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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.





5

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)



6

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.
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Firma č. 1: Pro a proti ouškem jehly

z pohledu firmy + -
dostatek zakázek, 

fluktuace omezená na 
minimum

přílišný zájem potencionál-
ních zaměstnanců na volné 

pozice 

z pohledu 
zaměstnance/kyně + -

jistota zaměstnání, zna-
lost svého oboru, mož-

nost vyšších mezd

Firma č. 2: Pro a proti ouškem jehly

z pohledu firmy + -

minimální náklady na 
mzdy

nekvalitně odvedená prá-
ce, nedostatek zakázek, 
stálé zaškolování nových 

zaměstnanců

z pohledu 
zaměstnance/kyně + -

více volna z důvodu 
nedostatku zakázek pro 

pokrytí výroby

nízká mzda, nestálý pra-
covní kolektiv, nemožnost 

vzdělávat se v oboru

Na velikosti nezáleží. Ať jste malá rodinná firma, nebo fyzická osoba, která zaměstnává několik 
zaměstnanců, či firma s tisícovkou zaměstnaných, vždy řešíte obdobné problémy a situace. Kla-
dete si stejné otázky, jak zařídit, aby byla firma flexibilní, pro zaměstnance stabilní, pro zákazníky 
jedinečná a pro majitele zisková. Můžete to řešit nakoupením moderních technologií, ale ke zdár-
nému výsledku stejně vedou vždy aktivní, pracovití a spokojení lidé.
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Nyní si to zkusme shrnout – v přehled-
ném a vypracovaném střihu na bene-
fity. Co dělá firma, která má zdravou 
firemní kulturu?

• Zjišťuje potřeby svých zaměstnanců/
kyň. Potřeby vašich zaměstnanců se mění 
v  závislosti na potřebách jejich nejbližší 
rodiny. K  revidování benefitů může sloužit 
personální audit či jednodušší dotazníkové 
šetření mezi zaměstnanci.

• Nabízí rozmanité benefity. Benefitem není 
jen mobilní telefon, stravenky či vstupenky na kulturní či sportovní akce, ale i  flexibilní formy 
práce.

• Komunikuje zaměstnanecké výhody napříč firmou. Nepodceňuje 
souběh různých komunikačních zdrojů (nástěnka, intranet, vnitřní předpisy). 
A nezapomíná informovat ani rodiče na rodičovské dovolené či externisty. 

• Stanovuje pravidla pro čerpání benefitů. Tím je možné předejít možným 
problémům v  týmu v  případě, že někdo z  týmu bude čerpat určité výhody 
z důvodu svých potřeb a někdo jiný ne. 

Když spojíme jednotlivě naměřené body ve střihu benefitů, tak nám vznikne krásný 
nový model, který bude určitě zcela jedinečný a velmi slušivý.

 „Dokážete být při nastavování benefitů kreativní?“ 
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Jak na propojení práce 
a soukromé sféry
Kromě svého vstřícného osobního postoje, který vnášíte na porady, pracovní hodnocení i na ne-
formální týmové akce, lze v oblasti propojení práce a rodiny působit také na systémovější úrovni. 
A rozhodně vám tímto neříkáme, že je jedna nebo druhá linie vašeho firemního klimatu méně dů-
ležitá. Vstřícný zaměstnavatel by měl mít obě nohavice svého modelu pevně sešité, jinak se model 
začne dříve nebo později párat a ve firmě to nebude správně „šlapat“. 

V této kapitole vám postupně představíme jednotlivé typy vstřícných opatření či konkrétních typů 
zaměstnaneckých benefitů, které mohou vašim zaměstnaným zjednodušit kloubení práce a sou-
kromého života. Předesíláme, že každé z nich nemusí být nutně tím pravým právě pro vás. Mají 
různou míru obecnosti a šíři svého záběru, rozdílnou výši finančních nákladů i administrativní ná-
ročnosti. Pokusíme se vás u  jednotlivých forem co nejotevřeněji informovat o  všech výhodách 
a nevýhodách a také představit konkrétní organizace, kde už zkušenosti s daným opatřením mají. 
Výhodou regionality našich příkladů je, že tyto subjekty s největší pravděpodobností budete znát 
ze sousedství či osobně. A pak je mnohem snazší si dovyžádat informace přímo u zdroje. Pojďme 
tedy na to.

1. Zkrácené úvazky 

Vypíchnuto: Jejich poskytování je ošetřeno 
zákoníkem práce v § 79 a § 80 (dále i ZP).

Tvrdí se, že čeští zaměstnavatelé zaostávají v na-
bídkách částečných pracovních úvazků. Statis-
tiky dokonce řadí ČR na jedno z  posledních 
míst v rámci EU. Říkají ale bohužel jen polovinu 
pravdy. Také máte pocit, že o ně vaši zaměst-
naní stejně nestojí? Náš průzkum dospěl ke 
stejnému závěru. Zaměstnanci/kyně by na 
jedné straně uvítali zkrácený úvazek z důvo-

 „Zkrácený úvazek dává možnost věnovat se nejen práci.“ 

„Ušijte si 
prima kousek 

do vaší firemní 
garderoby!“
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du kloubení práce a osobního života, narážejí ale na podstatný problém – nízké finanční ohodno-
cení. Řešením proto mohou být částečné úvazky pro zaměstnané, kteří potřebují přivýdělek do 
rodinného rozpočtu (např. zaměstnaní důchodového věku). Pro zaměstnavatele jsou zase výhod-
né zejména tam, kde je odůvodněné zajistit stálé spojení zaměstnaných s firmou z důvodu ná-
sledné adaptace (např. rodiče na rodičovské dovolené). Pokud zkrácené úvazky v praxi nabízíte, 
ale neuvádíte je v přehledu svých benefitů, doporučujeme to napravit. Věřte, že skutečně nejsou 
zdaleka všude samozřejmostí. Pokud máte k jejich zavedení výhrady, možná vám je pomůže roz-
ptýlit tabulka níže.

Zkrácené úvazky ouškem jehly

zkrácený úvazek v době 
čerpání RD + -

zaměstnavatel

minimální prostoje, vyšší 
pracovní nasazení, ne-

přichází o zaměstnance 
v době RD, při přijetí 
dalšího zaměstnance 

bezproblémová zastu-
pitelnost, stálý loajální 

zaměstnanec

nutnost zaměstnat dal-
šího zaměstnance a jeho 

zaučení, větší administra-
tiva – dva zaměstnanci

zaměstnanec

možnost kloubení práce 
a rodiny, spokojenost 

v zaměstnání se vstříc-
ným zaměstnavatelem, 
možnost přivýdělku při 

RD

nižší finanční ohodnocení

 „I já sama jsem pracovala v knihovně dva dny v týdnu během rodičovské dovolené a velmi jsem si 
toho cenila. To samé umožňujeme maminkám i dnes.“

  Blanka Konvalinková, ředitelka, KVKLI  
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2. Práce z domova v kombinaci s prací v kanceláři 

Vypíchnuto: Její poskytování je ošetřeno § 2 ZP a charakterizovaná je znaky § 317 ZP.

