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Abstract 
 
DUDA,J.: Research of students' requirements concerning providing employee benefits. Acta 
univ.agric. et silvic. Mendel. Brun., 2001, IL, No. 6, pp. 00-00 
 
 

The aim of this paper is presentation of the results of three-years research of 
ideas of 5th year students of the Faculty of Business and Economics, Mendel 
University of Agriculture and Forestry in Brno. Students presented their opinions on 
issues of employee benefits provided by employer. Students were presented with a 
questionnaire comprising 37 proposed possible employee benefits. The result of the 
research was, that students request information – preferably already at the interview 
or by a personnel department staff when starting their employment. Currently flaring 
strategy of the elective system of providing employee benefits is preferred by most 
of the interviewed students. The paper identifies concrete employee benefits - 
suitable and unsuitable - for graduate students of economic specialisation. Among 
the most desired employee benefits by students belongs a contribution on food, 
additional salary, and extra-week of holidays. On the contrary shopping tours abroad, 
scholarships for children of staff, Christmas cake assortments for children of staff 
belong to the least desirable employee benefits. 

The published results can be helpful in creation of optimal composition of 
employee benefits for corporate environment. These employee benefits then become 
a significant stabilization factor. 
 

 employee benefits, research, students 
 
Každým rokem odchází ze středních a vysokých škol mnoho absolventů a 

dochází ke střetu jejich představ o zaměstnavatelích s požadavky zaměstnavatelů. 
Jednou z oblastí, kde může dojít k rozdílným představám, je poskytování 
nadstandardních tzv. zaměstnaneckých výhod, které jsou v některých firmách 
významným motivačním činitelem.  

Podniky si uvědomují, že jsou to především zaměstnanci, kteří přinášejí podniku 
nové nápady, poznatky, jsou tvořivým zdrojem podniku. Z toho důvodu se  stále více 



podniky zaměřují na péči o zaměstnance, zajišťování jejich personálního rozvoje a 
poskytování celé řady zaměstnaneckých výhod. 

Cílem této práce je prezentovat  výsledky tříletého průzkumu o představách 
studentů 5.ročníku Provozně ekonomické fakulty Mendelovy zemědělské a lesnické 
univerzity v Brně, který se zaměřil na problematiku poskytování zaměstnaneckých 
výhod zaměstnavatelem. Výsledky průzkumu mohou býti nápomocny manažerům 
firem optimalizovat nabídku zaměstnaneckých výhod a k získání konkurenční výhody 
firmy při získávání kvalitních zaměstnanců. 

 
Materiál a metody 

 
 Na seminářích předmětu Řízení lidských zdrojů se studenti 5. ročníků 
Provozně ekonomické fakulty Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity 

v Brně v průběhu akademických let 1998-2001 zúčastnili průzkumu zaměřeného na 
oblast zaměstnaneckých výhod. Průzkumu se  v prvním roce zúčastnilo přes 70 % 
studentů (141 studentů z celkového počtu 199 studentů), v dalších letech se počty 
dotazovaných pohybovaly okolo 50 % (v akademickém roce 1999/2000 odpovědělo 
112 z celkového počtu 201 studentů, v akademické roce 2000/2001 97) studentů 
absolvujících předmět Řízení lidských zdrojů. 

Studentům byl předložen dotazník celkem se 37 navrženými možnými 
zaměstnaneckými výhodami. Studenti se rozhodovali mezi těmito zaměstnaneckými 
výhodami : 

� další plat, mzda (13. plat, mzda) 
� další plat, mzda (14. plat, mzda) 
� příspěvek na životní pojištění 
� poskytnutí zaměstnaneckých  

akcií 
� dětské jesle a školky 
� příspěvek na stravování 
� příspěvek na ošacení 
� podíl na zisku společnosti 
� možnost levnějších nákupů  
     výrobků od zaměstnavatele 
� stipendia pro děti zaměstnanců 
� vánoční kolekce pro děti  

zaměstnanců 
� používání firemního auta pro 

služební potřeby 
� používání firemního auta i pro 

soukromé využívání 
� používání telefonu i pro 

soukromé účely 
� možnost rehabilitačního cvičení 

v pracovní době 
� jazykové kursy hrazené  
zaměstnavatelem 
� možnost parkování na 

podnikových parkovištích 

� bezplatná poradenská činnost 
(právní, daňová) 

