
 





 



 

  



Abstrakt 

 

Diplomová práce se zabývá problematikou hodnocení a odměňování zaměstnanců v 

soukromé organizaci. První část proto představuje teoretické poznatky o hodnocení a 

odměňování zaměstnanců. Popisuje důvody pro zavedení systému hodnocení zaměstnanců, 

jeho cíle a metody. V části odměňování zaměstnanců pak prvky systému odměňování a vlivy 

vnitřního a vnějšího prostředí na systém odměňování. Druhá, praktická část analyzuje 

organizační strukturu a současný stav hodnocení a odměňování ve sledovaném úseku práce. 

V části návrhy a doporučení jsou popsány a zdůvodněny úpravy systémů hodnocení a 

odměňování zaměstnanců a zaměstnaneckých benefitů. 

Klíčová slova: hodnocení, odměňování, zaměstnanecké benefity. 

 

 

 

Abstract 

This diploma thesis deals with the issue of evaluation and rewarding employees in a private 

organisation. The first part presents therefore theoretical findings about evaluation and 

rewarding of employees. It describes reasons for the implementation of an assesment system 

for employees, its aims and methods. Later in the rewarding of employees part, it shows 

elements of the assesment system and the influence of the inner and outer setting on the 

reward system. The second practical part analyses the organisational structure and the present 

evaluational and rewarding status in a monitored work sector. In the part of concepts and 

recommendations there are adjustments to the evaluating and rewarding employees systems 

and employees benefits described and substantiated. 
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Úvod 

Lidské zdroje jsou klíčovým prvkem úspěšné organizace. Odborně zdatný, loajální, plně 

motivovaný zaměstnanec je velkým bohatstvím každé společnosti. 

Důležitým prvkem pro personální práci je hodnocení zaměstnanců. Patří ke klíčovým 

činnostem vedoucích pracovníků. Hodnocení musí být spravedlivé a objektivní. Je nástrojem 

poskytujícím informace zaměstnavateli o pracovním výkonu zaměstnance, jeho schopnostech 

a dovednostech, o možnostech dalšího rozvoje pracovníka. Zaměstnanci poskytuje zpětnou 

vazbu o pohledu zaměstnavatele na jím odvedenou práci, o jeho důležitosti pro společnost. 

Propracovaný systém hodnocení zvyšuje výkonnost a motivaci zaměstnanců, za předpokladu 

provázanosti se systémem odměňování. 

Plně motivovaný zaměstnanec musí být náležitě ohodnocen. Zde může vzniknout rozdílný 

pohled na výši ohodnocení z pohledu zaměstnavatele a zaměstnance. Najít rovnováhu 

v ekonomických možnostech organizace a v očekávání zaměstnance bývá složitý proces. Je 

důležité, aby systém odměňování byl spravedlivý a motivující. Mzda není jediná složka 

odměny zaměstnance. Patří sem také náklady na další rozvoj zaměstnance, různé 

zaměstnanecké benefity. 

Cílem této diplomové práce je analyzovat organizační strukturu vybrané společnosti. Jejího 

systému hodnocení a odměňování zaměstnanců ve sledovaném úseku.  

V teoretické části budou popsány prvky hodnocení a odměňování zaměstnanců. 

V praktické části bude provedena analýza v podniku a následně navržena opatření pro 

uvedené oblasti personálního řízení.  

Analýzy budou provedeny na základě informací z interních dokumentů organizace a z 

rozhovorů s vedoucími pracovníky společnosti. 
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1 Hodnocení zaměstnanců 

 

Hodnocení, které není zaměřeno na prokazatelné zvýšení výkonnosti, je zbytečnou 

administrativní zátěží. [4] 

Hodnocení pracovníků je významnou činností, která poskytuje organizaci představu               

o výkonech, jednání a pracovních schopnostech jednotlivců. Pro pracovníky je hodnocení 

zpětnou vazbou k jejich působení v organizaci.[6] 

Pracovní hodnocení patří v řadě firem k nejméně milovaným aktivitám jak na straně 

nadřízených, tak i na straně jejich podřízených. Z mnoha stran lze slyšet, že hodnocení 

nefunguje a je považováno za nutné zlo, které nepřináší patřičný efekt. Bez hodnocení 

pracovníků však výrazně omezujeme své možnosti ovlivňovat výkon a výkonnost 

pracovníků.[4] 

 

1.1 Důvody pro zavedení systému hodnocení 

 

Hodnocení je významnou složkou řízení pracovního výkonu. Základním účelem hodnocení 

pracovníků je získat informace o pracovním výkonu a pracovním chování pracovníků             

a poskytnout jim zpětnou vazbu k jejich pracovnímu působení. Výkon je chápán jako 

komplex výsledků práce a pracovního chování pracovníka. Cílem hodnocení je zlepšit 

výkonnost a pracovní chování pracovníků a získat informace k zaměření jejich osobního 

rozvoje a dalšího využití v organizaci. [6] 

Zavést fungující systém hodnocení znamená posun od registrování toho, co se stalo                

a hodnocení minulosti s pečlivě vychytanými chybami k efektivnímu systému zaměřující se 

na budoucnost prostřednictvím motivování a řešení problému. 

Cílem je především zlepšit výkon v budoucnosti. Je třeba s lidmi mluvit a motivovat je. 