Říkáte si, proč nabízet zaměstnancům možnost práce z domova, když nad nimi tím ztratíte kont-
rolu? A že to u vás buď jak buď není možné? Jistě, jsou pracovní pozice, které z domova zastávat 
nelze. Na druhé straně ale existuje celá řada administrativních či IT pozic, kde se kombinace práce 
z domova a v kanceláři vyloženě nabízí. Rozhodně je potřeba dobře nastavit pravidla a kontrolní 
mechanismy plnění pracovních úkolů, ale také zajistit externí přístupy k datům a jejich zabezpe-
čení. Předpokladem je vzájemná důvěra a oboustranná zodpovědnost. Nastavení konkrétního 
režimu práce z domova je individuální, v některých firmách je možné čerpat home-office pravidel-
ně, jinde je například určen pouze pro případy nemoci dětí zaměstnanců/kyň. Tento benefit ne-
bude vaši firmu nic stát a naopak může významně ušetřit běžné provozní náklady (vodné, stočné, 
energie, pronájmy prostor atd.), které zaměstnanec odčerpá namísto v práci u sebe doma. Jako 
ideální se jeví pro všechny zaměstnané, kteří potřebují slaďovat práci a soukromou sféru, a přitom 
mají doma klidové podmínky na práci. Příkladem jsou studující či pracující důchodového věku.

Home-office ouškem jehly

práce z domova a kan-
celáře při dojíždění do 

jiného města
+ -

zaměstnavatel

úspora provozních nákla-
dů, úspora náhrad mezd, 
nastavení důvěry, loajali-

ta zaměstnance/kyně

zajištění externího pří-
stupu k firemním datům 

a jejich zabezpečení, 
nastavení kontrolních 

mechanismů, BOZP

zaměstnanec

úspory nákladů na do-
pravu; úspora času, který 
stráví na cestě; možnost 

nastavit si pracovní dobu 
dle svých potřeb

nároky na sebedisciplínu, 
nastavení režimu; elimi-
nace rušivých vlivů v do-

mácím prostředí
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„Pokud je výstupem odsedět osm hodin 
v  práci, tak samozřejmě práce z  domova 
není možná.“

  Martina Šípková, ředitelka, DDM Vikýř  

 „Práce z domova je náročná na sebedisciplínu.“ 
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3. Pružné rozvržení pracovní doby 

Vypíchnuto: Její poskytování je ošetřeno § 85 ZP. 

V současnosti zřejmě nejvíce rozšířená flexibilní forma práce. Stále ji však nabízí jen asi 25 % regi-
onálních zaměstnavatelů (Centrum Kašpar, 2011). Pružné rozvržení pro vás znamená v prvé řadě 
definovat pevné a volitelné úseky pracovní doby zaměstnanců. Přitom platí, že v pevné části pra-
covní doby (tzv. základní) je povinností zaměstnance být na pracovišti a se zbytkem pracovní doby 
může nakládat dle své rozvahy, ale s cílem naplnit stanovený fond. Dle možností vaší firmy můžete 
nabídnout zaměstnanci ještě větší možnost volby – např. rozložení týdenní pracovní doby zcela 
dle potřeby. Pokud půjdete ještě dál, může být úvazek organizován i v tzv. měsíčním pracovním 
kontě, které je založeno na úplné svobodě zaměstnance/kyně při organizování pracovního dne.

Pružná pracovní doba ouškem jehly

pružná pracovní doba 
v administrativě + -

zaměstnavatel
větší efektivita při pobytu 
na pracovišti; zastupitel-

nost

člověk není stále na pra-
covišti, koordinace týmu, 

kontrola pracovních 
výstupů

zaměstnanec

větší klid pro vyřízení 
soukromých záležitostí 
během dne (úřady, do-

prava dětí, lékař aj.)

náročnost na sebedisci-
plínu

 „Máme pružnou pracovní dobu, jejíž pevná část je od 9 hod do 14 hod, zbytek pracovní doby si 
může zaměstnanec upravit tak, aby za týden odpracoval 40 hodin s respektováním zájmů klienta na 
doby schůzek. Po vzájemné dohodě lze flexibilně přesouvat i tzv. „volné“ hodiny v rámci jednotli-
vých týdnů.“

Výše uvedená opatření založená na vstřícném přístupu k pracovnímu uspořádání patří mezi nefi-
nanční benefity, které vás jako zaměstnavatele v podstatě nic nestojí a mezi zaměstnanci se těší 
značné oblibě. Jsou navíc vynikajícím motivačním nástrojem. Nemohou však představovat univer-



  Martin Dušek, jednatel, Agentura regionálního rozvoje 
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zální prostředky pro všechny potřeby zaměstnaných v oblasti slaďování. Představte si zaměstnan-
ce/zaměstnankyni krátce po návratu z rodičovské dovolené. Dítě je sice přes den „zabezpečeno“ 
v mateřské škole (pokud se podaří místo ve školce získat), ale vyvstávají i nenadálé situace sou-
visející s péčí o ně. Nejčastější jsou spojeny s onemocněním dětí. U těch starších se zase může 
jednat o pokrytí prázdnin či ředitelského volna. Je potřeba si uvědomit, že v různé intenzitě se 
člověk věnuje dítěti přibližně 15 let svého života. Tato doba se může ještě prodloužit, pokud za-
městnanec pečuje o dítě s hendikepem. Nejvíce času stráví zaměstnanec s dítětem do jeho tří let, 
a proto pokud chcete, aby se mohl vrátit do zaměstnání dříve, měli byste přemýšlet o nabídce 
benefitu typu dětská skupina. Jedná se o nejnovější a dlouho očekávaný trend při zajišťování péče 
o děti již od jednoho roku věku.

4. Dětské skupiny 

Vypíchnuto: V době tvorby této publikace byl schválen zákon č. 247/2014 Sb. o po-
skytování služby péče o dítě v dětské skupině. 

Dětská skupina zajišťuje pravidelnou péči o děti od jednoho roku věku do zahájení školní docház-
ky. I když mají dětské skupiny stále řadu odpůrců, kteří jim vytýkají nižší nároky na hygienické a sta-
vební normy, pro vás zaměstnavatele jsou právě tato volnější pravidla možností, jak vyřešit péči 
o malé děti většímu počtu vašich klíčových zaměstnanců/kyň, jejichž úplný výpadek z pracov-
ního procesu by pro vás mohl znamenat značnou finanční ztrátu. Dětské skupiny 
můžete provozovat sami, ale můžete si tuto 
službu zajistit i od dodavatele. Podmínkou 
je vždy splnění odborné způsobilosti (viz 
zákon 247/2014 § 5 odst. 5). Ve skupině 
nesmí být více než 24 dětí, v  zákoně je 
stanoven také minimální počet pečujících 
osob na počet dětí. Při provozu dětské 
skupiny nemusíte zajišťovat stravování.

