
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ – TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 

EKONOMICKÁ FAKULTA 

 

 

 

KATEDRA MANAGEMENTU 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

Analýza systému odměňování v teplárenské společnosti 

 

Reward System Analysis in the Heating Company 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

Student:                              Bc. Radek Vávra  

  

Vedoucí diplomové práce: prof. PhDr. Jiří Bláha, CSc.  

 

 

 

 

 

 

 

Ostrava 2014  

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení 

     Prohlašuji, ţe má diplomová práce je ve smyslu autorského zákona výhradně mým 

autorským dílem. Diplomovou práci na téma „Analýza systému odměňování v teplárenské 

společnosti” jsem vypracoval samostatně za pouţití uvedené literatury a na základě konzultací 

s vedoucím diplomové práce. 

     Zároveň prohlašuji, ţe jsem byl seznámen s tím, ţe na mou diplomovou práci se plně 

vztahuje zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském, právech souvisejících s právem autorským 

a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména § 60 – 

školní dílo. 

 

V Ostravě dne 21. dubna 2014                                                                                                       

                                                                                                        _______________________ 

                                                                                                                         Podpis 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

     Rád bych poděkoval všem, kteří mi pomohli shromáţdit všechna potřebná data pro 

vytvoření této diplomové práce. Rovněţ bych chtěl poděkovat mému vedoucímu diplomové 

práce prof. PhDr. Jiří Bláha, CSc. za odborné vedení, čas strávený konzultacemi a hodnotné 

rady při zpracování diplomové práce. V neposlední řadě chci poděkovat vedení Teplárenské 

společnosti Česká republika, a.s. za poskytnutí veškerých potřebných podkladů k vypracování 

diplomové práce a za odbornou konzultaci. 

 



3 

 

Obsah 

1 Úvod ................................................................................................................................... 5 
2 Teoretická východiska systému odměňování zaměstnanců ......................................... 7 

2.1 Řízení odměňování pracovníků ................................................................................... 7 
2.1.1 Strategie odměňování ........................................................................................... 8 
2.1.2 Systém odměňování ........................................................................................... 11 
2.1.3 Vliv mzdy jako motivátoru na pracovní výkon .................................................. 15 

2.2 Tarifní mzdová soustava ............................................................................................ 17 

2.2.1 Typy tarifní stupnice .......................................................................................... 17 
2.2.2 Mzdové formy .................................................................................................... 19 

2.3 Hodnocení práce ........................................................................................................ 22 
2.3.1 Metody hodnocení práce .................................................................................... 22 

2.4 Analytické ukazatele pro praktickou část diplomové práce ...................................... 24 

2.5 Shrnutí teoretické části .............................................................................................. 26 

3 Představení vybrané organizace ................................................................................... 27 

3.1 Organizační struktura ................................................................................................ 29 
3.1.1 Vedení Teplárenské společnosti Česká republika, a.s. ....................................... 31 
3.1.2 Nadační fond Teplárenské společnosti Česká republika, a.s.............................. 32 

3.2 Struktura zaměstnanců ............................................................................................... 33 

3.2.1 Fluktuace zaměstnanců ...................................................................................... 35 
3.3 Analýza mzdových ukazatelů ovlivňujících mzdové hospodaření společnosti ......... 36 

3.3.1 Mzdové náklady ................................................................................................. 37 

3.3.2 Mzdová nákladovost .......................................................................................... 38 
3.3.3 Analýza osobních nákladů ................................................................................. 38 

3.3.4 Průměrná měsíční mzda ..................................................................................... 39 
3.3.5 Produktivita práce .............................................................................................. 40 
3.3.6 Rentabilita mzdových nákladů ........................................................................... 41 

4 Současný systém odměňování zaměstnanců v teplárenské společnosti ..................... 43 

4.1 Základní sloţky mzdy vyuţívané v Teplárenské společnosti ČR, a.s. ...................... 43 
4.1.1 Tarifní mzda ....................................................................................................... 43 
4.1.2 Osobní ohodnocení ............................................................................................. 45 

4.1.3 Smluvní mzda ..................................................................................................... 46 
4.1.4 Příplatky ............................................................................................................. 46 

4.1.5 Odměny .............................................................................................................. 49 
4.1.6 Zaměstnanecké výhody ...................................................................................... 50 
4.1.7 Odstupné a výsluţné ........................................................................................... 52 

4.1.8 Další benefity ..................................................................................................... 54 
4.2 Návaznost hodnocení zaměstnanců na systém odměňování ..................................... 55 

4.2.1 Kritéria hodnocení .............................................................................................. 55 
4.2.2 Návaznost na systém odměňování ..................................................................... 56 
4.2.3 Obsah individuálního hodnotícího rozhovoru na dělnické pozici ...................... 57 

5 Návrhy a doporučení do budoucnosti ........................................................................... 59 
5.1 Sníţení počtu tarifních stupňů ................................................................................... 59 
5.2 Efektivnější míra progrese ......................................................................................... 60 
5.3 Zavedení metody hodnocení 360° ............................................................................. 61 

5.4 Zvýšení míry fluktuace zaměstnanců ........................................................................ 62 
5.5 Zavedení katalogu prací ............................................................................................. 62 

6 Závěr ................................................................................................................................ 66 
Seznam pouţité literatury ......................................................................................................... 68 



4 

 

Seznam zkratek ........................................................................................................................ 71 

Prohlášení o vyuţití výsledků diplomové práce ....................................................................... 72 
Seznam tabulek ........................................................................................................................ 73 
Seznam obrázků ....................................................................................................................... 73 

Seznam příloh ........................................................................................................................... 73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

1 Úvod  

      V posledních letech se velmi dynamicky mění přístup k řízení lidských zdrojů, jelikoţ 

dochází k neustálým turbulencím a výkyvům na dnes jiţ globálním trhu, coţ vytváří tlak na 

flexibilitu organizací. Dochází k odklonu od mechanického pojetí organizace, dominantním se 

stává sektor sluţeb, organizace se stávají ploššími, coţ v praxi znamená, ţe odstraňují 

především střední management. Rozvoj lidských zdrojů jiţ z velké části neprobíhá za účelem 

vertikálního růstu v rámci organizace, ale jde spíše o růst horizontální, zaměřený na odbornost 

a získávání kompetencí v mnoha oborech zároveň. Takoví zaměstnanci se poté stávají velmi 

atraktivními na trhu práce. V dnešní chaotické době totiţ nejde o jistotu práce, jak tomu bylo 

v tradiční psychologické smlouvě mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Jde především o 

to, aby byl u zaměstnance vytvořen takový soubor kompetencí, které ho udělají snadno a 

rychle zaměstnavatelným, coţ je i konceptem nové psychologické smlouvy. 

      Všechny tyto faktory je potřeba zohlednit v systému odměňování zaměstnanců, a to tak, 

ţe se stane součástí organizační strategie. Význam lidských zdrojů je v českých podmínkách o 

to patrnější, ţe české organizace disponují z velké části zaostalými technologiemi, které jsou 

uplatňovány v podmínkách zastaralé struktury průmyslu. Naštěstí tento fakt jiţ organizace a 

jejich vedení zohledňují při práci s lidskými zdroji. Kdysi paternalistický styl vedení je 

nahrazován stylem participativním, jenţ vede zaměstnance k vyšší angaţovanosti a 

spoluúčasti na výsledcích organizace. 

      Z pohledu zaměstnance se přístup k pracovnímu výkonu rovněţ zásadně změnil. 

Zaměstnanci se snaţí o vyrovnaný pracovní a osobní ţivot, ve kterém nebudou trávit celé dny 

zavření v kanceláři. Přicházejí nové koncepce kariéry, které sice kladou vysoké nároky na 

celoţivotní vzdělávání a proaktivitu zaměstnance, ale zato nabízejí i různé kombinace 

pracovních úvazků, obohacení pracovní činnosti, nové příleţitosti seberealizace a uplatnění 

se. V posledních letech totiţ zaměstnanci nehledí jen na výši finančního obnosu, který od 

organizace dostanou. Velmi důleţitou sloţkou se stává pracovní spokojenost, která 

zaměstnavateli zajistí stabilně vysoký výkon zaměstnance, loajalitu a posílí tak 

konkurenceschopnost organizace. Coţ je cílem kaţdé organizace, jelikoţ 

konkurenceschopnost je klíčovým faktorem přeţití organizace na globálním trhu.  

     Teoretická část diplomové práce je zaměřena na objasnění základních pojmů, pojících se 

k problematice systému odměňování zaměstnanců. Metodicky je postupováno od celku, 

k jednotlivým dílčím částem systému odměňování, při vyuţití hodnocení zaměstnanců a 
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tarifních tříd. Závěr teoretické části je věnován moţným formám odměňování, uplatňování 

zaměstnaneckých výhod a benefitů. 

      Praktická část diplomové práce je rozdělena do tří částí. V první části je představení 

konkrétní teplárenské společnosti, její organizační struktury a členění. V druhé části dochází 

k analýze systému odměňování, u kterého je proveden výpočet základních ekonomických 

ukazatelů, souvisejících se systémem odměňování této teplárenské společnosti. Součásti je 

rovněţ popis stávajícího systému odměňování a jeho analýza. Ve třetí části je zhodnocení 

provedené analýzy, ze kterého rovněţ vycházejí návrhy a opatření ke zlepšení efektivnosti 

systému odměňování teplárenské společnosti. Zefektivnění nevede jen ke zvýšení rentability a 

výkonnosti teplárenské společnosti, ale také ke zvýšení spokojenosti zaměstnanců.  

      Poslední částí diplomové práce je závěr, ve kterém jsou stručně shrnuty nejdůleţitější 

fakta, uvedená v diplomové práci.  

      Cílem diplomové práce je navrhnout efektivnější systém odměňování pro pracovníky na 

dělnických pozicích v uvedené teplárenské společnosti, za pouţití analýzy systému 

odměňování, jehoţ niţší efektivita spočívá ve špatném nastavení tarifní mzdové stupnice a 

relativně vysokém stupni rigidity vedení Teplárenské společnosti Česká republika, a.s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

2 Teoretická východiska systému odměňování zaměstnanců 

      V teoretické části jsou uváděny pojmy a definice, které vytváří pevnou základnu pro 

praktickou část diplomové práce. 

      Systém odměňování zaměstnanců spadá v organizaci pod řízení lidských zdrojů. Pojem 

lidské zdroje pronikl do českých organizací z anglického termínu human resources (HR) a 

zaměřuje se na optimální vyuţití lidského potenciálu v organizacích a jeho řízení. 

      Systémy odměňování představují jeden z nástrojů managementu lidských zdrojů, jak 

podporovat prosazení organizační strategie a rozvoj organizační kultury, tím, ţe působí na 

získávání a stabilizaci zaměstnanců, motivuje je ke vzdělávání, rozvoji a stimuluje 

k pracovnímu výkonu (Dvořáková, 2007).   

      Odměňování a zaměstnanecké výhody jsou klíčovou součástí personálního řízení. Vhodně 

zvolené a uplatňované zaměstnanecké výhody a správně nastavený systém odměňování 

posilují loajalitu zaměstnanců a jejich věrnost organizaci (Ţufan, 2012). Zároveň se stávají 

faktorem, který organizaci na trhu práce odlišuje od ostatních a můţe z ní udělat ţádoucího 

zaměstnavatele. 

     Úkolem systému odměňování je získat a udrţet kvalitní zaměstnance, přispívat k růstu 

jejich výkonu či produktivity, ale zároveň zajistit nákladovou konkurenceschopnost 

organizace (Urban, 2013). Jinak řečeno, je potřeba zajistit, aby produktivita práce rostla 

rychleji neţ mzdy zaměstnanců.  

 

2.1 Řízení odměňování pracovníků 

      Řízení odměňování se týká toho, jak jsou lidé v souladu s jejich hodnotou pro organizaci 

odměňováni. Zahrnuje nejen peněţní a nepeněţní odměny, ale jeho obsahem jsou zároveň 

filozofie, strategie, politika, plány a postupy pouţívané organizacemi při vytváření a 

udrţování systému odměňování (Kociánová, 2010). 

      Snahou odměňování je řídit pracovní výkon tak, aby byl ţádoucí. Slovem ţádoucí se 

rozumí provázanost pracovního výkonu se strategií organizace. Podle Arrmstrong (2007) je 

obecným cílem odměňovat lidi přiměřeně, spravedlivě podle zásluh a jejich hodnoty pro 

organizaci tak, aby to prospělo budoucímu dosaţení strategických cílů organizace.  

      Odměňování pracovníků je jednou z nejdůleţitějších personálních činností. Přitahuje 

pozornost ze strany vedení organizace, ale stejně tak i zaměstnanců. Často se stává 

předmětem sporu, jelikoţ dochází ke střetu dvou stran s protikladnými pohledy na danou 

situaci. Ve velkých organizacích jako je teplárenská společnost uváděná v této diplomové 
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práci, jsou jednání o systému odměňování a jeho nastavení předmětem kolektivní smlouvy, 

kterou vyjednávají zástupci zaměstnanců (odbory) se zástupci zaměstnavatele (nejčastěji 

vedením personálního útvaru). 

      Odměňování v moderním řízení lidských zdrojů nezahrnuje pouze mzdu nebo plat, popř. 

jiné formy peněţní odměny, které poskytuje organizace pracovníkovi jako kompenzaci za 

vykonávanou práci (Koubek, 2001). Moderní pojetí je mnohem širší, jelikoţ zahrnuje i 

nepeněţní formy odměn ve smyslu nové kanceláře, firemního automobilu nebo třeba 

notebooku. Všechny uvedené faktory patří mezi hmotné formy odměn. Důleţitější ale je, ţe 

se stále více dostávají do popředí nehmotné formy odměňování, jako jsou moţnosti dalšího 

vzdělávání, mezilidské vztahy, kariérní růst, moţnost vykonávat zajímavou nerutinní práci. 

Nehmotná forma odměňování můţe být formální a neformální (Bláha, Mateicius, Kaňáková, 

2005). Všechny dosud zmíněné nehmotné faktory patří do formálních forem odměn. 

V neposlední řadě stojí neformální nehmotná odměna, kterou je např. projevování úcty 

zaměstnanci od svých spolupracovníků za odvedenou práci. 

      Podstatný vliv na systém odměňování a jeho řízení má taktéţ legislativa. Legislativa 

upravuje pracovněprávní vztahy (smlouvy, bezpečnost práce, náleţitosti na pracovišti aj.). 

Rovněţ zaručuje zaměstnanci nárok na spravedlivou odměnu za vykonanou práci a při jeho 

nedodrţení dává zaměstnanci i soudní páky na jeho vymáhaní.  

 

2.1.1 Strategie odměňování 

      Vychází ze strategie organizace a strategie řízení lidských zdrojů pro plánované období. 

Působí na ni jednak trh a zákonné regulace, jednak organizační kultura, manaţerské postupy a 

klima organizace, struktura zaměstnanců, kolektivní vyjednávání, historie a současnost 

vnitřních mzdových předpisů, konkurenční organizace (Dvořáková, 2007). V podstatě se 

jedná o deklarovaný systém organizace, ve kterém se snaţí zaměstnancům sdělit za co, komu, 

kolik a jak hodlá platit. Stává se východiskem pro mzdovou politiku, mzdový systém a řízení 

mezd. 

      Bláha, Mateicius, Kaňáková (2005) uvádí, ţe účinná strategie odměňování: 

 je zaloţena na podnikových hodnotách a přesvědčeních, 

 vychází z firemní strategie, ale také k ní přispívá, 

 je vedená potřebami organizace a je v souladu s firemní strategií, 

 spojuje v sobě individuální a organizační kompetence, 
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 zajišťuje odměňování za pracovní výsledky a chování, které jsou v souladu s hlavními cíli 

organizace, a tak povzbuzuje a podporuje ţádoucí chování, 

 obsah strategie vychází z interního a externího prostředí organizace, 

 je praktická a proveditelná, 

 konzultovat ji musí všechny zainteresované strany, 

 je spojená s výkonem organizace a zahrnuje v sobě kompetitivní hledisko. 

 

Obrázek č. 2.1: Strategický proces odměňování ve firmě 

 

 Vnější  Strategie  organizace  Vnitřní  

 prostředí        prostředí 

          

    Strategie LZ    

          

   Strategie  odměňování   

        

             

 Filozofie odměňování    Zásady  

 (Mzdová politika)    odměňování 

          

   Hlavní  Principy   

        

        

   Odměňování  v praxi   

            

         

 Nehmotné    Hmotné  

         

             

Formální  Neformální  Přímé:  Nepřímé: 

    Mzda/plat,  Zaměstnanecké 

    Nepřímé  výhody 

    prémie,   

    Příplatky   

 

Zdroj: (Bláha, Mateicius, Kaňáková, 2005), vlastní přepracování 
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      Jak je patrné z obrázku č. 2.1, po vytvoření strategie odměňování musí vedení organizace 

zvolit filozofii odměňování (mzdovou politiku) a stanovit si zásady odměňování. Poté je 

teprve moţné přistoupit k tvorbě samotného systému odměňování v praxi, který je stěţejní 

pro všechny organizace a jejich zaměstnance. Odměňování zaměstnanců v praxi musí odráţet 

všechny principy, jeţ si organizace na základě filozofie a zásad odměňování stanovila. 

Filozofie odměňování 

      Filozofie odměňování je souborem přesvědčení a principů, které odpovídají hlavním 

hodnotám a přesvědčením organizace a pomáhají je uvádět do chodu. 

      Dle Dvořáková (2012) filozofie odměňování formuluje: 

 pozici, jakou hodlá zaměstnavatel zaujmout na trhu práce, či v daném oboru, ve srovnání 

s konkurencí, 

 jaké postupy a metody k tomu uplatní. 

      Filozofie má zásadní vliv na tvorbu mzdového systému, jelikoţ v ní zaměstnavatel určuje 

hlavní faktory diferenciace mezd (znalosti, zkušenosti, pracovní výkon, délka praxe aj.), 

stanovuje podíl pohyblivé mzdy (Armstrong, Murlis, 2007) nebo šířku pravomocí pro vedoucí 

pracovníky, kteří rozhodují o výši odměn. 

       

Zásady odměňování 

      Rovnost a nestrannost je moţná jen tehdy, pokud je za práci stejné hodnoty poskytována 

stejná odměna. Relace mezi pracemi musí být měřeny a posuzovány objektivně. 

      Průhlednost zajišťuje transparentní odměňování. Zaměstnanec musí pochopit systém 

odměňování a jeho důsledky. Kaţdý zaměstnanec musí vědět proč je jeho odměna taková jaká 

je, na základě předem stanovených a respektovaných pravidel. 

      Vytváření kultury vysokého výkonu. Kaţdá organizace se snaţí plnit své strategické 

cíle. Tento princip se snaţí zaměstnance co nejvíce motivovat, aby naplňovali nebo dokonce 

překračovali očekávání organizace. Zahrnuje celou řadu procesů, které ovlivňují výkon 

organizace skrze zaměstnance, jako jsou produktivita práce, kvalita produktů, úroveň sluţeb 

zákazníkům, či výše zisku (Armstrong, 2009). 

      Důslednost a zásadovost znamená, ţe se odměňování jednotlivých zaměstnanců nesmí 

lišit, aniţ by k tomu nebyl relevantní důvod. 
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      Informovanost. Zaměstnanci by měli dostávat přiměřené informace o postupech a 

pravidlech pouţívaných při vytváření mzdových tarifů. „Každý zaměstnanec by měl být 

informován o způsobu odměňování na svém pracovním místě” (Koubek, 2011, s. 161). 