� finanční (věcné) dary při 
významných životních událostí 
(svatba, narození dítěte, životní 
jubileum) 

� možnost zájezdů za účelem 
nákupu (PR,Rakousko) 

� příspěvek na nadstandardní 
lékařskou péči 

� možnost ukládání peněz do 
podnikové banky za 
zvýhodněných podmínek 

� peněžní příspěvek při 
mimořádné sociální situaci 
v rodině 

� poskytování zdarma tzv. 
plavenek 

� bezplatný přístup na sportoviště 
� bezplatné kulturní akce vybrané 

zaměstnavatelem 
� finanční přispění na kulturní 

akce dle svého zájmu 
� možnost rekreace v podnikových 

rekreačních zařízeních 
� příspěvek na rekreaci 



� týden a více dovolené navíc 
� možnost bezúročné půjčky od 

zaměstnavatele např. na řešení 
bytové situace (nákup bytu)  

� možnost bezúročné půjčky od 
zaměstnavatele např. na  
vybavení bytu 

� garance za hypoteční úvěr 

� příspěvek na stavební spoření 
� poskytnutí podnikového 

ubytování 
� příspěvek na penzijní 

připojištění 
� příspěvek při odchodu do 

důchodu. 

 

 Při vyplňování dotazníků studenti přiřazovali důležitost či nedůležitost 
zaměstnanecké výhody v podniku ve čtyřech možnostech: 

 
1, rozhodně by měla být v podniku, 
2, měla by být v podniku, 
3, nemusí být v podniku, 
4, rozhodně nemusí být v podniku. 
 

Součástí dotazníku byly také dvě otázky, týkající se informovanosti o 
zaměstnaneckých výhodách a jedna otázka pro spontánní uvedení nejdůležitějších 
zaměstnaneckých výhod. 
Výsledky byly zpracovány pomocí programu Excel.  
 

Výsledky a diskuse 
 

První otázkou, kterou studenti zodpovídali, byla „Souhlasíte s názorem, že 
volitelný systém zaměstnaneckých výhod (kdy si volíte určité zaměstnanecké výhody 
podle vlastního výběru) je lepší než standardní systém zaměstnaneckých výhod (kdy 
zaměstnavatel určuje druhy zaměstnaneckých výhod sám)?“ 
Vyhodnocení odpovědí na tuto otázku prezentuje Tab.I. 
 
I: Procentické vyjádření studentů k otázce č. 1 
 
Volitelný systém ZV 1998/1999 1999/2000 2000/2001 
ano (v %) 87,23 88,39 84,50 
ne (v %) 10,64 11,61 14,50 
neuvedeno (v %) 2,13 0 1,00 
celkem (v %) 100 100 100 
 

U této otázky lze vidět, že více než 84 % studentů považuje volitelný systém 
v poskytování zaměstnaneckých výhod za lepší. 

Strategie poskytování standardních  zaměstnaneckých výhod je výhodná v 
uniformitě zaměstnaneckých výhod, nedává zaměstnanci šanci výběru. Lze určit 
maximální náklady na poskytování zaměstnaneckých výhod, ale tyto náklady nemusí 
být plně uskutečněny z důvodu nezájmu zaměstnanců o některou předem 
stanovenou zaměstnaneckou výhodu. Tato strategie může u některých zaměstnanců 



vyvolat nespokojenost s touto službou a ta se může v krajním případě projevit v 
odchodu zaměstnance (Duda,2000). 