Největším lákadlem pro zřízení či zajiš-
tění dětské skupiny by pro vás měla být 
daňová uznatelnost nákladů. Ro-
diče, kteří budou využívat tuto službu, 

 „Odmalička součástí týmu“ 
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mohou využít také slevu na dani. Služba by byla poskytována za úhradu, nicméně maximálně ve 
výši nákladů na službu. Nesmí být tedy zisková. 

 Dětská skupina ouškem jehly

dětská skupina + -

zaměstnavatel

daňová uznatelnost vyna-
ložených nákladů, mož-

nost návratů zaměstnan-
ců před ukončením RD, 

možnost zřízení dodava-
telsky (odpadají náklady 

na zajištění vhodných 
prostor a jeho vybavení)

finanční zatížení, vhodné 
prostory a vybavení při 

realizaci vlastními zdroji; 
nábor a výběr spolehli-

vých chův; zvýšení počtu 
zaměstnanců/kyň (chův)

zaměstnanec

zajištění péče o dítě, mož-
nost návratu před ukon-
čením RD, lepší finanční 

situace rodiny, uplatnění 
slevy na dani

Zkušenost

Pilotní provoz dětské skupiny realizuje od 1. 7. 2011 pro své zaměstnance Ministerstvo práce a soci-
álních věcí ČR. V Dětské skupině MPSV je pečováno současně o maximálně 12 dětí od 2 let věku do 
zahájení povinné školní docházky. Dítě může navštěvovat skupinu buď celodenně, nebo ve zkrácené 
denní době v případě, kdy se na jednom místě vystřídá s jiným dítětem umístěným zde také ve zkrá-
cené denní době. Podobně může skupinu využívat pouze některé dny v týdnu v případě, kdy se na 
jednom místě vystřídá s jiným dítětem umístěným zde jiné dny v týdnu. 

Dětská skupina však není jediným řešením, jak pomoci zaměstnaným rodičům optimálně zvlád-
nout pracovní a rodinný život v kombinaci. Jinou variantou je umožnit zaměstnanci/kyni přítom-
nost dítěte na pracovišti. Nákladnější nástroje pak představují zřízení firemní školky či denního 
centra.



 Zdroj: www.mpsv.cz 
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5. Dítě na pracovišti

Vypíchnuto: Zákoník práce tuto formu speciálně neupravuje. V jeho páté části se řeší 
pouze bezpečnost a ochrana zdraví na pracovišti (§ 103 ods. 4, a § 106 odst. 4). Dále 
by měla být přítomnost dítěte na pracovišti upravena vnitřním předpisem, v němž na-
stavíte pravidla a odpovědnost.

Pokud umožníte zaměstnaným brát své dítě/děti na pracoviště, jedná se v každém případě o nej-
levnější variantu, která má prakticky nulové náklady. Při fungování v tomto režimu musíte samozřej-
mě omezit počet lidí čerpajících tento benefit a související počet dětí, které je vaše firma schopná 
kapacitně pojmout. S ohledem na bezpečnost všech zúčastněných doporučujeme omezit be-
nefit opravdu jen na určitou menší skupinu osob. Z uvedeného uspořádání bude patrně plynout 
větší míra roztržitosti zaměstnance/kyně s dítětem na pracovišti, protože bude muset dělit pozor-
nost mezi dítě a své pracovní povinnosti. Vezměte v úvahu rozdíl mezi režimem, v němž zaměst-
nanec/kyně přivede dítě jen občas v situaci nárazové potřeby, a uspořádáním každodenním. Po-
kud plánujete umožnit vybraným zaměstnaným přítomnost dítěte v práci, je potřeba tento záměr 
dopředu velmi dobře probrat s ostatními zaměstnanci, protože dítě bude představovat zkoušku 
i jejich trpělivosti a tolerance. 

Dítě na pracovišti ouškem jehly

dítě na pracovišti + -

zaměstnavatel

minimální náklady na 
zřízení, udržení kvalitního 
zaměstnance, nemusíme 
zaučovat nového zaměst-

nance; přítomnost za-
městnaného na pracovišti 
pro operativní záležitosti

nižší efektivita, zvýšení 
chybovosti, napětí 

v týmu; možný pozdější 
nesouhlas/nevole 

kolegů/kolegyň

zaměstnanec
udržení  práce, udržení 

kvality a znalostí daného 
oboru, finanční zajištění

menší možnost soustře-
dění na práci, nezvládnutí 

souběžně práce a péče, 
stres
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Zkušenost

„Nejdůležitější na této formě uspořádání je si uvědomit, že práce i péče tu probíhá současně. Nejde 
oddělit jedno od druhého. A to je také největší úskalí. Neustále totiž štěpíte pozornost mezi pracovní 
úkol a své dítě. Zjednodušeně řečeno, díky štěpení pozornosti je váš pracovní výkon 50 %, ale stojí 
vás o to víc sil – klidně i 150 % normálního pracovního nasazení. Naopak klíčovou výhodou tohoto 
uspořádání je udržení sociálních kontaktů, možnost být při neformálních rozhovorech pracovního 
týmu i u pracovních spontánních rozhovorů, které nejde dopředu naplánovat. Zkrátka, když někoho 
z týmu napadne zajímavá myšlenka, máte šanci u toho být a dál ji rozvíjet. Zaměstnané tato atmosféra 
daleko víc stimuluje, než kdyby byli doma třeba na home-office.“

Firemní školka, hlídací a dětská centra, rodinné koutky

V současné době je již řada firem (regionální nevyjímaje), které z důvodu nedostatku míst ve stát-
ních mateřských školkách otevřeli a nabízejí svým zaměstnancům jiné alternativy péče o dítě. Zří-
zení a samotný provoz těchto zařízení není úplně jednoduchý a mnohdy stojí nemalé finanční pro-
středky. Většina zaměstnavatelů se však přesvědčila, že takto vynaložené prostředky 
se jim vrátí v  kvalitně odvedené práci 
jejich zaměstnanců.