 

2.1.2 Systém odměňování 

      „Systém odměňování není nic jiného než způsob stanovování mezd a platů, popřípadě 

zaměstnaneckých výhod pracovníků” (Koubek, 2011, s. 158). Kaţdý zaměstnavatel můţe ve 

své organizaci aplikovat různý systém odměňování, ale v kaţdém případě musí respektovat 

zásady odměňování, které jsou uvedeny v zákoníku práce a jeho prováděcím předpisu. 

      Systém odměňování můţe být úspěšný a efektivní pouze tehdy, kdyţ bude postaven na 

několika důleţitých zásadách: 

 musí být stabilní a musí zajistit, aby rozdíly v odměnách byly výsledkem rozdílných 

poţadavků a nároků v rozdílných druzích činností, 

 úroveň mezd se nesmí lišit od úrovně převaţující ve společnosti, 

 za stejnou práci náleţí stejná odměna,  

 přiměřená informovanost pracovníků o pouţívaných postupech při ke stanovování 

mzdových tarifů (Koubek, 2001).   

 

      Samotný systém odměňování tvoří následující prvky, které jsou dále uvedeny ve 

schématickém obrázku č. 2.2. 

      Podniková strategie je určitá cesta, kterou si organizace vytýčila pro dosaţení svých cílů. 

Podniková strategie musí vycházet z posouzení současného stavu organizace, jejich silných a 

slabých stránek, hrozeb a příleţitostí. Strategie definuje dlouhodobou koncepci organizace a 

jejího řízení, zpravidla na dobu tří aţ pěti let (Šikýř, 2012). V podnikové strategii musí být 

zahrnut faktor reálnosti, to znamená, ţe podnik musí znát své moţnosti (disponibilní zdroje – 

lidské, materiální, technologické, finanční aj.) 

      Strategie odměňování se v dlouhodobé perspektivě zamýšlí nad postupy, realizací a 

politikou odměňování zaměstnanců tak, aby pomáhala naplňování cílů organizace. „Strategie 

odměňování musí zabezpečit spravedlivé a efektní odměňování zaměstnanců v souladu 

s pracovněprávními předpisy a hospodářskými výsledky” (Šikýř, 2012, s. 124). 

      Politika odměňování je stanovena v organizaci dle podnikové strategie. Je to určitý 

návod pro rozhodování a přijímání nezbytných opatření. Zahrnuje principy stanovování 

odměn, sloţek odměňování a informování pracovníků o mzdové politice (Kociánová, 2010). 
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Cílem mzdové politiky je dosáhnout efektivity a dbát na etiku (Bláha, Mateicius, Kaňáková, 

2005). 

 

 

Obrázek č. 2.2: Prvky systému odměňování a jeho vzájemné vazby 

 

Zdroj: (Armstrong, 2009, s. 24) 

2.1.2.1 Celková odměna 

      Celková odměna obsahuje všechny typy odměn – přímých i nepřímých, vnitřních i 

vnějších (Manus, Graham, 2003). Celková odměna propojuje dvě hlavní kategorie odměn – 
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transakční odměny (jsou to hmotné odměny, které jsou hmatatelné a vyplývají z transakce 

mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, týkají se peněţních odměn a zaměstnaneckých 

výhod) a relační odměny (jsou nehmotného charakteru a týkají se vzdělávání a rozvoje 

zkušeností zaměstnanců). 

      Mezi transakční odměny patří základní mzda, která představuje zaručenou část mzdy. 

Můţe mít tarifní nebo smluvní podobu a váţe se na určitý časový faktor (hodina, týden, 

měsíc, rok aj.) nebo výkon. 

 Časová mzda je nejpouţívanější základní mzdovou formou. Má ovšem své nevýhody, 

zejména v omezenosti pobídkového účinku, jelikoţ často dochází k situacím, kdy se 

někteří pracovníci přiţivují na práci jiných. 

 Úkolová mzdy je vhodná především pro odměňování manuálních prací (Ţufan, 2012). 

Zaměstnanec je placen za domluvenou jednotku práce (Kg, Ks, m²). Vychází z normování 

práce a je postaveno tak, aby průměrný pracovník dosáhl průměrného výdělku. Úkolová 

mzda stimuluje k nadstandardnímu výkonu.  

 Podílová mzda vychází z přímého vztahu vyjádřeného v penězích (Ţufan, 2012). 

Uplatňuje se v činnostech spojených s obchodem. Např. zaměstnanec dostává určité pevné 

procento z ceny výrobku, který prodává. Teoreticky tak základní mzda můţe dosahovat 

hodnot od nuly aţ do nekonečna. 

 Smíšená forma mzdy se nejčastěji skládá z kombinací časové a úkolové mzdy nebo 

časové a podílové mzdy. 

 

      Dále zde patří zásluhová mzda, která se vztahuje k pracovnímu výkonu, schopnostem 

jedince, celkovému přínosu organizace a úrovní kompetencí. Tvoří pohyblivou sloţkou mzdy 

stimulující ke zvýšení a zlepšení individuálního, skupinového a firemního výkonu (Urban, 

2013). Vyplácí se v podobě výkonových odměn, bonusů, provize, podílu na zisku či akordní 

mzdy. Zvláštní formou odměn jsou příplatky, které jsou zaměstnanci udělovány 

z objektivních důvodů. Mezi tyto důvody patří mimořádné pracovní podmínky. Mezi 

mimořádné pracovní podmínky patří různorodý soubor zátěţových poţadavků kladených na 

pracovníka vlivem pracovního prostředí, reţimem pracovní doby, pracovním systémem, který 

způsobuje zvýšené nároky na jeho regeneraci pracovní síly (Dvořáková, 2007). Mezi hlavní 

se počítají práce přesčas, práce ve svátek, noční práce nebo práce v sobotu a neděli (Synek, 

Kislingerová, 2010). 
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      Poslední sloţkou transakční odměny jsou zaměstnanecké výhody. Skládají se ze sluţeb, 

finančních příspěvků, různých cenových zvýhodnění, které mají u zaměstnanců posilovat 

loajalitu k organizaci, mají přispět ke stabilitě a spokojenosti zaměstnanců. Organizace 

vyuţívají zaměstnanecké výhody v hojné míře, jelikoţ jsou pro ně ekonomicky výhodnější 

neţ prosté zvyšování mezd a platů. I z hlediska zaměstnance se jsou tyto benefity výhodné, 

protoţe jsou osvobozeny od daně a nepodléhají povinným odvodům. Nejčastěji se vyskytují 

ve formě automobilu vyuţívaného i pro vlastní účely, výpočetní techniky, sluţebního mobilu, 

jazykových kurzů, příspěvku na dopravu, příspěvku na stravování, nadstandardní zdravotní 

péče či příspěvku na penzijní připojištění. 

      Jedním ze způsobů jak nahradit plošné poskytování zaměstnaneckých výhod je kafetéria 

systém. Jeho podstatou je, ţe zaměstnanec dostane určitý osobní rozpočet, v rámci kterého 

můţe čerpat zaměstnanecké výhody dle svých preferencí. Finanční limit i nabízené výhody se 

u zaměstnanců liší podle délky zaměstnání nebo hierarchického postavení v organizaci. Tento 

systém sleduje mnoho cílů. „Jeho výhodou je snížení fluktuace zaměstnanců, zvýšení 

atraktivity organizace, snížení pracovní neschopnosti, zvýšení pracovní spokojenosti a ochoty 

k pracovnímu výkonu aj” (Dvořáková, 2007, s. 339). 

      Další skupinou tvoří odměny relační, které spadají do tzv. vnitřních odměn.  Jedná se 

odměny nehmotného charakteru. Souvisejí se spokojeností zaměstnance s vykonávanou prací, 

s radostí, kterou mu práce přináší, s příjemnými pocity plynoucími z účasti na něčem 

smysluplném, s pocity uţitečnosti a úspěšnosti, s neformálním uznáním okolí (Owen, 2006). 

V posledních desetiletích rapidně vzrůstá význam relačních odměn. Zaměstnanci se chtějí 

rozvíjet, tvořit si svou profesní kariéru, k čemuţ jim slouţí různé vzdělávací kurzy, semináře, 

stáţe, rozvojové aktivity nebo práce na projektech, coţ jsou z velké části faktory, které jsou 

organizací ovlivnitelné. Pokud organizace svým zaměstnancům poskytuje tyto moţnosti, tak 

se pro ně stává atraktivnější. Armstrong (2009) rozdělil relační odměny do dvou částí. Jednak 

na vzdělávání a rozvoj a na zkušenosti/zážitky z práce. 
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Obrázek č. 2.3: Složky celkové odměny       

 

      Zdroj: (Armstrong, 2009), vlastní přepracování 

2.1.3 Vliv mzdy jako motivátoru na pracovní výkon 

      V systémovém pojetí sytému odměňování se nesmí v ţádném případě zapomenout na 

psychologický vliv odměňování na zaměstnance. Základem procesu motivace je skutečnost, 

ţe hybnou silou zaměstnance, která ho uvádí do pracovní činnosti je určitý vnitřní pohnutek 

(tzv. motiv). Kaţdý motiv se pojí s potřebou dosáhnout konkrétního cíle. Pokud je zde 

moţnost určitým chováním danou potřebu uspokojit, tak musí existovat také obrácený proces, 

který u zaměstnance stimuluje určité chování, za coţ bude jeho potřeba uspokojena. Tento 

fakt, který poskytuje zaměstnanci moţnost určitým jednáním uspokojit některou z jeho potřeb 

je nazýván stimulem. 

       Někteří vedoucí pracovníci stále ţijí v představě, ţe mzda je nejsilnějším motivačním 

faktorem. Je potřeba rozlišovat mezi různými pracovníky na různém stupni hierarchie 

v organizaci. „Například u pracovníků na vyšší řídící úrovni a u špičkových manažerů není 

mzda tak významná, jako například možnost seberealizace, možnost úspěchu, kariéra, obsah 

práce. Ne, že by plat nebyl vůbec důležitý, ale víceméně se předpokládá, že vyšší plat je na 

vyšší úrovni řízení samozřejmostí” (Khelerová, 2010, s. 125).  

      Pracovní motivaci nemůţeme přímo měřit, ale můţeme stanovit, jaké stimulační 

prostředky jí ovlivňují (Bedrnová, Nový, 2009). S ohledem na stimulační a motivační faktory, 

které uvádí teoretické koncepty, jako Maslowova teorie, Hertzbergova dvoufaktorová teorie, 

teorie pracovní motivace Vrooma či McGregorova teorie XY v souvislosti s procesem 

soustavného zlepšování pracovního výkonu, lze vysledovat kromě mzdy ještě několik 



16 

 

důleţitých motivačních nástrojů či podmínek, jako jsou uplatňovaný styl vedení, komunikace 

a sdílení informací, hmotné odměny, organizační podpora a zpětná vazba. 

      Americký psycholog Abraham Maslow je tvůrcem tzv. hierarchie potřeb, která rozděluje 

lidské potřeby do sedmi základních skupin od nejniţší po nejvyšší. Za nejniţší povaţoval ty 

potřeby, které se pojí k přeţití. Uvědomoval si, ţe přeţití je nejdůleţitějším faktorem pro to, 

aby mohl člověk v této hierarchii postoupit o stupeň výše. Dále pak pokračoval v tvorbě 

jednotlivých stupňů aţ do sedmého, nejvyššího stupně, kde se nachází seberealizace, kterou 

povaţoval za nejvyšší lidskou potřebu. Ovšem je potřeba si uvědomit, ţe tohoto stupně lze 

dosáhnout pouze při naplnění stupňů předcházejících. 

      Obdobně je tomu i s pracovní motivací. Z Maslowovy teorie vyplývá, ţe pokud je 

zaměstnanec finančně zabezpečen (jedná se o zmíněné hmotné odměny, jako je mzda), tak se 

lze domnívat, ţe jeho potřeby niţšího řádu jsou zabezpečeny také. Zaměstnanec je tedy 

motivován zejména potřebami řádu vyššího, kterými je seberealizace, či pocit úcty a uznání. 

Tyto potřeby vyššího řádu se často pojí s vyššími pozicemi ve společnosti, takţe lze 

předpokládat, v souvislosti s pracovní náplní, ţe bude vyţadovat vyšší míru samostatnosti, 

moţnost být kreativní, aktivně se podílet na rozhodování o společnosti, pro kterou pracuje. U 

niţších pozic, především pak dělnických, je stále největším stimulem mzda. Tito zaměstnanci 

jsou v Maslovově hierarchii potřeb na nejniţších stupních pyramidy a usilují zejména o 

uspokojení prvních třech základních potřeb – fyziologických, bezpečí a lásky a sounáleţitosti. 

Obrázek č. 2.4: Maslowova pyramida 

 

Zdroj: (Vysekalová, 2011), vlastní přepracování 
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      Mzda výrazně působí na pracovní výkon, ale není jediným faktorem. Patrnější je její 

působení u zaměstnanců na niţším stupni organizační struktury. Ovšem i na vyšších stupních 

je její význam nesporný, jelikoţ nepřiměřená výše mzdy zaměstnanci dovoluje realizovat 

potřeby, které zdaleka neodpovídají efektům jeho práce. Porušení vzájemného vztahu 

ekvivalence mzdy a výkonu, můţe negativně ovlivnit motivaci ostatních pracovníků. 

 

2.2 Tarifní mzdová soustava 

      Mzdový systém se člení na tarifní mzdovou soustavu, formy a typy mezd, systém 

příplatků a příspěvků, odměn, prémií a jiných výhod. Nejpodstatnější část tvoří tarifní mzdová 

soustava. „Tarifní mzda představuje zaručenou část individuální mzdy. Zahrnuje mzdový tarif 

(zaručenou mzdu) a příplatky za nestandardní pracovní podmínky” (Dvořáková a kolektiv, 

2007, s. 329). Je jen na organizaci jak vysoký podíl tarifní mzdy z celkové individuální mzdy 

zaměstnanci poskytne. Všeobecně ovšem platí, ţe s rostoucím podílem tarifní mzdy roste i 

výdělková jistota zaměstnanců.  

      O výši tarifní mzdy rozhoduje vedení organizace, které pro tyto účely stanovuje tarifní 

stupnici a stupeň diferenciace mezi jednotlivými tarifními stupni. Tarifní stupnice je 

diferencována do několika stupňů tak, aby co nejlépe zohledňovala nejen rozdíly mezi 

pracovními činnostmi konanými v organizaci, ale také mzdové relace za srovnatelné práce na 

externím trhu práce. Kaţdý tarifní stupeň je oceněn mzdovým tarifem, coţ je sazba vyjádřená 

v peněţních jednotkách, poskytnutá za určité časové období. 

      Na rozhodování vedení organizace (vrcholového managementu) o tarifní stupnici mají dle 

Synek a Kislingerová (2010) vliv: 

 objem pouţitelných mzdových prostředků, 

 mzdy a benefity na externím konkurenčním trhu, 

 zaručená mzda, vyhlášená nařízením vlády ČR na základě zákoníku práce, 

 kolektivní smlouva vyššího stupně (vyhlašuje MPSV ČR) a podniková kolektivní 

smlouva. 

 

2.2.1 Typy tarifní stupnice 

      V rámci organizace se můţe vyskytovat několik druhů tarifních stupnic podle kategorií 

zaměstnanců, které sdruţuje (dělníci, THP, IT pracovníci, administrativní pracovníci aj.) nebo 

jedna jediná integrovaná stupnice. Vztah mezi mzdovými tarify je vymezen lineární nebo 



18 

 

geometrickou progresí. Podstatou lineární mzdové progrese je konstantní absolutní přírůstek 

mezi dvěma po sobě jdoucími tarifními stupni. Zatímco u geometrické mzdové progrese je 

vyuţito principu konstantního koeficientu růstu. V praxi to znamená, ţe geometrická mzdová 

progrese zaručuje zaměstnanci rychleji rostoucí tarifní mzdu při stejném posunu po tarifní 

stupnici, neţ u lineární mzdové progrese.  

      V praxi se podle Dvořáková (2007) vyuţívají následující typy tarifních stupnic. 

 

Stupnice s pevnými mzdovými tarify  

      Představuje pevnou, zaměstnavatelem zaručenou část individuální mzdy. Pokud je 

zaměstnanec na základě druhu vykonávané práce zařazen do tohoto tarifu, tak vţdy přesně ví, 

jakou mzdu za stanovené období dostane. Např. 15 000 Kč za měsíc. 

 

Stupnice se mzdovými tarify s rozpětím  

      Je sloţena z určitých mzdových pásem, přiřazených ke konkrétnímu mzdovému tarifu, ve 

kterých má zaměstnavatel moţnost se pohybovat. Výhodou je, ţe zaměstnavatel můţe 

zohlednit skutečný pracovní výkon nebo dosaţenou kvalifikaci. Např. pásmo od 12 000 Kč do 

15 000 Kč za měsíc. 

       

Stupnice se širokým rozpětím mzdových tarifů  

      Tato forma se uţívá pouze v případě, kdy jsou do této stupnice zahrnuty taky vrcholové 

funkce. Tyto stupnice mívají 3 aţ 4 stupně, jejichţ horní mzdové tarify převyšují dolní o 200 

aţ 300% (Dvořáková a kolektiv, 2007). 

       

Integrovaná stupnice mzdových tarifů 

      Uplatňuje se pro všechny zaměstnance s výjimkou mimotarifních zaměstnanců (vrcholový 

management a vedoucí odborníci jednotlivých oddělení). 

 

      Armstrong (2007) ještě přidává další moţnosti rozdělení struktury mzdových tarifu: 

 struktura úzkých stupňů, 

 struktura širokých stupňů, 

 širokopásmová struktura,  

 struktura pro skupiny prací, 

 struktura druhů kariéry,  
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 mzdové bodové stupnice, 

 stupnice jednotlivých prací. 

      Pro organizaci je nejvhodnější zvolit si typ tarifní stupnice podle své velikosti, 

podnikatelského programu, organizační kultury, počtu a struktury zaměstnanců, mzdové 

historie a zavedené praxe odměňování.  

 

2.2.2 Mzdové formy 

      „Úkolem mzdových forem je mzdově ocenit výsledky práce pracovníka, jeho výkon 

v nejširším slova smyslu, včetně jeho pracovního chování a schopností” (Koubek, 2001, s. 

286). Volba mzdových forem je plně v kompetenci vedení organizace. Dle Dvořáková (2007) 

se dělí do dvou hlavních skupin na základní (samostatné) a doplňkové (nesamostatné). Do 

základních spadají časová a úkolová mzda. Do doplňkových pak prémie, provize, bonusy, 

odměny, osobní ohodnocení a účast na výsledcích. Urban (2013) ještě navíc zmiňuje, ţe do 

doplňkových mzdových forem patří akcie a akciové opce.  

 

Mzda  

      Je odměna zaměstnance v pracovním poměru za vykonanou práci, která je mu 

poskytována podle sloţitosti, odpovědnosti a namáhavosti, podle obtíţnosti pracovních 

podmínek, podle pracovní výkonnosti a dosahovaných pracovních výsledků (Trylč, Schmied, 

2013). 

     „V užším smyslu slova se však používá k označení odměny za práci konanou zaměstnancem 

v pracovním poměru u zaměstnavatele, který je zpravidla podnikatelským subjektem” (Foot, 

Hook, 2002, s. 261). 

