměstnanců využívá příspěvek na stravování a 

kolik z nich čerpá ostatní nabízené benefity. Vzhledem k tomu, že součástí ústavu pro mládež 

České Budějovice je i školní jídelna (i odloučených pracovištích), všichni dotázání 

zaměstnanci shodně odpověděli, že využívají příspěvek na stravování, který na jedno hlavní 

jídlo na jednoho zaměstnance na den činí 8 Kč. 100% zaměstnanců využívá tento příspěvek 

na stravování, 43% zaměstnanců využívá příspěvky na kulturu a rekreaci a 26% zaměstnanců 

využívá dary při životních a pracovních výročích. 

 

 

61% 

35% 

4% 

Jste spokojen/a se současnými 
zaměstnaneckými výhodami?  

Ne: 14 (61%) Ano: 8 (35%) Nevím: 1 (4%)
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Tabulka 4.6 Zaměstnanecké výhody, které zaměstnanci nyní využívají 

Odpověď Počet Procenta 

Příspěvek na stravování 23 100% 

Příspěvky na kulturu a rekreaci 7 43% 

Dary při životních a pracovních výročích 6 26% 

Zdroj: vlastní zpracování  

Graf 4.3 Zaměstnanecké výhody, které zaměstnanci nyní využívají 

                  

Zdroj: vlastní zpracování  

Otázka 4. Čemu dáváte přednost, penězům navíc (ke mzdě) nebo čerpání 

zaměstnaneckých výhod? 

Tato otázka měla ukázat, zda jsou pro respondenty cennější zaměstnanecké výhody nebo 

odměna ve formě peněz, které dostanou spolu se mzdou. Z tohoto průzkumu vyplývá, že 48% 

dotázaných raději čerpá zaměstnanecké výhody než peníze. Shodně odpovědělo 26% 

respondentů, kteří buď preferují raději peníze, nebo pro ně není rozdíl v tom v jaké formě 

benefit od zaměstnavatele obdrží. 

Tabulka 4.7 Priorita čerpání benefitu  

Odpověď  Počet  Procenta  

Více zaměstnaneckých výhod a málo peněz 11 48% 

Více peněz a málo zaměstnaneckých výhod 6 26% 

Nerozhoduje 6 26% 

Zdroj: vlastní zpracování  

100% 

43% 

26% 

Příspěvek na stravování: 23 (100%)

Příspěvky na kulturu a rekreaci: 10 (43%)

Dary při životních a pracovních výročích: 6
(26%)

Zaměstnanecké výhody, které nyní využíváte.
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Graf 4.4 Priorita čerpání benefitu 

 

Zdroj: vlastní zpracování  

Otázky 5. O jaké zaměstnanecké výhody byste měl/a největší zájem?  

V této otázce měli respondenti možnost vyjádřit svůj názor na další zaměstnanecké 

výhody, které by bylo možné čerpat z fondu kulturních a sociálních potřeb, na které 

zaměstnavatel může z tohoto fondu přispívat v souladu s vyhláškou č. 114/2002 Sb. 

Ministerstva financí o fondu kulturních a sociálních potřeb. Téměř polovina (48%) 

dotázaných zaměstnanců shodně odpověděla, že by pro ně bylo nejzajímavější čerpat z FKSP 

příspěvek na penzijní a životní připojištění. Druhou nejvíce ceněnou zaměstnaneckou 

výhodou jsou, podle odpovědí respondentů, zvýhodněné půjčky na bytové účely. Na třetím 

místě s 26% hlasů se umístila podpora sportování. Shodně a to v počtu 22% dotazovaných 

zaměstnanců by dalo přednost čerpání z FKSP na vzdělání a kulturní akce. S nejmenším 

počtem hlasů se umístili stravenky a to v zastoupení 17%. Je to zřejmě z důvodu možnosti 

zvýhodněného stravování přímo v zaměstnání. 

 

 

 

 

 

48% 

26% 

26% 

Čemu dáváte přednost?  