 (zaměstnankyně, Centrum Kašpar) 

 „Nepodléhejte genderovým stereotypům.  I muži jsou zranitelní. I ženy chtějí být aktivní.  A děti mohou mít všichni.“ 
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Dětské centrum ouškem jehly

dětské centrum + -

zaměstnavatel

prevence ztráty kvalit-
ních a zapracovaných 

zaměstnanců (nebo jen 
na krátkou dobu), úspora 
finančních prostředků na 

zaškolování nových za-
městnanců, dobrá pověst 

firmy

vyšší náklady na zřízení, 
zajištění prostor, noví 

zaměstnanci do provozu 
zařízení

zaměstnanec

zajištění péče o dítě, mož-
nost návratu před ukon-
čením RD, lepší finanční 

situace rodiny

Zkušenost

„Od ledna 2011 funguje v naší firmě dětské centrum pro krátkodobá hlídání dětí zaměstnanců/kyň. 
Od počátku jsme si byli vědomi rizik souvisejících s vybudováním „miniškolky“, zejména možnosti 
nenaplnění stavu. Dnes je na její existenci řada zaměstnaných doslova závislá. Do firemního centra 
může docházet i rodič na MD/RD spolu s dítětem a být tak v kontaktu i s druhým pracujícím rodičem 
dítěte v téže firmě. Mají možnost společně poobědvat v polední pauze, protože naše firma disponu-
je i  vlastním jídelním sektorem.“



 (Šárka Hofrichterová, assistant managing director, Jablocom) 
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služba péče o dítě 
v dětské skupině

mateřská škola
vázaná živnost 

“Péče o dítě do tří 
let věku”

volná živnost, 
obor činnosti č. 79 
“Poskytování slu-
žeb pro rodinu…”

formy péče dětská skupina mateřská škola
dětský koutek, 

rodinný koutek, hlí-
dací a dětská centra

hlídání v domác-
nosti

právní úprava
zákon č. 247/20014 Sb. 
(péče v dětské skupině)

zákon č. 561/2004 Sb. 
(školský zákon)

 zákon č. 455/1991 Sb. (živnostenský 
zákon)

věk dětí
od jednoho roku věku 
do zahájení povinné 

školní docházky

většinou od tří let do 
zahájení povinné školní 

docházky

od nula let věku do 
tří let

nad tři roky věku, 
příležitostné krátko-
dobé hlídání i pod 

tři roky

prostory mimo domácnost v zařízení
v zařízení, v domác-

nosti
v domácnosti

účel zřízení 
z pohledu tvorby 

zisku

provozována neziskově, 
za účelem poskytování 
služby hlídání a péče 

o dítě

provozována nezisko-
vě, za účelem poskyto-

vání vzdělávání
provozováno ziskově

financování 
služby

poskytovatel, rodič zřizovatel, stát, rodič ten kdo službu využívá, zpravidla rodič

zřizovatel (provo-
zovatel)

fyzické a právnické oso-
by (zaměstnavatel)

kraje, obce, církve, fy-
zické a právnické osoby

fyzické a právnické osoby

vznik oprávnění 
k zahájení čin-

nosti

dnem zápisu do eviden-
ce poskytovatelů u MPSV

zápisem do rejstříku 
škol a školských zaří-

zení
ohlášením živnosti na Živnostenském úřadu

úhrada od rodičů

stanovena smluvně 
poskytovatelem max. 

do výše provozních 
nákladů. Může být i bez 

úhrady

stanovena prováděcím 
předpisem max. úhra-

da rodiče 50% průměr-
ných neinvestičních 

nákladů

smluvně

personální zabez-
pečení

pečující osoby musí 
splnit osobní i odbornou 

způsobilost 

pedagogové s kvalifi-
kací učitel předškolní 

výchovy

pečující osoby musí 
splnit odbornou 

způsobilost
 

počet pečujících 
osob

1 pečující osoba max. 6 
dětí, 7-24 dětí min. 2 pe-
čující osoby (s ohledem 

na věk  dětí)

na 1 pedagoga připadá 
20 dětí

není stanoveno

 Střihové předlohy „dětských“ zaměstnaneckých benefitů 
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počet dětí ve 
skupině

max. 24 dětí, stanovuje 
poskytovatel, s ohledm 
na hygienické, provozní 
a prostorové požadavky

24 dětí, lze navýšit na 
28 dětí

není stanoven, 
je nutné dodržet 
hygienické, pro-

vozní a prostorové 
požadavky (např. 

minimální počet m² 
na 1 dítě)

není stanoven

hygienické, pro-
storové a provoz-

ní požadavky

při 4 dětech stanoven 
min. standart, v závislosti 

na počtu dětí se zvyšují 
i požadavky, při počtu 
13-24 dětí se na pro-

story vztahuje vyhláška 
č.410/2005 Sb. ve znění 

vyhlášky č. 343/2009 
(hygienická vyhláška)

požadavky stanovuje vyhláška 410/2005 Sb., 
ve znění vyhlášky č. 343/2009 (hygienická 

vyhláška)

požadavky nejsou 
stanoveny

stravování dle dohody s rodičem

organizece a rozsah 
se řídí vyhláškou č. 

107/2005 Sb. o škol-
ním stravování

v případě zajištění stravování dětí posky-
tovatelem musí být tato činnost v souladu 

s požadavky potravinového práva, hlavním 
pramen pro čerpání informací je zákon 

č.110/1997 Sb. (o potravinách)

vnitřní pravidla

povinnost mít zpracova-
ná a zveřejněná vnitřní 

pravidla pro provoz a po-
skytování služby

povinnost vést doku-
mentaci, jejíž součástí 
je i školní řád, výroční 

zprávy atd.

není stanoveno

program
povinnost zpracovaného 

a zveřejneného plánu 
výchovy a péče

vzdělávání se usku-
tečňuje dle školních 

programů
není stanoveno

přijetí dítěte 
(smlouva)

s rodičem uzavřena 
písemná smlouva

rozhodnutí o přijetí 
vydáno zákonnému 

zástupci
není stanoveno

evidence dětí
povinnost vedení evi-

dence
dokumentace obsahuje 

i evidenci dětí
není povinnost

kontrola

státní úřad inspekce prá-
ce, oblastní inspektoráty 
práce, krajská hygienická 

stanice

česká školní inspekce, 
krajská hygienická 

stanice

živnostenský úřad, 
krajská hygienická 

stanice
živnostenský úřad

 Zdroj: www.klubk2.cz; kráceno 
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Společným jmenovatelem všech výše popsaných benefitů je flexibilita a snaha pomoci návratu 
do zaměstnání rodičům malých dětí, resp. propojení jejich pracovní a rodinné role. Pokud jste 
poctivě četli až do tohoto bodu, mohli byste snadno nabýt dojmu, že na tomto poli již není co 
nového vymýšlet či nabídnout. Že stávající vějíř opatření a služeb je vyčerpávající. Opak je prav-
dou. Pokud zaměstnáváte rodiče malých dětí, musíte být stále dostatečně kreativní a držet krok 
s proměňujícími se demografickými trendy a potřebami lidí. Žádné opatření navíc není všeobsaž-
né. Protože víme, jak je taková kreativita důležitá, nabídli jsme malým a středním zaměstnavatelům 
z Liberecka novinku  k odzkoušení – hlídání dětí zaměstnanců/kyň pro krátkodobé nárazové situ-
ace přímo v jejich domácnostech. 
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Jak na hlídání 
dětí do 
domácností1

V  prvé řadě je třeba zodpovědět otázku, 
co naše novinka nabízí jiného či mimo-
řádného oproti opatřením představeným 
v předchozí kapitole. Nejlépe to vysvětlíme, 
když popíšeme, jak to funguje.