 

Minimální mzda 

     V České republice je pro rok 2014 stanovena hranice minimální mzdy (coţ je nejniţší 

přípustná výše odměny stanovena státem, pod kterou nesmí ţádný zaměstnavatel odměňovat 

zaměstnance) na 50,60 Kč za hodinu práce nebo 8500 Kč za měsíc. 

 

Plat  

      Plat je označení odměny za práci konanou v pracovním nebo sluţebním poměru u 

zaměstnavatele, který je organizační sloţkou státu nebo příspěvkovou organizací (Foot, Hook, 
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2002). Často se pouţívá u představitelů státní moci, právních vztahů soudců, duchovních či 

ústavních činitelů. 

 

Časová mzda 

      Jedná se o velice jednoduchou, administrativně nenáročnou formu odměňování. Pouţívá 

se k odměňování manuálních činností (ve výrobních, ale i pomocných a obsluţných 

procesech) a technickohospodářských funkcí (Synek, Kislingerová, 2010). V českých 

podmínkách se zpravidla stanovuje za časovou jednotku, jako jsou hodiny nebo měsíce, ale 

v západních zemích jsou hojně uţívány i týdny či roky. Organizacím usnadňuje plánování 

mzdových nákladů a zaměstnancům dává jistotu výdělku. Výhodou je její srozumitelnost a 

jednoduchost výpočtu. Vypočte se jako součin skutečně odpracované doby a mzdového 

tarifu. Jako nevýhoda se pak jeví nutnost větší kontroly zaměstnanců a mnohdy i donucování 

k poţadovanému výkonu (Ţufan, 2012). 

 

Úkolová mzda 

      Často označovaná taktéţ jako akordní mzda můţe mít rovnoměrný nebo diferencovaný 

průběh (Urban, 2013). Mzda je přímo závislá na mnoţství odvedené práce, která se vyjadřuje 

v kusech nebo normohodinách. „Předpokládá se, že jsou stanoveny normy spotřeby práce, 

předem určeny technologické a pracovní postupy, zajištěny předpoklady pro plynulý průběh 

pracovního procesu, není ohrožena bezpečnost práce a zdraví zaměstnance a funguje 

kontrola jakosti práce” (Synek, Kislingerová, 2010, s. 239). Tento přístup k odměňování má 

vysoce pobídkový charakter. Ovšem přemíra snahy zaměstnanců dosáhnout co moţná 

nejvyšší produktivity a co moţná nejvyššího výdělku často vede k nadměrnému fyzickému 

vypětí, nedodrţování pracovního postupu, nehospodárnému vyuţívání zdrojů, zhoršení 

kvality práce nebo porušování bezpečnosti práce (Šikýř, 2012). 

      Úkolová mzda se vyuţívá i u práce v týmech. Zde je potřeba rozlišovat, jestli se jedná o 

homogenní kvalifikační strukturu zaměstnanců, kde se pouţívá tzv. operační kolektivní 

úkolová mzda. Nebo se jedná o heterogenní kvalifikační strukturu dělníků, kde komplex 

rozdílných na sebe navazujících pracovních činností vede k vytváření funkčních celků, pak se 

pouţívá označení tzv. akordní úkolová mzda. 

 Úkolovou mzdu můţeme vypočítat pomocí těchto výpočtů: 

 

úkolová mzda = průměrný směnový tarif / směnová produktivita nebo 

úkolová mzda = úkolová sazba • počet odvedených výkonů nebo 
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úkolová mzda = hodinový mzdový tarif / výkonová norma množství. 

 

Prémie či bonusy 

      Existují různé typy prémií, a to jednorázové, pravidelné, individuální či skupinové. Při 

jejich vyplácení se zohledňují výkonové a kvalitativní faktory, tudíţ se váţou na splnění 

určitého ukazatele v nějakém předem daném časovém období. Nejčastěji vrcholový 

management přihlíţí k výsledkům hospodaření organizace jako celku nebo jeho dílčím 

částem, kde zaměstnanec vykonává svou práci. U zaměstnanců na dělnických pozicích se bere 

v potaz i míra absencí či dodrţování bezpečnosti práce.  

      Jednorázová prémie se vyplácí za mimořádný výkon, za vynikající plnění pracovních 

úkolů, za iniciativu a příkladné pracovní chování (Koubek, 2011). Můţe být vyplacena za 

zlepšovací návrh, který šetří organizaci náklady. Tento systém zlepšovacích návrhů ze strany 

zaměstnanců se na vysoké úrovni praktikuje v japonských organizacích jiţ celou řadu let. 

 

Provize 

      Jejich nejvhodnější vyuţití je v oblasti obchodu a sluţeb. Váţou se na ukazatele obratu, 

zisku, trţeb nebo na jednotku prodeje. Vţdy se jedná o činnosti, kde je neracionální 

zohledňovat faktor času, jako je např. práce obchodního zástupce. Provize jsou stanoveny 

jako určité procento z jiţ zmíněných ukazatelů. Pro zaměstnance je vysoce motivující, ovšem 

v dnešní době, kdy je problém výrobky na trhu prodat ne příliš oblíbená. 

 

Osobní ohodnocení 

      Vychází ze systematického hodnocení zaměstnanců. Poskytuje se se záměrem 

diferencovat odměnu na základě schopností, dlouhodobých osobních zásluh a přínosu pro 

organizaci (Urban, 2013). 

 

Podíl na zisku 

      Jde o doplňkovou formu mzdy. Vedení organizace stanovuje minimální hranici zisku pro 

dané období. Pokud je tato hranice překročena, tak se stanovuje určité procento zisku nad tuto 

hranici, které se rozdělí mezi zaměstnance. Můţou zde být další omezující podmínky, jako 

třeba maximální objem prostředků vyplacených jako podíl na zisku aj. Podmínky se ovšem 

stanovují předem. U velkých společností, kde působí odbory, jsou předmětem kolektivní 

smlouvy. 
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Akcie a akciové opce 

      Pro zaměstnance přinášejí moţnost další účasti na zisku organizace formou dividend 

vyplacených z akcií. Téměř vţdy jsou pro zaměstnance určeny akcie, které nemají právo 

hlasování a rozhodování o dění v organizaci. Pro manaţery jsou navíc určeny akciové opce, 

které jim umoţňují k určitému budoucímu datu koupit akcie za předem stanovenou cenu, 

zpravidla niţší neţ trţní. 

 

2.3 Hodnocení práce 

      Systém hodnocení zaměstnanců slouţí jako nástroj ke zdůvodnění výše odměny 

(Wagnerová, 2008). Hodnocení práce pomáhá oklasifikovat jednotlivé práce vykonávané 

v organizaci podle jejich náročnosti a významu. Z hodnocení poté dochází ke stanovování 

mzdových relací potřebných pro vytvoření systému odměňování. Hodnocení práce je sloţitý 

proces, který se v mnoha případech nedá objektivně měřit (Milmore, 2005). 

      Dle Ţufan (2012) je smyslem hodnocení práce: 

 stanovit poţadavky kladené na vykonavatele pracovní pozice,  

 zjistit příspěvek pracovního místa na výkon celé organizace,  

 stanovit hodnotu práce, 

 poskytnout jednotný nástroj pro stanovování mzdových tarifů,  

 poskytnout prostředek pro porovnání mzdových tarifů,  

 redukovat stíţnosti na tarify a poskytovat informace všem zainteresovaným stranám. 

      Aby bylo hodnocení práce smysluplné a bylo moţné se poučit z vlastních chyb, musí být 

všechny postupy náleţitě zdokumentovány (Arthur, 2010).  

2.3.1 Metody hodnocení práce 

      V praxi jsou rozlišovány tři metody hodnocení práce – neanalytické, analytické a trţní. 

Analytické a neanalytické metody jsou zaloţeny na principu porovnávání, zatímco trţní 

metoda stanovuje mzdové sazby přímo.  

 

Neanalytické metody 

      Mezi neanalytické patří metoda pořadí prací, párové porovnání a klasifikační metoda. 

K neanalytickým metodám, někdy také nazývaným jako sumárním, patří dle Ţufan (2012) 

ještě katalogová metoda. Všechny neanalytické metody stanovují pořadí prací dle náročnosti a 
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přínosu pro organizaci. Nevýhodou všech těchto metod je určitý stupeň subjektivity, kterému 

se dá jen těţce předejít. 

 

Analytické metody 

      Mezi analytické se řadí bodovací metoda (Bláha, Mateicius, Kaňáková, 2005). Jejich 

výhodou je objektivnost, systematičnost a transparentnost. Nevýhodou pak větší časová a 

finanční náročnost. 

 

Tržní metody 

      Trţní metody pouţívají ke stanovení mzdové sazby přístup porovnávání s vnějším trhem. 

Organizace hledá na trhu srovnatelné druhy práce a oceňuje je srovnatelnou výši mzdy. 

Problém můţe nastat v situaci, kdy má organizace nastavenou strategii nízkých mzdových 

nákladů, ale trh určuje sazbu mnohem vyšší. Tím by mohly být narušeny strategické cíle 

organizace a její konkurenceschopnost.  

      Ke stanovení hodnoty prací lze vyuţívat následující metody. 

 

Metoda pořadí prací 

      Je nejstarší, ale v dnešní době jiţ málo pouţívanou metodou hodnocení práce. Jak je jiţ 

z názvu patrné, hodnotitel seřazuje jednotlivé práce do seznamu od nejlehčí po nejnáročnější. 

Tato metoda je sice nejjednodušší na sestavení, ale je v ní zahrnutý aţ příliš silný subjektivní 

faktor hodnotitele. Nejsou definovány ţádné standardy, které by přispěly k objektivitě. Často 

se zapomíná na zohlednění ztíţených pracovních podmínek. 

 

Metoda párového srovnání 

      Poměřuje jednotlivé práce mezi sebou. Základem je srovnávání dvojic prací a jejich 

bodové ohodnocení. Pokud je jedna z dvojice prací lepší, tak dostane dva body, pokud jsou 

v daném kritériu stejné, tak dostanou obě jeden bod a pokud je práce horší, tak nedostane 

ţádný bod. Výsledkem je opět vytvoření seznamu prací od nejlehčí po nejnáročnější. 

Problémem je taktéţ vysoká míra subjektivity této metody. 

 

Klasifikační metoda 

      Její postup je jednoduchý. Nejprve se vytvoří skupiny prací, přičemţ z kaţdé této skupiny 

je vybrán jeden zástupce reprezentující celou skupinu. U tohoto zástupce je proveden popis 

pracovního místa. Ostatní práce v dané skupině jsou poté seřazeny na základě srovnávání 
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s reprezentativní prací. Výhodou je jednoduché pouţití a srozumitelnost této metody, ale na 

druhou stranu se nehodí pro sloţitější práce. 

 

Katalogová metoda 

      Podstatou katalogové metody je porovnání hodnoceného pracovního místa s katalogem 

obsahujícím typové pozice (Ţufan, 2012). Katalog typových pozic si buďto vytvářejí 

organizace samy nebo vycházejí z katalogů tvořených nadnárodními korporacemi. Při 

sestavování katalogu se zohledňují různé povinnosti, míra zodpovědnosti, potřebné 

kompetence a pracovní podmínky plynoucí z povahy pracovní pozice. Výsledky jsou 

statisticky zpracovávány do podoby typové pracovní pozice. Typové pracovní pozice jsou 

následně rozděleny do mzdových tříd, kde jim náleţí určitá mzdová sazba. Ostatní pracovní 

pozice jsou pak porovnávány s typovou pozicí.  

      Katalog prací je v české legislativě zakotven v nařízení vlády č. 222/2010 Sb. o katalogu 

prací ve veřejných sluţbách a správě. Tato metoda je organizacemi hojně vyuţívána. 

 

Bodovací metoda 

      Je to analytická metoda, na rozdíl od všech doposud uvedených metod. Kaţdá práce je 

rozčleněna na dílčí faktory, ke kterým jsou podle předem stanovené úrovně plnění přiřazeny 

body (Bláha, Mateicius, Kaňáková, 2005). Pořadí prací je pak určeno celkovým součtem bodů 

ze všech dílčích faktorů. Bodové ohodnocení je rozděleno do několika intervalů, podle 

tarifních stupňů. Celkový součet bodů získaných v hodnocení prací je následně umístěn do 

příslušného intervalu a ohodnocen stanoveným mzdovým tarifem. Tato metoda působí 

mnohem objektivněji neţ předchozí uvedené metody. Navíc je vhodná pro velké mnoţství 

různorodých činností, protoţe je flexibilní. 

 

2.4 Analytické ukazatele pro praktickou část diplomové práce 

Hodinová produktivita práce 

      „Růst produktivity práce je podmínkou růstu podniku a růstu životní úrovně zaměstnanců 

(pracovníků)” (Synek a kolektiv, 2011, s. 271). Tento ukazatel vyjadřuje vztah mezi 

realizovaným (hotovým) mnoţstvím dobrých výkonů a hodinami odpracovanými personálem. 

Produktivita práce je prakticky účinnost práce. Nízká produktivita práce značí plýtvání 

v procesech, jako jsou zbytečné čekací doby, dlouhé přepravní procesy či zbytečné procesy. 

Výpočet je následující:  
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 PP = objem výstupu / počet odpracovaných hodin (2.1). 

 

Rentabilita mezd 

      Rentabilita je jedním z nejpouţívanějších ukazatelů. Vyjadřuje, jakého efektu bylo 

dosaţeno z celkových vynaloţených mezd. Ve výpočtu se objevuje čistý zisk a celkový objem 

vyplacených mezd za určité období (nejčastěji rok). Rentabilita mezd říká, jakého čistého 

zisku bylo dosaţeno při vyplacení jedné koruny mzdových nákladů. Po vynásobení stem se 

tento činitel stává procentním vyjádřením. Výpočet je následující: 

 

rentabilita mezd = (EAT / celkový objem vyplacených mezd) • 100 (2.2). 

 

Průměrná hrubá měsíční mzda 

      Organizaci umoţňuje spočítat si, jaké jsou průměrné měsíční náklady na jednoho 

zaměstnance. Vypočítá se jako: 

 

objem mzdových prostředků na jednoho zaměstnance (Kč) = celkový objem mzdových 

prostředků / počet zaměstnanců (2.3), 

průměrná hrubá měsíční mzda (Kč) = objem mzdový prostředků na jednoho 

zaměstnance / počet měsíců v roce (2.4). 

 

Rychlost tempa stoupání na bázi geometrického průměru 

      Tento ukazatel znázorňuje procentní růst mzdových tarifů přiřazeným k jednotlivým 

mzdovým třídám. Procentní růst můţe být rovnoměrný, nerovnoměrný, progresivní nebo 

degresivní. Vypočte se podle vzorce (2.5): 

 

n….... počet mzdových tarifů 

TMn... hodnota mzdového tarifu posledního stupně 

TM1... hodnota mzdového tarifu prvního stupně. 
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Mzdová produktivita  

      Mzdová produktivita udává, kolik výnosů připadá na jednu korunu vyplacených mezd. 

Hodnota tohoto ukazatele by měla být co moţná nejvyšší. Do čitatele se uvádějí všechny 

výnosy, kromě výnosů mimořádných (Růčková, Roubíčková, 2012). Vypočítá se jako: 

 

Mzdová produktivita = výnosy / mzdy (2.6). 

 

Mzdová nákladovost 

      Udává poměr mzdových nákladů k celkovým vyprodukovaným trţbám. Její výpočet je 

následující: 

 

nM = (mzdové náklady / tržby) • 100 (2.7). 

 

 

2.5 Shrnutí teoretické části  

      V teoretické části diplomové práce byla popsána problematika systému odměňování 

organizace. Byly představeny základní pojmy, výpočty a teoretická východiska pro 

zpracování praktické části diplomové práce pro konkrétní teplárenskou společnost, která je 

součástí diplomové práce. 
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Předmluva 

      Všechny uváděné informace v praktické části diplomové práce jsou čerpány 

z vnitropodnikových zdrojů, jako jsou podnikové dokumenty, účetnictví, záznamy, kolektivní 

smlouva, informační systémy a webové stránky, pokud není výslovně uvedeno jinak. 

3 Představení vybrané organizace  

      Teplárenská společnost je členem nadnárodní francouzské skupiny, která působí ve 34 

zemích světa. V České republice působí od roku 1991. Je jedním z nejvýznamnějších výrobců 

a dodavatelů tepelné a elektrické energie v zemi. Přičemţ zároveň poskytuje i podpůrné 

sluţby pro českou přenosovou soustavu. Vedle tepla a elektřiny vyrábí a dodává chlad, 

stlačený vzduch a další energetické komodity důleţité pro český průmysl. Poskytuje sluţby 

klientům ze soukromé i veřejné sféry, průmyslového i terciálního sektoru.  Pro představu je 

nutné uvést následující čísla platná pro konec roku 2012 pro území České republiky: 

 zaměstnává kolem 1700 zaměstnanců, 

 má obrat přes 13 miliard korun,  

 prodá přes 3 200 GWh elektřiny,  

 prodá přes 15 000 TJ tepla, 

 prodá přes 48 000 GJ chladu, 

 vlastní přes 800 Km primárních a sekundárních sítí. 

 

      Společnost působí v tzv. černém průmyslu. Přesto se snaţí neustále přispívat ke zlepšení 

ţivotního prostředí modernizací svých technologií a technologických postupů. V posledních 

letech přešla k výrobě tepla a elektřiny v ekologicky šetrné kogeneraci. Kogenerace je 

kombinovaná výroba tepla a elektřiny, která umoţňuje zvýšit účinnost zařízení a ušetřit tak aţ 

40 % paliva. Zároveň nahrazuje spotřebu uhlí stále větší mírou obnovitelných a druhotných 

zdrojů energií, sniţuje počet lokalit těţby zdrojů a neustále hledá moţné úspory energií. 

Teplárenská společnost Česká republika, a.s. je rovněţ úspěšným ţadatelem finančních 

prostředků pro své ekologické projekty z fondů Evropské unie. Je drţitelem certifikátu ISO 

14 001. 

      Její strategie je zaloţena na dlouhodobém partnerství. Usiluje o to být stálým, spolehlivým 

a důvěryhodným partnerem. Součástí firemní kultury je péče o zaměstnance. Jedná se o velmi 

nebezpečnou oblast průmyslu, kde dochází ke spoustě nehod a zranění. Společnost si klade za 

cíl zajistit maximální bezpečnost a ochranu zdraví všech zaměstnanců na svých pracovištích. 
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      Uvědomuje si, ţe nedílnou součástí kaţdé úspěšné organizace je sociální zodpovědnost 

vůči svému okolí. Proto klade velký důraz na sociální dimenzi svého působení. Podporuje 

nejrůznější společenské, kulturní a sportovní akce, je zřizovatelem několika nadačních fondů, 

organizuje výchovně-vzdělávací semináře a věnuje pozornost potřebám svých zaměstnanců. 

Za oblast péče o zaměstnance byla společnost dokonce oceněna prestiţním mezinárodním 

oceněním Investor in People, kde získala stříbrný certifikát. 

      Teplárenská společnost je rozdělena do několika menších částí pojmenovaných podle 

regionů, ve kterých působí. 

 

Region Severní Morava 

      Severní Morava je největší organizační jednotkou teplárenské společnosti v České 

republice. Je absolutní jedničkou ve spalování biomasy. Prostřednictvím své sítě na rozvod 

tepla dodává tepelnou energii více neţ 105 -ti tisícům domácností, průmyslovým podnikům, 

nemocnicím, obchodním střediskům, školám v Ostravě, Krnově a okolí. Region Severní 

Morava tvoří celkem čtyři závody: 

 závod Elektrárna Třebovice, 

 závod Ostrava střed, 

 závod Krnov, 

 závod Distribuce a sluţby. 

