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Abstrakt 

Tato diplomová práce se zabývá problematikou zaměstnaneckých benefitů s důrazem  na 

motivaci zaměstnanců. Teoretická část práce obsahuje popis charakteristiky zaměstnaneckých 

benefitů, legislativního rámce, členění a vyuţívání jednotlivých zaměstnaneckých výhod a 

teoretická východiska pro hodnocení, motivaci a odměňování zaměstnanců. Praktická část 

práce je zaměřena na analýzu současného systému zaměstnaneckých benefitů ve společnosti 

OKD, a.s., provedení dotazníkového šetření mezi jejími zaměstnanci a provedení návrhů a 

doporučení na změny, které by vedly k oţivení systému odměňování a k lepší motivaci 

zaměstnanců ve vybrané společnosti. 

 

Klíčová slova: zaměstnanec, zaměstnavatel, zaměstnanecké výhody, zaměstnanecké benefity, 

motivace. 

 

Abstract  

This Master's thesis is engaged in questions of employee benefits especially with emphasis on 

employee motivation. The theoretical part includes a description of the characteristics of 

employee benefits, the legislative framework, structure and use of particular employee 

benefits and theoretical solution to the employee evaluation, motivation and rewarding. The 

practical part focuses on the analysis of the current employee benefits system in company 

OKD, a.s., the concept of a questionaire investigation among its employees and the 

implementation of proposals and recommendations for the changes, which should boost the 

rewarding system and engage to the better employee motivation in choosen company. 
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Úvod 

Podmínkou úspěšného fungování kaţdé společnosti jsou především efektivně pracující 

zaměstnanci. Čím efektivněji odvádějí zaměstnanci svoji práci, tím vyšší výkonnost a úspěch 

celé organizace můţeme očekávat. K tomu, aby zaměstnanci plnili poţadavky svých 

nadřízených, je nutné  umět zaměstnance správným způsobem motivovat, zejména pak jedná-

li se o úkony, jeţ jsou nad rámec jejich povinností. 

Motivovat zaměstnance lze nejrůznějšími způsoby. Jednou z moţností, která se nabízí, je 

poskytnout zaměstnanci nějakou výhodu. Problematika zaměstnaneckých výhod či jinak 

řečeno zaměstnaneckých benefitů je tématem této diplomové práce.  

 

Poskytování zaměstnaneckých výhod je tedy jedním z motivačních nástrojů, které 

společnostem pomáhají k získání a udrţení si toho nejcennějšího co mají – tedy jejich 

zaměstnanců. Aby benefity správně plnily svou funkci, musejí být atraktivní jak pro 

zaměstnance, tak pro zaměstnavatele. Proto je nutné při výběru benefitů efektivně propojit 

různorodost zaměstnaneckých benefitů spolu s daňovými výhodami.  

Kaţdá společnost, která si chce udrţet svou pozici mezi prestiţními zaměstnavateli, musí 

neustále rozvíjet a inovovat systém svých zaměstnaneckých výhod, aby se tak odlišila od 

konkurence a v neposlední řadě, aby byla schopna motivovat zaměstnance k lepšímu výkonu, 

který má vliv na výkonnost celé organizace. Aby společnost nezaostávala oproti 

konkurenčním podnikům, je nutné neustále sledovat nové trendy v oblasti benefitů, které se 

na trhu objevují. 

 

Cílem této diplomové práce bude provést analýzu současného stavu zaměstnaneckých 

benefitů ve společnosti OKD, a.s., a navrhnout změny v tomto systému, které by vedly 

k oţivení systému odměňování a k lepší motivaci zaměstnanců. K navrţení nového systému 

zaměstnaneckých benefitů bude pouţita metoda dotazníkového šetření mezi zaměstnanci, 

abychom tak lépe poznali současnou situaci ve společnosti a navrţené změny byly opravdu 

efektivní. 

 

Pro zpracování této diplomové práce bude pouţito metod deskripce a analýzy. Metody 

deskripce budou pouţity v části, která se zaměřuje na charakteristiku zaměstnaneckých 

benefitů.  Metody analýzy budou vyuţity pro zpracování výsledků dotazníkového šetření a 

také pro hodnocení systému zaměstnaneckých benefitů ve zkoumané společnosti. 
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1 Charakteristika benefitů 

1.1 Legislativní úprava benefitů v ČR 

Zaměstnanecké benefity jsou v České republice řízeny a ovlivňovány několika legislativními 

prameny. Mezi hlavní legislativní prameny patří: Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, 

ve znění pozdějších předpisů, Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, Zákon č. 589/1992 Sb., 

o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, Zákon č. 

592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění a Vyhláška č. 114/2002 Sb., o 

fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, nám definuje příjmy pro potřeby tohoto zákona, 

které z těchto příjmů nejsou předmětem daně z příjmů a které příjmy jsou naopak od daně 

z příjmů osvobozeny. Pro zaměstnavatele je zásadní § 24 Zákona č. 586/1992 Sb., o daních z 

příjmů, kde jsou definovány výdaje (náklady) vynaloţené na dosaţení, zajištění a udrţení 

příjmů, tedy výdaje, které jsou daňově uznatelné a § 25 téhoţ zákona, kde jsou popsány 

výdaje, které nemohou být daňově uznatelnými. Dále v tomto zákoně můţeme v  § 15 nalézt 

problematiku penzijního připojištění a ţivotního pojištění,  včetně výše limitů pro sníţení 

základu daně z příjmů. 

Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění  určuje, ţe vyměřovacím 

základem zaměstnance pro pojistné na důchodové pojištění je úhrn příjmů, které jsou 

předmětem daně z příjmů fyzických osob podle zákona o daních z příjmů a nejsou od této 

daně osvobozeny a které mu zaměstnavatel zúčtoval v souvislosti se zaměstnáním, které 

zakládá účast na nemocenském pojištění nebo účast jen na důchodovém pojištění. 

Zúčtovaným příjmem se rozumí plnění, které bylo v peněţní nebo nepeněţní formě, případně 

formou výhody poskytnuto zaměstnanci zaměstnavatelem nebo předáno v jeho prospěch. 

Pro odvody pojistného na sociální zabezpečení platí pravidla definována v Zákoně č. 

589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 

zaměstnanosti. 

V Zákoně č. 262/2006 Sb., zákoníku práce je z pohledu zaměstnaneckých benefitů podstatná 

zejména Část X., která se zabývá problematikou péče o zaměstnance. 

Fond kulturních a sociálních potřeb je vymezen Vyhláškou č. 114/2002 Sb., která definuje 

jeho tvorbu a pouţití. Pojem sociální fond není v české legislativě přesně definován. Jedná se 
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o účelově vytvořený fond, který je tvořen dobrovolně na základě rozhodnutí zaměstnavatele 

ze zisku po zdanění  pro potřeby, které by jinak byly kryty z fondu kulturních a sociálních 

potřeb. Je  určen pro všechny zaměstnance bez výjimky a lze z něj poskytovat plnění v 

podstatě na cokoliv. 

1.2 Charakteristika zaměstnaneckých benefitů 

Zaměstnanecké benefity jsou charakterizovány jako odměny poskytované navíc k různým 

formám peněţních odměn a tvoří významnou část celkového souboru odměn. 

„Cílem politiky a praxe zaměstnaneckých výhod organizace jsou: 

 poskytnout atraktivní a konkurenceschopný soubor celkových odměn, které by 

umoţnily jak získat, tak i udrţet vysoce kvalifikované pracovníky; 

 uspokojovat osobní potřeby pracovníků; 

 posilovat oddanost a vědomí závazku pracovníků vůči organizaci; 

 poskytovat některým lidem daňově zvýhodněný způsob odměny.” [4] 

Výše zmíněné cíle v sobě nezahrnují motivování pracovníků jako takové, jelikoţ většina 

zaměstnaneckých benefitů nemá přímý nebo bezprostřední vliv na výkon pracovníků. 

V minulosti bylo pohlíţeno na zaměstnanecké výhody jako na systém nástrojů, jejichţ cílem 

není motivace pracovníků, ale vytváření úzké vazby mezi zaměstnavateli a zaměstnanci, které 

vedou k loajalitě pracovníků, angaţovanosti a výkonu organizace. Tento názor se 

v posledních letech začíná pomalu vytrácet a čím dál více společností volí jako systém 

motivace svých zaměstnanců právě zaměstnanecké benefity. V nadnárodních korporacích 

hrají benefity v systému odměňování a motivace zaměstnanců velmi významnou roli. 

Motivační síla benefitů se však můţe časem zmenšovat. Děje se tak především v případech, 

kdy zaměstnanecké benefity tzv. ustrnou a nejsou pravidelně obměňovány . Zaměstnanci pak 

začnou na benefity pohlíţet jako na automatickou část své odměny za práci a benefity tak 

ztrácejí svůj účel motivace. Proto je také potřeba zvolit vhodnou strategii a politiku 

zaměstnaneckých výhod a ty v pravidelných intervalech analyzovat. Při volbě strategie 

bychom se měli zaměřit zejména na  rozsah a škálu benefitů, které chceme zaměstnancům 

poskytovat a v neposlední řadě bychom měli věnovat značnou pozornost nákladům, které 

jsme ochotni na poskytování těchto výhod vynaloţit. Správně zvolená strategie je základem 

pro tvorbu politiky zaměstnaneckých výhod. 
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Politika zaměstnaneckých výhod se zaměřuje na: 

 typy, velikost, rozsah a škálu zaměstnaneckých výhod; 

 celkové náklady poskytování zaměstnaneckých výhod; 

 uplatňování flexibilních zaměstnaneckých výhod. 

1.3 Členění zaměstnaneckých benefitů 

Peněţní a nepeněţní formy zaměstnaneckých benefitů 

Základním členěním zaměstnaneckých benefitů je jejich forma poskytování a to v peněţním 

či nepeněţním plnění. Peněţním plněním rozumíme především příjem finančních prostředků, 

kdeţto nepeněţní plnění v sobě zahrnuje různé formy zaměstnaneckých výhod, které mohou 

být například naturálního charakteru. 

Fixní a flexibilní systém zaměstnaneckých benefitů 

Velmi častým členěním benefitů, které se v oblasti odměňování hojně vyuţívá je jejich 

členění na fixní a flexibilní systém. U fixního systému poskytování vybere zaměstnavatel 

určité benefity, které mohou zaměstnanci čerpat a záleţí na zaměstnancích, zda se tyto 

benefity rozhodnou vyuţít či nikoliv. Zde je velmi důleţité provést analýzu jednotlivých 

benefitů a vybrat s pomocí zaměstnanců a jejich zpětné vazby benefity, které budou 

zaměstnanci skutečně vyuţívat. Druhou moţností je vytvoření flexibilního systému, který 

bývá velmi často nazýván jako kafeteria systém. V podstatě se jedná o „balíček“ benefitů, 

z něhoţ si zaměstnanci libovolně vybírají benefity o které mají zájem, ovšem dle stanovených 

pravidel. Tento systém můţe být pro zaměstnance výhodný v tom, ţe můţe maximálně 

optimalizovat čerpání zaměstnaneckých benefitů dle svých preferencí. Tento systém však není 

výhodný jen pro samotné zaměstnance, ale také pro zaměstnavatele. 

Mezi hlavní přednosti flexibilního systému patří: 

 úspornější systém odměňování; 

 efektivní vynaloţení nákladů a moţnost jejich kontroly; 

 širší a pestřejší škála odměňování. 

Plošné a individuální benefity 

Další formou členění zaměstnaneckých benefitů je způsob jejich poskytování. Zde je důleţité 

si uvědomit, zda se jedná o benefit plošný, tzn., ţe je poskytován všem zaměstnancům bez 

rozdílu, či zda se jedná o individuálně poskytované benefity jen určité skupině zaměstnanců. 



5 
 

Při volbě strategie v oblasti odměňování je důleţité mít na paměti, ţe odměňování by nemělo 

mít v ţádném případě diskriminační charakter. Proto se také můţeme velmi často setkat 

s názory vrcholových manaţerů, ţe pokud nemohou určitý benefit, který společnost poskytuje 

čerpat všichni zaměstnanci, tak to není benefit. Toto tvrzení  bychom mohli pouţít a ctít 

pouze v případě, kdybychom nepouţívali zaměstnanecké benefity k motivaci zaměstnanců 

k lepším pracovním výkonům. Pokud pouţijeme poskytování zaměstnaneckých výhod jako 

jeden z motivačních faktorů, je nutné rozdělit benefity na plošně poskytované a individuální, 

které jsou poskytovány jen při splnění určitých podmínek. V poslední době se stal tento 

způsob motivace zaměstnanců velmi oblíbeným jak u zaměstnavatelů, tak u zaměstnanců. 

Odměna, v tomto případě benefit, který je zaměstnanci takto poskytován však musí být přímo 

úměrný výkonu, za který jej poskytujeme. Na to bychom neměli zapomínat. Těţko budeme 

motivovat zaměstnance k lepšímu pracovnímu výkonu, kdyţ mu jako odměnu slíbíme 

například lístek do kina. Způsoby odměňování prostřednictvím individuálních benefitů se 

velmi často pouţívají při odměňování nadstandardních výkonů, či při odměňování manaţerů. 