Více zaměstnaneckých výhod a málo peněz: 11 (48%)

Více peněz  a málo zaměstnaneckých výhod: 6 (26%)

Nerozhoduje:  6 (26%)
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Tabulka 4.8 Využití zaměstnaneckých výhod 

Odpověď Počet Procenta 

Příspěvek na penzijní a životní připojištění 11 48% 

Zvýhodněné půjčky na bytové účely 9 39% 

Podpora sportování 6 26% 

Vzdělání 5 22% 

Kulturní akce 5 22% 

Stravenky 4 17% 

Zdroj: vlastní zpracování  

Graf 4.5 Využití zaměstnaneckých výhod 

 

Zdroj: vlastní zpracování  

Otázka 6. Kdybyste měl/a možnost znovu si zvolit zaměstnavatele, rozhodl/a byste se 

opět pro tohoto zaměstnavatele? 

Na tuto otázku jsem chtěla znát odpověď, abych se dozvěděla, zda jsou zaměstnanci 

spokojeni se současným zaměstnavatelem a popřípadě zda by znovu zvolili stejného 

zaměstnavatele. Respondenti se shodli na tom, pokud by měli možnost znovu si zvolit 

zaměstnavatele, opět by se rozhodli pro stejného zaměstnavatele. Což je vzhledem k situaci, 

která panuje ve školství, poměrně milé překvapení. Téměř všichni dotázaní zaměstnanci (22 

respondentů) odpověděli na tuto otázku kladně, což vyplývá z odpovědí: Ano nebo spíše ano. 

39% 

22% 

9% 

22% 

22% 

48% 

Zvýhodněné půjčky na bytové účely: 9…

Kulturní akce: 5 (22%)

Stravenky: 2 (9%)

Vzdělání: 5 (22%)

Podpora sportování: 6 (26%)

Penzijní a životní připojištění:  11 (48%)

O jaké zaměstnanecké výhody byste měl/a 
největší zájem?  

O jaké zaměstnanecké výhody byste měl/a největší zájem?
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Pouze jeden zaměstnanec zatrhl odpověď nevím. Negativní odpověď na tuto otázku 

v dotazníku nezazněla.  

Tabulka 4.9 Možnost znovuzvolení stejného zaměstnavatele 

Odpověď Počet Procenta 

Ano 16 70% 

Spíše ano 6 26% 

Nevím 1 4% 

Spíše ne 0 0% 

Ne 0 0% 

Zdroj: vlastní zpracování  

Graf 4.6 Možnost znovuzvolení stejného zaměstnavatele 

 

Zdroj: vlastní zpracování  

Otázka 7. Víte, jaké zaměstnanecké výhody Vám zaměstnavatel nabízí? 

Jak jsem již zmiňovala dříve, tato otázka byla do dotazníkového šetření zařazena z důvodu 

zkoumání souvislosti mezi tím, zda zaměstnanci vědí, jaké zaměstnanecké výhody jim 

zaměstnavatel nabízí a tím jak dlouho v organizaci pracují. Protože již teď je zřejmé, že 

souvislost mezi porovnávanými položkami není, nebudu se touto souvislostí dále zabývat, 

pouze ji zahrnu do vyhodnocení hypotéz. Z důvodu, že 100% respondentů odpovědělo ANO 

na otázku, zda vědí, jaké zaměstnanecké výhody jim zaměstnavatel nabízí, rozhodla jsem se, 

že odpovědi zobrazím pouze s pomocí tabulky a graf zobrazovat nebudu. 

70% 

26% 

4% 0% 0% 

Kdybyste měl/a možnost znovu si zvolit 
zaměstnavatele, rozhodl/a byste opět pro 

tohoto zaměstnavatele?  

Ano: 16 (70%) Spíše ano: 6 (26%) Nevím: 1 (4%)

Spíše ne: 0 (0%) Ne: 0 (0%)
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Tabulka 4.10 Znalost zaměstnavatelem nabízených benefitů 

Odpověď Počet Procenta 

Ano 23 100% 

Ne 0 0% 

Nevím 0 0% 

Zdroj: vlastní zpracování  

Otázka 8. Jsou pro Vás nabízené zaměstnanecké výhody v práci motivující?  