Objeví se nárazová situace spojená s  po-
třebou hlídání dítěte zaměstnance/kyně. 
Výpadek babičky, ředitelské volno, zavřená 
družina, doléčení po nemoci nebo prostě jen 
očekávaný dlouhý a perný den v zaměstnání s problematickým odpoledním vyzvedáváním 
ze školy či školky. Zaměstnanec, který má u zaměstnavatele k dispozici benefit hlídání dětí do 
domácnosti, si objedná ověřenou chůvu, která přijde na smluvený čas k němu domů a pohlí-
dá dítě, do kdy bude třeba. Vystřídá se u něj zase přímo s rodičem či jinou domluvenou oso-
bou (babičkou, tetou, starším sourozencem). Odpadá tak nutnost někam dítě přemisťovat, 
vozit, ověřovat kapacitu jiných kolektivních zařízení pro krátkodobá hlídání.

Princip je tedy zřejmý. Možná si jen říkáte, že počet takových mimořádných situací, které mohou 
nastat u jednoho rodiče např. během jednoho roku, je zanedbatelný. Na příkladu souvisejícím 
s nemocností dětí vás zkusíme vás přesvědčit, že to není tak docela pravda.

Příklad 

Z našeho průzkumu vyplynulo, že průměrná nemocnost dětí ve věku 2 – 7 let je tři pracovní dny v mě-
síci. Jak se tato skutečnost odrazí ve vaší firmě, zaměstnáváte-li 3 rodiče takto malých dětí? 

1  Pilotně jsme odzkoušeli benefit hlídání dětí do domácností v deseti firmách v Libereckém kraji, které s námi prošli i tzv. 
benchmarkingem genderových vztahů. Zjišťovali jsme, jaké je firemní klima, jak vypadá systém komunikace, nastavení 
vztahů mezi nadřízenými a podřízenými či nastavení podmínek pro rovné uplatnění žen, mužů a dalších skupin. Projekt 
„Uchop svou příležitost“ proběhl díky finanční podpoře ESF prostřednictvím  OP LZZ a státního rozpočtu ČR.



 „Nezavírejte si další cesty.“   
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Rok 2014 má 252 pracovních dní tj. 2016 pracovních hodin, včetně placených svátků. Pokud máte tři 
zaměstnance, kteří jsou na „ošetřovačce“ v průměru 3 pracovní dny v měsíci, znamená to, že každý 
odpracuje v roce o 36 dní méně z důvodu nemoci dítěte. To jsou skoro dva pracovní měsíce.  

Nezdá se vám to neúnosně drahé?

Nabízením hlídání v domácnosti se čas nemoci dítěte pro rodiče výrazně zkracuje. Rodič může 
zůstat doma s dítětem pouze v akutní fázi nemoci a poté jej již může zastoupit chůva. Toto opat-
ření se vám bude obzvláště hodit zejména pro zaměstnané v období po návratu z rodičovské do-
volené do zaměstnání, kdy děti jsou sice umístěné ve školce, ale bývají velmi často nemocné. Ne 
dostatečně vzpomínaným důsledkem je pak i stres zaměstnance/kyně z toho, že často vypadává 
z pracovního procesu. Může se dokonce obávat o svou pracovní pozici. 

Řešením samozřejmě nemusí být nevyhnutelně náš novinkový benefit. Vzpomeňte na home-offi-
ce z předchozí kapitoly. Pokud máte ve firmě ošetřeny a zabezpečeny přístupy na pracovní síť, 
nastavena všechna potřebná pravidla pro práci z domova a pokud je pracovní činnost daného 
zaměstnance  s takovou úpravou slučitelná, je to legitimní možnost. Ale asi všichni tušíme, jak se 
dá soustředěně pracovat z domova, pokud je tam přítomno nemocné dítě. Musíme se o něj po-
starat a zabavit ho, takže často začínáme pracovat nejdříve kolem sedmnácté hodiny, kdy se vrátí 
druhý rodič ze zaměstnání, nebo v horší variantě kolem osmé hodiny večerní, kdy dítě uložíme ke 
spánku (to mluvíme o učebnicových dětech). Nejhorší variantou je štěpit celodenně pozornost 
souběžně mezi práci a dítě. Ve dnech nemoci dítěte navíc nejsme schopni operativně plnit akutní 
pracovní záležitosti.

Ale zpět k hlídání dětí v domácnostech. Není to ve výsledku pro malou firmu ještě dražší 
než zmiňované pracovní výpadky? Ukazuje se, že nikoli. Zaprvé nejde o benefit, který by 
zaměstnaní měli tendenci zneužívat (ve většině případů, rozhodující je samozřejmě firemní kul-
tura jako celek). Zadruhé nemusí veškeré náklady na tuto službu jít za firmou, ale zaměstnanec/
kyně se na nich může spolupodílet. To je motivační a současně poskytuje prevenci zmiňovanému 
množstevnímu zneužívání. 

Nabídkou tohoto benefitu máte možnost zkrátit nepřítomnost vašeho zaměstnance na nezbyt-
ně nutnou dobu, a to pouze na akutní období nemoci dítěte. Stanovení pravidel čerpání tohoto 
benefitu je jen ve vašich rukách a možnost čerpání benefitu si určuje sám zaměstnanec. Ač vás to 
možná překvapí, benefit v našem testování na Liberecku nevyužívaly jen maminky. Naopak, péče 
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o dítě konečně začala být vnímána jako něco, co nesouvisí s „mužskou“ nebo „ženskou“ rolí. Je 
to společná odpovědnost, na které prostřednictvím benefitu do domácností může participovat 
i zaměstnavatel. Z benefitu samozřejmě přímo čerpají rodiče dětí, ale přínosem je i pro další za-
městnance-kolegy, na které se nepřesouvají resty a úkoly, které je třeba za absentujícího rodiče 
akutně řešit. Vyděláte na tom. Bude se u vás celkově lépe dýchat.  

Využití originálního modelu z genderového hlediska

Někdy pro spokojenost stačí vyslovit pouze myšlenku, že by bylo možno danou službu pro za-
městnané zajistit. Třeba jen v omezeném režimu počtu hodin či spolufinancování. Benefit se dá 
srovnat s  drahým kusem oblečení šitým od módní/ho návrháře/ky na míru. Máte ho v  šatníku 
a vezmete si ho jednou za rok, protože chcete, aby vám co nejdéle vydrželo. Po celý rok však 
máte jistotu, že kdyby výjimečná událost nastala, jste na ni připraveni. A takový pocit je k nezapla-
cení.
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Zkušenosti z praxe
Zajímá vás pohled přímo z regionální firmy, kde benefit hlídání dětí v domácnostech téměř tři roky 
nabízeli? Máme ho pro vás. Centimetr po centimetru vám svůj originální střihový návrh představí 
ředitel Střední odborné školy Liberec, Jablonecká.

