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1. Úvod 

Dnes jiţ víme, ţe úspěšnost firem nezávisí pouze na technickém vybavení či konkurenčních 

přednostech, ale neméně důleţití jsou zaměstnanci. Konkurenceschopnost se jiţ skloňuje i 

s takovými pojmy jako jsou lidské zdroje. Protoţe bez lidských zdrojů by se ostatní zdroje do 

pohybu nedaly, představují lidé ten nejcennější zdroj. Zásadním prvkem hodnocení 

spokojenosti zaměstnance jsou společně s výší platu a dobrými vztahy s kolegy 

zaměstnanecké výhody. 

Zaměstnanecké výhody jsou pro vztah zaměstnanec x zaměstnavatel téměř nepostradatelné. 

Zvyšují loajalitu a spokojenost zaměstnanců a jsou také nástrojem ke zvyšování pracovní 

motivace. V dnešní době se stává stále významnější pojem work-life balance, tedy rovnováha 

mezi pracovním a soukromým ţivotem, a právě dobře zvolené benefity mohou dlouhodobě 

tuto rovnováhu zlepšovat. Benefity jsou významné i z hlediska pohledu firmy na trhu práce. 

Firma poskytující zaměstnanecké výhody je velmi atraktivní a prestiţní a také se zvyšuje její 

konkurenceschopnost na trhu práce. 

Cílem mé diplomové práce je provést analýzu systému zaměstnaneckých výhod v pivovaru 

Radegast, analyzovat spokojenost a informovanost zaměstnanců se současnými 

zaměstnaneckými výhodami a navrhnout zavedení volitelného systému zaměstnaneckých 

výhod. 

Diplomová práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsou 

nastíněny základní pojmy jako řízení lidských zdrojů, odměňování zaměstnanců a 

zaměstnanecké výhody. V rámci zaměstnaneckých výhod jsem se zaměřila na jejich význam, 

historii, členění a popis jednotlivých benefitů. Jako poslední téma teoretických východisek 

jsem zvolila sociologický výzkum, přesněji popis dotazníku, který jsem v praktické části 

vyuţila. 

V praktické části jsem krátce charakterizovala pivovar Radegast a analyzovala současný 

systém zaměstnaneckých výhod. Na závěr praktické části uvádím na základě průzkumu své 

návrhy a doporučení, především volitelný systém zaměstnaneckých výhod. 



 

 

2.  Teoretická východiska zaměstnaneckých výhod 

2.1. Řízení lidských zdrojů 

Řízení lidských zdrojů (personální řízení) tvoří tu část podnikového řízení, která se zaměřuje 

na vše, co se týká člověka v pracovním procesu, tedy jeho získávání, formování, fungování, 

vyuţívání, jeho organizování a propojování jeho činností, výsledků jeho práce, jeho 

pracovních schopností a pracovního chování, vztahu k vykonávané práci, podniku a 

spolupracovníkům a rovněţ jeho osobního uspokojení z vykonávané práce, jeho personálního 

a sociálního rozvoje, Koubek (2007). 

2.1.1. Cíle řízení lidských zdrojů 

Cílem řízení lidských zdrojů je vyuţít lidské zdroje tak, aby bylo dosaţeno podnikových cílů. 

Konkrétnější cíle se týkají oblastí:
 
 

 Zabezpečování a rozvoj pracovníků 

Lidské zdroje je zapotřebí nejdříve naplánovat, a to s ohledem na potřeby pro dosaţení 

strategického cíle. Jak ale manaţer zjistí, jakého pracovníka potřebuje? Je nezbytné 

vypracovat popis pracovního místa a poţadavky na pracovníka.  

Po této specifikaci můţe přistoupit k samotnému získávání pracovníků. Získávat pracovníky 

je moţné jak z vnitřních, tak z vnějších zdrojů. K rozhodnutí vyuţití typu zdroje pomůţe 

porovnání výhod a nevýhod vnitřních a vnějších zdrojů. Zaleţí na tom, co manaţer preferuje, 

zda levné získání pracovníka nebo získání nových názorů a úsudků nebo porovnává další 

kritéria. Kdyţ si manaţer ujasní tyto záleţitosti, vybere, pokud moţno nejvhodnější, metodu 

výběru pracovníků. 

Organizace potřebuje získat a udrţet si dostatečně kvalifikované a motivované pracovníky. Je 

zapotřebí, aby organizace předvídala dostatečný počet pracovníků. A tyto pracovníky dále 

vzdělávala a rozvíjela. 

 



 

 

 Ocenění zaměstnanců 

Oceňovat, ale také odměňovat zaměstnance za jejich dobře vykonanou práci, ale také za jejich 

schopnosti, dovednosti a tím zvyšovat jejich angaţovanost a motivaci. 

 Vztahy 

Vztahy se netýkají pouze mezi zaměstnanci navzájem. Jedná se také o vztahy mezi 

zaměstnanci a managementem. Vztahy jsou určeny dohodnutými právy a povinnostmi 

v individuálních smlouvách nebo smlouvách kolektivních, Armstrong (2007). 

Kromě formálních smluv existuje ještě smlouva psychologická, která je uzavřena mezi 

zaměstnavatelem a zaměstnancem. Psychologická smlouva je střet očekávání zaměstnance a 

zaměstnavatele. 

2.2. Odměňování zaměstnanců 

Odměňování zaměstnanců patří mezi nejdůleţitější personální činnosti. Do odměňování 

nepatří pouze hmotná, peněţní náhrada za vykonanou práci, ale také jiné nehmotné odměny 

jako povýšení, uznání, zaměstnanecké výhody a další. 

Systém odměňování vychází ze strategie firmy. Systém odměňování tvoří strategie, politika, 

realizace politiky, metody, mzdové struktury, hodnocení práce a další.  

2.2.1. Cíle řízení odměňování 

Cíle řízení odměňování jsou: 

 odměňovat lidi podle hodnoty, kterou vytvářejí, 

 propojovat postupy v odměňování s cíli podniku a podnikání i s hodnotami a 

potřebami zaměstnanců, 

 odměňovat správné věci, aby bylo jasné, co je důleţité z hlediska chování a výsledků, 

 pomáhat získávat a udrţovat si potřebné vysoce kvalitní zaměstnance, 

 motivovat lidi a získávat jejich oddanost a angaţovanost, 

 vytvářet kulturu vysokého výkonu, Armstrong (2009). 



 

 

2.2.2. Systém odměňování 

Systém odměňování se skládá z navzájem provázaných prvků. Tyto prvky se vyskytují ve 

dvou formách, hmotných a nehmotných. Mezi nárokové hmotné formy patří mzda nebo plat. 

Mezi nenárokové hmotné formy patří peněţní příplatky, bonusy či prémie a nepeněţní 

zaměstnanecké výhody. Druhá forma je nehmotná, do té patří například uznání, povýšení, 

větší odpovědnost, větší pravomoc, obsah vykonávané práce, větší samostatnost, pracovní 

podmínky, příleţitost ke vzdělávání a rozvoji a další. 

Obr. 2.1 Systém odměňování zaměstnanců 

 

Zdroj: BABICOVÁ, J.;  BLÁHA, J.;  KAŇÁKOVÁ, Z. Řízení lidských zdrojů. Ostrava: 

Akademie Jana Amose Komenského, 2000. 205 s. ISBN 80-7048-020-3. 
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2.3. Zaměstnanecké výhody 

Zaměstnanecké výhody jsou součástí systému odměňování. Firmy je svým zaměstnancům 

poskytují pouze za to, ţe jsou jejími zaměstnanci. Na zaměstnanecké výhody není právní 

nárok. 

2.3.1. Význam a cíle zaměstnaneckých výhod 

Cíle politiky a praxe zaměstnaneckých výhod organizace jsou: 

 poskytnout atraktivní a konkurenceschopný soubor celkových odměn, které umoţní 

získat a udrţet vysoce kvalitní zaměstnance, 

 uspokojovat osobní potřeby zaměstnanců, 

 posilovat loajalitu a vědomí závazku zaměstnanců vůči organizaci, 

 poskytovat daňově zvýhodněný způsob odměny, Armstrong (2007). 

Význam zaměstnaneckých výhod 

Zaměstnanecké výhody mají mnoho významů. Z ekonomického hlediska jde o úsporu 

nákladu, kdy jsou benefity pro firmu daňově uznatelným nákladem.  

Zaměstnanecké výhody jsou důleţité z hlediska personální politiky, kdy se firma snaţí 

přilákat a udrţet kvalitní zaměstnance. Zaměstnanci mají k firmě pevnější vztah, jsou vůči 

firmě loajálnější. Upevňuje se pocit sounáleţitosti zaměstnanců s podnikem. A z hlediska 

personální politiky je neméně důleţité uspokojovat osobní potřeby zaměstnanců. 

Zaměstnanecké výhody vytvářejí lepší postoj zaměstnanců vůči firmě, zaměstnanci jsou 

oddanější, angaţovanější. 

Firma se stává konkurenceschopnou na trhu práce tím, ţe se prezentuje jako organizace 

pečující o své zaměstnance, které na svých zaměstnancích záleţí. Firma si tím také zvyšuje 

svůj image a je pro potenciální zaměstnance atraktivnější. Vytváří si tak svou prestiţ. 



 

 

2.3.2. Historie a současnost zaměstnaneckých výhod 

Zaměstnanecké výhody původně vznikaly plošně na paternalisticko-pečovatelském principu. 

V tomto přístupu byl silně uplatňován také princip seniority, nebyla provázanost na výkon a 

přínos zaměstnance pro firmu. Jednalo se především o kompenzaci za špatné ţivotní a 

pracovní podmínky, případně o přilepšení zaměstnancům, Bláha, Kaňáková, 

Mateiciuc (2005). 

Zaměstnanecké výhody v Evropě 

Zaměstnanecké výhody se začaly objevovat v 19. století, kdy zaměstnavatelé cítili morální 

povinnost vůči svým zaměstnancům. Věřili, ţe je jejich povinností starat se o své 

zaměstnance. Takovýto přístup se nazývá paternalismus. Poskytování výhod také viděli jako 

dobrý způsob, jak si udrţet své zaměstnance. 

Rozhodující vliv na vývoj řízení lidských zdrojů a s tím spojených i zaměstnaneckých výhod 

měla první světová válka. Kdy v první světové válce byl nedostatek pracovních sil. Firmy 

začaly o svých zaměstnancích více uvaţovat, prováděly například přijímací testy. Po roce 

1935 jiţ vznikly specializované postupy pro vhodnost určitých lidí zastávat specifickou práci. 

Dalším důleţitým činitelem byl vznik odborů. To výrazně zvýšilo fluktuaci zaměstnanců. 

Firmy, aby předešly této fluktuaci a s ní spojenými náklady na zaškolování, zvyšovaly mzdy a 

zaměstnanecké výhody. 

Na přelomu 20. století a po první světové válce Spojené království přišlo s benefity pro 

obyvatelstvo. Sociální stát byl ustanoven takovými benefity jako pojištění pro případ 

nezaměstnanosti, nemocenské dávky a státní penze. Během 80. let stát z ekonomických a 

politických důvodu mírnil sociální stát a mnoho státních benefitů se začalo ověřovat. 

Zaměstnavatelé pouţívali individualistický přístup k odměňování.  

Ve Spojeném království se benefity dělí do tří skupin: 

 Flexibilní benefity – si zaměstnanec můţe vybrat jako část své odměny. 

V současnosti tento systém vyuţívá asi čtvrtina zaměstnavatelů. 

