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Příloha č. 1 Dotazník 

Dotazník 

Dobrý den,  

jmenuji se Lukáš Muška a jsem studentem 3. ročníku bakalářského studijního programu, st. 

oboru Účetnictví a daně Ekonomické fakulty Vysoké školy báňské - Technické univerzity v 

Ostravě. Předmětem mé bakalářské práce je zabývání se problematikou zaměstnaneckých 

benefitů, a pomocí dotazníkového šetření chci zjistit, jak jste spokojeni s mírou poskytování 

benefitů ve společnosti Kofola, a. s. Zdvořile Vás žádám, o vyplnění dotazníku, který je zcela 

anonymní a bude zpracován pouze pro účely bakalářské práce. 

Děkuji mnohokrát za Váš čas. 

S pozdravem Lukáš Muška 

 

Vámi vybranou odpověď označte křížkem. 

 

1. Jaké je Vaše pohlaví? 

o Muž  

o Žena 

 

2. Kolik je Vám let? 

o Do 25 let 

o 26-35 

o 36-45 

o 46-55 

o Nad 55 let 

 

3. Jak dlouho pracujete pro společnost Kofola, a. s.? 

o Do 1 roku 

o 1-5 let 

o 5-10 let 

o Více než 10 let 
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4. Jaká je Vaše pozice? 

o THP pracovník 

o Dělník 

 

5. Jak jste spokojen se zaměstnaneckými benefity, které Vám společnost Kofola, a.s. 

poskytuje? 

o Zcela spokojen 

o Spíše spokojen 

o Spíše nespokojen 

o Zcela nespokojen 

o benefitech nic nevím 

 

6. Jsou pro Vás zaměstnanecké benefity důležité při výběru pracovního místa? 

o Ano 

o Ne 

 

7. Víte, které benefity Vám společnost Kofola, a.s. poskytuje? (lze zakřížkovat více odpovědí) 

o Příspěvek na penzijní připojištění a životní pojištění 

o Příspěvek na stravování 

o Poskytování vyšších cestovních náhrad při tuzemské nebo zahraniční cestě 

o Bezplatné poskytnutí motorového vozidla pro služební i soukromé účely 

o Příspěvek na odborný rozvoj zaměstnanců 

o Poskytování nealkoholických nápojů na pracovišti 

o Poskytnutí jednorázové odměny při významném životním jubileu 
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8. Které z nich skutečně využíváte? (lze označit více možných odpovědí) 

o Příspěvek na penzijní připojištění a životní pojištění 

o Příspěvek na stravování 

o Poskytování vyšších cestovních náhrad při tuzemské nebo zahraniční cestě 

o Bezplatné poskytnutí motorového vozidla pro služební i soukromé účely 

o Příspěvek na odborný rozvoj zaměstnanců 

o Poskytování nealkoholických nápojů na pracovišti 

o Poskytnutí jednorázové odměny při významném životním jubileu 

 

9. Jaký druh benefitu Vám ve společnosti chybí? (možnost označit více odpovědí) 

o Zavedení pružného rozvržení pracovní doby 

o Zkrácené úvazky pro rodiče s dětmi 

o Zajištění bezplatné dopravy pro zaměstnance 

o Příspěvek na přechodné ubytování zaměstnanců 

o Půjčky zaměstnancům 

o Jsem se současnou mírou poskytování benefitů spokojen. 

o Jiné: ………………………………………………………………………… 
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Příloha č. 2 Informace pro zaměstnance 

 

INFORMACE PRO ZAMĚSTNANCE 

 

Vítáme Vás ve společnosti Kofola,a.s. 

Jsme rádi, že jste se stal (a) součástí našeho týmu a rádi bychom Vám poskytli některé 

základní vstupní informace, abyste se mohl (a) rychleji seznámit s novým pracovním 

prostředím. 

 

 

 

Zaměstnavatel:  

Kofola a.s. 

se sídlem Za Drahou 165/1, 794 01Krnov    

IČ: 27767680 , DIČ:CZ27767680 

Telefon (recepce): 595 60 1111, Fax: 554 618 066; www.kofola.cz 

 

Zaměstnanec: 

Pan:       

Bližší označení druhu práce:      

Zařazen na pracoviště:              

Režim pracovní doby:    

Vykonávaná práce zařazena do kategorie:  

 

1. Struktura společnosti 

 

Kofola ČeskoSlovensko, a.s. 

 

Kofola ČeskoSlovensko a.s., která je mateřskou společností dále uvedených dceřiných 

společností, má sídlo v Ostravě, Nad Porubkou 2278/31a. 