Členění benefitů dle zdroje z něhoţ jsou benefity poskytovány 

Benefity lze z pohledu zaměstnavatele rozdělit podle zdroje z něhoţ jsou poskytovány a to 

následujícím způsobem: 

 na vrub daňově uznatelných výdajů; 

 na vrub daňově neuznatelných výdajů; 

 ze sociálního nebo obdobného fondu tvořeného ze zisku po jeho zdanění; 

 ze zisku po zdanění, respektive z nerozděleného zisku z předchozích účetních období. 

[12] 

Z pohledu zaměstnance lze zaměstnanecké benefity rozdělit na benefity, které jsou 

osvobozeným příjmem od daně z příjmu a benefity, které jsou zdaňovaným příjmem. Jelikoţ 

je systém zdaňování zaměstnaneckých benefitů poměrně sloţitý a rozsáhlý proces, vyuţívá 

k těmto účelům řada společností externího dodavatele, který se na danou problematiku 

specializuje. 
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1.4 Druhy zaměstnaneckých benefitů 

Mezi hlavní typy zaměstnaneckých výhod patří následující kategorie benefitů: 

1. Osobní jistoty a bezpečnost 

Do této kategorie patří benefity zahrnující zejména: 

Zdravotní péči – je nejčastěji zabezpečena prostřednictvím zdravotního pojištění, která mimo 

jiné zahrnuje také soukromou (nadstandardní) péči a kryje náklady léčení na soukromých 

klinikách. 

Pojištění – jedná se nejčastěji o příspěvky na penzijní připojištění a ţivotní pojištění, které 

patří mezi nejrozšířenější benefity.  

Nemocenské dávky – zaměstnavatelé poskytují svým zaměstnancům plnou mzdu/plat po 

dobu nemoci zaměstnance. Tento benefit patří mezi velmi rozšířené zaměstnanecké výhody u 

nadnárodních společností.  

Dodatečné odstupné – jedná se o odstupné vyplácené z důvodu nadbytečnosti. Je obvykle 

definováno jako odstupné vyplácené nad rámec k odstupnému, které je definováno dle 

zákona. U vedoucích a výše postavených pracovníků se velmi často pouţívá zvláštní platba 

odstupného, která je obvykle definována jako kompenzace za ztrátu funkce (golden 

handshake, zlatý padák). 

Poradenství v oblasti kariéry – tato forma zaměstnaneckých výhod je poskytována 

zaměstnancům, kteří byli propuštěni z důvodu nadbytečnosti. Tato sluţba je obvykle 

poskytována prostřednictvím specializovaných poradců, kteří se snaţí najít pro propuštěné 

zaměstnance nové pracovní příleţitosti, případně je rozvíjet v jiných oblastech, neţ působili 

doposud a usnadnit jim tak případný přechod na jiný druh práce. 

2. Osobní potřeby 

Zaměstnanecké výhody zahrnující osobní potřeby představují zejména: 

Poskytování mateřské a rodičovské dovolené a dávek během této doby pobíraných nad 

rámec stanovený zákonem. 

Péče o děti zaměstnanců v podnikových zařízeních jako jsou jesle a mateřské školky. Tento 

druh benefitu se stává stále více oblíbeným a rozšířeným. 



7 
 

Podnikové slevy – tyto slevy umoţňují zaměstnancům nákup produktů či sluţeb, které daná 

společnost nabízí za zvýhodněné “zaměstnanecké ceny”. 

Maloobchodní poukázky – jsou určeny na  nákup zboţí v jednotlivých obchodních 

řetězcích. 

Sportovní a společenská zařízení – obvykle zde mají zaměstnanci dané společnosti volný 

vstup nebo alespoň zvýhodněné vstupné. Jedná se například o posilovny, wellness centra či 

rekreační zařízení. 

Dodatková dovolená – jedná se o placenou dovolenou, která je zaměstnancům poskytována 

nad rámec stanovený zákonem. Obvykle se jedná o týden dovolené navíc, u některých 

společností to můţe být i více, dle počtu odpracovaných let ve společnosti. Tento benefit se 

stal jiţ natolik rozšířeným, ţe jej zaměstnanci velmi často ani nevnímají jako jednu ze 

zaměstnaneckých výhod a povaţují jej spíše za samozřejmost. 

Studijní volno – jedná se o dočasné přerušení kariéry v souvislosti se studiem. 

Zaměstnavatelé se tak snaţí podporovat rozvoj svých zaměstnanců. 

Různé formy poradenství – jedná se například o poradenství při odchodu do důchodu, 

finanční či osobní poradenství. 

3. Finanční výpomoc 

Finanční pomoc můţe mít následující formy: 

Zaměstnanecké půjčky – většinou se jedná o bezúročné půjčky poskytnuté podnikem nebo 

půjčky s velmi nízkým úrokem. 

Výpomoc při splacení hypoték – jedná se o dotaci úroků z hypoték do určité výše. Tento 

benefit obvykle svým zaměstnancům poskytují podniky, které se zaměřují na finanční sluţby. 

Příspěvky na relokaci zaměstnanců – tento benefit bývá obvykle poskytován formou 

příspěvku na stěhování, dále se jedná o refundaci nákladů pro realitní makléře a další sluţby 

spojené s přemístěním zaměstnanců z důvodu potřeb organizace. 

Podnikové automobily a pohonné hmoty – tento zaměstnanecký benefit je velmi 

oceňovanou výhodou ze strany zaměstnanců a to i přesto, ţe se jedná o zdaňovaný benefit, 

který musí být zaměstnanci přidaněn. Hlavním důvodem jeho oblíbenosti je, ţe si 
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zaměstnanci nemusejí pořizovat své vlastní automobily, tedy vynakládat své vlastní 

prostředky na pořízení automobilu a nemusejí se starat o jeho údrţbu. 

4. Jiné zaměstnanecké výhody 

Mezi tyto výhody patří například: bezplatné poskytování čajů, kávy a studených nápojů na 

pracovišti, poskytování dárků zaměstnancům při významných ţivotních událostech jako jsou 

například svatba, narození dítěte, významná ţivotní jubilea, očkování proti chřipce, odměna 

za doporučení nového zaměstnance, atd. 

1.5 Vyuţívání  zaměstnaneckých benefitů 

Finanční skupina ING, která se mimo jiné zabývá problematikou zaměstnaneckých benefitů, 

realizovala v červnu roku 2012 jiţ šestou vlnu anketního výzkumu, týkajícího se 

zaměstnaneckých benefitů. Anketního výzkumu se zúčastnilo 120 společností z České 

republiky.  

Daňově zvýhodněné zaměstnanecké benefity 

 

Graf č. 1: Daňově zvýhodněné zaměstnanecké benefity [28] 

Daňově  zvýhodněné benefity nabízelo v roce 2012 celkem 98% oslovených společností. 

V tomto roce stejně jako v roce 2011 poskytovaly společnosti v průměru více neţ tři daňově 

zvýhodněné benefity. Nejčastějšími daňově zvýhodněnými benefity byly v roce 2012 

vzdělávání  (82%), stravenky (81%) a penzijní připojištění (74%). Všechny tři benefity 

zaznamenaly oproti loňskému roku mírný nárůst. Z výzkumu také vyplývá, ţe téměř 60% 

společností povaţuje příspěvek na penzijní připojištění za standardně poskytovaný benefit. 
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Daňově zvýhodněné zaměstnanecké benefity v čase 

 

Graf č. 2: Daňově zvýhodněné zaměstnanecké benefity v čase [28] 

Srovnání s rokem 2011 naznačuje tendenci růstu podílu společností, které svým 

zaměstnancům přispívají na stravenky (+ 13 p.b.), vzdělávání (+ 4 p.b.) a penzijní připojištění 

(+ 3 p.b.). Ţivotní pojištění po výrazném nárůstu v roce 2011 (+ 15 p.b.) pokleslo, avšak vůči 

roku 2010 se penetrace zvýšila o 4 p.b.. 

Změny v daňově zvýhodněných benefitech 

 

Graf č. 3: Změny v daňově zvýhodněných benefitech [28] 



10 
 

Výpočet tendence: Tendence = („máme a plánujeme navýšení“ + „nemáme, ale plánujeme 

zavedení v tomto roce“) – („máme, ale plánujeme sníţení“ + „máme, ale plánujeme zrušení v 

tomto roce“) 

Z výše uvedeného grafu vyplývá, ţe vzdělávání bylo v roce 2012 nejdynamičtěji rostoucím 

benefitem, i kdyţ oproti roku 2011 není růst tak výrazný. U penzijního připojištění a 

ţivotního pojištění je moţné očekávat stagnaci. 

Daňově nezvýhodněné zaměstnanecké benefity 

 

Graf č. 4: Daňově nezvýhodněné zaměstnanecké benefity [28] 

Daňově nezvýhodněné benefity poskytovalo zaměstnancům v roce 2012 97% oslovených 

společností. V průměru poskytovaly společnosti celkem šest benefitů, přičemţ zde platí přímá 

úměra – čím větší podnik, tím více benefitů. Pokles zaznamenaly všechny čtyři hlavní 

benefity – sluţební automobil, mobilní telefon, vzdělávání a pitný reţim. 

Daňově nezvýhodněné zaměstnanecké benefity v čase 

Nabídka benefitů v rámci meziročního srovnání je velmi podobná. Z průzkumu vyplývá, ţe 

sluţební automobil poskytuje 75% společností, stejně jako mobilní telefon, který však 

zaznamenal pokles o 9%.  Dle grafu níţe je rovněţ patrné, ţe čím dál více společností se snaţí 

motivovat své zaměstnance formou záţitků (kultura a sport) a příspěvků na dovolenou, 

ačkoliv se jedná o spíše marginální zaměstnanecké výhody. 
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Graf č. 5: Daňově nezvýhodněné zaměstnanecké benefity v čase [28] 

Změny v daňově nezvýhodněných benefitech 

 

Graf č. 6: Změny v daňově nezvýhodněných benefitech [28] 

Výpočet tendence: 

Tendence = („máme a plánujeme navýšení“ + „nemáme, ale plánujeme zavedení v tomto 

roce“) – („máme, ale plánujeme sníţení“ + „máme, ale plánujeme zrušení v tomto roce“). 
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Z průzkumu vyplývá, ţe většina daňově nezvýhodněných benefitů má stagnující nebo mírně 

klesající tendenci. Jedná se zejména o finanční benefity. Výraznější nárůst lze v následujících 

letech očekávat u vzdělávání. 

Daňově nezvýhodněné zaměstnanecké benefity jsou více ovlivněny ekonomickou situací 

společností, na rozdíl od daňově zvýhodněných benefitů, které společnosti poskytují i 

v případě kdy dochází ke zhoršení ekonomické situace. 
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2 Odměňování zaměstnanců a jejich motivace 

2.1 Motivace zaměstnanců 

V rámci strategického řízení odměňování je motivace zaměstnanců jednou z nejdůleţitějších 

oblastí. Základním cílem strategie odměňování je v kaţdé organizaci formování kultury 

výkonu. Proto je natolik důleţité, abychom porozuměli faktorům, které motivují zaměstnance 

a s ohledem na tyto faktory bychom měli vytvářet strategii v odměňování, která by měla vést 

k lepší motivaci a angaţovanosti zaměstnanců. 

Teorie motivace se zabývá tím, co vede zaměstnance k tomu, aby se jejich pracovní výkon 

zvýšil. Správně motivovaní lidé jsou lidé se správně a jasně definovanými cíli, kteří vyvíjejí 

taková úsilí a podnikají takové kroky, které bezprostředně vedou k dosaţení těchto cílů.  

Model motivace 

Model motivace je zaloţen na upevňování a posilování očekávání a na teorii potřeb. 

 

 

Obr. 1_Proces motivace [4] 

Tento model naznačuje, ţe proces motivace je iniciován vědomým nebo mimovolným 

zjištěním neuspokojených potřeb. Tyto potřeby vytvářejí přání něčeho dosáhnout nebo něco 

získat. Poté jsou stanoveny cíle, o nichţ se věří, ţe uspokojí tyto potřeby a volí se cesty nebo 

způsoby chování, od nichţ se očekává, ţe povedou k dosaţení stanovených cílů. [2] 

V případě, ţe dojde k dosaţení stanoveného cíle, dojde také k uspokojení potřeby. Motiv 

potaţmo chování, které vedlo zaměstnance k dosaţení tohoto cíle se  zopakuje, pokud se 

v budoucnu objeví podobná potřeba. Naopak pokud k dosaţení cíle nedošlo, je více neţ 

Podniknutí kroků 
Potřeba 

Dosažení cíle 

Stanovení cíle 
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pravděpodobné, ţe se tyto kroky v budoucnu jiţ nebudou opakovat. To co zaměstnance 

skutečně motivuje jsou neuspokojené potřeby, a proto se objevují stále nové potřeby a celý 

proces se neustále opakuje. Proces motivace je poměrně komplikovaný, jelikoţ různí lidé mají 

různé potřeby a stanovují si různé cíle a podnikají nejrůznější kroky k dosaţení těchto cílů. Je 

tedy zcela logické, ţe jeden způsob motivace nemůţe v ţádném případě vyhovovat všem.  

