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OSKAR – kde jsme

Počet zaměstnanců 2000

Průměrný věk je necelých 29 let

Průměrná délka zaměstnání je necelé 3 roky

Hlavní lokality jsou Praha, Chrudim a Říčany

Celkový počet zákazníků 1 900 000

Tržní podíl 17,3% (penetrace mobilních telefonů dosahuje 107%)

Tržby za rok 2004 přesáhly 13 miliard korun

Provozní zisk (před odpisy a amortizací) za rok 2004 přesáhl 4 miliardy korun



OSKAR – čeho jsme dosáhli

2000: 
Oskar rychlostí výstavby své sítě vytvořil nový rekord v historii GSM: během 9 měsíců 
pokryl 98% obyvatelstva 

Oskar se stal nejrychleji se rozvíjejícím operátorem ve střední a východní Evropě 
startujícím ze třetí pozice (EMC World Cellular Database)

2002:

Počet zákazníků překročil milion a byl vykázán kladný provozní zisk za obě úvodní 
čtvrtletí roku 2002 

2003:

Oskar vyhlášen Mobilním operátorem roku 2003 (mobilmania.cz), potřetí za sebou 
nominován na Nejlepšího mobilního operátora Evropy v rámci prestižní soutěže World
Communication Awards (WCA)

2004:

Oskar byl v rámci žebříčku stovky nejvýznamnějších českých firem organizovaném 
sdružením Czech Top 100 vyhlášen nejdynamičtější firmou



MERCER – kde jsme



MERCER – čeho jsme dosáhli

1997: 
Vstup Mercer na český a slovenský trh poradenství

2001:

Založena akciová společnost Mercer Human Resource Consulting a.s. 

2002:

Mercer nabízí kompletní portfolio poradenských služeb v oblasti HR – využití 
nadnárodních metodologií a technologie podporující moderní řešení procesů HR 
managementu. Realizace prvních projektů flexibilních benefitů.

2004:

Více než 100 klientů v ČR. Další projekty designu a implementace systému flexibilních 
benefitů. Vytvoření služby pro outsourcing správy flexibilních benefitů, více než 4000 
zaměstnanců pod správou Mercer.
2005:
Naší snahou je konsolidace trhu v oblasti správy flexibilních benefitů a vytvoření 
unikátní platformy v českém prostředí pro efektivní správy benefitů v TOP 
společnostech v ČR a SR.



OSKAR – Koncept flexibilních benefitů - Čeho chceme  dosáhnout?

Dlouhodobé plnění firemních cílů

Jaké schopnosti k tomu potřebujeme?
• Schopnost oslovit, zaměstnat a udržet správné zaměstnance

• Schopnost motivovat zaměstnance k dlouhodobě vysokému výkonu

• Schopnost srozumitelně a jednoduše zaměstnancům vysvětlit, co od Oskara 
dostávají !!!

CELKOVÉ ODMĚŇOVÁNÍ U OSKARA



OSKAR - Celkové odměňování

CO SE DÁ KOUPIT
• Finanční odměňování: základní mzda, bonusy, mimořádné odměny ...

• Základní benefity: stravenky, týden dovolené navíc, sleva na firemní produkty

• Volitelné benefity: kafeteria systém „Moje Benefity“

• Zvláštní benefity: firemní vůz pro soukromé použití, mobilní telefon

CO SE ZA PENÍZE NEKOUPÍ
• Systém vzdělávání Oskarova Akademie

• Zajímavá a náročná práce
dynamicky se měnící prostředí, hi-tech produkty,

• Inspirativní pracovní prostředí a firemní kultura
tým mladých lidí, nekonvenční prostředí, špičkové 
vybavení, neformální společenské akce

• Kariérový rozvoj



OSKAR - Celkové odměňování - intranet



OSKAR - Celkové odměňování – PŘEHLED 2004

   

 
 
 
 

 
 
 
 
 Jan Doleček 
 Learning & Growth 
 Senior Manager Compensation & Benefits 
 Vinohradská 167 
 100 00 Praha 10 
 
 
 
Ahoj Oskaráku,  
 
Oskarův pátý rok života se rozjel na plné obrátky! 
 
Než se opět s chutí pustíme do práce, chtěli bychom ti vyjádřit poděkování za všechnu skvěle odvedenou práci 
a nadšení, které jsi vložil do veleúspěšného roku 2004. 
 