Vedení společnosti Kofola CS pro závody v České i Slovenské republice: 

 

General Director   Jannis Samaras   

FinancialDirector   Daniel Buryš 
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Operational Director   René Musila 

Marketing Director   Jiří Vlasák 

HR & Legal Director   René Sommer   

Sales Director    Roman Zúrik 

Supply Chain Director  Roman Zúrik 

PR Manager    Jaroslava Musilová 

 

Kofola a.s. CZ 

 

Kofola a.s. CZ se sídlem v Krnově, je jednou z dceřiných společností, další společnost sídlí v 

Rajecké Lesné (Slovensko) a výrobní závod je taky v Mnichově Hradišti. 

Kofola a.s. SK Rájecká Lesná 

HOOP Polska Sp. z o.o.Kutno,Bielsk Podlaski, Grodzisk Wielkopolsk 

Megapack RU Moskva 

 

Bezpečnost práce a požární ochrana 

 

Za oblast bezpečnosti práce a požární ochranu je odpovědná firma CIVOP. 

V případě pracovního úrazu je zaměstnanec povinen bez odkladu informovat svého přímého 

nadřízeného, který s ním neprodleně sepíše Záznam o úrazu. Zaměstnanec je povinen řídit se 

a dodržovat veškeré předpisy, se kterými byl seznámen při nástupu do zaměstnání. 

 

Zaměstnanci si mohou sjednat pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli. 

Bližší informace o tomto pojištění jsou k dispozici u personální referentky. 

Komunikace s médii, novináři 

Informace publikované o společnosti v médiích významně ovlivňují její pověst a je proto 

důležité, aby byly informace zástupcům médií poskytovány kvalifikovaně a s maximální 

odbornou péčí. Poskytovat informace o společnosti zástupcům médií – novinářům, 

redaktorům, publicistům… smí pouze níže vymezený okruh osob. Informacemi o společnosti 

se rozumí jakákoliv slovní, textová či obrazová informace týkající se firmy Kofola, její 

činnosti, hospodaření či zaměstnanců. Porušení této zásady bude považováno jako kázeňský 

přestupek. 
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Osoby oprávněné poskytovat informace o společnosti médiím: 

generální ředitel společnosti – pan Jannis Samaras 

tiskový mluvčí a PR manager – paní Hana Nováková 

jiný zaměstnanec společnosti případně externí spolupracovník – PR agentura na základě 

předchozího písemného souhlasu generálního ředitele nebo PR managera a to pouze 

v rozsahu, který bude přímo definován 

 

Závodní preventivní péče 

 

Závodní preventivní péči poskytuje zaměstnancům MUDr. Jaroslav Pfeffer, Masarykovo 

nám. 246, 295 01 Mnichovo Hradiště, tel.č.315 810 626, kde je zaměstnanec povinen podrobit 

se vstupním, výstupním, periodickým, řadovým, event. mimořádným lékařským prohlídkám. 

Zaměstnanci společnosti, kteří nemají místo výkonu práce v Mnichově Hradišti, obdrží na 

personálním oddělení formulář „Vyšetření zaměstnance“ a absolvují vstupní lékařskou 

prohlídku u svého ošetřujícího lékaře. Potvrzený formulář předají bezprostředně po 

absolvování prohlídky zpět personalistce společnosti.   

Vstupní lékařskou prohlídku hradí zaměstnavatel po úspěšném absolvování zkušební doby na 

základě předložené Stvrzenky v pokladně Finančního úseku.    

Ordinační hodiny: Po 7:00 – 12:00      13:00 – 15:00 

   Út               13:00 – 18:00 

   St 7:00 – 12:00  13:00 – 14:30  

   Čt 7:00 – 12:00 

   Pá 7:00 – 12:00      13:00 -14:30 

 

Každý zaměstnanec je povinen při nástupu předložit platný Zdravotní průkaz pracovníka v 

potravinářství! 

 

Pracovnídoba a jejírozvržení 

 

1. Pracovní doba zaměstnance je 40 hodin týdně. U zaměstnanců pracujících ve 

dvousměnném pracovním režimu je pracovní doba 38,75 hodiny týdně, u zaměstnanců 

pracujících ve třísměnném pracovním režimu je pracovní doba 37,5 hodiny týdně. 

Není-li uvedeno jinak, platí rovnoměrně rozložená pracovní doba do pracovního týdne 

pondělí až pátek. Začátek a konec pracovních směn je stanoven následovně:  
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ranní směna    6 – 14 hodin,  

odpolední směna 14 – 22 hodin, 

nočnísměna  22 –   6 hodin.  

