
 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 



 

 

Abstrakt 

Cílem této diplomové práce je analyzovat procesy řízení lidských zdrojů ve výrobní 

společnosti STROJFERR, s.r.o., popsat stávající systém, zaměřit se na optimalizaci potřeb 

pracovníků a zhodnotit přínosy spojené s touto optimalizací. V první části jsou popisovaná 

obecná teoretická východiska personálního řízení, ve druhé části jde o analýzu stavu a 

vývoje posledních 10 let a v poslední části diplomové práce jsou navrhovány změny 

v současném systému hodnocení, odměňování a zhodnoceny přínosy spojené 

s navrhovanými změnami v souladu se zadaným cílem této práce. 

Klíčová slova 

Personální řízení; lidské zdroje; plánování; odměňování. 

 

Abstract 

The goal of this diploma thesis is to analyze the human resources management 

processes in manufacturing company STROJFERR, s.r.o., to describe the existing system, 

to focus on the optimizing of the workers’ needs, and to assess the benefits of this 

optimization. In the first part, general theoretical bases for HR management are outlined; 

the second part contains an analysis of the condition and development during the last 10 

years; and finally, the last part of the diploma thesis contains suggestions of changes in the 

current evaluation and remuneration system as well as an assessment of the benefits of the 

suggested changes related to the objective of this thesis. 
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ÚVOD 

Všichni chtějí být úspěšní a to platí nejen o osobách samotných, ale také o společnostech, 

které vlastní, nebo ve kterých pracují. Představitelé managementu ve firmách si stále 

častěji uvědomují, že úspěšnost jejich firmy je podmíněna nejen kvalitními výrobky či 

službami, stroji, technologiemi a schopností operativně se přizpůsobit trhu, ale v prvé řadě 

souvisí s výběrem kvalitních pracovníků, kteří tyto hodnoty vytvářejí, kterých je potřeba si 

vážit a které je potřeba motivovat a stimulovat k vysokému pracovnímu nasazení, tak aby 

nejen individuálně, ale především ve spojení se svými kolegy přispívali k dosažení cílů 

organizace.  Kvalitní, kvalifikovaní a loajální zaměstnanci mohou být v dnešním rychle se 

měnícím tržním prostředí velkou konkurenční výhodou. Každý subjekt by měl mít 

propracovaný systém řízení lidských zdrojů ve společnosti, neustále konfrontovaný 

zpětnou vazbou, jasně stanovená pravidla pro výběr a rozmístění zaměstnanců, systém pro 

jejich ohodnocení, který vychází z plánovaných potřeb a je v souladu se strategickými cíli 

organizace. 

Tato diplomová práce je realizována pro strojírenskou firmu s dostatečně rozdílnou 

strukturou a potřebami zaměstnaneckých profesí. Tato vybraná společnost si je vědoma 

klíčového významu kvalitního personálního řízení pro další rozvoj společnosti. Tento 

proces má sice dlouhodobý charakter, nicméně kvalitní pracovní sílu potřebuje podnik 

v reálném čase. V teoretické části práce jsou rozpracovány v obecné rovině potřeby výběru 

a rozmístění, principy motivace a také následného odměňování pracovníků. V praktické 

části je představena firma jako celek a následně analyzován vývoj posledních 10 let a dále 

s podrobnějším zaměřením na momentální stav struktury řízení lidských zdrojů s ohledem 

nejen na současné potřeby, ale i na budoucnost a na základě těchto zjištění jsou 

navrhovány možnosti případných změn. 

Cílem této práce je vytvořit analytický materiál stávajících procesů řízení lidských zdrojů a 

připravit podklady pro případnou optimalizaci potřeb pracovníků ve společnosti 

STROJFERR, s.r.o. Výstupy této diplomové práce se tedy jednoznačně stanou nedílnou 

součástí každodenní praxe ve výrobní společnosti a budou podkladem pro další 

rozhodovací procesy v systému řízení lidských zdrojů u vrcholového vedení společnosti. 
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1. TEORETICKÁ VÝCHODISKA PERSONÁLNÍHO ŘÍZENÍ 

1.1 Obecné zásady pro výběr a rozmístění zaměstnanců 

Plánování potřeb zaměstnanců je nikdy nekončící proces a proto je styčným bodem 

každého útvaru řízení lidských zdrojů. V ještě celkem nedávné minulosti byl tento úkol ve 

firmách brán jako „nutné zlo“ s tím, že lidí je dost a práce málo. I proto byla personalistika 

a personální plánování jen dalším útvarem nutným k fungování systému. V mnoha firmách 

nejen, že neznali pojem řízení lidských zdrojů, ale ani zde vůbec neexistovaly personální 

útvary, toto se naštěstí s postupem času stále zlepšuje, nicméně i dodnes plní v některých 

hlavně malých a středních firmách nejnutnější úkoly spojené se zaměstnáváním lidí účetní 

oddělení.  

S postupem času se k tomuto úkolu již společnosti začínají stavět zodpovědněji, v tržním 

prostředí jsou kvalitní zaměstnanci velkou devizou. V organizacích vzniká propracovaný 

systém řízení lidských zdrojů, plánování potřeb zaměstnanců je nezbytnou součástí celku 

souvisejícího s personálním řízením a tyto plány jsou součástí strategických plánů 

organizace. Mít dobré a loajální zaměstnance bývá pro spoustu firem konkurenční 

výhodou.  

1.1.1 Plánování potřeb lidských zdrojů 

Plánování aktuálních i budoucích potřeb je procesem, zabezpečujícím realizaci cílů firemní 

a personální strategie z hledisek kvantitativních, kvalitativních, finančních, časových, 

organizačních a dalších. Usiluje o uspokojování budoucích požadavků na lidské zdroje 

v organizaci. Je procesem předvídání a realizace v oblasti pohybu lidí do podniku, 

z podniku i uvnitř podniku. Zaměřuje se na optimalizaci využívání zaměstnanců 

v organizaci a zároveň získání požadovaného počtu osob s odpovídající kvalifikací a 

v odpovídající struktuře k pokrytí stávajících volných míst v daném časovém horizontu [3]. 

Plánování potřeb lidských zdrojů je systematická práce počítající s budoucími potřebami 

včetně zahrnutí vlastních rezerv. Úkolem útvaru řízení by mělo být sladění osobních cílů 

jednotlivce s cíli organizace, informace pro zaměstnance, že svou prací našli výbornou 

možnost vlastního uplatnění.  

Plánování potřeb lidských zdrojů zahrnuje: 

 Přesnou definici požadovaných profesí nebo funkcí, s důrazem na požadovanou 

kvalifikaci jednotlivých pracovníků, na jejich schopnosti a dovednosti. 

 Požadovaný počet nejen v danou chvíli, ale s ohledem na budoucnost, jejich 

případné pozdější uplatnění při změně.  

 Plánování náboru, způsobů jak získávat nové a odkud je získávat. 

 Předpokládat jejich budoucí vzdělávání a zvyšování kvalifikace. 

Zjištění požadavků na konkrétní pracovní pozice předchází následnému naplánování 

výběru zaměstnanců a rozhodnutí jakým způsobem se je budeme snažit získat a oslovit. Je 

potřeba znát detailní popis pracovního místa, kvalifikační požadavky, zda se jedná o 
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dělnickou, nebo manažerskou profesi, jaké další schopnosti a dovednosti, mimo vzdělání, 

potřebné pro danou pozici musí uchazeči mít, aby práci dobře zvládli. Podnik musí znát 

přesný počet obsazovaných míst, pokud se jedná o nový projekt, pak již předem 

předpokládat případné další uplatnění nebo po přeškolení přesun na jinou práci. Následně 

je potřeba se rozhodnout, zda určené místo obsadí pracovníky z vlastních řad, které již 

dobře zná anebo bude provádět výběr z venkovního prostředí. Tyto činnosti jsou stěžejními 

v oblastech personálních útvarů každého podniku.  

Z hlediska času jsou rozlišovány 3 typy plánů: 

 Plány strategické, v dlouhodobém horizontu, plánování předpokládaných potřeb 

v budoucnu, nejčastěji na období tří až pěti let. 

 Plány taktické, střednědobé, nejčastěji na období od jednoho do dvou let. 

 Plány operativní, přizpůsobené aktuálním požadavkům a neočekávaným změnám 

na období do jednoho roku. 

V dnešním tržním hospodářství je nezbytné plánovat, nicméně rychle měnící se 

podnikatelské prostředí dnes neumožňuje v některých oblastech předvídat na dostatečně 

dlouhou dobu dopředu s vysokými úspěchy, zejména k tomu přispívá nutnost reagovat co 

nejrychleji na tržní poptávku, také nové technologické postupy se vyvíjejí velkou rychlostí, 

a proto se stále více dává důraz na krátkodobé, neboli operativní plány, taktické plány a 

strategické spíše ukazují, jakým směrem by se podnik měl a chtěl vyvíjet a tvoří hrubou 

osnovu celého plánování. 

Při plánování je potřeba přihlížet k: 

 Současnému stavu a budoucím potřebám - věková struktura, kvalifikace, členění 

z hlediska středisek. 

 Redukovat počet nově nastupujících s ohledem na dočasně uvolněné pracovní 

pozice. 

 Předpokládat odchody na mateřskou dovolenou, nástupy do důchodu a dlouhodobé 

nemocenské. 

 Respektovat přirozenou fluktuaci. 

 Počítat s novými technologiemi, které budou méně náročné na počet pracovních 

míst. 

 Předpokládat i nově vzniklé pracovní pozice související s rozvojem nebo případnou 

expanzí. 

Z tohoto vyplývá, že při plánování je potřeba brát v úvahu spoustu faktorů, které negativně 

či pozitivně ovlivňují současné a budoucí potřeby. Zařazením nové výrobní technologie se 

může podstatně změnit organizace celého sledu pracovních činností od řízení až po 

zpracování a toto může velmi ovlivnit požadavek na skladbu, vzdělanost a kvalifikaci 

pracovníků. Může se stát, že bude nutné hodně zregulovat počet pracovních míst, nebo že 

stávající zaměstnanci nebudou schopni se nové technologii přizpůsobit. Nebo naopak 
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s rychlým nárůstem produktivity nových zařízení bude nutno přijmout do pracovního 

procesu větší počet již zaškolených odborníků z venkovního prostředí. 

Nová technologie tudíž může představovat pro pracovníky i značnou hrozbu. Svět práce se 

změnil v mnoha ohledech. Pracovníci vybavení znalostmi a pracující se znalostmi a 

informacemi pracují v úřadech a laboratořích bohatě vybavených počítači a technici 

pracují ve výrobních systémech vzájemně propojených pomocí počítačů. Asi budou muset 

být řízeni zcela jinak než úředníci nebo obsluha strojů, které nahradili. Odvětví služeb 

začala dominovat a výrobní odvětví jsou na ústupu [1]. 

1.1.2 Výběr pracovníků a používané metody výběru 

Před samotným výběrem zaměstnanců je potřeba si ujasnit, zda požadovaná pracovní místa 

bude podnik schopen zaplnit stávajícími zaměstnanci a pouze je přesune z jiných pracovišť 

a útvarů, nebo bude muset vybrat nové zaměstnance z venkovního prostředí. Každá 

z těchto možností má svá specifika, přednosti a nedostatky a je na útvaru personálního 

řízení, aby rozhodl, která z níže uvedených variant bude větším přínosem pro momentální 

požadavky. 

Využití vlastních pracovních sil - výhody: 

 Znalost pracovní výkonnosti jednotlivců 

 Zaměstnanci znají firemní prostředí, umějí se rychleji adaptovat 

 Větší motivace při přeřazení na místo s vyšší zodpovědností 

 Zkušenosti mohou lépe zúročit 

 Umožnění vlastním lidem profesní růst a jistotu další práce 

Využití vlastních pracovních sil - nevýhody: 

 Riziko snížené autority u bývalých spolupracovníků 

 Přílišná soudržnost s bývalými spolupracovníky 

 Lpění na dřívějších zvyklostech 

 Horší prosazování změn 

Nábor nových zaměstnanců z venkovního prostředí - výhody: 

 Nová síla přinese jiný styl práce, nebude narušován rutinou 

 Nové přístupy, iniciativa, tvořivost 

 Lepší adaptace ke změnám 

 Vztahy se spolupracovníky nebudou ovlivněny minulostí 

 Vyšší autorita nového člověka 

Nábor nových zaměstnanců z venkovního prostředí - nevýhody: 

 Riziko špatného výběru nesprávného člověka 

 Nadhodnocení kvalit zaměstnance 

 Horší a delší adaptace v novém prostředí 
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 Náklady na hledání jsou vyšší 

 Časová náročnost 

Jestliže je již rozhodnuto, odkud bude nová pracovní síla čerpána, je potřeba ještě zvolit 

způsob výběru těchto pracovních sil. Při výběru zaměstnanců neexistuje ukázkový příklad, 

který by se dal použít u všech stejný. Různé způsoby jsou použity, hledá-li se člověk do 

dělnické profese, specialista výroby, technik, administrativní pracovník nebo manažer na 

různých úrovních. Vždy bude požadováno, aby nově příchozí vnesl vlastní iniciativu, byl 

kreativní, motivovaný, lehce adaptabilní, aby pracoval s plným nasazením. Proto již 

správným a důkladným výběrem lze zamezit vzniku budoucích problémů. Je zde možnost 

si vybrat z několika metod výběru zaměstnanců, v praxi se také často používají různé 

kombinace níže uvedených metod. 

Základní metody výběru 

Tyto metody se dají použít u všech profesí, jde o to, aby bylo získáno o uchazeči či 

budoucím pracovníkovi co nejvíce nejen obecných informací, na jejichž základě vznikne 

dostatek informací pro další rozhodnutí o vhodnosti osoby na volnou pracovní pozici. Při 

tomto způsobu výběru nezáleží, konkrétně na jakou pozici je pracovník hledán, jen pro 

různé pozice se použije jiná obtížnost a odlišný způsob hodnocení. 

Jsou to tyto: 

 Životopisy 

 Dotazníky 

 Přijímací pohovory 

Z životopisu a dotazníku lze vyčíst základní informace osobního charakteru, informace o 

ukončeném vzdělání, praxi, schopnostech a zálibách. Následně při osobním pohovoru se dá 

zjistit, zda jsou informace v tiskopisech pravdivé, jestli má uchazeč o místo opravdový 

zájem, lze poznat, jak se osoba vyjadřuje, jakou má schopnost komunikace, část jejího 

chování a postoje. Při osobním pohovoru je velkou výhodou osobní kontakt a fakt, že u 

informací, které je nutno zjistit a jsou pro práci nezbytné, lze jít do hloubky, jestliže jsou 

některé vlastnosti nebo schopnosti u pracovníka preferovány. Při osobním pohovoru také 

mohou být poskytnuty informace o dané firmě, případně zpřesněna nabídka a zároveň i 

požadavky.   

Rozšířené metody výběru 

Podle hledané profese a potřeby jsou rozlišovány požadavky: 

 Odborné 

 Psychické 

 Speciální 
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Hledá-li se člověk s odbornou specializací, je potřeba testovat jeho odborné předpoklady, 

které pracovní místo vyžaduje. Například znalost cizích jazyků pro překladatele, znalost 

trhu a obchodu pro obchodníka, svářečské zkoušky pro kvalitního svářeče apod. 

Psychické předpoklady jsou zjišťovány při hledání lidí zejména do řídících funkcí, a to na 

všech úrovních řízení, při práci s lidmi a v obchodní sféře. Požadovány jsou například: 

 Samostatnost 

 Kreativita 

 Flexibilita 

 Schopnost rychle se rozhodovat 

 Schopnost vedení týmu 

 Iniciativa 

 Organizační schopnosti 

Speciální jsou takové, které vyžadují od zaměstnance schopnosti navíc, tedy speciální 

znalosti a dovednosti a jsou cíleně vytvořeny pro zjištění těchto předpokladů. 

Doplňkové metody 

Tyto metody lze použít pro zúžení počtu vyhovujících uchazečů, nebo jako nástroj 

k upřesnění některých méně jasných informací. Jde například o reference z minulých 

zaměstnání, o posouzení zdravotního stavu, u vysokých manažerských funkcí jde o zjištění 

odolnosti proti stresu, o představu manažerské vize nebo strategie. 

 

1.2 Základní principy motivace a stimulace pracovníků 

Jsou rozlišovány dva typy motivací, první se nazývá jako vnitřní, která ovlivňuje to, jakým 

způsobem bude člověk pracovat, podle toho co vychází z něj, z jeho vnitřních hodnot, 

individuálního hodnotového systému, motivují zaměstnance vynaložit vyšší úsilí 

k dosažení vyšších výkonů a motivace vnější, která nemá přímý vliv na pozitivní postoj 

k práci, ale v souvislostech s okolním prostředím působí příznivě na jejich vlastní 

spokojenost s vykonávanou profesí.  

Motivací mohou být: 

 Dobré vztahy se spolupracovníky a nadřízenými 

 Vyhovující pracovní pozice 

 Ocenění kvalitního výkonu 

 Úspěch a uznání kolegů a nadřízených 

 Osobní rozvoj 

 Možnost pracovního postupu 

 Pevně stanovená pracovní doba 

 Délka a rozvržení pracovní doby a pracovního volna 

 Dostatečný prostor pro osobní volno 
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 Finanční ohodnocení 

1.2.1 Motivace vnitřní 

Motivace bývá jedním z důležitých úkolů řízení lidských zdrojů, jestliže zaměstnavatel 

bude své zaměstnance dostatečně motivovat, budou svoji práci vykonávat s nadšením a 

pracovní úkoly budou plnit svědomitě, což bude přínosem pro fungování celého podniku. 

Cíle podniku budou jejich vlastními cíli a k dosažení těchto cílů využijí své schopnosti 

v maximální výši.  

Motivaci můžeme chápat jako soubor činitelů představujících vnitřní hnací síly činnosti 

člověka, které usměrňují jeho jednání. Jako základ motivační síly bývají vymezovány 

především potřeby, zájmy, postoje a hodnoty. Obecně platí, že k žádoucí, optimální úrovni 

výkonu vede přiměřená motivace. Pokud je člověk nedostatečně motivován, bývá výsledek 

činnosti málo uspokojivý, naopak pokud je motivován nadměrně a jeho snaha být úspěšný 

a zvítězit je extrémně vysoká, může taková motivace limitovat jeho jednání a vést 

k nečinnosti, nebo přímo destrukci jeho činnosti. Zárukou profesního uplatnění nejsou 

samy o sobě jen schopnosti, vlohy, vědomosti, dovednosti a zkušenosti, ale především 

musí mít motivační vlastnosti a musí je umět využít ve svůj prospěch [6]. 

Z výše uvedeného vyplývá, že každý člověk je individuální a samostatná bytost s různými 

potřebami. Motivační systém by měl být navrhován tak, aby vyhovoval co nejširšímu 

spektru zaměstnanců. Měl by mít několik stupňů, navržených tak, aby byly motivací pro 

různé pracovní skupiny a samozřejmě s přihlédnutím k jejich pracovní pozici nebo 

vykonávané funkci. S navrhovanou motivací je také nutné předpokládat, že lidské potřeby 

se mění s věkem a zkušenostmi.  

Obecně lze předpokládat, že většina lidí má svoji vlastní vnitřní potřebu pracovat, protože 

chtějí svoji energii věnovat nějaké činnosti, která má smysl, nechtějí se jen „válet“ doma, 

chtějí pomoci spoluvytvářet hodnoty. Potřebují se cítit začleněni do společnosti, 

kontaktovat se s druhými lidmi, přátelit se, porovnávat s nimi své schopnosti, předávat své 

zkušenosti, pomáhat druhým. Chtějí mít pocit z kvalitně vykonané práce, být úspěšní a na 

základě toho pociťovat vlastní uspokojení. Ve vyšších funkcích se setkáváme s pracovníky, 

kteří jsou rádi vůdčími typy, chtějí ostatní vést, rádi předvádějí, co umí a touží po moci. 