Víme, že jsi Oskarovi věnoval kus svého nadšení a nasazení, a doufáme, že sis na svém pololetním bonusu 
a/nebo mzdovém navýšení všiml, že se ti tento přístup rozhodně vyplatil! 
 
Nedávno jsi měl také příležitost seznámit se s programem Celkového odměňování, a zjistit tak, že odměňování 
u Oskara není jen o výplatní pásce. Jelikož chceme, abys měl, pokud jde o Celkové odměňování, v celé věci 
naprosto jasno, připravili jsme jednoduchý přehled, který snad ještě více rozzáří tvou tvář!   
 
 
 

Přehled Celkového odměňování za rok 2004 
 

Peněžní odměny (položky, které lze snadno vyjádřit v penězích) 

základní mzda Česká Lípa 0 Kč

mimořádné odměny 0 Kč

bonusy 0 Kč

pohyblivá složka mzda 0 Kč

ostatní příjmy 0 Kč

celková částka k výplatě 0 Kč

Moje Benefity 2004 - základní 
základní (stravenky & stravné 0 Kč

Moje Benefity 2004 – volitelné 0 Kč

Oskarovo auto a benzín  0 Kč

mobilní telefon 0 Kč

benefity celkem  0 Kč

Oskarovy příspěvky na zdravotní a sociální 
pojištění 0 Kč

CELKOVÁ VÝŠE INVESTICE 0 Kč

 

 
 
 
 

Co si za peníze nekoupíš 

Zajímavou a náročnou práci

V zájmu dosažení skvělých výsledků byl Oskar za 
pět let své existence nucen překonat mnoho 
problémů a nástrah. Určitě se však můžeš 
spolehnout, že do budoucna nás čekají věci ještě 
daleko náročnější. 

U Oskara se učíš praxí, a tím máš příležitost objevit, 
co v tobě opravdu je.  

Zajímavé pracovní prostředí

Inspirativní pracovní prostředí doplněné o 
nejmodernější počítače a technologie.  

Interní značka (Je to ve vás), která tě respektuje, 
motivuje a okouzluje.  

Zajímavá a nekonvenční kultura společnosti. 

Hodně zábavných interních akcí a mejdanů – jen si 
vzpomeň: Oskarovy 5. narozeniny, Oskarova 
výprava a Svět plný chutí  

Kariérní postup a rozvoj 

Obohacení zkušeností a dovedností 

Rozvoj kariéry 

Možnost přestoupit na jiná atraktivní místa v rámci 
společnosti.  

Získání různých dovedností v rozličných oblastech. 

Kariérní postup v rámci společnosti. 

Skvělý pracovní tým
Mladí, energičtí, zajímaví lidé různého profesního 
zaměření.  

Mnoho příležitostí k osobnímu růstu a rozvoji 

Rozmanité příležitosti kariérního rozvoje a 
průběžného vzdělávání.  

Růst a rozvoj schopností vést ostatní.  

 
 
Sečteno a podtrženo – Oskarův balíček Celkového odměňování je důvod k jednomu velkému úsměvu.  
 
V případě jakýchkoli dotazů ohledně Celkového odměňování neváhej kontaktovat svého konzultanta oddělení 
Vzdělávání a rozvoje.  
 



KOMPENZACEKOMPENZACE

Základní plat
Krátkodobé 
pobídky
Dlouhodobé 
pobídky
Bonusy

BENEFITYBENEFITY

Zdravotní a 
skupinové 
benefity
Důchod
Práce / volný čas
Výhody vážící se 
k pozici

KARIÉRYKARIÉRY

Školení a rozvoj
Kariérový postup
Motivace pro 
kariéru

MERCER – Koncept komplexního odměňování



MERCER – Perspektiva zaměstnance



Ochrana 
pozůstalých

Důchod

Období před 
Důchodem

Změna rodinného
stavu

Výchova dětí, 
rodičovství

Děti

Sňatek / 
Partnerství

Další vzdělávání

Vstup na 
Trh práce

Různé fáze životního 
cyklu

Různé potřeby

Noviny, osobní finanční poradce, 
zabezpečení

Služební auto, sportovní vyžití, 
Služby pro rodinu

Zdravotní péče, zařízení pro děti, 
Důchodové zabezpečení

Vnější signál směrem k 
hodnotě na trhu a pozici 

na trhu

Přitahuje kvalitní 
zaměstnance

Stabilizuje 
zaměstnance

MERCER – Koncept flexibilních benefitů – Transparentnost a 
možnost volby



OSKAR – pohled na outsourcing

Maximální flexibilita – max. měsíční objednávací období

Plně automatizované – žádné papírové formuláře

Minimální nároky na administrativu na straně Oskara

Možnost dalšího rozvoje systému

Potřeba partnera pro Outsourcing !