      V tomto regionu jsou hlavními zákazníky společnosti RPG  byty, Praţské pivovary, 

Fakultní nemocnice Ostrava, Avion Shopping Park, SDB-Koksovny či Fórum Nová Karolína. 

 

Region Střední Morava 

      V tomto regionu zásobuje teplárenská společnost zhruba 44 tisíc bytů, převáţně 

v Olomouci, Přerově a Novém Jičíně. Vyrábí nejen teplo, ale i elektřinu a poskytuje podpůrné 

sluţby. Svým klientů poskytuje páru o speciálních parametrech určenou pro náročnou 

technologii. Region Střední Morava tvoří tři závody: 

 závod Teplárna Olomouc, 

 závod Teplárna Přerov, 

 závod Distribuce a sluţby. 

      Největšími zákazníky v regionu Střední Morava jsou Fakultní nemocnice Olomouc, 

Univerzita Palackého Olomouc, Město Nový Jičín, Nestlé Čokoládovny, Olma či Meopta 

Přerov. 
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Region Východní Morava 

      Zde od teplárenské společnosti odebírá teplo téměř 70 tisíc domácností ve městech 

Karviná, Havířov, Frýdek-Místek a Petřvald. Další její činností je výroba elektřiny 

v kombinovaném cyklu a poskytování podpůrných sluţeb. Region Východní Morava zahrnuje 

pět závodů: 

 závod Výroba, 

 závod Distribuce a sluţby,  

 závod Teplárna Karviná, 

 závod Teplárna Frýdek-Místek, 

 závod Teplárna Československé armády. 

      Klíčovými zákazníky jsou Havířovská teplárenská společnost, Lázně Darkov, RPG byty, 

Důl Karviná, Nemocnice s poliklinikou Karviná, průmyslové podniky v zóně Karviná-Nové 

pole jako jsou Shimano, Dexon aj. 

 

Region Čechy 

      Region Čechy je nejstarším regionem, kde teplárenská společnost působí jiţ od roku 1991. 

Působí nejen v Praze, ale i v Kolíně, Mariánských lázních či Roudnici nad Labem, kde 

zásobuje celkem 28 tisíc domácností teplem. V regionu Čechy nedochází k rozdělení na 

jednotlivé závody. Hlavními klienty jsou Magistrát Hlavního města Praha, Praţské vodovody 

a kanalizace, Palác Křiţík, TPCA či lázeňské budovy a nemocnice v Mariánských Lázních. 

 

3.1 Organizační struktura 

      Jak jiţ bylo uvedeno, teplárenská společnost má francouzské vlastníky. Jedná se o dvě 

francouzské akciové společnosti. Společnost Eletricite de France vlastní 34 % a společnost 

Veolia Environnement vlastní 66 % mezinárodní Teplárenské společnosti. Tato mezinárodní 

Teplárenská společnost je vlastníkem 76 % akcií společnosti TS International a spolu 

s Eletricite de France, která vlastní 24 % TS International jsou jedinými vlastníky. TS 

International je zakladatelem společnosti Societe de Participations et d´Investissements a 

vlastní plných 100 % jejího podílu. Tyto dvě uvedené společnosti pak tvoří další organizační 

jednotku zaloţenou pro účely podnikání v rámci České republiky nazvanou jako Teplárenská 

společnost Česká republika, a.s.  

 

 



30 

 

Obrázek č. 3.1: Schéma organizační struktury 
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s.r.o. 100 % AmpluServis, a.s. 

 100 % 
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 100 % TS Commodities CZ, s.r.o. 

 

 

  

 100 % TS Powerline Sp. z.o.o. 

  

TS …Teplárenská společnost 

Zdroj: Vnitropodnikové dokumenty (vlastní přepracování) 

 

      Teplárenská společnost Česká republika, a.s. je dále členěna do několika dceřiných 

společností, které zajišťují plynulý chod mateřské společnosti. Mezi ně patří TS Mariánské 

lázně, s.r.o., TS Industry CZ, a.s., AmpluServis, a.s. a TS Kolín, a.s. 

 

AmpluServis, a.s.  

      Zabývá se opravami, údrţbou, rekonstrukcí a montáţí energetických zařízení (kotlů, 

čerpadel, ventilátorů, parních turbín, generátorů, horkovodů, parovodů apod.) v teplárnách a 

elektrárnách, v průmyslu chemickém, petrochemickém, potravinářském, hutnickém a dalších 

odvětvích. Je poskytovatelem expertních sluţeb, chemických sluţeb, sluţeb vibrační 

diagnostiky, termovize a rentgenových svárů. 
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TS Kolín, a.s. 

      Ekologicky šetrným způsobem vyrábí a dodává teplo do více neţ osmi tisíc domácností, 

dále pak úřadům, organizacím, školám a průmyslovým klientům ve městě. Tepelnou energii 

dodává jak v páře na primární straně, tak v teplé vodě na straně sekundární. Vyrábí také 

elektřinu v kogeneračním cyklu a pomocí malé vodní elektrárny na řece Labi. Zároveň 

dodává páru pro technologie místních chemických a potravinářských firem. 

 

TS Mariánské Lázně 

      TS Mariánské Lázně je výrobcem a dodavatelem tepla pro více neţ 3 300 domácností ve 

městě Mariánské Lázně a řadu zákazníků z lázeňského, zdravotnického a hotelového sektoru. 

Od roku 2010 společnost navíc vedle centrálního zdroje a primárních sítí pronajímá a 

provozuje na základě dlouhodobé smlouvy také sekundární sítě a výměníkové stanice, díky 

čemuţ si výrazně upevnila pozici dálkového vytápění ve městě. Všechny uvedené faktory 

umoţňují TS Mariánské Lázně spravovat celý tepelný systém od výroby aţ po distribuci. 

V praxi se to pak projevuje příznivějšími cenami pro koncové odběratele. 

 

TS Industry CZ, a.s. 

      Tato akvizice přibyla Teplárenské společnosti Česká republika, a.s. teprve v červnu roku 

2010. Je velice významná, jelikoţ zajišťuje dodávku a distribuci elektrické energie a výrobu 

tepla, teplé vody a stlačeného vzduchu pro doly OKD prostřednictvím předávacích míst, která 

se nacházejí na povrchu. OKD je největší těţební společnost nacházející se na území České 

republiky. Předpokladem spolupráce je dodávka 2 miliard m³ stlačeného vzduchu, 1 milionu 

GJ tepla a 900 tisíc GWh elektřiny ročně. Zejména co do objemu stlačeného vzduchu se tímto 

Teplárenská společnost Česká republika, a.s. řadí mezi nejvýznamnější dodavatele této 

komodity na světě. 

3.1.1 Vedení Teplárenské společnosti Česká republika, a.s. 

      V čele Teplárenské společnosti Česká republika, a.s. stojí management společnosti, který 

se skládá z generálního ředitele, výrobního ředitele, obchodního ředitele, ředitele pro finance 

a administrativu, ředitele pro lidské zdroje, ředitel pro právní vztahy, dvou náměstků 

generálního ředitele a jednoho náměstka výrobního ředitele. Generální ředitel této společnosti 

zároveň plní funkci country manaţera. Country manaţer je osoba, která je zodpovědná za 

fungování a rozvoj všech aktivit v dané zemi. Pod generálním ředitelem se nachází všech pět 

zmíněných ředitelů. Druhou nejvýznamnější pozicí je výrobní ředitel, který má ve své 
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pravomoci dohled nad všemi regiony. Pozice výrobního ředitele je pro Teplárenskou 

společnost Česká republika, a.s. klíčová, protoţe sama nevyvíjí ţádné aktivity v oblasti 

výzkumu a vývoje. Tudíţ přes pozici výrobního ředitele realizuje obrovské investice do 

nákupu nových technologií, které jsou stěţejní pro její konkurenceschopnost. Ostatní ředitelé 

jsou rovněţ důleţití, jelikoţ jejich činnost ovlivňuje chod celé teplárenské společnosti. 

Zajímavým faktem je, ţe všichni ředitelé kromě ředitele pro lidské zdroje a ředitele pro právní 

vztahy, jsou francouzského původu.  

 

Obrázek č. 3.2: Schéma vedení Teplárenské společnosti Česká republika, a.s.  

 

 

Zdroj: Vnitropodnikové dokumenty (vlastní přepracování) 

 

      Dále na podnikání Teplárenské společnosti, a.s. v České republice dohlíţí dozorčí rada, 

která čítá celkem dvanáct členů. Posledním statutárním orgánem je představenstvo 

společnosti, které se skládá z pěti členů volených a odvolávaných valnou hromada 

společnosti. Jedním z členů představenstva je i generální ředitel, zastávající pozici 

místopředsedy představenstva. 

 

3.1.2 Nadační fond Teplárenské společnosti Česká republika, a.s. 

      Provozování nadačního fondu souvisí nejen se společenskou odpovědností společnosti, ale 

i se systémem odměňování zaměstnanců. Teplárenská společnost Česká republika, a.s. je 

zřizovatelem dvou nadačních fondů – Nadační fond Humain a Nadační fond pro ţivotní 

prostředí. Oba nadační fondy v roce 2013 oslavily jiţ devátý rok svého působení. Přispívají ke 

sniţování nezaměstnanosti ve všech regionech, kde teplárenská společnost působí. Pomáhají 
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tím, ţe podporují vznik nových dlouhodobých pracovních míst. Podporují podnikatelkou 

aktivitu, ať v podobě fyzických či právnických osob, které realizací svých projektů vytvářejí 

nová trvalá pracovní místa. Nadační fond zaměřuje svou aktivitu především do sektoru sluţeb 

či výroby s veřejně prospěšným charakterem (např. sluţby pro domácnosti, infrastrukturní 

sluţby, sociální sluţby, organizace volného času dětí i dospělých, péče o ţivotní prostředí, 

tradiční i netradiční řemesla aj.). Nadační činnosti bylo realizováno jiţ více neţ 1 

050 projektů a bylo vytvořeno 1 768 nových dlouhodobých pracovních míst. 

 

Nadační fond Humain 

      Nadační fond Humain vznikl za účelem pomáhat současným i bývalým zaměstnancům a 

jejich rodinným příslušníkům v tíţivých ţivotních situacích. Zároveň všem zaměstnancům 

přispívá na kaţdé narozené či adoptované dítě a poskytuje jim příspěvek na péči o tělesně 

nebo mentálně postiţené dítě. Prostředky jsou do nadačního fondu získávány z podnikatelské 

činnosti Teplárenské společnosti Česká republika, a.s. Tento nadační fond je brán jako jeden 

z významných benefitů, které teplárenská společnost svým zaměstnancům poskytuje. 

 

Nadační fond pro životní prostředí 

      Nadační fond pro ţivotní prostředí si klade za cíl pomáhat s financováním projektů, které 

mají pozitivní dopad na ţivotní prostředí. Jedinou podmínkou je, ţe se tyto projekty musí 

uskutečnit na území České republiky. Jedná se především o projekty, jeţ napomáhají sníţit 

dopady poškozování ţivotního prostředí z energetické výroby, zajišťují rekultivaci a sanaci 

pozemků postiţených energetickou výrobou nebo jsou zaloţeny na principu vyuţívání 

obnovitelných zdrojů při výrobě energií 

 

3.2 Struktura zaměstnanců 

      Struktura zaměstnanců je velmi rozmanitá. V posledních třech letech je počet 

zaměstnanců poměrně stabilní a drţí se kolem hodnoty 1700. Ještě v roce 2009 byla tato 

hodnota zhruba o 400 zaměstnanců vyšší, ale téhoţ roku došlo k převodu divize Ústí nad 

Labem včetně všech zaměstnanců pod samostatnou správu. Zajímavostí je, ţe je zde poměrně 

vysoký výskyt ţen (kolem 18,5 %), protoţe se jedná o spíše technicky zaměřené pozice, které 

jsou často i fyzicky náročné a vykonávají se ve ztíţených pracovních podmínkách. Ţeny 

nejsou v této teplárenské společnosti obsazovány pouze na administrativní pozice, ale i na 

dělnické a THP pozice. 
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      Klíčové pro správný provoz teplárenské společnosti jsou dělnické a THP pozice, jelikoţ 

zajišťují plynulý chod procesů výroby tepla a elektřiny, coţ je core business celé Teplárenské 

společnosti Česká republika, a.s. Manaţerské pozice jsou zastoupeny v nízké míře, spíše 

převládají pozice mistrů jednotlivých úseků a oddělení, které jsou započítány do THP pozic. 

Mezi ostatní pozice jsou zařazeny administrativní, nákupní, prodejní a obchodní pozice. 

Z tabulky 3.1 je moţné si povšimnout úbytku THP pozic ve výši skoro 30 % v roce 2011 a 

nárůstu ostatních pozic skoro o 13 %, taktéţ v roce 2011. Tyto změny zapříčinily investice do 

nových technologií, které jsou jednodušší na údrţbu a provoz. Zároveň ovšem nové 

technologie umoţnili nárůst výrobních kapacit, které musí teplárenská společnost prodat svým 

zákazníkům, a tak se rozhodla zvýšit počet obchodních zástupců a administrativních 

pracovníků.  

     Podle věkové struktury teplárenská společnost zaměstnává nejvíce pracovníků ve věku 40 

aţ 49 let (téměř 36 %). Je vidět, ţe věková struktura je poměrně stabilní. K největší odchylce 

došlo v roce 2011 u zaměstnanců ve věku nad 59 let, jelikoţ došlo k vysokému nárůstu oproti 

roku 2010 (o 56 %). Ovšem následně byla situace řešena v roce 2012, kdy došlo k odchodu 

více neţ dvaceti zaměstnanců do důchodu. Teplárenská společnost řeší otázku odchodu do 

důchodu velmi citlivě. Snaţí se zaměstnancům nabídnout za předčasný odchod do důchodu 

zvýšené odstupné, i kdyţ by mohla například z důvodu zániku pracovního místa zaměstnance 

propustit dle klasického postupu. Vţdy se snaţí o individuální projednání nastalé situace, tak 

aby našla nejvýhodnější kompromis pro obě zainteresované strany. 

      Podle struktury vzdělání dochází k pozvolnému nárůstu vysokoškolsky vzdělaných 

zaměstnanců. Co je ovšem mnohem podstatnější, je fakt, ţe ubývá zaměstnanců, kteří nemají 

ani úplné středoškolské vzdělání zakončené maturitou. Nejvyšší úbytek byl zaznamenán 

v roce 2011 (více neţ 15 %). 

     Poslední analyzovanou kategorií je celková doba zaměstnání. Teplárenská společnost 

Česká republika, a.s. si klade za cíl dlouhodobou spolupráce nejen se svými zákazníky, ale 

taktéţ zaměstnanci. Vedení společnosti si uvědomuje důleţitost péče o své zaměstnance a ti 

jsou za to k ní loajální. Důkazem je tabulka 3.1, která jasně ukazuje, ţe dlouholetí 

zaměstnanci v této společnosti nejsou ţádnou zvláštností. Zaměstnanci, kteří pracují ve 

společnosti jiţ více neţ 15 let, tvoří více neţ 67 % celku. Zaměstnanci, kteří pracují ve 

společnosti déle neţ 25 let, pak tvoří úctyhodných 31 % celku. V podmínkách České 

republiky jsou tato čísla ojedinělá a jsou jasným důkazem, ţe tato teplárenská společnost je 

dobrým a atraktivním zaměstnavatelem. Dalším důkazem je, ţe se jiţ několik let pohybuje na 

předních příčkách celorepublikové soutěţe Zaměstnavatel roku. Dokonce jí byl udělen i 
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prestiţní stříbrný certifikát Investor in People, udělovaný ve Velké Británii. Uděluje se na 

základě personálního auditu, a to pouze těm společnostem, které staví své zaměstnance do 

středu strategie a efektivity společnosti.        

 

Tabulka č. 3.1: Analýza struktury zaměstnanců 

 

Rok 2010 2011 

Roční změna 

(%) 2012 

Roční změna 

(%) 

Počet zaměstnanců 1725 1718 -0,41 % 1680 -2,21 % 

Muţů 1422 1400 -1,55 % 1368 -2,29 % 

Ţen 303 318 4,95 % 312 -1,89 % 

Podle pozic           

Dělnické 1173 1167 -0,51 % 1139 -2,40 % 

THP 161 113 -29,81 % 114 0,88 % 

Manaţerské 18 17 -5,56 % 15 -11,76 % 

Ostatní 373 421 12,87 % 412 -2,14 % 

Podle věku           

Do 29 let (včetně) 103 89 -13,59 % 85 -4,49 % 

Do 39 let (včetně) 418 366 -12,44 % 345 -5,74 % 

Do 49 let (včetně) 610 609 -0,16 % 606 -0,49 % 

Do 59 let (včetně) 532 557 4,70 % 569 2,15 % 

Nad 59 62 97 56,45 % 75 -22,68 % 

Podle vzdělání           

Vysokoškolské 260 279 7,31 % 287 2,87 % 

Úplné středoškolské 560 672 20,00 % 655 -2,53 % 

Niţší 905 767 -15,25 % 738 -3,78 % 

Podle doby 

zaměstnání           

Méně neţ 10 let 406 434 6,90 % 430 -0,92 % 

10 a méně neţ 15 let 201 173 -13,93 % 116 -32,95 % 

15 a méně neţ 20 let 357 323 -9,52 % 312 -3,41 % 

20 a méně neţ 25 let 251 261 3,98 % 298 14,18 % 

25 let a více 510 527 3,33 % 524 -0,57 % 

Zdroj: Vnitropodnikové dokumenty (vlastní přepracování) 

       

3.2.1 Fluktuace zaměstnanců 

      Fluktuace zaměstnanců většinou vzniká ze subjektivních důvodů k nespokojenosti 

(finanční, pracovní aj.) na straně zaměstnance. Takový zaměstnanec následně opouští 

organizaci a je započítán do míry fluktuace. Organizace by se měla zabývat onou subjektivní 

příčinou odchodu, jelikoţ vysoká míra fluktuace sebou nese nemalé náklady. Kaţdé nahrazení 

zaměstnance společnost stojí v průměru 12 aţ 18 jeho měsíčních mezd (HR News, 2013). 
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Nejhorší dopady neřízené fluktuace nese společnost v podobě zvýšených nákladů na nábor 

pracovníků, rostoucí administrativy spojené s přijímáním a propouštěním zaměstnanců, 

vytíţenosti manaţerů, ale zejména ve ztrátě know-how, coţ vede ke sníţení kvality práce a 

efektivity pracovního procesu, který se následně můţe přenést aţ na koncového zákazníka 

(Walker, 2003). 

      V České republice se průměrná míra fluktuace zaměstnanců v roce 2012 pohybovala 

kolem hranice 11,5 % (HR Monitor, 2013). Nicméně je tato hranice povaţována za vysokou, 

jelikoţ za přirozenou míru fluktuace je povaţován interval v rozmezí 5 % aţ 7 %. 

     V Teplárenské společnosti Česká republika, a.s. se míra fluktuace zaměstnanců 

dlouhodobě pohybuje kolem hodnoty 2 %. Názory na uvedenou míru fluktuace se různí. Jedni 

říkají, ţe takto nízká fluktuace zabraňuje zdravé obměně personálu, sniţuje příliv know-how 

z externích zdrojů a podporuje rigiditu organizace. Druzí zase razí názor, ţe dlouhodobá 

spolupráce je jedinou cestou k výchově kvalitních, výkonných a loajálních zaměstnanců. 