Typy motivace 

Vnitřní motivace – v tomto případě jsou zaměstnanci motivování sami sebou a to především 

tím, ţe vykonávají práci, která uspokojuje jejich potřeby. Důleţitými faktory v oblasti vnitřní 

motivace jsou především moţnost dalšího rozvoje pracovníků, zajímavá a podnětná práce a 

v neposlední řadě moţnost kariérního růstu. 

Vnější motivace – v tomto případě jsou lidé motivováni prostřednictvím nejrůznějších metod, 

kterými jsou nejčastěji odměňování, povyšování, pochvala, ale také tresty. 

Vnější motivátory sice mívají bezprostřední a velmi výrazný účinek, jejich nevýhodou však 

je, ţe ve většině případů nepůsobí dlouhodobě. Oproti tomu vnitřní motivátory mají podstatně 

hlubší a dlouhodobější účinek, jelikoţ nejsou vyvolány zvnějšku. Tyto motivátory vypovídají 

o hodnotě a především kvalitě pracovního ţivota. I přesto však většina zaměstnanců potřebuje 

být více či méně motivována zvnějšku. 

Přístupy k motivaci 

Jednotlivé přístupy k motivaci jsou zaloţeny na motivačních teoriích. Mezi nejvýznamnější 

motivační teorie patří: 

 Teorie potřeb – tato teorie vychází z hierarchie potřeb, která začíná u základních 

lidských potřeb a vede aţ k potřebám seberealizace. Autorem této teorie je Maslow, 

který prohlásil, ţe pouze neuspokojená potřeba je hlavním motivátorem chování. 

Obdobnou teorii zastával Herzberger, který vytvořil. tzv. dvoufaktorový model. Do 

první skupiny faktorů patří motivátory, které pramení z práce samotné. Patří sem 

úspěch, uznání, pravomoc a odpovědnost. Do druhé skupiny patří faktory, které jsou 

z hlediska práce vnějšími motivátory a patří sem především peněţní odměna, 

postavení, jistota a bezpečí. 

 Teorie instrumentalisty – tato teorie vyuţívá k motivaci odměn a trestů, jedná se o 

metodu „cukru a biče“. Tato teorie pochází z Taylorových metod řízení a zastává 
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názor, ţe zaměstnanci budou lépe motivováni, pokud odměny a tresty budou přímo 

provázány s jejich pracovními výkony.  

 Teorie zaměřené na proces – tyto teorie se zaměřují na psychologické procesy, které 

ovlivňují motivaci. Tyto kognitivní teorie mohou být pro manaţery velmi uţitečné, 

jelikoţ poskytují velmi realistickou zpětnou vazbu, která můţe vedoucím 

pracovníkům pomoci při volbě vhodné motivace. 

Vztah mezi motivací, spokojeností s prací a výkonem 

Základní poţadavky týkající se spokojenosti s prací mohou zahrnovat vyšší plat, spravedlivý 

systém odměňování, reálné příleţitosti k povýšení, ohleduplné a participativní řízení, 

dostatečný stupeň sociální interakce při práci, zajímavé a rozmanité úkoly a vysoký stupeň 

autonomie, tj. kontroly nad tempem a metodami práce. Míra spokojenosti jedinců však závisí 

do značné míry na jejich vlastních potřebách a očekáváních a na prostředí, ve kterém pracují. 

[1] 

Spokojenost s prací 

Spokojenost s prací nám signalizují pozitivní a příznivé postoje zaměstnanců k práci, naopak 

nepříznivé postoje charakterizují jejich nespokojenost. Úroveň spokojenosti s prací je do 

značné míry ovlivňována motivačními faktory a kvalitou řízení. 

Spokojenost s prací a výkon 

Paradoxně spokojenost s prací nevede k vysokému výkonu, ale naopak vysoký výkon 

mnohdy vede ke spokojenosti s prací, coţ dokazuje fakt, ţe spokojený zaměstnanec nemusí 

být nutně produktivním pracovníkem a naopak velmi produktivní pracovník, nemusí být 

nutně spokojený. Zvýšení pracovní výkonnosti lze dosáhnout za předpokladu, ţe poskytneme 

zaměstnancům příleţitost k výkonu a zajistíme jim adekvátní znalosti a dovednosti potřebné 

k uskutečnění daného výkonu. Nesmíme však zapomenout zaměstnance za dobře odvedenou 

práci odměnit, ať uţ formou peněţní či nepeněţní. 

Motivace a peníze 

Nejčastější pouţívanou odměnou jsou peníze ve formě mzdy, či jiného druhu odměny. Peníze 

jsou významným motivačním faktorem, avšak nelze předpokládat, ţe budou motivovat 

zaměstnance stejným způsobem, neboť někteří lidé jsou penězi motivováni více neţ jiní. 

Peníze jsou v oblasti odměňování velmi významným faktorem, neboť  jsou přímo či nepřímo 
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spojeny s uspokojováním mnoha potřeb a poskytují prostředky k dosaţení různých cílů. 

Peníze tedy mohou přinést za správných okolností pozitivní motivaci nejen proto, ţe lidé je 

potřebují a chtějí, ale také proto, ţe peníze slouţí jako vysoce hmatatelný nástroj uznání. Lze 

také konstatovat, ţe peníze mohou být významným faktorem, který přitahuje lidi do 

organizace, a ţe jsou jedním z faktorů, které ovlivňují jejich setrvání v organizaci. [4] Špatně 

vytvořený systém odměňování však můţe mít opačný efekt a můţe zaměstnance značnou 

mírou demotivovat. Proto je potřeba zvolit vhodnou motivační strategii. 

Správně zvolená motivační strategie by měla být: 

 jasně definovaná a jednoduchá – sloţitý proces motivace bude mít opačný účinek, 

neţ bychom chtěli a přístupy zaloţené na této strategii nebudou s velkou 

pravděpodobností úspěšné; 

 zahrnovat kulturu organizace – její hodnoty i normy zásadním způsobem ovlivňují 

motivaci zaměstnanců. Firemní kultura by měla podporovat procesy odměňování 

pracovníků; 

 zaměřena na vedení zaměstnanců a zvyšování pracovního výkonu – tento způsob 

vedení by měl motivovat a stimulovat pracovníky k dosahování cílů a poskytovat jim 

dostatečnou podporu za účelem splnění těchto cílů, coţ potaţmo vede ke zvyšování 

pracovního výkonu. 

2.2 Hodnocení  zaměstnanců 

Hodnocení zaměstnanců, potaţmo hodnocení práce, má pro řízení odměňování mimořádný 

význam. Hodnocení práce by mělo být stanoveno jako systematický proces, který by měl 

poskytovat zásady spravedlivého odměňování. 

Cíle hodnocení zaměstnanců: 

 stanovit vnitřní relativní hodnotu jednotlivých prací a výkonů; 

 vytvořit „základnu“ pro zařazení jednotlivých prací do stupňů podle náročnosti; 

 zajistit transparentnost pro definování jednotlivých stupňů a zařazování prací do těchto 

stupňů; 

 vytvořit mzdové či platové stupně a struktury; 

 umoţnit trţní srovnání sazeb jednotlivých prací a výkonů; 

 zajistit spravedlivé odměňování za práci stejné hodnoty v rámci organizace. 
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U hodnocení práce je důleţité ctít zásady hodnocení práce, coţ v praxi znamená, ţe bychom 

se měli orientovat především na obsah dané práce či výkonu z hlediska jeho obsahu, nikoliv 

na to, kdo danou práci vykonává. Při hodnocení pracovníků bychom neměli v ţádném případě 

zohledňovat naše sympatie či antipatie vůči těmto osobám, ale měli bychom se snaţit 

objektivně posoudit a ohodnotit jejich pracovní výkon, coţ ovšem neznamená, ţe bychom 

museli jednotlivé role nutně oddělovat od zaměstnanců, kteří je vykonávají. To co vytváří pro 

podnik skutečnou hodnotu totiţ není práce, ale jsou to právě naši zaměstnanci. 

Analytické hodnocení práce 

Analytické hodnocení práce lze charakterizovat jako proces hodnocení, který je zaloţen na 

analýze faktorů obsaţených u jednotlivých druhů prací za účelem stanovení relativní hodnoty 

dané práce. Analytické hodnocení patří mezi nejčastěji pouţívané metody hodnocení práce.  

Základní typy analytického hodnocení práce: 

 Bodovací metoda 

Bodovací metoda je nejpouţívanějším typem hodnocení práce vůbec. Tato metoda je zaloţena 

na rozdělení prací na jednotlivé klíčové faktory, které představují poţadavky, které jsou 

kladeny na zaměstnance, který danou práci vykonává. Pro bodové hodnocení se pouţívá 

numerických stupnic, které jsou přiděleny k jednotlivým faktorům podle míry, v jaké je daný 

faktor v hodnocené práci obsaţen. Po sečtení bodových hodnot jednotlivých faktorů 

dostaneme celkové skóre, které nám vyjadřuje hodnotu dané práce. 

 Analytické porovnávání 

Analytické porovnávání je stejně jako bodovací metoda zaloţeno na analýze definovaných 

faktorů. Následně jsou z hlediska těchto faktorů vypracovány profily jednotlivých stupňů, 

které nám charakterizují práci v kaţdém stupni zařazeném do soustavy stupňů. Současně jsou 

vypracovány i profily jednotlivých rolí pro práce, které jsou hodnoceny. Následně jsou profily 

rolí porovnány s profily stupňů a na základě výsledku (shody) se práce zařadí do příslušného 

stupně. Pro analytické porovnávání je důleţité mít dostatečně velký reprezentativní vzorek 

prací, které lze pouţít jako základnu pro porovnávání s jinými pracemi. Toto hodnocení se 

pouţívá především ve větších organizacích, kde jsou podobné pracovní role, které se odlišují 

drobnými rozdíly.  
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 Metoda faktorového porovnávání 

Tato metoda je zaloţen na porovnávání faktorů prací s faktory, které pouţívají peněţně 

vyjádřené stupnice. Faktorové porovnávání nám poskytuje bezprostřední informace o sazbě za 

danou práci. Tento způsob porovnávání mívá většinou pouze tři úrovňové hodnoty, tzn., ţe 

nepracuje s bodovým skóre jednotlivých faktorů. Jedná se o metodu, která se nejčastěji 

pouţívá v záleţitostech stejné odměny za stejnou práci. V praxi je tato metoda velmi málo 

pouţívaná, nejčastěji ji pouţívají nezávislí experti pro účely pracovních soudů. 

 Patentové metody 

V poslední době patří mezi nejvíce rozšířené systémy hodnocení aplikace vytvořené 

specializovanými poradenskými společnostmi přímo na míru jednotlivým podnikům. Většina 

těchto systémů je zaloţena na hodnocení třech základních faktorů mezi které patří: know-

how, řešení problémů, odpovědnost. Kaţdý z těchto uvedených faktorů je dále rozdělen na 

další subfaktory, které mají k sobě přiděleny jednotlivé definice a moţnosti hodnocení, které 

by měli hodnotiteli pomoci zajistit objektivnost, důslednost a spravedlivost v rámci hodnocení 

jednotlivých faktorů. 

Sumární (neanalytické) hodnocení 

Sumární hodnocení práce porovnává jednotlivé práce jako celek a rozděluje je do určitých 

stupňů, coţ znamená, ţe jednotlivé práce nejsou analyzovány z hlediska svých faktorů. Tyto 

metody neodpovídají poţadavkům rovného odměňování za práci stejné hodnoty, neboť 

hodnoty vyjádřené tímto způsobem jsou nepřesné. 

Hlavní metody sumárního hodnocení jsou: 

 Klasifikační metoda 

Velmi často nazývána téţ jako katalogová metoda je nejčastěji pouţívanou metodou co se 

sumárního hodnocení práce týče. Práce jsou definovány pomocí popisů pracovních funkcí a 

jsou zařazovány do jednotlivých stupňů v hierarchii pomocí porovnávání práce jako celku 

s definicí určitého stupně. Snaţíme se o zařazení do takového stupně, který nejlépe odpovídá 

charakteristice hodnocené práce.  
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 Metoda pořadí práce 

Tato metoda je povaţována za nejprimitivnější formu hodnocení práce. Metoda je zaloţena na 

vzájemném porovnávání prací a jejich následném uspořádání podle toho, jakou hodnotu mají 

pro organizaci. Metoda pořadí nepouţívá kvantifikaci tak jako je tomu například u 

bodovacích metod, ale porovnává práci jako celek. 

 Metoda párového porovnávání 

Jedná se o statistickou metodu, která je zaloţena na předpokladu, ţe je snadnější porovnávat 

jednu práci s jinou, neţ porovnávat celý soubor prací a pokoušet se o vytvoření pořadí na 

základě hromadného porovnávání. Tato metoda vyţaduje izolované porovnávání jednotlivých 

prací. Jednotlivé práce jsou bodovány dle náročnosti a po ukončení všech párových 

porovnávání se získané body u všech prací sečtou a podle dosaţených výsledků se vytvoří 

pořadí jednotlivých prací. 