 Dobrovolné benefity – si zaměstnanec vybírá a platí. Tyto benefity jsou vládně 

podporované a daňově zvýhodněné. 



 

 

 Základní benefity – vyuţívají všichni zaměstnanci. Jsou to benefity jako 

například dovolená, sick days nebo pruţná pracovní doba. 

Daňově zvýhodněné zaměstnanecké výhody 

 Důchody – zaměstnanci mohou získat úlevu na dani z příjmů na jejich nejvyšší 

mezní sazbu a zaměstnavatelé mohou kompenzovat příspěvek na dani ze zisku 

společnosti. 

 Poukazy na péči o děti – zaměstnavatelé mohou poskytovat poukazy aţ do 

výše 55 liber týdně a jsou osvobozeny od všech příspěvků na národní pojištění. 

 Půjčování kol – zaměstnanci mohou ušetřit polovinu nákladu na kolo a 

příslušenství na dojíţdění do práce. Firma koupí kolo a pronajme ho 

zaměstnanci a na konci doby pronájmu ho můţe odprodat zaměstnanci za cenu 

jednoho měsíčního nájmu. 

 Půjčky na traťové jízdenky do hodnoty 5 000 liber na pokrytí nákladů na 

veřejnou dopravu, kaţdoroční večírek do hodnoty 150 liber na osobu, 

nezávislé finanční poradenství aţ do výše 150 liber na zaměstnance, ad.  

V České republice by významným podnikem obuvnická společnost Baťa. Společnost Baťa 

byla zaloţena v roce 1894. Baťovy závody jsou obecně uznávány v ohledu technickém, 

hospodářském a sociálním. 

Společnost Baťa v roce 1925 začala provozovat vzdělávací zařízení, kde si vychovávala své 

budoucí zaměstnance. A tak vznikla v roce 1925 Baťova škola práce pro mladé muţe a v roce 

1927 Baťova škola práce pro mladé ţeny. 

Baťa nebyl lhostejný, pokud se jedná o bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Byly zavedeny 

preventivní lékařské prohlídky. Byla zřízena zdravotnická matrika, v rámci které byl 

pravidelnými prohlídkami sledován zdravotní stav všech zaměstnanců. 

Baťa také vytvářel sociální podmínky pro zaměstnance. Nechal postavit rodinné domky, kde 

nájem činil 27 Kč týdně. Provedla se také výstavba pekárny, jatek, jídelen, restaurací a 

obchodního domu. V roce 1939 při průměrném výdělku 580 Kč týdně stál oběd 3,50 – 4 Kč. 

Postavilo se koupaliště, sportoviště, kulturní zařízení, kina a studijní ústav. 



 

 

V roce 1925 byl zaloţen Baťův podpůrný fond, který zahrnoval dary novorozencům 

(1 000 Kč úročených 10 %) a podporu dlouhodobě nemocným a zestárlým zaměstnancům. 

Zaměstnanecké výhody v USA 

Někteří se domnívají, ţe zaměstnanecké výhody jsou předností dneška, avšak podle Employee 

Benefit Research Institute, jsou první výhody v Americké historii zaznamenány v roce 1636 

v armádě, jako aktivní důchodový program. V roce 1797 je zaznamenáno podílnictví na zisku. 

Zaměstnanecké výhody zůstaly velkou měrou neregulované a sporadické aţ do 20. století, 

kdy byl doplněn důchodový program v podobě sociálního zabezpečení. Od druhé poloviny 

20. století se na základě federálních daňových zákonů poskytují úlevy pro zaměstnavatele, 

kteří nabízí zaměstnanecké výhody. Tato změna v zákonech vedla k náhlému vzrůstu 

benefitních programů. To mělo za následek, ţe téměř dvě třetiny Američanů vyuţívaly 

dobrovolné benefitní programy a více neţ 90 % Američanů povinné vládní programy jako 

například sociální zabezpečení. 

Nyní 91 % Američanů patří do nějakého druhu benefitního programu. Podle Employee 

Benefit Research Institute v roce 2006 přijímalo 161,7 miliónů Američanů, tedy zhruba 62 % 

obyvatel, do věku 65 let některou z forem zdravotní péče, podporovanou zaměstnavatelem. 

Dalších 37 % osob ve věku 65 let a více dostávají některou z forem zaměstnaneckých výhod 

v důchodu. 

Na příští fiskální rok se podle presidenta Obamy odhaduje, ţe více neţ třetina 1, 06 

bilionového federálního rozpočtu bude souviset právě se zaměstnaneckými výhodami. 

Největší část daňových výdajů bude nemocenské pojištění (46, 5 % ze všech 

zaměstnaneckých výhod), další je důchodové zabezpečení (29,3 % ze všech zaměstnaneckých 

výhod). 

Typy zaměstnaneckých výhod v USA: 

Na rozdíl od České republiky jsou některé benefity v USA právně závazné a regulované 

vládou. Jiné jsou poskytovány dobrovolně jako strategie lidských zdrojů.  

Právně závazné zaměstnanecké výhody jsou i v České republice povinné, ale neřadí se mezi 

zaměstnanecké výhody. Jde především o sociální zabezpečení a pojištění pro případ 



 

 

nezaměstnanosti. Hlavním důvodem pro povinné benefity je přesunout mnohé sociální 

náklady na zdravotní péči a jiné k zaměstnavatelům.  

Některé zaměstnanecké výhody v USA: 

 finanční podpora při stěhování, 

 lékařské, oční a dentální programy, 

 flexibilní konto na zdravotní a závislou péči, 

 důchodové programy, 

 programy na dlouhodobé pojištění, 

 programy právní pomoci, 

 benefity pro péči o děti, 

 benefity na dopravu. 

2.3.3. Členění zaměstnaneckých výhod 

Z hlediska daňového a odvodové výhodnosti: 

 mimořádně výhodné – benefity, které jsou daňovým výdajem na straně 

zaměstnavatele, na straně zaměstnance osvobozeny od daně z příjmů fyzických osob a 

nejsou součástí vyměřovacích základů pro odvod sociálního zabezpečení a 

zdravotního pojištění. 

 s dílčí výhodností – jsou to např. takové, které nejsou na straně zaměstnavatele 

daňovým výdajem, ale na straně zaměstnance jsou osvobozeny od daně z příjmů 

fyzických osob, Pelc (2009). 

V Evropě se zaměstnanecké výhody člení do tří skupin, Koubek (1995): 

 výhody sociální povahy: penzijní a ţivotní pojištění, půjčky a ručení za půjčky, 

bydlení, školky, doprava do zaměstnání aj. 

 výhody pracovní: vzdělání, stravování, prodej produktů podniku za výhodnější ceny 

apod. 



 

 

 výhody poziční: jsou to takové výhody, které uţívají zaměstnanci zejména na 

manaţerské úrovni. Je to například mobilní telefon, auto, zahraniční stáţ. Mezi poziční 

výhody mohou patřit i výhody spojené s rizikovým pracovištěm. 

Zaměstnanecké výhody mohou zaměstnavatelé poskytovat dvěma způsoby: 

 fixní systém benefitů – zaměstnavatel poskytne svým zaměstnancům určité fixní 

benefity, které jsou pro všechny zaměstnance stejné. Nevýhodou tohoto systému je, ţe 

zaměstnavatel investuje do tohoto programu a zaměstnanec se poté rozhodne, zda tuto 

výhodu vyuţije nebo ne.  

 

 flexibilní systém benefitů (cafeteria systém) – jde o systém, kdy si zaměstnanec můţe 

navolit takový balíček benefitů, který ho zajímá a je pro něj zajímavý. Zaměstnanci 

mají nastavený limit a do tohoto limitu mohou čerpat benefity podle vlastních 

preferencí. 

Cafeteria systém 

Výhody 

 flexibilita – cafeteria systém umoţňuje průběţnou aktualizaci potřeb zaměstnanců, 

 průhlednost, informovanost – je zaloţena na jasných pravidlech a moţnostech zpětné 

vazby, systém je přehledný a zaměstnanci mají moţnost zjistit hodnotu výhod, 

 spravedlnost – kaţdý zaměstnanec má svůj účet, 

 konkurenční výhoda – zaměstnanci oceňují moţnost volby a to jim dává výhodu nad 

zaměstnanci jiných firem, 

 svobodná volba – zaměstnanec má moţnost výběru výhod, 

 zvýšení spokojenosti a loajality. 

Nevýhody 

 administrativní a nákladová náročnost – vyţaduje velké organizační úsilí, 

 vyţaduje rozsáhlou komunikaci, 

 nákladná pravidelná aktualizace potřeb zaměstnanců. 

 



 

 

Varianty cafeteria systému 

 Systém „bufetu“ 

Výčet zaměstnaneckých výhod s moţností si je vybrat do výše svého 

zaměstnaneckého účtu. 

 

       jednotlivé zaměstnanecké výhody 

 Systém „jádra“ 

Je pevně stanoveno jádro zaměstnaneckých výhod pro všechny zaměstnance a 

zbývající zaměstnanecké výhody si mohou zaměstnanci vybrat. 

       jádro 

       volitelný blok 

 

 Systém „bloků“ 

Jsou vymezené kategorie zaměstnanců. Zaměstnanecké výhody jsou shrnuty do 

určitých bloků podle struktury potřeb různých skupin zaměstnanců, např. muţi, ţeny, 

mladí apod., Bláha, Mateiciuc, Kaňáková (2005). 

 

  

Zaměstnanecké výhody mohou být orientované: 

 na bezprostřední podporu zaměstnaneckého vztahu související s pracovním zařazením, 

 na osobní kvalifikační rozvoj a vzdělávání zaměstnanců, 

 na zdravotní aspekty ţivota zaměstnanců, 

 na sociální aspekty ţivota zaměstnanců, 

 na volný čas, Pelc (2009). 

 

 

I. II. 

III.      IV.  

 



 

 

2.3.4. Jednotlivé zaměstnanecké výhody 

Benefity pro zaměstnavatele i zaměstnance daňově i odvodově nejvýhodnější. 

 Příspěvky na penzijní připojištění a soukromé životní pojištění - toto plnění je u 

zaměstnavatelů velmi rozšířené. 

Tento benefit je daňovým výdajem v případě, ţe je dohodnut jako pracovněprávní 

nárok. Je také osvobozen od daně z příjmů fyzických osob do společného limitu 

24 000 Kč. 

 

 Příspěvky a příplatky na stravování a nápoje 

 Platba zaměstnavatele na provoz vlastního stravovacího zařízení 

 Příspěvek zaměstnavatele na stravování zajišťované prostřednictvím jiných 

subjektů 

 Příplatky na stravování – nad rámec daňově uznatelných nákladů. 

Příplatky nad rámec daňově uznatelných nákladů nejsou daňovým výdajem. 

Bez ohledu na výši plnění, je hodnota osvobozena od daně z příjmů fyzických 

osob. 

 Poskytnutí nealkoholických nápojů na pracovišti – je zapotřebí rozlišit zda má 

zaměstnavatel povinnost poskytovat na pracovišti vodu a ochranné nápoje 

podle zákona. 

Výdaje k úhradě těchto nápojů, které je zaměstnavatel povinen poskytnout, 

jsou výdaji daňovými. Nepeněţní příjmy jsou od daně z příjmů osvobozeny. 

Peněţní příjmy jsou součástí daňového základu. 

 

 Poskytnutí pracovního oblečení 

 Jednotné pracovní oblečení 

 Ošatné – peněţní příplatky na běţné občanské oblečení. 

