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Anotace 
 

Bakalářská práce se věnuje problematice péče o zaměstnance ve vybraném podniku. Jedná 

se zejména o spokojenost zaměstnanců s benefity. Na základě teoretického vymezení péče 

o pracovníky jsou teoretické poznatky aplikované na firmu Ringier Axel Springer Print CZ 

a.s. 

Pro zmapování této problematiky byl vytvořen dotazník, na jehož základě dochází ke 

zjištění potřebných údajů a následného navržení opatření. V práci je dále uvedeno, které 

benefity firma svým zaměstnancům poskytuje v rámci pracovního poměru. Postupně jsou 

popsány jednotlivé položky i s podmínky čerpání. 

Bakalářská práce má za úkol pomocí firmě při řešení této problematiky do budoucna. 

   

Klíčová slova: benefity, dotazník, řízení, podniky, analýza 

Summary: 
  

The bachelor work deals with the problems of care of emyployees in the chosen enterprise. 

It is mainly the employees‘ satisfaction with benefits. On the basis of the theoretical 

definition of care of employees, the theoretical findings are applied to Ringier Axel 

Springer Print CZ Inc. company.  

A questionnaire was made for mapping of this problems, on whose basis there is found the 

necessary information and successive suggestion for remedy. In the work there is further 

mentioned which benefits the enterprise offers to its employees within the employment. 

Successively there are described the particular items together with conditions of their 

taking. 

The bachelor work is called for help to enterprise at resolving of these problems into the 

future. 

Keywords: benefits, questionnaire, management, enterprises, analysis 
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1. Úvod 
 

Jako téma své bakalářské práce jsem si vybrala analýzu péče o zaměstnance. Vybrala 

jsem si toto téma, jelikož mě tato oblast personalistiky zaujala nejvíce. V dnešní době 

považuji tuto problematiku za jednu z nejdůležitějších personálních činností. Je 

základem toho, aby zaměstnanci odváděli dobré výkony a byli tak maximálně 

prospěšní své firmě. Nesmí se ovšem zapomínat na to, že se v oblasti péče vyskytuji 

jistá opatření, která by se neměla zanedbávat. Především v oblasti bezpečnosti práce. 

Tato oblast patří podle mě k nejzásadnějším a nejproblémovějším. V mnoha případech 

v praxi totiž není bezpečnost považována za důležitou. Zaměstnanci jsou v domnění, 

že tato skutečnost se jich netýká. Ovšem z nejnovějších statistik a zdrojů mi vyplývá, 

že úrazů a úmrtí vzniklé nedostatečnou pozornosti a zanedbáváním zásad neklesá. 

Zaměstnavatele by měli zvýšit informovanost této problematiky, zkvalitnit úroveň 

školení atd. Ve své dosavadní praxi jsem měla možnost se setkat s několika firmami a 

jejich pojetí péče o zaměstnance. Z tohoto důvodu jsem se rozhodla hlouběji věnovat 

tomuto tématu. 

Pro svůj výzkum jsem si zvolila firmu Ringier Axel Springer Print CZ a.s. Ve své 

bakalářské práci se zaměřím na benefity společnosti. Mojí snahou bude zjistit, které 

z benefitů jsou u zaměstnanců rozhodující a určující pro jejich pracovní spokojenost. 

Cílem mé práce bude, podle nejrůznějších zdrojů a materiálů, popsat benefity v daném 

podniku a zjistit názory zaměstnanců, které benefity využívají pro svou pracovní 
spokojenost a které by si přáli zavést, popř. změnit.  

V teoretické části se nejdříve budu zabývat klasifikací péče o zaměstnance a 

vymezením hlavních položek. 

Poznatky získané v teoretické oblasti budu aplikovat na konkrétní situaci v podniku. 

Pro zjištění potřebných údajů provedu výzkum pomocí dotazníkového šetření. Na 

základě tohoto šetření, poznatků z literatury a osobních zkušeností, zhodnotím získané 

výsledky. Poté se pokusím navrhnout řešení, které by vedlo k vzrůstající pracovní 

spokojenosti zaměstnanců. 

Úkolem mé bakalářské práce bude vytvořit firmě ucelený náhled pro její budoucí 

období. 
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2. Teoretická východiska 
 

Pracovní síla patří k nejdůležitějšímu zdroji, který má podnik k dispozici a v tržním 

prostředí bývá i zdrojem nejdražším, jedná-li se o pracovní sílu kvalifikovanou. 

Péči o pracovníky dělíme do tří skupin: 

a) povinná péče o pracovníky daná zákony, předpisy a kolektivními 

smlouvami; 

b) smluvní péče o pracovníky daná kolektivními smlouvami uzavřenými na 

podnikové úrovni a 

c) dobrovolná péče o pracovníky, která je výrazem personální politiky 

zaměstnavatele. 

Služby péče o pracovníky spadají do dvou kategorií: 

- individuální nebo osobní služby související s nemocí, úmrtím blízké osoby atd. 

- skupinové služby orientované na sportovní a společenské aktivity atd. 

V širším pojetí pak tato personální činnost zahrnuje: 

a) pracovní dobu a pracovní režim; 

b) pracovní prostředí; 

c) bezpečnost práce a ochranu zdraví; 

d) personální rozvoj pracovníků; 

e) služby poskytované pracovníkům na pracovišti; 

f) ostatní služby poskytované pracovníkům a jejich rodinám; 

g) péče o životní prostředí. 

 

2.1  Pracovní doba a pracovní režim 

Jedná se o časovou využitelnost pracovníka, ovlivňuje uspokojování jeho mimopracovních 

potřeb, jeho zdraví atd. Délku a rozvržení pracovní doby upravuje zákon.  

Pracovní režim bývá určován povahou pracovního procesu, jeho přetržitostí či 

nepřetržitostí. Přetržitý provoz může být jednosměnný, dvousměnný nebo třísměnný, jak 

celoročně, tak sezónně. Ve snaze vyjít vstříc požadavkům pracovníků i měnícím se 

provozním požadavkům, uplatňují se stále častěji tzv. pružné (flexibilní) pracovní režimy. 