• Smlouvy s poskytovateli

• Zajištění informačních a finančních toků

• Vlastní přizpůsobitelné IT řešení

• Zkušenost a poradenství

• Náklady (vlastní vývoj vs. hotové řešení)



MERCER – pohled na outsourcing

Externí správa celého programu zaměstnaneckých výhod 
prostřednictvím jednoho partnera
- Individuální pojištění
- Skupinové pojištění
- Zdravotní péče
- Vzdělávání a rozvoj
- Volný čas – sport, kultura, relaxace, dovolená
- a další

Komplexní správu je nutno chápat jako správu celkovou včetně výběru 
poskytovatelů, jejich pravidelného vyhodnocování a vyjednávání s
poskytovatelem a uzavírání pojistných smluv v případě pojištěných 
zaměstnaneckých výhod vzhledem k oprávnění k makléřské činnosti
Musím být podpořeno bezpečnou a spolehlivou technologií, dostatečně 
flexibilní vyhovět specifickým požadavkům zaměstnavatele.



OSKAR a MERCER – Implementace nového systému

Popis systému Oskarových 
flexibilních benefitů, 

komunikačních nástrojů,  a 
demonstrace portálu 

Moje Benefity



Oskarův systém zaměstnaneckých výhod - řešení

Nárok 16000 bodů na kalendářní rok

Typy poskytovaných benefitů:

• Sport

• Kultura

• Dovolená

• Finanční benefity (penzijní spoření, životní pojištění, stavební spoření)

• Zdravotní balíčky Santé (pro zaměstnance, pro rodinné příslušníky)

• Jazykové kurzy

• Příspěvky na dopravu (MHD, benzín)

• Sleva na mobilní telefon

• Příspěvek na výpočetní techniku a digitální fotoaparáty



Oskarův systém zaměstnaneckých výhod - řešení

Každý benefit představuje jiný náklad pro Oskara z hlediska odvodů SZ pojištění a 
daňové uznatelnosti - komplikace pro tvorbu rozpočtu:

Každý benefit má stanovený koeficient zohledňující jeho náklady pro Oskara - cena 
v bodech představuje finanční hodnotu vynásobenou koeficientem

Pro jednoduchost zavedeny pouze 2 koeficienty:

• 1,00 pro „výhodné“ benefity nebo benefity důležité pro Oskara

• 1,35 pro „nevýhodné“ benefity

Příklad:

Zaměstnanec chce příspěvek 1.000,- Kč na penzijní připojištění s koeficientem 1,00

• Cena v bodech je (1.000,- Kč x koeficient 1,00) = 1.000 bodů

Zaměstnanec chce příspěvek 1.000,- Kč na stavební spoření s koeficientem 1,35

• Cena v bodech je 1.000,- Kč x koeficient 1,35 = 1.350 bodů



Oskarův systém zaměstnaneckých výhod - plakáty



Oskarův systém zaměstnaneckých výhod - brožura



Oskarův systém zaměstnaneckých výhod - newsflash



Oskarův systém zaměstnaneckých výhod - portál



Oskarův systém zaměstnaneckých výhod - portál



Oskarův systém zaměstnaneckých výhod - portál



Oskarův systém zaměstnaneckých výhod - portál



Oskarův systém zaměstnaneckých výhod - portál



Oskarův systém zaměstnaneckých výhod - portál



OSKAR a MERCER – pracujeme společně

Zkušenosti – výhody / problémy
podrobný projektový plán a dostatek času
komunikace se zaměstnanci
technologické řešení
Outsourcing = širší základna pro další rozvoj

Plány
Postupné zařazování dalších dodavatelů
Možnost výměny části mzdy / odměn za benefitové body
Odměny v incentivních kampaních založené na benefitových bodech
Propojení s oblastí „zvláštních“ benefitů
Firemní vozidla (nárok, výbava)
Telefon (nárok, frekvence výměny)



Oskarovy Flexibilní 
Benefity