V případě ţe je toto plnění dohodnuto jako pracovněprávní nárok, je to 

daňovým výdajem. Peněţní plnění je součástí základu daně. 

 

 



 

 

 Odborný rozvoj zaměstnanců 

 Odborný rozvoj zaměstnanců ve vlastním vzdělávacím zařízení zaměstnavatele 

 Odborný rozvoj zaměstnanců zabezpečovaný jinými subjekty 

 Uţití vzdělávacích zařízení jako nepeněţní plnění 

 Příspěvky a příplatky na vzdělávání jako pracovněprávní nárok 

Pokud je plnění dohodnuto jako pracovněprávní nárok, je daňovým výdajem. 

Příjem z tohoto plnění je součástí základu daně. 

 

 Prodej bytu zaměstnanci – kdyţ dojde k prodeji bytu zaměstnanci zaměstnavatelem za 

cenu niţší, neţ je cena zjištěná podle předpisů, je rozdíl benefitem. 

Benefity s daňovou a odvodovou výhodou dílčí – výdaj na straně zaměstnavatele daňovým a 

na straně zaměstnance osvobozen do limitu anebo od daně z příjmů fyzických osob 

osvobozen není. 

 Doprava do zaměstnání – dle kolektivní smlouvy a individuální smlouvy 

zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům příspěvky na dopravu. Zaměstnavatel buďto 

zaměstnanci proplácí náklady nebo jejich část na dopravu nebo zabezpečuje dopravu 

ve vlastní reţii.  

Výdaj je pro zaměstnavatele daňovým a pro zaměstnance je základem daně z příjmů. 

 

 Přechodné ubytování pro zaměstnance – zaměstnavatel můţe poskytovat svým 

zaměstnancům přechodné ubytování v místě výkonu práce, pokud místo výkonu není 

shodné s místem bydliště zaměstnanců.  

Na straně zaměstnavatele je výdaj na přechodné ubytování daňovým výdajem, pokud 

je přechodné ubytování dohodnuto v kolektivní smlouvě nebo stanoveno ve vnitřním 

předpisu. Pro zaměstnance je poskytované přechodné ubytování osvobozeno od daně 

z příjmů osvobozeno do výše 3500 Kč měsíčně. 

 

 

 



 

 

 Prodloužená dovolená, zdravotní dny volna – zaměstnavatel můţe poskytovat 

zaměstnanci týden nebo více dnů dovolené navíc nebo poskytovat placené zdravotní 

dny.  

Výdaj je pro zaměstnavatele daňovým, kdyţ je benefit dohodnut v kolektivní smlouvě 

nebo v jiném předpisu. Pro zaměstnance je peněţní příjem příjmem ze závislé 

činnosti, a proto také podléhá zdanění. 

 

 Věrnostní a stabilizační plnění – peněţní příspěvky na bydlení, stěhování, ubytování a 

jiné, jsou-li zakotveny v kolektivní smlouvě, vnitřních předpisech nebo individuální 

smlouvě.  

Pokud je toto plnění dohodnuto v kolektivní smlouvě, je to pro zaměstnavatele 

daňovým výdajem. Tyto peněţní prostředky jsou ze strany zaměstnance předmětem 

daně z příjmů fyzických osob. 

 

 Odběr zboží a služeb zaměstnavatele za nižší cenu – benefitem pro zaměstnance se 

stává rozdíl mezi cenou, za kterou se zboţí či sluţba běţně prodává a sníţenou cenou, 

za kterou zboţí či sluţbu zaměstnavatel zaměstnancům poskytuje. 

Toto plnění zaměstnavateli daňový základ neovlivňuje. Z hlediska zaměstnance jde o 

příjmy ze závislé činnosti. 

 

 Používání majetku zaměstnavatele pro soukromé účely zaměstnance 

 Používání služebního auta i pro soukromé účely 

Odpisy, náklady na opravy a udrţování vozidla, silniční daň, pojištění 

odpovědnosti a havarijní pojištění, náklady na garáţování vozidla atd. jsou u 

zaměstnavatele daňově uznatelné v plné výši, nedochází tedy ke krácení 

v poměru ujetých kilometrů pro pracovní účely a účely soukromé. Náklady na 

spotřebované pohonné hmoty pro soukromé účely si hradí zaměstnanec sám a 

nejsou pro zaměstnavatele daňově uznatelné. Za příjem zaměstnance se 

povaţuje 1 % ze vstupní ceny vozidla za kaţdý i započatý kalendářní měsíc 

poskytnutí vozidla. Je-li tato částka niţší neţ 1000 Kč, povaţuje se za příjem 

zaměstnance částka ve výši 1000 Kč. Tento příjem je předmětem daně z příjmů 

fyzických osob.  



 

 

 Používání dalšího majetku zaměstnavatele i pro soukromé účely – například 

sluţební telefon, notebook a jiné. 

V případě, ţe zaměstnanec pouţívá např. sluţební telefon i soukromé hovory, 

není výdaj pro zaměstnavatele daňovým. Jinak by to bylo v případě, ţe je 

v individuální smlouvě dohodnuto jinak, tedy jako pracovněprávní nárok. 

Pokud zaměstnavatel soukromé hovory zaměstnanci hradí, je to pro 

zaměstnance součástí daňového základu, nezávisle na tom, zda je to pro 

zaměstnavatele daňový výdaj či nikoli. 

 

 Půjčování věcí zaměstnancům – půjčování strojů, výrobních zařízení a 

dopravních prostředků (ne však motorových vozidel) zaměstnancům 

k soukromému pouţití bezplatně nebo za úhradu nezbytných přímých nákladů 

tímto poskytnutím vzniklých. 

Toto plnění daňový základ zaměstnavateli neovlivňuje. Pro zaměstnance je 

plnění součástí daňového základu. 

 

 Poskytnutí slevových karet – jde o případ, kdy si zaměstnavatel pořídil slevové 

karty a tyto půjčuje svým zaměstnancům. Drţitel má nárok na slevu z cen 

výrobků a sluţeb a drţitel na jejich nákup musí vynaloţit určené finanční 

prostředky. 

Pokud se tyto karty mohou pouţívat i na soukromé účely, potom je pouze 

polovina z výdaje na pořízení této karty daňovým výdajem. Na straně 

zaměstnance je nákup zboţí či sluţeb se slevou příjmem ze závislé činnosti. 

Benefity, které nejsou pro zaměstnavatele daňovým výdajem, ale na straně zaměstnance 

jsou osvobozeny od daně z příjmů fyzických osob. 

 Sociální výpomoc nejbližším pozůstalým – jednorázová sociální výpomoc nejbliţším 

pozůstalým zaměstnanců v mimořádně závaţných případech a při řešení tíţivých nebo 

neočekávaných sociálních situacích. Výpomoc můţe v jednotlivém případě činit aţ 

15000 Kč. V případě postiţených ţivelní pohromou, ekologickou nebo průmyslovou 

havárií na územích, na nichţ byl vyhlášen nouzový stav, můţe sociální výpomoc 

nejbliţším pozůstalým činit aţ 30 000 Kč. 



 

 

 

 Rekreace – nepeněţní plnění poskytované zaměstnavatelem zaměstnancům ve formě 

moţnosti pouţití rekreační, zdravotnická a vzdělávací zařízení, předškolní zařízení, 

závodní knihovny, tělovýchovná a sportovní zařízení nebo ve formě příspěvku na 

kulturní pořady a sportovní akce, nejvýše však do částky 20 000 Kč za kalendářní rok 

 

 Poskytnutí rekreace formou užití vlastního zařízení 

Pro zaměstnavatele je výdaj na provoz takového zařízení daňovým do výše 

zdanitelných příjmů, jeţ z provozu tohoto zařízení zaměstnavateli plynou. Pro 

zaměstnance toto plnění není součásti základu daně. 

 

 Poskytnutí rekreace formou nepeněžního plnění 

Tento nedaňový výdaj je osvobozen od daně z příjmů fyzických osob. 

 

 Příplatky zaměstnancům na rekreaci 

Tento výdaj je pro zaměstnavatele nedaňovým. V případě pracovněprávního 

nároku se však daňovým stává. Pro zaměstnance je to příjem ze závislé 

činnosti. 

 

 Zdravotnická zařízení 

 Užití zdravotnických zařízení jako nepeněžní plnění – zaměstnavatel můţe 

svým zaměstnancům obstarat např. různé vitamínové a podobné prostředky na 

posílení organismu nebo jiné lékárenské prostředky, očkování, rehabilitace, 

lázeňské pobyty a procedury. 

Výdaj není daňovým a je osvobozen od daně z příjmů fyzických osob. 

 

 Příplatky na zdravotní péči nehrazenou ze zdravotního pojištění a na zdravotní 

pomůcky 

Výdaj je daňovým v případě, ţe je toto plnění dohodnuto jako pracovněprávní 

nárok zaměstnance. Tento peněţní nebo nepeněţní příjem je zdaňován daní 

z příjmů fyzických osob. 

 



 

 

 Předškolní zařízení, závodní knihovny 

 Poskytnutí předškolního zařízení, závodní knihovny – zaměstnavatel je 

majitelem zařízení a poskytuje toto zařízení svým zaměstnancům bezúplatně 

nebo za cenu niţší neţ je cena obvyklá. 

Výdaje na provoz jsou daňovými do výše zdanitelných příjmů plynoucích 

z provozu zařízení. Nepeněţní příjem zaměstnance je od daně z příjmů 

fyzických osob. 

 

 Používání předškolních zařízení formou užití zařízení jako nepeněžní plnění – 

předškolní zařízení je majetkem třetí osoby a zaměstnavatel pouţívání tohoto 

zařízení částečně nebo zcela zaměstnancům hradí. 

Výdaj je daňovým v případě, ţe pouţívat zařízení je pracovněprávním 

nárokem zaměstnanců a tedy je součástí základu daně zaměstnance. 

V opačném případě, kdy výdaj zaměstnavatele není daňový, je nepeněţní 

příjem zaměstnance osvobozen od daně z příjmů fyzických osob. 

 

 Příplatky na předškolní zařízení 

Na straně zaměstnavatele opět záleţí, zda jde o pracovněprávní nárok či nikoli. 

V případě, ţe ano, je výdaj daňový. V opačném případě se jedná o výdaj ze 

sociálního fondu a tedy výdaj nedaňový. Peněţní plnění je na straně 

zaměstnance součástí základu daně z příjmů fyzických osob. 

 

 Kultura, sport 

 Příspěvky na kulturní pořady a sportovní akce jako nepeněžní plnění 

Výdaj zaměstnavatele je hrazen ze sociálního fondu, tedy nedaňový výdaj. Na 

druhé straně je u zaměstnanců tento nepeněţní příjem od daně osvobozen. 

 

 Příplatky na kulturní pořady a sportovní akce jako peněžní plnění 

Toto plnění je daňovým výdajem v případě, ţe se jedná o pracovněprávní 

nárok zaměstnance. V opačném případě jde o plnění ze sociálního fondu. 

Příjem je součástí základu daně z příjmů fyzických osob. 

 



 

 

 Dary zaměstnancům 

 Nepeněžní dary – dárkové poukázky, kupony atd. Podle vyhlášky o fondu 

kulturních a sociální potřeb jsou těmito dary: 

 za mimořádnou aktivitu ve prospěch zaměstnavatele, 

 za aktivitu humanitární, sociální, 

 za péči o zaměstnance a jejich rodinné příslušníky, 

 při pracovních výročích 20 let a kaţdých dalších 5 let výkonu práce u 

zaměstnavatele, 

 při ţivotních výročích 50 let a kaţdých dalších 5 let věku, 

 při prvém odchodu do starobního/plného invalidního důchodu. 

