
Uvedene�  polož�ky  nejsou  vypsá�ny  doslovne� ,  v př�í�páde�  konkře� tní�ho  žá� jmu  o  káž�dou

ž nich dopořuc�ujeme nástudovát uvedenou vyhlá� s�ku. 

4.6. Formy vyplácení zaměstnanců

Asi se vs� ichni shodneme ná tom, ž�e hlávní� slož�ku odme�n tvoř�í� tžv.  základní peněžní

odměna (c�ásová�  mždá, nebo plát) – množ�ství� pene�ž, kteře�  tvoř�í� sážbá žá uřc�itou přá� ci nebo

přácovní� mí�sto. Odme�ná by�vá�  ovlivne�ná ják vnitř�ní�mi, ták vne� js� í�mi fáktořy.

I tády ále de� lájí� žáme�stnávátele�  jednu zásadní chybu. Odme�n� ují� totiž�  žáme�stnánce žá

to, ž�e je ve fiřme�  zaměstnán. Pokud má�  tedy žáme�stnánec svu& j př�í�jem jisty�, áť přácuje, nebo

nikoli, nikdo ho nedonutí�, áby př�evžál zodpovědnost á přácovál efektivně.

Dáls� í�mi  odme�námi,  kteře�  lže  přácovní�kovi  poskytnout,  jsou  odme�ny  vžtáhují�cí�  se  k

přácovní�mu vy�konu, schopnostem, př�í�nosu, dovednostem nebo žkus�enostem á mluví� se o nich

jáko  o  zásluhové  peněžní  odměně,  kteřou  lže  př�idát  ke  mžde�  nebo  plátu.  Sem  pátř�í�

nápř�í�klád:

• Individuá� lní� vy�konnostní� odme�ná,

• mimoř�á�dne�  odme�ny,

• pře�mie (nápř�. c�tvřtletní� nebo vá�noc�ní�),

• přoviže,

• odme�ná žá�visejí�cí� ná de� lce žáme�stná�ní�,

• odme�ná podle dovedností�,

• odme�ná podle schopností�,

• př�í�plátky,

• odme�ná podle př�í�nosu&

• á dáls� í�...

 Dáls� í�  nesmí�řne�  du& lež� itou  slož�kou  odme�n� ová�ní�  jsou  tžv.  flexibilní  benefity.  Ná

souc�ásne�m třhu je nábí�ží� ví�ce než�  polovina společností.

Sem pátř�í� tř�ebá:

• Př�í�spe�vek ná střávová�ní� (nejc�áste� ji ve fořme�  střávenek),

• mobilní� telefon,

• notebook,

• vžde� lá�vácí� kuřžy,

• přuž�ná�  přácovní� dobá,

• wellness přogřámy,



• př�í�spe�vky ná dovolenou,

• lá� žne� ,

• pářková�ní� ždářmá,

• sick dáys,

• žá�vodní� le�kář�ská�  pe�c�e,

• poskytnutí� žvy�hodne�ne�  podnikove�  pu& jc�ky,

• pořádenství�,

• fiřemní� s�kolky,

• ty�den dovolene�  náví�c,

• služ�ební� áuto i přo soukřome�  u� c�ely,

• mož�nost home office nebo tř�ebá oblí�bená�  Multispořt kářtá.

Jak to vidí zaměstnanci?  Z vy�sledku&  ve� ts� iny přu& žkumu&  pák vyply�vá� , ž�e žáme�stnánci

v řá�mci benefitu&  nejví�ce ocen� ují� 13. á 14. plát spolu s pře�miemi c�i jiny�mi finánc�ní�mi bonusy,

přuž�nou přácovní�  dobu á  pe� t  ty�dnu&  dovolene�  (ve  s�kolství�  bežpř�edme�tne�  u  pedágogicky�ch

přácovní�ku& ).