Pracovní režim a případné výjimky z výše uvedené pracovní doby z důvodu charakteru 

výrobní činnosti zaměstnavatele jsou novým zaměstnancům sdělovány před uzavřením 

pracovního poměru. 

 

2. Aktuální rozpis směn jednotlivých zaměstnanců vypracovává vedoucí střediska, příp. jim 

pověřený zaměstnanec, a je rozvržen tak, aby byla dodržena délka směn a ostatní ustanovení 

zákoníku práce (zejména ustanovení o nepřetržitém odpočinku mezi dvěma směnami a v 

týdnu, o práci přesčas, o stanovené týdenní pracovní době…). 

 

3.  Pracovní přestávka na jídlo a oddech se poskytuje vždy nejpozději po 6 hodinách 

nepřetržité práce v délce 30 minut. Konkrétní určení těchto přestávek pro jednotlivá střediska 

(popř. pracoviště) stanoví vedoucí střediska, popř. jím pověřený zaměstnanec podle 

provozních podmínek a za podmínky dodržení předchozí věty. 

Pracovní přestávka na jídlo a oddech se nezapočítává do pracovní doby a neposkytuje se na 

začátku a konci směny.  

 

4.  Za kontrolu a dodržování pracovní doby je odpovědný vedoucí zaměstnanec daného 

pracoviště. 

 

5. Odchylnou úpravu pracovní doby může z provozních důvodů na přechodnou dobu nařídit 

se souhlasem generálního ředitele odborný ředitel nebo vedoucí příslušného úseku. 

 

6. Zaměstnanec je oprávněn požádat ze zdravotních důvodů nebo z jiných vážných důvodů o 

kratší než stanovenou pracovní dobu, nebo o odchylnou úpravu začátku a konce pracovních 

směn nebo stanoveného pracovního režimu. Žádost musí být písemná a odůvodněná. Výjimku 

povoluje na doporučení přímého nadřízeného odborný ředitel nebo vedoucí příslušného 

úseku.  

 

Práce přesčas 

Za práci přesčas se považuje práce, která je zaměstnavatelem zaměstnanci písemně nařízena. 
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Ostatní práce vykonávaná zaměstnancem nad rámec jeho stanovené denní pracovní doby není 

zaměstnavatelem za pracovní dobu považována.  

Podle § 93 Zákoníku práce může celkový rozsah práce přesčas jednoho zaměstnance činit 8 

hodin v jednotlivých týdnech a 150 hodin v kalendářním roce. 

Zaměstnanec a zaměstnavatel si mohou písemně dohodnout práci přesčas nad stanovených 

150 hodin v kalendářním roce, a to až do výše 416 hodin v kalendářním roce. 

Do počtu hodin práce přesčas se nezahrnuje práce přesčas, za kterou bylo zaměstnanci 

poskytnuto náhradní volno. 

 

Evidence pracovní doby 

 

Evidenci příchodů, odchodů a přerušení pracovní doby provádí každý zaměstnanec sám za 

sebe prostřednictvím magnetické karty načtecím zařízení umístěném na osobní vrátnici. 

Zaměstnanci na pracovištích, kde není instalováno čtecí zařízení, zaznamenávají odchody, 

příchody a přerušení pracovní doby do Knihy evidence pracovní doby. 

Magnetickou kartu vystavuje personální úsek. Při ukončení pracovního poměru je 

zaměstnanec povinen funkční magnetickou kartu vrátit zpět. V případě ztráty, zničení či 

poškození magnetické karty je zaměstnanec povinen uhradit částku ve výši 300,-Kč na 

zakoupení a vystavení nové magnetické karty. 

 

Splatnost a výplata mzdy 

 

Mzda je splatná po vykonání práce v kalendářním měsíci následujícím po měsíci, ve kterém 

vznikl nárok na mzdu. Výplatní termín je stanoven na 15. den kalendářního měsíce, a pokud 

toto datum připadne na sobotu, neděli nebo svátek, výplatní termín je stanoven na 

bezprostředně předcházející pracovní den. Mzda se vyplácí zaměstnanci ve stanoveném 

termínu na jeden jím označený účet u peněžního ústavu. 

Při měsíčním vyúčtování mzdy vydá zaměstnavatel zaměstnanci písemný doklad obsahující 

údaje o jednotlivých složkách mzdy a o provedených srážkách (tzv. „výplatní pásku“). 