Z odpovědí jsem chtěla zjistit, zda jsou zaměstnanecké výhody pro zaměstnance ústavu 

pro mládež České Budějovice vůbec v práci motivující či nikoliv. Pro 96% zaměstnanců jsou 

zaměstnavatelem nabízené benefity v práci motivující. Podle odpovědí respondentů se dá 

usuzovat, že pro drtivou většinu zaměstnanců jsou zaměstnanecké benefity vnímány jako 

motivující a pozitivní faktor pro ně samotné a následně pak i pro zaměstnavatele. Pouze jeden 

z dotázaných odpověděl záporně. 

Tabulka 4.11 Význam zaměstnaneckých výhod a motivace v práci 

Odpověď Počet Procenta 

Ano 22 96% 

Ne 1 4% 

Zdroj: vlastní zpracování  

Graf 4.7 Význam zaměstnaneckých výhod a motivace v práci 

 

Zdroj: vlastní zpracování  

 

96% 

4% 

Jsou pro Vás nabízené zaměstnanecké výhody v 
práci motivující?  

Ano: 22 (96%) Ne: 1 (4%)
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Otázka 9. Jak dlouho pracujete v této organizaci?  

Pomocí otázky, jak dlouho pracujete v této organizaci, jsem se chtěla vědět, zda 

zaměstnanci ústavu pro mládež České Budějovice zde pracují  již několik let a budou na 

následující otázku, zda vědí, jaké zaměstnanecké výhody jim zaměstnavatel nabízí, odpovídat 

kladně oproti těm zaměstnancům, jež v organizaci pracují kratší dobu. Odpovědi na tuto 

otázku, byli, dle očekávání různorodé. 35% zaměstnanců v organizaci pracuje 4-7 let, 26% 

zaměstnanců pracuje v ústavu pro mládež České Budějovice 1-3 roky a 13-ti % jsou 

zastoupeni respondenti s délkou odpracovaných let 8-12, méně než 1 rok a také více jak 12 

let. 

Tabulka 4.12 Počet odpracovaných let v organizaci 

Odpověď Počet Procenta 

4-7 let 8 35% 

1-3 roky 6 26% 

8-12 let 3 13% 

méně než 1 rok 3 13% 

více jak 12 let 3 13% 

Zdroj: vlastní zpracování  

Graf 4.8 Počet odpracovaných let v organizaci 

 

Zdroj: vlastní zpracování  

 

 

35% 

26% 

13% 

13% 
13% 

Jak dlouho pracujete v této organizaci?  

4-7 let: 8 (35%) 1-3 roky: 6 (26%)

8-12 let: 3 (13%) Méně než 1 rok: 3 (13%)

Více jak 12 let: 3 (13%)
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Otázka 10. Vaše pohlaví?  

Dotaz na pohlaví respondenta byl z důvodu zkoumání souvislosti mezi tím, zda muži a 

ženy vnímají odlišně zaměstnanecké benefity a jejich motivaci v práci. 

Tabulka 4.13 Pohlaví respondenta  

Odpověď Počet Procenta 

Žena 15 65% 

Muž 8 35% 

Zdroj: vlastní zpracování  

Graf 4.9 Pohlaví respondenta 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Otázka11. Kolik je Vám let?  

I tato otázka byla položena z důvodu sledování souvislosti mezi věkem a výběrem 

zaměstnaneckých výhod, na kterou jsem se tázala v otázce č. 5. Dále v textu je tato souvislost 

vyhodnocena a popsána jako Hypotéza č. 3. Dle mého názoru totiž existuje souvislost mezi 

věkem a žádanými benefity. Je to dáno lišícími se zájmy, rozdílnými potřebami a odlišnými 

prioritami mezi řekněme „mladší“ a „starší“ generací. Nejpočetnější věkovou skupinu 

zastupují zaměstnanci mezi 31 až 40 lety (48% respondentů), o něco méně je zaměstnanců ve 

věku mezi 41 až 50-ti lety (30% dotázaných), zaměstnanců nad 50 let je zde 17% a lidí 

mladších 30-ti let jsou pouhé 4%. 