 Vnitřní poměřování (vnitřní benchmarking) 

Metoda vnitřního poměřování je zaloţena na porovnávání sledované práce s jakoukoli 

modelovou prací v podniku, která je správně zařazená a odměňována. Modelová práce nám 

v tomto případě slouţí jako vzor při zařazování sledované práce do správného stupně. Ve 

většině případů se toto porovnávání provádí na základě práce jako celku, tzn., ţe zpravidla 

nejsou analyzovány jednotlivé faktory prací. 

 Trţní oceňování (externí benchmarking) 

Jedná se o proces posuzování mzdových či platových sazeb na základě trţních sazeb za 

srovnatelné práce. Pouţívá se pro přímé oceňování prací na základě vnějších relací. Tento 

přístup hraje pro vedení podniku velmi významnou roli, neboť se zaměřuje na 

konkurenceschopnost na trhu talentů. Trţní oceňování lze formálně provádět pomocí analýzy 

publikovaných mzdových šetření, na základě členství v jakési skupině organizací, které si 

vyměňují informace o odměňování, na základě zvláštních šetření, rad získaných od poradců a 

agentur v oblasti získávání pracovníků, popřípadě na základě poněkud pochybného zdroje, tj. 

inzerátů nabízejících zaměstnání. [4] 
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2.3 Odměňování  zaměstnanců 

Podstatou řízeného odměňování zaměstnanců je tvorba a realizace vhodné strategie a politiky 

odměňování. Odměňování je nutné vnímat jako systém, který v sobě zahrnuje procesy, 

postupy, a procedury jejichţ cílem je uspokojovat nejen potřeby organizace, ale také všech 

ostatních stran zainteresovaných na organizaci. 

Cíle řízení odměňování 

Hlavními cíli v oblasti řízeného odměňování jsou: 

 odměňování zaměstnanců dle hodnoty, kterou pro organizaci vytvářejí; 

 motivování zaměstnanců; 

 získávání a udrţování kvalitních a kvalifikovaných zaměstnanců; 

 vytváření pozitivních zaměstnaneckých vztahů a psychologických smluv; 

 propojení odměňování s cíli podnikání a hodnotami zaměstnanců; 

 tvorba procesů celkového odměňování, zahrnující peněţní i nepeněţní odměny; 

 vytváření kultury výkonu. 

Filozofie řízení odměňování 

Odměňování je zaloţeno na filozofii, ţe systém odměňování musí ctít zásady spravedlnosti, 

rovnosti, důslednosti a průhlednosti. Tato filozofie vychází z přesvědčení, ţe podstatou řízení 

lidských zdrojů je rozvíjení a investování do lidského kapitálu, od něhoţ se v budoucnu 

očekává jistá míra návratnosti této investice. Proto je potřeba odměňovat zaměstnance 

diferenciovaně podle jejich přínosu. Řízené odměňování by mělo být strategické a zaměřovat 

se na dlouhodobé hodnocení přínosnosti lidského kapitálu. Strategie i procesy odměňování 

musejí vţdy vycházet z podnikové strategie. Řízení odměňování je integrální součástí řízení 

lidských zdrojů. 

Systém odměňování 

Systém odměňování tvoří: 

 politika poskytující vodítko k přístupům v řízení odměňování; 

 postupy nabízející peněţní nebo nepeněţní odměny; 

 procesy týkající se hodnocení relativního významu prací (hodnocení práce) a 

hodnocení, posuzování individuálního výkonu (řízení pracovního výkonu); 
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 procedury prováděné v zájmu udrţení systému a k zajištění toho, aby fungoval 

účinně a pruţně a zabezpečoval, aby za peníze byl získána odpovídající hodnota. [2] 

Strategie odměňování 

Strategie odměňování by měla jasně definovat účel a směr vytváření politiky, způsobů a 

procesů odměňování. Strategie by měla být zaloţena na dokonalém poznání a pochopení 

potřeb organizace a jejich pracovníků a v neposlední řadě toho, jak mohou být tyto 

potřeby co nejlépe uspokojovány. Zaměřuje se na vytváření zásad v oblasti odměňování, 

ale také na vytváření hodnot organizace.  

Základní zásady strategického odměňování: 

 vytváření politiky odměňování; 

 udrţení konkurenceschopných mzdových sazeb; 

 odměňování zaměstnanců na základě hodnoty, kterou pro podnik vytvářejí; 

 pruţné procesy v oblasti odměňování; 

 přenášení zodpovědnosti v oblasti odměňování na liniové manaţery. 

Aby byla zvolená strategie skutečně efektivní musí mít jasně definované cíle a vazby na 

podnikové cíle. V neposlední řadě je důleţité vytvořit takové programy odměňování, které 

vyhovují nejen potřebám organizace, ale také zaměstnancům. Tyto programy by měly být 

vzájemně propojeny. Nejdůleţitější sloţkou, která bývá velmi často zanedbávána jsou 

efektivní procesy v oblasti odměňování a řízení lidských zdrojů. 

Celková odměna 

Celková odměna je relativně novodobým pojmem, který má na řízení odměňování 

významný vliv. Podle definice Manuse a Grahama (2003) celková odměna „obsahuje 

všechny typy odměn – nepřímých i přímých, vnitřních i vnějších“. Všechny stránky 

odměny, zejména základní mzda či plat, zásluhová odměna, zaměstnanecké výhody a 

nepeněţní odměny, zahrnující vnitřní odměny, které přináší práce sama, jsou vzájemně 

provázány a zachází se s nimi jako s integrovaným logickým celkem. [4] 

Celková odměna propojuje vliv dvou hlavních kategorií odměn: 

transakční odměny – hmotné odměny, které zahrnují peněţní odměny a zaměstnanecké 

výhody.  
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relační odměny – nehmotné odměny, týkající se především rozvoje vzdělanosti 

zaměstnanců. 

Pojem celková odměna je reprezentován celostním přístupem a propojuje fungující 

mechanismy odměňování s cílem odměňovat zaměstnance a v neposlední řadě se snaţí o 

dosaţení takového stavu, kdy jsou samotní zaměstnanci uspokojeni prostřednictvím práce. 

V podstatě se jedná o veškeré nástroje, které má zaměstnavatel k dispozici a které mohou 

být vyuţity k získávání, udrţení a motivování zaměstnanců. 

Transakční 

odměny 

Základní mzda/plat 
Celková 

hmotná 

odměna Celková odměna 

Zásluhová odměna 

Zaměstnanecké výhody 

Relační odměny 

Vzdělávání a rozvoj 
Nepeněţní 

odměny Zkušenosti/záţitky z práce 

Obr. 2_Sloţky celkové odměny. [4] 

Výhody koncepce celkového odměňování 

 vliv na motivaci zaměstnanců – jelikoţ se u celkového odměňování jedná o 

sdruţení různých typů odměn, má tato koncepce prokazatelně hlubší a 

dlouhodobější vliv na motivaci zaměstnanců. 

 flexibilita odměňování – tato flexibilita velmi úzce navazuje na uspokojování 

individuálních potřeb zaměstnanců. 

 řízení talentů – zde hrají důleţitou roli relační odměny, které mohou organizacím 

pomoci odlišit se na trhu práce od ostatních společností a konkurentů  a získávat 

tak nové talenty. Cílem je dosáhnout na trhu práce větší atraktivnosti a přitáhnout 

si a udrţet potřebné talenty v organizaci. 
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3 Analýza současné situace v systému zaměstnaneckých benefitů 

ve společnosti OKD 

3.1 Charakteristika společnosti 

Společnost OKD je jediným producentem černého uhlí v České republice. Těţí jej v 

hlubinných dolech v ostravsko-karvinském revíru v jiţní části Hornoslezské uhelné pánve. 

Firma vyhledává, těţí, upravuje, zušlechťuje a prodává černé uhlí s nízkým obsahem síry a 

dalších příměsí. Takové uhlí je vhodné jako palivo, lze ho vyuţít pro koksování, v chemickém 

průmyslu a v mnoha dalších odvětvích.V evropském měřítku je OKD z hlediska objemu těţby 

jednou z pěti největších společností. V Roce 2011 vytěţila více neţ 11,2 milionu tun uhlí. 

Podle mezinárodně uznávané metodiky JORC (Joint Ore Reserves Commitee) dosahují 

zásoby OKD téměř 200 milionů tun. Všechny doly OKD jsou hlubinné, uhlí se zde těţí 

prostřednictvím šachet a systému štol – dnes jiţ výhradně prostřednictvím mechanizovaných 

postupů a moderních technologií. Hlubinná těţba probíhá za sloţitých geologických 

podmínek v souvrstvích sahajících do maximálních hloubek 1 100 metrů. 

Společnost OKD je největším zaměstnavatelem v Moravskoslezském kraji. Firma si 

uvědomuje, ţe kvalifikovaní lidé jsou tím nejcennějším co má. Průměrná mzda horníků a 

široká nabídka benefitů pro zaměstnance OKD výrazně převyšuje regionální i celostátní 

průměr. V roce 2010 vyplatila společnost OKD zaměstnancům benefity v celkové výši 1,15 

miliardy korun, coţ představovalo 83 958 Kč na jednoho pracovníka. Průměrný počet 

zaměstnanců v roce 2012 činil 13 305 vlastních zaměstnanců a 4 435 zaměstnanců 

dodavatelských firem. Průměrná mzda v OKD byla v roce 2012 36 498,- Kč. 

Společnost klade velký důraz na vzdělávání svých zaměstnanců. Kromě spolupráce se 

středními i vysokými školami provozuje vlastní Centrální vzdělávací středisko na Dole 

Darkov. Díky podpoře OKD bylo obnoveno hornické učňovské školství. Ke konci roku 2010 

se přímo na pracovištích firmy připravovalo 73 studentů Střední školy techniky a sluţeb v 

Karviné v oborech Zámečník pro důlní provozy a Elektrikář pro důlní provozy. Od školního 

roku 2011/2012 začnou identické obory fungovat také na Střední škole Havířov-Šumbark. 

Organizační struktura společnosti je rozdělena dle následujícího schématu. 
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Obr. 3_Organizační schéma OKD, a.s 
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. 

3.2 Zaměstnanecké benefity ve společnosti OKD 

V této kapitole budou postupně popsány jednotlivé zaměstnanecké benefity, které společnost 

OKD, a.s. Ostrava poskytuje svým zaměstnancům. Potřebné informace pro zpracování této 

části jsem čerpala zejména z kolektivní smlouvy OKD, a.s. Ostrava, která je platná od 

1.2.2010 a která byla uzavřena mezi OKD, a.s. a Sdruţením hornických odborů, Sdruţením 

pravicových odborů ČR a nezávislými profesními odbory technicko-hospodářských 

zaměstnanců OKD. 

Níţe popsané benefity, které mají zaměstnanci k dispozici vycházejí z kolektivní smlouvy 

společnosti. Některé benefity jsou poskytovány plošně pro všechny zaměstnance, jiné jsou 

navíc určeny pro důlní provozy, tzn., ţe na ně mají nárok pouze vybraní zaměstnanci. Celý 

systém zaměstnaneckých benefitů ve společnosti OKD, a.s., plní, převáţně díky svému 

plošnému nároku funkci získávání nových pracovníků a v  neposlední řadě také funkci 

zvyšování spokojenosti současných zaměstnanců a prohlubování jejich loajality. Cílem 

zaměstnaneckých benefitů ve společnosti je stabilizace a motivace zaměstnanců. 

Zaměstnanecké benefity společnosti OKD, a.s.: 

 příspěvek na penzijní připojištění; 

 příspěvek na ţivotní pojištění; 

 věrnostní příspěvek horníků, nebo stabilizační odměny; 

 přídavek na dovolenou, přídavek na vánoce; 

 příspěvek na volnočasové aktivity; 

 příspěvek na stravování; 

 ozdravné pobyty pro děti zaměstnanců; 

 podpora dalšího vzdělávání; 

 týden dovolené navíc (celkem 5 týdnů); 

 moţnost přidělení bytu; 

 zaměstnanecké poukázky. 

Zaměstnanecké benefity navíc pro důlní provozy: 

 polévky a důlní svačiny zdarma; 

 zajištění dopravy do zaměstnání účelovými spoji; 
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 rekondiční pobyty a ambulantní rehabilitační péče pro zaměstnance vybraných 

pracovišť; 

 další týden dovolené navíc (celkem 6 týdnů). 

 

Příspěvek na penzijní připojištění 

Okruh zaměstnanců s nárokem: 

Zaměstnanci OKD, a.s., kteří mají sjednáno penzijní připojištění podle zákona 

42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých 

zákonů souvisejících s jeho zavedením, v platném znění s minimální vlastní úloţkou 

150 Kč měsíčně. 

Výše příspěvku zaměstnavatele: 

Základní výše měsíčního příspěvku poskytovaného zaměstnavatelem je 3%  

z vyměřovacího základu zaměstnance pro pojistné na sociální zabezpečení a politiku 

zaměstnanosti v příslušném měsíci, se zaokrouhlením na desítky Kč. Maximální výše 

měsíčního příspěvku zaměstnavatele je 550 Kč. 