Teplárenská společnost je zastáncem druhého názoru. Sází na výchovu vlastních 

zaměstnanců, klíčové pozice obsazuje výhradně z interních zdrojů, tvoří systém následnictví a 

podporuje kariérní růst svých zaměstnanců v rámci organizace.  

      Samotná míra fluktuace se pak spočítá jako: 

 

Míra fluktuace = (rozvázané pracovní poměry / průměrný stav zaměstnanců) • 100 (3.1). 

 

 

3.3 Analýza mzdových ukazatelů ovlivňujících mzdové hospodaření 

společnosti 

      K provedení analýzy hospodaření společnosti s návaznosti na mzdy byly vybrány 

ukazatele mzdových nákladů, mzdové nákladovosti, produktivity práce, průměrné hrubé 

měsíční mzdy či rentability mzdových nákladů. Veškeré vzorce pro výpočet uvedených 

ekonomických ukazatelů jsou vypsány v teoretické části diplomové práce. Při výběru těchto 

ekonomických ukazatelů byla rozhodující jejich návaznost na měření efektivity systému 

odměňování Teplárenské společnosti Česká republika, a.s. v praxi. 
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Tabulka č. 3.2: Vybrané ekonomické ukazatele a jejich meziroční změna 

Rok 2011 2012 

Změna 

(%) 

Počet zaměstnanců 1718 1680 -2,21 % 

Ukazatel (hodnota v tisících Kč) 

   Trţby za prodej tepla a chladu 5 041 252 5 409 462 7,30 % 

Trţby za prodej elektřiny 3 243 637 3 361 812 3,64 % 

Tržby celkem 8 284 889 8 771 274 5,87 % 

Mzdové náklady 663 117 689 374 3,96 % 

Náklady na sociální pojištění 170 722 179 571 5,18 % 

Náklady na zdravotní pojištění 61 044 63 989 4,82 % 

Výnosy celkem  13 196 233 12 977 859 -1,65 % 

Náklady celkem 9 649 077 9 822 057 1,79 % 

HV před zdaněním 3 547 156 3 155 802 -11,03 % 

Zdroj: Vnitropodnikové dokumenty (vlastní přepracování) 

 

      Z vybraných ekonomických ukazatelů lze vyčíst, ţe meziročně rostly trţby v obou 

uvedených oblastech. Nejvýznamnější je nárůst trţeb za prodej tepla a chladu, které vzrostly o 

7,3 % mezi roky 2011 a 2012. Je vidět, ţe došlo k nárůstu trţeb, i kdyţ se počet zaměstnanců 

za stejné období sníţil o 2,21 %. Z toho vyplývá, ţe v daném období muselo dojít ke zvýšení 

produktivity práce, buď zlepšením efektivity procesů, nebo zavedením nových technologií. 

Mzdové náklady meziročně zvýšily o 3,96 %, coţ znamená, ţe při poklesu počtu zaměstnanců 

musela vzrůst i průměrná mzda v organizaci. Zvýšení průměrné mzdy se projevuje i na 

nepatrném zvýšení sociálního pojištění oproti růstu mzdových nákladů, jelikoţ s rostoucí 

hrubou mzdou sociální pojištění rovněţ roste. Velice významný je pokles hospodářského 

výsledku před zdaněním, kde došlo meziročně ke sníţení o více neţ 11 %. Svůj vliv na tom 

měl jak pokles výnosů, tak nárůst nákladů. 

3.3.1 Mzdové náklady 

      Při zkoumání systému odměňování teplárenské společnosti je nezbytné zmapovat vývoj 

mzdových nákladů a ostatních osobních nákladů, kde patří náklady na sociální a zdravotní 

pojištění. Pro výpočet je pouţita rovnice: 

 

Podíl mzdových nákladů = (mzdové náklady / celkové náklady) • 100 (3.2). 

 

Rok 2011: (663 117 / 9 649 077) • 100 = 6,872 % 

Rok 2012: (689 374 / 9 822 057) • 100 = 7,019 % 
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      Jestliţe v roce 2011 byly celkové náklady 9 649 077 tisíc korun a mzdové náklady 663 

117, pak se jejich podíl rovná zhruba 6,87 %. V roce 2012 je tento podíl roven 7,02 %, coţ 

značí meziroční nárůst mzdových nákladů o 0,15 %. Na tomto meziročním zvýšení se podílel 

jak nárůst celkových nákladů, tak nárůst mzdových nákladů, ale u obou v jiném směru 

působení. Tento zjištěný fakt ukazuje, ţe celkové náklady mají rychlejší tempo růstu neţ 

náklady mzdové. 

3.3.2 Mzdová nákladovost 

      Mzdová nákladovost slouţí k projektování a plánování mzdových nákladů Teplárenské 

společnosti Česká republika, a.s., jelikoţ se podílí na celkové nákladovosti společnosti. 

Výpočet mzdové nákladovosti je stanoven dle rovnice (2.7) teoretické části diplomové práce: 

 

nM = (mzdové náklady / tržby) • 100 

Rok 2011: nM = (663 117 / 8 284 889) • 100 = 8,004 % 

Rok 2012: nM = (689 374 / 8 771 274) • 100 = 7,859 % 

      Po propočtení mzdové nákladovosti výsledky ukazují její meziroční pokles téměř o 

0,15%. Pokles je zapříčiněn vysokým nárůstem trţeb, zejména pak za prodej tepla a chladu. 

Tento ukazatel se tedy pohnul sice nepatrně, ale zato ţádoucím směrem. 

      Mzdové náklady jsou třetí nejvýznamnější nákladovou poloţkou teplárenské společnosti. 

Důleţitější jsou jen materiálová nákladovost a nákladovost spotřebovaného paliva, coţ je 

pochopitelné, jelikoţ palivo je nejdůleţitější sloţkou pro výrobu elektřiny, tepla i chladu. Pro 

dokázání tohoto tvrzení je uveden výpočet materiálové a palivové nákladovosti za rok 2012. 

 

nP = (mzdové na paliva / tržby) • 100 (3.3) 

Palivová nákladovost = (2 894 314 / 8 282 889) • 100 = 34,943 % 

 

nMat = (mzdové na materiál / tržby) • 100 (3.4) 

Materiálová nákladovost = (1 081 536 / 8 282 889) • 100 = 13,058 % 

 

3.3.3 Analýza osobních nákladů 

      Analýza osobních nákladů je důleţitá pro propočet celkových osobních nákladů na 

zaměstnance. V uvedené tabulce č. 3.3 jsou tyto přepočty uvedeny. Celkové osobní náklady 

zahrnují mzdové náklady, náklady na sociální a zdravotní pojištění a ostatní mzdové náklady. 
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Tabulka zachycuje vývoj všech sloţek celkových osobních nákladů pro roky 2009 aţ 2012. Je 

patrné, ţe dochází k postupnému poklesu počtu zaměstnanců, coţ se projevuje i na celkových 

mzdových nákladech. V letech 2009 aţ 2011 celkové mzdové náklady klesaly. Při přepočtu 

na jednoho zaměstnance je tomu ovšem jinak. Je vidět, ţe v roce 2010 došlo k rapidnímu 

nárůstu celkových mzdových nákladů na zaměstnance o téměř 90 000 Kč za rok. Coţ bylo 

způsobeno osamostatněním divize Ústí nad Labem, kdy teplárenská společnost stále nesla 

část mzdových nákladů na tyto zaměstnance, ale jejich počet jiţ do statistiky započítán nebyl. 

Ke korekci došlo v roce 2011, kde je vidět opětovní sníţení, které je dokonce niţší neţ v roce 

2009. 

Tabulka č. 3.3: Osobní náklady v letech 2009 až 2012 

Rok 2009 2010 2011 2012 

Počet zaměstnanců 2143 1721 1718 1680 

Ukazatel (hodnota v tisících Kč)         

Mzdové náklady 869 115 808 666 663 117 689 374 

Náklady na sociální pojištění 223 757 209 194 170 722 179 571 

Náklady na zdravotní pojištění 80 352 74 930 61 044 63 989 

Ostatní mzdové náklady 10 151 8 762 7 673 7 869 

Osobní náklady celkem 1 183 375 1 101 552 902 556 940 803 

Ukazatel (hodnota v 

Kč/zaměstnanec)   

 

    

Mzdové náklady 405 560 469 881 385 982 410 342 

Náklady na sociální pojištění 104 413 121 554 99 373 106 888 

Náklady na zdravotní pojištění 37 495 43 539 35 532 38 089 

Ostatní mzdové náklady 4 737 5 091 4 466 4 684 

Osobní náklady celkem 552 205 640 065 525 353 560 002 

Zdroj: Vnitropodnikové dokumenty (vlastní přepracování) 

 

3.3.4 Průměrná měsíční mzda 

      V uvedené teplárenské společnosti se průměrná hrubá měsíční mzda dlouhodobě pohybuje 

nad průměrem České republiky, coţ dokládá tabulka č. 3.4. Uvedený průměr je pro účely 

praktické části diplomové práce jen orientační, protoţe zahrnuje také všechny vedoucí a 

manaţerské pozice ve společnosti. Mnohem důleţitější je uvedená hrubá měsíční mzda jen 

pro dělnické pozice, která rovněţ převyšuje průměr České republiky, a to zhruba o 3000 Kč. 

Z tabulky č. 3.4 rovněţ vyplývá, ţe hrubá mzda na dělnických pozicích v teplárenské 

společnosti neustále roste. Meziroční tempo růstu se dlouhodobě pohybuje v rozmezí 1,1 % aţ 

1,6 %, v závislosti na ekonomických výsledcích společnosti a tempu růstu míry inflace. 

      Na průměrnou hrubou mzdu v teplárenské společnosti působí faktor dlouhodobé loajality. 

Zaměstnanci, kteří jsou ve společnosti mnoho let, jsou posunuti ve mzdovém tarifu výše, coţ 
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jim zaručuje i vyšší přidělenou tarifní mzdu. Jak dokazuje tabulka č. 3.1, takových 

zaměstnanců, kteří působí ve společnosti více neţ 15 let je více neţ 60 %.   

 

Tabulka č. 3.4: Průměrná hrubá měsíční mzda 

 

Rok 2009 2010 2011 2012 

Průměrná hrubá měsíční mzda (Kč)         

Česká republika 23 425 23 903 24 466 25 101 

Teplárenská společnost ČR, a.s. (celek) 33 796 34 121 32 165 34 195 

Teplárenská společnost ČR, a.s. (jen 

dělnické pozice) 26 995 27 429 27 732 28 056 

Zdroj: ČSÚ, 2014 + vnitropodnikové dokumenty (vlastní přepracování) 

 

 

3.3.5 Produktivita práce 

      Tento ukazatel vyjadřuje vztah mezi realizovaným (hotovým) mnoţstvím dobrých výkonů 

a hodinami odpracovanými personálem. Vzhledem k tomu, ţe cílem diplomové práce je 

zefektivnění systému odměňování na dělnických pozicích, tak bude daná produktivita práce 

přepočtena pouze na tyto pozice. Problémem ovšem zůstává, ţe Teplárenská společnost Česká 

republika, a.s. vyrábí teplo, chlad a elektřinu, které se nedají v naturálních jednotkách rozdělit 

a sečíst, tudíţ dojde k jejich peněţnímu přepočtu. Výpočet mzdové nákladovosti je stanoven 

dle rovnice (2.1) teoretické části diplomové práce: 

 

PP = objem výstupu / počet odpracovaných hodin. 

 

Tabulka č. 3.5: Produktivita práce na dělnických pozicích 

Rok 2009 2010 2011 2012 

Celkový počet odpracovaných hodin  3 107 350 2 617 641 2 595 898 2 535 120 

Počet odprac. hodin na dělnických pozicích 2 106 783 1 772 143 1 765 211 1 761 003 

Trţby za prodej elektřiny (mil. Kč) 5776 4309 3244 3362 

Trţby za prodej tepla (mil. Kč) 5568 5309 5041 5409 

Trţby za prodej chladu (mil. Kč) 0 0 0 28 

Trţby celkem (mil. Kč) 11344 9618 8285 8799 

Produktivita práce na dělnických pozicích 

(Kč/h) 5385 5427 4693 4997 

Zdroj: Vnitropodnikové dokumenty (vlastní přepracování) 

 

      Při přepočtení produktivity práce na peněţní jednotky lze vidět, ţe produktivita práce na 

jednoho zaměstnance klesá v období 2009 a 2011, coţ je zapříčiněno neustálým propadem 
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trţeb za prodej elektřiny, kde v posledních letech dochází k tvrdým konkurenčním bojům o 

zákazníka. V roce 2012 opět produktivita práce rostla, jelikoţ došlo k výraznému nárůstu 

trţeb za prodej tepla. Novinkou roku 2012 se stal prodej chladu, který činil jen 28 milionů 

korun. Vedení teplárenské společnosti si v příštích letech slibuje vysoký nárůst trţeb z prodeje 

chladu, který je patrný jiţ v roce 2013, ale při zpracování této diplomové práce ještě nebyly 

vyhotoveny potřebné oficiální podklady, a tudíţ ani nejsou v této práci uvedeny. Po celé 

sledované období produktivita práce osciluje kolem hranice 5 000 Kč za kaţdou 

odpracovanou hodinu zaměstnancem na dělnické pozici. 

 

3.3.6 Rentabilita mzdových nákladů 

      Rentabilita mzdových nákladů se řadí do skupiny poměrových ukazatelů, které patří 

mezi nejpouţívanější. Rentabilita mezd říká, jakého čistého zisku bylo dosaţeno při vyplacení 

jedné koruny mzdových nákladů. Ve výpočtu se objevuje čistý zisk (EAT) a celkový objem 

vyplacených mezd za určité období (nejčastěji rok). Po vynásobení stem se tento činitel stává 

procentním vyjádřením. Vypočítá se podle vzorce (2.2) uvedeného v teoretické části 

diplomové práce. 

 

rentabilita mezd = (EAT / celkový objem vyplacených mezd) • 100.  

 

Tabulka č. 3.6: Rentabilita mzdových nákladů 

Rok 2009 2010 2011 2012 

Ukazatel (hodnota v tisících Kč)         

Mzdové náklady celkem 1 183 375 1 101 552 902 556 940 803 

Čistý zisk (EAT) 5 120 631 2 498 764 2 731 310 2 609 848 

Rentabilita mzdových nákladů 432,71 % 226,84 % 302,62 % 277,41 % 

Zdroj: Vnitropodnikové dokumenty (vlastní přepracování) 

 

      V Teplárenské společnosti Česká republika, a.s. je rentabilita mezd velmi vysoká, jelikoţ 

se jedna o společnost, kde jsou vyuţívány moderní technologie, které dokáţí tvořit vysokou 

přidanou hodnotu, aniţ by byly náročné na personální obsluhu. V průběhu uvedených čtyř let 

se rentabilita mezd značně měnila, jak je patrné z uvedených výsledků za jednotlivá léta. I to 

je jeden z důvodů, proč ani samotná teplárenská společnost tento ukazatel pro analýzu svého 

hospodaření nepouţívá. V tomto odvětví jsou jiné ukazatele rentability, které jsou mnohem 

zásadnější pro celkové hospodaření společnosti. Mezi ně patří náklady na paliva a jejich 
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rentabilita, náklady na pouţitý materiál a jeho rentabilita, rentabilita investic do nových 

technologií aj. 

 

Shrnutí analýzy ekonomických ukazatelů společnosti 

      Analýza těchto vybraných ekonomických ukazatelů Teplárenské společnosti Česká 

republika, a.s. byla vybrána tak, aby pomohla odkrýt návaznost na systém odměňování. 

Z vybraných ukazatelů je vidět, ţe se jedná o společnost, která disponuje vysoce moderní 

technologií a tvoří vysokou přidanou hodnostu na zaměstnance. Z toho vyplývá, ţe má 

dostatek finančních prostředků na to, aby si udrţela kvalitní zaměstnance po celou jejich 

profesní kariéru. O své zaměstnance se dostatečně stará, coţ vyplývá jak z uvedených 

přepočtů hrubé měsíční mzdy na zaměstnance, tak z délky pracovního poměru zaměstnanců. 

Analýzou byla zároveň zjištěna mzdová nákladovost, mzdová rentabilita, struktura osobních 

nákladů, produktivita práce na dělnických pozicích, které jsou stěţejní pro praktickou část 

diplomové práce. 

      Další část diplomové práce jiţ bude věnována popisu aktuálního systému odměňování 

Teplárenské společnosti Česká republika, a.s. 
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4 Současný systém odměňování zaměstnanců v teplárenské 

společnosti 

      V této části diplomové práce dojde k popisu současného systému odměňování 

Teplárenské společnosti Česká republika, a.s., který je zakotvený v Kolektivní smlouvě, jejich 

dodatcích a přílohách.  

      Kolektivní smlouva se uzavírá podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce a zákona  

č. 2/1991 Sb. o kolektivním vyjednávání, ve znění pozdějších předpisů. Kolektivní smlouva 

upravuje především mzdová a ostatní práva zaměstnanců v pracovněprávních vztazích, jakoţ i 

práva nebo povinnosti účastníků této smlouvy, a to ve shodě s platnými právními předpisy. 

Dále pak upravuje vzájemné vztahy mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci, mezi 

zaměstnavatelem a základními organizacemi odborových svazů působícími v Teplárenské 

společnosti Česká republika, a.s. Aktuální Kolektivní smlouva je uzavřena na dobu tří let, 

v tomto případě na období let 2013 aţ 2015. 

4.1 Základní složky mzdy využívané v Teplárenské společnosti ČR, a.s. 

4.1.1 Tarifní mzda  

      V Teplárenské společnosti Česká republika, a.s. jsou uplatněny dva typy tarifních soustav. 

První je určená pro dělnické funkce a má celkem 9 tarifních stupňů (D1 – D9) a druhá, která 

je pro technickohospodářské funkce a má celkem 7 tarifních stupňů. Tarifní stupně jsou 

odstupňovány podle sloţitosti, odpovědnosti a namáhavosti vykonávané práce. Pro všechny 

kategorie zaměstnanců odměňovaných v rámci tarifní soustavy se uplatňuje systém měsíční 

tarifní mzdy. 

Tabulka č. 4.1: Tarifní stupně pro dělnické funkce 

Tarifní stupeň Minimální výše 

tarifní mzdy 

D1 10 800 

D2 11 600 

D3 11 900 

D4 12 400 

D5 12 900 

D6 13 700 

D7 15 500 

D8 19 400 

D9 22 600 

Zdroj: Vnitropodnikové dokumenty (vlastní přepracování) 
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      V tabulce 4.1 jsou uvedeny mzdové tarify s minimální výší tarifní mzdy v jednotlivých 

tarifních stupních pro dělnické funkce.  

 

Tabulka č. 4.2: Tarifní stupně pro technickohospodářské funkce 

Tarifní stupeň Minimální výše 

tarifní mzdy 

T6 14 800 

T7 16 200 

T8 17 300 

T9 18 500 

T10 20 200 

T11 21 900 

T12 24 400 

Zdroj: Vnitropodnikové dokumenty (vlastní přepracování) 

      V tabulce 4.2 jsou uvedeny mzdové tarify s minimální výší tarifní mzdy v jednotlivých 

tarifních stupních pro technickohospodářské funkce. 