Výdaj je hrazen ze sociálního fondu, je tedy nedaňový. Nepeněţní dar je u 

zaměstnance osvobozen od daně z příjmů do výše 2 000 Kč ročně, ale pouze 

v případech uvedených výše. 

 

 Peněžní a nepeněžní dary jako pracovněprávní nárok 

Pro zaměstnavatele je to daňový výdaj bez limitu. Zaměstnanci se dar 

započítává do základu daně. 

 

 Půjčky zaměstnancům 

 Půjčky na bytové účely – benefitem je zvýhodněný úrok. 

Půjčka je poskytována ze sociálního fondu. Příjem je od daně z příjmů 

fyzických osob osvobozen do zákonných limitů. 

 

 Půjčky k překlenutí tíživé finanční situace – zaměstnavatel můţe poskytnout 

zaměstnanci půjčku ze sociálního fondu bezúročně nebo za úrok niţší neţ je 

obvyklé. Tíţivá situace není v zákoně vymezena. Podstatné je, ţe se 

zaměstnanci obtíţně daří finančně zabezpečit své základní ţivotní potřeby. Pro 

získání bezúročné nebo úrokově zvýhodněné půjčky na překlenutí tíţivé 

finanční situace je podmínkou, ţe se do této situace nedostal zaměstnanec 

vlastním zaviněním. 

Půjčka je poskytnuta ze sociálního fondu. Příjem je osvobozen od daně 

z příjmů fyzických osob do zákonných limitů. 



 

 

 Sociální výpomoci zaměstnancům 

 Sociální výpomoc k překlenutí mimořádně obtížných poměrů v důsledku živelní 

pohromy, požáru, ekologické nebo průmyslové havárie či jiné mimořádné 

závažné události s vyhlášením nouzového stavu 

Jedná se o platbu ze sociálního fondu. Příjem je osvobozen od daně z příjmů 

fyzických osob do zákonného limitu a při splnění zákonných podmínek. 

 

 Další sociální výpomoci – jedná se o sociální výpomoci, které nesplňují 

podmínky sociální výpomoci dle ustanovení § 6 odst. 9 písm. o) zákona č. 

586/1992 Sb. 

Jedná se o platbu ze sociálního fondu. Příjem je součástí základu daně z příjmů 

fyzických osob. 

2.3.5. Odměňování v době krize 

Společnost PricewaterhouseCoopers v roce 2009 zkoumala, jak se vlivem krize mění pohled 

na efektivitu nástrojů odměňování ze strany zaměstnavatele i vliv na úroveň motivace 

zaměstnanců. Zaměstnavatelé se snaţí udrţet konkurenceschopnost benefitů za niţší mzdové 

náklady. Mnozí zaměstnavatelé si uţ uvědomili atraktivitu volitelného systému 

zaměstnaneckých výhod. 

S ekonomickou krizí se projevila potřeba zhodnocení efektivnosti systému odměňování. 

Firmy se často potýkaly s finančními problémy. Řešením často bylo sniţování počtu 

zaměstnanců, pokles platů či změny ve schématu jejich sloţení, anebo sniţování nákladů na 

zaměstnanecké výhody. 

V oblasti zaměstnaneckých výhod se snaha ušetřit projevila nejvíce v oblasti kulturních, 

sportovních a společenských akcí. Současný podíl nákladů na zaměstnanecké výhody na 

celkových mzdových nákladech společnosti je na pěti procentech. Roční hodnota nákladů na 

zaměstnanecké výhody na jednoho zaměstnance je v letošním roce 31 300 Kč. 

Mezi nejčastěji poskytované finanční výhody patří penzijní připojištění. Poskytuje jej 75 % 

firem. Další velmi častou zaměstnaneckou výhodou jsou zdravotní dny volna, které poskytuje 

celkem 43 % společností. Celkem 92 % zaměstnavatelů poskytuje alespoň některým 



 

 

zaměstnancům sluţební automobil. I nadále zůstávají na vrcholu stravenky, které poskytuje 

téměř 80 % společností. Průměrná hodnota stravenky na den se však mírně zvýšila. Přes 30 % 

společností zvaţuje zavedení nových zaměstnaneckých výhod pro příští období. 

Dle rozsáhlého výzkumu Merces.cz zaměstnavatelé v roce 2009 razantně omezili všechny 

benefity. Největší propad v loňském roce pocítili zaměstnanci na dovolené nad rámec zákona. 

V průběhu roku téměř desetina zaměstnanců přišla o nápoje na pracovišti zdarma a o 

příspěvek na penzijní připojištění. Krizi pocítily nejméně benefity jako notebook a sluţební 

auto k soukromým účelům. 

Tab. 2. 1 Srovnání všech nefinančních benefitů (2009 – 2008) 

Nefinanční benefit 2009 (v %) 2008 (v %) Změna (v %) 

Dovolená navíc 28 39 - 11 

Nápoje na pracovišti zdarma 22 32 - 10 

Příspěvek na důchodové spoření 28 37 - 9 

Příspěvek na stravu nad rámec zákonné 

povinnosti 
25 33 - 8 

Vzdělávání zaměstnanců 29 36 - 7 

Pruţná pracovní doba 26 33 - 7 

Mobilní telefon k soukromým účelům 21 26 - 5 

Proplácení sportovních, kulturních aktivit 9 14 - 5 

Notebook i k soukromým účelům 12 15 - 3 

Sluţební auto k soukromým účelům 9 11 - 2 

Zdroj: Merces.cz 



 

 

Krize se jiţ začala být patrná na přelomu roku 2008 a 2009, kdy byl pokles benefitů relativně 

nízký. V průběhu roku 2009 se krátilo masivně a prakticky všem. 

V rámci analýzy mezi odvětvím vyšel jako nejpostiţenější sektor médií, financí a poštovních 

sluţeb. Například o dovolenou nad rámec zákona přišlo 13 % zaměstnanců médií a 12 % 

zaměstnanců dopravy. Téměř pětina zaměstnanců finančního sektoru přišla o nápoje na 

pracovišti zdarma. Soukromé domácí společnosti krátily benefity nejvíce. Naopak nejméně 

pocítili krácení benefitů zaměstnanci soukromých zahraničních firem. 

2.3.6. Srovnání nabízených a zaměstnanci požadovaných benefitů 

Zaměstnanci si začínají uvědomovat výhodnost zaměstnaneckých výhod oproti zvýšení hrubé 

mzdy. Díky zaměstnaneckým výhodám jim můţe zaměstnavatel poskytnout větší hodnotu, 

neţ by tomu bylo u mzdy při zatíţení daněmi a odvody. Proto se zaměstnanecké výhody 

stávají pro zaměstnance stále důleţitější.  

Společnost pro výzkum trhu GfK Czech provedla v únoru tohoto roku studii na porovnání 

benefitů, které Češi dostávají a které by rádi získali. V současnosti je nejatraktivnější čtrnáctý 

plat, který by uvítalo 41,7 % lidí.  

Mezi nejčastější zaměstnanecké výhody patří stravenky a dny volna navíc. Stravenky pobírá 

celkem 38,5 % Čechů. Pět týdnů dovolené získává 31,3 % zaměstnanců.  

Další velmi vyuţívanou zaměstnaneckou výhodou je penzijní pojištění, na které svým 

zaměstnancům přispívá 24,1 % zaměstnavatelů. Závodní stravování má moţnost vyuţívat 

20,3 % zaměstnanců, avšak pouze 5,8 % by závodní stravování chtělo. 

I kdyţ si lidé nejvíce přejí třináctý (37,3 %) nebo čtrnáctý plat (41,7 %) nejsou peníze tím 

nejefektivnějším motivačním faktorem. Dokazují to malé firmy rodinného typu, kde si 

zaměstnanci vydělávají aţ 50 % ceny na trhu, a přesto jsou spokojeni a fluktuují minimálně. 

Češi si také váţí volného času. Šest týdnů dovolené by uvítalo 28,4 % zaměstnanců. 

Podle preferencí zaměstnanců skončil benefit příspěvek na stravování aţ na čtvrtém místě. 

Přičemţ by si ho přálo 27,8 % zaměstnanců v Ústeckém kraji. Naopak Středočeši (5,7 %) o 

něj stojí nejméně. Sluţební automobil by uvítalo 25 % lidí a 13,5 % by si ho přálo vyuţívat i 



 

 

na soukromé účely. Příspěvek na dovolenou by si přálo 11,5 % respondentů a 11,3 % by 

chtělo proplácení plného platu v době pracovní neschopnosti. 

2.4. Metodologie 

2.4.1. Sociální výzkum 

Sociologický výzkum, který pouţívá specifické procedury a techniky, zkoumá zákonitosti 

společenského vývoje. Zkoumá společenské jevy a procesy 

Fáze výzkumu 

 Formulace vědeckého problému 

 Vytváření modelu 

 Formulace hypotéz 

 Výběr vzorku 

 Pilotní studie 

 Výběr techniky 

 Předvýzkum 

 Sběr dat 

 Analýza dat 

 Závary a interpretace závěrů 

Základní techniky sociologického výzkumu 

 studium dokumentů 

 pozorování 

 rozhovor 

 dotazník 

 experiment 

Dotazník 

Dotazník je v podstatě standardizovaným souborem otázek, jeţ jsou předem připraveny na 

určitém formuláři. Je to reprezentativní technika se spolehlivými výsledky.  



 

 

Je vhodné, aby v úvodu dotazníku byly uvedeny instrukce a vysvětlení účelu výzkumu. 

V případě, ţe je dotazník delší, jsou vhodnější uzavřené otázky. Je také velmi uţitečné zvolit 

více otázek, neţ plánujeme. V předvýzkumu se některé otázky mohou vyřadit. Např. takové 

uzavřené otázky, u kterých se odpovědi centrují do jedné alternativy. Před hlavním pouţitím 

dotazníku je nutné provést předvýzkum. Předvýzkumem neboli tzv. pilotáţí zjistíme, zda jsou 

otázky dostatečně srozumitelné a zda získané údaje dávají smysl. 

Výhody dotazníkového šetření 

 respondent má čas promyslet si odpovědi, 

 je moţné získat údaje od většího počtu respondentů neţ při rozhovorech, 

 získané údaje jsou jednotnější a lze je zpracovávat statistickými metodami, 

 anonymita můţe povzbudit k větší otevřenosti a upřímnosti, 

 dotazníkové šetření je nákladově přívětivější neţ rozhovor a kvalitativní metody, 

 neklade vysoké nároky na tazatele, jeho pozornost, komunikační dovednosti, 

 sniţuje se míra subjektivity tazatele. 

Nevýhody dotazníkového šetření 

 nízká návratnost dotazníků – udává se zhruba 50 %, 

 výběr alternativ nemusí poskytovat dostatečně vhodnou odpověď, 

 riziko neporozumění – dotazovaný nemůţe často ţádat vysvětlení, 

 spíše popisný aţ povrchní charakter údajů – často nelze zjistit motivy nebo hlubší 

souvislosti, 

 nemáme moţnost sledovat mnohdy důleţité neverbální signály, 

 riziko efektu, kdy by odpověď na otázku způsobila určitý typ odpovědí na následující 

otázku, 

 s délkou dotazníku se zvyšuje riziko únavy, Pavlica (2000). 