Toto je naplňuje, mají vyšší touhu po seberealizaci, chtějí se neustále učit novým věcem a 

rozvíjet se, hodnotné výsledky jejich práce jim umožňují ukázat ostatním své kvality. 

Základní složení individuálních potřeb, které jsou společné pro všechny lidi a jejich 

hierarchii navrhl a seřadil Maslow a ta předpokládá, že existuje pět hlavních. Každá 

následující potřeba je vždycky nadřazena té předchozí a předpokládá se, že ta předchozí je 

již plně uspokojena a proto se člověk může soustředit na další stupeň. Poslední a na 

vrcholu je potřeba seberealizace, ta je nekonečná a nemůže být plně uspokojena nikdy, 

proto je stupněm nejvyšším [12].  

Maslowova hierarchie lidských potřeb: 



8 

 

1. Potřeby fyziologické, přímo vycházející z nutnosti „přežít“ a existovat, každý 

z nás potřebuje kyslík k dýchání a vodu a jídlo k udržení základních životních 

funkcí. 

2. Potřeby bezpečí a jistoty, vnitřní i venkovní ochrana vlastní osoby, vlastního 

majetku, jistota abychom měli uspokojeny fyziologické potřeby. 

3. Potřeby sociální, začlenit se do některé ze skupin, někam patřit, potřeba 

komunikace, mít vlastní rodinu, obklopit se přáteli, rozdávat a přijímat lásku a 

přátelství. 

4. Potřeby uznání, vážit si sám sebe, něco v životě dokázat, což zaručuje částečnou 

soběstačnost a nezávislost a také být uznán okolím, dosáhnout určitého postavení a 

tím také respektu, úcty a uznání. 

5. Potřeby seberealizace, neustále se zlepšovat, rozšiřovat své obzory, své 

schopnosti, postupně si vytyčovat vyšší cíle a také je naplňovat.   

Maslowova hierarchie je brána jako pomocník, nikoli jako paradigma, nikdy nebyla 

vědecky ověřena, předpokládá, že lidé mají podobné potřeby, ale ne stejné a různí lidé mají 

různé priority. Bude-li předpoklad, že v pracovním procesu lidé uspokojují některé své 

potřeby, pak je potřeba rozlišit, kdo upřednostňuje potřeby sociální a kdo pouze existenční. 

Každý z nich má jinak nastavenou svoji vlastní pyramidu hodnot a přiřazuje práci na jiný 

stupeň.  

Podle hodnotového žebříčku lze rozlišovat různé typy zaměstnanců, někteří za všech 

okolností uvažují racionálně, chtějí znát pravdivé skutečnosti a mít možnost nasbírat co 

největší množství informací, pro některé jsou nejlepší podmínky v přátelském pracovním 

prostředí, v dobrých vztazích mezi spolupracovníky, ve společném trávení i 

mimopracovního času, nebo naopak v soutěživém pracovním týmu, kdy vidí možnost 

získání psychické převahy nad spolupracovníky a tím získání převahy nad ostatními, u 

jiných lze pozorovat čistě materiální zájmy, podporují vše praktické, užitečné a 

porovnávají, jaký z dané činnosti budou mít prospěch. 

1.2.2 Motivace vnější - Stimulace 

Stimulací je nazýváno působení na psychickou stránku pracovníků z vnějšku, aby s její 

pomocí bylo změněno působení vnitřní motivace. Například zvýšit ochotu plnit pracovní 

úkoly, bez viditelné a hmatatelné změny vnitřní motivace. Stimulací není ovlivňován 

přímo vztah k vykonávané práci, k pracovnímu týmu, k pracovnímu prostředí, ale je zde 

snaha předejít případné nespokojenosti.  

Nejdůležitějším vnějším motivačním faktorem je bezesporu finanční odměna. Samozřejmě 

s přihlédnutím k osobním potřebám jednotlivce, částka, která jednomu zcela postačí, může 

být pro jiného zcela nedostatečná. Někteří ocení radši možnost pevně stanovené délky a 

rozvržení pracovní doby a dostatečného prostoru pro osobní volno, které mohou věnovat 

rodině a svým mimopracovním zájmům na úkor finanční odměny, jiní jsou s vysokým 

finančním ohodnocením ochotni pracovat déle a v podstatě být psychicky v práci i ve svém 

volném čase. S tím souvisí také náplň vykonávané práce, je-li dán dostatečný prostor pro 

vlastní iniciativu a kreativitu, která je v souladu s osobností pracovníka, uznání a kladné 
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ohodnocení vedením, ocenění úspěšnosti a přínosu pro celou firmu. K dalším vnějším 

motivačním faktorům také řadíme potřebu jistoty a perspektivy zaměstnání, lidé si tak 

mohou bez obav plánovat svoji budoucnost, znají své požadavky, vědí, co v životě chtějí a 

jistota stálého zaměstnání jim umožní své plány postupně realizovat, s jistotou práce jde 

ruku v ruce i vlastní sebejistota, potvrzení své vlastní důležitosti a zvyšování jejich 

vlastního sebevědomí. Jako vnější stimulační faktor také působí prestiž a image firmy, pro 

kterou pracují, jak je společnost hodnocena okolím, zda jde o známého a uznávaného 

zaměstnavatele a tím vědomí, že na úspěchu zaměstnavatele mají také částečně svůj podíl. 

 

1.3. Hodnocení a kvalifikační rozvoj pracovníků ve struktuře personálního řízení 

1.3.1 Hodnocení pracovníků - typy hodnocení: 

 Průběžné hodnocení (neformální) toto je prováděno pravidelně v návaznosti na 

pravidelné mzdové ohodnocení, k pravidelně přidělovaným a vykonávaným 

pracovním úkolům, zohledňuje kvalitu i množství vykonané práce. Jde o průběžnou 

kontrolu plnění svěřených úkolů. 

 Příležitostné hodnocení pro zjištění momentální situace, například pro zjištění 

chování pracovníka ve zkušební době, či při přeřazení na jiné místo výkonu, nebo 

na jiný druh práce, jde o aktuální pracovní posouzení. 

 Systematické hodnocení (formální), pravidelné, za účelem zjištění chování a stavu 

zaměstnanců, jejich složení, pracovních návyků podle předem stanovených zásad. 

Tato forma hodnocení a výstupy z ní se mohou zakládat do osobních materiálů 

zaměstnance a lze se k nim postupně se vracet a porovnávat vývoj jednotlivce, 

případně porovnávat jednotlivé pracovníky na stejných pozicích mezi sebou. 

 

Hodnocení je nedílnou součástí personální práce, hodnotí se pracovní výsledky 

jednotlivců, nejen jejich výkonnost a pracovní nasazení, také pracovní chování a přístupy 

k přidělovaným úkolům. Zejména systematickým hodnocením lze získat přehled o jejich 

výkonech, podklady pro skladbu a správné rozmístění, informace o tom, kde je prostor pro 

zvyšování kvalifikace. Hodnocení patří do kategorie řízení lidí, prvním hodnotitelem je 

přímý nadřízený, sleduje a kontroluje podřízené v běžném pracovním procesu, jejich 

pracovní přístup, plnění přidělených úkolů, jak jsou schopni se vypořádat s případnými 

překážkami, zda-li jsou ochotni na sobě pracovat, jestli by zvládli i náročnější pracovní 

úkoly, jestli umějí pracovat samostatně, jakou vyvíjejí vlastní iniciativu, jaký mají vliv na 

spoluzaměstnance. Jestliže je prováděno správně, má přínos i pro hodnoceného 

pracovníka, který na základě zpětné vazby může své výkony v určitých oblastech zlepšit, 

sám uzná, kde ještě může přidat, že je schopen zvládnout i složitější úkoly, případně 

zvládnout stávající úkoly lépe než dosud, dostává tímto důvěru, ví, že se o něj někdo 

zajímá a tímto jej správné hodnocení zároveň motivuje a uspokojuje.  
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Na druhé straně lze hodnocením získat informace o slabších pracovnících, kteří na své 

úkoly buď nestačí, nebo nepracují s plným nasazením, dá se zjistit, kde mají silnou a 

slabou stránku a případně je poté možné je přeřadit na jinou práci, kde se uplatní lépe, na 

jinou pozici, nebo k jinému útvaru, kde pro jejich schopnosti lze najít vhodnější uplatnění. 

Systematické hodnocení podává zprávu o kvalitách a chybách v jednotlivých oblastech, 

pravidelné informace jsou důležité pro fungování a návaznosti celého systému, umožňuje 

zlepšit slabá místa a následně uskutečňovat další plány v oblasti zaměstnanosti i výroby. 

Snižuje následné výdaje na zpětné zjišťování, kde se stala chyba a případnou personální 

reorganizaci. Pomáhá nalézt vhodné pracovníky, kterým je možné dle aktuálních 

požadavků, nebo plánovaně zajistit kvalifikační růst. 

Podle potřeby typu hodnocení můžeme rozlišovat tyto hodnotitele [6] : 

 Bezprostředně přímý nadřízený - jako nejbližší osoba poskytuje informace 

k výkonu, hodnotí pracovníky v různých situacích a při různých příležitostech, 

poskytuje jim okamžitou zpětnou vazbu. 

 Spolupracovníci - probíhá zejména anonymně, zjišťuje se nejen pracovní výkon, 

ale i informace o sociálních vztazích na pracovišti, je zde okamžitá zpětná vazba na 

plnění pracovních úkolů a kooperace pracovního týmu. 

 Podřízení - ve výjimečných případech, kdy je důležité zjistit aktuální stav, jako 

prevence pro předcházení napjatého pracovního prostředí, mělo by probíhat vždy 

anonymně. 

 Třetí osoba, může být zákazník (mystery shopping), nebo dodavatel - nelze zjistit 

přímo výkonnost zaměstnance, spíše jde o získání přehledu o jeho umění a chování 

vůči třetím osobám, využívá se zejména v obchodním styku. 

 Psycholog - při náročnějších profesích, kde jsou vyžadovány zvláštní schopnosti, 

provádí analýzu chování pro způsobilost ke zvláštním úkolům, při nástupu 

vhodnost uchazeče na dané pracovní místo nebo při obsazování pracovních pozic 

se speciálními požadavky. Standartní výstup je ve formě písemné zprávy. 

 Skupina hodnotitelů - například v assessment centre, výsledné hodnocení je 

z rukou několika odborníků, případně může být provedeno i skupinou vlastních 

spolupracovníků. 

 Sebehodnocení pracovníka - na základě vlastního pohledu zaměstnance. 

Hodnocením ze strany zaměstnavatele jsou získány informace o pracovním výkonu, o tom, 

kde je prostor pro jeho zlepšení, jak lze zvýšit kvalitu a efektivnost. Jak zaměstnanec 

zvládá přidělené úkoly, zda jsou v souladu s náročností dané pracovní pozice, jakým 

způsobem by mohl být pro organizaci větším přínosem. Pomocí hodnocení se dá 

naplánovat spravedlivé odměňování, analyzovat aktuální rozmístění a naplánovat 

vzdělávání a kariérní růst. Jsou získány informace napříč všemi zaměstnaneckými stupni a 

celou pyramidou vedoucích pracovníků, aktuální informace o jejich řídících schopnostech, 

o vzájemné spolupráci mezi nadřízenými a podřízenými o vzájemném respektu, o úrovni 

komunikace a celkové atmosféře podniku na všech úrovních. Informace, zda jsou 

dostatečně motivováni, co požadují a upřednostňují a jakým způsobem by bylo možné je 
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motivovat ještě více. Systematickým hodnocením lze průběžně identifikovat silné a 

stránky v oblasti zaměstnanosti. 

Hodnocení bude přínosné pro jednotlivé pracovníky tím, že získají neutrální přehled o 

nárocích zaměstnavatele, o představě, zda svoji pracovní pozici zvládají, jestli se neliší 

jejich představa o vykonávané práci na dané pracovní pozici od požadavků a představ 

vedení, o vlastní perspektivě a potřebnosti pro organizaci, nejen na vlastním pracovním 

místě, ale také o případné možnosti zvýšení kvalifikace a dále přeřazení na zodpovědnější 

pozici. O podpoře ze strany zaměstnavatele v rozvíjení a osobním růstu. 

1.3.1.1 Metody hodnocení podle věcné náplně 

Existují různé metody, kterými se dá zajistit hodnocení zaměstnanců. Základní rozdělení je 

na verbální, neverbální a případně kombinace obou. V případě verbálních jde o přímé 

slovní vyjádření předem danými, nebo volnými slovními spojeními. Předem jsou daná 

přesná pravidla a hodnotící prostředky proto, aby bylo možné jednoduše srovnávat napříč 

hodnocenými pracovníky. V případě neverbálních hodnocení pak jsou předem vytvořeny 

tabulky, nebo hodnotící škály a postupně k nim přiřazovány odpovídající bodové 

ohodnocení jednotlivců. Nejčastěji používané a z hlediska přesnosti výstupů nejjednodušší 

je srovnání podle věcného hlediska. 

 Srovnání podle dosažení předem stanovených cílů: 

Toto hodnocení je jednoznačně dané, používá se v případech, kdy jsou cíle předem 

stanovené a jejich splnění lze snadno ověřit. 

Definice cílů podle metody SMART: 

S - specifické 

M - měřitelné 

A - akceptovatelné 

R - reálné 

T - v přesně stanoveném čase 

Používá se například pro hodnocení výkonnosti pracovníků v obchodním úseku, známe 

předem daný objem obchodů, množství oslovených zákazníků, objem vyřízených 

reklamací, splnění cílů záleží na schopnostech jednotlivce, podle dříve realizovaných 

objemů je lze jednoznačně definovat, předpokládat jejich splnitelnost, ověřit, zda jsou 

reálné či nikoliv, samozřejmě s přihlédnutím k aktuální situaci, a velmi snadno lze zjistit, 

zda byly splněny nebo ne. Předem lze naplánovat i časový horizont, za jakou dobu má dojít 

ke splnění, ten následně jednoznačně navrhnout a lehce zkontrolovat, zda nebyl překročen. 

Srovnání výsledků podle předem stanovených norem:   
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Používají se ve výrobním sektoru, přímo ve výrobě, pro hodnocení dělnických profesí. Je 

zde předem stanovená norma, která musí být splněna s povolenými odchylkami. Ať už jde 

o kusovou, velkosériovou či malosériovou výrobu, dosažené výsledky jsou následně 

porovnávány s předem zadanými hodnotami. Je nutné mít předem stanovené normy 

pracnosti, což ve většině případů je nastaveno, při výrobě nových produktů se pak 

výpočtem a s přihlédnutím k dříve realizovaným zakázkám normy nastaví a podle 

zjištěných aktuálních výsledků přiměřeně upraví. Kontrola, zda byl úkol splněn, je 

jednoznačná a hodnocení přesné. 

Srovnání výsledků s kritickými případy:   

V každém procesu jsou známy nejlepší a nejhorší možné výsledky. Při tomto hodnocení se 

porovnávají dosažené výsledky s těmito mezními hodnotami. Tato metoda je časově 

náročnější, je potřeba si vést evidenci s průběžnými výsledky za delší sledované období. 

Hodnotí se zde nejen samotný výkon, ale také pracovní prostředí a pracovní morálka. Vše 

se následně vyhodnocuje a získají poměrně podrobné informace o průběhu za celé 

sledované období. 

Všechny tyto metody hodnocení dávají ucelený přehled o fungování jednotlivých složek 

systému, s jejich pomocí lze jednoznačně určit, zda jsou nastavené cíle plněny, případně 

zjistit, na kterých pracovních místech jsou rezervy. Pokud jsou výsledky hodnocení 

prováděny systematicky, pomohou v dalším plánování pracovníků a pracovních míst.  

1.3.2 Kvalifikační rozvoj pracovníků 

Kvalifikační rozvoj pracovníků a jejich neustále vzdělávání je dlouhodobý proces, 

zaměřený nejen na zlepšování současného stavu, získání lepších schopností, znalostí a 

dovedností, ale především na cíleně zaměřené zvyšování kvalifikace v souladu s potřebami 

a podnikovými cíli. Je nedílnou součástí personálního plánování, zaměřuje se především na 

odbornou stránku znalostí, aby dosáhli požadované úrovně potřebné k zajištění 

konkurenceschopnosti v odvětví. Tržní prostředí nepřímo nutí zaměstnavatele, aby 

maximálně využívali své dosavadní portfolio zaměstnanců, kteří jsou tímto nuceni se 

přizpůsobit měnícím se požadavkům a podmínkám svých pracovních míst, tímto 

zaměstnavateli dokazují, že jsou flexibilní a pro podnik perspektivní a tudíž s nimi je i 

v budoucnu počítáno a v horším případě, v případě změny zaměstnání, tyto nově nabyté 

schopnosti posilují jejich pozici na trhu práce. Pokud se zvyšování kvalifikace a vzdělávání 

v podniku provádí systematicky je finančně hodně náročné a dlouhodobé, a nelze počítat 

s rychlou návratností této investice a i z tohoto důvodu si zaměstnavatel schopné a 

přizpůsobivé zaměstnance cení a snaží se je udržet. 

Cílem politiky a programů vzdělávání v organizaci je zabezpečit kvalifikované, vzdělané a 

schopné lidi potřebné k uspokojení současných i plánovaných budoucích potřeb 

organizace. K dosažení tohoto cíle je nutné zabezpečit, aby lidé byli především sami 

připraveni a ochotni se vzdělávat, chápali, co musejí znát a být schopni dělat a byli schopni 

převzít odpovědnost za své vzdělání tím, že budou plně využívat existující zdroje 

vzdělávání, včetně pomoci a vedení ze strany liniových manažerů [1]. 
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Pod pojem kvalifikační rozvoj můžeme zahrnout několik různých druhů aktivit. V 

literatuře vymezujeme vzdělávání pracovníků jako personální činnost zahrnující [12]: 

 Prohlubování pracovních schopností, a to v případě, že v rámci stálého pracovního 

místa vznikne změnový požadavek. Pak jde vlastně jen o částečné doškolení, aby 

práce probíhala co nejvíce plynule, protože pokud by se zachoval původní přístup, 

zbytečně by se snižovala produktivita. 

 Rozšiřování pracovních schopností, kdy je potřeba aby jednotliví pracovníci zvládli 

nejen svoji přidělenou práci a pracovní místo, ale měli takové znalosti, aby 

případně mohli „zaskočit“ za své spolupracovníky, aby zvládali i jejich pracovní 

náplň. 

 Rekvalifikace, prohloubení stávajících, nebo doplnění nových znalostí, až 

přeškolení na jinou práci, na jiné povolání, toto je uskutečňováno s předstihem, 

podle plánovaných požadavků a je to součástí celopodnikového plánování i 

s ohledem na organizační změny. 

 Změna orientace pracovníků v případech, kdy podnik nakoupí nové stroje, nebo 

nové technologie, zavede nový systém výroby a je potřeba s ním stávající 

pracovníky seznámit a naučit pracovat. 

 Úprava pracovních schopností, kdy může být zaměstnanec přeřazen na úplně novou 

pozici, nebo nově vytvořené pracovní místo, i náplní práce zcela odlišné od 

původního. Na nové, zejména vyšší pozici, může jít o výraznou změnu kompetencí. 

Na to, jaká bude ve zvyšování kvalifikace úspěšnost, působí mnoho faktorů. Jednak ze 

strany samotných pracovníků, kteří by měli mít zájem se sami na tomto podílet, jejich 

vlastní iniciativa by měla být hlavní hnací silou celého projektu. Pracovníci tímto mohou 

být motivováni k vyššímu výkonu, zlepší se jejich vztah k organizaci jako celku, může to 

mít vliv i na zlepšení pracovních a mezilidských vztahů. 