      Zaměstnavatel rovněţ zaručuje zaměstnancům odměňovaným tarifní mzdou nárůst reálné 

mzdy, a to tak, ţe všechny mzdové tarify jednotlivých zaměstnanců budou kaţdoročně 

navyšovány o předpokládanou výši inflace. V případě, ţe míra inflace vyjádřená přírůstkem 

indexu spotřebitelských cen ke stejnému měsíci předchozího roku zjištěná ze zdrojů Českého 

statistického úřadu k září daného roku překročí předpokládanou výši, budou mzdové tarify u 

jednotlivých zaměstnanců od 1. 10. kaţdého roku navýšeny o rozdíl mezi skutečně zjištěnou a 

předpokládanou mírou inflace včetně vyplacení jednorázové kompenzace za období leden aţ 

září příslušného roku po dohodě obou smluvních stran.  

      Z obou uvedených tabulek je patrné, ţe teplárenská společnost rozlišuje celkem 16 

různých tarifních stupňů. Otázkou ovšem zůstává, zda je tato tarifní stupnice účinná, 

vzhledem ke zvyšování efektivnosti fungování systému odměňování teplárenské společnosti. 

Lze vysledovat určitou nesouměrnost v progresi mezi tarifní stupnicí a jí přidělenou tarifní 

mzdou. 

      Tabulka 4.3 je určena pro dělnické pozice, které jsou pro účely praktické části diplomové 

práce stěţejní. V uvedených rozdílech mezi tarifní mzdou v jednotlivých stupních lze vidět, ţe 

k nejmenšímu nárůstu došlo mezi tarifem D2 a D3, a to o 300 Kč. Tudíţ je otázkou, zda by 

nebylo lepší sníţit počet tarifních stupňů na osm, neţ mít devět tarifních stupňů 

s nevýznamným navýšením. Ke stejnému problému dochází i při přepočtení mzdových tarifů 

vzhledem k růstové progresi jednotlivých minimálních tarifních mezd. Do stupně mzdového 

tarifu D6 dochází k nárůstu mzdy v rozmezí 2,59 % aţ 7,41 %, ale od stupně tarifu D7 se míra 
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progrese rapidně zvyšuje, jelikoţ dosahuje hodnot od 13,14 % do 25,16 %. Zde se nabízí 

otázka, zda by neměla být minimální výše tarifní mzdy stanovena s rovnoměrnější mírou 

progrese. 

 

Tabulka č. 4.3: Diference tarifní mzdy u dělnických pozic 

Tarifní stupeň 

Minimální 

výše tarifní 

mzdy 

Rozdíl mezi 

tarify Progrese 

D1 10 800 - - 

D2 11 600 800 7,41 % 

D3 11 900 300 2,59 % 

D4 12 400 500 4,20 % 

D5 12 900 500 4,03 % 

D6 13 700 800 6,20 % 

D7 15 500 1 800 13,14 % 

D8 19 400 3 900 25,16 % 

D9 22 600 3 200 16,49 % 

Zdroj: Vnitropodnikové dokumenty (vlastní přepracování) 

 

Průměrné stoupání mzdových tarifů na dělnických pozicích 

      Tento ukazatel znázorňuje průměrný procentní růst mzdových tarifů, pro jehoţ výpočet je 

nutné znát nejniţší tarifní mzdu, nejvyšší tarifní mzdu a počet tarifních stupňů. Poté se 

postupuje podle vzorce (2.5) uvedeného v teoretické části diplomové práce. 

 

 

Výsledek je x(%) = 9,67%. 

      Jak jiţ bylo uvedeno, vedení společnosti by mělo zhodnotit zvolený procentní růst 

mzdového tarifu, zejména pak u stupňů D7 aţ D9. 

4.1.2 Osobní ohodnocení 

      Osobní ohodnocení je nadtarifní sloţkou odměňování zaměstnanců a poskytuje se všem 

zaměstnancům odměňovaným tarifní mzdou. Poskytuje se měsíčně, přičemţ se vyplácí 

společně se mzdou za kalendářní měsíc a je vázáno na skutečně odpracovanou dobu 

v příslušném měsíci (v případě absence se krátí úměrně neodpracované době). Má fakultativní 
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povahu a není nárokovou sloţkou mzdy. Osobní ohodnocení je vypláceno jen při splnění 

určitých podmínek. Např. při neplnění pracovních úkolů zaměstnance nebo porušení 

povinností vyplývajících z právních předpisů vztahujících se k jím vykonávané práci lze 

osobní ohodnocení odejmout, a to v měsíci, kdy neplnění či porušení bylo zjištěno, 

maximálně aţ na dobu 3 měsíců. Mezi tyto důvody pro odejmutí osobního ohodnocení spadá 

porušení pracovního nebo technologického postupu, porušení pravidel a předpisů BOZP, 

neomluvené zameškání práce, poţívání alkoholických a jiných návykových látek aj. 

O odejmutí osobního ohodnocení rozhoduje přímý nadřízený zaměstnance, který ho rovněţ 

seznámí s důvody odejmutí. V uvedené teplárenské společnosti je stanovena měsíční výše 

osobního ohodnocení na 1 200 Kč na jednoho zaměstnance za měsíc práce. 

4.1.3 Smluvní mzda 

      Smluvní mzda je individuálně stanovená výše mzdy. Zaměstnancům ve funkcích určených 

sborníkem funkcí se stanoví smluvní mzda ve vazbě na sloţitost, odpovědnost, náročnost 

činnosti a dále s ohledem na rozsah a úroveň řídicí činnosti, odbornost a individuální 

schopnosti při výkonu funkce. Pod pojmem „stanovení smluvní mzdy“ se rozumí dohoda 

o výši mzdy mezi dvěma smluvními stranami. V Teplárenské společnosti Česká republika, 

a.s. se smluvní mzda týká hlavně vrcholových představitelů na řídících pozicích společnosti. 

Mezi tyto představitele spadá celý management společnosti uvedený v kapitole 3.1.1 

praktické části diplomové práce. 

4.1.4 Příplatky 

 Za práci přesčas  

      Za dobu práce přesčas, kterou nařídil zaměstnavatel v souladu se zákoníkem práce nebo 

práce konané s jeho souhlasem přísluší zaměstnanci mzda a příplatek ke mzdě ve výši 25 % 

průměrného hodinového výdělku. 

 

Za práci přes svátek 

      Za dobu práce ve svátek přísluší zaměstnanci dosaţená mzda a příplatek k dosaţené mzdě, 

a to dohromady ve výši 200 % průměrného hodinového výdělku místo náhradního volna. 

Zaměstnavatel se můţe se zaměstnancem dohodnout na poskytnutí náhradního volna 

v rozsahu práce konané ve svátek, které mu bude poskytnuto nejpozději do konce třetího 

kalendářního měsíce následujícího po výkonu práce ve svátek nebo v jinak dohodnuté době. 

Za dobu čerpání náhradního volna přísluší zaměstnanci náhrada mzdy ve výši průměrného 
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výdělku. Zaměstnanci, který nepracoval proto, ţe svátek připadl na jeho obvyklý pracovní 

den, přísluší náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku nebo jeho části za mzdu nebo část 

mzdy, která mu ušla v důsledku svátku. 

      Speciálním případem je práce dne 24. 12. v době od 14.00 do 6.00 hodin dne 25. 12., 

pokud zaměstnanec v této době odpracuje více neţ 3,5 hodiny, tak mu přísluší další příplatek 

ve výši 400 Kč. 

      Dalším mimořádným případem je práce konaná v době od 31. 12. od 14.00 hodin do 6.00 

hodin dne 1. 1. přísluší zaměstnanci mzda a příplatek k dosaţené mzdě ve výši 100 % 

průměrného hodinového výdělku. 

 

Příplatek za práci v noci 

      Za dobu práce konané v době od 22.00 do 6.00 hodin
 
nebo konané v noční směně přísluší 

zaměstnanci příplatek ve výši 10 % průměrného hodinového výdělku, minimálně však 21,00 

Kč za hodinu. 

 

Příplatek za práci konanou v odpolední směně 

      Za práci konanou v odpolední směně náleţí zaměstnanci příplatek 10,70 Kč nad rámec 

průměrného hodinového výdělku. 

 

Příplatek za práci v nepřetržitém pracovním režimu 

      Pro účely poskytování tohoto příplatku se nepřetrţitým pracovním reţimem rozumí 

provoz, v němţ výroba (činnost) probíhá nepřetrţitě po celý rok nebo ucelené časové období 

(sezónu) s výjimkou krátkodobých přestávek technického charakteru (revize, přenastavení, 

malé opravy), přičemţ zaměstnanci pracují v nepřetrţitém pracovním reţimu, tzn. střídavě ve 

všech směnách rozvrţených zaměstnavatelem v předem stanoveném harmonogramu směn na 

24 hodin denně, a pracovní směny jim připadají střídavě na různé kalendářní dny. 

      V tomto případě automaticky náleţí zaměstnanci příplatek v minimální výši 13,60 Kč nad 

rámec průměrného hodinového výdělku. 
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Příplatek za práci o sobotách a nedělích 

      Za dobu práce konané o sobotách a nedělích přísluší zaměstnanci mzda s příplatkem ve 

výši 25 % průměrného hodinového výdělku, a to i pokud se zaměstnavatel se zaměstnancem 

dohodli na poskytnutí náhradního volna. 

 

Příplatek za práci ve výškách 

Za práci ve výškách, v omezeném pracovním prostoru nebo při vynucených polohách těla 

(např. na stoţárech, ţebřících, klecích, visutých lešeních, zdviţných plošinách apod.), alespoň 

ve výšce nad 7 metrů od pevného podlaţí přísluší zaměstnanci příplatek. Při práci na 

stabilních pracovních plošinách, které se vyskytují ve výškách přesahujících 7 metrů od 

pevného podlaţí, se tento příplatek neposkytuje.  

      Příslušná výška se vypočítává od kóty 0 metrů, pokud není technologické zařízení, na 

kterém se práce provádí obestavěno další konstrukcí nebo zdvihem se stabilním podlaţím. 

V takovém případě se příslušná výška počítá od posledního stabilního podlaţí (i roštového). 

Při výjimečné práci na potrubí bez lávek a při práci ve vynucených polohách bez pracovních 

plošin přísluší zaměstnanci tento příplatek jiţ od výšky 2,5 m nad stabilním podlaţím. 

      Pro výše uvedené případy zaměstnavatel poskytuje příspěvek za práci ve výškách 

v minimální výši 7 Kč nad rámec průměrného hodinového výdělku. 

 

Příplatek za práci ve zvláštních pracovních podmínkách  

      Za takové podmínky se povaţuje práci konaná s pouţitím dýchacího přístroje nebo s 

pouţitím dalších speciálních osobních ochranných pracovních prostředků (ochranný oblek 

proti sálavému teplu, protichemický oblek, protiradiační oblek, skafandr), náleţí zaměstnanci 

za kaţdou započatou hodinu této práce příplatek ve výši 50 Kč. V teplárenské společnosti je 

tato práce velice ceněna, jelikoţ neexistuje mnoho pracovníků, kteří by dobrovolně v těchto 

podmínkách chtěli pracovat. Jedná se např. o čištění uhelných spalin v komínech, kde teplota 

dosahuje několikaset stupňů. 
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Tabulka č. 4.4: Souhrn všech příplatků 

Příplatky výše v Kč/h 

Příplatek za ztíţené pracovní prostředí 7,60 

Příplatek za práci v obtíţných pracovních podmínkách 7,60 

Příplatek za práci konanou v odpolední směně 10,70 

Příplatek za práci v nepřetrţitém pracovním reţimu 13,60 

Příplatek za práci ve dvousměnném pracovním reţimu 10,90 

Příplatek za práci ve výškách od 7m, bez lávek a plošin od 2,5m 7,00 

Příplatek za práci ve výškách od 10m 9,00 

Zdroj: Vnitropodnikové dokumenty (vlastní přepracování) 

 

4.1.5 Odměny 

Odměna za pracovní pohotovost 

      Za hodinu pracovní pohotovosti přísluší zaměstnanci odměna ve výši 10 % průměrného 

hodinového výdělku, minimálně však 16,00 Kč za hodinu. Pokud během pohotovosti dojde 

k pracovní činnosti zaměstnance, tak je mu vyplacena příslušná mzda dle mzdového tarifu. 

Nedochází tedy k souběhu tarifní mzdy a odměny dohromady. 

 

Pololetní odměna 

      V Teplárenské společnosti Česká republika, a.s. dochází k vyplácení dvou pololetních 

odměn v pevně stanovených termínech. Obě odměny jsou vypláceny ve výši 75 % průměrné 

měsíční poskytnuté tarifní mzdy zaměstnance. Jako základna slouţí 1/6 součtu poskytnutých 

měsíčních tarifních mezd, tj. časová mzda za skutečně odpracovanou dobu vč. tarifní mzdy 

za práci přesčas. 

 

Mimořádná odměna 

      Vedení společnosti se rozhodlo kaţdoročně udělovat mimořádnou odměnu, z důvodu 

zvýšení zainteresovanosti zaměstnanců na hospodářských výsledcích společnosti. Mzdová 

zainteresovanost náleţí všem zaměstnancům, kteří jsou k 31. 12. daného roku v pracovním 

poměru u zaměstnavatele. Vedení společnosti stanovilo celkový objem vyplacených 

prostředků jako 10 % rozdílu nadbytku skutečného čistého zisku společnosti nad původně 

plánovaným čistým ziskem. Ovšem i zde je určité omezení. Celkový objem prostředků na 

mzdovou zainteresovanost můţe činit maximálně 2 % objemu vyplacených mezd daného 

roku. 
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      Pro jeho vyplácení jsou stanovená jasná pravidla. První část mzdové zainteresovanosti 

v celkové výši 50 % objemu vyčleněných prostředků na mzdovou zainteresovanost bude 

zaměstnancům vyplacena jako pevná částka ve stejné výši na kaţdého zaměstnance. Druhá, 

pohyblivá část v celkové výši 50 % objemu vyčleněných prostředků na mzdovou 

zainteresovanost bude zaměstnancům vyplacena v závislosti na mzdě za odpracovanou dobu 

v daném kalendářním roce. 

4.1.6 Zaměstnanecké výhody 

      Teplárenská společnost Česká republika, a.s. provozuje svůj systém zaměstnaneckých 

výhod pomocí kafetéria systému. V rámci kafetéria systému je kaţdému zaměstnanci 

vytvořen osobní účet ve výši 27 000 Kč na jednoho zaměstnance pro kalendářní rok. 

Zaměstnanec můţe svůj osobní účet vyčerpat na následující výhody: 

 penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření, 

 soukromé ţivotní pojištění, 

 rekreace zaměstnanců a rodinných příslušníků, 

 sluţby zdravotnických zařízení pro zaměstnance a jejich rodinné příslušníky, 

 sluţby vzdělávacích zařízení pro zaměstnance a jejich rodinné příslušníky, 

 kultura a sport pro zaměstnance a jejich rodinné příslušníky. 

 

Stravování 

       Zaměstnavatel poskytuje všem vlastním zaměstnancům stravování prostřednictvím 

závodních jídelen a závodních kantýn s tím, ţe zaměstnancům na všech směnách zajistí 

stravování ve formě teplého nebo baleného jídla. Na toto stravování poskytuje zaměstnavatel 

zaměstnancům příspěvek na náklady s tímto jídlem spojené, tak aby cena jídla pro 

zaměstnance nepřesáhla 30 % celkové ceny jídla. Pro zaměstnance, kteří nemají moţnost 

pravidelně vyuţívat závodní jídelny, zajišťuje zaměstnavatel náhradu v podobě tzv. Menu 

stravenky v hodnotě 80 Kč za pracovní směnu. Za pracovní směnu se přitom povaţuje výkon 

práce delší neţ 3 hodiny. 

      Teplárenská společnost Česká republika, a.s. se zavázala, nad rámec svých povinností, 

zajistit zavodní stravování (za stejných podmínek jako vlastním zaměstnancům) i ostatním 

lidem (starobním, invalidním důchodcům a bývalým zaměstnancům, kteří byli po dobu do 

vzniku nároku na předčasný starobní důchod registrováni na úřadu práce) na základě jejich 

ţádosti v jídelnách závodního stravování. Teplárenská společnost se snaţí být společensky 

zodpovědná a toto je jeden z příkladů. 
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Příspěvky na děti 

      Příspěvek je poskytován na dětské rekreace, dětské ozdravné rekreace, lyţařský výcvik, 

školu v přírodě, zájezdy aj. dětem do ukončení povinné školní docházky. Příspěvek je 

poskytován pouze dětem zaměstnanců v  pracovním poměru a současně v evidenčním stavu. 

Vztahuje se také na děti partnera, ţijící s ním ve společné domácnosti. Příspěvek je omezen 

tím, ţe je poskytován jedině na akce, které budou objednány zaměstnavatelem 

u provozovatelů poskytujících tyto sluţby (např. cestovní kanceláře, provozovatelé 

ubytovacích a rekreačních sluţeb, kteří jsou k této činnosti oprávněni, mají IČO a účet 

u peněţního ústavu). 

 

Zaměstnanecké půjčky 

      Na základě písemné smlouvy lze poskytnout zaměstnanci půjčku na bytové účely: 

 pořízení domu nebo bytu do vlastnictví nebo spoluvlastnictví, na úhradu členského podílu 

na druţstevní byt a na provedení změny stavby domu nebo bytu, který zaměstnanec uţívá 

pro vlastní současné nebo budoucí bydlení, 

 udrţovací práce domu nebo bytu, který zaměstnanec uţívá pro vlastní současné nebo 

budoucí bydlení, 

 koupi bytového zařízení. 

      Maximální výše půjčky je stanovená vedením teplárenské společnosti na 100 000 Kč na 

jednoho zaměstnance. 

 

Příspěvek na elektřinu 

      Je poskytován bývalým zaměstnancům (starobním nebo invalidním důchodcům, bývalým 

zaměstnancům, kteří byli po dobu do vzniku nároku na předčasný starobní důchod 

registrovaní na úřadu práce), zaměstnancům na mateřské nebo rodičovské dovolené vyplatí 

zaměstnavatel v měsíci listopadu daného roku příspěvek na elektřinu ve výši 2 500 Kč na rok 

před zdaněním. Podmínkou pro vyplacení příspěvku na elektřinu je: 

 nečerpání osobního účtu v daném roce, 

 bezprostředně před odchodem do důchodu odpracování v  pracovním poměru nepřetrţitě 

nejméně tři roky v Teplárenské společnosti Česká republika, a.s., 
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 předloţení dokladu o pobírání invalidního důchodu (v případech invalidních důchodců). 

 

Mimořádná sociální výpomoc 

      Pozůstalým po bývalém zaměstnanci, kteří vypravovali pohřeb, je na jejich ţádost 

poskytnuta jednorázová nenávratná sociální výpomoc ve výši 6 000 Kč. 

 

Kulturní, sportovní a společenská činnost 

      Zaměstnavatel vytváří finanční zdroj na kulturní, společenskou a sportovní činnost, 

do něhoţ přispívá ve výši 1 300 Kč na současného zaměstnance a 300 Kč na bývalého 

zaměstnance za kalendářní rok. 

 

Úrazové pojištění 

      Zaměstnavatel hradí všem zaměstnancům v pracovním poměru po uplynutí 3 měsíců (tedy 

zkušební doby) od vzniku pracovního poměru úrazové pojištění s rozsahem pojištění po 

celých 24 hodin denně, s pojistným krytím pro pracovní i mimopracovní úrazy, a to ve výši a 

za podmínek definovaných ve smlouvě na skupinové úrazové pojištění zaměstnanců uzavřené 

mezi zaměstnavatelem a pojišťovnou. 