 

Překážky v práci 

 

Předvídatelné překážky v práci na straně zaměstnance je zaměstnanec povinen oznámit 

nadřízenému v dostatečném předstihu. 
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Nepředvídatelné překážky v práci je povinen oznámit neprodleně po jejich zjištění (je-li to 

objektivně možné). 

V případě dočasné pracovní neschopnosti pro nemoc je zaměstnanec povinen o této 

skutečnosti neprodleně informovat svého přímého nadřízeného a bez zbytečného odkladu mu 

doručit lékařské potvrzení o pracovní neschopnosti. Přímý nadřízený předá toto potvrzení bez 

prodlení mzdové účetní společnosti. 

 

Pracovní cesty 

 

Zaměstnanec souhlasí s tím, že může být zaměstnavatelem vysílán na pracovní cesty ve 

smyslu § 42 zákoníku práce v platném znění. Zaměstnanec je povinen v případě vyslání na 

pracovní cestu nejpozději do 10-ti dnů po ukončení této cesty řádně vyplnit a odevzdat na 

jemu příslušné sběrné místo “Cestovní příkaz”. Bude-li zaměstnanci během pracovní cesty 

poskytnuto jídlo, které má charakter snídaně, oběd anebo večeře, na které zaměstnanec 

nepřispívá, je zaměstnavatel oprávněn za každé uvedené jídlo stravné krátit dle §163 zákoníku 

práce. 

 

Výpovědní doby 

 

Výpovědní doby rozhodné pro skončení pracovního poměru výpovědí se řídí § 51 zákoníku 

práce v platném znění. Výpovědní doba je stejná pro zaměstnavatele i zaměstnance a činí 

nejméně dva měsíce. 

Výpovědní doba začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení 

výpovědi a končí uplynutím posledního dne příslušného kalendářního měsíce, s výjimkami 

vyplývajícími ze zákoníku práce v platném znění. 

 

Dovolená na zotavenou 

 

Délka dovolené je stanovena ve výměře 4 týdnů, trvá-li pracovní poměr po celý kalendářní 

rok. Trvá-li pracovní poměr jen po část kalendářního roku, má zaměstnanec nárok na její 

poměrnou část. Dobu čerpání dovolené určuje zaměstnavatel podle rozvrhu čerpání dovolené.  

Pokud zaměstnavatel neurčí zaměstnanci čerpání alespoň 4 týdnů dovolené v kalendářním 

roce, pokud na ně má nárok, ani do 31. října příštího kalendářního roku, je dnem nástupu 

zaměstnance na tuto nevyčerpanou dovolenou nebo její část první následující pracovní den. 
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V případě, že zaměstnanec těchto 5 týdnů nevyčerpá ani do konce příštího kalendářního roku, 

nárok na tuto dovolenou zaniká.To platí i v případě, že zaměstnanec nemohl tuto dovolenou 

nastoupit z důvodu překážky v práci. 

 

Před nástupem na dovolenou předloží zaměstnanec svému přímému nadřízenému k podpisu 

“Žádanku”, na které uvede dobu čerpání dovolené a která slouží jako podklad pro evidenci 

docházky a zpracování mezd. 

 

Sociální výhody 

 

Společnost poskytuje všem zaměstnancům příspěvek na stravování, zaměstnancům se stálým 

pracovištěm je stravování zajištěno. Dále společnost zajišťuje zaměstnancům bezplatný pitný 

režim v průběhu pracovní doby, poskytuje příspěvek na letní dětskou rekreaci nebo firemní 

vzdělávání.  

  

Odprodej výrobků 

 

Zaměstnanci mají možnost zakoupit si vzorky nápojů za zvýhodněné ceny. Aktuální sazebník 

je vždy k dispozici na prodejním místě.Prodej výrobků probíhá ve skladu MTZ. Prodej je 

každou středu 

od 13:30 do 14:30 hod.  

 

Monitoring médií 

 

Na internetových stránkách http://imm.newtonit.cz/kofola jsou k dispozici informace z médií, 

a to o produktech, konkurenci a všem ostatním, co se o společnosti Kofola publikuje, a to 

v České republice, na Slovensku, v Polsku a v Maďarsku. 

Přístup do Monitoringu médií je následující: 

jméno:  kofola 

heslo:   h6sb7a 

 

V areálu společnosti jsou vyhrazena místa pro kuřáky, v ostatních prostorách je kouření 

zakázáno! 
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V Mnichově Hradišti dne 2. 12. 2014 

 

S těmito informacemi jsem byl seznámen a porozuměl jsem jim. 

 

 

Podpis zaměstnance 