  

Příspěvek na ţivotní pojištění 

Okruh zaměstnanců s nárokem: 

Zaměstnavatel přispívá na ţivotní pojištění zaměstnanců jestliţe zaměstnanec splní 

následující podmínky: 

a) zaměstnanec musí být u zaměstnavatele v pracovním poměru minimálně 1 rok 

před zahájením poskytování příspěvku zaměstnavatele; 

b) ţivotní pojištění musí být sjednáno prostřednictvím pojistného makléře u 

pojišťoven, které určí zaměstnavatel. 

  

Výše příspěvku zaměstnavatele: 

Základní výše měsíčního příspěvku zaměstnavatele poskytovaného na ţivotní pojištění 

zaměstnanců je 300 Kč měsíčně. V případě, ţe má zaměstnanec odpracováno 20 let a 

více zvyšuje se základní příspěvek dle následující tabulky: 
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  Tab. 1 – Výše příspěvku na ţivotní pojištění [23]  

Délka pracovního poměru Měsíční příspěvek 

20-24 let 335 Kč 

25-29 let 370 Kč 

30-34 let 400 Kč 

35-39 let 435 Kč 

40 let a více 470 Kč 

 

 

Stabilizační odměny 

Okruh zaměstnanců s nárokem: 

Stabilizační odměny se poskytují těm zaměstnancům OKD, a.s., na něţ se nevztahuje 

zákon č. 62/1983 Sb., o věrnostním přídavku horníků, po dobu platnosti tohoto 

zákona. Odměna se poskytuje zaměstnancům, jejichţ pracovní poměr k OKD, a.s. 

trval nepřetrţitě 5 let k 30. Červnu běţného roku, tzv. čekací doba. 

Výše odměn: 

Odměna se poskytuje zaměstnancům v ročních částkách podle doby trvání pracovního 

poměru v OKD, a.s., a to: 

trvání pracovního poměru                   max. výše roční odměny 

5-10 let   - 1 500 Kč 

11-15 let   - 2 000 Kč 

16 a více let   - 2 500 Kč 

 

Přídavek na dovolenou a na Vánoce 

Okruh zaměstnanců s nárokem: 

Rozhodným obdobím pro vznik a posouzení nároku jednotlivého zaměstnance je: 

a) pro přídavek na dovolenou období od 1.1. do 31.5. příslušného kalendářního 

roku, 

b) pro přídavek na Vánoce období od 1.6. do 30.11. příslušného kalendářního 

roku. 
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Výše přídavku: 

a) přídavek na dovolenou se stanoví jako čtrnáctinásobek průměrného denního 

výdělku příslušného zaměstnance pouţívaného ve II. čtvrtletí příslušného 

kalendářního roku pro pracovně právní účely; 

b) přídavek na Vánoce se stanoví jako šestnáctinásobek průměrného denního 

výdělku příslušného zaměstnance pouţívaného ve IV. čtvrtletí příslušného 

kalendářního roku pro pracovněprávní účely. 

Příspěvek na volnočasové aktivity 

Okruh zaměstnanců s nárokem: 

Všichni zaměstnanci společnosti OKD, a.s. 

Výše příspěvku: 

Zaměstnavatel uhradí náklady na zajištění kulturních, společenských a sportovních 

akcí pro zaměstnance ve výši 600 Kč vynásobené počtem zaměstnanců jednotlivých 

VOJ resp. správy OKD k 1.1. příslušného kalendářního roku na zajištění akcí pro 

zaměstnance. 

Příspěvek na stravování 

Okruh zaměstnanců s nárokem a výše jednotlivých příspěvků: 

Zaměstnavatel je povinen zabezpečit zaměstnanci ve všech směnách jedno hlavní jídlo 

za cenu nepřevyšující pořizovací cenu hodnoty surovin. Je-li toto plnění 

zabezpečováno prostřednictvím jiných subjektů, činí tato cena nejvýše 45% ceny jídla. 

Zaměstnancům, kteří nemohou vyuţívat stravování ve vlastním stravovacím zařízení 

zaměstnavatele v sídle zaměstnavatele nebo VOJ proto, ţe pracují  na místně 

odloučeném pracovišti nebo proto, ţe v průběhu směny, před směnou ani po směně 

není v provozu stravovací zařízení, a kterým není vydáno chlazené nebo mraţené 

jídlo, jsou poskytovány stravenky s příspěvkem zaměstnavatele. 

Stravenky jsou poskytovány zaměstnancům v hodnotě 60 Kč za směnu trvající 7,5 

hodin a v hodnotě 80 Kč za směnu trvající 12 hodin.  
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Důlní polévky a důlní svačinky 

Zaměstnavatel poskytuje svačiny zaměstnancům, kteří vykonávají práci v podzemí 

v souladu s výnosem federálního ministerstva paliv a energetiky č. 6/1982, a to 

v případě odpracování minimálně ½ směny v dole. Pořizovací cena surovin na výrobu 

svačiny ve stanovené energetické hodnotě je 18 Kč, na dole Lazy se pořizovací cena 

surovin zvyšuje o 4 Kč. 

 

Ozdravné pobyty pro děti zaměstnanců 

Okruh zaměstnanců s nárokem a výše jednotlivých příspěvků: 

Zaměstnavatel přispívá na prázdninové a ozdravné pobyty dětí svých zaměstnanců. Za 

ozdravný pobyt je povaţován pobyt dětí v trvání minimálně 5 dnů. Sleva nebo 

příspěvek u ozdravných pobytů konaných o letních prázdninách činí 70% z ceny 

poukazu, zaokrouhleno na stokoruny nahoru (maximálně však 2 200 Kč) a u 

ozdravných pobytů mimo letní prázdniny činí 70% z ceny poukazu zaokrouhleno na 

stokoruny nahoru (maximálně však 1000 Kč). Sleva nebo příspěvek na léčebný pobyt 

pro těţce zdravotně postiţené nebo mentálně postiţené děti (TP, ZTP, ZTP/P) činí 

80% ceny poukazu zaokrouhleno na stokoruny nahoru (maximálně však 3 000 Kč). 

Sirotkům po zaměstnancích jsou příspěvky na prázdninové a ozdravné pobyty 

poskytovány za stejných podmínek jako dětem zaměstnanců. 

Dovolená 

Okruh zaměstnanců s nárokem a výše poskytovaného benefitu: 

Nárok na dovolenou dle § 213 odst. 1 ZP se prodluţuje všem zaměstnancům o jeden 

týden, tj. na pět týdnů.  Zaměstnancům pracujícím v podzemí přísluší dodatková 

dovolená v délce jednoho týdne dle § 215 ZP. Zaměstnancům pracujícím 

s karcinogeny se zachovává dodatková dovolená v rozsahu jednoho týdne za 

podmínek stanovených zvláštním předpisem. 
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Péče o byty a bydlení 

Okruh zaměstnanců s nárokem: 

Zaměstnavatel spolupracuje na základě smlouvy o součinnosti s RPG Byty, s.r.o. při 

poskytování pronájmu bytů zaměstnancům OKD, a.s. v souladu s Vnitřním 

personálním standardem č. 2/2009. Zaměstnavatel v případě zájmu zaměstnance o 

pronájem bytu dle výše uvedeného standardu umoţní zaměstnanci osobní účast na 

prohlídce  vybraného bytu, a to jedním z následujících způsobů: čerpání řádné 

dovolené, poskytnutí náhradního volna nebo změna směny.  

Zaměstnanecké poukázky 

Okruh zaměstnanců s nárokem a výše jednotlivých příspěvků: 

Zaměstnavatel poskytuje kaţdoročně prostředky pro zaměstnance na nákup 

sportovních, léčebných, rekreačních a kulturních aktivit formou věcných poukázek. 

Výchozí roční hodnota ročních poukázek je 2 400 Kč pro zaměstnance, který 

odpracoval minimálně 1 rok před začátkem rozhodného období. Při odpracování více 

neţ 5  let se roční hodnota poukázek zvyšuje dle následující tabulky: 

 

Tab. 2 – Výše příspěvku na zaměstnanecké poukázky [23] 

Počet 

odpracovaných 

let (od-do) 

Roční nárok 

Počet 

odpracovaných 

let (od-do) 

Roční nárok 

0-1 0 20-24 4000 

2-4 2400 25-29 4400 

5-9 2800 30-34 4800 

10-14 3200 35-39 5200 

15-19 3600 40 a více 5600 
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3.3 Motivace zaměstnanců ve společnosti OKD 

Jelikoţ ve společnosti OKD pracuje většina zaměstnanců v podzemí, bude tato koncepce 

zaměřena především na motivaci dělníků. Práce v dolech je velmi náročná. To je také jeden 

z mnoha důvodů proč průměrný plat ve společnosti dlouhodobě převyšuje regionální i 

celorepublikový průměr, který v roce 2012 činil 36 498 Kč. 

Z výše uvedeného systému benefitů je patrné, ţe společnost OKD, a.s., má velmi bohatý 

systém na odměňování a motivaci zaměstnanců. V návaznosti na teorii Maslowovy pyramidy 

je zřejmé, ţe ve chvíli kdy zaměstnanci uspokojí svou základní potřebu (v tomto případě jsou 

to finance, které hrají pro dělnické profese významnou roli) vznikají zde potřeby vyšší. 

Z tohoto důvodu jsou ve společnosti zavedeny další nehmotné motivační a stimulační 

prostředky. Mezi významné prvky nehmotné motivace patří především rozvoj zaměstnanců a 

jejich vzdělávání. Společnost OKD, a.s. si svých zaměstnanců velice cení a také si 

uvědomuje, ţe zaměstnanci jsou to nejcennější co má a proto se snaţí zaměstnance motivovat, 

aby se neustále rozvíjeli. Společnost OKD jako jedna z mála dokáţe ocenit také iniciativu 

svých zaměstnanců a pro své pracovníky a pracovníky dodavatelské firmy připravila 

motivační program „Continuous Improvement“, coţ v překladu znamená trvalé zlepšování. 

Tento program byl zaveden před dvěma lety s cílem povzbudit aktivitu pracovníků v podávání 

zlepšovacích návrhů. Snaha o zvyšování produktivity, ulehčení námahy při práci a především 

zvýšení bezpečnosti díky nápadům, které vyšly z hlav samotných zaměstnanců se stala 

kaţdodenní součástí práce všech pracovníků. Všichni zaměstnanci, kteří vloni přišli se 

smysluplným nápadem na zefektivnění práce a především na zvýšení bezpečnosti na 

pracovišti byli odměněni. Jeden z těchto  pracovníků získal losováním  jako mimořádnou 

odměnu vůz Škoda Fabia, další dostali poukázky na zájezdy, nebo na elektroniku. Všichni 

autoři návrhu, které byly přijaty dostali navíc automaticky 1000 Kč. Výše další odměny se 

pak odvíjí od vyhodnocení přínosu a kalkulace provozních úspor. Díky těmto návrhům, 

kterých bylo přijato 602 ušetří společnost OKD téměř 300 000 000 korun. 

Dalším významným motivačním faktorem je v dnešní nejisté době jistota zaměstnání. 

Pravidla motivace totiţ říkají, ţe obava z něčeho nepříjemného můţe motivovat zaměstnance 

stejně dobře jako touha po něčem příjemném. Společnost OKD, a.s., je stabilní zaměstnavatel, 

který se jako jeden z mála můţe pyšnit tím, ţe má své zaměstnance velmi loajální a velké 

procento z nich pracuje ve společnosti i více neţ 20 let. Společnost OKD je 
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v Moravskoslezském kraji vyhlášená jako prestiţní zaměstnavatel co se odměňování 

pracovníků týká a v oblasti jistoty zaměstnání tomu není jinak. 

V neposlední řadě pečuje společnost  o zdraví svých zaměstnanců, jelikoţ zdraví je klíčovým 

partnerem pracovního výkonu. Společnost tak zajišťuje pro zvýšení ochrany zdraví při práci a 

prevenci vzniku nemocí z povolání rekondiční pobyty a ambulantní rehabilitační péči pro své 

zaměstnance. Po třech letech práce v podzemí mají pracovníci nárok na rekondiční pobyt 

v rozsahu dvou týdnů, který se opakuje kaţdé tři roky. Navíc zaměstnancům, kteří jiţ dosáhli 

100% nejvyšší povolené expozice a pracují na pro ně vhodném pracovišti, umoţňuje 

společnost rekondiční pobyty či ambulantní rekondiční pobyty kaţdé čtyři roky. 

Společnost OKD má velmi pestrý program, který se zaměřuje na péči o zaměstnance, jejich 

motivaci a stimulaci. Kromě výše uvedených příkladů klade také velký důraz na školení 

svých vedoucích pracovníků, aby ti pak byli schopni své podřízené správně a efektivně 

motivovat a podporovat v jejich rozvoji. 
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4 Dotazníkové šetření 

4.1 Výsledky dotazníkového šetření 

Společnost OKD poskytuje různé druhy zaměstnaneckých benefitů a je přirozené, ţe 

některým pracovníkům vyhovují více a jiným méně. Aby bylo moţné navrhnout efektivní 

změny v systému benefitů, bude potřeba zjistit jaký názor mají zaměstnanci na jednotlivé 

druhy zaměstnaneckých výhod, popřípadě jaké jiné benefity by uvítali. 