 

Příspěvek na nákup zaměstnaneckých akcií 

      Teplárenská společnost poskytuje všem zaměstnanců moţnost zakoupit si zaměstnanecké 

akcie mateřské společnosti Veolia Environnement, a.s. ve výši a za podmínek stanovených 

v zaměstnaneckém spořícím plánu. 

4.1.7 Odstupné a výslužné 

Odstupné 

      Zaměstnavatel poskytuje odstupné zaměstnancům, jen pokud dojde k ukončení 

pracovního poměru z důvodu organizačních změn. Výše odstupného je stanovena v rozmezí 

čtyř aţ sedmnáctinásobku průměrného měsíčního výdělku zaměstnance, přičemţ hlavním 

faktorem, který se u vyplácení zohledňuje je doba nepřetrţitého pracovního poměru u 

zaměstnavatele. 
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Tabulka č. 4.5: Výše odstupného 

Doba nepřetržitého  Výše odstupného 

pracovního poměru  včetně zákonného odstupného 

Do 5 let Čtyř násobek průměrného výdělku 

Nad 5 do 10 let Sedmi násobek průměrného výdělku 

Nad 10 do 15 let Deseti násobek průměrného výdělku 

Nad 15 do 20 let   Jedenácti násobek průměrného výdělku 

Nad 20 do 25 let   Dvanácti násobek průměrného výdělku 

Nad 25 do 30 let   Čtrnácti násobek průměrného výdělku 

Nad 30 do 35 let Šestnácti násobek průměrného výdělku 

Nad 35 let Sedmnácti násobek průměrného výdělku 

Zdroj: Vnitropodnikové dokumenty (vlastní přepracování) 

 

Výslužné 

      Výsluţné je zaměstnavatelem poskytnuto při odchodu do starobního důchodu nebo do 

důchodu podle zvláštního předpisu se poskytuje všem zaměstnancům při prvním skončení 

pracovního poměru za podmínky skončení pracovního poměru nejpozději k poslednímu dni 

kalendářního měsíce, ve kterém zaměstnanec dosáhl věku potřebného pro vznik nároku na 

výše uvedené důchody. Výše výsluţného je opět závislá na době nepřetrţitého pracovního 

poměru u zaměstnavatele a nabývá výše tři aţ třináctinásobku průměrného měsíčního výdělku 

zaměstnance. 

Tabulka č. 4.6: Výše výslužného 

Doba nepřetržitého    

pracovního 

poměru  Výslužné 

Nad 5 do 10 let        Tří násobek průměrného výdělku 

Nad 10 do 15 let       Šesti násobek průměrného výdělku 

Nad 15 do 20 let           Sedmi násobek průměrného výdělku 

Nad 20 do 25 let         Osmi násobek průměrného výdělku 

Nad 25 do 30 let         Desíti násobek průměrného výdělku 

Nad 30 do 35 let                Dvanácti násobek průměrného výdělku 

Nad 35 let Třinácti násobek průměrného výdělku 

Zdroj: Vnitropodnikové dokumenty (vlastní přepracování) 
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4.1.8 Další benefity 

Zdravotní péče 

      Péče o ochranu zdraví zaměstnanců při práci je nedílnou součástí povinností 

zaměstnavatele dle kolektivní smlouvy. Dohled na zdraví zaměstnanců ve vztahu k práci 

nesmí být pro zaměstnance spojen se ztrátou na výdělku. Zaměstnavatel zabezpečuje 

v součinnosti se smluvními lékaři v průběhu pracovní doby realizaci lékařských prohlídek u 

zaměstnanců na rizikových pracovištích a dále prohlídek zdravotní způsobilosti u těch 

zaměstnanců, u nichţ to vyţadují obecně závazné právní předpisy nebo popisy pracovních 

míst. Zaměstnancům ve věku nad 50 let, kteří o to poţádají, zajišťuje teplárenská společnost, 

mimo vše ostatní, jednou za dva roky preventivní prohlídku u smluvního lékaře. Veškeré 

náklady spojené s uvedenou zdravotní péčí hradí v plné výši zaměstnavatel. 

 

Úrazy a nemoci z povolání  

      Oblast týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, včetně hygieny práce a 

pracovního prostředí, je rovnocennou a neoddělitelnou součástí výrobních a pracovních úkolů 

zaměstnavatele. Pokud zaměstnanci vznikne na pracovišti úraz nebo se prokáţe nemoc 

z povolání, jejímţ následkem bude smrt zaměstnance, tak vzniká dle kolektivní smlouvy 

pozůstalým nárok na výplatu odškodnění. 

 Nezaopatřenému dítěti, a to ve výši nejméně 250 000 Kč, 

 pozůstalému manţelu, a to ve výši nejméně 250 000 Kč, 

 rodičům zemřelého zaměstnance, jestliţe ţili se zaměstnancem v domácnosti, v úhrnné 

výši 250 000 Kč. Jednorázové odškodnění ve výši nejméně 250 000 Kč přísluší i 

v případě, ţe se zemřelým zaměstnancem ţil v domácnosti pouze jeden rodič. 

 

Zvláštní okolnosti 

      Při narození dítěte druţce zaměstnance, má zaměstnanec nárok na dva dny pracovního 

volna, které musí je vyčerpat do jednoho měsíce ode dne narození dítěte. 

      Při úmrtí rodinného příslušníka vzniká zaměstnanci nárok na čtyři dny pracovního 

volna v případě, ţe umřel jeho manţel, druh nebo dítě. V případě úmrtí kteréhokoliv z rodičů 

nebo sourozenců vzniká zaměstnanci nárok na dva dny pracovního volna. K těmto dnům 

pracovního volna poskytuje zaměstnavatel ještě jeden den navíc, potřebný pro účast na 

pohřbu a vyřízení záleţitostí s pohřbem spojených. 
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      V případě vlastní svatby poskytuje zaměstnavatel dva dny pracovního volna. Stejná délka 

volna je zaměstnanci poskytnuta i při přestěhování se. 

      Zaměstnavatel svým zaměstnancům dokonce poskytuje tři dny pracovního volna 

v kalendářním roce pro vyřízení osobních záležitostí. 

4.2 Návaznost hodnocení zaměstnanců na systém odměňování 

      Teplárenská společnost Česká republika, a.s. uplatňuje systém řízení zaměstnanců skrze 

plnění stanovených cílů. Pravidelnou součástí práce s lidmi jsou hodnotící rozhovory, které 

teplárenská společnost zavedla před devíti lety. Jedná se o individuální hodnotící rozhovor 

mezi přímým vedoucím a podřízeným. V rámci tohoto rozhovoru jsou smluvně 

odměňovaným zaměstnancům stanoveny roční cíle. Cíle jsou stanovovány tak, aby byly 

objektivně splnitelné. Pokud nedojde k jejich splnění, tak dochází ke zkoumání důvodů. 

Vyvozené závěry jsou následně podkladem pro přidělování odměn vázaných na pracovní 

výsledky, pro následný plán vzdělávání zaměstnanců a jejich další orientaci profesní kariéry. 

      Pro realizaci hodnocení zaměstnanců pouţívá teplárenská společnost metodu ECHOS. 

Díky této metodě se v teplárenské společnosti daří identifikovat pět skupin zaměstnanců 

potřebných pro její další růst: 

 kádři s potenciálem, 

 zaměstnanci s mobilitou, 

 specialisté, 

 talenti, 

 nástupci na pozice s vyšší odpovědností. 

4.2.1 Kritéria hodnocení 

      V rámci metody ECHOS jsou hodnoceny tři hlavní kritéria. Na jejich plnění je následně 

navázána část roční odměny dle postavení zaměstnance ve společnosti. 

 Prvním kritériem je potenciál zaměstnance. Jsou hodnoceny zejména schopnosti 

zaměstnance (technické, schopnost ekonomického myšlení, obchodní či manaţerské 

schopnosti). 

 Druhým kritériem je snaha zaměstnance. Snahou se rozumí pracovní iniciativa jako je 

pracovní angaţovanost, adaptabilita na zvýšenou pracovní zátěţ, časová disponibilita, 

přístup k inovacím či ochota dále se vzdělávat. 

 Třetím kritériem orientace na výsledek, kde je posuzována individuální pracovní 

výkonnost dle parametru kvality a kvantity. 
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      Nevýhodou celé metody hodnocení ECHOS je, ţe dochází k jednosměrnému hodnocení, 

a to vždy směrem odshora dolů.  

 

4.2.2 Návaznost na systém odměňování  

Manažerské pozice 

      Hodnotící rozhovor v tomto případě provádí personální ředitel teplárenské společnosti. 

Vztahuje se pro manaţerské pozice, které jsou hierarchicky umístěny o n-1 pozic níţe, 

přičemţ pozice n je generální ředitel. Na divizích je to pak umístění o n-2 pozic níţe, jelikoţ 

přímým nadřízeným všech divizních ředitelů je výrobní ředitel, který sám zastává pozici n-1. 

      Systém odměňování v souvislosti s hodnocením zaměstnanců na těchto pozicích je 

nastaven tak, ţe zaměstnanec můţe dosáhnout roční odměny ve výši dvou aţ šestinásobku 

měsíční smluvní mzdy. V tomto systému je zakotven silný motivační faktor. Výše odměny a 

její procentní plnění závisí u manaţerských pozic na následných faktorech: 

 plnění stanovených hospodářských cílů celé teplárenské společnosti – 10 % celkové roční 

odměny pro zaměstnance n-2 a 25 % pro zaměstnance n-1, 

 plnění stanovených hospodářských cílů přidělené divize teplárenské společnosti – 15 % 

celkové roční odměny pro zaměstnance n-2, 

 plnění individuálních cílů stanovovaných v rámci kaţdoročního hodnoticího rozhovoru 

metodou ECHOS – 50 % celkové roční odměny pro všechny manaţerské pozice, 

 individuální hodnocení pracovní angaţovanosti, přístupu k inovacím, adaptability 

k zvýšené pracovní zátěţi, časová disponibilita a ochota ke vzdělávání – 25 % celkové 

roční odměny. 

 

Pro obchodní pozice  

      Mezi obchodní pozice jsou zařazeny např. vedoucí obchodního útvaru, projektový 

manaţer, obchodník oddělení péče o zákazníky nebo obchodní specialista. Zaměstnanci na 

obchodních pozicích můţou dosáhnout roční odměny ve výši tří aţ šestinásobku měsíční 

smluvní mzdy. Obchodní pozice se vyskytují pouze v jednotlivých divizích teplárenské 

společnosti. Výše odměny a její procentní plnění závisí u obchodních pozic na následných 

faktorech: 

 plnění stanovených hospodářských cílů celé teplárenské společnosti – 10 % celkové roční 

odměny, 
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 plnění stanovených hospodářských cílů v divizi teplárenské společnosti, kde zaměstnanec 

pracuje – 10 % celkové roční odměny, 

 dosaţení obchodních cílů stanovovaných metodou ECHOS v rámci individuálního 

rozhovoru (nejčastěji hodnota zakázek přinesených zaměstnancem do organizace 

vyjádřená v peněţních jednotkách) – 60 % celkové roční odměny, 

 individuální hodnocení zaměstnance – 20 % celkové roční odměny. 

 

Pro technickohospodářské a dělnické pozice 

      Tyto pozice prostupují celou teplárenskou společností včetně jednotlivých divizí. 

Zaměstnanec na technickohospodářské nebo dělnické pozici můţe dosáhnout roční odměny 

ve výši jednoho aţ trojnásobku měsíční smluvní mzdy. Vedení společnosti se rozhodlo pro 

tyto pozice uplatňovat následující faktory:  

 plnění individuálních stanovených cílů při hodnotícím rozhovoru metodou ECHOS – 50 

% celkové roční odměny. U těchto pozic dále dochází k tomu, ţe jednotlivé cíle dostávají 

své konkrétní procentuální hodnoty, které dohromady tvoří jiţ zmíněných 50 %. 

 Dalších 50 % celkové roční odměny tvoří individuální hodnocení zaměstnance, které 

zohledňuje všechny tři jiţ zmiňované faktory – potenciál zaměstnance, snahu zaměstnance 

a pracovní výkon. 

 

      Na kaţdé z uvedených pozic je patrné, ţe se vedení teplárenské společnosti snaţilo co 

největší procentuální část celkové roční odměny přidělit nejdůleţitějšímu faktoru činnosti 

zaměstnance dle jeho pozice ve společnosti. U manaţerských pozic jsou to individuální cíle, u 

obchodních pozic jsou to obchodní cíle a u technickohospodářských a dělnických pozic je to 

zejména individuální hodnocení ze strany nadřízeného. 

 

4.2.3 Obsah individuálního hodnotícího rozhovoru na dělnické pozici 

      Jak jiţ bylo řečeno, moderátorem celého hodnotícího rozhovoru je přímý nadřízený 

hodnoceného zaměstnance. Nejedná se o jednorázový proces, jelikoţ úkolem kaţdého 

nadřízeného je sledovat pracovní výkon svěřených zaměstnanců po dobu celého roku. 

Hodnotící rozhovor se tak stává nástrojem zpětné vazby pro zaměstnance a prostředkem, jak 

si stanovit cíle na další období. 
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      Velmi důleţité je, ţe na hodnotící rozhovor budou obě strany (hodnotitel i hodnocený) 

připraveny. Tudíţ je v teplárenské společnosti dopředu stanoven termín hodnotících 

rozhovorů. Kaţdý hodnotící rozhovor trvá v rozmezí 60 aţ 90 minut.  

      Na začátek dostane slovo hodnocený zaměstnanec, aby vyjádřil své pocity k vykonávané 

práci. Poté se přechází k samotnému obsahu rozhovoru, který začíná vyhodnocováním loni 

stanovených cílů. Vţdy dochází k hodnocení z obou stran, jak od zaměstnance, tak od jeho 

nadřízeného. Důleţité je zachovat si objektivnost, vycházet z čísel, dat a statistik. Obě strany 

mají na výběr ze čtyř úrovní plnění. Pokud se shodnou na stejné úrovni hodnocení, tak je vše 

v pořádku, ale pokud ne, tak jsou dvě moţnosti. Buď dokáţe jedna strana svými argumenty 

přesvědčit tu druhou, nebo můţou daný spor poslat přímému nadřízenému hodnotitele, který 

rozhodne. K této situaci dochází v teplárenské společnosti jen zřídka. U dělnických pozic jsou 

v analýze uplynulého období hodnoceny čtyři faktory – odbornost, adaptace na pozici, 

pracovní chování a dodrţování firemní kultury a pracovní angaţovanost. Dle stupně 

hodnocení dosaţeného v hodnotícím rozhovoru jsou přidělovány procentuální výše celkové 

roční odměny, která u dělnických pozic dosahuje aţ trojnásobku měsíční smluvní mzdy. 

      Další fází je osobní rozvoj a orientace kariéry zaměstnance. Jsou hodnoceny faktory 

osobního rozvoje, kterých chtěl zaměstnanec po domluvě s nadřízeným dosáhnout v rámci 

loňského hodnotícího rozhovoru. Na základě stanovených cílů osobního rozvoje a plánu 

kariéry se stanovuje i potřeba vzdělávání, která je předposlední částí hodnotícího rozhovoru. 

      V poslední fázi je písemně sepsáno celkové stanovisko zaměstnance i hodnotitele. Vše je 

ještě jednou hodnotitelem zkontrolováno a odesláno na personální oddělení k vyhodnocení, 

stanovení výše celkové roční odměny a vytvoření individuálního plánu rozvoje zaměstnance. 

      U jiných pozic je stanoveno mnohem více hodnocených okruhů, ale pro účely praktické 

části diplomové práce byl zkoumán pouze průběh hodnotícího rozhovoru na dělnických 

pozicích.  
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5 Návrhy a doporučení do budoucnosti   

      V praktické části diplomové práce byla vytvořena analýza jednotlivých ukazatelů a 

tarifních stupnic Teplárenské společnosti Česká republika, a.s. v souvislosti se systémem 

odměňování. Při provádění analýzy byly zjištěny některé nedostatky, které v sobě současný 

systém odměňování skrývá. Proto budou v následné kapitole uvedeny zlepšující návrhy a 

doporučení plynoucí z provedených analýz tak, aby umoţnily zefektivnění systému 

odměňování, a to především na dělnických pozicích, coţ je i cílem celé diplomové práce.   

 

5.1 Snížení počtu tarifních stupňů 

      V tabulce č. 4.3 praktické části diplomové práce je ukázáno, ţe teplárenská společnost 

vyuţívá devět tarifních stupňů u dělnických pozic. Zejména stupeň D3 se jeví jako zbytečný. 

V tomto tarifu se dle mzdových záznamů teplárenské společnosti aktuálně nachází 112 

zaměstnanců. Mzdová diferenciace mezi tarify D2 a D3 vykazuje nárůst pouze o 300 Kč, coţ 

v procentním  přepočtu znamená nepatrný nárůst o 2,59 %. Přitom při propočtení 

geometrického průměru mezi jednotlivými tarifními stupni byla zjištěna hodnota 9,67 %.  

      Prvním návrhem tedy je sníţení počtu tarifních stupňů na osm. Dojde tedy k vyřazení 

tarifu D3 z tabulky č. 4.3, a tím vzroste rozdíl mezi nově vzniklým tarifem D2 a D3 na 800 

Kč. V samotném důsledku to pro teplárenskou společnost přinese zvýšení mzdových nákladů 

o 33 600 Kč měsíčně, jelikoţ by došlo k přesunu 112 -ti zaměstnanců z původního mzdového 

tarifu D3 do nového mzdového tarifu D3, který je ohodnocen o 300 Kč vyšší mzdou.   

      V tabulce č. 5.1 je rovněţ uveden nový počet zaměstnanců v nově vzniklém tarifním 

stupni D3, který nyní činí 237 zaměstnanců. Tento nový návrh na sníţení počtu tarifních 

stupňů by sám o sobě znamenal jiţ zmíněné zvýšení mzdových nákladů, coţ je pro vedení 

společnosti nepřípustné. Proto musí dojít také ke změně mzdové míry progrese mezi 

jednotlivými tarifními stupni, které pomohou sníţit měsíční mzdové náklady na zaměstnance.   
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Tabulka č. 5.1: Návrh snížení počtu tarifních stupňů 

Tarifní stupeň 

Minimální 

výše tarifní 

mzdy 

Rozdíl mezi 

tarify 
Progrese Počet 

zaměstnanců 

Měsíční 

náklady 

D1 10 800 - - 158 1706400 

D2 11 600 800 7,41 % 126 1461600 

D3 12 400 800 6,90 % 237 2938800 

D4 12 900 500 4,03 % 192 2476800 

D5 13 700 800 6,20 % 138 1890600 

D6 15 500 1 800 13,14 % 152 2356000 

D7 19 400 3 900 25,16 % 97 1881800 

D8 22 600 3 200 16,49 % 39 881400 

    
1139 15593400 

Zdroj: Vlastní návrh 

5.2 Efektivnější míra progrese 

      Pro efektivnější fungování systému odměňování je potřeba upravit míru progrese mzdy 

mezi jednotlivými mzdovými tarify. Při současném systému je patrný nárůst ve výši 25,16 % 

při přechodu z tarifního stupně D7 na D8 původní tabulky č. 4.3. Při zjišťování důvodů, proč 

je jediná tato progrese tak markantní, nebylo vedení společnosti schopno na otázku 

zodpovědět.   