Flexibilita může být dvojího druhu: týkající se délky pracovní doby nebo umístění 

pracovní doby. 
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V případě flexibility týkající se délky pracovní doby jde především o: 

a) Zkrácenou pracovní dobu (zkrácený pracovní úvazek), která může být 

pravidelná (odpracovaný stanovený počet hodin denně) nebo nepravidelná 

(počet hodin je stanovený na určité časové období a odpracovává se podle 

dohody). Tyto formy zkrácené pracovní doby využívají především ženy a 

studenti. 

b) Smlouva na roční počet odpracovaných hodin má uplatnění především v 

podnicích se sezónním charakterem práce či s nerovnoměrně získávanými 

zakázkami apod. 

Pokud se jedná o flexibilitu týkající se umístění pracovní doby jedná se o tzv. pružnou, 

neboli klouzavou pracovní dobu, kdy si pracovník v časových úsecích stanovených 

organizací sám volí začátek nebo konec směny. 

 

2.2. Pracovní prostředí 

Tvoří ho souhrn všech materiálních podmínek pracovní činnosti (stroje a zařízení, 

manipulační prostředky, osobní ochranné prostředky, ostatní vybavení pracovišť, suroviny 

a materiál), které spolu s dalšími podmínkami (technologií, organizací práce) vytváří 

faktory – chemické, fyzikální, sociálně psychologické a další, které ovlivňují pracovníka v 

průběhu pracovního procesu. Personální práce se v tomto případě zaměřuje na prostorové 

řešení pracoviště, fyzikální podmínky práce a sociálně psychologické podmínky práce. 

Prostorovým řešením pracoviště se rozumí: 

a) vhodná pracovní poloha; 

b) optimální zorné podmínky; 

c) vhodná výška pracovní plochy; 

d) optimální pohybové prostory pro práci rukou (manipulační prostor) i pro 

práci nohou (pedipulační prostor), nezbytnou podmínkou je, aby si 

pracovníci navzájem nepřekáželi; 

e) pohodlný přístup na pracoviště. 

Mezi fyzikální podmínky patří: 

a) Pracovní ovzduší tvoří teplota, vlhkost, rychlost proudění a čistota vzduchu. 

Je důležité, aby měl pracovník zajištěnou tepelnou rovnováhu, tj. stav, při  

kterém okolí odebírá lidskému tělu tolik tepla, kolik právě produkuje, čímž se tělesná 

teplota udržuje na konstantní výši. Tepelná produkce závisí tedy na fyzické namáhavosti 

práce, tělesné konstituci, hmotnosti, výšce, atd. Vhodná je i přiměřená vlhkost vzduchu 

(nadměrná vlhkost zhoršuje pracovní prostředí a porušuje tepelnou rovnováhu pracovníků, 

nízká vede k vysychání sliznic, nervozitě a podrážděnosti). Dále by měli být přísně a 
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pravidelně sledovány hodnoty znečištění pracovního ovzduší a mělo by být usilováno o to, 

aby nebyly překročeny přípustné limity. 

b) Osvětlení, u kterého se sleduje především osvětlenost (množství tepla na 

dané ploše), rovnoměrnost osvětlení (poměr mezi nejmenší a největší 

hodnotou osvětlenosti ve sledovaném prostoru), možnost vzniku oslnění, 

směr osvětlení (určován potřebou plastického vjemu objektu a snahou 

zabránit oslnění) a barva světla (u umělého osvětlení). 

c) Hluk, definujeme jako zvuk, který má na člověka nepříjemný, rušivý nebo 

škodlivý účinek. Hlavní nebezpečí zvuku je takové, že působí skrytě, 

napadá lidský organismus soustavně a jeho účinky se kumulují.  

d) Barevná úprava pracoviště slouží především ke zlepšení světelných 

podmínek, psychologickému ovlivnění pracovníka a dosažení estetických 

účinků. Při barevném řešení interiéru respektujeme druh práce, tvar, velikost 

a polohu prostoru, tepelné poměry na pracovišti, osvětlenost, popř. pohlaví 

(muži dávají přednost studeným barvám, ženy dávají přednost teplým 

barvám), věk (mladší pracovníci preferují barvy syté v teplých tónech, starší 

pracovníci naopak barvy tlumené ve studených tónech). Jedná-li se o práci 

duševní, která vyžaduje klid a soustředění, doporučují se odstíny studených 

barev, u monotónních prací naopak odstíny teplých barev. Odstíny sytých a 

pestrých barev prostor zmenšují, světlé a studené barvy prostor zvětšují. 

Světlé odstíny barev zlepšují odrazivost světla, sytější barvy můžeme 

použít, jsou-li prostory osvětleny jen uměle. 

Tyto podmínky práce ovlivňují nejen pracovní výkon, jeho kvalitu, ale mají značný vliv na 

zdravotní stav pracovníků, jak tělesný, tak duševní. 

 

2. 3. Bezpečnost práce a ochrana zdraví 

Zaměstnavateli je uložena povinnost provádět opatření, jejichž cílem je odstranění příčiny 

ohrožení života a zdraví pracovníka a také povinnost vytvořit bezpečné pracovní 

podmínky. Tato povinnost je kontrolovatelná. Dozor provádí Ministerstvo práce a 

sociálních věcí, kterému je podřízen Český úřad bezpečnosti práce. Mezi výkonné složky 

patří Inspektoráty bezpečnosti práce. Dozor v oblasti hygieny provádí hygienická služba. 

Orgány státního dozoru jsou oprávněny kdykoliv vstupovat do prostorů organizací a 

vyžadovat potřebné doklady a informace, nařizovat, aby byly v přiměřených lhůtách 

odstraněny zjištěné závady, zakázat užívání prostorů a technologií, které ohrožují život 

nebo zdraví pracovníků, ukládat pokuty atd. 