 

 

65% 

35% 

Vaše pohlaví?  

Žena: 15 (65%) Muž: 8 (35%)
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Tabulka 4.14 Věková struktura dotazovaných zaměstnanců 

Odpověď  Počet Procenta 

31-40 let 11 48% 

41-50 let 7 30% 

nad 50 let 4 17% 

18-30 let 1 4% 

Zdroj: vlastní zpracování  

Graf 4.10 Věková struktura dotazovaných zaměstnanců 

 

Zdroj: vlastní zpracování  

Otázka 12. Jaké je Vaše pracovní zařazení?  

Odpověď na tuto otázku byla jako jediná nepovinná, nicméně na ni všichni respondenti 

dobrovolně odpověděli. Do dotazníkového šetření byla zařazena z důvodu ověření si 

vyváženosti kontrolního vzorku respondentů, což se potvrdilo. Ze struktury organizace totiž 

vyplývá, že pod útvar sociální a provozní spadá téměř stejné množství pracovních úseků jako 

pod útvar technicko-hospodářský. Netýká se to však počtu zaměstnanců spadajících 

pod jednotlivé pracovní úseky. 

 

 

 

48% 

30% 

17% 

4 % 

Kolik je Vám let?  

30-40 let: 11 (48%) 41-50 let: 7 (30%)

nad 50 let: 4 (17%) 18-30 let: 1 (4%)
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Tabulka 4.15 Pracovní úvar do něhož se respondent řadí 

Odpověď Počet Procenta 

Pedagogický (sociální, provozní) útvar 12 52% 

Správní (technicko-hospodářský) útvar 11 48% 

Zdroj: vlastní zpracování  

Graf 4.11 Pracovní úvar do něhož se respondent řadí 

 

Zdroj: vlastní zpracování  

 

4.3 Ověření hypotéz 

 

Ověření Hypotézy č. 1: Délka odpracovaných let v organizaci nemá vliv na informovanost 

zaměstnanců o tom, zda ví, jaké zaměstnanecké výhody jim zaměstnavatel nabízí. Protože 

100% respondentů, odpovědělo, na otázku - Víte, jaké zaměstnanecké výhody Vám 

zaměstnavatel nabízí? ANO, potvrdilo to hypotézu č. 1.  

 

Závěr Hypotézy č. 1: Potvrzeno. Počet odpracovaných let v dané organizaci, nesouvisí s tím, 

zda je zaměstnanec informován o tom, jaké zaměstnanecké výhody mu jeho zaměstnavatel 

poskytuje.  

 

52% 
48% 

Jaké je Vaše pracovní zařazení?  

Pedagogický (sociální, provozní) útvar: 12 (52%)

Správní (technicko-hospodářský) útvar: 11 (48%)
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Ověření Hypotézy č. 2: Pro muže a stejně tak pro ženy jsou zaměstnanecké výhody v práci 

motivující.  

 

Závěr Hypotézy č. 2:  Potvrzeno. Muži i ženy jsou zaměstnaneckými benefity  

shodně motivováni. 

Graf 4.12 Sloupcový graf potvrzující tvrzení hypotézy č. 2 

 

Zdroj: vlastní zpracování  

 

Ověření Hypotézy č. 3: V závislosti na věku zaměstnance se mění preference 

zaměstnaneckých výhod. Tato hypotéza se zabývala závislostí, jak věk respondenta ovlivňuje 

zaměstnanecké výhody, které by zaměstnanec chtěl využívat. „Mladší lidé“ tzn. do 40-ti let 

většinou aktivněji sportují, zařizují si bydlení a budují kariéru, z tohoto důvodu je v grafu i 

tabulce vidět, že jejich preference zaměstnaneckých benefitů, jsou zřejmé u podpory 

sportování a příspěvku na vzdělání. Pro zaměstnance „starší“ tzn. 41 let a výše jsou 

zajímavější zaměstnanecké benefity jako je příspěvek na kulturní akce, v menší míře pak i 

podpora sportování a vzdělání. Shodně všichni zaměstnanci, a to napříč všemi věkovými 

kategoriemi, volili jako zajímavý zaměstnanecký benfit příspěvek na penzijní a životní 

pojištění. 