Ze strany zaměstnavatele, jeho vedoucích pracovníků a školitelů je zvyšování kvalifikace 

významné, protože pracují s lidmi, které znají, znají jejich pracovní návyky a pracovní 

možnosti, a již prověření pracovníci získají nové možnosti uplatnění, rozšíří se jim 

portfolio znalostí, budou více flexibilní reagovat na momentální požadavky a potřeby 

organizace, zvýší se jejich pracovní motivace a tím se zvýší loajalita k organizaci. 

Z hlediska nákladů je tato forma pro společnost daleko úspornější, než kdyby vybírali 

z nových zdrojů. Rozlišujeme vzdělávání formální a neformální. 

Formální vzdělávání, lze ho nazvat také smluvním, je formou, která probíhá ve 

většině případů mimo pracoviště. Je to předem naplánované systematické učení, ve 

vzdělávacích programech, které složeno nejen z teoretické přípravy, ale vesměs následují i 

praktická cvičení. Je prováděno odborným školícím personálem, lektory, učiteli z nezávislé 

vzdělávací instituce. Vzdělávání může probíhat současně pro zaměstnance více firem ze 

stejného oboru, pracovníci se všichni učí to samé, bez ohledu na případnou potřebu. 

Uchazeči nejsou předem konfrontováni s dosavadními znalostmi, proto může dojít k tomu, 

že tyto jsou u všech školených na různých stupních a proto může dojít k velkému rozptylu 

mezi současnými a cílovými znalostmi. Naučené dovednosti nemusí přímo a zcela 
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odpovídat konkrétním požadavkům na jednotlivých pracovištích, co je pro někoho 

důležité, může být pro jiného částečně nebo zcela nepotřebné. Způsob a rychlost záleží 

vždy pouze na školiteli, bez ohledu na schopnosti jednotlivců. Je málo individuální a 

určeno pro široký okruh zájemců. 

Neformální vzdělávání může mít individuální formu. Ve většině případů probíhá 

přímo na pracovištích, cíleně pro konkrétní pracovníky. Je také nazýváno učením ze 

zkušenosti. Učí se i přímo při výkonu práce, od přímých kolegů na pracovišti, pomocí 

vymyšlených a naplánovaných procesů, nebo jen „náhodně“ a neplánovaně, při vzniku 

momentálního požadavku, který vyplynul z problémů přinesených prací. Schopnost učit a 

naučit se při tomto způsobu vyžaduje velkou účast pracovníka, jeho sebedůvěru, 

schopnosti a míru motivace. Probíhá-li plánovaně, pak je formou přednášek, seminářů, 

workshopů. Řeší se konkrétní případové studie, v právě potřebném čase, učení je snadno 

přenositelné, při nepochopení se lze vrátit a znovu si zvládnutí vyzkoušet, nové znalosti 

přímo navazují na již dosažené, nedochází ke vzniku mezer mezi současnými a cílovými, 

rychlost vzdělávání se přizpůsobí schopnostem zvládat nové věci téměř každého 

jednotlivce.  

Neustálé vzdělávání zaměstnanců je v dnešní moderní době, kdy rostou požadavky na 

kvalitu i kvantitu, rychle se rozvíjejí nové technologie i výrobní prostředky nezbytnou 

součástí personálního sektoru, automaticky musí být zahrnuto do plánů nejen personálních, 

ale i celopodnikových. Je potřeba určit vhodné metody a formy, aby bylo co nejvíce 

efektivní a přinášelo užitek. Zabezpečením systematického vzdělávání zaměstnanců firma 

získá kvalitní a kvalifikovanou pracovní sílu, která jí zajistí konkurenční výhodu, 

zaměstnanci budou spokojeni, zvýší se image firmy navenek a tím se nepřímo zvýší její 

hodnota. 

 

1.4 Odměňování jako nedílná součást řízení lidských zdrojů   

Odměňování, nebo-li mzdové ohodnocení práce zaměstnanců je nedílnou součástí útvaru 

personálního řízení každého podniku. Správné stanovení struktury odměňování patří k jeho 

nejdůležitějším úkolům. Odměňování znamená poskytování různých forem peněžního 

nebo nepeněžního plnění zaměstnancům za odvedenou práci, ať už v přímém pracovním 

poměru, nebo na základě dohod o provedení práce či pracovní činnosti. Správně nastavený 

systém odměňování zajistí stabilitu zaměstnaneckého portfolia, konkurenční výhodu při 

získávání zaměstnanců, kvalifikovanou pracovní sílu s potřebnou úrovní nejen vzdělání, 

ale také kreativity, účasti a loajality a se zájmem o svoji práci, vzdělávání a rozvíjení 

schopností a v neposlední řadě zajistí, aby se zaměstnanci ztotožnili, vzali za své a pomohli 

organizaci, dosáhnou stanovených cílů.  

Systém odměňování by měl být spravedlivý, efektivní a motivační, měl by zaručit 

očekávanou výkonnost zaměstnanců, měl by rozlišovat náročnost jednotlivých profesí, být 

pro zaměstnance pochopitelný a akceptovatelný a podporovat jak individualitu, tak 

týmovou spolupráci. Jestliže budou zaměstnanci kvalitně ohodnoceni a odměněni budou 
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zvyšovat své pracovní nasazení a výkon a to povede celkově ke zvýšení zisků podniku. Při 

stanovování systému odměňování by měl podnik přihlížet k vývoji a poptávce na trhu 

práce, k nabídce platového ohodnocení konkurenčních firem nejen ve stejném odvětví, ale 

také ve stejném regionu, průměrnému životnímu stylu populace, celkové ekonomice státu a 

míře inflace, k daňové zátěži a samozřejmě s přihlédnutím k finančním možnostem 

organizace. 

Zákonem je odměňování zaměstnanců specifikováno v Zákoníku práce, kde jsou zákony, i 

související pracovně právní předpisy, které upravují platové poměry ve státních službách, 

definují a stanovují minimální mzdu, vymezují podmínky pracovního prostředí a příplatků 

v nestandartních případech, kdy jde o práci přesčas, ve svátek, ve ztíženém pracovním 

prostředí apod. Zaměstnavatel má možnost se striktně držet zákona, nebo sám zvolit vlastní 

mzdová pravidla, která musí tento zákon respektovat. V případech, kdy u zaměstnavatele 

není založena odborová organizace a tedy není skupina, která by obhajovala práva 

zaměstnanců i ve mzdové oblasti, zaměstnavatel je povinen vydat vnitřní mzdový předpis, 

který nahrazuje kolektivní smlouvu a v tomto vnitřním předpise, který se aktualizuje 

jednou ročně, jsou dále vymezeny a upraveny práva a povinnosti vyplývající z pracovně 

právních vztahů. V tomto vnitřním mzdovém předpisu jsou konkretizovány všechny pojmy 

související s odměňováním v organizaci, je zde rozpracovaná mzdová struktura, popis 

jednotlivých pracovních míst a jejich požadavků na kvalifikaci s konkrétním platovým 

zařazením, podmínky zařazení zaměstnanců do systému odměňování a platových tříd, 

podmínky postupu do vyšších platových zařazení, individuální případy úpravy a zvyšování 

základního platu a odměn. Poskytování příplatků za práci přesčas, o víkendech, za 

pracovní pohotovost, osobní příplatky apod. Při odměňování zaměstnanců se rozlišují 

peněžní a nepeněžní formy plnění. 

1.4.1 Peněžní formy odměňování 

Pevnou základní složkou peněžní formy odměňování je mzda/plat, která je předem 

stanovena a je odměnou za základní provedenou práci, za celkově standartní pracovní 

výkon při splnění základních pracovních povinností. Je složena z pevné částky a pohyblivé 

složky. Základní platový tarif je součástí pracovní smlouvy stanoven platovým výměrem, 

kde je podrobně uvedeno jakou nejnižší částku v rámci své tarifní třídy musí zaměstnanec 

obdržet, jestliže splní pracovní úkoly stanovené pracovní smlouvou. Základní mzdový tarif 

respektuje pracovní zařazení, dosaženou kvalifikaci, dosažené zkušenosti a míru 

zodpovědnosti pracovníka. V případech, kdy zaměstnavatel uplatňuje v organizaci vlastní 

mzdový systém, musí vždy dodržovat a respektovat obecné pracovně právní předpisy 

upravené zákonem. Zejména se jedná o dodržení hranice minimální mzdy, stanovené 

zákonem, kdy do této mzdy se nezapočítávají žádné příplatky, ty musí být vždy nad rámec 

minimální mzdy, ať už jde o jakýkoliv jejich druh, tedy příplatky za přesčasy, za práci ve 

svátek, příplatky za směnnost, nebo noční směny, příplatky za ztížené pracovní prostředí 

nebo pracovní pohotovost. Z hlediska času a výkonu lze rozlišovat tyto druhy mezd: 

 Mzda časová      
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V tomto případě dále rozlišujeme mzdu hodinovou, denní, týdenní, měsíční čtvrtletní apod. 

Nejčastěji se v praxi setkáváme s časovou mzdou hodinovou, případně měsíční. Tato mzda 

je jednoznačně daná, používá se u profesí, kde se výkon opakuje a nemění a nelze přesně 

stanovit jeho objemové množství. Nejsou-li k základní časové mzdě stanoveny příplatky a 

bonusy, nedostatečně motivuje zaměstnance, kteří takto zůstávají průměrnými, neboť 

nemají důvod zvyšovat svůj pracovní výkon bez vyhlídky na vyšší ohodnocení.   

 Mzda úkolová     

Setkat se s ní lze zejména u dělnických profesí. Je stanovena přesná částka za jednotku 

produkce a součinem objemu vyprodukovaných výrobků touto částkou vypočteme 

konkrétní mzdu. Tedy zaměstnanci bude při vyšším výkonu vyplacena i vyšší mzda. Zde je 

potřeba důkladně stanovit předem normy a požadavky na kvalitu, aby z důvodu kvantity 

s vidinou vyššího výdělku nedocházelo ke zmetkovosti. 

 Mzda provizní  

S touto formou se lze setkat zejména u obchodních oddělení, kde je přesně stanoveno, při 

jakém objemu zakázek, uzavřených obchodů, nově získaných zákazníků, nebo vyřízených 

reklamací, jak bude vysoká odměna. Většinou je provizní forma mzdy vázána se mzdou 

časovou, kdy základní složka je časová, v minimální výši a provizní složka pohyblivá, 

může být i neomezeně vysoká a tím také motivační. 

V praxi existují nejen s jednotlivě oddělené typy odměňování, ale v mnoha případech 

dochází ke kombinacím těchto typů, což může být z hlediska odměňování spravedlivější, 

individuálnější a pro zaměstnance více motivující. 

Pohyblivá složka peněžní odměny. Jde o negarantovanou složku, která ve spojení 

s pevnou složkou tvoří celkovou odměnu za vykonanou práci. Tato složka zahrnuje nejen 

výkon nad standartní a běžný rámec, ale také chování zaměstnance, jeho angažovanost, 

pracovitost, kreativnost, schopnost komunikace se spolupracovníky a spolupráci 

s nadřízenými. V této souvislosti si její přiznání a výši ovlivňuje z velké míry zaměstnanec 

sám. Je to nenároková složka, ale může podstatně změnit výši celkové odměny. 

1.4.2 Nepeněžní formy odměňování 

 Zaměstnanecké výhody či benefity. Jsou to dodatečná nepeněžitá plnění, která 

zvýhodňují zaměstnance a oceňují jejich kvalitní výkon. Podle rozmanitosti je můžeme 

členit do těchto skupin [5]: 

 Výhody sociální - důchodové připojištění hrazené zcela nebo z části organizací, 

kde částečně přispívá i stát, životní pojištění, podnikové půjčky a záruky za 

půjčky, příspěvky na rekreaci dětí zaměstnanců. 

 Výhody zkvalitňující využívání volného času - kulturní a sportovní aktivity, 

rozumíme možnost návštěv relaxačních center, fitness center, bazénů, 

sportovních a tělovýchovných zařízení, organizování dotovaných zájezdů, 

nabídka nebo částečné dotování rekreace nejen pro zaměstnance, ale také pro 
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jejich rodinné příslušníky. Rekreace mohou být buď přímo v zařízeních, která 

zaměstnavatel vlastní, nebo ve smluvních zařízeních formou poskytnutí poukazu.  

 Výhody mající vztah k práci - stravování, buď ve vlastních a smluvních 

zařízeních, nebo oblíbenou formou stravenek částečně hrazených zaměstnancem 

a z větší části zaměstnavatelem, výhodnější prodej podnikových produktů 

zaměstnancům, podniková parkoviště, příspěvek na úhradu cestovních nákladů 

při dojíždění do místa pracoviště, poskytnutí úhrady nákladů spojených 

s přechodným ubytováním v místě výkonu práce, poskytování nebo příspěvek na 

pracovní oděv, vzdělávání hrazené zaměstnavatelem.  

 Výhody spojené s postavením v organizaci (poziční zaměstnanecké výhody) - 

přidělení firemního automobilu, možnost použití firemního automobilu i pro 

soukromé účely, poskytnutí mobilního telefonu, úhrada provozu telefonní linky 

v soukromém bytě, nárok na úhradu nákladů na společenský oděv, plná nebo 

částečná úhrada nákladů na reprezentaci organizace. 

Další nepeněžní odměny. Formou udělení uznání, povýšení, pochvaly. Stanovení 

individuálních pracovních režimů podle aktuálních požadavků a potřeb zaměstnance, 

exkluzivita pracovních podmínek, individuální možnost studia, vzdělání a rozvoje. 

Stanovit kvalitní systém odměňování pracovníků je důležitý úkol pro organizační složku 

útvaru řízení lidských zdrojů ve spolupráci s vedením společnosti. V případě, že dosahuje 

vysoké úrovně je to velmi důležitý nástroj pro řízení a vedení zaměstnanců, pomocí 

kterého jsou dosahovány stanovené cíle organizace v rámci celé personální činnosti. Pokud 

je skutečně dobře propracován, zajistí kvalitní složení pracovních sil a zlepšení jejich 

výkonnosti. Současně vede ke spokojenosti zaměstnanců, přináší jim uspokojení z práce a 

poskytuje nový elán a v konečném důsledku přináší užitek nejen samotným zaměstnancům 

ale současně i zaměstnavateli. 
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2. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA CÍLOVÉHO ZAMĚSTNAVATELE 

2.1 Historie a charakteristika společnosti STROJFERR, s.r.o. 

2.1.1 Historie společnosti 

Společnost STROJFERR, s.r.o. v současné době vznikla 3.12.1997 pod původním názvem 

In service eco, s.r.o. Předmětem jejího podnikání byla zcela odlišná činnost v oblasti 

poskytování služeb. K základnímu zvratu dochází dne 1.5.2001. Ze společnosti Ferrum 

strojírna, a.s. byl do společnosti In service eco, s.r.o. převeden výrobní program, pracovníci 

a formou nájemních a kupních smluv i movitý a nemovitý majetek. Celý převod je završen 

změnou jména společnosti na STROJFERR, s.r.o. Tento název symbolizuje propojení 

s bývalým výrobcem. Důvodem je zejména snaha o zachování kontinuity výroby pro 

klíčového odběratele, kterým je OKD, a.s. 

Svojí alokací a výrobním programem navazuje společnost STROJFERR, s.r.o. na 

dlouholeté tradice hutní a strojírenské výroby ve Frýdlantu nad Ostravicí. Doložené 

počátky této tradice sahají až do roku 1618, kdy se objevily první zmínky o železárenské 

výrobě. Frýdlantsko má totiž k dispozici rozhodující komponenty pro tuto strojírenskou 

výrobu. Okolní lesy nabízejí dostatek dřeva na výrobu dřevěného uhlí, řeka Ostravice má 

dostatek vody a objevila se zde ložiska železné rudy. Teprve objevením černého uhlí na 

Ostravsku se průmyslová výroba přesunuje do zdejší aglomerace a kupříkladu současný 

strojírenský kolos Vítkovice, a.s. vznikl původně jako pobočný závod Frýdlantských 

železáren.  

2.1.2 Výrobní program 

Současné zaměření společnosti STROJFERR, s.r.o. má ryze strojírenské zaměření, kde 

rozhodujícím výstupem je výroba důlních strojů a zařízení. Vlajkovou loď výrobního 

programu představuje výroba drtičů hornin v celé řadě modifikací. Dá se říci, že ve výrobě 

těchto strojů pro potřebu důlních společností má STROJFERR, s.r.o. v současnosti 

dominantní postavení na českém trhu a významný objem vývozu na Ukrajinu, do Ruska, 

Estonska či Mexika. Zde se jedná o vývoz prostřednictvím spřátelených firem. 

K dalším výrobkům, tvořícím výrobní plán společnosti patří: 

 Ohýbačky profilů OP5 a OP6, které slouží zejména v důlním prostředí k ohýbání i 

rovnání důlní výztuže. 

 Střihačka profilů ST3 a ST4, určená k bezdeformačnímu stříhání důlní výztuže. 

 Vrátky pro použití zejména v důlním prostředí, například k plenění výztuže 

(VP40), těžení ve výkonných dopravních cestách (VTA1000), přemísťování 

břemen ve vodorovných tratích (VU8), napínání pásu pásového dopravníku 

(VN68), či k různým pomocným pracím (VPO1). 

 Manipulační zařízení BOBIN2, které je určeno pro manipulaci se zařízeními 

porubu s velmi vysokou hmotností. 
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 Důlní vozy a to jak klasické (JDV), tak samovýsypné (VSV) či speciální pro 

dopravu osob (DVO12). 

 Důlní pásové dopravníky pro šíři pasu 800, 1000 a 1200mm. Součástí programu je 

výroba vlastního pohonu včetně převodových skříní. 

 Automatika pásových dopravníků řady MJM, sloužící k automatickému ovládání 

pásových a hřeblových dopravníků. 

 Závěsná dráha ZD24B sloužící k dopravě materiálů a osob v dole. 

 Zvedací zařízení sloužící například ke zvedání výztuže (MZV), zvedání břemen do 

2000 kg (MZZ) a zvedání břemen s hmotností až 36 t (MAZZ-DUO) 

 Komponenty závěsné dráhy ZD24, jako například kabiny pro přepravu osob 

včetně sanitní modifikace, nosné vozíky a brzdové vozíky. 

V rámci speciálních strojírenských zakázek se v poslední době podařilo ve společnosti 

vyrobit soupravu pro dopravu turistů (SPT1), která je ve spojení s podzemní důlní 

lokomotivou využívána v muzeu ve Španělsku. V současnosti probíhají ve společnosti 

obchodní aktivity zaměřené na další využití tohoto úspěšného výstupu technického 

rozvoje. 

Vedle popsaného základního výrobního programu jsou ve společnosti realizovány další 

specifické výrobní aktivity zaměřené zejména: 

 Obrábění pomocí NC techniky se zaměřením na automobilový průmysl (Tatra, 

a.s.) 

 Tepelné zušlechťování zejména článků, které jsou součástí kolečkových rypadel 

používaných v povrchových dolech. 

Klíčové výrobky společnosti STROJFERR, s.r.o. jsou zobrazeny v příloze č.1 této 

diplomové práce. 

Důležitou součástí výrobního programu společnosti byla i výroba lopat a radlic pro 

významného německého výrobce společnost LIEBHERR. Tato výroba představovala cca 

25% výrobních kapacit. S příchodem krize v letech 2008-2009 však došlo ze strany 

německého partnera k převodu výroby zpět do vlastní společnosti. 