      Druhým návrhem je úprava míry progrese mezi jednotlivými tarifními stupni. Hlavní 

myšlenkou je nastolit vyšší souměrnost nynějšího systému. Důleţité ovšem je propočítat 

mzdové náklady spojené s tímto krokem. 

Tabulka č 5.2: Návrh rozdílné míry progrese 

Tarifní stupeň 

Minimální 

výše tarifní 

mzdy 

Rozdíl mezi 

tarify 

 Progrese 

Počet 

zaměstnanců 

Měsíční 

náklady 

D1 10 800 - - 158 1706400 

D2 11 400 600 5,56 % 126 1436400 

D3 12 200 800 7,02 % 237 2891400 

D4 13 100 900 7,38 % 192 2515200 

D5 14 200 1 100 8,40 % 138 1959600 

D6 15 700 1 500 10,56 % 152 2386400 

D7 18 200 2 500 15,92 % 97 1765400 

D8 21 600 3 400 18,68 % 39 842400 

    
1139 15503200 

Zdroj: Vlastní návrh 
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      Pro zefektivnění systému odměňování na dělnických pozicích je tedy navrhnuta tabulka č. 

5.2, která zohledňuje zájmy obou stran. Na jednu stranu je výhodná pro vedení teplárenské 

společnosti, jelikoţ umoţňuje sníţení mzdových nákladů. Tímto návrhem teplárenská 

společnost ušetří na mzdových nákladech 56 600 Kč měsíčně i při započtení předchozího 

návrhu, který náklady naopak zvyšoval o 33 600 Kč měsíčně. Z pohledu zaměstnanců se 

jedná o zvýhodnění naprosté většiny zaměstnanců (celkem 63,13 %), dalších 13,87 % 

zaměstnanců zůstane na nynější tarifní mzdě. Ke zhoršení tarifní mzdy dojde pouze u 23 % 

zaměstnanců. Nejhůře navrhovanou změnu odnesou zaměstnanci posledních dvou tarifních 

stupňů, tedy D7 a D8. Je to ovšem pochopitelné, jelikoţ na těchto pozicích nebyl zjištěn 

ţádný důvod k udrţování této výše tarifní mzdy. 

      Tím, ţe se sníţil počet tarifních stupňů, došlo i ke sníţení nejvyšší tarifní mzdy z 22 600 

Kč na 21 600 Kč. Došlo tedy i k přepočtu geometrického průměru míry progrese tarifní mzdy 

na 10,41 %. Tato vyšší rovnoměrnost progrese na dělnických pozicích by měla mezi 

jednotlivými tarifními stupni vytvořit dostatečný motivační faktor pro zvýšení ţádoucího 

výkonu zaměstnanců na dělnických pozicích, a tím zvýšit efektivnost celého systému 

odměňování Teplárenské společnosti Česká republika, a.s.  

      Jak bylo v teoretické části diplomové práce uvedeno, zaměstnanci na niţších pozicích jsou 

motivováni hlavně finanční odměnou, kterou tento návrh většině z nich zvyšuje. Navíc tímto 

návrhem došlo k ušetření mzdových nákladů, které mohou být smysluplněji pouţity na 

odměňování mimořádných pracovních výkonů a nadstandardů, jenţ vytvoří další zefektivnění 

systému odměňování.    

 

5.3 Zavedení metody hodnocení 360° 

      V Teplárenské společnosti Česká republika, a.s. se pouţívá pro hodnocení zaměstnanců 

tzv. metoda ECHOS, která se zaměřuje na zaměstnance a jejich strukturu ve společnosti. 

Nevýhodou celé metody hodnocení ECHOS je, ţe dochází k jednosměrnému hodnocení, a to 

vţdy směrem odshora dolů.  

      Třetím návrhem na zlepšení tedy je zavedení metody hodnocení 360°. „Účelem této 

metody je zajistit všestranné hodnocení a zlepšit zaměstnancův rozvoj a růst” (Arthur, 2010, 

s. 51). Doposavad docházelo jen k hodnocení ze strany přímého nadřízeného, coţ například 

způsobuje, ţe hodnocení můţe být z části subjektivní. Toto navrhované opatření by mělo 

zajistit hodnocení zaměstnance ze všech stran – ze shora, zdola i na stejné úrovni, na které se 
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zaměstnanec nachází. Systém hodnocení zaměstnanců je pro systém odměňování klíčový, 

jelikoţ působí jako hlavní faktor pro posun v tarifní stupnici nebo tvoří podstatnou část 

celkové roční odměny zaměstnance (u dělnických pozic 50 %). 

      Při konzultaci s vedením teplárenské společnosti byl tento návrh zamítnut. Většina 

managementu společnosti je totiţ francouzského původu a ve Francii nebývá zvykem, aby 

pořízení hodnotili své nadřízené. Jde tedy vysledovat určitou strnulost v názorech a částečně i 

strach z moţné kritiky ze strany podřízených. 

 

5.4 Zvýšení míry fluktuace zaměstnanců 

      Míra fluktuace zaměstnanců je procentním vyjádřením poměru počtu rozvázaných 

pracovních poměrů k počtu stávajících pracovníků za sledované období. Dlouhodobé 

statistiky vycházející z vnitřních zdrojů Teplárenské společnosti Česká republika, a.s. ukazují, 

ţe se míra fluktuace zaměstnanců pohybuje neustále kolem 2 %. Přitom za přirozenou míru 

fluktuace je povaţována hranice 5 % aţ 7 %. Některé zdroje uvedené v kapitole 3.2.1 

 praktické části diplomové práce uvádějí, ţe se v České republice průměrná míra fluktuace 

pohybuje kolem 11,5 %. Proto je potřeba zamyslet se, jestli teplárenské společnosti nevzniká 

opačný problém, a to příliš nízká míra fluktuace. Příliš nízká míra fluktuace zaměstnanců 

nepřináší obnovu nápadů, oţivení pracovního kolektivu, vytváření nových neformálních 

struktur. Navíc se uvnitř pracovního kolektivu nevytváří zdravá vnitřní konkurence, která je 

dalším faktorem ovlivňujícím výkonnost zaměstnanců. S rostoucí výkonností roste i 

produktivita práce, klesá mzdová nákladovost aj., coţ v samotném důsledku zvyšuje 

efektivitu fungování systému odměňování a jeho sledovaných parametrů. 

      Vedení teplárenské společnosti ovšem argumentuje tím, ţe si zakládá na dlouhodobé 

spolupráce se svými zaměstnanci, na jejich loajalitě, neustálém rozvoji a ochotě mobility 

v rámci organizační struktury. V samotném důsledku to znamená, ţe společnost pro 

obsazování všech klíčových pozic čerpá výhradně z vlastních zdrojů. Dokonce se dá říci, ţe 

málokdy přijímá externí zaměstnance na jakoukoliv pozici. Tento přístup sniţuje náklady na 

přijímání zaměstnanců, náklady na výběrová řízení, zkracuje adaptační proces, ale je potřeba 

zamyslet se nad tím, jestli pozitiva tohoto přístupu převaţují nad negativy.  

5.5 Zavedení katalogu prací 

      Podstatou katalogové metody je porovnání hodnoceného pracovního místa s katalogem 

obsahujícím typové pozice (Ţufan, 2012). Při sestavování katalogu se berou v potaz různé 
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pracovní povinnosti, míra zodpovědnosti, potřebné kompetence a pracovní podmínky 

plynoucí z povahy pracovní pozice. Výsledky jsou statisticky zpracovávány do podoby 

typové pracovní pozice. Typové pracovní pozice jsou následně rozděleny do mzdových tříd, 

kde jim náleţí určitá mzdová sazba. Ostatní pracovní pozice jsou pak porovnávány s typovou 

pozicí. Zaměstnanec je přidělen do určitého tarifního stupně na základě srovnání sloţitosti jim 

vykonávané práce ve vztahu k typové pozici. 

      V Teplárenské společnosti Česká republika, a.s. jsou zaměstnanci rozděleni do seznamu 

prací, který je dále rozdělen na manaţerské, technickohospodářské, dělnické a ostatní pozice. 

Zmíněný seznam prací je dost obsáhlý a nepřehledný. Obsahuje velké mnoţství různých 

profesí nutných pro obsluhu zařízení vyrábějících teplo, chlad a elektřinu.  

      Na základě zjištěných skutečností byl sestaven návrh katalogu prací potřebných na 

dělnických pozicích. Návrh není úplný, jelikoţ v roce 2012 se na dělnických pozicích 

vyskytovalo 1139 zaměstnanců, kteří zastávali celkem 32 různých pracovních pozic. Proto 

budou vybrány jen tři typové pozice a bude proveden jejich metodologický postup zařazení do 

tarifních stupňů. Před zahájením sestavování katalogu prací je nutné vzít v potaz, ţe se na 

dělnických pozicích nevyskytuje ani jeden vysokoškolsky vzdělaný zaměstnanec, coţ je u 

teplárenské společnosti jeden z důleţitých faktorů pro přiřazení do tarifního stupně. 

Teplárenská společnost Česká republika, a.s. někdy aţ velmi často při zařazování 

zaměstnanců do tarifních stupňů zohledňuje délku pracovního poměru a výši dosaţeného 

vzdělání, coţ je v novém návrhu přepracováno. 

 

Uklízeč  

      Jedná se o dělnickou pozici nenáročnou na vzdělání. V teplárenské společnosti ji zastávají 

nejčastěji lidé se základním nebo neúplným středoškolským vzděláním (výuční list). Na 

starost mají běţný úklid, zametání, utírání prachu v kancelářích, větrání místností, vynášení 

odpadků, čištění nábytku a zařízení, čištění koberců vysavačem, vytírání podlah na 

pracovištích. Na této typové pozici jsou hlavními faktory pro zařazení do tarifní třídy délka 

nepřetrţitého pracovního poměru, dosaţené vzdělání a pobídkovou část tvoří docházka do 

zaměstnání. 

      Tato typová pozice by v katalogu prací měla mít rozmezí tarifního stupně D1 aţ D3 

nového návrhu tarifní stupnice. Důvodu pro toto zařazení je spousta, zaměstnanec je snadno 

nahraditelný, nenese vysokou míru odpovědnosti za svěřený úsek, vykonává práci fyzicky 

nenáročnou, nicméně potřebnou. 
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Topič 

      Jde o dělnickou pozici, která by měla být diferencována do tarifních stupňů D2 aţ D7. 

Důleţitost při této pozici nehraje jen délka pracovního poměru a stupeň dosaţeného vzdělání. 

Hlavním faktorem je výkon obsluhovaného stroje, podle kterého dochází k zařazení do 

tarifního stupně. Pro rozdělení do tarifních stupňů můţe být vyuţito následujícího rozdělení, 

které vychází ze zákona č.222/2010 Sb. o katalogu prací ve veřejných sluţbách a správě. 

(MPSV, 2010) 

      Tarifní stupeň D2 

 Obsluha výměníkové stanice bez automatické regulace o výkonu do 2,2 MW (1,9 Gcal/h) 

regulace teploty sekundárního okruhu. 

 Obsluha redukční stanice dálkového vytápění.  

 

      Postupně podle tohoto vzorového katalogu prací dochází k odstupňování tarifních stupňů 

aţ po tarifní stupeň D7, kde se nachází nejvýkonnější zařízení, při kterých nese zaměstnanec 

velkou zodpovědnost. Při jejich poškození můţe dojít k obrovským škodám nejen na majetku, 

ale i na ţivotech ostatních zaměstnanců. 

 

      Tarifní stupeň D7  

 Řízení provozu středotlakého tepelného zdroje s instalovaným výkonem nad 180 MW. 

 

      V Teplárenské společnosti Česká republika, a.s. se nacházejí všechny druhy zařízení, které 

jsou ve vzorovém katalogu uvedeny. Proto tento katalog tvoří dobrý podklad pro zařazení 

typové pozice strojník-topič do příslušného mzdového stupně, který je uveden v novém 

návrhu mzdové tarifní stupnice. 

 

Mistr svěřeného úseku zaměstnanců   

      Stále se jedná o dělnickou pozici, která uţ ovšem souvisí s niţším stupněm managementu. 

Na těchto pozicích jsou zaměstnanci s dlouholetými zkušenostmi, kteří vykonávali svou 

pracovní činnost na svěřeném úseku, kde nyní dělají mistry. Je po nich poţadována vysoká 

odbornost, velká zodpovědnost, kvalifikovaná práce, hmotná zodpovědnost a schopnost vést 

své podřízené. V nové tarifní stupnici jsou tyto pozice ohodnoceny stupni D7 a D8. 

Podmínkou pro vykonávání mistra svěřeného úseku je dokončené úplné středoškolské 

vzdělání. Zařazení do těchto dvou tarifních stupňů by mělo probíhat na základě počtu 

podřízených zaměstnanců a strategické důleţitosti svěřeného úseku pro celou společnost.  
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Shrnutí návrhů a doporučení do budoucnosti 

      Teplárenská společnost Česká republika, a.s. je dobrým zaměstnavatelem. Uvedené 

návrhy a doporučení do budoucnosti mají slouţit k efektivnějšímu fungování systému 

odměňování na dělnických pozicích. Z návrhů je patrné, ţe kdyby vedení teplárenské 

společnosti chtělo, tak má stále rezervy ve mzdových nákladech, jelikoţ některé tarifní stupně 

jsou zbytečně mzdově nadhodnoceny.  
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6 Závěr 

      Diplomová práce se zabývala analýzou systému odměňování v prostředí Teplárenské 

společnosti Česká republika, a.s. s cílem navrhnout efektivnější systém odměňování pro 

pracovníky na dělnických pozicích, za pouţití analýzy současného systému odměňování. 

Současný systém odměňování byl analyzován pomocí vybraných ekonomických ukazatelů 

mzdové rentability, produktivity práce, průměrného měsíčního výdělku či analýzy mzdových 

tarifů a jejich míry progrese mezi jednotlivými tarifními stupni. Na základě této analýzy byla 

navrhnuta doporučení, která zajistí naplnění uvedeného cíle diplomové práce.   

      V teoretické části diplomové práce byla nastíněna problematika systému odměňování 

zaměstnanců a byl poloţen základní logický rámec pro vypracování praktické části diplomové 

práce. Problematika systému odměňování je nezbytnou a vysoce důleţitou součásti řízení 

lidských zdrojů v organizaci. Neustále dochází k jejímu vývoji v čase a úkolem personálního 

oddělení společnosti je tyto trendy zaregistrovat a účinně na ně reagovat. 

      V praktické části diplomové práce byla představena organizační struktura Teplárenské 

společnosti Česká republika, a.s., její detailní struktura zaměstnanců a v neposlední řadě byla 

provedena analýza vybraných ekonomických ukazatelů souvisejících se systémem 

odměňování zaměstnanců. Naměřené hodnoty byly sledovány pro období let 2009 aţ 2012. 

Vznikla tak určitá časová řada údajů, které byly následně vyhodnoceny a slovně 

okomentovány. Další část uţ byla věnována rozboru současného systému odměňování 

zaměstnanců v teplárenské společnosti. Došlo k popisu tarifních mezd, smluvních mezd, 

systému vyplácení odměn, příplatků, zaměstnaneckých výhod či odchodného a výsluţného při 

odchodu zaměstnance ze společnosti. Poté byl představen systém hodnocení zaměstnanců 

pomocí metody ECHOS a jeho provázanost se systémem odměňování zaměstnanců. Důleţité 

je říci, ţe veškeré provedené analýzy systému odměňování byly prováděny zejména pro 

dělnické pozice, tak jak bylo stanoveno v cíli diplomové práce.  

      Na základě provedení analýzy současného systému odměňování byly zjištěny určité 

nedostatky, které brání zefektivnění systému odměňování na dělnických pozicích. Z tohoto 

důvodu bylo uvedeno celkem pět zásadních návrhů a doporučení do budoucna, které mají, ať 

jiţ v samostatné působnosti nebo v případě prvních dvou návrhů v součinnosti, pomoci zvýšit 

efektivnost fungování současného systému odměňování.  

      V prvé řadě bylo zjištěno, ţe Teplárenská společnost Česká republika, a.s. je sice dobrým 

a respektovaným zaměstnavatelem, ale svými výdaji na mzdové náklady vysoce převyšuje 

průměr celé České republiky. Jedním z návrhů tedy bylo sníţit počet tarifních stupňů a upravit 
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míru progrese mzdových tarifů, čímţ dojde ke sníţení mzdových nákladů, přičemţ si ale více 

neţ 63 % zaměstnanců mzdově polepší. Zde je nastíněna návaznost na Maslowovu hierarchii 

potřeb, která říká, ţe zaměstnanci na niţších pozicích (dělnických) jsou stimulování 

především peněţní odměnou. Zároveň dojde ke sníţení poměru zaručené mzdy. Ušetřené 

mzdové náklady mohou být pouţity ke zvýšení pobídkové části mzdy, která stimuluje vyšší 

výkonnost zaměstnanců na dělnických pozicích. Vyšší výkonnost zaměstnanců zlepší 

ekonomické ukazatele společnosti a tím i zefektivní fungování systému odměňování 

zaměstnanců.  

      Následně byla zjištěna příliš nízká míra fluktuace zaměstnanců, která můţe být další 

brzdou při rozvoji společnosti a zvyšování její výkonnosti, jelikoţ nedochází ke zdravému 

konkurenčnímu boji na pracovišti a nepřichází nové zlepšovací návrhy, které si s sebou 

zaměstnanci z externího prostředí běţně přinášejí.  

      Hodnocení zaměstnanců metodou ECHOS se jeví jako velice účinné, nýbrţ bylo 

doporučeno jeho rozšíření za účelem zvýšení jeho celkové objektivity. Nové hodnocení by jiţ 

nemělo být prováděno pouze přímým nadřízeným, ale objektivnější metodou 360°.  

      Teplárenská společnost Česká republika, a.s. rovněţ disponuje seznamem prací, který byl 

pro efektivitu fungování systému odměňování shledán jako nedostatečný. Došlo k návrhu 

zavedení uceleného katalogu prací, který zajistí vyšší přehlednost a transparentnost při 

zařazování zaměstnanců do jednotlivých mzdových tříd. Součástí návrhu katalogu prací je i 

metodologický postup, který je z kapacitních důvodů uveden jen pro tři typové pozice. 

      Celkově se dá shrnout současný systém odměňování zaměstnanců Teplárenské společnosti 

Česká republika, a.s. jako velice sociálně zaměřený. Zaměstnancům poskytuje vysoké jistoty 

výdělku a stabilitu, které z této teplárenské společnosti dělají velmi atraktivního a 

vyhledávaného zaměstnavatele. Z neutrálního pohledu je potřeba říci, ţe takto rozsáhlý 

systém zaměstnaneckých výhod, odměn, příplatků a jiných zvýhodnění vytváří silný tlak na 

celkový objem vyplácených mzdových prostředků. Teplárenská společnost Česká republika, 

a.s. se v tomto ohledu jeví jako benevolentní, jelikoţ si je dobře vědoma, ţe mzdové náklady 

tvoří pouze necelých 8 % celkových nákladů společnosti. Zároveň si uvědomuje vysokou 

přidanou hodnotu, kterou její zaměstnanci vytvářejí.  

      Jak jiţ bylo uvedeno, strategie Teplárenské společnosti Česká republika, a.s. je postavena 

na dlouhodobé spolupráci nejen s klienty, ale i se zaměstnanci. Po závěrečném rozhovoru 

s vedením společnosti je jasné, ţe teplárenská společnost nemá v plánu na svých 

zaměstnancích šetřit ani v budoucích letech. 
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