 

Muži Ženy

96% 100% 

4% 0% 

Jsou muži a ženy v práci shodně v práci 
motivovováni zaměstnaneckými benefity? 

ANO NE
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Závěr Hypotézy č. 3:  Potvrzeno. Volba zaměstnaneckých výhod je ovlivněna věkem 

zaměstnance. 

Graf 4.13 Sloupcový graf potvrzující tvrzení hypotézy č. 3 věk a preferované 

zaměstnanecké výhody  

 

Zdroj: vlastní zpracování  

Tabulka 4.16 Hypotéza č. 3 věk a preferované zaměstnanecké výhody 

Věk respondenta 
Zvýhodněné 

půjčky  

Příspěvek 
na penzijní a 

životní pojištění  
Podpora 

sportování  Vzdělání 
Kulturní 

akce Stravenky 

18-30 let: 1 (4%) 0% 100% 100% 100% 0% 100% 

31-40 let: 11 (48%) 27%  73% 36% 27% 9% 18% 

41-50 let: 7 (30%) 71% 14% 0% 0% 14% 14% 

nad 50 let: 4 (17%) 25% 25% 25% 25% 75% 0% 
Zdroj: vlastní zpracování  

 

 

 

 

 

0% 

27% 

71% 

25% 

100% 

73% 

14% 

25% 

100% 

36% 

0% 

25% 

100% 

27% 

0% 

25% 

0% 
9% 

14% 

75% 

100% 

18% 14% 

0% 

18-30 let: 1 (4%) 31-40 let: 11 (48%) 41-50 let: 7 (30%) nad 50 let: 4 (17%)

Zvýhodněné půjčky Příspěvek na penzijní a životní pojištění

Podpora sportování Vzdělání

Kulturní akce Stravenky
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5 Návrh změn pro čerpání prostředků z FKSP 

Z výsledků dotazníkového výzkumu, který byl proveden, ve výchovném ústavu pro 

mládež České Budějovice v období od 23. 04. 2012 do 30. 04. 2012 vyplývá, že zaměstnanci 

by si přáli, rozšířit portfolio zaměstnaneckých výhod o příspěvek na životní a penzijní 

připojištění. Na tom se shodla téměř polovina dotázaných respondentů. Je to zřejmě dáno tím, 

že si lidé stále častěji uvědomují, že je nezbytné, aby si sami spořili na stáří finanční 

prostředky, které pak mohou čerpat a přilepšit si tak ke starobnímu důchodu.  

Je třeba zmínit, že zaměstnanci pracující v této organizaci téměř shodně uvedli, že pokud 

by měli možnost znovu si zvolit zaměstnavatele, rozhodli by se opět pro tuto organizaci. Toto 

tvrzení také dokládá fakt, že více jak polovina zaměstnanců pro tuto organizaci pracuje déle 

než 3 roky. Z dotazníkového šetření také vyplynulo, že téměř polovina dotázaných 

respondentů dává přednost raději zaměstnaneckým benefitům před penězi. Je to zřejmě dáno 

tím, že pokud dostane zaměstnanec benefit v peněžní formě, tak dojde k navýšení mzdy a tím 

i ke zvýšení odvodů na daních a pojistném. Více jak polovina dotazovaných zaměstnanců 

nejsou spokojeni se současnými výhodami, zbylá část je buď spokojena, nebo neví. Velmi 

dobře zvolená výhoda pro zaměstnance je příspěvek na stravování, kterého využívá 100% 

zaměstnanců. Jedno z nejdůležitějších zjištění, které z dotazníkového šetření vyplynulo, je to, 