Milan Adamec působí jako ředitel Střední odborné školy na Jablonecké 
v Liberci. Současně je tátou dvou čiperných synů. 

O propojování práce a soukromé sféry tak ví své jako zaměstnavatel i jako 
zaměstnaný otec. Tato dvojí optika usnadňuje osvícený přístup k potřebám 
zaměstnanců a zaměstnankyň školy. 

Proto, hledáte-li předlohu pro svou koncepci benefitů, máte před sebou 
povolaného průvodce.

Nabízená služba hlídání dětí byla pro všechny zaměstnance, včetně mě osobně, něčím 
novým a naprosto neznámým. Neměli jsme zkušenost s hlídáním dětí od někoho jiné-
ho, než jsou členové rodiny nebo blízcí přátelé. Koordinátorky benefitu však všechny 
vyjádřené i nevyjádřené obavy rychle rozptýlily a představily nám benefit s maximální 
možnou empatií a otevřeností.
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1. Zjišťujte zájem a potřeby

Chcete-li benefity poskytovat tak, aby 
byly jako benefity vnímány, základem je 
znát potřeby zaměstnanců/kyň a zajistit 
otevřenou komunikaci mezi zaměstnan-
cem a  zaměstnavatelem. Zaměstnanci 
by měli mluvit otevřeně o svých nastalých 
změnách v  osobním životě tak, aby na 
ně mohl zaměstnavatel reagovat. Pokud 
u svých zaměstnanců zjistíte potřebu klou-
bit svůj pracovní život např. se studiem, 
s péčí o rodiče či malé děti, můžete na to 
reagovat nabídkou svých benefitů. 

Když jsme obdrželi nabídku čerpat benefit hlídání dětí, zaujala mě okamžitě. Informo-
val jsem o něm zaměstnance/kyně nejprve na poradách týmů. Chtěl jsem od nich sly-
šet jediné – jestli by stáli o to, doz vědět se o benefitu více a vyposlechnout si přímo 
poskytovatele a chůvy. Ohlas byl pozitivní, vytvořila se skupina rodičů, kterou to zají-
malo. Zprostředkovali jsme tedy první společné setkání. 

2. Informujte a prolamujte nedůvěru

Na setkání s poskytovatelem benefitu jsem zaměstnané ujišťoval, že to není nic, co je 
hlídáno či kontrolováno z  hlediska čerpání, že záleží na nich, jak vyvstane potřeba. 
Moje motivace, proč jsem se jako zaměstnavatel zapojoval, byla hlavně potřeba prolo-
mit případné ledy. Byl jsem upozorněn, že někde mohou zaměstnanci zpočátku proje-
vovat obavy, že začátky bývají nejtěžší. Debata byla velmi příjemná, vyučující se ptali, 
zapojovali se. Na místě jsme se domluvili, že provedeme ještě jednu návštěvu v síd-
le poskytovatele benefitu, aby zamětnanci/kyně měli možnost vidět chůvy při práci 
s dětmi. Na toto druhé setkání přišli zaměstnanci/kyně i s dětmi, měli příležitost vidět 
více chův ,v akci‘. Děti reagovaly naprosto skvěle, možná ještě lépe, než jsem sám jako 



 „Opřete se o nás s důvěrou.“ 
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jeden z otců čekal. Žádný stud, žádné odmítání. Rovněž jsme dostali podrobný manuál 
nejen s řadou formulářů a podkladů potvrzujících připravenost a serióznost služby, ale 
také praktické portfolio všech chův s jejich krátkou charakteristikou a snímkem2. 

3. Doporučujte a opakujte

Pro spuštění služby je vždy dobrá první osobní zkušenost. Neformálně si to pak lidé mezi sebou 
řeknou. Platí, že drobná zmínka funguje lépe než sebekvalitnější přednáška.

Z vyprofilované skupiny potenciálních zájemců někdo ve výsledku čerpal, někdo ne. 
Někdo to bere pouze jako rezervu. Jednou za školní rok možnost čerpání benefitu 
všem zaměstnaným připomínám, neboť tým se obměňuje, vracejí se rodiče z rodičov-
ské, nastupují mladé kolegyně, nebo naopak někomu děti už odrostou z věku, kdy je 
hlídání třeba.

První hlídání jsem shodou okolností čerpal já sám. Poté jsem i neformálně mohl dopo-
ručovat: ,Vážně, ty chůvy jsou fajn.‘ Pak se přidala i kolegyně. Je pravda, že více zafun-
govalo, když jsem benefit doporučoval neformálně, než jako ředitel.

4. Nastavujte pravidla

Pokud se rozhodnete poskytovat nějakou formu výše uvedeného benefitu, je potřeba si dát práci 
i se stanovením pravidel jejich čerpání a stanovení případných limitů.

Někteří zaměstnanci mohou mít tendence benefit čerpat i  na jiné účely, než je sladění práce 
a soukromé sféry.

U nás ve škole  jsme průběh čerpání benefitu nemuseli vůbec omezovat jen na klíčové 
zaměstnané. To má dva důvody: Jednak se fakticky nečerpalo zdaleka tolik, jak by se 
zaměstnavatel mohl obávat; jednak nás rodičů s potřebou hlídání nebylo takové množ-

2  Průvodce benefitem hlídání dětí  v elektronické verzi je na vyžádání k dispozici v Centru Kašpar.
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ství. Proto nebylo třeba vnášet do využívání bene-
fitu žádné kritérium, které bych coby zaměstnavatel 
vnímal jako poněkud omezující. Naštěstí k tomu u nás 
nemuselo dojít.

5. Těžte z výhod

Velká výhoda je, že chůvy jdou přímo do domácnosti, do 
rodiny, děti nejsou nikam odvedeny ze svého prostředí. 
Vlastně to berou lépe než školku.

Kolegové, i když to nevyužívají, tak to velmi silně vníma-
jí. Jako určitou zálohu i  jako výraz zájmu zaměstnavatele o jejich rodinné starosti. Na 
webu jsme například měli informaci o tom, že jsme se stali Vstřícným zaměstnavatelem 
2013 a že u nás máme nový benefit hlídání, že jsme prošli genderovým auditem atd. 
Jedna uchazečka o zaměstnání při pohovoru uvedla: ,Já jsem si tohle o vás přečetla, já 
tady chci pracovat.‘ V životě pak benefit nevyužila. Ale šlo jen o ten pocit v hlavě, že je 
u zaměstnavatele, kterého zajímá jako matka, jako člověk. Funguje to úžasně.

Když přijde hlídat babička, tak má potřebu ještě pomoci – uvařit, vyžehlit. Kdežto chů-
va přijde a jde si s dítětem hrát. Což potom na druhou stranu nastavuje vysokou laťku 
i pro rodiče.