 



 

 

3. Charakteristika organizace 

3.1. Pivovar Radegast 

Historie 

Pivovar Radegast je nejmladší a nejmodernějším pivovarem v České republice. První pivo 

bylo uvařeno v roce 1970.  

Do června 1990 byl pivovar Radegast jedním ze závodů podniku Severomoravské pivovary 

Přerov, 1. července se stal samostatným státním podnikem. V roce 1991 prošel nošovický 

pivovar privatizací. 

V současnosti je pivovar Radegast součástí pivovarské skupiny Plzeňský Prazdroj, a. s. 

Radegast tak patří do celosvětové rodiny globální skupiny SABMiller plc, druhého největšího 

výrobce piva na světě. Pilsner Urquell je mezinárodní vlajkovou lodí portfolia značek 

SABMiller.  

Otec piva Radegast – Jaromír Franzl 

Jaromír Franzl je šestým sládkem v pořadí pocházející ze slavného rodu Franzlů. Od roku 

1942 do roku 1969 prošel celou řadou moravských pivovarů. V padesátých letech uţ 

zúročoval své odborné zkušenosti a řídící schopnosti na pozicích výrobního náměstka, 

ředitele či sládka. Právě on prosadil, ţe pivo z Nošovic bude mít hořkou chuť, coţ v 

šedesátých letech nebylo vůbec obvyklé. Je povaţován za otce piva Radegast, protoţe právě 

on vtiskl Radegastu charakteristickou chuť. 

Produkty 

Radegast vyrábí pivo typu „klasický český leţák“ a je také výrobcem sladu ve vlastní 

sladovně. Pivovar Radegast vaří pod svou značkou Radegast Premium a Radegast Original. 

 

 



 

 

Struktura zaměstnanců 

Celý Plzeňský Prazdroj má průměrně 2 300 zaměstnanců, z toho pracuje v pivovaru Radegast 

330 zaměstnanců. Muţi jsou zastoupeni v 70 % a ţeny ve zbylých 30 %. 

Polovina zaměstnanců, tedy téměř 52 % má střední odborné vzdělání s výučním listem. 

Následuje 18 % zaměstnanců s maturitou. Nejméně je zastoupeno doktorské vzdělání, které 

vystudovalo půl procenta zaměstnanců, coţ je o čtyři desetiny více, neţ v celém Plzeňském 

Prazdroji. 

Průměrný věk muţů je v pivovaru Radegast o pět let vyšší (44) neţ celkově v Plzeňském 

Prazdroji. Průměrný věk ţen je 41 let v obou případech. Nejvíce muţů je zastoupeno ve 

věkovém rozmezí 36 – 40 let. Zatímco ţen je nejvíce ve věku 41 – 45 let.  

4. Analýza systému zaměstnaneckých výhod ve vybrané organizaci 

Penzijní připojištění 

Příspěvek na penzijní připojištění můţe být v částce aţ 6 000,- Kč za jeden rok. 

Podmínkou poskytování příspěvku zaměstnanci na penzijním připojištění je, ţe částka 

příspěvku bude v poměru 1 : 1 proti vlastní platbě příspěvku do fondu, maximálně ve výši 

500,- Kč měsíčně. Změna výše příspěvku ze strany zaměstnance je moţná jedenkrát po dobu 

platnosti kolektivní smlouvy. 

Týden dovolené navíc 

Dovolená v kalendářním roce činí 5 týdnů. 

Závodní stravování 

Plzeňský Prazdroj poskytuje zaměstnancům příspěvek ze sociálních nákladů v rozpětí 8,- Kč 

aţ 12,- Kč na jedno hlavní jídlo. Zaměstnancům, kteří nemají moţnost v průběhu směny se 

stravovat ve vlastním zařízení společnosti (obchodní zástupci apod.), mají moţnost nákupu 

peněţních stravovacích poukázek. 



 

 

Na příspěvek má nárok pouze zaměstnanec v pracovním poměru, nebo pokud má uzavřenou 

dohodu o pracovní činnosti, který odpracuje v jedné pracovní směně minimálně 6,5 hodin. 

Prazdroj poskytuje zaměstnanci, který pracuje déle neţ 10 hodin v jedné pracovní směně 

v nepřetrţitém provozu (12 hodin včetně přestávek) příspěvek na další jídlo za stejných 

podmínek. Po dobu nepřítomnosti v práci (např. dovolená, nemoc) nemá zaměstnanec nárok 

na příspěvek na závodní stravování. 

V případě zjištěného neoprávněného čerpání ze sociálních nákladů ztrácí zaměstnanec 

moţnost čerpání příspěvku na závodní stravování po dobu 6 měsíců a v případě opakovaného 

neoprávněného čerpání ztrácí moţnost dalšího čerpání příspěvku na stravování. 

Pro zaměstnance nepřetrţitého provozu a o sobotách a nedělích bude zajištěno mraţené jídlo. 

V případě zvýšení ceny jídel ve vlastních zařízeních závodního stravování (nebo obědů 

nakupovaných) nebo zvýšení hodnoty peněţních poukázek, bude navýšení pokryto v poměru 

50 % ze strany zaměstnance a 50 % ze strany zaměstnavatele. 

Dotace péče o zdraví zaměstnanců 

Plzeňský Prazdroj poskytuje zaměstnancům nepeněţní formou částku ve výši 2500 Kč 

účelově vázanou na péči o zdraví formou peněţní poukázky. 

Příspěvek na kulturu a sport  

Příspěvek na kulturu a sport je poskytován podle stanovených zásad a katalogu poskytovatelů 

formou nepeněţních poukázek zejména: 

 na dětský ozdravný pobyt, 

 na sportovní vyţití – regeneraci pracovních sil zaměstnance, 

 na kulturní a sportovní akce pro zaměstnance a jejich rodinné příslušníky. 

Příspěvek na kulturu a sport v celkové výši 4700,- Kč/zaměstnanec/rok je formou 

nepeněţních poukázek poskytnut všem zaměstnancům, kteří splňují tyto podmínky: 

 zaměstnanec je v  pracovním poměru uzavřeném na dobu neurčitou nebo na dobu 

minimálně jednoho roku, 



 

 

 zaměstnanec má sjednán pracovní poměr k 1. 4. 2009 a zároveň jeho pracovní poměr 

trval k uvedenému datu déle neţ 6 měsíců (v případě řetězení pracovních poměrů bez 

přerušení se za počátek pracovního poměru bere datum 1. nástupu do práce tohoto 

řetězení) a jedná se o pracovní poměr na dobu neurčitou, nebo určitou uzavřeným na 

dobu minimálně jednoho roku a pracovní poměr trvá k prvnímu dni výdeje šeků (dle 

harmonogramu výdeje šeků) 

Výše příspěvku na kulturu a sport se sniţuje na částku 2000 Kč zaměstnanci, který v období 

od 1. 4. 2008 do 31. 3. 2009 obdrţel od zaměstnavatele upozornění na moţnost výpovědi ve 

smyslu § 52, písm. g) zákoníku práce nebo měl neomluvenou absenci v délce 7,5 hodin a 

více, přičemţ dílčí absence se sčítají. 

Pokud zaměstnanec splní podmínku trvaní pracovního poměru v délce 6 měsíců nejpozději do 

30. 9. 2009 obdrţí benefit po dni 1. 10. 2009 ve výší 50% nominální hodnoty příspěvku na 

kulturu a sport. 

Nárok na čerpání benefitu mají i zaměstnanci na mateřské a rodičovské dovolené. 

Dárcovství krve 

Při příleţitosti ocenění dobrovolného dárcovství krve udělením tzv. plakety MUDr. Janského 

obdrţí takto oceněný zaměstnanec odměnu podle druhu plakety: 

 Bronzová 2.000 Kč za 10 odběrů 

 Stříbrná 3.000 Kč za 20 odběrů 

 Zlatá 6.000 Kč za 40 odběrů 

 Zlatý kříţ 10.000 Kč za 80 odběrů 

 Zlatý kříţ – II. Třídy 15.000 Kč za 120 odběrů 

 Zlatý kříţ – I. Třídy 20.000 Kč za 160 odběrů 

 

Personální prodej 

Zaměstnanec za předpokladu splnění podmínek stejných jako pro nárok příspěvku na kulturu 

a sport má nárok na koupi reklamních předmětů Plzeňského Prazdroje dle specifické nabídky 

s 50% slevou proti standardním cenám. Nákup se slevou po dobu platnosti této kolektivní 



 

 

smlouvy je omezen částkou 1000,- Kč z ceny před slevou. Poskytnutá sleva podléhá odvodům 

ze mzdy. 

Exkurze pro zaměstnance 

Zaměstnanec za předpokladu splnění podmínek stejných jako pro nárok příspěvku na kulturu 

a sport má nárok na volný vstup na prohlídku pivovaru nebo pivovarského muzea 

v kterémkoliv závodu zaměstnavatele, aţ do hodnoty 800,- Kč standardního vstupného.  

Provoz zaměstnaneckých klubů 

Plzeňský Prazdroj zřídil zaměstnanecké kluby, které jsou provozovány v areálu pivovaru a za 

jím stanovených podmínek zveřejněných na intranetových stránkách útvaru lidského kapitálu. 

Veškeré náklady spojené s provozem těchto klubů hradí Plzeňský Prazdroj. 

Setkávání se zaměstnanci a seniory 

Plzeňský Prazdroj uspořádává ve spolupráci s odborovými organizacemi jedenkrát ročně 

setkání se zaměstnanci a bývalými zaměstnanci (seniory). Na tuto příleţitost se vyčleňují 

prostředky k pokrytí nákladů: 

 na setkání se zaměstnanci aţ do výše 200,- Kč na osobu a rok, 

 na setkání se seniory aţ do výše 150,- Kč na osobu a rok. 

Zaměstnanecké pivo 

Plzeňský Prazdroj poskytuje zaměstnanci, kterému vzniká nárok, šekovou kníţku 

„Zaměstnanecké pivo“ v hodnotě 2500,- Kč. Prostřednictvím šeku můţe zaměstnanec 

nakoupit pouze výrobky z portfolia společnosti Plzeňský Prazdroj, a. s. Distribuce šekových 

kníţek je provedena v měsíci červnu.  

Nárok na odběr šeků „Zaměstnanecké pivo“ vzniká zaměstnanci, který v den výdeje šeků 

dovršil 18 let věku. Zaměstnanec má sjednán pracovní poměr k 1. 4. 2009 a zároveň jeho 

pracovní poměr trval k uvedenému datu déle neţ 6 měsíců a jedná se o pracovní poměr na 

dobu neurčitou, nebo určitou uzavřeným na dobu minimálně jednoho roku a pracovní poměr 

trvá k prvnímu dni výdeje šeků (dle harmonogramu výdeje). 



 

 

Pokud zaměstnanec splní podmínku trvaní pracovního poměru v délce 6 měsíců nejpozději do 

30. 09. 2009 obdrţí šekovou kníţku „Zaměstnanecké pivo“ po dni 1. 10. 2009 ve výši 50 % 

nominální hodnoty příspěvku.  

Nárok na odběr zaměstnaneckého piva mají i zaměstnanci na mateřské a rodičovské dovolené. 

Pivo na dovolenou 

Jedná se o 6 x 8 ks piva značky Radegast v hodnotě 660 Kč. 