že pro 96% zaměstnanců jsou zaměstnanecké výhody v práci motivující. Z toho důvodu 

navrhuji organizaci, aby rozšířila nabídku zaměstnaneckých výhod o benefity, o které 

zaměstnanci projevili zájem. Jak jsem uvedla výše, jde o příspěvek na životní a penzijní 

připojištění. Ze současného stavu fondu FKSP a jeho čerpání pro rok 2011 viz. Tabulka 5.1 

tak, jak je nastaven nyní vyplývá, že v důsledku otevření nového odloučeného pracoviště 

v České Třebové, došlo k navýšení základního přídělu fondu FKSP o 170 940 Kč, a to 

z důvodu navýšení počtu zaměstnanců a to téměř o polovinu oproti původnímu počtu. Tím se 

zvýšily i náklady na příspěvek na stravování z původních 184 800 Kč o 81 000 Kč na 265 800 

Kč a rovněž příspěvek na rekreaci, kulturní a sportovní vyžití (2000 Kč na osobu / rok), a to 

z původních 108 000 Kč o 98 000Kč na 206 000 Kč. Po odečtení všech příspěvků z fondu na 

všechny zaměstnance zůstane na konci roku v rozpočtu fondu pouhých 1 036 Kč. Tato částka 

neumožňuje čerpat další zaměstnanecké výhody. Z tohoto důvodu navrhuji, aby 

zaměstnavatel změnil zásady používání fondu kulturních a sociálních potřeb, a to tak, že zruší 

příspěvek 2000 Kč na rekreaci, kulturní a sportovní vyžití a bude zaměstnancům poskytovat 

příspěvek 2000 Kč na životní nebo penzijní připojištění. Výhody plynoucí z příspěvku na 

životní nebo penzijní připojištění, jsou jak na straně zaměstnance, tak na straně 
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zaměstnavatele. Protože se jedná, o příspěvkovou organizaci, jejíž náklady na platy o odměny 

za pracovní pohotovost jsou plně zabezpečovány z příspěvku na provoz poskytovaného 

z rozpočtu zřizovatele, kterým je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, není 

možné další navýšení FKSP. 

Tabulka 5.1 Rozpočet a zásady FKSP 

TVORBA FONDU  

Počáteční zůstatek fondu k 1. 1. 2011 + 134 344 Kč 

Základní příděl (1% z hrubých mezd) + 197 120 Kč 

Základní příděl navýšen o  + 170 940 Kč 

CELKEM + 502 404 Kč 

POUŽÍVÁNÍ FONDU  

Příspěvek na stravování - 265 800 Kč 

Příspěvek na rekreaci, kulturní a sportovní vyžití  

(2000 Kč x 103 osob) 

 

- 206 000 Kč 

Dary při pracovních a životních výročích  - 29 568 Kč 

CELKEM - 420 368 Kč 

Zůstatek  + 1 036 Kč 

Zdroj: vlastní zpracování  

Výhody příspěvku na životní a penzijní připojištění pro zaměstnance: Osvobození od 

daní z příjmů až do výše úhrnné částky 24 000 Kč/ rok, z příspěvků zaměstnanec nemusí 

odvádět sociální a zdravotní pojištění, ani daň z příjmů v souladu se zákonem, budoucí 

zajištění důchodového věku, pokud firma přestane zaměstnanci přispívat, zaměstnanci 

nevzniká povinnost dodanění příspěvků, zvýšení spokojenosti zaměstnanců 

Výhody příspěvku na životní a penzijní připojištění pro zaměstnavatele: Příspěvek je 

osvobozen od placení pojistného na sociální a zdravotní pojištění, a to v rozsahu, který je 

stanoven v kolektivní smlouvě, vnitřním předpisu zaměstnavatele či pracovní smlouvě (popř. 

jiné smlouvě), příspěvek je považován za daňově uznatelný náklad, výše příspěvku se dá 

kdykoliv změnit, zvýšení motivace a sounáležitosti zaměstnanců s organizací, zabezpečení 

zaměstnanců, pokud firma přestane zaměstnanci, nevzniká jí žádná povinnost dodanění 

příspěvků, v souladu s § 12 a § 12a vyhlášky č.114/2002 Sb. muže zaměstnavatel přispět na 

penzijní a životní pojištění z FKSP. [3] 
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6 Závěr  