Zaměstnavatelé zajišťují zejména například: 

a)  zřízení, údržbu a zlepšení zařízení pro zaměstnance, 

b) zlepšení vzhledu a úpravy pracovišť, 
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c) vytváření podmínek pro uspokojování kulturních, rekreačních a 

tělovýchovných potřeb a zájmů zaměstnanců, 

d) závodní preventivní péči.[1] 

 

2. 4. Personální rozvoj pracovníků 

Personální rozvoj pracovníků se týká vytváření strategií poskytování příležitostí k učení, 

rozvoji a odbornému vzdělávání za účelem zlepšení výkonu jedince, týmu i organizace.[2] 

Další předpisy k tomuto tématu se nachází také v zákoníku práce. 

§227 ZP 

Zaměstnavatel pečuje o odborný rozvoj zaměstnanců. Péče o odborný rozvoj zaměstnanců 

zahrnuje zejména: 

a) zaškolení a zaučení; 

b) odbornou praxi absolventů škol; 

c) prohlubování kvalifikace; 

d) zvyšování kvalifikace. 

§228 ZP 

Zaškolení a zaučení 

(1) Zaměstnance, který vstupuje do zaměstnání bez kvalifikace, je zaměstnavatel povinen 

zaškolit nebo zaučit; zaškolení nebo zaučení se považuje za výkon práce, za který přísluší 

zaměstnanci mzda nebo plat. 

(2) Zaměstnavatel je povinen zaškolit nebo zaučit zaměstnance, který přechází z důvodů na 

straně zaměstnavatele na nové pracoviště nebo na nový druh práce, pokud je to nezbytné. 

§229 ZP 

Odborná praxe absolventů škol 

(1) Zaměstnavatelé zabezpečují absolventům středních škol, konzervatoří, vyšších 

odborných škol a vysokých škol přiměřenou odbornou praxi k získání praktických 

zkušeností a dovedností potřebných pro výkon práce; odborná praxe se považuje za výkon 

práce, za který přísluší zaměstnanci mzda nebo plat. 

(2) Absolventem se pro účely odstavce 1 rozumí zaměstnanec vstupující do zaměstnání na 

práci odpovídající jeho kvalifikaci, jestliže celková doba jeho odborné praxe nedosáhla po 

řádném (úspěšném) ukončení studia (přípravy) 2 let, přičemž se do této doby nezapočítává 

doba mateřské nebo rodičovské dovolené.  

§230 ZP 
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Prohlubování kvalifikace 

(1) Prohlubováním kvalifikace se rozumí její průběžné doplňování, kterým se nemění její 

podstata a které umožňuje zaměstnanci výkon sjednané práce; za prohlubování kvalifikace 

se považuje též její udržování a obnovování. 

(2) Zaměstnanec je povinen prohlubovat si svoji kvalifikaci k výkonu sjednané práce. 

Zaměstnavatel je oprávněn uložit zaměstnanci účast na školení a studiu, nebo jiných 

formách přípravy k prohloubení jeho kvalifikace, popřípadě na zaměstnanci požadovat, 

aby prohlubování kvalifikace absolvoval i jiné právnické nebo fyzické osoby. 

§231 ZP 

Zvyšování kvalifikace a kvalifikační dohoda 

(1) Zvýšením kvalifikace se rozumí změna hodnoty kvalifikace; zvýšením kvalifikace je 

též její získání nebo rozšíření. 

(2) Zvyšováním kvalifikace je studium, vzdělávání, školení, nebo jiná forma přípravy k 

dosažení vyššího stupně vzdělání, jestliže jsou v souladu s potřebou zaměstnavatele. 

§234 ZP 

(1) Uzavře-li zaměstnavatel se zaměstnancem v souvislosti se zvyšováním kvalifikace 

kvalifikační dohodu, je její součástí zejména závazek zaměstnavatele umožnit 

zaměstnanci zvýšení kvalifikace a závazek zaměstnance setrvat u zaměstnavatele v 

zaměstnání po sjednanou dobu, nejdéle však po dobu 5 let, nebo uhradit 

zaměstnavateli náklady spojené se zvýšením kvalifikace, které zaměstnavatel na 

zvýšení kvalifikace zaměstnance vynaložil, a to i tehdy, když zaměstnanec skončí 

pracovní poměr před zvýšení kvalifikace. Závazek zaměstnance k setrvání v 

zaměstnání začíná od zvýšení kvalifikace.[3]  

 

2. 5. Služby poskytované pracovníkům na pracovišti 

Služeb poskytovaných na pracovišti je nabízeno značné množství a škála jejich forem se 

neustále rozšiřuje.  

Mezi nejdůležitější služby řadíme: 

a) Stravování a možnost občerstvení je nejen službou pracovníkovi, ale 

ovlivňuje také jeho výkon. Zpravidla patří stravování mezi povinnosti zaměstnavatelů a 

kvalita a struktura pokrmů bývá často kontrolována nadpodnikovými orgány nebo 

příslušným odborovým orgánem. Na stravování je obvykle přispíváno, ale je možné 

zaznamenat vzrůstající nabídky bezplatného stravování. 

b) Zařízení sloužící osobní hygieně, oddechu a ukládání osobních věcí, tj. 

umývárny a záchody, odpočívárny, šatny, parkoviště atd. Jsou to služby 

vyplývající ze zákona a musí odpovídat určitým normám. 
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c) Zdravotní služby jsou v určitém rozsahu povinnosti všech zaměstnavatelů. 

Vyplývá to z úmluvy Mezinárodní organizace práce o závodních 

zdravotních službách atd. 

Hlavní úkoly podnikových zdravotních služeb: 

1) rozpoznávat a vyhodnocovat nebezpečí ohrožující zdraví na 

pracovišti; 

2) sledovat zdravotní stav pracovníků; 

3) zajišťování pracovních rehabilitací; 

4) provádění preventivních lékařských prohlídek; 

5) zajišťování průběžné zdravotní péče o pracovníky. 