Strategie poskytování volitelných (flexibilních) zaměstnaneckých výhod stále 
více začíná nahrazovat strategii poskytování standardních zaměstnaneckých výhod. 
Flexibilní zaměstnanecké výhody mají řadu předností. Zaměstnavatel může lépe 
porozumět potřebám zaměstnanců a tím může dojít ke zvýšení motivace. I při této 
strategii lze stanovit maximální finanční strop při poskytování těchto výhod. Lze 
předpokládat, že zaměstnanci budou, díky individuálnímu výběru, zaměstnaneckých 
výhod ve zvýšené míře využívat. Dochází k uspokojování konkrétních individuálních 
potřeb, je zde možnost změny zaměstnaneckých výhod v návaznosti na změnu 
zaměstnancovy potřeby. Tato strategie také poskytuje přesnější vedení nákladů na 
jednotlivé složky výhod, je možné sledovat strukturu poskytovaných výhod i u 
jednotlivých profesí a u jednotlivých kategorií zaměstnanců. Určitou nevýhodou může 
být náročnost evidence, ale to lze zvládnout pomocí kvalitního technického zajištění.   

 
II: Informování o zaměstnaneckých výhodách 
 
poskytovat informace o ZV 1998/1999 1999/2000 2000/2001 
ano (v %) 95,74 97,32 96,90 
ne (v %) 4,26 2,68 3,10 
celkem (v %) 100 100 100 
 

V další části dotazníku měli studenti reagovat na otázku „Měl by Vás 
zaměstnavatel informovat o všech zaměstnaneckých výhodách podniku ?“  Odpovědi 
na tuto otázku prezentuje Tab. II. Více než 95 % studentů ve všech letech průzkumu 
si přeje být informováno o poskytovaných zaměstnaneckých výhodách.  V následné 
Tab.III. a Obr.1. lze pozorovat, jak studenti rozložili způsob informování o 
zaměstnaneckých výhodách. Stabilní úroveň si udržovala možnost informování 
pomocí příručky při nástupu do zaměstnání. Nejvýznamnějšími očekávanými způsoby 
informování jsou ale informace získané při pohovoru, kdy se student uchází o 
zaměstnání, anebo pracovníkem personálního útvaru při nástupu do zaměstnání.  
 
III: Způsob informování o zaměstnaneckých výhodách (v %) 
 
jakým způsobem získat informaci o ZV 1998/1999 1999/2000 2000/2001 
při pohovoru 7,8 44,65 28,7 
pracovník pers.útvaru 46,1 29,46 50 
bezprostřední nadřízený 16,31 3,57 4,2 
příručka při nástupu do zaměstnání 11,35 19,64 17,1 
neuvedeno 18,44 2,68 0 
celkem v % 100 100 100 
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IV: Přehled nejžádanějších zaměstnaneckých výhod v akadem. roce 1998/1999 
Zaměstnanecké výhody v podniku rozhodně měly by  suma 
  by měly být v % být v %  v % 
příspěvek na stravování 78,01 19,15 97,16 
používání firemního auta pro služební potřeby  68,79 26,95 95,74 
jazykové kursy hrazené zaměstnavatelem 48,23 47,52 95,74 
další plat,mzda (tzv. 13. plat, mzda) 48,94 43,26 92,20 
týden a více dovolené navíc 39,72 45,39 85,11 
možnost parkování na podnikových parkovištích 53,90 31,21 85,11 
možnost levnějších nákupů výrobků od zaměstnavatele 33,33 49,65 82,98 
možnost bezúročné půjčky od zaměstnavatele    
         např. na řešení bytové situace (nákup bytu) 26,24 53,90 80,14 
možnost rekreace v podnikových rekreačních zařízeních 25,53 53,19 78,72 
příspěvek při odchodu do důchodu 30,50 44,68 75,18 
 

Tab. IV. ukazuje odpovědi studentů v akademickém roce 1998/1999. Za 
nejvíce potřebnou zaměstnaneckou výhodu studenti považují příspěvek na stravování 
a používání firemního automobilu pro služební účely. Další zaměstnaneckou výhodou, 
která by rozhodně měla být v nabídce firmy, je umožnění parkování na firemních 
parkovištích. U dalších zaměstnaneckých výhod se hodnocení „rozhodně by měly být“ 
a „měly by být“ k sobě přibližují. Velmi žádanými jsou jazykové kursy a další plat, 
mzda (tzv. 13. plat, mzda). V následujícím akademickém roce 1999/2000 se situace 
výrazně nemění, nejžádanější zaměstnanecká výhoda, příspěvek na stravování, je 
dokonce vyžadována 100 % studentů. Dochází k poklesu žádanosti dalšího 
platu,mzdy (tzv. 13. platu, mzdy), který klesá na 10. místo (pokles téměř o 15 %). 
Přehled nejžádanějších zaměstnaneckých výhod v akademickém roce 1999/2000 
uvádí Tab.V. 
 