Jelikoţ se jedná o větší počet dotazovaných osob, bude optimální metodou tohoto řešení 

úkolu dotazníkové šetření. Na základě programu zaměstnaneckých výhod společnosti OKD, 

a.s., jsem zpracovala dotazníkový formulář s názvem „Průzkum spokojenosti pracovníků se 

zaměstnaneckými výhodami ve společnosti OKD, a.s.“. Dotazník je rozdělen do dvou částí. 

První část je zaměřena na demografické údaje, respektive identifikaci respondenta podle 

pohlaví, věku, počtu odpracovaných let ve společnosti a pracovní pozice ve společnosti. 

Druhá část je zaměřena na spokojenost se současnými zaměstnaneckými výhodami ve 

společnosti. Kompletní dotazník je uveden v příloze č. 1. 

Celkem mělo moţnost vyplnit tento dotazník 120 zaměstnanců z celé společnosti. Počet 

dotazníků, které byly respondenty skutečně vyplněny je 113, coţ je 94%. Spousta 

zaměstnanců tak vyuţila moţnosti vyjádřit svou spokojenost či nespokojenost se současným 

systémem benefitů ve společnosti OKD, a.s., a také moţnost navrhnout změny v oblasti 

benefitů. 

Na grafu č. 7 je zobrazena struktura respondentů podle pohlaví. Z celkového počtu 

zúčastněných respondentů vyplnilo dotazník 97 muţů, coţ je 86%  a 16 ţen, coţ je 14% 

z celkového počtu respondentů. 

 

              Graf č. 7: Struktura respondentů podle pohlaví 
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Ze zkoumaného vzorku respondentů bylo ve skupině 5  osob ve věku 18-25 let, 83 osob ve 

věku 25-50 let a 25 osob ve věkové skupině 50 let a více, viz graf č. 8. 

 

    Graf č. 8: Věková struktura respondentů 

Dalším kritériem byl počet odpracovaných let ve společnosti, neboť v současné době 

je systém zaměstnaneckých benefitů v OKD, a.s., vázán právě na tuto proměnnou. 

Konkrétní data jsou uvedena v grafu č. 9. 

 

           Graf č. 9: Struktura respondentů podle počtu odpracovaných let ve společnosti 
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Posledním kritériem rozdělení respondentů byla jejich pracovní pozice. Z šetření vyplynulo, 

ţe na vyplnění dotazníku se podílelo celkem 91 dělníků, coţ činí 81% a 21 TH pracovníků 

coţ je 19%, tak jak uvádí graf č. 10. 

 

 

   Graf č. 10: Struktura respondentů podle pracovní pozice ve společnosti 

 

 

V rámci dotazníkového šetření si měli zaměstnanci  společnosti vybrat benefity, které dle 

svého uváţení povaţují za nejvýhodnější. Z šetření vyplynulo, ţe mezi nejoblíbenější benefity 

patří přídavek na dovolenou a Vánoce, týden dovolené navíc a příspěvek na penzijní 

připojištění. Na opačném konci ţebříčku poskytovaných benefitů se ocitlo poskytování 

pronájmů bytů RPG a kulturní, společenské a sportovní akce. Z šetření vyplývá, ţe tyto 

benefity jsou pro zaměstnance nejméně frekventovanými, co se oblíbenosti a výhodnosti týká. 

Bliţší informace jsou zobrazeny v následujícím grafu. 
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Graf č. 11:  Zaměstnanecké benefity z hlediska spokojenosti zaměstnanců 

Na otázku, zda si zaměstnanci myslí, ţe je některý z poskytovaných benefitů zbytečný 

odpovídali následovně: celkem 61 všech dotazovaných respondentů, coţ je 54%  povaţuje za 

zbytečný benefit poskytování pronájmu bytů RPG. Dalších 17 respondentů povaţuje za 

zbytečný benefit příspěvek na penzijní připojištění, coţ činí celkem 15% ze všech 

dotazovaných. Ostatní zaměstnanci nepovaţují ţádný z poskytovaných benefitů za zbytečný. 

 

Graf č. 12: Benefity, které zaměstnanci povaţují za zbytečné 
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Na otázku, zda jsou zaměstnanci spokojeni se stávajícími benefity ve společnosti OKD, a.s. 

mohli zaměstnanci odpovídat výběrem z moţností ano, spíše ano, ne a spíše ne. Z šetření 

vyplynulo, ţe 83 dotazovaných zaměstnanců je se stávajícími benefity spokojeno, tito 

odpověděli na otázku ano nebo spíše ano a celkem tato skupina činí 73% všech dotazovaných. 

Dalších 30 zaměstnanců odpovědělo, ţe s benefity nejsou nebo spíše nejsou spokojeni. 

V celkovém počtu toto číslo činí 27%, viz graf č. 13. 

 

     Graf č. 13: Spokojenost zaměstnanců se stávajícími benefity ve společnosti OKD, a.s. 

U otázky jaký nový zaměstnanecký benefit by zaměstnanci uvítali, nejčastěji odpovídali, ţe 

by si přáli finanční odměnu při ţivotních jubileích. Tuto variantu zvolilo celkem 90 všech 

dotazovaných respondentů, coţ činí 80%. Dalších 15 respondentů, coţ je 13%  by uvítalo 

zvýhodněné tarify u mobilních operátorů. A 8 respondentů zvolilo moţnost jiný benefit. 

V celkovém počtu tato skupina činila 8%. U tohoto benefitu měli zaměstnanci uvést jaký jiný 

benefit by si přáli. Jejich odpovědi byly následující: nadstandardní zdravotní péče, odměna při 

pracovních jubileích, proplácení jízdného, vyšší příspěvek na penzijní připojištění, 

zaměstnanecké akcie, zaměstnanecké konto, uhlí. 
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     Graf č. 14: Zájem zaměstnanců o nové zaměstnanecké benefity 

U otázky, zda jsou zaměstnanci motivováni zaměstnaneckými benefity k lepšímu pracovnímu 

výkonu odpovědělo 65% respondentů kladně. Zbývajících 35% uvedlo, ţe je benefity 

k pracovnímu výkonu nemotivují. Celkové výsledky odpovědí na tuto otázku přináší 

následující graf. 

 

Graf č. 15: Motivace zaměstnanců k lepšímu pracovnímu výkonu prostřednictvím zaměstnaneckých 

benefitů. 

Různorodé, avšak vyrovnané odpovědi poskytli zaměstnanci na otázku, zda si myslí, ţe 

poskytování zaměstnaneckých benefitů by mělo být závislé na pracovním výkonu. 24% 

dotazovaných respondentů uvedlo ţe ano. Dalších 29% si myslí, ţe spíše ano. 23% 

respondentů odpovědělo, ţe by se tak spíše postupovat nemělo a 24% uvedlo, ţe určitě ne. 

Celou situaci znázorňuje následující graf. 
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Graf č. 16: Poskytování zaměstnaneckých benefitů v závislosti na pracovním výkonu 

S předešlou otázkou souvisí dotaz na zaměstnance, jakým způsobem by měly být 

poskytovány zaměstnanecké benefity. Na výběr měli zaměstnanci ze čtyř moţností a to podle 

počtu odpracovaných let, s čímţ souhlasí 43% respondentů, podle pracovní pozice, s čímţ se 

ztotoţnilo pouze 6% respondentů, nebo plošně pro všechny zaměstnance s čímţ souhlasí 49% 

respondentů. Poslední moţností byl jiný způsob poskytování benefitů, kde měli zaměstnanci 

sami uvést jakým způsobem by měly být benefity poskytovány. Tuto variantu si zvolili pouze 

2%  respondentů a uvedli, ţe by část benefitů poskytovali plošně pro všechny zaměstnance a 

část individuálně v závislosti na pracovním výkonu. 

 

  Graf č. 17: Způsob poskytování zaměstnaneckých benefitů 
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5 Návrhy na změny v systému zaměstnaneckých benefitů ve 

společnosti OKD, a.s. 

Pojem zaměstnanecké benefity je velmi široký a zahrnuje v sobě celou škálu moţných 

zaměstnaneckých výhod. Vybrat z tak velkého mnoţství benefitů, které jsou na trhu dostupné 

za různorodých podmínek je poměrně sloţitý úkol. Hlavním cílem při výběru těch správných 

benefitů je pochopitelně vybrat ty nejvýhodnější, a to tak, abychom pokud moţno 

minimalizovali náklady s pořízením benefitů spojené, ale abychom současně uspokojili přání 

zaměstnanců. 

Dle studie Salary & Benefits Guide, kterou zpracovala renomovaná personální agentura 

Robert Half, patří mezi nejrozšířenější benefity napříč všemi obory stravenky, občerstvení 

nabízené na pracovišti a pět týdnů dovolené. Ač je poskytování těchto benefitů pro 

společnosti poměrně dosti nákladné, zaměstnanci si jiţ na tyto benefity natolik zvykli, ţe je 

povaţují za samozřejmost. 

Ve společnosti OKD, a.s., je situace velmi podobná. Zaměstnanci si jiţ částečně na některé 

benefity zvykli a rádi by uvítali další typy zaměstnaneckých výhod. S poskytováním 

stravenek, týdnem dovolené navíc, přídavkem na dovolenou a Vánoce  jsou sice spokojeni, 

ale rádi by vyuţili například vyššího příspěvku na penzijní připojištění, zvýhodněných tarifů u 

mobilních operátorů, proplácení jízdného apod. 

Rozšíření sortimentu poskytovaných benefitů však nezáleţí pouze na přáních a poţadavcích 

zaměstnanců. Důleţité je vzít v úvahu především finanční situaci společnosti, pracovní 

náročnost a s ní spojené administrativní zatíţení a v neposlední řadě také neustále se měnící 

právní úpravu. 

5.1 Obecná doporučení při tvorbě systému zaměstnaneckých benefitů  

Kaţdá společnost, která chce mít výkonné zaměstnance, kteří budou zároveň vůči společnosti 

loajální, musí umět své zaměstnance správně motivovat. Jednou z moţností jak zaměstnance 

motivovat mohou být právě zaměstnanecké benefity, ovšem jen za předpokladu, ţe jejich 

poskytování má nastaveny správné parametry. Proto, aby byl zaměstnanec správně 

motivován, je nutné poskytnout zaměstnanci v rámci poskytovaných benefitů právě takové, 

které jsou pro něj zajímavé.  Pokud bude systém zaměstnaneckých výhod sestaven z velkého 

mnoţství benefitů, které ovšem nejsou pro zaměstnance atraktivní, nebudou jej tyto benefity  

motivovat a bude je brát jako samozřejmost. Benefity jsou důleţitou sloţkou odměňování a 
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společnosti by je v ţádném případě neměly podhodnocovat, neboť právě benefity pomáhají 

společnostem odlišit se od konkurence na trhu práce. Nadnárodní společnosti vyuţívají 

systém zaměstnaneckých výhod k získávání nových a udrţení současných zaměstnanců. 

Pomocí systému benefitů se snaţí prohlubovat u svých zaměstnanců jejich loajalitu vůči 

společnosti. Z tohoto pohledu by poskytování benefitů nemělo být automatické pro všechny 

zaměstnance, neboť pak ztrácí svou funkci. Musím však podotknout, ţe tuto taktiku nelze 

uplatňovat u všech typů benefitů. Některé benefity by z hlediska sloţitosti administrativy ani 

nebylo moţné takto poskytovat, typickým příkladem jsou příspěvky na penzijní připojištění a 

ţivotní pojištění. 

Nastavení pravidel poskytování benefitů musí být takové, aby kaţdý zaměstnanec věděl za 

jakých podmínek má na který benefit nárok.V kaţdé společnosti by se mělo k otázce 

poskytování benefitů přistupovat individuálně, neboť kaţdá společnost má jiná úskalí, jeţ 

musí řešit.  

5.2 Přeměna současného systému benefitů na fixní a flexibilní část 

Zaměstnanecké benefity jsou nedílnou součástí systému odměňování a jejich význam stále 

více roste. Na úvod této kapitoly však musím konstatovat, ţe úroveň systému 

zaměstnaneckých benefitů ve společnosti OKD, a.s., je na vysoké úrovni. Tuto skutečnost 

dokazuje také spokojenost zaměstnanců se systémem zaměstnaneckých benefitů, jeţ 

vyplynula z dotazníkového šetření, které jsem v rámci této diplomové práce provedla. I přes  

vysokou propracovanost systému, který společnost v současné době má, je však stále co 

zlepšovat. Zaměstnanecké benefity podléhají novodobým trendům, kterým je potřeba se 

přizpůsobovat, abychom tak zajistili atraktivnost benefitů pro zaměstnance. Stejně tak přání a 

poţadavky zaměstnanců se s postupem času mění a je vhodné na tyto podněty patřičně 

reagovat. Obecně totiţ platí, ţe pokud mají zaměstnanci k dispozici velké mnoţství benefitů, 

o které však nejeví zájem, ztrácejí tyto benefity svou funkci a pro společnost představují 

neefektivně vynaloţené náklady. Právě z tohoto důvodu vyuţívá čím dál více společností 

flexibilní systém benefitů v podobě kafetérie. Zaměstnanci tak mají moţnost si sami zvolit, 

který zaměstnanecký benefit chtějí vyuţívat. Obvykle je tento systém poskytování benefitů 

zajišťován prostřednictvím outsourcované společnosti, která také zajišťuje administrativu 

s tímto spojenou. 