S účinností od 1. 1. 2011 vstoupila v platnost vyhláška č. 365/2010 ze dne 6. prosince 

2010 [11], která mění právní úpravu fondu kulturních a sociálních potřeb. Díky této vyhlášce 

došlo, ke snížení výše základního přídělu z 2% na 1% z ročního objemu nákladů zúčtovaných 

na platy a náklady platů. Tím se podstatně snížila částka k rozdělování příspěvků z  FKSP. Za 

účelem zjištění spokojeni zaměstnanců Výchovného ústavu České Budějovice se současnými 

zaměstnaneckými výhodami bylo provedeno dotazníkové šetření, pomocí něhož byla 

zjišťována spokojenost zaměstnanců s aktuálně poskytovanými benefity.  

Dotazníkový průzkum byl proveden na kontrolním vzorku zaměstnanců, ve kterém byli 

zástupci jednotlivých pracovních úseků. Zaměstnanecké výhody jsou důležitým faktorem, 

který pomáhá eliminovat nežádoucí odchod zaměstnanců a rovněž pomáhá jejich vyšším 

výkonům. Metoda dotazníkové šetření bylo vybráno proto, že dotazník je jako nástroj pro sběr 

dat mnohem levnější, méně časově náročný a výsledná data se dají dobře zpracovat. 

Z výsledků dotazníkového šetření vyplývá, že 61% zaměstnanců není spokojeno se 

současnými zaměstnaneckými výhodami. Benefit, který čerpají všichni dotazovaní 

zaměstnanci je příspěvek na stravování. Tento benefit v organizaci čerpá 100% zaměstnanců. 

Téměř polovina dotázaných zaměstnanců odpověděla, že dává raději přednost 

zaměstnaneckým výhodám oproti penězům. Patrně to bude dáno tím, že benefit v peněžní 

formě navyšuje mzdu a tím dojde ke zvýšení odvodů na daních a pojistném. Nutno však 

podotknout, že 96% dotázaných zaměstnanců, by v případě, pokud by mněli možnost znovu 

se rozhodnout pro zaměstnavatele, zvolili téhož zaměstnavatele. 

 Zaměstnaneckou výhodu, kterou by uvítala polovina dotázaných je příspěvek na životní a 

penzijní připojištění. Z důvodu snížení výše základního přídělu, jak je uvedeno výše a 

z důvodu, že zaměstnanci čerpají z fondu kulturních a sociálních potřeb příspěvek na 

stravování ve výši 8 Kč na jedno hlavní jídlo pro jednoho zaměstnance, dary při pracovních a 

životních výročích a také příspěvek na rekreaci, kulturní a sportovní vyžití ve výši 2000 Kč na 

osobu / rok, nejsou ve fondu dostatečné prostředky na to, aby mohl zaměstnavatel poskytnout 

další čerpání.  

Existují zde dvě varianty. Varianta 1 změní se zásady pro používání fondu tak, že 

zaměstnanci již nebudou čerpat příspěvek na rekreaci, kulturní a sportovní vyžití ve výši 2000 

Kč na osobu / rok, ale místo toho dostanou možnost čerpat tuto částku jako benefit ve formě 

příspěvku na životní a penzijní připojištění. Varianta 2 nebudou čerpat příspěvek na 
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stravování a místo toho dostanou možnost čerpat tuto částku jako benefit ve formě příspěvku 

na životní a penzijní připojištění. Avšak vhledem k tomu, že tuto zaměstnaneckou výhodu 

využívají všichni zaměstnanci, je málo pravděpodobné, že by se tohoto benefitu chtěli vzdát.   