V: Přehled nejžádanějších zaměstnaneckých výhod v akadem. roce 1999/2000 
 
Zaměstnanecké výhody v podniku rozhodně měly by suma  



  by měly být  být v % v % 
příspěvek na stravování 89,29 10,71 100,00 
používání firemního auta pro služební potřeby  70,54 25,00 95,54 
možnost parkování na podnikových parkovištích 52,68 35,71 88,39 
týden a více dovolené navíc 41,07 42,86 83,93 
možnost levnějších nákupů výrobků od zaměstnavatele 33,93 48,21 82,14 
jazykové kursy hrazené zaměstnavatelem 46,43 33,04 79,46 
možnost bezúročné půjčky od zaměstnavatele       
         např. na  vybavení bytu 25,89 53,57 79,46 
         např. na řešení bytové situace (nákup bytu) 31,25 48,21 79,46 
peněžní příspěvek při mimořád.sociální situaci v rodině 22,32 55,36 77,68 
další plat,mzda (tzv. 13. plat, mzda) 41,07 36,61 77,68 
 

V závěrečném sledovaném akademické roce průzkumu (2000/2001)  se opět 
názory studentů příliš nemění (viz. Tab.VI). Nejžádanější zaměstnanecké výhody 
(příspěvek na stravování a používání firemního automobilu pro služební účely, 
umožnění parkování na firemních parkovištích) si udržely svoje pozice. Mezi 
nejvýznamnější zaměstnanecké výhody se opět dostává další plat, mzda (tzv. 13. 
plat, mzda). Stabilní postavení si udržují zaměstnanecké výhody „týden dovolené a 
více“ a „možnost levnějších nákupů výrobků od zaměstnavatele“.  
VI: Přehled nejžádanějších zaměstnaneckých výhod v akadem. roce 2000/2001 
 
Zaměstnanecké výhody v podniku rozhodně měly by suma 
  by měly být v %  být v %  v % 
příspěvek na stravování 85,42 13,54 98,96 
používání firemního auta pro služební potřeby  71,88 23,96 95,83 
možnost parkování na podnikových parkovištích 61,46 32,29 93,75 
jazykové kursy hrazené zaměstnavatelem 53,13 37,50 90,63 
další plat,mzda (tzv. 13. plat, mzda) 50,00 36,46 86,46 
příspěvek na penzijní připojištění 38,54 44,79 83,33 
týden a více dovolené navíc 41,67 39,58 81,25 
možnost levnějších nákupů výrobků od zaměstnavatele 26,04 53,13 79,17 
příspěvek při odchodu do důchodu 32,29 46,88 79,17 
možnost bezúročné půjčky od zaměstnavatele       
         např. na řešení bytové situace (nákup bytu) 28,13 46,88 75,00 
 

Tab.VII. ukazuje odpovědi studentů v akademickém roce 1998/1999. Za 
nejméně žádané zaměstnanecké výhody studenti považují zájezdy za účelem nákupů 
do zahraničí (PR, SRN, Rakousko). Stipendia pro děti zaměstnanců také studenti řadí 
k méně atraktivním zaměstnaneckým výhodám. Oproti dalšímu platu, mzdě (tzv. 13. 
plat, mzda), který patří mezi nejžádanější zaměstnanecké výhody, se další plat, mzda 
(tzv. 14. plat, mzda) stává zaměstnaneckou výhodou, která nemusí být podnikem 
poskytována ( téměř 54 % studentů v průzkumu uvedlo, že nemusí být další plat, 
mzda (tzv. 14. plat, mzda). 
 
