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Úvod
Benefity jsou napříč historií neodmyslitelnou součástí firemní kultury. My vám ale na 
následujících stránkách nenabídneme klasickou příručku pro všeobecné nastavení fi-
remní kultury. Náš záběr je užší, specializovaný, o  to ale odpracovanější, podložený 
konkrétními zkušenostmi s prací s malými regionálními podniky v Libereckém kraji. Vě-
říme totiž, že ne všechno se dá přenést ze zahraničí, ba dokonce ani z našeho hlavního města či 
z každodenní reality nadnárodních společností. O malých firmách z Liberecka jsme se přesvědči-
li, že dokáží využít nabízené příležitosti, které pomohou jim i jejich zaměstnaným. A stačí jim často 
nepatrné vstupní zdroje. Je to jejich velká deviza.

Proto tuto publikaci věnujeme právě vám, zástupcům a zástupkyním malých a středních podniků. 
Budete-li chtít, pomůžeme vám ušít na míru vhodná opatření, která umožní bez nesnází propojit 
práci a soukromý život vám i vašim kolegům. Výchozím předpokladem pro to, aby naše tipy u vás 
fungovaly, je pouze zájem o potřeby zaměstnanců/kyň a dobrá vůle k prosazování změn. 

Tvorba firemní kultury je jako složitá konstrukce střihu, pokud budete poctivě měřit 
a počítat, tak vám nakonec vyjde úžasně propracovaný a padnoucí model. 

Uvědomujeme si, že zúžení problematiky firemní kultury na otázku benefitů a  prostředků pro 
slaďování práce a osobního života, může být omezením této knihy. V otázkách ne-benefitových 
vám však s radostí poradíme rovněž. Ať už na stránkách našich ostatních praktických příruček (viz 
vnitřní strana obálky), nebo osobně. S firmami na kultivaci firemní politiky totiž intenzivně spo-
lupracujeme již 5 let. Provedli jsme 16 specializovaných auditů, sestavili jsme profily dalších 30 
regionálních organizací, jež se nominovaly do soutěže Vstřícný zaměstnavatel. Z grantových pro-
středků jsme  zaměstnancům/kyním z  Liberecka mohli zajistit téměř 9.000 hodin rodině vstříc-
ných zaměstnaneckých benefitů k odzkoušení. Ale to už předbíháme konkrétnímu obsahu této 
publikace. Pokud se nám podařilo vás v tuto chvíli zachytit alespoň tenkou nitkou, pojďte se spolu 
s námi pustit do šití… benefitů na míru.
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Jak na firemní kulturu a benefity 
Z našich personálních auditů, při kterých zjišťujeme nastavení firemní kultury, benefitů, vzájemnou 
komunikaci ve firmě mezi vedením a podřízenými v různých situacích (např. při přijímání nových 
zaměstnanců, ukončování pracovních poměrů, nebo jejich hodnocení), plynou zajímavé výsled-
ky. 

V malých a středních podnicích jsou zaměstnanci a zaměstnankyně často velmi hrdí na to, čím se 
jejich firma zabývá, nebo co vyrábí. Jsou hrdí na „svůj“ produkt a své služby, jsou si vědomi jejich 
kvality podložené poctivou prací. A i když vědí, že u jiné firmy (větší, nadnárodní) by si za svou 
práci mohli vydělat více peněz, přesto ve firmě kvůli této přidané hodnotě zůstávají. Tito zaměst-
nanci jsou hlavními spojenci mezi vámi, odběrateli, dodavateli a dělají firmu konkurenceschop-
nou a úspěšnou. 

Ukazuje se, že pokud zaměstnavatel zjišťuje potřeby svých zaměstnanců a zaměstnankyň, proje-
vuje zájem o jejich problémy plynoucí mimo jiné z propojování práce a soukromí, zaměstnanci 
jsou ve své práci v daleko větším klidu, pracují spokojeně, odvádějí kvalitně svou práci a hájí svého 
zaměstnavatele i navzdory případným mezerám na systémové či formální úrovni řízení procesů. 
Jinými slovy, spokojený zaměstnanec pracuje nejen dobře, ale i ledacos odpustí, a velmi pravdě-
podobně o něj nepřijdete.

Sídlíme v polyfunkčním domě (hotel, restaurace, soukro-
má školka, ergocycling) a všichni zaměstnanci mají mož-

nost využívat jeho služby zdarma nebo za režijní náklady. 
Nyní se nám bude vracet z rodičovské maminka dvojčat, 
obě děti bude mít umístěné tady u nás ve školce za vý-
hodných podmínek. Zaměstnanci pracují s  měsíčním 
fondem pracovní doby, tudíž si mohou mezi sebou vy-
cházet vstříc při různých nárazových situacích. Nemá-
me ambice být nejlepším zaměstnavatelem, ale chce-
me mít spokojené zaměstnance.

 „Vyplatí se počítat.“ 



 Aleš Havlík, majitel, Petra AH  
 (Hotel a restaurace Petra)
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Víte, že: Náklady na adaptaci a zaučení jednoho nového člověka se pohybují kolem 
částky 70.000,- Kč. V této sumě není zahrnuta mzda a s ní spojené náhrady pro tohoto 
zaškolovaného člověka. Podrobnou modelovou analýzu naleznete v příloze č. 1.

Při nabídce benefitů je více než vhodné zjistit si u svých zaměstnanců a zaměstnankyň, o co by 
měli konkrétně zájem. Pokud totiž například zajišťujete zaměstnancům jako benefit abonentky do 
místního divadla, ale zaměstnáváte převážně rodiče malých dětí, kteří nemají možnost si na dobu 
divadelního představení zajistit hlídání, nejspíš z tohoto benefitu nadšeni nebudou. A vám se bez 
pochopení těchto souvislostí bude zdát, že jsou demotivovaní a o vaše benefity nemají náležitý 
zájem. 

Aktivita: Zkuste se na okamžik vžít do pozice zaměstnance/kyně a vyberte si ze dvou 
níže uvedených firem, kde byste chtěli pracovat raději. (Obě jsou malým či středním 
podnikem působícím v Libereckém kraji.)

Firma č. 1

Zabývá se výrobní činností. Spolupracuje s odborným učilištěm, kde si již pro svoje potřeby vy-
chovává a vytipovává budoucí zaměstnance/kyně. Pokud do firmy nastoupí nový člověk, tak se 
mu v prvním měsíci věnuje mentor (zaměstnanec, který firmu podrobně zná), provází ho celou 
organizací a seznamuje s firemním prostředím či systémem práce. Zaměstnaným firma nabízí tyto 
benefity: stravenky, zajištění stravování ve firmě, firemní oblečení do provozu, vzdělávání, navýše-
né příplatky za práci o víkendu, 13. plat, prémie za nízkou míru absencí a další. 

Firma č. 2

Zabývá se výrobní činností. Do provozu nabírá nekvalifikované zaměstnance/kyně, kterým platí 
minimální mzdu. I když obchodní oddělení zajistí zakázky, obvykle se nestíhají termíny. Za zmetky 
zaměstnanci/kyně nesou hmotnou odpovědnost, takže se jim krátí měsíční výplata. Zaměstna-
vatel nabízí následující benefity: stravenky, příplatky za práci o svátcích v zákonné míře, flexibilní 
formy práce.

V přehledných tabulkách vám k vašemu prvnímu dojmu přinášíme obojí optiku – zaměstnanec-
kou i zaměstnavatelskou. Dopady nastavení firemní kultury ve Firmě č. 1 a ve Firmě č. 2 jsou z nich 
vcelku zřejmé.