V současné době je ve společnosti OKD, a.s., zaveden fixní systém zaměstnaneckých 

benefitů. Pracovníkům jsou poskytovány benefity nerozdílně a také podle počtu 
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odpracovaných let ve společnosti, případně podle pracovního zařazení. Z dotazníkového 

šetření vyplynulo, ţe zaměstnancům tento způsob poskytování benefitů vyhovuje. Nejčastěji 

si přáli, aby byly benefity poskytovány plošně pro všechny zaměstnance, nebo podle počtu 

odpracovaných let, tak jak je tomu doposud. Fixní systém má však oproti flexibilnímu 

systému obrovskou nevýhodu a to tu, ţe má velmi malou efektivitu z hlediska motivace 

zaměstnanců. Vybrané benefity, které společnost svým zaměstnancům poskytuje, nemusejí 

být stejně atraktivní pro všechny zaměstnance a velmi často se pak stává, ţe tyto benefity 

berou zaměstnanci spíše jako samozřejmost.   

Podstatou flexibilního systému jsou volitelné zaměstnanecké výhody, ze kterých si 

zaměstnanci sami vybírají, které benefity chtějí vyuţívat a které nikoliv. Jsou to jiţ 

zmiňované kafetérie, přičemţ benefity lze v kafetérii uspořádat v různých formách. Jednou 

z forem poskytování benefitů je rozdělení benefitů na dvě části – fixní a flexibilní. Další 

moţností je systém rozdělený na skupiny podle potřeb a zájmu zaměstnanců a v neposlední 

řadě je moţno zvolit tzv. „bufetový systém“, který je sloţen z volného výběru benefitů a 

omezuje zaměstnance pouze výši příspěvku. Tento systém bývá obvykle u zaměstnanců velmi 

oblíbený. 

Z dotazníkového šetření vyplynulo, ţe některé benefity se jiţ pro zaměstnance staly 

samozřejmostí, a proto jiţ neplní svou motivační funkci tak, jak by měly. Jedná se především 

o stravenky, týden dovolené navíc, příspěvek na penzijní připojištění a ţivotní pojištění. Aby 

se tak systém zaměstnaneckých benefitů znovu oţivil a začal plnit znovu svou motivační 

funkci, doporučovala bych zavést nový systém benefitů, který by byl rozdělen právě na fixní a 

flexibilní část. Přeměna systému na zcela flexibilní část by totiţ nemusela být přijata 

některými zaměstnanci a to zejména zaměstnanci, kteří pracují v podzemí. Tito zaměstnanci 

tvoří podstatnou část celkového počtu zaměstnanců společnosti OKD, a.s. 

Do fixní části zaměstnaneckých výhod bych doporučovala zařadit následující benefity: 

 Stravenky; 

 polévky a důlní svačiny; 

 týden dovolené navíc; 

 zajištění dopravy do zaměstnání účelovými spoji. 

Flexibilní část – kafetérii navrhuji uspořádat do tří skupin, podle počtu odpracovaných let ve 

společnosti. Do první skupiny bych zařadila zaměstnance, kteří jsou ve společnosti méně neţ 
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10 let, do druhé skupiny bych zařadila zaměstnance, kteří jsou ve společnosti více neţ 10 let, 

avšak méně neţ 20 let, a do třetí skupiny zaměstnance, kteří jsou ve společnosti déle neţ 20 

let. Rozdělení zaměstnanců do jednotlivých skupin navrhuji z důvodu narůstající loajality 

zaměstnanců v průběhu zvyšování počtu let strávených ve společnosti a v neposlední řadě 

také z důvodu potřeby neustálé stimulace zaměstnanců a udrţení kvalifikovaných a zkušených 

pracovníků ve společnosti. 

Kaţdý jednotlivý benefit ve výše uvedených skupinách dostane dle nákladů s tímto benefitem 

spojených určitý počet bodů. Zaměstnanecké výhody, které jsou pro zaměstnavatele daňově 

uznatelným nákladem obdrţí stejný počet bodů jako je jejich cena. Benefity, které nejsou 

daňově uznatelným nákladem budou násobeny koeficientem 1,2, abychom tak vyrovnali 

rozdíl mezi výhodnými a nevýhodnými zaměstnaneckými výhodami pro společnost. Ve 

vyšších skupinách bude pochopitelně poskytováno větší mnoţství benefitů, neţ ve skupinách 

niţších. V první skupině budou pouze základní zaměstnanecké výhody, druhá skupina bude 

rozšířena o další moţné výhody a poslední skupina bude zahrnovat maximální moţnou 

nabídku všech benefitů, které společnost poskytuje. Zaměstnanci v kaţdé skupině budou mít 

stanovený určitý počet bodů na kalendářní rok, které mohou libovolně vyčerpat. Počty bodů 

v jednotlivých skupinách navrhuji následovně: 

 

Tab. 3 – Skupiny v kafeterii 

Skupina Počet bodů/kalendářní rok 

1 20000 

2 50000 

3 76000 

 

Body u jednotlivých benefitů jsou vyjádřeny za kalendářní rok, přičemţ zaměstnanci si budou 

moci sami vybrat, zda si zvolí zaměstnanecké výhody na kaţdé čtvrtletí zvlášť, nebo zda si 

budou chtít naplánovat benefity na celý rok dopředu. Body, které jsou uvedeny u jednotlivých 

benefitů lze libovolně převádět mezi sebou, tzn., ţe pokud zaměstnanec nebude mít zájem 

například o ţivotní pojištění, můţe si tyto body převést příkladně na penzijní připojištění, tzn., 
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ţe příspěvek na penzijní připojištění by v tomto případě činil 12 000 Kč ročně. V případě, ţe 

zaměstnanec nastoupí do společnosti v průběhu roku, bude se jeho bodový nárok krátit 

poměrnou částí na měsíce. Stejně tak tomu bude i při ukončení pracovního poměru. 

V případě, ţe zaměstnanec ukončí pracovní poměr a vyuţije více benefitů, neţ na které měl 

nárok, budou mu náklady spojené s těmito benefity sraţeny z poslední mzdy.  

 

První skupina v kafetérii bude obsahovat následující benefity: 

 příspěvek na penzijní připojištění – 3600 Kč/rok; 

 příspěvek na ţivotní pojištění - 3600 Kč/rok; 

 příspěvek na volnočasové aktivity- 1500 Kč/rok; 

 nepeněţní příspěvek na vzdělávání – 1500 Kč/rok; 

 příspěvek na dětské ozdravné pobyty – 2500 Kč/rok; 

 bezplatné očkování proti chřipce u závodní lékařky - 200 Kč/rok. 

 

V druhé skupině budou zahrnuty všechny benefity z první skupiny, včetně 

následujících: 

 příspěvek na penzijní připojištění – 6000 Kč/rok; 

 příspěvek na ţivotní pojištění - 6000 Kč/rok; 

 stabilizační odměny – 1500 Kč/rok; 

 přídavek na dovolenou – 10000 Kč/rok; 

 přídavek na Vánoce – 12000 Kč/rok; 

 poukázky Flexi Pass – 1200 Kč/rok; 

 příspěvek na dopravu do a ze zaměstnání – 3000Kč/rok. 

Pro třetí skupinu platí stejné benefity jako pro první a druhou skupinu, navíc jsou zde 

přidány následující benefity: 

 stabilizační odměny – 2500 Kč/rok; 

 přídavek na dovolenou – 15000 Kč/rok; 

 přídavek na Vánoce – 16000 Kč/rok; 

 poukázky Flexi Pass – 2400 Kč/rok; 

 odměna při ţivotních jubileích – 10000 Kč/rok; 
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 příspěvek na rekondiční pobyty a ambulantní rehabilitační péči – 3600 Kč/rok; 

 příspěvek na telekomunikační sluţby – 3600 Kč/rok; 

 nepeněţní příspěvek na předškolní vzdělávání dětí – 1200 Kč/rok. 

 

Zaměstnanci si tak budou moci dle vlastních priorit vybrat různé typy zaměstnaneckých 

výhod. Přidělení bodů k jednotlivým benefitům a jejich uspořádání do skupin je uvedeno 

v přílohách č. 2-4. 

Pro úspěšné zavedení navrhovaného systému zaměstnaneckých výhod ve společnosti OKD, 

a.s., bude nutné vybrat vhodného dodavatele, který bude kafetérii provozovat a obsluhovat ji 

tak, aby administrativní zatíţení pracovníků HR bylo v této záleţitosti minimální. Při správně 

zvoleném a naprogramovaném systému by to neměl být problém. Navrhovala bych, aby byla 

kafetérie přístupná pro všechny zaměstnance online, aby se mohli dle unikátního 

přihlašovacího jména a hesla přihlásit do kafetérie odkudkoliv. Zaměstnanci  by si tak mohli 

na této platformě sami měnit a volit benefity, dle skupiny do které budou zařazeni. Jelikoţ 

však většina zaměstnanců  ve společnosti pracuje v podzemí a nemají v zaměstnání přístup 

k počítači, bude nutné vymyslet jakým způsobem budou těmto zaměstnancům doručovány 

přihlašovací údaje do tohoto systému. Navrhovala bych, aby pro tento účel byly vyuţity 

kiosky, které jsou přístupné na kaţdém pracovišti. Jako přihlašovací jméno bych zvolila 

osobní číslo zaměstnance ve společnosti a jako heslo rodné číslo zaměstnance bez lomítek, 

neboť oba tyto údaje jsou unikátní a nemůţe se stát, ţe by byly pouţity vícekrát. Informace 

potřebné k přihlášení spolu s přihlašovacími údaji by bylo moţné doručit zaměstnancům 

právě prostřednictvím jiţ zmiňovaných kiosků při distribuci výplatních lístků. Rovněţ bych 

navrhovala, aby bylo moţné připojit se z kaţdého kiosku na internet, aby měli moţnost 

vyuţívat kafetérii online i ti zaměstnanci, kteří doma internet nemají. V případě, ţe si 

zaměstnanec zadá při přihlášení 3x špatné heslo a účet si zablokuje, bude si moct 

prostřednictvím této aplikace nechat vyresetovat nové heslo, které mu bude doručeno 

s výplatním lístkem v následujícím měsíci. Běţně se k tomuto účelu vyuţívají sluţební 

emaily, kdy je po vyresetování hesla doručeno heslo nové na email příslušného zaměstnance. 

Jak jsem jiţ zmínila výše, většina zaměstnanců nemá v práci k počítači přístup a tudíţ nemá 

k dispozici ani sluţební email. Zasílání hesel na soukromé emaily zaměstnanců nebude 

z bezpečnostních důvodů moţné. Proto se distribuce přihlašovacích údajů spolu s výplatními 

páskami jeví jako nejlepší řešení. Společností, které kafetérii provozují je dnes jiţ na trhu celá 
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řada, takţe se zajištěním outsourcingu by rovněţ neměl být problém. Důleţité je při výběru 

vhodného dodavatele zvolit optimální variantu, aby systém splňoval veškeré poţadavky 

zaměstnavatele a byl snadno přístupný a ovladatelný pro zaměstnance a v neposlední řadě, 

aby náklady na provoz tohoto systému nebyly příliš vysoké. Vzhledem k faktu, ţe v současné 

době vycházely náklady na poskytování benefitů pro jednoho zaměstnance v průměru na 

83 958 Kč ročně, společnosti by se při zavedení nově navrţeného systému náklady s tímto 

spojené sníţily, jelikoţ by zaměstnanci byli rozděleni do jednotlivých skupin a neměli by 

automaticky nárok na všechny poskytované benefity, tak jak je tomu v současnosti. Zároveň 

by tento nový systém byl pro zaměstnance pestřejší a flexibilnější, jelikoţ by si mohli sami 

zvolit, které benefity chtějí vyuţít. A v neposlední řadě by byla opět obnovena motivační 

funkce benefitů jako takových.  