VII: Přehled nejméně žádaných zaměstnaneckých výhod v akadem. roce 1998/1999 
 
Zaměstnanecké výhody v podniku nemusí rozhodně by suma  
   být v % nemusely být v % v % 
možnost zájezdů za účelem nákupu (PR, Rak.) 50,35 43,26 93,62 



stipendia pro děti zaměstnanců 67,38 10,64 78,01 
možnost rehabilitačního cvičení v pracovní době 53,19 24,11 77,30 
vánoční kolekce pro děti  zaměstnanců 56,03 11,35 67,38 
poskytnutí zaměstnaneckých  akcií 51,77 9,22 60,99 
poskytování zdarma tzv. plavenek 45,39 14,89 60,28 
další plat,mzda (tzv. 14. plat, mzda) 49,65 4,26 53,90 
dětské jesle a školky 47,52 4,96 52,48 
příspěvek na životní pojištění 48,23 2,84 51,06 
možnost ukládání peněz do podnikové banky     
      za zvýhodněných podmínek 42,05 8,66 50,71 
 
 
 
 
 
 
 
 
VIII: Přehled nejméně žádaných zaměstnaneckých výhod v akadem. roce 1999/2000 
 
Zaměstnanecké výhody v podniku nemusí rozhodně by suma  
   být v % nemusely být v % v % 
možnost zájezdů za účelem nákupu (PR, Rak.) 44,64 50,89 95,54 
možnost rehabilitačního cvičení v pracovní době 50,00 25,89 75,89 
stipendia pro děti zaměstnanců 53,57 21,43 75,00 
poskytování zdarma tzv. plavenek 48,21 26,79 75,00 
vánoční kolekce pro děti  zaměstnanců 47,32 24,11 71,43 
další plat,mzda (tzv. 14. plat, mzda) 53,57 13,39 66,96 
poskytnutí zaměstnaneckých  akcií 52,68 8,93 61,61 
příspěvek na nadstandardní lékařskou péči 45,54 7,14 52,68 
příspěvek na životní pojištění 46,43 2,68 49,11 
finanční (věcné) dary při významných životních    
událostí (svatba, narození dítěte, životní jubileum) 33,93 14,29 48,21 
 

Také v akadem. roce 1999/2000 (viz. Tab.VIII) se pořadí zaměstnaneckých  
výhod, které podnik nemusí poskytovat, příliš nemění. Nově se do desítky nejméně 
žádaných dostal příspěvek na nadstandardní lékařskou péči a finanční dary při 
významných životních událostech.  
 
IX: Přehled nejméně žádaných zaměstnaneckých výhod v akadem. roce 2000/2001 
 
Zaměstnanecké výhody v podniku nemusí rozhodně by suma  
   být v % nemusely být v % v % 
možnost zájezdů za účelem nákupu (PR,Rak.) 48,96 46,88 95,84 
stipendia pro děti zaměstnanců 58,33 18,75 77,08 
možnost rehabilitačního cvičení v pracovní době 52,08 25,00 77,08 
vánoční kolekce pro děti  zaměstnanců 52,08 16,67 68,75 
dětské jesle a školky 55,21 11,46 66,67 
poskytnutí zaměstnaneckých  akcií 47,92 15,63 63,54 
příspěvek na ošacení 44,79 18,75 63,54 
další plat,mzda (tzv. 14. plat, mzda) 45,83 11,46 57,29 



příspěvek na nadstandardní lékařskou péči 46,88 6,25 53,13 
příspěvek na životní pojištění 43,75 6,25 50,00 
  