 

d) Poskytování pracovních oděvů a ochranných pracovních pomůcek, 

popřípadě jejich čištění a údržba, jsou povinné jen v některých organizacích, 

většinou se ale jedná o dobrovolnou službu zaměstnavatele zaměstnancům. 

Někteří zaměstnavatele zavádějí jednotné pracovní oděvy s výrazným 

označením firmy. Jedná se o výraz jejich péče o pracovníky, usnadňuje 

kontrolu práce a pohyb zaměstnanců. Určitý význam mají také pro reklamu 

firmy a její image. 

e) Zajišťování dopravy do zaměstnání, popřípadě příspěvků na náklady 

dopravy je službou, která u nás existovala v poměrně široké míře. Avšak 

postupně dochází k útlumu těchto služeb. 

f) Poradenské služby v oblasti pracovních záležitostí zaměstnance zaměřené 

zejména např. na jeho vzdělávání, právní záležitosti apod. 

 

2. 6. Ostatní služby poskytované pracovníkům a jejich 

rodinám 

V těchto službách je zahrnut široký okruh služeb, které můžeme považovat za 

zaměstnanecké výhody, tj. určitá forma odměny vyplývající z pracovního poměru. 

1. Služby spojené s využíváním volného času (sport, rekreace, kultura, 

cestování apod.) a poskytované nejen pracovníkům, ale i jejich rodinným 

příslušníkům. 

2. Služby sledující zlepšování životních podmínek pracovníků (bydlení, 

mateřské školky, půjčky, pomoc v určitých životních situacích, jako je úmrtí 

v rodině, sňatek, narození dítěte atd.). 

3. Poradenské služby pracovníkovi (v jiných záležitostech než pracovních). 
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4. Je možné zde také zařadit programy udržování kontaktů se ženami na 

mateřské dovolené a během období, kdy se věnují péči o děti. 

 

2. 7. Péče o životní prostředí 

V poslední době se ve světě zdůrazňuje význam péče podniků o životní prostředí, ve 

kterém žijí jejich zaměstnanci. Podniky by se měli soustředit tedy nejen na pracovní 

prostředí na pracovišti, ale i na obytné a přírodní prostředí v zázemí podniku. Podniky se 

podílejí nejen na úpravách obytného prostředí, také sponzorují zřizování a údržbu veřejné 

zeleně, estetické prvky obytného prostředí (sochy, fontány), poskytují obcím parková a 

pouliční zařízení nebo na ně přispívají (lavičky, odpadové koše aj.). Většinou dbají na 

vysokou estetickou úroveň těchto zařízení, protože je používají i k reklamním účelům. [1] 
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3. Charakteristika vybraného podniku 
  

Firma souhlasila se zveřejněním níže uvedených údajů. 

Vydavatelský koncern Ringier AG vznikl 

v roce 1883 v městečku Zofingen jako 

rodinná firma. Johann Rudolf Ringier, 

který je synem pastora, na počátku 

produkuje oficiální tiskoviny, učební 

osnovy, směrnice atd., také vydává 

Zofinger Wochenblatt a tiskne svůj první 

velký projekt Roggwiler Chronik. Dnes ho 

vede již pátá generace rodiny – Michael 

Ringier, který vlastní tuto společnost také 

se svými sestrami Annette Ringier a 

Evelyn Lingg- Ringier. 

Mateřská firma tohoto vydavatelského 

koncernu sídlí ve švýcarském Curychu. 

 

Ringier vydává cca 130 novinových a časopisových titulů ve 12 zemích, je vlastníkem 11 

tiskáren a provozuje více než 80 internetových portálů a mobilních platforem. 

Zaměstnává celkem téměř 8 tisíc zaměstnanců. 

Ringier je aktivní nejen v Evropě, ale i v Číně, Vietnamu a Indonésii. 

Mediální trhy ovládá na Slovensku, v Česku, Maďarsku, Rumunsku, Srbsku a Chorvatsku, 

kde dohromady vydává více než 70 titulů.  

 

Počátkem roku 2010 se švýcarský mediální koncern Ringier AG dohodl na sloučení svých 

obchodních aktivit s německým mediálním koncernem Axel Springer AG a vytvořili tak 

nový společný podnik pod názvem Ringier Axel Springer Media AG se sídlem ve 

Švýcarsku, který působí na trzích v České republice, Slovensku, Polsku, Srbsku. 

 

3.1. Představení vydavatelství 

Sloučením uvedených společností vzniklo v České republice vydavatelství pod názvem 

Ringier Axel Springer CZ a s., jehož počet čtenářů je největší na českém trhu. Tištěné 

tituly Blesk a AHA! mají více než 3,4 miliony svých stálých klientů. Jeho pozice jako 

deníkový vydavatel je jasně na prvních pozicích, kde dosahuje více než 36% podílu na 

trhu. Na druhém místě je v případě časopiseckého trhu. 

Další tituly, které Ringier Axel Springer CZ a s. nabízí: Nedělní Blesk, Nedělní AHA!, 

deník Sport, Nedělní Sport, Reflex, ABC, Svět motorů, Blesk pro ženy, Blesk zdraví, 

Blesk křížovky, Sport magazín a další. 

 

Obrázek č. 1: Logo vydavatelství 
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3.2. Ringier Axel Springer Print CZ a.s. 

Dceřinou společností vydavatelství Ringier Axel Springer CZ a.s. je společnost Ringier 

Axel Springer Print CZ a.s., kterou tvoří dva tiskárenské provozy v Praze a Ostravě.  

Společnost Ringier Axel Springer Print CZ a.s. provozovna Ostrava působí bezmála již 20 

let na trhu novinového tisku. Nejdříve pod názvem Ringier Print s.r.o. a v rámci výše 

uvedeného sloučení používá od 1. listopadu 2010 nový název Ringier Axel Springer Print 

CZ a.s. Její sídlo se nachází v Praze, kde je tiskárna se zaměřením na novinový tisk, oproti 

provozovně Ostrava, která se kromě novinové produkce zabývá také tiskem merkantilních 

produktů – časopisy, katalogy, plakáty, apod. 