2.1.3 Charakteristika a majetkové složení společnosti 

Z hlediska majetkového je společnost ryze českou společností se základním kapitálem ve 

výši 10mil. Kč. 52% společnosti STROJFERR, s.r.o. vlastní společnost RICA, s.r.o. a 48% 

kapitálu vlastní společnost EXPOSITA, a.s. Obě tyto právnické osoby jsou zcela vlastněny 

českými fyzickými osobami. 

Interně jsou řídící a ekonomické procesy ve společnosti realizovány formou rozdělení na 

šest samostatných úseků s možností komplexního sledování výnosů i nákladů. V čele 

těchto samostatných úseků stojí zástupci ředitele společnosti. Asymetrický přístup je 

uplatněn pouze u ekonomického úseku, který je řízen přímo ředitelem společnosti. Tento 
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přístup umožňuje permanentní kontrolu rozhodujících nákladů společnosti a účinné řízení 

finančních toků společnosti.  

Základní organizační struktura má tuto podobu: 

 Úsek ekonomický 

 Úsek nákupní 

 Úsek výrobní 

 Úsek technický 

 Úsek obchodní 

 Úsek rozvoje 

Pro jednotlivé úseky je provedeno rozpracování jejich personálního obsazení 

v organizačním schématu společnosti v příloze č.2 této diplomové práce. 

Za společnost jednají dva jednatelé, kontrolní činnost je zabezpečena tříčlennou dozorčí 

radou. Vlastní organizace a řízení společnosti je zajištěno na vysoké úrovni. Nejvyšším 

orgánem společnosti je valná hromada společníků. Ta schvaluje rozhodující ekonomické 

dokumenty, např. roční účetní závěrku, rozdělení zisku apod. Současně však projednává 

perspektivy dalšího rozvoje společnosti, které jsou zakotveny v podnikatelských záměrech. 

Valná hromada společníků rovněž volí a odvolává jednatele a členy dozorčí rady. Vlastní 

řídící proces je ve společnosti realizován formou písemných příkazů, směrnic a sdělení 

schvalovaných ředitelem společnosti. Zde je pro všechny podřízené útvary a funkce 

jednoznačně upraven postup a zásady platné v celé společnosti pro danou podnikatelskou 

činnost. 

K zajištění potřebné úrovně kvality produkce a řídících procesů disponuje společnost 

STROJFERR, s.r.o. certifikací dle ISO 9001. Tyto certifikáty jsou podmínkou pro realizaci 

vybraných zařízení používaných v důlních podnicích, kde jsou nasazeny v prostředí 

s nebezpečím výbuchu. Současně jde zejména v obchodních vztazích s renomovanými 

odběrateli o základní podmínku pro zahájení vlastních obchodních kontaktů. Certifikáty 

jakosti tvoří přílohu č.3 této diplomové práce. 

Velice dobrá úroveň řízení společnosti je provázena i bezproblémovými vztahy vůči 

ekonomickému a správnímu okolí. Společnost řádně a včas platí veškeré své finanční 

závazky. Řízení ze strany je realizováno formou valných hromad, svolávaných přesně 

v souladu s ustanoveními Obchodního zákoníku. Auditované hospodářské výsledky a 

ostatní významné údaje o společnosti jsou řádně zveřejňovány ve sbírce listin Obchodního 

rejstříku. 

 

2.2. Analýza vývoje stavu pracovníků dle kategorií od 1.1.2002 do 31.12.2011 

2.2.1 Analýza stavu 
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Obdobně jako tato kapitola bude i celá diplomová práce zaměřená na období od 1.1.2002 

do 31.12.2011. Bude tedy zachycen vývoj společnosti STROJFERR, s.r.o. v období deseti 

let a to přes skutečnost, že společnost vyvíjela činnost od 1.5.2001, i po celý rok 2012. Obě 

tato období jsou částečně atypická a neumožňovala by úplnou přesnost, průkaznost a 

srovnatelnost přijatých závěrů. 

Celý rok 2001 byla společností STROJFERR, s.r.o. vyvíjena obchodní, výrobní i 

ekonomická činnost po dobu osmi měsíců. Výstupy jsou zkresleny řadou obchodních i 

personálních vazeb ze společnosti Ferrum strojírna, a.s. Podstatná část zaměstnanců byla 

převedena jednorázově k 1.5.2001, současně však zůstala celá řada činností, kde si převod 

na nové subjekty vyžadoval delší časový prostor.  

Oproti tomu rok 2012 byl atypický zejména tím, že se firmě podařilo zajistit rekordní 

objem zakázek. Tento pozitivní vývoj si logicky vyžádal některé netradiční postupy při 

zajišťování termínů jednotlivých zakázek. Výrazně se zvýšila zejména kooperační 

spolupráce s firmami v okolí, které se zabývají obdobnou strojírenskou výrobou. Z tohoto 

důvodu samozřejmě došlo k narušení hodnotících vazeb mezi realizovanými tržbami a 

stavem pracovníků ve společnosti. Navíc při zahájení zpracování této diplomové práce 

nebyl ještě rok 2012 uzavřen. Z uvedených důvodů je evidentní, že zvolené období 

hodnocení společnosti má plnou vypovídací schopnost a zcela odpovídá záměrům této 

diplomové práce. 

Pro další rozbory v oblasti personální práce je důležité uvést charakteristiku jednotlivých 

kategorií pracovníků, které jsou ve společnosti STROJFERR, s.r.o. přesně specifikovány a 

jsou základem personálního plánu společnosti. Každý zaměstnanec je jednoznačně zařazen 

do dané kategorie. Z tohoto zařazení se pak odvíjí základní personální náležitosti, mzda, 

benefity, směnnost apod. 

Kategorie členění pracovníků: 

 Technicko - hospodářští pracovníci (THP) - v této kategorii jsou zařazeni 

pracovníci vrcholového managementu (ředitel a jeho zástupci) a všichni pracovníci 

zajišťující obchodní, ekonomickou, personální a technickou agendu uvnitř i vně 

společnosti. Tato kategorie představuje v průměru 30% všech pracovníků 

společnosti a jejich odměňování je realizováno na základě individuálních 

smluvních a manažerských platů. 

 Jednicoví dělníci (JD) - jedná se o nejpočetnější kategorii pracovníků. Tvoří 

výrobní základnu společnosti a svojí pracovní činnost realizují na základě tzv. 

úkolových lístků, které jim stanoví jejich podíl na realizaci konkrétní zakázky. 

Úkolový lístek obsahuje normovaný čas na realizaci operace formou zařazení do 

tarifního stupně i odbornou náročnost této konkrétní práce. U této kategorie 

pracovníků jsou ve společnosti uplatněny dva způsoby hodnocení výkonu 

pracovníka a jeho mzdy. Jde jednak o přímou úkolovou mzdu (u středisek NC 

stroje a dělení materiálu), kde mzda dělníka přímo vyplývá z realizovaných 

mzdových lístků. Druhou, početnější skupinu tvoří JD, kteří sice pracují také podle 
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úkolových lístků, ale mají individuální smlouvu o smluvním platu a úkolový lístek 

slouží k hodnocení plnění výkonových norem. JD představují cca 55% pracovníků 

společnosti. 

 Režijní dělníci (RD) - jedná se o pracovníky z obslužných pracovišť (údržba a 

úklid, sklad materiálu a hotových výrobků, řidiči motorových vozíků, jeřábnice 

apod.) Tato skupina je odměňována na základě individuálních smluv o smluvním 

platu. Kategorie RD představuje cca 15% společnosti. 

 

Tabulka 2.2.1 - 1 Struktura členění pracovníků 2002 - 2011 

Rok Celkem THP JD RD Muži Ženy 

2002 113 29 70 15 87 26 

2003 111 28 69 14 84 26 

2004 131 32 84 15 102 28 

2005 143 34 92 18 115 28 

2006 131 32 82 17 106 25 

2007 127 32 78 17 103 24 

2008 129 32 78 19 106 24 

2009 116 28 67 21 95 20 

2010 107 26 62 18 89 18 

2011 112 30 63 19 94 18 

 

 

Obrázek 2.2.1 - 1 Grafické znázornění členění pracovníků podle kategorií 2002 - 2011 

Kategorie průměrného počtu pracovníků v členění na muže a ženy jsou prezentovány spíše 

z hlediska demografického. Pro úplnost je uváděno, že ženy jsou zastoupeny ve všech 

třech kategoriích zaměstnanců, s výraznějším podílem v kategorii RD a THP. 
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Obrázek 2.2.1 - 2 Grafické znázornění rozdělení pracovníků muži - ženy 2002 - 2011 

V kontextu vývoje stavu pracovníků v období 2002 - 2011 bude prezentován i vývoj 

realizovaných tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb. Jejich výše by se měla vyvíjet 

v poměru k vývoji stavu pracovníků. Výrobní společnost však musí umět reagovat na 

skutečný vývoj poptávky a proto bylo v některých složitých obdobích rozhodnuto o využití 

nestandartních postupů. Při přechodném poklesu zakázek bylo rozhodnuto o zachování 

pracovních míst při současném zkrácení pracovního týdne na 4 dny. Budoucnost při 

oživení trhu opakovaně potvrdila správnost i efektivnost tohoto postupu, což dokládá 

prezentovaný vývoj tvorby zisku ve společnosti. 

Tabulka 2.2.1 - 2 Tržby a zisk po zdanění v letech 2002 - 2011 

Rok 
Průměrný stav 

pracovníků celkem 

Tržby za prodej 

výrobků a služeb 

v tis. Kč 

Hospodářský 

výsledek po zdanění 

v tis. Kč 

2002 113 63.376 304 

2003 111 74.739 2.004 

2004 131 102.171 16.112 

2005 143 131.612 11.292 

2006 131 107.547 10.113 

2007 127 105.649 10.045 

2008 129 159.448 10.188 

2009 116 103.702 14.098 

2010 107 111.315 12.833 

2011 112 141.850 15.919 

        

Pozn. Hospodářský výsledek po zdanění byl korigován k odstranění některých atypických 

postupů, jeho výše celkem odpovídá skutečnému vývoji v období 2002 - 2011. Korekce se 
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týká zúčtování smluvních pokut z obchodních vztahů s přímým dopadem na výši 

vytvořeného zisku v účetnictví. 

 

Obrázek 2.2.1 - 3 Grafické znázornění prům. počtu zaměstnanců v letech 2002 - 2011 

2.2.2 Zhodnocení vývoje stavu zaměstnanců k tržbám  

Ve vývoji průměrných stavů pracovníků společnosti v období let 2002 - 2011 a ve vývoji 

tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb za stejné období lze vyvodit pro oblast 

personalistiky tyto závěry: 

1) Nejstabilnější pracovní kategorií jsou THP. Tato skutečnost je logická proto, že i 

v době krize, kdy dochází k poklesu výrobních zakázek je neustále nezbytné tyto činnosti 

zachovat. Jedná se o předpoklad návratu společnosti k normálnímu chodu a není možné 

oslabit zejména útvary obchodní a technické. Úspory jsou možné pouze u správních 

činností a to s využitím kumulace funkcí s následnými úsporami THP. Tento přístup byl 

uplatněn zejména v roce 2009, kdy naplno dopadla na firmu celosvětová krize. Oproti 

tomu v roce 2011 došlo k navýšení stavu pracovníků této kategorie a to v důsledku 

vytvoření nového úseku rozvoje. Jde o výsledek úspěšné žádosti o dotaci, kde pro tato 

nově vytvořená pracovní místa projekt umožňuje plnou úhradu jejich mzdy i s odvody a to 

po dobu dvou let. 

2) Poměrně stabilní kategorii pracovníků představují i RD. Tato skutečnost je 

odkazem toho, že základní obslužnost pracoviště musí být zajištěna bez ohledu na výši 

tržeb či personální obsazenost výrobních pracovišť. Prakticky jako v jediné kategorii lze 

zde vysledovat trend růstu počtu zaměstnanců. Nejde o důsledek postupného přebírání 

některých činností od externích firem do vlastní režie, ale konkrétně se jedná o převzetí 

služeb (opravy, údržba, úklid) od zanikající sesterské společnosti.  

3) Nejvýraznější změny stavu probíhaly v období 2002 - 2011 u kategorie JD. Část 

změn vyplývá z logiky věci, neboť pro tyto zaměstnance neměla společnost v některých 

letech dostatek výrobních zakázek. Část existujících nesouladů mezi realizovanými 
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tržbami a stavem JD musela být řešena spoluprací s firmami obdobného zaměření, které 

také přebytek zakázek neměly. Největší disproporce se objevily v roce 2008. Následný 

pokles JD je odkazem vzniku krizové situace. Velkým a přetrvávajícím problémem u této 

kategorie pracovníků je dlouhodobý nedostatek kvalifikované pracovní síly. Počátek této 

nedobré a rozvoj firem limitující skutečnosti je podstatný pokles zájmu o učební obory 

technického charakteru. Společnost proto musí zajišťovat mnohdy technicky náročné 

výrobní procesy s pracovníky, kteří nejsou vyučeni v oboru a kvalifikaci získali formou 

rekvalifikace. 

Zhodnocení vývoje stavu pracovníků ve společnosti STROJFERR, s.r.o. lze odvodit i 

hlavní úkoly při zkvalitňování kvalifikační struktury pracovníků. Pozornost bude zaměřena 

zejména na THP a JD. V řadě případů lze využít různých dotačních titulů, což se pozitivně 

promítne do ekonomiky společnosti. Nedílnou součástí tohoto postupu musí být i přijetí 

takových opatření, která kvalifikovanou pracovní sílu stabilizují a zabrání jejímu odchodu 

ke konkurenčním firmám. 

 

2.3 Hlavní cíle podnikatelského záměru společnosti STROJFERR, s.r.o. pro 

nadcházející období 2013 - 2015. 

Jak již bylo zmíněno v předchozím textu, je společnost subjektem s poměrně vysokou 

úrovní řízení společnosti. Nedílnou součástí tohoto řídícího procesu je podnikatelský 

záměr, který společnost zpracovává v těchto časových relacích: 

 Roční podnikatelský záměr pro detailní řízení jednotlivých úseků i celé společnosti, 

se stanovením konkrétních cílů pro nadcházející rok. 

 Střednědobý podnikatelský záměr se zakotvením rozvojových cílů jak pro 

jednotlivé úseky, tak i pro celou společnost. Tento podnikatelský plán je 

zpracováván na období 3 - 5 let v závislosti na aktuální stabilitě trhu i celého 

ekonomického okolí. 

Pro potřeby této práce se nebudeme věnovat oblastem obchodu, techniky či technického 

rozvoje. V souladu s cílem této diplomové práce budeme pracovat pouze s nejdůležitějšími 

ekonomickými kategoriemi, které mají rozhodující význam pro stanovení úkolů a cílů 

v personální oblasti. Pro společnost jsou pro období 2013 - 2015 u tržeb za vlastní výrobky 

a služby stanoveny tyto cíle: 

Rok 2013 - 140 mil. Kč 

Rok 2014 - 144 mil. Kč 

Rok 2015 - 149 mil. Kč 

Z těchto objemů je zřejmé, že cílem společnosti v nejbližším období je stabilizace 

produkce na optimální úrovni. Tento návrh by při předpokládaném růstu některých nákladů 

(zejména energie a mzdy) měl generovat roční zisk ve výši 10 - 12 mil. Kč před zdaněním. 
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Dosažení těchto výsledků dává záruku, že z vlastních zdrojů bude možné profinancovat 

investiční a rozvojové programy společnosti, případně i uspokojit oprávněné nároky 

společníků. Detailní rozpracování ekonomických výstupů společnosti do personální oblasti 

je prezentováno v 4. kapitole této diplomové práce.  
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3. ANALÝZA SYSTÉMU PERSONÁLNÍHO ŘÍZENÍ REALIZOVANÉHO VE 

SPOLEČNOSTI STROJFERR, s.r.o. 

3.1 Rozbor fluktuace pracovníků v období od 1.1.2002 do 31.12.2011 

Řešení fluktuace pracovníků je jedním ze základních procesů spadajících do systému řízení 

personální práce ve společnosti. Jedná se o spojitou nádobu zahrnující jak odchody 

pracovníků, tak jejich náhrady z dostupných externích a interních zdrojů. Jediným cílem 

tohoto procesu je zajištění dostatečného počtu pracovníků pro splnění cílů společnosti 

zakotvených v podnikatelských záměrech. Rozborem podkladů o konkrétních výstupech a 

vstupech pracovníků byly zjištěny dále uvedené personální pohyby. S ohledem na 

skutečnost, že neexistuje žádný relevantní rozdíl ve fluktuaci mezi dělníky režijními a 

jednicovými, byly tyto kategorie sloučeny. Vlastní rozbor pak byl realizován v členění na 

THP a D (dělníky), což pro kvantifikování pohybu pracovníků ve společnosti plně 

vyhovuje. 

3.1.1 Odchody pracovníků od společnosti 

Následující tabulka zobrazuje kolik pracovníků a v jakých zařazeních ve sledovaném 

období 2002 - 2011 odešlo ze společnosti STROJFERR, s.r.o. 

Tabulka 3.1.1 - 1 Odchody zaměstnanců v letech 2002 - 2011 

Rok THP Dělníci (D) 

2002 3 10 

2003 0 7 

2004 0 4 

2005 4 12 

2006 4 15 

2007 0 16 

2008 4 21 

2009 3 26 

2010 1 3 

2011 2 15 

Celkem 21 129 

 

 

 

 

 

 

 



28 

 

 

Obrázek 3.1.1 - 1 Grafické znázornění odchodů zaměstnanců v letech 2002 - 2011 

Zprůměrováním těchto údajů lze zjistit, že ročně odešli v průměru 2 THP. V poměru 

k průměrnému stavu THP ve sledovaném období tato skutečnost činila 30 THP, to 

představuje průměrný roční odchod ve výši 6% THP. Tento vývoj potvrzuje podstatně 

nižší úroveň fluktuace této kategorie zaměstnanců. Tento jev je důsledkem zejména těchto 

dvou faktorů: 

 Společnost má zájem stabilizovat zejména ty pracovníky, kteří svojí kvalifikací 

rozhodujícím způsobem ovlivňují výsledky společnosti. Jejich ztráta a případné 

nahrazení by způsobilo značné ztráty zejména v oblasti ekonomické, ale i 

technické, organizační apod. 

 S probíhajícími recesemi se společnosti obávají tvorby nových pracovních míst 

v těchto profesích, s výjimkou pracovníků technického zaměření a případný 

odchod THP může nést riziko ztráty kvalitního pracovníka. 

 Zejména v poslední době se například i v tisku objevily názory na malou 

objektivizaci realizovaných výběrových řízení, což představuje riziko nepřijetí i 

pro kvalitního uchazeče, neboť mohou být upřednostněny jiné hlediska 

nesouvisející s odbornou úrovní uchazeče. 

V dělnických profesích činil průměrný roční úbytek 13 pracovníků. V poměru 

k průměrnému stavu dělníků v období 2002 - 2011 byl tento průměr 93 pracovníků a to 

představuje roční úbytek průměrně 14% pracovníků dělnických profesí. Z hlediska 

statistického se tedy za 10 sledovaných let obměnil 1,4 krát. Skutečnost však je 

diametrálně odlišná. Ve skutečnosti společnost STROJFERR, s.r.o. disponovala 

v hodnoceném období stabilním pracovním týmem dělnických profesí, což bylo 

nezbytným předpokladem zvládnutí náročné strojírenské výroby ve vysoké kvalitě. 