Stabilní složení zaměstnaneckých výhod, které studenti nepovažují za nutné, 
potvrzuje i další rok průzkumu (akademický rok 2000/2001), který  lze sledovat 
v Tab. IX. Drtivá většina studentů (95,84 %) nepovažuje za nutné, aby podnik 
poskytoval zájezdy za účelem nákupu do sousedních zemí. Vše, co se týká dětí (od 
poskytování stipendií přes vánoční kolekce až po dětské jesle a školky), studenti opět 
nepožadují. V reálné situaci podniku jsou zaměstnanecké výhody týkající se dětí 
vyhledávány, možnou neatraktivnost pro studenty lze možná vysvětlit tím, že zatím 
nemají  děti a tato část zaměstnaneckých výhod se studentů osobně nedotýká. 
Potvrdil se trend z minulého školního roku, kdy zaměstnanecká výhoda „možnost 
ukládání peněz do podnikové banky za zvýhodněných podmínek“ se dostala do 
žádanějších zaměstnaneckých výhod. K většině zaměstnaneckých výhod v této 
tabulce uvedených se studenti stavějí s hodnocením „nemusí být “ a zamítají variantu 
„rozhodně by nemusely být“. 
 
X: Pořadí nejžádanějších ZV v jednotlivých letech průzkumu 
 
 1998/1999 1999/2000 2000/2001 
příspěvek na stravování 1 1 1 
používání firemního auta pro služební potřeby  2 2 2 
jazykové kursy hrazené zaměstnavatelem 3 6 4 
další plat,mzda (tzv. 13. plat, mzda) 4 10 5 
týden a více dovolené navíc 5 4 7 
možnost parkování na podnikových parkovištích 6 3 3 
možnost levnějších nákupů výrobků od zaměstnavatele 7 5 8 
možnost bezúročné půjčky od zaměstnavatele       
         např. na řešení bytové situace (nákup bytu) 8 8 10 
         např. na  vybavení bytu * 7 * 
možnost rekreace v podnikových rekreačních zařízeních 9 * * 
příspěvek při odchodu do důchodu 10 * 9 
peněžní příspěvek při mimořád. sociální situaci v rodině * 9 * 
příspěvek na penzijní připojištění * * 6 
 * zaměstnanecká výhoda nebyla v nejvýznamnějších deseti uvedena  
 
XI: Pořadí nejméně důležitých ZV v jednotlivých letech průzkumu 
 

 
1998/199

9 1999/2000 2000/2001 
možnost zájezdů za účelem nákupu (PR, Rak.) 1 1 1 
stipendia pro děti zaměstnanců 2 3 2 
možnost rehabilitačního cvičení v pracovní době 3 2 3 
vánoční kolekce pro děti  zaměstnanců 4 5 4 
poskytnutí zaměstnaneckých  akcií 5 7 6 
poskytování zdarma tzv. plavenek 6 4 * 
další plat,mzda (tzv. 14. plat, mzda) 7 6 8 
dětské jesle a školky 8 * 5 
příspěvek na životní pojištění 9 9 10 
možnost ukládání peněz do podnikové banky     
      za zvýhodněných podmínek 10 * * 



příspěvek na nadstandardní lékařskou péči * 8 9 
finanční (věcné) dary při významných životních    
událostí (svatba,narození dítěte, životní jubileum) * 10 * 
příspěvek na ošacení * * 7 
* zaměstnanecká výhoda nebyla v nejméně významných deseti uvedena 
 

Při vyhodnocení tabulek (Tab.IV. až Tab.VII.) si lze všimnout, že nejžádanější 
zaměstnanecké výhody se během sledovaného období opakují a zaujímají přibližně 
stejné pozice. Nejvýznamnější zaměstnaneckou výhodou, kterou studenti podle 
průzkumu vyžadují, aby byla v podniku poskytována, je příspěvek na stravování. Tato 
zaměstnanecká výhoda je stálicí a jejich poskytování je finančně výhodné pro obě 
strany. Zaměstnanci mají stravování za nižší cenu a zaměstnavatel si může určitou 
výši nákladů na stravování uplatnit do daňově uznatelných nákladů podle § 24 
zákona č. 586/1992 Sb. (Duda,1999). Vůdčí postavení stravování za dotovanou cenu 
také potvrzuje souhrnná studie poradenské společnosti PricewaterhouseCoopers 
(PwC) a firmy KNO Česko, která ukazuje tři nejčastěji nabízené zaměstnanecké 
výhody v ČR a stravování zaujímá první místo (Přikryl, 1999). 