V roce 2007 proběhla nová výstavba provozovny v Ostravě-Hrabové s investicemi do 

strojového vybavení ve výši 750 milionů českých korun. Tímto se řadí Ringier Axel 

Springer Print CZ a.s. ke špičce ve svém oboru a je schopen splňovat i nejnáročnější přání 

svých zákazníků. Mezi nejvýznamnější zákazníky patří např. Borgis a.s. (deník Právo), 

Avízo a.s., Sagit a.s. (právnická literatura), pharmaceutická společnost Teva, Národní 

divadlo moravskoslezské a mnoho dalších vydavatelů, mediálních agentur, ale i 

individuálních zákazníků nejen českých, ale i zahraničních. Mimo jiné 5-krát ročně tiskne 

ostravská pobočka firemní časopis DOMO, který vychází v osmi světových jazycích a je 

distribuován do všech koutů světa. 

Milníky firmy: 

- 1980 – vznik Ostravských tiskáren – tisk merkantilních maloobjemových tiskovin 

 

- 1993 – privatizace švýcarskou firmou Ringier AG, investice do novinového tisku a     

zahájení tisku celostátního barevného deníku BLESK 

 

- 2000 – zahájení tisku deníku PRÁVO nezávislého vydavatelství Borgis a.s. 

 

- 2003 – změna obchodního názvu společnosti na Ringier Print s.r.o. 

 

- 2006 – zahájení výstavby nové tiskárny na zelené louce a investice 750 mil. Kč do 

strojového vybavení 

 

- 2007 – zahájení provozu v nové tiskárně v průmyslové zóně Ostrava-Hrabová 

- 2007 – změna právní formy a názvu společnosti na Ringier Print CZ a.s. 

- 2010 – po sloučení dvou mediálních společností Ringier AG a Axel Springer AG 

proběhla změna názvu společnosti na Ringier Axel Springer Print CZ a.s.   
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Obrázek č. 2: Budova tiskárny v Ostravě (průmyslová zóna Hrabová) 

 

3.3. Michael Ringier  

Michael Ringier (1949) je stávajícím vlastníkem firmy Ringier 

AG, kterou vlastní po třetině ještě jeho sestry Annette 

Ringierová a Evelyn Linggová-Ringierová od 80. Let. Původně 

pracoval jako žurnalista a práci v Ringieru si původně vůbec 

nepředstavoval. Po dvou letech opustil studia na vysoké škole a 

v roce 1973 začal pracovat jako novinář v bulvárním 

mnichovském večerníku Abendzeitung. Ringier později 

absolvoval žurnalistický kurz a prošel stážemi v několika 

médiích, kde se zabýval především hospodářskými tématy. Za 
vrchol jeho novinářské praxe lze považovat jeho působení v 

německém Sternu koncem 70. let a především práci pro vydavatelství Gruner+Jahr. Do 

roku 1983 pracoval v časopisu o firmách nazvaném Impuls. Z Impulsu jeho cesta 

směřovala zpět do Švýcarska, kde začala jeho působnost v Ringieru. Nejprve dostal ve 

firmě na starost oblast nových médií, v čele správní rady zasedl v roce 1990. Kolem roku 

1992 začala firma v ČR vydávat deník Blesk. Dnes už do jejího portfolia také řadíme Aha, 

 Sport nebo časopisy ABC a Reflex. O pět let později se Ringier ujal operativního řízení 

firmy, ale jednalo se pouze o přechodné řešení a po šesti letech se vrátil na svou předchozí 

pozici. 

Michael Ringier je vášnivý sběratel umění. Jeho sbírka obsahuje díla z let 1909 až 1935, 

mezi jeho oblíbené umělce patří i např. František Kupka nebo Emil Fill. Nadšení v oblasti 

umění se velmi zřetelně projevuje také např. ve výročních zprávách společnosti, které jsou 

po stránce estetické každoročně připravovaný s významnými umělci celého světa. Např. 

výroční zprávu za rok 2008 zpracoval jako umělecké dílo americký malíř John Smith. 

Obrázek č. 3: Michael Ringier 
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3.4. Organigram Ringier Axel Springer Print CZ a.s.  
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Schéma č. 1: Organigram Ringier Axel Springer Print CZ a.s. 
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4. Analýza péče o pracovníky 
 

V této kapitole se zaměřím na konkrétní situaci v podniku a na výsledky dotazníkového 

šetření. 

4.1. Současný stav v oblasti péče o pracovníky ve 

vybraném podniku 

Schválení benefitů probíhá na každoroční schůzi s odborovým orgánem, kde dochází 

k uzavření tzv. Kolektivní smlouvy. Tato smlouva společně se zákoníkem práce a dalšími 

směrnicemi tvoří hlavní náplň veškeré personální činnosti. 

Základní motivační prvky- finanční odměny 

- Příplatky 

Např. – práce přesčas, ve svátky, soboty a neděle, odpolední, noční, pohotovost (mechanici 

a údržbáři) 

- Mimořádná odměna za odpracované směny 

Zaměstnanci na ni mají nárok, pokud v daném kalendářním roce odpracují všechny 

plánované směny a jejich jedinou absencí na pracovišti je dovolená nebo sick-days. 

Odměna je ve výši týdenní mzdy ročně. 

- Roční mimořádná odměna 

Je závislá na hospodářském výsledku firmy. 

- Vliv míry inflace na odměnu zaměstnanců 

V případě, že ČSÚ stanoví sníženou míru inflace, zaměstnavatel následující rok vyplatí 

zaměstnancům mzdy o danou sníženou míru. 

V roce 2011 byla míra inflace 1,9 %. Z tohoto důvodu navýšil zaměstnavatel 

zaměstnancům základní mzdy o 1,9 %. 

- Odměna za pracovní věrnost 

Odměna se určuje podle odpracovaných let.  

Po 5 letech- 1500kč 

Po 10 letech- 2000kč… 
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Další odměny jsou v rámci životního jubilea 50 let věku nebo při odchodu do starobního 

důchodu. 