Odměna za pracovní výročí 

Kaţdý zaměstnanec má nárok na odměnu při dosaţení určené délky trvání pracovního 

poměru. Nárok na odměnu za pracovní výročí vznikne zaměstnanci v den výročí nepřetrţitého 

trvání pracovního poměru. Odměna se skládá ze dvou částí, odměny peněţní, která je splatná 

ve výplatním termínu společně se mzdou za kalendářní měsíc, ve kterém výročí dovrší a 

odměny nepeněţní, kterou představuje poukázka na zájezd nebo ozdravné pobyty dle 

vlastního výběru zaměstnance. 

Tab. 3. 1 Odměny za pracovní výročí 

Výročí Peněžní odměna Nepeněžní odměna Hodnota odměny

5 5 000 0 5 000

10 5 000 2 000 7 000

15 5 000 5 000 10 000

20 5 000 7 000 12 000

25 5 000 7 000 12 000

30 5 000 10 000 15 000

35 5 000 10 000 15 000

40 5 000 15 000 20 000

45 5 000 15 000 20 000  

Odměna za doporučení nového zaměstnance 

Zaměstnanec, který doporučí vhodného kandidáta na volnou pozici a tento kandidát bude 

přijat do pracovního poměru a setrvá v něm i po skončení sjednané zkušební doby, má nárok 

na zaplacení odměny za doporučení nového zaměstnance ve výši 6 500 Kč. 



 

 

Odměna při skončení pracovního poměru v souvislosti s odchodem do starobního 

důchodu 

Při prvním skončení pracovního poměru po nabytí nároku na starobní důchod náleţí 

zaměstnanci odměna. Zaměstnanec však před nabytím tohoto nároku musí být v pracovním 

poměru nejméně 5 let. Odměna náleţí i zaměstnanci, který má uzavřenou individuální 

smlouvu o mzdových podmínkách. Výše odměny je stanovena jako součin počtu celých let 

trvání pracovního poměru u zaměstnavatele a částky 1 000 Kč.  

4.1. Průzkum spokojenosti zaměstnanců se zaměstnaneckými výhodami 

Průzkum v pivovaru Radegast jsem provedla na základě písemného dotazníku. 

Před dotazníkovým šetřením jsem sběrem informací nezjistila ţádné významné námitky 

zaměstnanců na systém zaměstnaneckých výhod. Zaměstnanci by pouze uvítali jinou formu 

odměn za pracovní výročí. V písemném dotazníku jsem se proto na odměny za pracovní 

výročí zaměřila. 

Písemný dotazník má 15 otázek z toho 4 otázky identifikační, které jsou zařazeny na konci 

dotazníku. Zbylé otázky jsou zaměřeny na spokojenost a znalost zaměstnaneckých výhod. 

Otázky jsem volila otevřené, uzavřené a otázky polouzavřené. Před samotným rozdáním 

dotazníků jsem provedla pilotáţ, kdy jsem nechala otestovat srozumitelnost a jednoznačnost 

dotazníku u dvou nezávislých osob. Dotazníky jsem rozdala 100 zaměstnancům na 

nemanaţerských pozicích, vrátilo se mi 40 dotazníků, z toho 35 muţů a 5 ţen. 

Charakteristika respondentů 

Pohlaví respondentů 

Tab. 4. 1 Pohlaví respondentů 

Pohlaví Absolutní počet Počet v % 

Muţ 35 87,5 

Ţena 5 12,5 

Celkem 40 100 

 



 

 

Z celkového počtu 330 zaměstnanců manaţerských i nemanaţerských pozic se dotazníkového 

šetření zúčastnilo celkem 40 zaměstnanců nemanaţerských pozic, z toho 30 muţů a 5 ţen. 

 

Graf 4. 1 Pohlaví respondentů 

 

 

Věková struktura 

Tab 4. 2 Věk respondentů 

Věk Absolutní počet Počet v % 

do 30 11 27,5 

31 - 40 12 30 

41 - 50 10 25 

51 a více 7 17,5 

celkem 40 100 

 

Největší zastoupení v průzkumu měla věková kategorie 31 – 40 let (12 respondentů). 

Následuje věková kategorie do 30 let, poté kategorie 41 – 50 let a nejmenší zastoupení má 

kategorie nad 51 let. Z grafu a procentního počtu zastoupených věkových skupin lze vyčíst, ţe 

všechny věkové kategorie jsou průměrně stejně zastoupeny. 
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Počet odpracovaných let ve firmě 

Tab. 4. 3 Počet odpracovaných let ve firmě 

Počet let Absolutní počet Počet v % 

méně neţ 3 roky 5 12,5 

3 - 5 let 6 15 

6 a více let 29 72,5 

celkem 40 100 

 

V průzkumu byla nejvíce zastoupena skupina zaměstnanců, kteří jsou zaměstnáni v pivovaru 

Radegast 6 a více let. Z hlediska průzkumu to lze hodnotit pozitivně, jelikoţ se dá 

předpokládat, ţe tito zaměstnanci nechtějí měnit zaměstnavatele, a proto budou mít větší 

zájem o to, aby jim poskytované výhody vyhovovaly. 

Graf 4. 3 Počet odpracovaných let ve firmě 
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Vzdělání respondentů 

Tab. 4. 4 Nejvyšší dosaţené vzdělání respondentů 

Vzdělání Absolutní počet Počet v % 

základní 1 2,5 

vyučení bez maturity 25 62,5 

středoškolské s maturitou 13 32,5 

vyšší odborné vzdělání 1 2,5 

vysokoškolské vzdělání 0 0 

celkem 40 100 

 

Dotazníkového šetření se zúčastnilo nejvíce zaměstnanců s vyučením bez maturity. Jedná se o 

reprezentativní vzorek, jelikoţ ze struktury zaměstnanců vyplývá, ţe tento stupeň vzdělání je 

mezi zaměstnanci nejrozšířenější. Lze předpokládat, ţe zaměstnanci s vyšším dosaţeným 

vzděláním jsou na manaţerských pozicích, kterých se dotazník netýkal.  

 

Graf 4. 4 Nejvyšší dosaţené vzdělání respondentů 

 

 

Následující otázky jsou zaměřené na znalost a spokojenost zaměstnanců s poskytovanými 

zaměstnaneckými výhodami. 
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Otázka č. 1: Víte, jaké zaměstnanecké výhody Vám zaměstnavatel nabízí? 

Tab. 4. 5 

Odpověď Absolutní počet Počet v % 

určitě ano 32 80 

spíše ano 8 20 

spíše ne 0 0 

určitě ne 0 0 

celkem 40 100 

 

Většina zaměstnanců (80 %) se domnívají, ţe znají poskytované zaměstnanecké výhody. Tyto 

odpovědi hodnotím z hlediska zaměstnavatele velmi kladně. Je důleţité, aby zaměstnanci byli 

dostatečně informováni jaké zaměstnanecké výhody jim zaměstnavatel poskytuje. 

Graf 4. 5 

 

Otázka č. 2: Myslíte si, že jste dostatečně seznámeni s poskytovanými zaměstnaneckými 

výhodami? 

Tab. 4. 6 

Odpověď Absolutní počet Počet v % 

určitě ano 20 50 

spíše ano 17 42,5 

spíše ne 3 7,5 

určitě ne 0 0 

celkem 40 100 
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Většina zaměstnanců se domnívá, ţe jsou dostatečně seznámeni s poskytovanými 

zaměstnaneckými výhodami. Pouze necelých 8 % zaměstnanců si myslí, ţe by jejich 

informovanost mohla být lepší.  

Graf 4. 6 

 

Otázka č. 3: Odkud se o zaměstnaneckých výhodách dozvídáte? 

Tab. 4. 7 

Odpověď Absolutní počet Počet v % 

z kolektivní smlouvy 32 80 

od mistra 6 15 

od personalisty 5 12,5 

od kolegů 15 37,5 

z časopisu Za Branou 11 27,5 

z časopisu Tuplák 9 22,5 

z jiných zdrojů 10 25 

 

Zaměstnanci se nejvíce informují z kolektivní smlouvy. Následují kolegové, firemní časopisy 

a jiné zdroje (intranet). Velmi pozitivně hodnotím informovanost zaměstnanců a dostatečně 

širokou informační základnu odkud mohou informace získávat.  
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Otázka č. 4: Jste celkově spokojeni s poskytováním zaměstnaneckých výhod? 

Tab. 4. 8 

Odpověď Absolutní počet Počet v % 

určitě ano 6 15 

spíše ano 29 72,5 

spíše ne 5 12,5 

určitě ne 0 0 

celkem 40 100 

 

Zaměstnanci jsou spokojeni s poskytováním zaměstnaneckých výhod. Většina (73 %) však 

uvádí, ţe by některé věci změnili. Zaměstnancům, kteří spokojeni nejsou, na 

zaměstnaneckých výhodách nezáleţí, jsou pro ně zbytečné a raději by volili zvýšení mzdy. 

Graf 4. 8 
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Otázka č. 5: Které ze zaměstnaneckých výhod byste uvítali? 

Tab. 4. 9 

Odpověď Absolutní počet Počet v % 

zdravotní dny volna (sick days) 20 50 

sociální výpomoc nejbliţším pozůstalým 2 5 

knihovna v organizaci 1 2,5 

školka 6 15 

zaměstnanecké půjčky 16 40 

příspěvek v nemoci 21 52,5 

příspěvek na dopravu 15 37,5 

ţivotní pojištění 9 22,5 

jiné 1 2,5 

 

Nejvíce zaměstnanců by uvítalo příspěvek v nemoci a zdravotní dny volna. Následuje téměř 

polovina zaměstnanců, kteří by vyuţili zaměstnanecké půjčky a příspěvek na dopravu. 

Příspěvek na dopravu by uvítali především zaměstnanci, kteří musí dojíţdět ze vzdálenějších 

měst, a není zaveden přímý linkový spoj. Pouze 2,5 % zaměstnanců by vyuţilo knihovnu a 

angličtinu pro řadové zaměstnance (jiné). Velký zájem o příspěvek v nemoci nebo zdravotní 

dny volna je dle mého názoru dán především současnou situací českého zdravotnictví, kdy 

první 3 dny nemoci zaměstnanci nezískávají náhradu mzdy. 

Graf 4. 9 
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Otázka č. 6: Které ze zaměstnaneckých výhod nevyužíváte? A proč? 

Tab. 4. 10 

Odpověď Absolutní počet Počet v % 

stravování 3 7,5 

odměna za dárcovství krve 30 75 

nepeněţní poukázky pro péči o zdraví 1 2,5 

nepeněţní poukázky na kulturu a sport 3 7,5 

zaměstnanecké pivo 0 0 

exkurze pro zaměstnance 17 42,5 

zaměstnanecký klub 5 12,5 

koupě reklamních předmětů 11 27,5 

setkání se zaměstnanci 4 10 

 

Většina zaměstnanců nevyuţívá dárcovství krve. Tito zaměstnanci jsou rozděleni do tří 

skupin. Největší skupina nemůţe darovat ze zdravotních důvodů. Druhá by darovala, ale 

odměna je příliš nízká na to, aby je motivovala darovat. A poslední skupina nedaruje bez 

udání důvodu. 

Další výhodou, kterou nevyuţívá téměř 43 % zaměstnanců je exkurze pro zaměstnance. 

Hlavním důvodem je to, ţe zaměstnanci většinou své blízké jiţ na exkurzi v minulosti vzali. 

Zaměstnanci by však vyuţili exkurzi, na které by mohli svým blízkým ukázat svá pracoviště, 

avšak exkurze je vedena okruhy, které jejich pracoviště vynechávají.  

