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Overa!l Evaluation:
Bakalářská práce je zaměřena na poskytování benefitů zaměstnavateli, snažíse prokázat, že
benefity poskytované v ČRjsou v úzkésouvislosti s platnou daňovou legislativou. Neldříve
PoPisuje daňovou, Úpla_vu benefitŮ, dále se věnuje postavení benefitú ve strategrcrem
Plánování a odměňování a podnikovou optimalizaci poskytovaných benefitů (včetně sróvnání
s formami vyuŽÍvanými ve Velké Británii), nakonec uvádí poznatky z uýzkumů poskytování
benefitů a očekávání zaměstnavatelů do budoucnosti.
V Práci není souhrnně uveden teoretický základ poskytování zaměstnaneckých benefitů
teorie motivace a stimulace a teorie rozhodování zaměstnavatelů o benefrtech. Některé
teoretické poznatky jsou uvedeny v kapitole 3., ale ne dostatečně systematicky, Například
hned na zaČátku kapitoly je použit uýčet důvodůpro benefity popsaný ná stránkách
'z
PoskYtovatele stravenek (str. 30). Vhodnější by bylo
vycházet
odborných publikací
'stimuiace
Personálního managementu týkajícíchse motivace a
zaměstnanců, na základě
ktených je Pak moŽné posuzovat vhodnost jednotliuých zaměstnaneckých výhod.

Pro rozhodování zaměstnavatelŮ kromě účinnostijednotlivých benefitů na motivaci
zaměstnancŮ
,hraje roli i je_jich ekonomická výhodnoŠta s tim úzce související daňová
uznatelnost nákladŮ, případně nutnost odvodů sociálního a zdravotního pojištěni. Íétootázce
se bakalářská práce věnuje dostatečně ve 2.kapitole Daňový pohled, kapitola tvoří více než
třetinu bakalářské práce a je zpracována pečlivě a přehledně.
DalŠÍkaPitoly 4. a 5. jsou reŠeršíprťykumů v oblasti poskytová.ní benefitů z hlediska jejich
Četnosti a s_Rokojenosti zaměstnanců, srovnáním zvyklosií v ČR s jinými stáťy, přeaóvším
Velkou Británir, a
_trendy ve vwoji vdůsledku ekonomické krizá.'zprůzkumŮ vypl,ývá
skuteČnost, Že zaměstnavatelé poskytují nejvíce ty benefity, které jsou daňově nejvýhodnější.
Tj!é a hodn_ocenÍ..přání zaměstnanců se na předních místech oblevulí ty, které jrou u Čn
daňově nejuýhodnější.

Otázky k obhajobě:

-

-

jaké mohou být dŮvody zaměstnavatelů pro poskytování benefitů daňově méně

uýhodných, např. těch ze ktenich se musí platit sociální a zdravotní pojištění (skupina
C uvedená v tabulce na str. 11)?
ProČ se v bakalářské práci srovnává využíváníbenefitů v ČR a VB? (podle mne to jsou
země velmi odliŠnéz hlediska ekonomického, sociálního, kulturního prostředr, včétně
daňové legislativy)
z jakého dŮvodu mohou preferovat zaměstnanci raději přrjem mzdy než poskytnutí
Příspěvku na dŮchodové pojíštění,i když to je z hleáiska- odvodu daně příjmůi
sociálního a zdravotního pojištění výhodnější?
ProČ Přestávají mít benefity poskytované převážnou většinou zaměstnavatelů
motivačnífunkci a proč nemohou zaměstnavatelé od nich upustit?
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