Společnost OKD, a.s., jiţ v minulosti o zavedení flexibilního systému benefitů uvaţovala, 

bohuţel však tento sytém nebyl zaveden právě z důvodu, ţe většina zaměstnanců pracuje v 

podzemí, nemají přístup k počítačům a nemají k dispozici sluţební emaily. Další obavou 

personálních pracovníků, kteří se na této myšlence a brainstormingu podíleli bylo, ţe by velká 

část zaměstnanců, kteří pracují v podzemí nebyli schopni tento systém sami obsluhovat a 

v konečném důsledku by společnost sice ušetřila spoustu peněz, ale zaměstnanci by byli 

nakonec s nově navrţeným systémem benefitů nespokojeni. To zda by tomu tak skutečně bylo 

však nezjistíme, pokud tento sytém nebude vyzkoušen v praxi. Já osobně jsem se setkala se 

společností, která působí v těţkém průmyslu a má většinu zaměstnanců v dělnických 

profesích a podařilo se jí úspěšně zavést flexibilní systém zaměstnaneckých benefitů 

prostřednictvím kafetérie. Proto jsem přesvědčena o tom, ţe by bylo moţné zavést tento 

systém i ve společnosti OKD, a.s. Jedinou obrovskou nevýhodou je, ţe většina zaměstnanců 

pracuje v opravdu  extrémních podmínkách v podzemí a komunikace se zaměstnanci je tak 

podstatně sloţitější neţ u společností, kde jsou dělníci ve výrobních halách. Pevně věřím, ţe 

v budoucnu najde společnost vhodného dodavatele a podaří se jim společně vymyslet jak by 

bylo moţné tento systém zprovoznit i v těchto sloţitých podmínkách, tak, aby byli opravdu 

všichni zaměstnanci schopni tento systém efektivně vyuţívat. 

5.3 Informovanost zaměstnanců a komunikace v podniku 

Proto, aby plnily zaměstnanecké benefity správně svou funkci je důleţité nejenom zvolit 

vhodný systém poskytování benefitů, ale také dostatečně informovat zaměstnance. 

Komunikace hraje v odměňování pracovníků neméně důleţitou roli. Nejlépe hodnocení 
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zaměstnavatelé, kteří zaměstnávají vysoce motivované pracovníky se neliší od těch 

průměrných v tom, ţe nabízejí svým zaměstnancům delší seznam benefitů, nýbrţ v tom, ţe 

mají správně zvládnutou komunikaci v podniku. Tyto společnosti si jsou velice dobře vědomy 

toho, ţe komunikace celkového odměňování není pouze úkolem personálního oddělení, ale je 

nedílnou součástí práce všech vedoucích pracovníků.  

Pro společnost je velmi důleţité, aby byli zaměstnanci o poskytovaných benefitech 

informováni, a aby si uvědomovali jejich skutečnou hodnotu. Pro tento účel je vhodné pouţít 

individualizované informace o celkové odměně, jejichţ cílem je informování zaměstnanců o 

celkové hodnotě jejich „balíčku“ odměňování , které jim zaměstnavatel poskytuje. V praxi se 

jedná o individuální zprávy zaměstnancům například prostřednictvím intranetu, emailu, 

broţurek apod. Podstatou je, aby zde zaměstnanec viděl konkrétní částku, která skutečně 

odpovídá jeho celkovému odměňování za daný kalendářní rok a zahrnuje také přehled o 

veškerých benefitech, které společnost poskytuje.  

Ve společnosti OKD, a.s. vyuţívají k těmto účelům týdeník Horník, který mají k dispozici 

všichni zaměstnanci. Prostřednictvím tohoto periodika se zaměstnanci dovídají nejrůznější 

informace, které se společnosti týkají. Společnost OKD si svých zaměstnanců velmi váţí a 

rovněţ si uvědomuje jak moc je komunikace se zaměstnanci důleţitá. Jelikoţ prostřednictvím 

tohoto týdeníku je moţné publikovat pouze hromadné informace, které se benefitů týkají, 

doporučovala bych, aby se zaměstnancům na poslední výplatní pásce v roce zobrazila 

informace, které benefity a v jakém mnoţstvím byly zaměstnanci poskytnuty a jaké byly 

celkové náklady s tímto spojené. V těchto informacích by mohl být rovněţ zahrnut nárok na 

kafetérii na příští období, tj. následující kalendářní rok. 
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6 Závěr 

Odměňování zaměstnanců je sloţitý proces, který v sobě kromě mzdy či platu a jiných 

motivačních nástrojů zahrnuje také poskytování zaměstnaneckých výhod. Zaměstnanecké 

benefity na rozdíl od mzdy nejsou povinnou sloţkou odměňování a společnosti je poskytují 

svým zaměstnancům jako bonus navíc. Poskytování zaměstnaneckých benefitů je zase 

v některých případech, na rozdíl od mzdy, zvýhodněno z hlediska daňových odvodů. Proto 

společnosti velmi často vyuţívají zaměstnaneckých benefitů jako motivačního nástroje. Je 

však nutné podotknout, ţe mezi zaměstnanci se benefity staly rovněţ velmi oblíbené. Při 

zavádění systému zaměstnaneckých výhod je velmi důleţité stanovit jaké benefity a v jaké 

výši bude společnost poskytovat a v neposlední řadě také zajistit, aby tento systém správně 

fungoval a plnil svou motivační funkci. Správné nastavení systému benefitů je poměrně 

sloţitý proces, který je administrativně náročný. V současné době je však na trhu spousta 

společností, které se zabývají řešením problematiky zaměstnaneckých benefitů formou 

outsourcingu. 

Cílem mé diplomové práce bylo zpracovat problematiku zaměstnaneckých benefitů, jakoţto 

systém motivace zaměstnanců ve společnosti OKD, a.s. Ostrava. V první části mé diplomové 

práce jsem se zaměřila na charakteristiku zaměstnaneckých benefitů tak, aby i laik neznalý 

této problematiky získal všeobecný přehled o benefitech. V druhé části této práce jsem 

zpracovala teoretické poznatky týkající se odměňování zaměstnanců a jejich motivace. 

V následující kapitole jsem se věnovala analýze současné situace systému odměňování ve 

společnosti OKD, a.s., se zaměřením na zaměstnanecké benefity, které společnost svým 

zaměstnancům poskytuje. Na základě dotazníkového šetření, kterého se zúčastnilo 113 

zaměstnanců společnosti OKD, a.s. jsem vyhodnotila názory a postoje pracovníků 

k jednotlivých zaměstnaneckým benefitům a výsledky tohoto šetření jsem pouţila k navrhnutí 

určitých změn v systému zaměstnaneckých výhod ve společnosti. Z provedeného průzkumu 

spokojenosti zaměstnanců s benefity vyplynulo, ţe zaměstnanci jsou s poskytovanými 

benefity spíše spokojeni, ale uvítali by jisté změny. Zásadní změnou v systému 

zaměstnaneckých výhod, kterou jsem ve společnosti OKD, a.s., navrhla je přeměna 

současného systému benefitů na fixní a flexibilní část. Do fixní části jsem zařadila benefity, 

které jsou společné pro všechny zaměstnance, případně jsou omezeny pracovním zařazením 

zaměstnanců. Flexibilní část – kafetérie se skládá z volitelných zaměstnaneckých výhod, které 

si zaměstnanci libovolně vybírají dle svých vlastních potřeb na základě přidělených bodů. 

Kafetérie je rozdělena do 3 skupin dle počtu odpracovaných let ve společnosti. Dalším 
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návrhem bylo zkvalitnění informovanosti zaměstnanců, respektive poskytování informací o 

zaměstnaneckých výhodách, neboť povaţuji za důleţité, aby zaměstnanci měli přehled o 

benefitech, které jim společnost poskytuje a o moţnostech jejich čerpání. 

Navrţené změny v systému zaměstnaneckých benefitů ve společnosti OKD, a.s. Ostrava by 

měly vést k jeho oţivení, zvýšení atraktivity a v neposlední řadě ke zvýšení motivačního 

účinku na pracovníky. 
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Příloha č. 1 

 

Průzkum spokojenosti pracovníků se zaměstnaneckými výhodami 

ve společnosti OKD, a.s. 

 

 

Vážení zaměstnanci společnosti OKD,  

 

touto cestou Vás žádám o vyplnění  dotazníku, týkajícího se Vaši spokojenosti s 

poskytováním zaměstnaneckých benefitů ve společnosti OKD, a.s.. Dotazníkové šetření je 

anonymní a jeho výsledky budou použity pro zpracování mé diplomové práce na fakultě 

metalurgie a materiálového inženýrství VŠB.  
 

Děkuji Vám za Váš čas. 

 

 

Bc. Martina Palacká 

 

Vyberte vţdy jednu z uvedených moţností: 

1) Pohlaví:       2)  Věk: 

a) ţena       a)  18 – 25 let 

b) muţ       b)  25 – 50 let 

       c) 50  let a více  

3) Počet odpracovaných let ve společnosti OKD:   4) Pracovní pozice ve společnosti: 

a) 0 – 5 let       a) dělník 

b) 6 - 10 let       b) TH pracovník 

c) 10 – 20 let 

d) 20 let a více 

5) Jaké zaměstnanecké benefity povaţujete za nejvýhodnější? (vyberte 3 moţnosti): 

a) stravenky     e) příspěvek na dětské ozdravné pobyty 

b) týden dovolené navíc    f) věcné poukázky na sport, kulturu a rekreaci 

c) příspěvek na penzijní připojištění  g) poskytování pronájmu bytů RPG 

d) přídavek na dovolenou a Vánoce  h) kulturní, společenské a sportovní akce  
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6) Je pro Vás některý z poskytovaných benefitů zbytečný? 

a) stravenky    e) příspěvek na dětské ozdravné pobyty 

b) týden dovolené navíc   f) věcné poukázky na sport, kulturu a rekreaci 

c) příspěvek na penzijní připojištění g) poskytování pronájmu bytů RPG 

d) přídavek na dovolenou a Vánoce h) kulturní, společenské a sportovní akce 

 

7) Jste spokojeni se stávajícími benefity? 

a) ano    c) spíše ne 

b) spíše ano   d) ne 

 

8) Jaké zaměstnanecké benefity byste uvítali?  

a) příspěvek na ţivotní pojištění  c) finanční odměna při ţivotních jubileích 

b) lekce AJ hrazené zaměstnavatelem d) zvýhodněné tarify u mobilních operátorů 

     

9) Motivují Vás zaměstnanecké benefity k lepšímu pracovnímu výkonu? 

a) ano    c) spíše ne 

b) spíše ano   d) ne 

 

10) Myslíte si, ţe poskytování zaměstnaneckých benefitů by mělo být závislé na 

pracovním výkonu? 

a) ano    c) spíše ne 

b) spíše ano   d) ne 

 

11) Jaký způsob poskytování zaměstnaneckých benefitů byste uvítali? 

a) podle počtu odpracovaných let c) plošně pro všechny zaměstnance 

b) podle pracovní pozice   d) jiný způsob (prosím, popište) 
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Příloha č. 2 

 

 

 

Kafeteria – skupina č. 1 

Benefit Částka v Kč Daňově uznatelný náklad Počet bodů 

příspěvek na penzijní 

připojištění 
6000 ano 6000 

příspěvek na ţivotní 

pojištění 
6000 ano 6000 

příspěvek na 

volnočasové aktivity 
1500 ne 1800 

nepeněţní příspěvek 

na vzdělávání 
1500 ne 1800 

příspěvek na dětské 

ozdravné pobyty 
2500 ne 3000 

bezplatné očkování 

proti chřipce 
200 ne 240 

stabilizační odměny 1500 ano 1500 
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Příloha č. 3 

 

Kafeteria – skupina č. 2 

Benefit Částka 

v Kč 

Daňově uznatelný náklad Počet bodů 

příspěvek na penzijní 

připojištění 
6000 ano 6000 

příspěvek na ţivotní 

pojištění 
6000 ano 6000 

příspěvek na volnočasové 

aktivity 
1500 ne 1800 

nepeněţní příspěvek na 

vzdělávání 
1500 ne 1800 

příspěvek na dětské 

ozdravné pobyty 
2500 ne 3000 

bezplatné očkování proti 

chřipce 
200 ne 240 

stabilizační odměny 2000 ano 2000 

přídavek  na dovolenou 10000 ano 10000 

přídavek na Vánoce 12000 ano 12000 

poukázky Flexi Pass 1200 ne 1440 

příspěvek na dopravu do 

a ze zaměstnání 
3000 ano 3000 

příspěvek na rekondiční 

pobyty a rehabilitační péči 
3600 ano 3600 
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Příloha č. 4 

 

Kafeteria – skupina č. 3 

Benefit Částka v Kč Daňově uznatelný 

náklad 

Počet bodů 

příspěvek na penzijní 

připojištění 
6000 ano 6000 

příspěvek na ţivotní 

pojištění 
6000 ano 6000 

příspěvek na volnočasové 

aktivity 
1500 ne 1800 

nepeněţní příspěvek na 

vzdělávání 
1500 ne 1800 

příspěvek na dětské 

ozdravné pobyty 
2500 ne 3000 

bezplatné očkování proti 

chřipce 
200 ne 240 

stabilizační odměny 2500 ano 2500 

přídavek  na dovolenou 15000 ano 15000 

přídavek na Vánoce 16000 ano 16000 

poukázky Flexi Pass 2400 ne 2880 

příspěvek na dopravu do 

a ze zaměstnání 
3000 ano 3000 

odměna při ţivotních 

jubileích 
10000 ano 10000 
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příspěvek na rekondiční 

pobyty a rehabilitační péči 
3600 ano 3600 

příspěvek na 

telekomunikační sluţby 
3000 ano 3000 

nepeněţní příspěvek na 

předškolní vzdělávání dětí 
1200 ne 1440 

 

 

Příloha č. 5 

 

Kolektivní smlouva OKD, a.s. Ostrava 


