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Příloha č. 1 

 

Dotazník 

 
Dobrý den, 

jsem studentka 3. ročníku Ekonomické fakulty VŠB-TU ve Valašském Meziříčí. 

V rámci zpracování aplikační části mé bakalářské práce na téma Motivace 

zaměstnanců a zaměstnanecké benefity, bych Vás ráda poţádala o vyplnění dotazníku.  

Veškeré informace jsou anonymní, proto Vás prosím o pravdivé a upřímné odpovědi. 

 

V odpovědích prosím zaškrtněte kříţkem pouze jednu vybranou odpověď. 

 

1. Pohlaví 

□ Ţena □   Muţ 

2. Věk 

□   méně neţ 29 let □   40 – 49 let 

□   30 – 39 let □   více než 50 let 

3. Dosažené vzdělání 

□   základní □   středoškolské s maturitou 

□   výuční list □   vysokoškolské 

4. Myslíte si, že jste dostatečně motivován/a? 

□   ano □   spíše ne 

□   spíše ano □   ne 

5. Máte možnost profesního růstu? 

□   ano □   spíše ne 

□   spíše ano □   ne 

6. Jste spokojen/a se svým platem? 

□   ano □   spíše ne 

□   spíše ano □   ne 

7. Jste spokojen/a s pracovními podmínkami? 

□   ano □   spíše ne 

□   spíše ano □   ne 

8. Jste spokojen/á s pracovním kolektivem? 

□   ano □   spíše ne 

□   spíše ano □   ne 

9. Jak by jste hodnotil/a vztah se svým zaměstnavatelem? 

□   velmi dobře □   neutrálně 

□   dobře □   špatně 
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10. Máte strach o ztrátu svého zaměstnání? 

□   ano □   spíše ne 

□   spíše ano □   ne 

11. Víte o všech benefitech, které jsou Vám poskytovány? 

□   ano □   spíše ne 

□   spíše ano □   ne 

12. Jste spokojen/á s benefity, které Vám zaměstnavatel poskytuje? 

□   ano □   spíše ne 

□   spíše ano □   ne 

13. Jaké benefity jsou pro Vás nejdůležitější? 

□   školení □   penzijní připojištění 

□   stravenky □   sluţební telefon 

14. Uvítal/a by jste nějaké benefity, které Vám společnost nenabízí? 

□   ne 

□   ano – uveďte jaké 

……………………………………………………………………… 

15. Považujete nějaké poskytované benefity za zbytečné? 

□   ne  

□   ano – uveďte jaké 

……………………………………………………………………… 

 

 

Děkuji za Vaši ochotu a čas.  
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Příloha č. 2 

Srovnání výhodnosti stravenek s příspěvkem do mzdy v Kč 

 

Příspěvek stravenkami je počítán v hodnotě 100 Kč průměrem 21 dnů v měsíci, tj. 2 100 Kč. 

Z této hodnoty přispívá zaměstnavatel 55 %, tj. 1 155 Kč.  

Stravenky v hodnotě 100 Kč 

Poloţka Příspěvek do mzdy Příspěvek stravenkami 

Úspory z pohledu zaměstnavatele 

Hrubá mzda zaměstnance 21 000               21 000 

Zvýšení mzdy místo stravenek 1 155  

Hrubá mzda po navýšení                 22 155  

Příspěvek na stravenky od zaměstnavatele                  1 155 

Zaměstnavatel odvede pojistné  

(na sociální a zdravotní – 34 %) 
7 533                 7 140 

Celkové náklady na zaměstnance                 29 688               29 295 

Úspora nákladů na zaměstnance za měsíc                     393 

Úspora nákladů na zaměstnance za rok                  4 716 

 

Úspora z pohledu zaměstnance 

Hrubá mzda zaměstnance               22 155               21 000 

Superhrubá mzda               29 688               28 140 

zaokrouhleno               29 700               28 200 

Záloha na daň z příjmu 

(odečtena sleva na dani 2 070 Kč) 
                2 385                 2 160 

Sráţky zaměstnance na pojistné 

(sociální 6,5 % a zdravotní 4,5 %) 
                2 437                 2 310 

Čistá mzda zaměstnance               17 333               16 530 

Příspěvek na stravenky od zaměstnavatele                  1 155 

Celkový čistý příjem zaměstnance               17 333               17 685 

Zvýšení příjmů zaměstnance za měsíc                     352 

Zvýšení příjmů zaměstnance za rok                  4 224 

Celková roční úspora na 1 zaměstnance při příspěvku  

stravenkami oproti příspěvku do mzdy 
                4 716 
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Srovnání výhodnosti stravenek s příspěvkem do mzdy v Kč 

 

Příspěvek stravenkami je počítán v hodnotě 75 Kč průměrem 21 dnů v měsíci, tj. 1 575 Kč. 

Z této hodnoty přispívá zaměstnavatel 55 %, tj. 866 Kč. 

 

Stravenky v hodnotě 75 Kč 

Poloţka Příspěvek do mzdy Příspěvek stravenkami 

Úspory z pohledu zaměstnavatele 

Hrubá mzda zaměstnance              21 000             21 000 

Zvýšení mzdy místo stravenek                   866  

Hrubá mzda po navýšení              21 866  

Příspěvek na stravenky od zaměstnavatele                   866 

Zaměstnavatel odvede pojistné  

(na sociální a zdravotní – 34 %) 
               7 434               7 140 

Celkové náklady na zaměstnance              29 300             29 006 

Úspora nákladů na zaměstnance za měsíc                   294 

Úspora nákladů na zaměstnance za rok                3 528 

 

Úspora z pohledu zaměstnance 

Hrubá mzda zaměstnance              21 866             21 000 

Superhrubá mzda              29 300             28 140 

zaokrouhleno              29 300             28 200 

Záloha na daň z příjmu 

(odečtena sleva na dani 2 070 Kč) 
               2 325               2 160 

Sráţky zaměstnance na pojistné 

(sociální 6,5 % a zdravotní 4,5 %) 
               2 405               2 310 

Čistá mzda zaměstnance              17 136             16 530 

Příspěvek na stravenky od zaměstnavatele                   866 

Celkový čistý příjem zaměstnance              17 136             17 396 

Zvýšení příjmů zaměstnance za měsíc                   260 

Zvýšení příjmů zaměstnance za rok                3 120 

Celková roční úspora na 1 zaměstnance při příspěvku  

stravenkami oproti příspěvku do mzdy 
              3 528 