Když to posoudím ryze ekonomicky, přece se mi jako zaměstnavateli vyplatí zaplatit 
hodinovou mzdu chůvě, než platit hodinu suplování za chybějícího učitele. Ani tak to 
ale není ten nejzásadnější argument. Ten pocit, že teď mi pomůže zaměstnavatel, se 
nám vrátí v proaktivním přístupu, ochotě lidí dělat občas věci nad rámec. Zaměstnanec 
si to pamatuje a snaží se to recipročně vrátit, i když třeba ne okamžitě.  

Ideální je to například pro vracející se maminky po rodičovské. Celkově jsou nejisté, 
mají nízkou sebedůvěru, říkají si, jestli jsou dost chytré, jestli jsou dost flexibilní, mají 
pocit, že budou obtěžovat, jsou hodně skromné. A tento benefit jim tyto obavy pomů-
že rychle překonat.









 „Moudrý zaměstnavatel má širokou náruč.“ 
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6. Myslete do budoucna

Sledujeme trend postupných návratů z RD. Během několika příštích let tu budeme mít 
velmi početnou skupinu maminek malých dětí, které mají spoustu energie, nepodléha-
jí stereotypům a tak. A ty si budeme chtít udržet v dobré psychické pohodě. Budeme 
to muset řešit i nadále. Po prověřených a zkušených chůvách opět rádi sáhneme a be-
nefit si koupíme.

Pokud jste takto rozhodnuti, je důležité si dále upřesnit,  jak budete benefit poskytovat. Máte dvě 
základní možnosti:

• chůvu zaměstnat na dohodu mimo pracovní poměr
• chůvu zabezpečit  dodavatelsky – bude mít vlastní živnostenské oprávnění
V obou případech je důležité si rozmyslet kolik budete potřebovat chův, je třeba se na to podívat 
z pohledu zastupitelnosti chův a počtu zaměstnanců kteří by službu využili. (Ten je dobré ověřit 
předběžným dotazníkem.)

• Další možností je zajistit benefit pouze finanční  formou - to znamená, že si vše zajistí zaměstnanec 
sám, a vy mu poskytnete finanční podporu. Finanční forma je také zajímavá větší rozmanitostí 
a možností většího pokrytí individuálních a specifických potřeb zaměstnanců. Takto postavený 
benefit by mohl fungovat i při pomoci zaměstnanci, který se potřebuje postarat o své rodiče. 
Stát sice poskytuje příspěvky na péči, ale mnohdy jsou nedostatečné. 

Líbilo by se mi mít možnost koupit si určitý počet hodin chůvy pro naši organizaci s tím, 
že čerpání bude probíhat podobně jako třeba sick days. Umím si představit benefit 
komunikovat jako den pro vaše dítě s chůvou. Při osmihodinové pracovní době a počtu 
10 čerpajících zaměstnankyň/ců jde o 80 hodin. Jejich nákup firmu zatíží asi tak jako 
organizace menšího firemního večírku, nebo nízkorozpočtového teambuildingu.

I k této alternativě vám rádi poskytneme více informací. Neváhejte kontaktovat Centrum Kašpar.
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7. Ošetřete případná rizika

Potenciální rizika? Jedině snad v tom, že by se nepodařilo rozptýlit ty počáteční obavy 
zaměstnanců/kyň. Zneužívání benefitu dle mého názoru vůbec nehrozí. A  co bych 
možná ještě uvedl, tak je obava, aby se podařilo udržet tým chův ve stávajícím složení. 
V tuto chvíli zahrnuje různé role – babičku, tetu, sestru. Pro děti ideální věkový rozptyl, 
každá je jiná, každá má jiný přístup, a to je pro děti velmi podnětné. Kdybychom šli do 
důsledku, ohrozit kvalitu služby by mohly dlouhé čekací doby na volnou chůvu, nebo 
snížení operativnosti v jejím garantování.

Učinili jsme zkušenost s hlídáním jedenáctiletých dvojčat, která vzhledem k závažnosti svého han-
dicapu vyžadovala speciálně-pedagogický přístup. Na postižení dětí jsme byly od maminky pře-
dem upozorněny a do domácnosti jsme raději vyslali hned dvě chůvy. Nicméně náročnost přístu-
pu k těmto dětem byla natolik zásadní, že jsme se po domluvě s maminkou rozhodli ve spolupráci 
nepokračovat. Naše chůvy nedisponují speciálně-pedagogickým vzděláním a nejsou trénovány 
k poskytování klasické respitní péče z hlediska zákona o sociálních službách. První hlídání v této 
domácnosti obnášelo nesmírnou psychickou zátěž pro naše chůvy. Nedokázali jsme si představit 
vystavit této zátěži chůvy kontinuálně v případech několikadenního hlídání. Uvedená zkušenost 
nám pomohla úžeji specifikovat poslání benefitu. Není jím nahrazování služeb speciálně-pedago-
gických institucí a sociálních služeb. 

Závěrem dovolte osobní poznámku. V rámci využívání benefitu hlídání dětí jsem měl 
možnost spolupracovat s týmem pracovnic a pracovníků Centra Kašpar jak v roli pro-
jektového partnera zastupujícího školu, tak v roli rodiče, který také rád využívá hlídání 
dětí. Se zkušeností z obou dvou rolí velmi oceňuji odbornost a vysokou úroveň komu-
nikace všech zainteresovaných pracovníků, pracovnic a chův. Věnovali mnoho času na 
informování a motivování k využití benefitu, následně pak další úsilí pro 
zdárné fungování a  udržování standardu nabízených služeb. Zaměst-
nanci školy tak získali opravdu účinnou a praktickou pomoc v okamži-
cích, kdy je nutné se postarat o  jejich děti a  zároveň je nezbytné být 
v zaměstnání. Jsem přesvědčený, že chůvy přispěly v mnoha případech 
k většímu klidu v rodinách pracovníků a pracovnic školy a zároveň ubra-
ly mnoho starostí i  zaměstnavateli při řešení zástupů za nepřítomné 
kolegy a kolegyně.
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Dvakrát měřte a jednou šijte: Nabídka a poptávka po benefitu v projektu 
Uchop svou příležitost
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Závěr
Na úplný konec pro vás máme pár čísel s komentářem:

• Celkem benefit využilo 31 rodičů, tj. v průměru 3 rodiče za firmu. 
• Nabídka benefitu trvala dosud 21 měsíců a rodiče vyčerpali 4000 hodin určených k hlídání. 
• Každý rodič tedy  průměru využil 129 hodin hlídání za 21 měsíců, tj. cca 6h/měsíčně, tj. 72 

hodin ročně na jednoho zaměstnance.  
• Při nákladech na hlídání  cca 200Kč/hod budou u jednoho zaměstnance na rok 14.400 Kč. 
• Všem ostatním zaměstnancům navíc dodáte pocit jistoty – zadarmo.