Společnost v tomto období skutečně řešila ve vztahu k objemu produkce zanedbatelné 

množství reklamací. Uvedené vysoké odchody jsou způsobeny zejména těmito faktory: 
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 Nedostatek pracovníků s kvalifikací prakticky ve všech kovooborech nutil 

společnost přijímat i pracovníky, kteří bez potřebné kvalifikace a praxe nabyli 

schopní realizovat složité, technicky náročné výrobní postupy. 

 Odchody pracovníků této kategorie ve sledovaném období ovlivňovaly i dopady 

rozhodnutí v oblasti sociální, tj. zejména se zvýhodněním odchodu do důchodu a 

následně přirozeným úbytkem pracovníků. 

 Výrazným způsobem kategorii dělníků zasáhly vlny recese. Při poklesu objemu 

zakázek je celkem logické, že dochází k objektivizaci potřeb pracovníků 

dělnických profesí. Ve společnosti STROJFERR, s.r.o. k tomu došlo zejména 

v letech 2008 a 2009. 

 Vedle těchto obecných důvodů odchodu pracovníků postihl společnost v roce 2002 

individuálně zorganizovaný odchod skupiny 8 pracovníků ke konkurenci. 

Pro kompletnost údajů v této oblasti je provedena tato sumarizace údajů. Celkové odchody 

všech pracovníků za období 2002 - 2011 činily 150 pracovníků, tj. ročně v průměru 15 lidí. 

Průměrný stav v tomto období dosáhl 122. Průměrná roční fluktuace činila ca 12%. 

Přes uvedené skutečnosti je potřeba zdůraznit, že společnost STROJFERR, s.r.o. 

disponovala po celé hodnocené období stabilním jádrem pracovníků dělnických i 

technických profesí s minimálními odchody kromě přirozených úbytků. 

3.1.2 Příchody pracovníků do společnosti 

Příchody pracovníků do společnosti zobrazují téměř zrcadlově předchozí informace o 

odchodech pracovníků. Výjimky tvoří případy, kdy se společnost rozhodne v souvislosti se 

svými úkoly navýšit plánované skutečné stavy v jednotlivých kategoriích. Tabulka ukazuje 

v globálním vyjádření nástup nových pracovníků do společnosti v období let 2002 - 2011. 

Tabulka 3.1.2 - 1 Příchody zaměstnanců v letech 2002 - 2011 

Rok THP Dělníci (D) 

2002 2 10 

2003 2 11 

2004 4 24 

2005 3 13 

2006 1 3 

2007 0 17 

2008 4 18 

2009 0 8 

2010 2 6 

2011 5 20 

Celkem 21 130 
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Obrázek 3.1.2 - 1 Grafické znázornění příchodů zaměstnanců v letech 2002 - 2011 

Srovnáním příchodů a odchodů lze jednoznačně udělat závěr, že v průběhu roku 2011 se 

společnost prakticky vrátila na úroveň stavu pracovníků v roce 2002, což je výchozí rok 

hodnoceného období. Rozbor dále ukazuje, že prakticky beze změny zůstala kategorie 

THP a že v kategorii dělníků došlo k navýšení o 1 pracovníka. V průběhu hodnoceného 

období však došlo k posunu v kvalifikační struktuře pracovníků. Pouze pro úplnost 

informace jsou uváděny alespoň základní trendy. 

 U kategorie THP došlo zejména k výraznému zvýšení technicky zaměřených 

pracovníků a to na úkor THP ve správních útvarech. Jedná se o důsledek 

vybudování základny pro technický rozvoj v rámci dotačního programu. 

 U dělnických profesí došlo vlivem částečných změn ve struktuře přijímaných 

zakázek k posílení profese svářeče kovů se současným mírným poklesem 

pracovníků v profesích strojní zámečník a obráběč kovů. 

Pohyb pracovníků ve společnosti je velmi důležitým personálním procesem. Cílem 

společnosti musí být dosažení optimálního stavu. V hodnoceném období z hlediska této 

součásti personalistiky nevznikly ve společnosti žádné závažné excesy narušující sociální 

klima a interpersonální vztahy ve společnosti. 

 

3.2 Způsob plánování, výběru a rozmístění pracovníků 

V této oblasti řízení lidských zdrojů se společnost STROJFERR, s.r.o. po celé období 2002 

- 2011 řídila principem zachování poměru počtu pracovníků jednotlivých kategorií. 

Obecný princip zahrnoval záměr, že vždy na 5 pracovníků kategorie jednicových dělníků 

byli ve stavu pracovníků 2 THP a 1 RD. 

Takto byla vytvořená jakási „buňka“ čítající 8 pracovníků společnosti a celkový plánovaný 

a zpravidla i skutečný počet lidí představoval určitý násobek tohoto počtu. Tento princip 
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jednoduchého personálního plánování byl vždy nedílnou součástí taktického 

podnikatelského plánu společnosti pro daný rok i strategických plánů zpracovávaných na 

dobu pěti let. Z hlediska personálního se nejednalo o zcela přesnou formu plánovacího 

procesu, neboť nezahrnoval detailní a specifickou potřebu pracovníků v budoucím období. 

Nicméně pro řízení firmy byl využitelný. Zachování struktury pracovníků jednotlivých 

kategorií však měl pozitivní vliv na úroveň plánovacího procesu v oblasti ekonomiky. 

Stálost režijních nákladů na pracovní sílu v poměru k jednicovým dělníkům stabilizovala 

výši režijní přirážky a tím měla pozitivní vliv na cenotvorbu ve společnosti i 

vnitropodnikové oceňování výkonů. Z hlediska významu pro personální práci pak byly tyto 

záměry doplňovány o předpokládané odchody pracovníků do důchodu a to ve všech 

kategoriích. 

V předchozí kapitole byl proveden rozbor počtu odchodů pracovníků a jejich nahrazování 

z externích zdrojů. V této souvislosti společnost dodržovala zásady stanovené úřadem 

práce o hlášení volných pracovních míst a taky povinnost zakotvenou v kolektivní smlouvě 

o prezentaci uvolněného pracovního místa na vývěsce ve společnosti a to po dobu 14 dnů. 

Realizace vlastního výběru pracovníků probíhala zpravidla jednoduchým způsobem 

s omezeným počtem zájemců. Ve společnosti se však velmi osvědčila praktická zkouška 

realizovaná zejména u výrobních dělníků. Předmětem zkoušky bylo jednak ověření 

znalosti čtení strojírenských výkresů a jednak praktického provedení výrobní operace. 

Zkouška byla zavedena na základě špatných zkušeností s kvalitou přijímaných uchazečů a 

zabránila nejen vzniku nekvalitní výroby, ale i často zbytečným administrativním 

operacím. 

Ve společnosti byl při výběru a rozmísťování pracovníků běžně využíván dotazník a 

přijímací pohovor a to u všech kategorií. Při obsazování pozic THP byly v prvotním 

rozhodovacím stádiu požadovány životopisy. V několika případech bylo využito i 

výběrové řízení a to výhradně pro kategorii THP. V souvislosti s dlouhodobým 

nedostatkem kvalitních pracovníků ve strojírenství využila společnost v několika obdobích 

iniciativu svých stávajících zaměstnanců. Ve spojení s vhodnou formou finanční 

zainteresovanosti se podařilo zajistit několik pracovníků úzkoprofilových profesí. 

 

3.3 Plánování kvalifikačního rozvoje pracovníků, jejich motivace, stimulace a 

hodnocení.  

3.3.1 Plánování kvalifikačního rozvoje 

V hodnoceném období 2002 - 2011 probíhala tato část práce s lidmi ve společnosti 

STROJFERR, s.r.o. jen v omezeném rozsahu. Plánování kvalifikačního rozvoje 

jednotlivých pracovníků nebylo realizováno individuálním adresným způsobem na 

jednotlivé pozice. Až v souvislosti s realizací certifikace podle norem ISO došlo 

k důslednému zavedení alespoň jednoduchého systému plánování vzdělávání a rozvoje 

pracovníků pro daný kalendářní rok. Tento systém zahrnuje termínové rozdělení a finanční 

náročnost vzdělávacího procesu. Plán byl zpracováván v této struktuře: 
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 Školení RD, JD a THP v oblasti bezpečnosti práce 

 Periodické proškolení pracovníků vybraných profesí realizované přímo ve 

společnosti, např. jeřábník, vazač, řidič motorových vozíků. 

 Periodické proškolení pracovníků vybraných profesí realizované u externí firmy, 

týká se zejména profese svářeč. 

 Účast pracovníků dělnických profesí k získání nové či rozšíření stávající 

kvalifikace, zejména u profese svářeč získání základní či státní zkoušky 

svařování. 

 Organizace jazykového kurzu, zejména pro THP. 

 Účast zaměstnanců na ostatních vzdělávacích akcích souvisejících s výkonem 

funkce, například školení konstruktérů pro systém CAD apod. 

Z uvedeného přehledu je vidět, že podstatná část vzdělávacích aktivit byla realizována 

k zajištění povinností vycházejících pro tuto část personální práce z platných zákonů. 

V souvislosti s časovou a finanční náročností ve společnosti nebylo realizováno studium 

střední či vysoké školy formou distančního studia při výkonu zaměstnání. 

3.3.2 Motivace, stimulace a hodnocení pracovníků 

Motivace a stimulace pracovníků 

Z hlediska působení motivačních faktorů, tedy vnitřního přesvědčení jakým způsobem se 

chce pracovník podílet na chodu „své“ společnosti sehrála ve společnosti mimořádně 

významnou roli skutečnost, že se všichni zaměstnanci a to bez výjimky osobně znají. Často 

se jedná o příbuzenské vztahy, které lze neformálně využívat nejen pro motivaci, ale i pro 

jakýsi druh neformální kontroly. Významným způsobem ovlivnil tuto stránku i fakt, že 

původně byla tato část společnosti Ferrum strojírna, a.s. určena k postupnému ukončení 

činnosti. Souhrou okolností se však podařilo vyčleněním zaměstnanců do nového subjektu 

STROJFERR, s.r.o. vytvořit personální seskupení, které jejich nadbytečnost a nepotřebnost 

semkla. Vytvořilo se tak jádro vzájemně spolupracujících pracovníků a to jak na úrovni 

vrcholové, tak na úrovních ostatních. Ve společnosti byla pevně stanovená pracovní doba, 

které se podřídili bez výjimky všichni pracovníci. Pozitivním faktorem pro motivaci 

zaměstnanců bylo i pravidelné konání měsíčních výrobních porad, kde byli pracovníci 

pravdivě a objektivně informováni o celkovém vývoji společnosti. Výrobní porada sloužila 

nejen ke kritice nešvarů, ale i k prezentaci lidí, kteří vývoj společnosti ovlivnili pozitivním 

způsobem. Spolu s narůstající důvěrou v budoucnost společnosti tak spolu s dále 

prezentovanou motivací došlo u podstatné části zaměstnanců k vytvoření pozitivního 

vztahu a sounáležitosti k firmě. Tyto motivační faktory byly významně podpořeny formou 

stimulace, tedy vnější motivace pracovníka. V další kapitole je detailně rozebrána 

dynamika růstu průměrných výdělků ve společnosti. Zainteresovanost na výsledcích 

společnosti byla dosažena zavedením přesných a oboustranně závazných pravidel pro 

výplatu mimořádných odměn na dovolenou a vánoce. 
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Hodnocení pracovníků 

Tato oblast personality byla ve společnosti v určitém rozsahu realizována, i když nešlo o 

postup jednoznačně plánovaný či řízený. Základním hodnotícím procesem bylo hodnocení 

průběžné, související s hodnocením pracovníka v souvislosti s přiznáním prémií za daný 

měsíc. U JD bylo měsíčně realizováno i srovnávání výsledků podle stanovených norem. 

Nárazový charakter mělo hodnocení plnění úkolů při mimořádných opatřeních 

souvisejících s plněním složitých, termínově přesně definovaných výrobních úkolů. 

Pravidelným hodnotícím procesem bylo i příležitostné hodnocení a to u pracovníků ve 

zkušební době. Toto hodnocení zahrnovalo vždy nejen názory nadřízených (vedoucí 

pracovní čety, mistr apod.), ale i hodnocení ze strany tohoto pracovníka. Tyto informace 

měly dopad na řadu opatření realizovaných na základě těchto „pohledů zvenčí“. Přes již 

zmíněnou skutečnost, že hodnocení pracovníků netvořilo ucelený systém, byl jeho přínos 

pro úroveň personální práce velmi pozitivní. 

 

3.4 Analýza vývoje průměrného výdělku a mzdového systému v období 2002 - 2011 

Vývoj průměrného výdělku pracovníků společnosti STROJFERR, s.r.o. v hodnoceném 

období mělo klíčový význam pro zachování pozitivního sociálního klimatu bez 

jakéhokoliv náznaku porušení sociálního smíru ve společnosti. Při zavádění své činnosti 

společnost převzala své zaměstnance včetně platového zařazení u předchozího subjektu. 

Pro objektivnost je třeba uvést, že tato úroveň byla velmi nízká a v průměru nedosahovala 

ani částky 11.000 Kč na zaměstnance a měsíc. Hlavním důvodem tohoto stavu byl relativní 

přebytek pracovníků v souvislosti s malou poptávkou po důlních strojích a malý vliv měla i 

existující konkurence výrobců, která by vyvolala tlak na růst mezd. Hned při zahájení 

činnosti přijalo nové vedení společnosti záměr stabilizovat kvalitní a kvalifikované 

pracovníky společnosti za pomocí mzdového ocenění jejich práce. Konkrétním cílem bylo 

stabilizování průměrného výdělku na úrovni celostátního průměru. Dále prezentovaný 

vývoj dokládá, že se společnosti STROJFERR, s.r.o. podařilo tento dlouhodobý personální 

záměr naplnit. Vývoj průměrného výdělku na pracovníka a měsíc zobrazuje následující 

tabulka. 

Tabulka 3.4 - 1 Vývoj průměrného výdělku v letech 2002 - 2011 

Rok Průměrný výdělek Meziroční nárůst v 

Kč 

Meziroční nárůst v 

% 

2002 12.859 Kč - - 

2003 13.953 Kč + 1.094 Kč + 8,5 % 

2004 15.140 Kč + 1.187 Kč + 8,5 % 

2005 18.234 Kč + 3.094 Kč + 20,4 % 

2006 18.512 Kč + 278 Kč + 1,5 % 

2007 19.182 Kč + 670Kč + 3,6 % 

2008 21.276 Kč + 2.094 Kč + 10,9 % 

2009 18.571 Kč - 2.705 Kč - 12,7 % 
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2010 21.086 Kč + 2.515 Kč + 13,5 % 

2011 24.096 Kč + 3.010 Kč + 14,3 % 

Celkem  - + 11.859 Kč + 87,4 % 

          

 

Obrázek 3.4 - 1 Grafické znázornění vývoje průměrného výdělku v Kč letech 2002 - 2011 

Průměrný měsíční výdělek pracovníka společnosti se v období 2002 - 2011 zvyšoval 

v průměru o 8,7% ročně. Ještě výraznější posun tohoto ukazatele dokládá orientační 

srovnání s průměrným výdělkem pracovníků před převodem do této společnosti. 

Srovnáním průměrného výdělku za rok 2000 a průměrného výdělku za rok 2001 lze 

vygenerovat nárůst cca 120%, což představuje průměrný roční nárůst o 11%.  

Z předložených údajů lze odvodit určité odchylky, které však lze objektivně a logicky 

vysvětlit. 

 V roce 2005 došlo ve srovnání s rokem 2004 k nárůstu o více než 20%. Jde o 

důsledek kumulace tří vlivů: 

- Podstatné rozšíření smluvních platů do dělnických profesí 

- Velký nárůst výroby spojený se zvýšením přesčasové práce 

- Zavedení manažerských odměn za hospodářské výsledky 

 Vysoký nárůst v roce 2008 je důsledkem rekordní výše tržeb společnosti spojený 

s růstem přesčasové práce a tlakem na růst mezd. 

 Pokles v roce 2009 je důsledkem krize, která postihla i společnost STROJFERR, 

s.r.o. Ve společnosti byl zaveden čtyřdenní pracovní týden, pátý pracovní den byl 

hrazen ve výši 60% průměrného výdělku každého zaměstnance. 

 Rok 2011 byl opět velmi úspěšný z hlediska realizovaných tržeb. Další tlak na růst 

mezd byl důsledkem zřízení úseku rozvoje. K zajištění kvalifikovaných 

konstruktérů byla nezbytná mzdová stimulace s následným zvyšováním mezd 

kmenových zaměstnanců. 
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Vývoj průměrných výdělků ve společnosti je doprovázen i postupnými změnami způsobu 

odměňování jednotlivých kategorií pracovníků.  

U kategorie THP bylo v počáteční fázi využíváno pro odměňování převážné většiny 

pracovníků tarifní mzdy. Ve společnosti bylo stanoveno celkem 12 tarifních stupňů, 

z nichž pro THP byly určeny 6 - 12 tarifní stupeň. Do skupiny pracovníků se smluvními 

platy byli zařazeni pouze vrcholoví manažeři společnosti. Pro zjednodušení vedení mzdové 

agendy bylo postupně zrušeno odměňování podle tarifních stupňů a všichni THP 

pracovníci měli smluvní platy, ředitel společnosti byl odměňován na základě manažerské 

smlouvy. 

U kategorie RD bylo uplatněno zařazení do tarifních stupňů. Podle náročnosti byl 

pracovníkům přiznáván 2 -7 tarifní stupeň. 1. tarifní stupeň v praxi nebyl uplatněn, 

představoval však ve společnosti minimální mzdu a jeho výše byla vždy nad úrovní státem 

oficiálně vyhlašované minimální mzdy. Stejně jako u THP mělo i u RD tarifní odměňování 

charakter měsíční mzdy. 

U kategorie JD byli zaměstnanci rovněž zařazováni do tarifních stupňů podle získané 

kvalifikace. Jejich mzda však měla charakter přímé úkolové mzdy a jejich skutečný 

měsíční výdělek byl závislý na množství a odborné náročnosti jimi realizovaných 

výrobních operací. Tarify byly stanoveny jako minutové a výdělek tvořil součet 

odvedených minut v příslušném tarifním stupni. I v této kategorii bylo stanoveno 7 

tarifních stupňů.  

V kategoriích RD a JD postupně převládl trend zařazování zaměstnanců do smluvních 

platů, což umožňovalo diferencovat mzdy pracovníků podle skutečných schopností. RD 

jsou v současnosti zařazení do smluvních platů bez výjimky. U RD zůstaly zachovány 

minutové tarify ve střediscích NC stroje. Přechod z tarifního odměňování na smluvní plat 

by mohl způsobit výrazný pokles produktivity práce, protože se jedná o pracoviště 

s vícestrojovou obsluhou (NC stroje) či kumulací činností při realizaci výrobních operací 

kdy po dobu činnosti pálícího stroje či pily vykonává pracovník jinou výrobní operaci 

(dělení materiálu). 

Společné pro všechny kategorie pracovníků je výše výkonnostních prémií. Ta činí 20% 

z tzv. základní mzdy, tedy buď částky stanovené smluvním platem či výši odvedených 

úkolových mezd u dvou výše uvedených středisek. Pravidla poskytování těchto odměn 

jsou zakotvena v prémiovém řádu společnosti. Obecně lze ale uvést tyto principy: 

 U THP a RD je přiznání 10% výkonnostních prémií závislé na vytvoření zisku 

společnosti v progresi od počátku roku. 

 U JD je přiznání 10% výkonnostních prémií závislé na individuálním plnění 

výkonové normy konkrétním pracovníkem. 

 U všech kategorií je přiznání dalších 10% výkonnostních prémií závislé na 

individuálním hodnocení pracovníka v oblasti pracovní kázně, kvality práce, 

dodržování zásad bezpečnosti práce apod. 
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Uplatněný systém odměňování umožňoval společnosti v minulém období celkem 

variabilní přístup k odměňování pracovníků, nicméně nebyl vždy důsledně využíván a 

často vykazoval znaky formálnosti při hodnocení jednotlivých pracovníků. 