 V pořadí druhou nejžádanější zaměstnaneckou výhodou studenty je používání 
firemního automobilu pro služební účely. Ne všechny firmy a ne u všech pracovních 
pozic je tato zaměstnanecká výhoda samozřejmostí. Další uváděné zaměstnanecké 
výhody jsou také často nabízeny zaměstnavatelem pro lepší motivaci svých 
zaměstnanců. Za poněkud zvláštní se může jevit požadavek na možnost firemních 
parkovišť, ale pokud se podíváme na problémy parkování ve velkých městech a na 
nebezpečí automobilové kriminality, tento požadavek je velmi aktuální.  
 

Příčiny rychle rostoucí oblíbenosti zaměstnaneckých výhod lze sledovat v jejich 
významu jak pro zaměstnance, tak i pro zaměstnavatele. Nejdůležitější faktory 
významu jsou podle Wöheho (1995) a Pražské (1997) tyto: 

 
* Význam pro  zaměstnavatele   
 

- stále rostoucí konkurence firem na trhu práce kvalifikovaných pracovníků při 
jejich náboru a výběru, 

- nutnost stabilizovat kvalifikované a výkonné zaměstnance a snížit negativní 
dopady fluktuace, 

- zvýšit spokojenost při práci, zlepšit pracovní klima a výkon, 
- možnost zvyšovat celkový příjem zaměstnance i přes regulační opatření vlád v 

oblasti mezd a tím být úspěšnější v konkurenci a při vytváření image firmy, 
- náklady na sociální služby a výhody podnik vede jako běžné obchodní náklady 

nepodléhající daňovým odvodům, 
- zajištění možnosti ovlivňovat zaměstnance (omezení odborářského vlivu). 

 
* Význam pro  zaměstnance 
 

- služby a výhody jsou snadno dostupné a to velmi často i pro rodinné 
příslušníky, 

- nepřímé odměňování zvyšuje příjem, ale nezvyšuje daň z příjmu, 
- nepodléhají nebo minimálně inflaci, 



- snižuje výdaje za služby a zboží na běžném trhu. 
 

I zaměstnanecké výhody, které studenti nepovažují za nutné, se během 
sledovaného období výrazně nemění (viz. Tab. VII. až Tab. IX.). Zcela jednoznačně 
studenti nepotřebují, aby podnik organizoval v minulosti oblíbené zájezdy do 
zahraničí za účelem levných nákupů. Snad dobrý zdravotní stav studentů odsunul 
zaměstnanecké výhody typu poskytování tzv. plavenek, rehabilitačního cvičení do 
kategorie nepotřebných zaměstnaneckých výhod. Také tradiční vánoční kolekce pro 
děti studenti nepovažují za nutné zaměstnanecké výhody. Ani další finanční nástroje 
motivace, jako jsou poskytování zaměstnaneckých akcií a životní pojištění nenašlo u 
studentů kladnou odezvu. 
 
 
 
 
 
 
XII:Pořadí spontánně uvedených nejpotřebnějších ZV v jednotlivých letech průzkumu 
 
zaměstnanecká výhoda rok 1998/1999 rok 1999/2000 rok 2000/2001 
příspěvek na stravování 1 1 1 
další plat,mzda (tzv. 13. plat, mzda) 2 2 2 
týden a více dovolené navíc 4 3 3 
používání firemního auta i pro soukromé využívání 3 4 5 
možnost bezúročné půjčky od zaměstnavatele 7 5 * 
jazykové kursy hrazené zaměstnavatelem 5 6 4 
používání firemního auta pro služební potřeby  * 7 6 
používání telefonu i pro soukromé účely 10 8 * 
příspěvek na rekreaci 9 9 9 
příspěvek na stavební spoření * 10 * 
další plat,mzda (tzv. 14. plat, mzda) 6 * 7 
příspěvek na penzijní připojištění  8 * 8 
další vzdělávání a kurzy * * 10 
* zaměstnanecká výhoda se  neumístnila v nejvýznamnějších deseti zaměstnaneckých výhod 
 