Mnoho zaměstnanců se stále cítí být spíše zaměstnanci pivovaru Radegast a ne Plzeňského 

Prazdroje, proto je neuspokojuje nabídka reklamních předmětů. Nabídka reklamních 

předmětů je široká avšak většinové zastoupení v ní má značka Plzeňský Prazdroj a 

Gambrinus. Reklamních předmětů se značkou Radegast je málo a podle slov některých 

zaměstnanců značka Radegast jakoby neexistuje. Dalším neméně důleţitým faktorem je 

vysoká cena všech reklamních předmětů. 
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Otázka č. 7: Ovlivňují Vás při výběru zaměstnání poskytované zaměstnanecké výhody? 

Tab. 4. 11 

Odpověď Absolutní počet Počet v % 

určitě ano 8 20 

spíše ano 16 40 

spíše ne 11 27,5 

určitě ne 5 12,5 

celkem 40 100 

 

Většinu zaměstnanců ovlivňují poskytované zaměstnanecké výhody při výběru zaměstnání, 

avšak pro 40 % to není hlavní rozhodující kritérium. Pouze necelých 13 % zaměstnanců 

poskytované zaměstnanecké výhody neovlivňují vůbec.  
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Otázka č. 8: U každé zaměstnanecké výhody uveďte na stupnici 1 – 4, jak je pro Vás 

důležitá a jak jste s jejím poskytováním spokojeni 

Zaměstnanci jsou nejvíce spokojeni se zaměstnaneckou výhodou týden dovolené navíc, 

celých 67,5 % zaměstnanců je s tímto benefitem zcela spokojena. Stejný benefit zvítězil u 

zaměstnanců také z hlediska důleţitosti. Pro 95 % zaměstnanců je týden dovolené 

nejdůleţitější.  

Dále je 52,5 % zaměstnanců velice spokojeno s odměnou při odchodu do starobního důchodu, 

přičemţ je tento benefit velmi důleţitý pro 35 % zaměstnanců. 

S koupí reklamních předmětů je spokojeno 50 % respondentů avšak tento benefit je pro 50 % 

zaměstnanců méně důleţitý. 

Pro 47,5 % zaměstnanců jsou stejně spokojení s benefitem zaměstnanecké pivo a setkání se 

zaměstnanci. Zaměstnanecké pivo je pro 67, 5 % zaměstnanců nejdůleţitější. Setkání se 

zaměstnanci je pro respondenty jiţ méně důleţité. Pro 32,5 % zaměstnanců je setkání se 

zaměstnanci méně důleţité. 

S odměnou za dárcovství krve je spokojeno 45 % zaměstnanců, ale pro 40 % zaměstnanců je 

tento benefit nejméně důleţitý.  

Pro 42,5 % zaměstnanců je důleţitým benefitem odměna za pracovní výročí a nepeněţní 

poukázky pro péči o zdraví. Odměna za pracovní výročí je pro 62,5 % zaměstnanců 
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nejdůleţitějším benefitem. Nepeněţní poukázky na kulturu a sport jsou nejdůleţitější pro 

32,5 % zaměstnanců. 

Nepeněţní poukázky se svými 37,5 % spokojenosti o něco pokulhávají za nepeněţními 

poukázkami na kulturu a sport, ale z hlediska důleţitosti jsou pro zaměstnance o skoro 13 % 

důleţitější.  

Se stravováním jsou zaměstnanci spokojeni méně neţ s předešlými zaměstnaneckými 

výhodami. 47,5 % zaměstnanců je spíše s touto výhodou nespokojena. Jako důvody 

nespokojenosti často uváděli za málo kvalitní a stále horší. Pivovar Radegast si jiţ stravování 

sám nezajišťuje, tuto činnost předal firmě Eurest a v tom vidí zaměstnanci příčinu zhoršující 

se kvality. Důvod, proč se na tuto zaměstnaneckou výhodu zaměřit, je 57,5 % dotázaných, 

kteří uvedli stravování za nejdůleţitější. 

Další zaměstnaneckou výhodou, která ve spokojenosti pokulhává, je exkurze pro 

zaměstnance. Spíše nespokojeno je 42,5 % zaměstnanců. Zaměstnanci postrádají v exkurzích 

okruhy, které by procházely jejich pracovištěm. Často je pro zaměstnance důleţitější ukázat 

svým blízkým své pracoviště, neţ jiné prostory pivovaru. I kdyţ, jak odpověděli respondenti, 

je exkurze pro zaměstnance jednou z nejméně důleţitých benefitů, doporučila bych zváţit, 

zda by bylo moţné alespoň o některá pracoviště okruhy exkurzí zvětšit.  

Je zapotřebí se zaměřit na odměny za hospodářské výsledky. Celých 37 % zaměstnanců je 

s touto výhodou poměrně nespokojeno, avšak pro 75 % zaměstnanců je to nejdůleţitější 

výhoda. Odměna za hospodářské výsledky se zdá zaměstnancům neadekvátní a uvítali by 

zvýšení této odměny. 

Nejhůře dopadla odměna za doporučení nového zaměstnance. Nespokojených je 45 % 

zaměstnanců. Někteří z nich se dokonce ironicky ptalo, jestli tato výhoda vůbec ještě existuje. 

Kamenem úrazu jsou brigádníci. Doporučená osoba často dostane smlouvu jako brigádník a 

aţ v pozdější době se s ní podepíše smlouva jako zaměstnanec. V tomto případě však 

zaměstnanci jiţ na odměnu za doporučení nového zaměstnance právo nemají. Dalším 

důvodem je nízká fluktuace v pivovaru Radegast, je proto méně příleţitostí na doporučení 

nového zaměstnance. Odměna za doporučení nového zaměstnance je však pro 47,5 % 



 

 

nejméně důleţitá, proto bych se při změně zaměstnaneckých výhod, na tuto zaměřila jako na 

poslední. 

Otázka č. 10: Jako nepeněžní odměnu za pracovní výročí byste si v případě výběru 

zvolili 

Tab. 4. 12 

Odpověď Absolutní počet Počet v % 

poukázky na zájezd nebo ozdravné pobyty 10 25 

poukázky jako příspěvek na kulturu a sport 0 0 

poukázky na péči o zdraví 3 7,5 

kombinace poukázek  27 67,5 

celkem 40 100 

 

Tato zaměstnanecká výhoda byla zmíněna jiţ v úvodu. Zaměstnanci jiţ při dotazování 

zmiňovali odměnu za pracovní výročí, proto jsem se na tuto zaměstnaneckou výhodu zaměřila 

i v dotazníku. Celkem 67,5 % zaměstnanců by volilo kombinaci poukázek, které by si zvolili 

podle své vlastní potřeby a uváţení. V současné době získávají poukázky pouze na zájezd 

nebo ozdravné pobyty. 

Graf 4. 12 
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5. Návrhy a doporučení 

Z výsledků dotazníkového šetření jsem zjistila, ţe jsou zaměstnanci (93 %) seznámení se 

zaměstnaneckými výhodami. Zdroje, odkud se mohou o zaměstnaneckých výhodách 

dozvědět, jsou rozsáhlé. Z tohoto hlediska není potřeba nic měnit. Zaměstnanci znají své 

výhody a vědí, kde je zjistit. 

Většina (88 %) je také celkově spokojena se zaměstnaneckými výhodami. Poskytované 

zaměstnanecké výhody mají široké rozpětí, proto si v nich kaţdý najde okruh svých zájmů. 

Zaměstnanci, kteří s výhodami spíše spokojeni nebyli, jsou zaměřeni na mzdu a 

zaměstnanecké výhody je také neovlivňují při výběru zaměstnání.  

V pivovaru Radegast je mnoho zaměstnaneckých výhod, proto bych ji zařadila mezi 

konkurenceschopné podniky v oblasti zaměstnaneckých výhod. Zaměstnanecké výhody jsou 

propracované a pokrývají téměř všechny zájmy zaměstnanců.  

I přesto, ţe je systém zaměstnaneckých výhod dobře propracován a téměř všichni zaměstnanci 

jsou spokojeni, doporučila bych rozšířit stávající základnu zaměstnaneckých výhod. Mé 

doporučení je následující: 

1. Z dotazníkového průzkumu vyplynulo, ţe by 50 % zaměstnanců uvítalo zdravotní dny 

volna, tzv. sick days a 53 % zaměstnanců by uvítalo příspěvek v nemoci. Přestoţe jsou 

sick days velmi atraktivní a náleţí do daňově uznatelných nákladů, doporučuji 

příspěvek v nemoci. Zdravotní dny volna jsou z hlediska nepřetrţitosti provozu ne 

příliš vhodné a vyţadují maximální důvěru v zaměstnance, kteří by tyto dny 

nezneuţívali. Naproti tomu příspěvek v nemoci nepatří do daňově výhodných 

benefitů, ale neohrozí hladkou činnost provozu. Příspěvek v nemoci není moc 

rozšířená zaměstnanecká výhoda, avšak zaměstnanci velmi vítaná. Doporučuji zváţit 

zavedení nadstandardní podpory v prvních třech dnech nemoci, za které není ze 

zákona povinnost zaměstnavatele poskytovat náhradu mzdy.  

Příspěvek v nemoci jsem doporučila na 50 % redukovaného průměrného hodinového 

výdělku. Od čtvrtého dne pracovní neschopnosti je to ze zákona 60 % redukovaného 

průměrného hodinového výdělku. 

 



 

 

Náklady na příspěvek v nemoci 

Redukovaný průměrný hodinový výdělek = hodinová mzda x první redukční hranice 

(90 %) 

RPHV = 124,59 x 90 % = 112,13 Kč 

 

Hodinová náhrada mzdy = RPHV x 50 % 

HNM = 112,13 x 50 % = 56,07 Kč 

 

Předpokládané roční náklady na zaměstnance = HNM x průměrný počet hodin 

nemocnosti 

PRNZ = 56,07 x 79,2 = 4 441 Kč 

 

2. Další výhodou, kterou by bylo vhodné zváţit, jsou zaměstnanecké půjčky. 

Z dotazníkového průzkumu vyplynulo, ţe celkem 40 % zaměstnanců by této nabídky 

vyuţilo. Doporučuji firmě zváţit zaměstnanecké půjčky na bytové účely nebo půjčky 

k překlenutí tíţivé finanční situace. Od daně z příjmů fyzických osob je osvobozena 

návratná půjčka poskytnutá zaměstnanci na bytové účely do výše 100 000 Kč a u 

zaměstnance postiţeného ţivelní pohromou do výše 1 000 000 Kč na bytové účely. Od 

daně z příjmů je také osvobozena půjčka k překlenutí tíţivé finanční situace do výše 

20 000 Kč a u zaměstnance postiţeného ţivelní pohromou do výše 200 000 Kč. 

Z těchto půjček bych firmě doporučila půjčku na bytové účely do výše 100 000 Kč, 

poskytovanou zaměstnancům bezúročně. V případě, ţe by v jednom roce tuto půjčku 

vyuţili všichni zaměstnanci, celková částka by byla 100 000 x 330 = 33 000 000 Kč 

 

3. Nejméně vyuţívanou zaměstnaneckou výhodou je odměna za dárcovství krve. I kdyţ 

téměř 75 % zaměstnanců tuto výhodu nevyuţívá, nedoporučovala bych změny. 

Výsledek změn lze jen velmi stěţí odhadnout, jelikoţ důvody nevyuţívání jsou 

rozdílné, mnoho zaměstnanců tuto výhodu ani vyuţívat ze zdravotních důvodů 

nemohou a pro většinu zaměstnanců (40 %) je tento benefit nejméně důleţitý. Mírné 

zvýšení odměny by pravděpodobně zvýšilo zájem o dárcovství jen o nepatrné 

procento. Aby se zájem zvýšil více, bylo by zapotřebí rapidnější navýšení odměny 



 

 

oproti nynější hodnotě. A zvýšení zájmu by se neobešlo bez propagace mezi 

zaměstnanci. 