Kromě uvedených dvou základních součástí mzdy byl ve společnosti důsledně realizován 

systém příplatků a to ať těch, které jsou povinné ze zákona, tak těch, které jsou 

zaměstnavatelem poskytovány na základě vlastního rozhodnutí s oporou např. v kolektivní 

smlouvě či prémiovém řádu společnosti. Systém odměňování ve společnosti zahrnuje tyto 

další mzdové požitky: 

 Při překročení plánovaného zisku v progresi od počátku roku je pracovníkům 

formou odměny na dovolenou a vánoce přiznáván finanční bonus ve výši 50 Kč za 

odpracovanou směnu. 25 Kč je nároková část, dalších 25 Kč lze přiznat na základě 

hodnocení pracovníka nadřízeným. Bonus se výdělku pracovníka projeví částkou 

až 12.000 Kč za rok. 

 Za práci přesčas je poskytován příplatek ve výši 25% průměrného výdělku. 

 Za práci o sobotách a nedělích je poskytován příplatek ve výši 25% průměrného 

výdělku. 

 Za práci v noci je poskytován příplatek 10 Kč/hod. 

 Za práci v odpolední směně je poskytován příplatek 5 Kč/hod. 

 Za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém prostředí je poskytován příplatek 6 

Kč/hod. 

 Za práci v podzemí u obchodních partnerů je poskytován příplatek 200 Kč/směnu. 

 Příplatek za práci ve svátek, který je poskytován ve výši 100% průměrného 

výdělku. 

Systém je v současnosti nastaven tak, aby byla garantována všem zaměstnancům 

minimální mzda ve výši 9.000 Kč za měsíc. 

 

3.5 Kolektivní smlouva jako součást řízení lidských zdrojů 

Ve společnosti STROJFERR, s.r.o. má poměrně silnou pozici základní organizace 

odborového svazu pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu (ZO OS PHGN 

Strojferr). Atypické začlenění odborové organizace (logičtější by bylo začlenění do 

vyššího odborového orgánu např. KOVO) je dáno historicky tím, že původní společnost, 

ze které STROJFERR, s.r.o. vznikl, byla začleněna do důlní společnosti OKD Ostrava. 

Zatímco firma se kompletně osamostatnila, odborová organizace zůstala součástí 

předchozího odborového uskupení. Přes určité problémy zpočátku spolupráce (zcela 

odlišný byl charakter práce většiny zaměstnanců) však postupně došlo k nalezení 

společných zájmů. Konfrontační charakter byl nahrazen spoluprací obou smluvních stran 

s kompromisy zahrnujícími spokojenost zaměstnanců i zájmy zaměstnavatele. Podíl 

organizovanosti zaměstnanců v odborové organizaci dosahuje téměř 50% pracovníků 

společnosti. 
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Kolektivní smlouva je pravidelně uzavírána vždy na dobu jednoho roku. Její začlenění do 

systému personalistiky ve společnosti je odvozeno z jejího obsahu. Vedle organizačních 

údajů, zahrnujících přesnou specifikaci smluvních stran, platnost, kontrolní mechanismy a 

postavení odborové organizace zahrnuje oblasti odměňování, pracovně právní záležitosti, 

sociální oblast atd. 

3.5.1 Principy odměňování v kolektivní smlouvě 

Zakotvení principu odměňování pracovníků společnosti do kolektivní smlouvy dále 

výrazně posiluje právní sílu individuálních smluv zaměstnanců či prémiového řádu. Jde 

zejména o zakotvení těchto principů: 

 Minutové tarify úkolových dělníků 

 Stanovení minimální mzdy ve společnosti 

 Valorizační doložka při překročení inflace o 5% 

 Výše a podmínky pro přiznání příplatků 

 Odměnu pracovníků při odchodu do důchodu 

 Výplatní termíny v jednotlivých měsících 

3.5.2 Pracovně právní otázky v kolektivní smlouvě 

Z hlediska pracovně právní problematiky mají největší význam tyto zásady zakotvené 

v kolektivní smlouvě: 

 Pracovní doba je rovnoměrná a činí 7,5 hodiny denně a 37,5 hodin týdně. 

 Pravidla pro práci přesčas. 

 Pravidla pro čerpání dovolené. Základní výměra je stanovená na 4 týdny za rok. 

3.5.3 Sociální náležitosti v kolektivní smlouvě 

V této části kolektivní smlouvy jsou zahrnuty povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatele 

v těchto konkrétních činnostech: 

 Povinnost vstupní lékařské prohlídky zaměstnance a realizace preventivních 

prohlídek u závodního lékaře. Úhradu nákladů spojených se vstupní prohlídkou 

převzal zaměstnavatel, úhrada je realizována po uplynutí výpovědní lhůty 

 Zásady pro zajištění stravování zaměstnanců včetně hodnoty poskytovaných 

stravenek 

 Poskytování příspěvku a penzijní připojištění pracovníků 

 Zřízení sociálního fondu ve společnosti 

3.5.4 Ostatní zásady zakotvené v kolektivní smlouvě 

V rámci této kapitoly zahrnuje uzavřená kolektivní smlouva tyto zásady: 

 Pravidla pro realizaci prověrek v oblasti bezpečnosti práce 

 Účast zástupců odborů na akcích souvisejících s bezpečností práce 
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 Závazek odborové organizace napomáhat vedení společnosti při plnění cílů 

v oblasti hospodaření 

Platnou kolektivní smlouvu uzavřenou mezi ředitelem společnosti STROJFERR, s.r.o. a 

předsedou ZO OS PHGN Strojferr lze označit za vyváženou, zajišťující přes vcelku malý 

rozsah (7 stran) základní práva a povinnosti zaměstnavatele i zaměstnanců. 

 

3.6 Poskytování firemních benefitů a analýza jejich účinnosti 

Poskytování různých dodatečných výhod zaměstnancům společnosti bylo podstatným 

způsobem zavedeno zejména v období zvýšené potřeby zaměstnanců. Úroveň odměňování 

se mezi konkurenčními firmami prakticky vyrovnala a poskytování výhod, benefitů ze 

strany některých zaměstnavatelů se stalo mnohdy klíčovým faktorem pro rozhodnutí 

uchazeče o zaměstnání. Ve společnosti funguje pro zaměstnance vcelku štědrý systém 

benefitů. V této souvislosti je nutné zmínit, že zvyšováním některých benefitů bylo 

stimulováno daňovým zvýhodněním a částečně v některých případech suplovalo valorizaci 

mezd. Systém benefitů poskytovaných ve společnosti STROJFERR, s.r.o. zahrnuje tyto 

položky: 

3.6.1 Příspěvek na penzijní připojištění 

 

Ve společnosti je příspěvek na penzijní připojištění poskytován podle těchto zásad: 

 

 Příspěvek zaměstnavatele činí 3% z vyměřovacího základu, maximálně 500 Kč za 

měsíc. 

 Příspěvek náleží zaměstnancům po splnění podmínky délky pracovního poměru ve 

společnosti nejméně 1 rok. 

 Podmínkou poskytování tohoto příspěvku zaměstnavatele je vlastní příspěvek 

zaměstnance ve výši nejméně 100 Kč za měsíc. Úhradu za zasílání příspěvku za 

zaměstnavatele i zaměstnance zajišťuje zaměstnavatel. Neznamená to však pro něj 

žádné mimořádné náklady, neboť většina penzijních fondů zajišťuje různými 

formami refundaci těchto nákladů. Z hlediska působení na stabilizaci zaměstnanců 

lze tuto výhodu označit za mimořádně přínosnou. Vedle určitého daňového 

zvýhodnění zaměstnavatele i zaměstnance se jedná o formu výhodnou. V jiných 

firmách obdobného charakteru se jedná o výhodu, nicméně ta nebývá 

samozřejmostí. Určitou nevýhodou pro zaměstnavatele je možnost přenosu tohoto 

benefitu k novému zaměstnavateli v případě ukončení pracovního poměru 

zaměstnance. Příspěvek si pracovník může vybrat bez postihu hotově jednorázově, 

avšak ve věku minimálně 60 let a délce spoření alespoň 5 let. 

3.6.2 Příspěvek na stravování 

V této oblasti se ve společnosti realizuje systém, který plně akceptuje potřeby 

zaměstnanců. Tuto část lze rozdělit do dvou různých oblastí: 
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 Poskytování teplé stravy zaměstnancům je zajištěno pro denní směnu v zařízení 

sloužícím více firmám umístěném v areálu. Teplé jídlo ve formě polévek či cenově 

dostupných menu je poskytováno v přijatelných a rychle dostupných prostorách. 

Nákup teplého jídla i svačin je umožněn v omezeném rozsahu i odpolední směně. 

 Poskytování stravenek umožňujících nákup jak v závodní jídelně, tak nákup 

potravin mimo areál. Hodnota stravenek se postupně vyvíjela od 35 Kč až po 

současných 80 Kč za každou odpracovanou směnu. Po celou dobu poskytování této 

výhody je uplatněn příspěvek zaměstnavatele ve výši 55% a příspěvek zaměstnance 

ve výši 45%. Stravenka je v celospolečenském měřítku považována za 

nejoblíbenější benefit. Ve společnosti STROJFERR, s.r.o. je poskytována zpravidla 

v prvním týdnu po skončení kalendářního měsíce a supluje tak zrušení zálohy na 

mzdu. 

3.6.3 Sociální fond 

Ze zisku vytvořeného společností byl založen sociální fond. Jeho původní výše byla 

100.000 Kč, v současnosti je v sociálním fondu společnosti 300.000 Kč. Fond je určen pro 

všechny zaměstnance společnosti a jsou z něj poskytovány bezúročné půjčky 

zaměstnancům ve výši 10.000 Kč. Půjčka, se při čerpání splácí tak, že je zaměstnancům 

provedena srážka ze mzdy ve výši 1.000 Kč měsíčně. Uplatněný systém tak umožňuje, aby 

každý měsíc byly poskytnuty vždy 3 nové půjčky. Současně čerpá půjčku vždy 30 

pracovníků. Ve fondu je uplatněna zásada, že každý obdrží vždy pouze jedinou půjčku, aby 

byla zajištěna návratnost půjčky při ukončení pracovního poměru či jiné neočekávané 

události. Tato výhoda je pracovníky společnosti hodnocena velice pozitivně. Umožňuje 

vyřešení drobných mimořádných finančních problémů s přijatelnou dobou splatnosti. 

3.6.4 Mobilní telefony 

V souvislosti se zlepšující se finanční situací společnosti a dynamickým rozvojem 

mobilních operátorů a poskytovaných služeb byla zavedena a postupně rozšiřována síť 

využívaných služeb mobilních operátorů. Ta v současnosti zahrnuje téměř 50 uživatelů. 

Mobilními telefony jsou vybaveni všichni pracovníci na klíčových pracovních pozicích a 

to ať u kategorie THP (téměř všichni), tak u dělnických kategorií (vedoucí pracovníci čet, 

odloučená a vícesměnná pracoviště, sklad apod.). Nesporným přínosem u této výhody je, 

že současně s benefitem je uplatněn i významný nástroj řízení společnosti na základě 

permanentní dostupnosti klíčových pracovníků společnosti. I tato výhoda je ze strany 

zaměstnanců hodnocena vyloženě pozitivně, neboť umožňuje i soukromé využití 

mobilních telefonů. Výše nároků každého zaměstnance je stanovena měsíčním limitem pro 

konkrétní funkci. Překročení stanoveného limitu uhradí zaměstnanec formou srážky ze 

mzdy. 

3.6.5 Poskytování osobních pomůcek a oděvů 

Mezi poskytované výhody, které nejsou samozřejmostí u každé společnosti, je poskytování 

pracovního oděvu, obuvi a ostatních pomůcek souvisejících s pracovní činností. Ve 
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společnosti STROJFERR, s.r.o. je postup upraven směrnicí, která jednoznačně stanoví 

nároky zaměstnanců. Patří zde zejména: 

 Poskytování pracovního oděvu zdarma. 

 Poskytování pracovní obuvi zdarma. 

 Poskytování hygienických prostředků (mýdlo, písek na ruce, ručník) zdarma. 

 Poskytování zimního oblečení vybraným skupinám zdarma. 

 Poskytnutí ochranných pomůcek (přilby, brýle, rukavice) zdarma. 

Realizovaný systém je zcela přehledný jak po stránce nároků, tak evidence poskytovaných 

náležitostí. Tento systém je pracovníky přijímán v souvislosti s tradicemi jako 

samozřejmý, nicméně nárok u celé řady uvedených položek má fakultativní, nikoli 

zákonem stanovený charakter. 

3.6.6 Ostatní benefity 

V závěru této kapitoly je pro úplnost nutné zmínit další doplňkové benefity využívané 

pracovníky společnosti. Jedná se o: 

 Používání služebního vozidla i pro soukromé účely u ředitele společnosti. 

 Poskytnutí služebního notebooku řediteli společnosti a jeho zástupci pro obchod. 

 Doplňkově lze mezi benefity zařadit i bezplatné parkování v areálu společnosti. 

Firma poskytuje dostatečný počet parkovacích míst pro zaměstnance. 

 K dosud poskytovaným benefitům lze zařadit i umožnění rekreace ve vlastním 

zařízení na Senci ve Slovenské republice. 

Sumarizací uvedených kapitol lze přidat závěr, že společnost STROJFERR, s.r.o. zajišťuje 

poskytováním všech těchto výhod poměrně vysoký komfort, který je předpokladem 

spokojenosti jejich pracovníků. 

 

3.7 Neformální aktivity jako součást řízení lidských zdrojů 

V předchozím textu byla zmíněna velmi dobrá spolupráce mezi vedením společnosti a 

vedením odborové organizace. Tento vztah se pozitivně promítá do mimopracovních 

aktivit souvisejících se systémem personální práce ve společnosti. Organizace dále 

uvedených akcí je z hlediska financování zajišťována vedením společnosti formou 

finančních darů poskytovaných odborové organizaci. Rovněž většinu administrativních 

činností zajišťuje společnost, protože logicky disponuje potřebným časovým prostorem a 

technickými prostředky. Odborová organizace pak konkrétní práci s lidmi při zajišťování 

účasti i mimopracovní výpomoci na jednotlivých akcích. V této části budou uvedeny pouze 

pravidelně se opakující akce, ke kterým patří: 

 Oslava MDŽ k uznání práce žen ve firmě. V rámci pracovní doby je zajištěno 

drobné pohoštění, květiny a drobné dárky pro každou ženu. Akce se zúčastňuje 

vedení odborů a celé vedení společnosti. 
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 Fotbalový turnaj zaměstnanců společnosti. Probíhá pravidelně vždy v červnu. 

Součástí turnaje je společenská část. Akce se zúčastňuje vždy kolem 80 -100 

zaměstnanců a jejich rodinných příslušníků. 

 Organizace dvou až třídenních zájezdů. Bývají realizovány zpravidla v září. Kromě 

příspěvku z odborů přispívá na každého účastníka zájezdu (pracovník společnosti či 

rodinný příslušník) zaměstnavatel částkou 1.000 Kč. 

 Pravidelná setkání s důchodci. Probíhají vždy v měsíci listopadu a bývalí 

zaměstnanci jsou zde informováni o vývoji ve firmě a jejích dalších cílech. 

 Výroční porada úseků. Jedná se o slavnostní posezení zaměstnanců jednotlivých 

útvarů před koncem roku s příspěvkem od odborové organizace. 

Přehled těchto pravidelných neformálních aktivit je potvrzením snahy vedení společnosti o 

vytvoření pozitivního personálního klimatu i vytvoření předpokladu pro dobrou regeneraci 

pracovníků. 

 

3.8 Dotazníkové šetření k řízení lidských zdrojů ve společnosti 

V návaznosti na probíranou tématiku diplomové práce bylo osloveno 10 pracovníků 

společnosti STROJFERR, s.r.o. s požadavkem zodpovězení otázek spojených s řízením 

lidských zdrojů ve společnosti. Oslovenými zaměstnanci byli nejen ředitel společnosti, ale 

také jeho zástupci a vedoucí některých útvarů. Dotazníky byly rozdány 10 zaměstnancům 

na poradě vedení, byly anonymní, všichni dotázaní odpověděli na všechny položené 

otázky. Položené otázky byly dvojího charakteru, na prvních 8 otázek oslovení pracovníci 

odpovídali pomocí hodnotící škály, na druhou část otázek vybírali z odpovědí ano, ne, 

nevím. Dotazníkového šetření se zúčastnili tito zaměstnanci: 

 Ředitel společnosti 

 Zástupce ředitele pro obchod 

 Zástupce ředitele pro nákup 

 Zástupce ředitele pro výrobu 

 Zástupce ředitele pro rozvoj 

 Zástupce ředitele pro technický úsek 

 Vedoucí výrobního úseku 

 Vedoucí organizačního úseku 

 Vedoucí ekonomického úseku 

 Vedoucí personální a mzdové agendy 

V první části dotazníku vybraní pracovníci odpovídali na položené otázky hodnotící 

škálou. Položené otázky byly tyto: 

1) Vyhovuje Vám sociální klima a interpersonální vztahy ve společnosti? 

2) Jste spokojen/a se systémem hodnocení pracovníků? 
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3) Jste spokojen/a se systémem odměňování ve společnosti? 

4) Jste spokojen/a se systémem přijímání nových pracovníků? 

5) Jste spokojen/a s kvalifikační úrovní svých podřízených? 

6) Jste spokojen/a s možnostmi dalšího vzdělávání ve společnosti? 

7) Vyhovuje Vám systém prémiových ukazatelů pro přiznání výkonnostních odměn? 

8) Jste spokojen/a se systémem zaměstnaneckých benefitů? 

Tabulka č. 3.8 - 1 Výsledky položených otázek, odpovědi hodnotící škálou 

číslo otázky velmi 

spokojen 

spíše 

spokojen 

spokojen nespokojen velmi 

nespokojen 

1. 10 0 0 0 0 

2. 8 2 0 0 0 

3. 8 1 1 0 0 

4. 9 1 0 0 0 

5. 7 1 2 0 0 

6. 7 1 2 0 0 

7. 9 0 1 0 0 

8. 9 1 0 0 0 

  

Většina vedoucích pracovníků je velmi spokojena se sociálním klimatem ve společnosti a 

s vnitřními vztahy, které jsou založeny na dlouhodobých vazbách a dalo by se říci až 

vzájemném přátelství a to na úrovni nejen vedení, ale také v rámci vztahů s podřízenými, 

systém hodnocení a odměňování je také hodnocen velmi kladně, jediné, kde jsou oslovení 

spokojeni pouze průměrně je kvalifikační úroveň podřízených a možnost dalšího 

vzdělávání nejen podřízených, ale i samotných oslovených. Tato oblast je v další části 

práce, konkrétně v kapitole 4 rozpracována o podrobnější návrhy ke zlepšení. 

Druhá část dotazníku obsahovala také 8 otázek, na které oslovení zaměstnanci odpovídali 

ve struktuře ano, ne, nevím. Položené otázky byly tyto: 

1) Má Vaše společnost dobrou image pro vnější okolí, je perspektivním zaměstnavatelem? 

2) Jste spokojen s náplní Vaší práce a s pracovní pozicí? 

3) Uvítal/a byste pružnou pracovní dobu? 

4) Je v současné době dostatečný počet pracovníků na úseku za který zodpovídáte? 

5) Jsou Vaši podřízení dostatečně motivováni? 

6) Uvažujete o výměně některých Vašich stávajících podřízených? 