U další otázky (č. 3) měli studenti spontánně uvést a seřadit pět 
nejdůležitějších zaměstnaneckých výhod, které má podnik poskytovat. Tab. XII. 
vyjadřuje pořadí nejdůležitějších zaměstnaneckých výhod v jednotlivých letech. 
Stejně jako v Tab. IV. až Tab. VII. se za nepostradatelnou zaměstnaneckou výhodu 
považuje příspěvek na stravování, další plat, mzda (tzv.13. plat, mzda), týden 
dovolené navíc. Zajímavé výsledky lze vidět u dalšího platu, mzdě (tzv. 14. platu, 
mzdě), který se u spontánních odpovědí objevil na 6.-7. pořadí důležitosti, ale při 
dotazování na nutnost v poskytování zaměstnaneckých výhod podnikem není jeho 
poskytování přikládána velká důležitost. Opačná charakteristika patří pro možnost 
parkování na podnikových parkovištích, kdy se při spontánních odpovědích tato 
zaměstnanecká výhoda nedostala mezi deset nejžádanějších, ale v nutnosti 
poskytovat patřila mezi jedny z nejvýznamnějších.  
 



Závěr 
 
Zaměstnaneckých výhod je opravdu mnoho a firma má možnost vybrat různé 

kombinace pro různé věkové kategorie, pro rozdílné hierarchické postavení 
zaměstnanců i pro jednotlivé organizační složky podniku. Určité zaměstnanecké 
výhody musí podnik poskytovat, protože je to v odvětví běžné. Jiné se mohou 
změnou daňových zákonů stát atraktivnější a mezi zaměstnanci vyhledávanější. 

Studenti vyjádřili v tříletém průzkumu své názory k problematice poskytování 
zaměstnaneckých výhod. Žádají informovanost, nejlépe již při pohovoru nebo 
pracovníkem personálního útvaru při nástupu do zaměstnání. V současné době více 
se rozšiřující strategie volitelného systému v poskytování zaměstnaneckých výhod je 
preferována drtivou většinou dotazovaných studentů. Mezi nejžádanější 
zaměstnanecké výhody studenti považují příspěvek na stravování, další plat, 
mzdu(tzv. 13. plat, mzdu), týden dovolené navíc. Naopak mezi nežádající 
zaměstnanecké výhody patří zájezdy do zahraničí za účelem nákupu, stipendia pro 
děti zaměstnanců, vánoční kolekce pro děti zaměstnanců. 
 
 

Souhrn 
 

Cílem tohoto příspěvku je prezentace výsledků tříletého průzkumu o 
představách studentů 5. ročníku Provozně ekonomické fakulty Mendelovy zemědělské 
a lesnické univerzity v Brně; studenti vyjadřovali své názory k problematice 
poskytování zaměstnaneckých výhod zaměstnavatelem. Studentům byl předložen 
dotazník celkem se 37 navrženými možnými zaměstnaneckými výhodami. 
Z průzkumu vyplynulo, že studenti žádají informovanost, nejlépe již při pohovoru, kdy 
se uchází o zaměstnání nebo pracovníkem personálního útvaru při nástupu do 
zaměstnání. V současné době stále více se rozšiřující strategie volitelného systému 
v poskytování zaměstnaneckých výhod je preferována drtivou většinou dotazovaných 
studentů. Příspěvek identifikuje konkrétní zaměstnanecké výhody vhodné a nevhodné 
pro  absolventy vysokých škol ekonomického zaměření. Mezi nejžádanější 
zaměstnanecké výhody studenti považují příspěvek na stravování, další plat, mzda 
(tzv. 13. plat, mzda), týden dovolené navíc. Naopak mezi méně žádané 
zaměstnanecké výhody patří zájezdy do zahraničí za účelem nákupu, stipendia pro 
děti zaměstnanců, vánoční kolekce pro děti zaměstnanců. 

Publikované výsledky mohou být podnikatelskému prostředí nápomocny 
k vytvoření optimální skladby zaměstnaneckých výhod. Tyto zaměstnanecké výhody 
se potom stávají významným stabilizačním faktorem. 

 
zaměstnanecké výhody, průzkum 
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