Reference

S hlídáním dětí v domácnosti mám velmi dobré zkušenosti. Vystřídaly se u nás 3 chůvy a všechny se 
chovaly velmi profesionálně, byly dochvilné a spolehlivé. Dítě, které ještě nechodí do školky, zvládly 
zabavit a poradily si i s tím, že ještě nemluví. Nemůžu říct, zda byla jako chůva lepší studentka nebo 
paní důchodového věku – obě věkové kategorie se u nás osvědčily. Všechny chůvy byly komunikativ-
ní, před hlídáním jsme se telefonicky domlouvaly na podrobnostech a v průběhu hlídání byly k zasti-
žení na telefonu, což velmi pomohlo vytvoření důvěry.

Nejnáročnější pro mě bylo svěřit syna chůvě na celý den poprvé, kdy se ještě vzájemně neznali a ne-
věděli, zda si vzájemně budou vyhovovat. Při druhé a další návštěvě už jsme všichni věděli, že hlídání 
zvládneme bez větších problémů.

Při pobytu chůvy s dítětem v domácnosti je nutno překonat určitý pocit narušení soukromí. Chůva 
tráví s dítětem velkou část dne a pohybuje se samostatně v prostoru, který jindy obývá jen rodina. 
Velmi kladně proto hodnotím výběr chův, které dokáží profesionálně komunikovat nejen s dětmi, ale 
také s jejich rodiči. Při návštěvě chůvy vládla vždy velmi pozitivní atmosféra.

Přejeme vám hodně štěstí při propojování práce a soukromí i při propojování zájmů firmy se zájmy 
jejích zaměstnanců/kyň. Ať vám na míru ušitý model dlouho slouží!

Tým Centra Kašpar



 (Jana Bittnerová, zaměstnankyně, iQLANDIA) 
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Příloha
Adaptační proces – náklady na nábor a zapracování 1 člověka

Činnost
Počet hodin 

celkem

Počet zainte-
resovaných 
zaměstnan-

ců/kyň

Poznámka
Náklad 

(200,-/hodi-
na práce)

Tvorba textu nábo-
rového inzerátu na 

základě pracovního 
profilu     

2 1 400,-

Zveřejnění nábo-
rového inzerátu na 
placeném portálu

4 týdny
Příklad portálu jobs.
cz, verze STANDARD

7.900,-

Studium došlých 
CV a motivačních 

dopisů
8 2

50 přihlášek, 10 mi-
nut/osoba

1.600,-

Vyrozumění uchaze-
čům/kám

2 1

Kombinace e-mail 
(neúspěšní - 40), te-

lefon (úspěšní pozva-
ní k pohovoru – 10)

400,-

Realizace přijímacích 
pohovorů

18 3

30 minut na osobu, 
10 osob, v komisi 3 

lidé za firmu; diskuse 
v komisi

3.600,-

Vyrozumění uchaze-
čům/kám

1 1 Telefonicky 10 osob 200,-

Příprava a podpis 
smlouvy, náplně 

práce atd.
2 2 400,-

Odborné zapracová-
ní s garantem

40 1

Předpoklad plného 
úvazku, z toho 4 

hodiny denně pod-
pora garanta trvající 

2 týdny

8.000,-

 Modelová analýza 
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 Modelová analýza 
Zasvěcení do firemní 
kultury a organizace 

firmy
10 1

Předpoklad časové 
investice 1 hodiny 
denně po dobu 2 

týdnů

2.000,-

Školení BOZP 2 1 Interní 400,-

Vstupní lékařská 
prohlídka (je-li pro-
plácena zaměstna-

vatelem)

400,-

Spotřeba papíru, 
tonerů, telefonní ná-
klady, cena energií 

300,-

Školení k rozšíření 
kvalifikace

2 týdny Externí dodavatel 30.000,-

Pracovní rozhovor ke 
konci zkušební doby 
– příprava a realiza-

ce

6 2

Přímý nadřízený 
zpracovává a dodává 

podklady vedoucí/
mu, oba jsou při roz-

hovoru

1.200,-

Průběžná zpětná 
vazba k pracovnímu 

výkonu
48 2

Předpoklad 1 hodina 
týdně po dobu ½ 
roku (konec adap-
tace), vedoucí + 1 

osoba z týmu

9.600,-

Náklady celkem 66.400,-

V případě neúspěšného adaptačního procesu nutno připočítat mzdové náklady, sociální a zdra-
votní pojištění, náhradu mzdy (v případě nemoci), příspěvek na stravné a další benefity, náhradu za 
čerpání dovolené, příplatky za práci přesčas, příplatky za práci ve svátek, o víkendech atd.

V případě, že pracovní místo po odešlém  zaměstnanci/kyni není hned obsazeno, je nutné 
připočítat náklady za práci přesčas, resp. odměnu stávajícím zaměstnaným, kteří dělají práci za ode-
šlého zaměstnance/kyni.
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Centrum Kašpar
Vzniklo v roce 2005 ve snaze podpořit rodiče malých dětí při jejich návratu na trh práce formou poradenství 
a vzdělávání. Původní cíle se během deseti let činnosti rozšířily. A rozšířil se i okruh těch, se kterými v oblasti 
trhu práce pracujeme.
Naše programy vycházejí obsahově i formátem vstříc osobám a institucím, které práci hledají, práci nabízejí, 
nebo samy pro vstup na  trh práce někoho odborně připravují. Nabízíme poradenskou, vzdělávací a metodickou 
podporu šitou na míru konkrétním zájemcům. Nabízíme inovativní formy profesních testů, audiovizuální profil  
k sebeprezentaci na trhu práce, zážitkové moduly přípravy na zaměstnání, propojujeme profesní přípravu 
s cizími jazyky. Pro vyučující škol, absolventy a studující posledních ročníků jsme vyvinuli programy Úspěšně na 
trh práce, Úspěšně po škole a Hladce do práce. Zabýváme se „diagnostikou“ a „terapií“ firemní kultury, 
poskytujeme  cílené sebediagnostické testy pro snadnou identifikaci potřeb v oblasti personální politiky. 
Pořádáme soutěž Vstřícný zaměstnavatel. Poskytujeme speciální rozvojové balíčky pro instituce soukromého 
sektoru, vzdělávací instituce i veřejnou správu (FIT pro HR, Úřad/Škola/Firma v rovnováze).

Uchop svou příležitost
Projekt prosazuje gender mainstreaming do firemního prostředí. Usiluje o překonávání bariér v myšlení 
a přijímání inovativních pohledů v oblasti propojování práce a osobní sféry. 
Testuje benefit hlídání dětí pro nárazové situace zaměstnanců malých regionálních firem. Uplatňuje zážitkové 
a zkušenostní formáty vzdělávání v genderových otázkách. 
Podporuje začínající podnikatelky a přemostění zkušeností napříč sektory. Oceňuje zajímavé přístupy mužů 
a žen k propojování jejich životních rolí formou soutěže Pán/Paní svého času.
Je financován z ESF prostřednictvím OP LZZ a ze státního rozpočtu ČR.

Střihněte si

benefit

originální zaměstnanecký 
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