7) Uvítal/a byste organizované vzdělávání v rámci pracovní doby? 
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8) Uvítal/a byste větší délku základní dovolené na úkor příspěvku na dovolenou a vánoce? 

Tabulka č. 3.8 -2 Výsledky položených otázek dle odpovědí ano, ne, nevím    

číslo otázky ano ne nevím 

1. 10 0 0 

2. 10 0 0 

3. 3 7 0 

4. 9 1 0 

5. 9 1 0 

6. 2 8 0 

7. 3 5 2 

8. 0 10 0 

 

Oslovení vedoucí pracovníci jsou celkově spokojeni s klimatem ve společnosti, se svými 

pracovními pozicemi, náplní práce a s tím, pro jakou pracují firmu, tedy to, jakou má firma 

image, jak působí navenek. Vzdělávání v rámci pracovní doby již někteří zaměstnanci 

využívají a jiní by uvítali spíše možnost sebevzdělání v externích institucích a tedy 

případnou podporu při doplnění tohoto dalšího vzdělávání. Je zajímavé, že pružná pracovní 

doba není jednoznačně vyžadována a naproti tomu je upřednostňován příspěvek na 

dovolenou a vánoce před prodloužením doby základní dovolené. 

Odpovědi z obou dotazníků se téměř shodují v základních otázkách, tedy, že ve firmě jsou 

manažeři a vedoucí pracovníci celkově spokojeni s tím, jak probíhá řízení lidských zdrojů 

ve společnosti a s možnostmi, jak mohou k této části práce sami přispívat.  
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4. OBJEKTIVIZACE POTŘEBY PRACOVNÍKŮ VE SPOLEČNOSTI PRO 

OBDOBÍ 2013 - 2015 A NOVÉ TRENDY V PERSONÁLNÍ PRÁCI SPOLEČNOSTI. 

4.1 Východiska pro změny v řízení lidských zdrojů ve společnosti 

V předchozím textu této diplomové práce byly připraveny jednotlivé kroky pro naplnění 

cíle této práce. Tím bylo vytvoření analytického materiálu pro případnou optimalizaci 

potřeb pracovníků ve společnosti. Tento cíl zahrnuje nejen optimalizaci potřeb pracovníků 

společnosti, ale i případnou korekci jednotlivých součástí řízení lidských zdrojů, což 

s tímto cílem neodmyslitelně souvisí. Předchozí texty k realizaci cíle diplomové práce 

zahrnují tato východiska: 

 Teoretické zásady pro realizaci vlastní personální práce a to v členění na: 

- Výběr a rozmístění pracovníků 

- Personální plánování 

- Motivace pracovníků 

- Hodnocení a kvalifikační rozvoj pracovníků 

- Odměňování pracovníků 

 Charakteristiku společnosti STROJFERR, s.r.o., jehož systém řízení lidských 

zdrojů bude korigován tak, aby vyhovoval charakteru a potřebám této společnosti. 

Tato část diplomové práce zahrnuje: 

- Historii společnosti 

- Výrobní program společnosti 

- Vývoj stavu pracovníků za období 2002 - 2011 

- Základní cíle podnikatelského záměru na období 2013 - 2015 

 Detailní analýzu stávajícího systému řízení lidských zdrojů zaměřenou na : 

- Příchody a odchody pracovníků v období 2002 - 2011 

- Postup při výběru a rozmístění pracovníků 

- Kvalifikační rozvoj pracovníků 

- Vývoj průměrného výdělku ve společnosti 

- Kolektivní smlouva 

- Poskytování firemních benefitů 

- Neformální aktivity v řízení lidských zdrojů 

Uvedené podklady tvoří prakticky kompletní východiska pro formulaci základních 

personálních cílů společnosti pro nejbližší období, tj. roky 2013 - 2015. Výstupem nebude 

zcela nový systém při řízení lidských zdrojů, ale návrh systému, který bude vycházet 

z osvědčených postupů uplatňovaných ve společnosti s korekcí či doplněním těch činností, 

které mohou při realizovaných změnách zvýšit účinnost řízení lidských zdrojů ve 

společnosti a být přínosné pro individuální i týmové potřeby všech pracovníků. 
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4.2 Objektivizace počtu pracovníků společnosti v členění na jednotlivé kategorie 

Hlavním úkolem společnosti v období 2013 - 2015 bude stabilizace pracovníků na úrovni 

odpovídající potřebám vycházejícím z ekonomické části podnikatelského záměru na toto 

období. Taxativní stanovení potřebného počtu pracovníků je problém velice složitý. Vedle 

zajištění cílů obchodní politiky společnosti zakotvených v tomto záměru musí plánovaný 

počet pracovníků akceptovat řadu dalších podmínek z pohledu organizačního či 

ekonomického. Z hlediska organizačního musí plánovaný stav pracovníků svojí strukturou 

zajišťovat plnění těchto povinností: 

 Povinné informace vůči svému okolí, např. povinné statistické výkazy, hlášení 

úřadu práce, informace pro odborníky v oblasti bezpečnosti práce, obchodní vztahy 

apod. 

 Vedení všech vnitropodnikových agend pro realizaci jednotlivých zakázek od 

vydání zakázkového listu, přes zpracování technologického oběživa, zajištění 

potřebného materiálu, vlastní výrobu produktu, dodání odběrateli, jeho fakturaci, 

vyplácení mezd a všech dalších náležitostí souvisejících s výrobní firmou. 

 Zajištění plné obslužnosti všech pracovišť ze strany pomocného a obslužného 

personálu a to tak, aby bylo zabráněno vzniku prostojů u jednicových dělníků. 

Při stanovení konkrétního počtu pracovníků v jednotlivých kategoriích budou vzaty 

v úvahu tyto tři skutečnosti: 

 Průměrný stav pracovníků v jednotlivých kategoriích za období 2002 - 2011 

 Průměrný stav pracovníků v jednotlivých kategoriích v roce 2011. V tomto roce je 

výše realizovaných tržeb prakticky totožná s cíli podnikatelského záměru na období 

2013 - 2015. Společnost v tomto roce dosáhla obratu cca 142 mil. Kč, 

podnikatelský záměr předpokládá na další 3 roky tržby ve výši 140 mil., 144 mil., 

149 mil. Kč. Jedná se o stabilizaci výkonnosti firmy s promítnutím inflačních vlivů. 

 Skutečné průměrné stavy pracovníků dle jednotlivých kategorií v roce 2012. Tyto 

údaje představují výchozí informaci pro personální činnost společnosti zejména 

v průběhu roku 2013. 

4.2.1 Objektivizace počtu THP 

Dle předchozího textu představují základnu pro objektivizaci počtu THP tyto konkrétní 

údaje: 

- Průměrný stav THP v letech 2002 - 2011:  30 pracovníků 

- Průměrný stav THP v roce 2011:  30 pracovníků 

- Průměrný stav THP v roce 2012:  32 pracovníků 

Již tyto údaje vyvolávají jednoznačný příklon k závěru, že u této pracovní kategorie by 

byla určitá míra objektivizace stavu žádoucí. Je nutno však přihlédnout ke skutečnosti, že 

část nárůstu THP je výsledkem zřízení úseku rozvoje se čtyřmi THP, jejichž mzda včetně 

odvodů na povinné pojistné je po dobu dvou let hrazena z dotace evropských fondů. To 
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zakládá povinnost zachovat tato pracovní místa. Pro objektivizaci počtu této pracovní 

kategorie by bylo vhodné využít v dalším textu prezentovaného hodnocení s přesným 

stanovením skutečného přínosu každého THP pro zajištění běžného chodu a rozvoje 

společnosti. Případné snížení stavu se v relativně krátké době projeví pozitivně 

v ekonomice společnosti. Náklady na tuto pracovní sílu se pohybují v rozmezí 400 - 500 

tis. Kč ročně. V návaznosti na uvedené skutečnosti lze odvodit, že optimálním stavem 

k zajištění úkolů společnosti v období 2013 - 2015 je pro kategorii THP 30 pracovníků. 

4.2.2 Objektivizace počtu RD 

Základnu pro objektivizaci počtu RD představují tyto konkrétní údaje: 

- Průměrný stav RD v letech 2002 -2011: 17 pracovníků 

- Průměrný stav RD v roce 2011:  19 pracovníků 

- Průměrný stav RD v roce 2012:  23 pracovníků 

U této kategorie pracovníků došlo v roce 2012 meziročně k nárůstu o 4 RD. Oproti 

průměrnému stavu v předchozích 10 letech činí nárůst 6 pracovníků. V této souvislosti je 

třeba uvést, že při průměrných nákladech na tuto pracovní sílu, který lze odhadnout na cca 

250 - 300 tis. Kč, došlo ke skokovému navýšení režijních nákladů. Nárůst lze částečně 

přičíst přesunu některých výrobních aktivit do haly, která byla dosud pronajímána. Další 

nárůst lze spíše přičíst nedostatkům v organizaci práce těchto obslužných pracovníků. 

S ohledem na opakované zdůrazňování úzkého propojení personalistiky a ekonomiky 

společnosti můžeme považovat za optimální stav u kategorie RD maximálně 20 

pracovníků. Tento počet by měl zajistit: 

 Zajištění obslužných činností v původním rozsahu při vzniku společnosti 

 Zajištění údržby a úklidu společnosti v plném rozsahu vlastními pracovníky 

 Personální pokrytí obsluhy nově vytvořeného pracoviště 

Tyto personální úpravy musí být organizačně provedeny tak, aby nevyvolaly potřebu 

zajišťovat některé služby externími dodavateli, což by se opět projevilo zvyšováním 

nákladů. 

4.2.3 Objektivizace počtu JD 

Základnu pro objektivizaci JD představují tyto údaje: 

- Průměrný stav JD v letech 2002 - 2011: 75 pracovníků 

- Průměrný stav JD v roce 2011:  63 pracovníků 

- Průměrný stav JD v roce 2012:  67 pracovníků 

Stav pracovníků této kategorie měl od roku 2005 trvale sestupnou tendenci. Tento jev byl 

důsledkem výkyvů v objemu získaných zakázek a vzniku nových konkurenčních firem 

v okolí sídla společnosti. Současný počet pracovníků zajišťuje výrobní úkoly jen za 

pomoci značného objemu přesčasové práce, včetně práce o sobotách a nedělích. Dalším 

průvodním jevem je trvalý nárůst v oblasti tzv. neplánovaných kooperací. Jedná se o 
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spolupráci navázanou s okolními firmami, i když by je firma mohla vyrobit vlastními 

pracovníky. V kontextu prolínání personalistiky s ekonomikou je nutno zdůraznit, že obě 

tyto činnosti ovlivňují výrazně negativně hospodářské výsledky společnosti. Přesčasová 

práce o sobotách a nedělích zvyšuje cenu práce o 50%. V kooperaci je příspěvek na režii 

realizován v kooperující firmě, zatím co STROJFERR, s.r.o. zajišťuje ze svých zdrojů 

podstatnou část režijních činností (zajištění zakázky, materiálové pokrytí, převozy, 

financování zakázky). Z uvedených důvodů lze odvodit závěr, že společnost by měla pro 

realizaci podnikatelského záměru pro období 2013 - 2015 zajišťovat výrobu minimálně se 

70 jednicovými dělníky. Plánované výkony nejbližšího období by si pravděpodobně 

vyžadovaly i vyšší počet JD. Jen odhadem z předchozího vývoje lze stanovit potřebu na 75 

pracovníků této kategorie. Nicméně i v této společnosti je možné vysledovat obecně platné 

trendy, kdy na jedné straně je nařizování přesčasové práce pracovníky kritizováno, ale na 

druhé straně je přesčasová práce pracovníky vyžadována z důvodu zvýšení výdělku 

pracovníka. Stanovení optimálního počtu JD má výrazný vliv i na kvalitu pracovní síly 

z hlediska její regenerace a tím i dlouhodobé využitelnosti. 

4.2.4 Objektivizace stavu pracovníků celkem 

I pro sumarizovanou potřebu pracovníků pro celou společnost STROJFERR, s.r.o. 

využijeme pro srovnání základnu s těmito konkrétními údaji: 

- Průměrný stav pracovníků v letech 2002 - 2011: 122 pracovníků 

- Průměrný stav pracovníků v roce 2011:  112 pracovníků 

- Průměrný stav pracovníků v roce 2012:  122 pracovníků 

Sumarizací návrhu stavu pracovníků v jednotlivých kategoriích lze odvodit, že úkoly 

stanovené podnikatelským záměrem na období 2013 - 2015 by měla společnost 

STROJFERR, s.r.o. zajišťovat s průměrným stavem 120 pracovníků. Korekce celkového 

stavu pracovníků není příliš výrazná. Podstatnějšími změnami však projde struktura 

pracovníků společnosti. Realizace opatření k zajištění tohoto objektivizovaného stavu 

pracovníků je předmětem dalších stránek této práce. 

 

4.3 Uplatnění nových postupů při plánování, výběru a rozmístění pracovníků 

V rámci procesu zkvalitňování systému práce se zaměstnanci ve společnosti je nutné 

věnovat velkou pozornost i problematice plánování, výběru a rozmístění pracovníků. 

4.3.1 Plánování potřeb zaměstnanců 

V návaznosti na teoretické principy patřící k této části práce s lidmi by bylo vhodné 

vybudovat ve společnosti jednoduchý, na všech úrovních řízení akceptovatelný systém. 

V rámci organizační struktury společnosti STROJFERR, s.r.o. lze tuto činnost zajistit na 

úrovni jednotlivých úseků. Ty tvoří personálně relativně samostatný útvar s dobrou 

informovaností vedoucího úseku o požadavcích na lidské zdroje, ale i očekáváních 

jednotlivých pracovníků. Hlavní část personálního plánování by byla realizována na úrovni 
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celé společnosti a akceptací potřeb jednotlivých úseků. Systém personálního plánování by 

měl zahrnovat: 

 Strategický personální plán na období 5 let zpracovávaný na úrovni celé 

společnosti. Tento plán vychází z cílů zakotvených v dlouhodobém 

podnikatelském záměru. 

 Střednědobý personální plán na období 2 - 3 let, zpracovávaný na úrovni 

jednotlivých úseků s ohledem na celou společnost. Tento typ plánů by sloužil ke 

zpřesnění informací v oblasti lidských zdrojů a to bez přímé vazby na 

podnikatelský záměr, který není v této časové formě ve společnosti zpracován. 

 Operativní personální plán zpracovávaný na úrovni jednotlivých středisek i 

společnosti. Tento plán bude konkretizovat aktuální úkoly v této činnosti a bude 

součástí podnikatelského záměru pro daný rok. Současně by jeho důsledné 

uplatnění umožnilo pružně reagovat na poptávku po produktech společnosti a s tím 

související potřebou aktuálních lidských zdrojů. 

Realizace jednoduchého systému plánování lidských zdrojů ve společnosti nemusí být 

příliš administrativně náročná. Z předchozí analýzy vyplývá, že ve společnosti docházelo 

ročně v průměru k odchodu 13 pracovníků. Pozornost by měla být zaměřena zejména na 

odchody klíčových pracovníků technických i dělnických profesí. Na druhou stranu je nutno 

respektovat fakt, že ani sebelepší plán nemůže zachytit veškerá rizika, která společnosti 

hrozí, pouze se je můžeme při přípravě plánu pokusit předpokládat a tím eliminovat. Proto 

je nutné, v této činnosti být připraveni na rychlou reakci při vzniklých změnách. 

4.3.2 Výběr a rozmístění pracovníků 

Z realizovaných analýz vyplývá, že do společnosti v minulém období ročně nastupovalo 

v průměru 13 nových zaměstnanců. Vycházíme-li z aktuální situace ve společnosti, pak 

v nejbližších třech letech není předpokládaný žádný zvýšený nástup nových pracovníků. 

Tato skutečnost umožňuje k oblasti výběru a rozmístění pracovníků přistupovat s plnou 

zodpovědností. Dosud využívaný systém se ukázal jako životaschopný a proto by i 

v dalším období měl probíhat výběr a rozmístění podle těchto pravidel: 

 Při uvolnění pracovní pozice ve společnosti, vypracuje příslušný vedoucí úseku 

přesnou specifikaci požadavků na toto pracovní místo 

 Uvolněná místa by měla být přednostně obsazována vlastními zaměstnanci, což 

je jedním z předpokladu stabilizace kvalitních a kvalifikovaných pracovníků 

 Při přijímání pracovníků z externích zdrojů je potřeba bez výjimky vyžadovat 

životopisy a dotazníky pro získání potřebných informací 

 Přijímací pohovory realizovat vždy za účasti příslušného vedoucího úseku, který 

bude s novým pracovníkem v budoucnu spolupracovat 

 Připravit jednoduchý systém zkoušek pro všechny profese s cílem odstranit 

přijímání nových pracovníků formou pokusu a omylu. Zkoušky lze obecně 

specifikovat takto: 
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- Znalost jazyků pro obchodní útvary 

- Znalost pokročilé obsluhy PC pro všechny THP 

- Provedení kontrolních svarů v profesi svářeč 

- Ověření znalosti čtení strojírenských výkresů u všech kovoprofesí 

- Ověření znalosti obsluhy stroje, na kterém bude nový pracovník pracovat 

Z tohoto navrhovaného systému vyplývá, že společnost STROJFERR, s.r.o. může tuto 

oblast práce s lidmi zkvalitnit dílčími nenáročnými korekcemi a vytvořit tak systém 

splňující všechny požadavky na kvalitní řízení lidských zdrojů. 

 

4.4 Návrh využití motivačních a stimulačních faktorů 

4.4.1 Motivace pracovníků 

Systém motivačních faktorů působících ve společnosti STROJFERR, s.r.o. přechází do 

nové fáze. Po období budování společnosti, které je v současnosti ukončeno jak 

v personální oblasti, tak i v oblasti materiální základny. Pro realizaci výrobních aktivit by 

mělo následovat období rozvoje jednotlivých subsystémů fungujících ve výrobní firmě. Při 

řízení lidských zdrojů by mělo postupně dojít k přechodu od aktivit víceméně společného 

charakteru k aktivitám zaměřeným na jedince. K této změně jsou vytvořeny i předpoklady 

ve formě vzájemného poznání všech pracovníků ve společnosti i jednoznačného rozčlenění 

společnosti do logicky vytvořených úseků. A právě vedoucí těchto úseků musí v oblasti 

motivace, stejně jako v oblasti hodnocení pracovníků sehrát podstatně významnější roli, 

než doposud. K hlavním motivačním faktorům uplatňovaným ve společnosti v dalším 

období by měly patřit: 

 Posouzení možnosti využití pružné pracovní doby u konkrétních skupin 

pracovníků. 

 Stanovit individuálně pravidla pro osobní rozvoj vytypovaných pracovníků 

s jasnou koncepcí jejich pracovního postupu. 

 Stanovit konkrétní pravidla pro ocenění mimořádných individuálních přínosů pro 

společnost. 

4.4.2 Stimulace pracovníků 

Podporu těchto motivačních faktorů je vhodné doplnit výrazně stimulačním faktorem 

v podobě výrazně diferencovaného přístupu odměňování pracovníků podle skutečného 

přínosu pro společnost. Dalším konkrétním a výrazným stimulačním faktorem může být 

postupné nahrazování pracovních poměrů na dobu určitou (současný zákoník práce 

dokonce umožňuje řetězení těchto časově omezených pracovních poměrů) přeměnou na 

pracovní smlouvy na dobu neurčitou. Tento postup logicky výrazně posílí sebevědomí 

pracovníka, jeho víru v perspektivu firmy i sebe jako její součásti. Stimulačním faktorem 

je i prestiž a image firmy. Z tohoto důvodu by měla společnost STROJFERR, s.r.o. 

zachovat, případně podle vytvořených zdrojů rozšířit sponzorské aktivity ve vztahu k sídlu 

firmy. Pozitivní prezentace a vnímání firmy jako spolehlivého zaměstnavatele má přímý 
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dopad nejen na stávající pracovníky společnosti, ale je i mimořádně významným faktorem 

pro příchod nových pracovníků. 