Cíl této bakalářské práce byl analyzovat hospodaření a prostředky FKSP v ústavu pro 

mládež České Budějovice a na základě zjištěných skutečností navrhnout změny pravidel pro 

čerpání. Nejprve jsem se zaměřila na rozpočet a zásady pro používání prostředků a na tvorbu 

a používání fondu kulturních a sociálních potřeb, v roce 2011. Za účelem zjištění spokojenosti 

zaměstnanců se současným stavem poskytovaných benefitů čerpaných z FKSP byl proveden 

vlastní dotazníkový průzkum. Z vyhodnoceného průzkumu vyplývá, že více jak polovina 

zaměstnanců by chtěla benefit ve formě příspěvku na životní a penzijní připojištění. Na 

základě tohoto zjištění byly navrhnuty varianty řešení a navrhnuty změny čerpání 

z prostředků FKSP v souladu s vyhláškou č. 114/2002 Sb. [11] v plném znění o fondu 

kulturních a sociálních potřeb, kterou se řídí státní příspěvkové organizace. Tím byl cíl této 

bakalářské práce splněn. 
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DOTAZNÍK - Spokojenost se zaměstnaneckými výhodami 

Tento dotazník vznikl jako součást bakalářské práce zaměřené na hospodaření s prostředky 

FKSP. Jsem studentkou 3. ročníku Ekonomické fakulty VŠB-TU. Ráda bych tímto 

průzkumem zjistila spokojenost zaměstnanců se současnými zaměstnaneckými výhodami. 

Žádám Vás o vyplnění tohoto dotazníku, který je zcela anonymní a jehož vyplnění nezabere 

více jak 5 minut.  

 

Jak vyplnit dotazník:   

Vyplněný dotazník, prosím, odevzdejte v zalepené obálce, kterou jste obdrželi spolu 

s dotazníkem, do sběrného boxu ve školní jídelně, který je umístěný vedle výdejního okna. 

Dotazník, prosím, vyplňte nejpozději do 30. 04. 2012 do 15 hodin. 

Děkuji.  

 

1. Je pro Vás motivační systém rozhodující při výběru zaměstnavatele? 

  Souhlasím                         Nevím                 Nesouhlasím 

  Spíše souhlasím   Spíše nesouhlasím  

 

2. Jak jste spokojen/a se současnými zaměstnaneckými výhodami? 

  Ano                Ne                  Nevím  

 

3. Zaškrtněte všechny zaměstnanecké výhody, které nyní využíváte. 

  Příspěvek na stravování       Příspěvky na kulturu a rekreaci 

  Dary k životním i jiným výročím 
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4. Čemu dáváte přednost, penězům navíc (ke mzdě) nebo čerpání zaměstnaneckých výhod? 

  Více zaměstnaneckých výhod a málo peněz   Nerozhoduje 

  Více peněz a málo zaměstnaneckých výhod 

 

5. O jaké zaměstnanecké výhody byste měl/a největší zájem?  

  Zvýhodněné půjčky na bytové účely   Vzdělání 

  Příspěvek na penzijní a životní připojištění   Kulturní akce  

 Podpora sportování   Stravenky 

 

6. Kdybyste měl/a možnost znovu si zvolit zaměstnavatele, rozhodl/a byste se opět pro 

tohoto zaměstnavatele? 

  Ano                                    Nevím                 Ne  

  Spíše ano   Spíše ne  

 

7. Víte, jaké zaměstnanecké výhody Vám zaměstnavatel nabízí? 

  Ano     Ne       Nevím  

 

8.  Jsou pro Vás nabízené zaměstnanecké výhody v práci motivující?  

  Ano     Ne    

   

9. Jak dlouho pracujete v této organizaci? 

  méně než 1 rok                  4-7 let  

  1-3 roky                             8-12 let   více jak 12 let 
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10. Vaše pohlaví? 

  Muž   Žena  

 

11. Kolik je Vám let? 

  18-30 let   41-50 let 

  31-40 let   nad 50 let 

 

12. Jaké je Vaše pracovní zařazení? 

Nepovinná otázka,. Prosím , zvolte jednu z odpovědí nebo nechte políčka prázdná 

  Pedagogický (sociální, provozní)                        Správní (technicko-hospodářský) 

            útvar                                                                         útvar 

 

Děkuji za vyplnění dotazníku a za Váš čas.



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