 

4. Další méně vyuţívanou zaměstnaneckou výhodou je exkurze pro zaměstnance. Blízcí 

zaměstnanců jiţ na exkurzi povětšinou byli, avšak i zde je místo pro zlepšení. 

Zaměstnancům chybí prohlídka, která by vedla přes jejich pracoviště. V tomto případě 

doporučuji zváţit, zda by bylo moţné prohlídky upravit dle přání zaměstnanců. 

 

5. I kdyţ celkem 50 % respondentů je s koupí reklamních předmětů spokojeno, 

doporučila bych zvětšení nabídky reklamních předmětů s logem pivovaru Radegast. 

Zaměstnanci se vyjádřili, ţe jim toto chybí a reklamní předměty z jiných pivovarů je 

zajímají méně. 

 

6. Méně spokojeni jsou zaměstnanci se stravováním. Doporučuji intervence v této 

oblasti, jelikoţ pro většinu zaměstnanců patří tato výhoda mezi nejdůleţitější. Ze 

subjektivního hlediska povaţují zaměstnanci stravování za horší a méně kvalitní. 

Eurest jako dodavatel této sluţby, by měl zohlednit poţadavky svých zákazníků, 

kterými jsou zaměstnanci pivovaru Radegast. Doporučila bych průzkum v této oblasti 

se zaměřením na to, co zaměstnanci ve stravování postrádají a co by změnili. Je také 

moţné zahájit jednání s jinou společností, která by tyto sluţby poskytovala. Na trhu se 

vyskytuje například společnost Sodexo, s. r. o., která poskytuje závodní stravování. Se 

společností je moţné uzavřít smlouvu na dobu určitou a v případě, ţe by se osvědčila, 

smlouva by mohla být podepsána opětovně. 

 

7. Zaměstnanci uvedli, ţe jsou s odměnou za pracovní výročí celkem spokojeni, avšak 

v samostatné otázce se projevilo, ţe by uvítali odměnu v jiném sloţení. 68 % 

zaměstnanců by zvolilo kombinaci poukázek. Proto by bylo vhodné zváţit zavedení 

volitelného systému zaměstnaneckých výhod, kde by si zaměstnanci sami navolili 

nepeněţní poukázky podle svých potřeb. 

 

 



 

 

Návrh volitelného systému zaměstnaneckých výhod 

I kdyţ jsou téměř všichni zaměstnanci spokojeni, je vţdy co vylepšovat, aby byli velmi 

spokojeni. Dnešní konkurenční prostředí vyţaduje, aby zaměstnavatelé neustále analyzovali 

potřeby svých zaměstnanců a na tyto potřeby reagovali konkrétním opatřením. V současné 

době, pokud chce být zaměstnavatel na špičce prestiţnosti na trhu zaměstnavatelů je 

naprostou nezbytností Cafeteria systém.  

Zaměstnanecké výhody, které doporučuji do volitelného systému, se vztahují pouze na 

nemanaţerskou populaci zaměstnanců. Následuje popis systému „jádra“, kde je pevně 

stanoveno jádro zaměstnaneckých výhod pro všechny zaměstnance, a zbývající 

zaměstnanecké výhody si mohou zaměstnanci vybrat. 

Jádro zaměstnaneckých výhod: 

 penzijní připojištění, 

 odměna za pracovní výročí – peněţní odměna 

 odměna za dárcovství krve, 

 odměna při skončení pracovního poměru v souvislosti s odchodem do starobního 

důchodu, 

 zaměstnanecké kluby, 

 příspěvek na závodní stravování, 

 týden dovolené navíc, 

 příspěvek v nemoci, 

 zaměstnanecké půjčky. 

Volitelný blok zaměstnaneckých výhod: 

 šeky na zaměstnanecké pivo, 

 exkurze pro zaměstnance, 

 reklamní předměty, 

 příspěvek na kulturu a sport,  

 příspěvek na péči o zdraví, 

 odměna za pracovní výročí – nepeněţní. 



 

 

Náklady na volitelný systém zaměstnaneckých výhod 

Náklady jsou počítány bez zaměstnanecké výhody odměny za dárcovství krve a odměny za 

pracovní výročí. 

Tab. 5. 1 

Týden dovolené navíc 4 510

Penzijní připojištění 6 000

Příspěvek na kulturu a sport 4 700

Příspěvek na stravování 8 300

Zaměstnanecké pivo 2 500

Pivo na dovolenou 660

Příspěvek na péči o zdraví 2 500

Exkurze pro zaměstnance 800

Reklamní předměty 500

Příspěvek v nemoci 4 441

Celkem 34 911  

Graf 5. 1 
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Náklady na „jádro“ zaměstnaneckých výhod: 

Tab. 5. 2 

Penzijní připojištění 6 000

Týden dovolené navíc 4 510

Příspěvek v nemoci 4 441

Příspěvek na stravování 8 300

Celkem 23 251  

Graf 5. 2 

 

Náklady na volitelný blok zaměstnaneckých výhod: 

Pro vyčíslení nákladů na volitelný blok vycházím ze současných vynaloţených nákladů na 

jednotlivé zaměstnanecké výhody. V případě cafeterie však bude struktura nákladů dána 

výběrem zaměstnaneckých výhod jednotlivými zaměstnanci. 

Tab. 5. 3 

Zaměstnanecké pivo 2 500

Exkurze pro zaměstnance 800

Reklamní předměty 500

Příspěvek na kulturu a sport 4 700

Pivo na dovolenou 660

Příspěvek na péči o zdraví 2 500

Celkem 11 660  
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Graf. 5. 3 

 

Náklady na outsourcing volitelného systému zaměstnaneckých výhod 

Pivovaru Radegast bych doporučila outsourcing volitelného systému zaměstnaneckých výhod. 

Mé rozhodnutí je na základě převaţujících výhod outsourcingu.  

Kontaktovala jsem firmu Cafeteria Systems a s laskavým svolením paní Mgr. Pavly 

Korbelové zde mohu uvést základní ceny této firmy.  

Základní balíček sluţeb firmy Cafeteria Systems je zdarma. V základním balíčku je 

implementace systému, vytvoření zaměstnaneckých účtů, periodické přidělování benefit bodů 

na zaměstnanecké účty, zaškolení kontaktní osoby na straně klienta, rozhraní a nabídka 

benefitů v cizím jazyce, základní zaměstnanecké analýzy (preference benefitů, spokojenost se 

sluţbou), on-line přístup personalisty k datům o odběru benefitů, exporty dat, help-desk. 

Firma poskytuje i nadstandardní sluţby (facing, poradenství v oblasti HR a jiné), které jsou 

zpoplatněny.  

Firma má nasmlouvané partnery, kteří benefity poskytují. Firma Cafeteria Systems si smluvně 

dohodne procenta z cen těchto benefitů. 
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Postup volitelného systému zaměstnaneckých výhod 

Ve volitelném systému by bylo kaţdému zaměstnanci přiděleno 11 660 bodů. Jeden bod je 

roven jedné koruně. Zaměstnanci by mohli čerpat tyto body v příslušném období, například 

od února do listopadu, aby byl dán prostor pro vyhodnocení čerpaných a nečerpaných 

zaměstnaneckých výhod a také pro vyhodnocení zaměstnanců, kteří mají v následujícím 

období na zaměstnanecké výhody nárok. V případě, ţe by zaměstnanec nevyčerpal veškeré 

jemu přidělené body, nemohl by si tyto zbylé body převést do následujícího roku. 

Odpovědnost v rámci organizace za vedení tohoto systému by byla přidělena generalistovi 

sluţeb lidského kapitálu. 

6. Závěr 

V této diplomové práci jsem se zabývala analýzou zaměstnaneckých výhod. Mým cílem bylo 

provést analýzu systému zaměstnaneckých výhod v pivovaru Radegast, analyzovat 

spokojenost a informovanost zaměstnanců se současnými zaměstnaneckými výhodami a 

navrhnout zavedení volitelného systému zaměstnaneckých výhod. 

 V teoretické části jsem se zabývala základními pojmy jako řízení lidských zdrojů, 

odměňování zaměstnanců a zaměstnanecké výhody.  

Následně jsem charakterizovala pivovar Radegast a jeho zaměstnance. Analyzovala jsem 

systém zaměstnaneckých výhod a pomocí dotazníku provedla průzkum mezi zaměstnanci. 

Pivovar Radegast poskytuje širokou škálu zaměstnaneckých výhod. Radegast patří mezi 

atraktivní zaměstnavatele a má analýza zaměstnaneckých výhod to potvrzuje. Poskytované 

zaměstnanecké výhody jsou nadprůměrné a pokrývají téměř všechny zájmy zaměstnanců. 

Zaměstnanci jsou dobře informování o zaměstnaneckých výhodách a v případě zájmu mají 

širokou informační základnu. 

S poskytovanými zaměstnaneckými výhodami jsou zaměstnanci spíše spokojeni avšak i zde 

existuje místo pro zlepšení. V mém doporučení je rozšířit zaměstnanecké výhody o příspěvek 

v nemoci, který by uvítalo 53 % zaměstnanců. Příspěvek v nemoci jsem za první tři dny 

pracovní neschopnosti doporučila na 50 % redukovaného průměrného hodinového výdělku.  



 

 

Dále jsem doporučila poskytnout návratnou bezúročnou zaměstnaneckou půjčku na bytové 

účely. Zákonný limit pro půjčky na bytové účely je 100 000 Kč. 

Mezi nejdůleţitější výhody patří příspěvek na stravování. Poskytovaným stravováním jsou 

zaměstnanci však spokojeni méně. Proto jsem doporučila opatření i v této zaměstnanecké 

výhodě. Problém zaměstnanci vidí ve společnosti Eurest, která poskytuje závodní stravování, 

proto je zapotřebí provést průzkum mezi zaměstnanci a jeho výsledky předat této společnosti. 

Hlavním návrhem mé práce je zavedení volitelného systému zaměstnaneckých výhod. Jako 

jádro zaměstnaneckých výhod jsem doporučila penzijní připojištění, peněţní odměnu za 

pracovní výročí, odměnu za dárcovství krve, odměna při skončení pracovního poměru 

v souvislosti s odchodem do starobního důchodu, zaměstnanecké kluby, příspěvek na 

stravování, týden dovolené navíc a nově doporučené zaměstnanecké půjčky a příspěvek 

v nemoci. Do volitelného bloku jsem doporučila šeky na zaměstnanecké pivo, exkurze pro 

zaměstnance, reklamní předměty, příspěvek na kulturu a sport, příspěvek na péči o zdraví a 

odměnu za pracovní výročí. 

V rámci volitelného systému zaměstnaneckých výhod jsem navrhla, aby jeden bod byl roven 

jedné koruně. A čerpání bylo omezeno po dobu asi 10 měsíců. Na závěr jsem doporučila 

outsourcing volitelného systému zaměstnaneckých výhod, jelikoţ jsou tyto sluţby 

poskytovány zdarma a náročná administrativa se přenáší na společnost, která tuto sluţbu 

poskytuje. 

Věřím, ţe stanovený cíl jsem dosáhla. A doufám, ţe mnou navrţená řešení budou pro pivovar 

Radegast cenná a prospěšná. 
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