- Příspěvek na penzijní pojištění 

- Návštěva v případě nemoci zaměstnance 

Trvá- li nemoc zaměstnance déle než 30 dnů, kolegové mají možnost návštěvy a koupi 

daru v hodnotě 1000 Kč. 

- Odstupné 

Jestliže zaměstnanec požádá o ukončení pracovního poměru na vlastní žádost, nepřipadá 

mu žádné odstupné. Pokud je pracovní poměr rozvázán z organizačních důvodů na straně 

zaměstnavatele náleží mu odstupné dle zákoníku práce a zaměstnancům pracujícím ve 

společnosti déle než 10 let se pak násobek průměrné měsíční mzdy jako odstupného 

posuzuje dle délky odpracovaných let.  

Ostatní benefity 

- Pracovní doba 

Zaměstnanci jsou přítomni na pracovišti 8 h denně, z toho 7,5 hodiny je pracovní doba a ½  

hodiny je čas na přestávku, který se do pracovní doby nezapočítává.   

Pracovní režim na daných střediscích tiskárny se liší:  

- Novinová část - tato oblast má nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobu 

- Akcidenční část (katalogy, knížky) - zde je třísměnný provoz, ranní (6-14h), 

odpolední (14-22h), noční (22-6h) 

- Administrativa - tito  pracovníci mají pružnou pracovní dobu, tzn. nástup do práce 

a ukončení je různé, je ovšem stanovená pevná pracovní doba (9-13h) 

Ve všech střediscích je nutné dodržet 37, 5h odpracovaných, tzv. týdenní pracovní fond. 

- Týden dovolené navíc 

Podle zákoníku práce jsou stanoveny 4 týdny dovolené. V této firmě mají zaměstnanci 

právo na 5 týdnu dovolené. 

- Volno s náhradou mzdy 

Toto volno se dává v případě úmrtí rodičů, manžela, manželky, dítěte, blízkého 

příbuzného. 

Zákoník udává 2 dny a podnik přidává ještě 1 den navíc. 

-  Sociální fond (příspěvky na akce) 
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Jedná se o určitou sumu peněz (1500 Kč) na osobu v HPP ke dni 1. 1. v daném roce. 

Z tohoto objemu peněz se financují různé akce, očkování, rekreační středisko aj. 

- Závodní stravování 

Je dotované zaměstnavatelem. Zaměstnanci pracující na ranní nebo odpolední směně si 

zaplatí 23 Kč za oběd, zbytek doplácí zaměstnavatel. Pracující na noční směně dostávají 

stravenku v hodnotě 55 Kč zdarma. 

- Pracovní oděvy a pomůcky 

V rámci zákona dostávají zaměstnanci oděvy a pomůcky, firma jim poskytuje navíc mycí a 

hygienické prostředky (prášek na praní, čistící pasty, ručníky, krémy na ruce…). 

- Sick Days 

Zaměstnanci mají nárok na placené volno v případě nevolnosti, virózy apod. Jedná se o 1 

den na pololetí tj. celkem 2 dny v kalendářním roce. 

 

4.2. Analýza zjištěných údajů z dotazníků 

Teoretická východiska k vytvoření dotazníku 

Dotazník je metodický nástroj výzkumu. Patří mezi nejfrekventovanější metodu, která je 

poměrně rychlá k získávání informací o znalostech, postojích atd. 

Dělí se na vstupní část, druhou část a konec. 

Typy otázek jsou: 1) uzavřené- vypsané hotové odpovědi 

        2) otevřené- volnost odpovědi 

         3) polozavřené- daná alternativa a vysvětlení 
Délka dotazníku by neměla překročit 30 minut. 

Průvodním dopisem vysvětlujeme, proč se obracíme na respondenta, proč jsme si vybrali 

jeho atd.[5] 

Vyhodnocení dotazníkového šetření 

Jako respondenty jsem si vybrala zaměstnance firmy Ringier Axel Springer Print CZ a.s., 

kterým bylo rozdáno 127 dotazníků (viz příloha č. 1.). Vyplňovali je jak muži, tak i ženy 

bez rozdílu pracovní pozice, věku nebo vzdělání. V dotaznících je použito 11 otázek 

zaměřených ke spokojenosti zaměstnanců z benefity. Návratnost dotazníků byla 53 %. 

Otázka č. 1: Jak dlouho pracujete v této společnosti? 

 
 

 
 

 

 

 

Tabulka č. 1: Délka pracovního poměru 

Délka pracovního 

poměru 

0-3 měsíce 4 měsíce -  rok 2-5 let 5 a více Celkem 

Abs. Četnost 2 6 13 46 67 

Rel. Četnost 0,03 0,09 0,19 0,69 1 
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V této tabulce je zobrazena délka pracovního poměru. Nejvíce je zastoupena možnost 5 a 

více let.  Z toho si odvozuji, že zaměstnanci jsou spokojeni a neodcházejí pracovat jinam 

po krátkém časovém úseku. 

Otázka č. 2: Jakou formou, typem pracovního úvazku jste zaměstnán? 

 

 

 

 

 

 

Tabulka č. 2: Typ pracovního úvazku 

Tabulka ukazuje jakou formou, typem pracovního úvazku jsou pracovníci zaměstnání. 

Značně převládá možnost zaměstnání hlavním pracovním poměrem. 

Otázka č. 3: Jaká je přibližná délka Vaší praxe? 

 

 

 

Tabulka č. 3: Délka praxe 

Z tabulky č. 3. je zřejmé, že pracovníci mají délku praxe delší, než 1 rok, což svědčí o 

jejich stabilitě ve firmě. 