4.5 Zavedení systému hodnocení pracovníků a opatření ke zlepšení kvalifikační 

struktury. 

4.5.1 Systém hodnocení pracovníků 

Při analýze personální činnosti v předchozím období byl přijat závěr, že celá řada činností 

byla průběžně zabezpečována, nicméně nešlo o přístup systematický. Hned zpočátku je 

třeba zdůraznit, že navrhovaný systém hodnocení nesmí být příliš složitý ani 

administrativně náročný, aby kompetentní pracovníky neodrazoval od jeho realizace. 

Systém hodnocení by měl zahrnovat toto: 

 Průběžné hodnocení každého pracovníka 1 x měsíčně v souvislosti s přiznáváním 

výkonnostních prémií. Současný prémiový řád vykazuje některé ukazatele, které 

lze v rámci tohoto hodnocení posuzovat. V následně prezentovaném návrhu změn 

systému budou předloženy návrhy konkrétních ukazatelů pro jednotlivé skupiny 

pracovníků, což umožní odstranění určité formálnosti tohoto stávajícího procesu. 

Tento druh hodnocení lze využít i při přiznání odměny na dovolenou a vánoce. 

 Příležitostné hodnocení realizované v souvislosti s novými pracovníky ve zkušební 

době. Může být využito i při převodu vlastních pracovníků na nové pracoviště. Pro 

hodnocení ze strany těchto pracovníků by bylo vhodné využití jednoduchého 

dotazníku s omezenou prezentací, aby se zabránilo dopadu na tohoto pracovníka 

při negativním hodnocení. 

 Systematické hodnocení pracovníků. Jde o hodnocení, které není ve společnosti 

prakticky vůbec realizováno. S ohledem na počty pracovníků v jednotlivých 

úsecích lze toto hodnocení realizovat minimálně u THP a to s frekvencí 1 x ročně. 

V uplatněném systému hodnocení pracovníků bude využíváno jak ve verbální podobě 

(zejména v systematickém hodnocení), tak v podobě neverbální (procento skutečně 

přidělené výkonnostní prémie), částka přiznaná nadřízeným pracovníkem u odměn na 

dovolenou a vánoce. Vlastní hodnotící proces bude realizován přímým nadřízeným 

hodnoceného pracovníka.  

Významným nástrojem řízení je získání zpětné vazby o účinnosti řídícího procesu. V této 

souvislosti by bylo vhodné v časovém úseku např. dvou let realizovat anonymně 

hodnocení ze strany podřízených. Zjištěné výsledky mohou výrazně pomoci odstranění 

případných napjatých sociálních vztahů nebo odstranění příčin vzniku negativních trendů 

v sociálním klimatu společnosti. 

4.5.2 Kvalifikační struktura pracovníků 

Systém realizovaný dosud v této oblasti zajišťuje poměrně bezproblémové plnění 

povinností souvisejících s udržováním kvalifikace pracovní síly v oblasti bezpečnosti 

práce. Kromě plnění těchto povinností by bylo vhodné připravit jednoduchý systém pro 

zvyšování kvalifikace vlastních pracovníků společnosti, který by v delším časovém 
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horizontu připravoval potřebnou kvalifikační strukturu v návaznosti na neustálé změny 

vyvolané tržním prostředím. Zvyšování kvalifikační struktury pracovníků nahrává 

v současnosti i možnost získání finanční podpory z projektů realizovaných obcí, krajem, či 

státem. Je pochopitelné, že tyto projekty lze realizovat zejména při přechodném nedostatku 

výrobních zakázek. Pro tuto oblast se nabízejí zejména tyto aktivity v oblasti dalšího 

vzdělávání pracovníků dělnických profesí: 

 U pracovníků profese zámečník rozšířit kvalifikaci o základní kurz nebo úřední 

zkoušku svářeče. 

 U pracovníků profese svářeč zajistit státní zkoušky svařování, či proškolit 

v jiných a novějších metodách svařování. 

 U profese obráběč kovů provést proškolení na obsluhu dalších typů strojů. 

U kategorie THP realizovat ke zvýšení úrovně kvalifikační struktury toto: 

 Rozšířit jazykové vzdělávání na podstatně širší okruh pracovníků, než je tomu 

doposud. 

 Zorganizovat doplňkové kurzy v obsluze PC, což je v současnosti naprosto 

nepostradatelná znalost pro každého THP pracovníka. 

 Vytypovat z nejschopnějších THP zájemce o studium vysoké školy při zaměstnání. 

Současná situace společnosti v personálním vybavení absolventy Vysokých škol 

není příliš dobrá a může se stát limitujícím faktorem rozvoje společnosti v dalších 

letech. 

Je logické, že realizace většiny vzdělávacích aktivit klade značné nároky z hlediska 

finančního pokrytí. Jedná se však o investice s vysokou a poměrně rychlou návratností a 

proto je vhodné využít pro vzdělávání pracovníků všech možností. 

 

4.6 Návrh změn v oblasti mzdové zainteresovanosti pracovníků 

Oblast odměňování ve společnosti STROJFERR, s.r.o. tvoří systém, který se v období 

budování materiální základny společnosti a budování pozice na trhu vcelku osvědčil. Už 

od roku 2011 však přestal být ve společnosti uplatňován systém plošného valorizování 

mezd bez ohledu na skutečný přínos pracovníka pro společnost. Tento přístup vyvolal 

negativní reakci ze strany odborové organizace, která naopak prosazuje plošné navyšování 

mezd v návaznosti na inflaci. Při objektivním posouzení tohoto návrhu je evidentní, že i 

tento přístup znamená určitou diferenciaci výšky. Individuální valorizace mzdy každého 

pracovníka, neboť valorizace je realizována formou procentních navýšení současné mzdy, 

nikoliv stejnou částkou pro všechny pracovníky. 

4.6.1 Valorizace mezd 

Odstranění tohoto rozboru dlouhodobého charakteru by bylo možné dosáhnout kumulací 

obou těchto názorů. V základním vyjádření pro názornost by tedy např. valorizace mezd 

pro všechny zaměstnance činila 1%, pro individuální ocenění přínosů by bylo určeno 1% 
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objemu základních mezd ve společnosti. Tento přístup by svým dopadem jednak 

garantoval všem pracovníkům společnosti určitý procentní nárůst mzdy a jednak by vedení 

společnosti disponovalo dostatečným objemem mzdových prostředků pro diferenciaci 

mezd podle skutečného přínosu pracovníků pro společnost. 

4.6.2 Změny systému odměňování 

V dříve uvedeném textu byla v rozboru systému odměňování ve společnosti prezentována 

odchylka u středisek NC stroje a dělení materiálu. Na rozdíl od ostatních zaměstnanců zde 

není uplatněna u pracovníků smluvní mzda, ale úkolová mzda. Pro další období by bylo 

vhodné, aby i tato střediska byla převedena na bázi odměňování formou smluvních, což se 

projeví pozitivně v dosažení jednotnosti celého systému. K zabránění poklesu výkonnosti 

v těchto střediscích by měly být provedeny propočty ke stanovení nových norem i výše 

smluvních platů jednotlivých pracovníků. Na základě archivace, která je k dispozici, lze 

stanovit výkonnost i výši odměny jednotlivých pracovníků těchto středisek v minulých 

obdobích, což představuje základnu pro stanovení budoucích povinností při plnění 

výkonových norem i individuální výši smluvních platů. Tento postup zajistí pro společnost 

zcela jednotný mzdový systém, pro pracovníky středisek NC stroje a dělení materiálu vyšší 

jistotu a garanci jejich výdělků. Systém vydávání mzdových lístků zůstane zachován i přes 

tuto změnu. Jde o nástroj, který slouží nejen k ocenění úkolové mzdy, ale je přímým 

podkladem pro cenotvorbu, hodnocení plnění výkonových norem i evidenci nedokončené 

výroby. 

4.6.3 Změna hodnotících ukazatelů pro výkonnostní prémie 

Systém ukazatelů zakotvený v prémiovém řádu společnosti zahrnuje jednak měřitelný 

ukazatel v podobě vytvoření kladného hospodářského výsledku v progresi od počátku roku 

(THP, RD), jednak ukazatele spíše obecného charakteru, jako kvalita práce, dodržování 

zásad bezpečnosti práce, aktivita a pracovní kázeň. Ukazatel tvorby zisku ve společnosti se 

osvědčil, a proto by měl být zachován v současné podobě. Pozitivní vliv má i přiznání plné 

výše výkonnostních prémií jen při splnění výkonové normy. V druhé části hodnocení 

splnění kritérií pro přiznání výkonnostní prémie by bylo vhodné zavedení doplňující 

konkrétnější formy úkolů pro hodnocení, se specifikací pro určitou kategorii či skupinu 

zaměstnanců. Lze uvažovat o zavedení například těchto hodnotících kritérií: 

 Režijní dělníci - dodržení plánovaných režijních nákladů střediska (údržba, sklady 

apod.)  

 Jednicoví (úkoloví) dělníci - dodržení plánovaných nákladů na spotřebu nářadí a 

nástrojů, dodržení limitu nekvalitní výroby 

 THP pracovníci - jako nejvhodnější se jeví formulace úkolů podle jednotlivých 

úseků: 

- Obchodní úsek - naplnění plánovaných tržeb společnosti. S ohledem na 

skutečnost, že dostatek vhodných zakázek je základním a limitujícím 

faktorem pro rozvoj společnosti, bylo by vhodné připravit systém 
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provizního odměňování při překročení plánovaných tržeb a to buď pevnou 

částkou, nebo procentním bonusem. 

- Ekonomický úsek - pro tyto správní činnosti je jednou z možností 

konkrétního úkolu, zajištění bezproblémových vztahů s okolím (Úřad 

práce, Finanční úřad, OSSZ apod.). V souvislosti s riziky vysokého 

postihu při porušení povinností se jedná o stimulaci pracovníků vhodným 

směrem. 

- Úsek nákupu - jako vhodné kritérium by mohlo být dodržení stanoveného 

limitu materiálových zásob či dodržení nákladů na materiálové vstupy 

podle technologických podkladů. Obě kritéria mohou přímo ovlivnit 

ekonomiku společnosti. 

- Výrobní úsek - vhodným se jeví například rovnoměrné odvádění výroby 

v týdnech či dekádách, nebo dodržení limitu nedokončené výroby. Obě 

kritéria mají například vliv na ekonomiku a finance společnosti. 

- Technický úsek - kritériem může být například realizace výdeje 

technického oběživa (mzdových a materiálových lístků) a konstrukčních 

změn s přesně stanoveným předstihem. Nebo zpracování cenových návrhů 

do jednoho týdne od převzetí podkladů. Splnění těchto stanovených 

kritérií je předpokladem úspěšné činnosti ostatních úseků společnosti. 

- Úsek rozvoje - zde může být hodnotícím kritériem například dodržení 

resp. zkrácení termínu při realizaci vývojových úkolů. 

4.6.4 Ostatní součásti mzdového systému 

V rámci dalších nedílných součástí mzdového systému lze přijmout závěr, že aktuálně beze 

změny mohou zůstat: 

 Příplatky vyplácené ve společnosti na základě zákonů a kolektivní smlouvy. 

 Odměna na dovolenou a vánoce. 

Odměňování pracovníků je jedním z pilířů potřebných ke kvalitnímu řízení lidských zdrojů 

ve společnosti. Systém využívaný ve společnosti STROJFERR, s.r.o. i s případným 

doplněním o některé nové návrhy v sobě kumuluje jak potřebu společnosti, tak zájem 

jejích pracovníků. Jeho další rozvoj včetně zvyšování průměrné mzdy však závisí na 

ekonomických výsledcích společnosti. 

 

4.7 Návrh změn v oblasti poskytovaných benefitů  

Po provedení detailního rozboru současných poskytovaných benefitů v předchozích 

kapitolách ve společnosti, lze bez nadsázky říci, že jeho zachování i v době recese 

znamená významný přínos pro každého pracovníka společnosti a to ať v podobě finanční 

nebo jiné. Pro společnost jde sice o záležitost poměrně nákladnou, nicméně při nedostatku 

kvalifikovaných pracovníků nezbytnou. Orientačně lze náklady na benefity nesouvisející 

přímo s výrobní činností vyčíslit na 2 mil. Kč (penzijní připojištění - 700 tis. Kč, stravenky 



54 

 

- 1.2 mil. Kč, ostatní 100 tis. Kč). Určitým nedostatkem tohoto systému je roztříštěnost 

podkladů pro tuto část odměňování. 

4.7.1 Sociální program společnosti 

Cestou k vybudování systému benefitů poskytovaných ve společnosti je vypracování 

sjednocujícího materiálu ve formě sociálního programu společnosti. Tento sociální 

program by byl nedílnou součástí kolektivní smlouvy. Jeho součástí by byly všechny řídící 

akty vydané pro jednotlivé aktivity. Sociální program by zahrnoval: 

 Poskytování příspěvku na důchodové připojištění 

 Poskytování stravenek 

 Poskytování bezúročných půjček 

 Poskytování mobilních telefonů 

 Poskytování ochranných oděvů a pomůcek 

 Ostatní benefity včetně neformálních aktivit 

Tento sociální program by tedy představoval určitý rámec nároků obecně formulovaných, 

s konkretizací postupů odvolávkou na konkrétní směrnici či příkaz ředitele společnosti pro 

danou činnost. 

4.7.2 Změny poskytovaných benefitů 

V návaznosti na konkrétní dopad benefitů a jejich využití by v systému mohly být 

uplatněny některé změny: 

 V souvislosti s poklesem využívání rekreačního střediska na Senci by ve 

společnosti mohl být uplatněn nový způsob pro rekreaci zaměstnanců. Společnost 

by uhradila nájemné za 1 - 2 pokoje v předem vybraném ubytovacím zařízení a 

zaměstnanec by si sám uhradil cestu a stravu. Výběr lokality a zařízení bude 

postupně obměňováno. 

 U bezúročných sociálních půjček by s ohledem na inflaci mělo dojít k navýšení 

půjčky na 20 tis. Kč se splátkami 2 tis. Kč měsíčně. Sociální fond by musel být 

navýšen o 100 tis. Kč. Měsíčně by byly poskytovány dvě půjčky a současně by 

půjčku čerpalo 20 zaměstnanců. 

 V úvahu přichází i zavedení nefinančního odměňování formou poukázek na různé 

služby. Poskytování těchto poukázek lze spojit například s délkou trvání 

pracovního poměru. Vedle stabilizačního faktoru může vhodná struktura služeb 

přispět i k regeneraci pracovníků (relaxační centra, sportovní a kulturní aktivity 

apod.). 

Obdobně jako u mezd je i tato oblast poskytování různých výhod pracovníkům společnosti 

spojena s prosperitou a vytvořením potřebných zdrojů pro realizaci jednotlivých aktivit. 
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4.8 Spolupráce s externími institucemi 

Systém řízení lidských zdrojů nezahrnuje pouze působení uvnitř společnosti, ale je 

nezbytné realizovat řadu aktivit vůči externím subjektům. Tyto vztahy jsou dány buď 

zákonem, nebo zájmen společnosti. 

4.8.1 Spolupráce s Úřadem práce 

Komunikace s Úřadem práce má charakter oboustranný. Společnost vůči němu musí plnit 

funkce v oblasti výkaznictví, hlášení volných pracovních míst či oznámení trendů 

očekávaných v oblasti vývoje zaměstnanosti. Na druhou stranu může společnost využívat 

informace z tohoto úřadu k zajištění potřebných pracovníků. Zájem společnosti se může 

mimo Úřad práce ve Frýdlantu n/O a Frýdku-Místku rozšířit na Úřady práce v Ostravě a 

Novém Jičíně, kde lze zajistit dostupnost pro každodenní dojíždění. Obdobná možnost se 

nabízí u Úřadu práce v Čadci. Ve společnosti pracují v současnosti 2 pracovníci z oblasti 

Slovenska s každodenním dojížděním. 

4.8.2 Spolupráce se středními a vysokými školami 

V oblasti středního školství jsou poměrně dostupné strojírensky a ekonomicky zaměřené 

školy ve Frýdku-Místku. Zajištění potřebných náhrad u této kvalifikace nebude ani 

v budoucnu problematické. Do středního školství spadá i vzdělávání v odborných 

učilištích. Celospolečenský problém představuje nedostatek zájemců o učební obory. 

V řadě případů se jedná o potřebné obory. Pro společnost STROJFERR, s.r.o. připadá 

v úvahu podpora v profesích zámečník a obráběč kovů. Nemusí nutně jít o hromadný jev, 

nicméně za minimum lze považovat zajištění alespoň jednoho absolventa z obou oborů 

ročně. Ke stimulaci zájmu by bylo vhodné využít jednak organizaci provozní praxe těchto 

studentů a učňů přímo v provozu, tedy na jejich budoucím působišti, jednak hmotné 

zainteresovanosti formou finančních příspěvků.  

K posílení kvality lidských zdrojů ve společnosti STROJFERR, s.r.o. by rozhodně přispěl 

vyšší podíl absolventů VŠ. Potřebám společnosti vyhovují zejména absolventi technických 

oborů VŠB v Ostravě (v oborech strojní zařízení dolů a hutí nebo strojírenská technologie). 

Pro pravidelný kontakt lze využít skutečnost, že společnost STROJFERR, s.r.o. je jedním 

ze zakládajících členů Moravskoslezského strojírenského klastru, kam vlastně od samého 

začátku patří i VŠB Ostrava. Kontakt s touto školou by měl být systematický a je nutné 

využít k prezentaci firmy na této škole všech možností, které jsou k dispozici. 
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ZÁVĚR 

Cílem této diplomové práce na téma analýza aktuálního systému řízení lidských zdrojů 

výrobní společnosti bylo analyzovat jednotlivé procesy řízení lidských zdrojů, dále 

vytvořit analytický materiál pro případnou optimalizaci potřeb pracovníků ve společnosti a 

zhodnotit přínosy spojené se zavedenými změnami v oblasti potřeb pracovníků ve 

společnosti STROJFERR, s.r.o.  

Práce je pojata jako komplexní analýza současného stavu řízení lidských zdrojů v této 

společnosti s vyústěním do návrhu pro uplatnění změn tohoto stávajícího systému s cílem 

navrhnout pro společnost nejen potřebný počet pracovníků v potřebné kvalifikační 

struktuře, ale zejména na základě vypracované analýzy navrhnout příslušná opatření tak, 

aby byly přínosem pro zaměstnance společnosti a v největší možné míře akceptovaly jejich 

potřeby a zároveň došlo k souladu možností zaměstnavatele a potřeb zaměstnanců. Tato 

práce zahrnuje obecně platné zásady pro jednotlivé oblasti řízení lidských zdrojů. Jde o 

základnu pro srovnání se skutečnou každodenní personální prací realizovanou v současné 

době pracovníky společnosti.  

Ze srovnání těchto dvou rovin teorie a každodenní praxe vzešel návrh na provedení 

menších či větších korekcí současného fungujícího systému v oblasti lidských zdrojů. 

Zpracovaný návrh pojímá celou problematiku komplexně a v souvislostech. Pokud se 

společnost STROJFERR, s.r.o. rozhodně využít byť jen některá z navrhovaných opatření, 

pak lze konstatovat, že tato diplomová práce naplnila nejen své zadání, ale i cíl, který měla 

stanoven. 
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SEZNAM ZKRATEK 

THP: technicko-hospodářský pracovník 

JD: jednicový dělník 

RD: režijní dělník 
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