  

Typ pracovního 

úvazku 

Hlavní 

pracovní 

poměr 

Částečný prac. 

poměr 

Dohoda 

o 

pracovní 

činnosti 

Dohoda o 

provedení 

práce 

celkem 

Abs. Četnost 66 - 1 - 67 

Rel. Četnost 0,99 - 0,01 - 1 

Délka praxe do 3 

měsíců 

do 6 měsíců do 1 

roku 

více jak 

1 rok 

Celkem 

Abs. Četnost 2 1 - 64 67 

Rel. Četnost 0,03 0,01 - 0,96 1 
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Otázka č. 4: Seřaďte podle významnosti jednotlivá kritéria, která jsou pro Vás  

důležitá při výběru zaměstnaní. 

1- Nejdůležitější 

8- Nedůležité 

Kritéria Pořadové číslo Počet respondentů 

 Stabilita 

pracovního 

místa 

1. 29 

Vyšší nástupní 

plat 

2. 10 

Přátelské 

pracovní 

prostředí 

3. 16 

Dobré jméno 

firmy 

4. 13 

Zaměstnanecké 

benefity 

5. 12 

Samostatnost a 

odpovědnost 

6. 27 

Investice do 

vzdělání 

7. 30 

Možnost práce v 

zahraničí 

8. 44 

Tabulka č. 4: Významnost jednotlivých kritérii 

Z této tabulky vyplývá, že nejvíce důležitá je stabilita místa, naopak mezi nedůležité 

kritérium patří možnost práce v zahraničí. 

Otázka č. 5: Bylo pro Vás při rozhodování o současném zaměstnání důležité právě 

portfolio poskytovaných benefitů ve společnosti? 

 

 

 

Tabulka č. 5: Důležitost benefitů 

 

  

Důležitost benefitů ano Ne Částečně 

ano 

celkem 

Abs. Četnost 10 30 27 67 

Rel. Četnost 0,15 0,45 0,40 1 
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Tabulka č. 5. poukazuje na důležitost benefitů při jejich prvotním rozhodování o 

zaměstnání v této firmě. Je patrné, že častější odpovědí je možnost ne. Pro respondenty 

byly důležitější jiné pracovní podmínky. 

 

Otázka č. 6: Označte, na které z těchto benefitů máte v současné době nárok a 

využíváte je: 

Benefity Počet respondentů 

Příspěvek na stravování 58 

Školení 18 

Týden dovolené navíc 61 

Služební vozidlo či mobilní telefon 11 

Rekreace, sport, kultura 5 

Penzijní připojištění 24 

Jiné (13. plat) 2 

Nemám nárok na benefity 0 
Tabulka č. 6: Využívané benefity 

Nejvíce využívanými benefity v této společnosti jsou týden dovolené navíc a příspěvek na 

stravování. 

Otázka č. 7:  Přál (a) byste si změnit některé z benefitů? 

 

 

 

Tabulka č. 7: Změna benefitů 

V této tabulce je vidět, že by si respondenti přáli změnit některé benefity.  

Otázka č. 8: Zatrhněte, které benefity nebyly zmíněny, a které byste si přál (a) zavést: 

Benefity Počet respondentů 

Firemní školka 3 

Přechodné ubytování 0 

Příspěvky na dovolenou 25 

Výuka jazyků 26 

Nic 18 
Tabulka č. 8: Benefity, které si přejí zaměstnanci 

Z tabulky vyplývá, že nejvíce si zaměstnanci přeji výuku jazyku. 

  

Změna benefitů Ano Ne celkem 

Abs. Četnost 36 31 67 

Rel. Četnost 0,54 0,46 1 
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Otázka č. 9: Věk 

 

 

 

Tabulka č. 9: Věk 

Z hlediska věkové struktury respondentů byla nejvíce zastoupena skupina ve věku 26 a 

více let. 

Otázka č. 10: Vzdělání 

Tabulka č. 10: Vzdělání 

V tomto případě můžeme z tabulky vidět, jakého vzdělání respondenti dosáhli. Nejvíce je 

zastoupena skupina vyučenými zaměstnanci. Podle mě to odpovídá povaze pracovních 

pozic, kde převládají dělnické profese. 

Otázka č. 11: Pohlaví 

 

 

 

Tabulka č. 11: Pohlaví 

Poslední tabulka popisuje počet mužů a žen, kteří odpovídali na dotazník. Mužů bylo 37 a 

žen 30. 

   

Věk 18-25 let 26 a více celkem 

Abs. Četnost 4 63 67 

Rel. Četnost 0,06 0,94 1 

Vzdělání základní Vyučen SŠ s 

maturitou 

VOŠ VŠ celkem 

Abs. Četnost 4 32 20 1 10 67 

Rel. Četnost 0,06 0,48 0,30 0,01 0,15 1 

Pohlaví muž Žena celkem 

Abs. Četnost 37 30 67 

Rel. Četnost 0,55 0,45 1 
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5. Návrhy a doporučení 

5.1. Získané výsledky 
 

V této kapitole vyhodnotím závěry výzkumu a na základě výsledku, které jsem získala 

z dotazníkového šetření, se pokusím navrhnout opatření, která by mohla firmě zlepšit její 

dosavadní systém a přispět ke spokojenosti zaměstnanců. 

Na základě vyhodnocení otázky č. 6., která se týká benefitů na které mají zaměstnanci 

v současné době nárok a využívají je, jsem získala překvapivé výsledky. Nejvíce hlasů 

získala položka týden dovolené navíc. V porovnání s položkou s nejméně hlasy, kdy 

zaměstnanci sami odpovídali odpovědi, že jako benefit mají 13. plat. Zůstává otázkou, zda 

si respondenti vůbec uvědomili, že tento 13. plat je vlastně benefit. V případě položky na 

benefit v oblasti rekreace, sportu a kultury, stojí za uváženou, zda tento benefit 

z finančního hlediska vůbec zavádět. 

Otázka č. 7. a č. 8. má mezi sebou návaznost. Změnu benefitů si zaměstnanci přejí, z toho 

vyplývá reakce na další otázku. Velmi pozitivní, byla podle vyhodnocení, reakce na 

zavedení výuky jazyků. Z tohoto důvodu navrhuji, aby firma provedla detailnější průzkum, 

zda by bylo vhodné tento benefit zavádět. Za zmínku bych brala v uvážení položku, která 

se týká zavedení firemní školky. Byl zde projeven zájem, doporučuji opět provést 

detailnější průzkum. 

V celkovém shrnutí bylo zjištěno, že převážná většina respondentů se pohybovala ve 

věkové hranici od 26 a více let, ve vzdělání převládalo vyučení a respondentů bylo více 

mužů. 
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6. Závěr 
  

Ve své bakalářské práci jsem se zabývala péči o pracovníky ve společnosti Ringier Print 

Axel Springer CZ a.s., přesněji jejich benefity. 

Péče o zaměstnance a jejich benefity patří do jedné z nejdůležitějších oblastí v každém 

podniku. Pokud je ve společnosti nevyhovují péče a malý zájem ze strany společnosti o 

poskytování benefitů, nemůže být podnik maximálně úspěšný. Dochází k nespokojenosti 

zaměstnanců a následně s tím spojené problémy, které postupně ovlivňují pracovní 

morálku. Od zaměstnanců se vyžaduje maximální nasazení, výkonnost, spolehlivost atd. 

Proto by bylo vhodné, kdyby podniky nabízeli odpovídající péči, aby se udržela pracovní 

spokojenost zaměstnanců. Dnešní doba umožňuje zaměstnavatelům široké spektrum 

nabídek benefitů, proto by bylo vhodné zjistit ze strany zaměstnanců, které benefity 

nabízet. Velké firmy si mohou dovolit určitě propracovanější systém nabídek benefitů, za 

to malé firmy se přiklánějí k finančním odměnám, které tak nezatěžují finanční stránku 

podniků. 

V teoretické části bakalářské práce jsem nejprve klasifikovala její typy a poté jsem plynule 

poukázala na hlavní položky. 

V praktické části jsem pomocí dotazníkového šetření získala potřebné údaje, které jsem 

následně zhodnotila a vytvořila jsem tak určitou představu o tom, které benefity 

zaměstnance zajímají a o které naopak nemají zájem. V případě, že není o některý 

z benefitu zájem, z finančního hlediska by bylo nepraktické ho zavádět. Tato představa by 
měla firmě usnadnit situaci při jejím budoucím rozhodování o benefitech.  

Ve společnosti Ringier Print Axel Springer CZ a.s. je podle mě oblast péče funkční a 

nabídka benefitů více než pestrá. Jak vyplynulo z mého šetření, zaměstnanci jsou se 

stávajícím systémem spokojeni. Jako doporučení pro budoucí období jsem firmě navrhla 

provést detailnější průzkum mezi zaměstnanci, který prokáže, zda je potřeba některé 

benefity změnit nebo úplně odstranit.  

Zpracování této bakalářské práce bylo pro mě přínosné, jelikož z předmětu personalistika 

chci skládat státní závěrečnou zkoušku. Náhled z praktického hlediska považuji tedy za 

velmi užitečný.  
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Příloha č. 1. 

Dotazník 

 

Vážený respondente, 

Jsem studentkou Hornicko- geologické fakulty VŠB- TUO v Ostravě- Porubě, obor 

Ekonomika a řízení v oblasti nerostných surovin, a ráda bych Vás požádala o vyplnění 

tohoto dotazníku. Tento dotazník slouží ke zjištění údajů zaměřených na vaši spokojenost 

s benefity apod. Získané informace mi pomohou při zpracování mé bakalářské práce. Tyto 

údaje nebudou dále zveřejňovány, ani poskytovány dalším subjektům, budou použity 

pouze k mému výzkumu. Je to zcela dobrovolné a anonymní. 

Prosím zaškrtněte vždy jen jednu odpověď, pokud není uvedeno jinak. 

Děkuji za Vaši spolupráci a Vámi obětovaný čas.    Eva Maová 

1. Jak dlouho pracujete v této společnosti? 

1) 0-3 měsíce 

2) 4 měsíce- 1 rok 

3) 2-5 let 

4) 5 a více 

2. Jakou formou, typem pracovního úvazku jste zaměstnán? 

1) hlavní pracovní poměr 

2) částečný 

3) dohoda o pracovní činnosti 

4) dohoda o provedení práce 

3. Jaká je přibližná délka vaší praxe? 

1) do 3 měsíců 

2) do 6 měsíců 

3) do 1 roku 

4) více jak 1 rok 

4. Seřaďte podle významnosti jednotlivá kritéria, která jsou pro Vás důležitá při 

výběru zaměstnání 

1- nejdůležitější 

8- nedůležité 

- zaměstnanecké benefity 

- vyšší nástupní plat 

- dobré jméno firmy 

- přátelské pracovní prostředí 

- stabilita pracovního místa 

- samostatnost a odpovědnost ve větší míře 

- možnost práce v zahraničí 
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investice do vzdělávání a rozvoje zaměstnaní 

5. Bylo pro Vás  při rozhodování o současném zaměstnaní důležité právě 

portfolio poskytovaných benefitů ve společnosti? 

1) ano 

2)  ne 

3) částečně ano 

6. Označte, na které z těchto benefitů máte v současné době nárok a využíváte je: 

1) příspěvek na stravování 

2) školení 

3) týden dovolené navíc 

4) služební vozidlo či mobilní telefon 

5) rekreace, sport, kultura 

6) penzijní připojištění 

7) jiné, uveďte………………………….. 

8) nemám nárok na nic 

7. Přál(a) byste si změnit některé z benefitů? 

1) ano 

2) ne 

8. Zatrhněte, které benefity nebyly zmíněny, a které byste si přál(a) zavést: 

1) firemní školka 

2) přechodné ubytování 

3) příspěvky na dovolenou 

4) výuka jazyků 

5) jiné, uveďte…… 

6) nic 

9. Věk 

1) 18-25 

2) 26 a více 

10. Dosažené vzdělání 

1) základní 

2) vyučen 

3) SŠ s maturitou 

4) VOŠ 

5) VŠ 

11. Pohlaví 

1) muž 

2) žena 
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