Hodnocený se stává aktivním subjektem hodnocení, nikoliv jeho pasivním objektem. [4] 

Hlavním cílem hodnocení výkonu je zajistit maximální využití schopností, znalostí a zájmu 

každého jednotlivce. Nejefektivnější programy hodnocení výkonu jsou ty, které znamenají 

přínos pro řídící pracovníky, zaměstnance i organizaci jako celek. [2] 
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Každá organizace prochází vývojem. V jeho určité fázi si uvědomí, že je potřeba začít 

využívat své zdroje – finanční i lidské, efektivněji. To znamená přimět zaměstnance 

k maximálním výkonům, diferencovat odměny zaměstnanců podle přínosu pro organizaci       

a podobně. Mluvíme-li o zvyšování výkonnosti na jedné straně, musíme hovořit o účinné 

motivaci na straně druhé. A právě hodnocení bezpochyby patří k účinným motivačním 

nástrojům, spolu se systémem odměňování a rozvoje, které na systém hodnocení 

bezprostředně navazují. [10] 

Všichni autoři se shodují, že propracovaný systém hodnocení zaměstnanců patří mezi 

významné aktivity při řízení jejich výkonu. Je nástrojem pro získávání informací o pracovních 

výkonech, pracovním jednání a schopnostech pracovníka. Zaměstnanci poskytne zpětnou 

vazbu k pracovnímu výkonu v minulosti a motivaci pro aktivní výkon v budoucnosti. Musí to 

být aktivní proces pro hodnotitele i hodnoceného. 

 

1.2 Systematické hodnocení pracovníků a cíle hodnocení 

 

V praxi jsou zavedeny různé systémy hodnocení, které jsou založeny na odlišných principech, 

pravidlech, postupech, využívají různé metody a kritéria hodnocení. Se systémem je spjato 

systematické hodnocení, to je hodnocení, které probíhá v pravidelných periodách nebo za pře-

dem definovaných okolností – přeřazování pracovníka na jinou pozici, náhlá změna 

výkonnosti pracovníka, při stížnostech na pracovníka a podobně.  

Hodnocení má probíhat podle předem definovaných postupů – stanoveno kdo koho hodnotí, 

kdy, v jakém rozsahu, podle jakých kritérií, za jakým účelem, v jaké oblasti. Je realizováno 

písemně a bývá součástí osobní složky zaměstnance. 

Nesystematické hodnocení je prováděno nahodile nebo podle aktuální potřeby, bez předem 

jasně definovaných postupů, kritérií a metod hodnocení. Obvykle je realizováno v souladu 

s obecně platnými zásadami o poskytování zpětné vazby, ústně a má neformální charakter. 

[10] 

 Má-li hodnocení pracovníků plnit svůj účel, musí být spojeno s ostatními personálními 

činnostmi, zejména s rozmisťováním pracovníků, s jejich vzděláváním, osobním rozvojem      

a řízením kariéry. 
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Standardní základní cíle systematického hodnocení pracovníků jsou: 

 zvyšování výkonnosti pracovníků na základě posouzení jejich silných a slabých 

stránek 

 osobní rozvoj pracovníků, určení potřeb vzdělávání pracovníků 

 diferenciace odměňování 

 zjištění osobních představ a potřeb pracovníků a získání podnětů ke zlepšení situace 

na pracovišti 

 zjištění podkladů pro rozmísťování pracovníků uvnitř podniku – zmapování potenciálu 

pracovníků, stabilizace perspektivních pracovníků, plánování personálních náhrad 

 zlepšování komunikace mezi nadřízenými a podřízenými. 

Cílem hodnocení pracovníků z hlediska organizace a nadřízeného je: 

 zjistit, jak pracovník zvládá nároky svého pracovního místa a možnosti dalšího využití 

v organizaci 

 zlepšit pracovní výkon, zvýšit efektivnost práce a její kvalitu 

 zlepšit motivaci pracovníků a jejich stabilizaci 

 zlepšit kvalitu řídící práce 

 zlepšit vztahy mezi nadřízenými a podřízenými, komunikaci a atmosféru v organizaci 

 využití výsledků hodnocení k plánování osobního rozvoje, k identifikaci potřeb a 

plánování vzdělávání, k diferenciaci odměňování, k rozmísťování pracovníků, k řízení 

kariéry pracovníků. 

Cílem hodnocení z hlediska pracovníka je: 

 získat informace o hodnocení své práce – zpětnou vazbu, informace o nárocích práce 

 získat informace o své perspektivě v organizaci – o pracovních možnostech, o možno-

stech postupu 

 získat informace o možnostech svého osobního rozvoje 

 možnost sdělit své představy o svém působení na daném pracovním místě                     

a v organizaci a o svém osobním rozvoji. [6] 

Nový přístup k hodnocení pracovního výkonu opustil úzké hledisko především 

kvantitativního pohledu na hodnocení pracovního výkonu. 
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Chápe je jako jeden z hlavních podnětů a nástrojů zkvalitňování a rozvoje lidských zdrojů    

ale i rozvoje efektivnosti řízení celého podnikového sytému. 

Cíle hodnocení pracovníka mají multifunkční charakter. Výsledkem objektivního hodnocení 

výkonu pracovníka je jak ocenění pozitivních vlastností pracovníka, tak i určení rezerv          

ve výkonu a schopnosti jeho dalšího rozvoje. 

Systém hodnocení přispívá ke zvýšení stabilizace zaměstnance v podniku a zlepšení 

podnikového klimatu. Je nezastupitelným nástrojem v systému rozvoje lidských zdrojů. 

Základní požadavky na cíle hodnocení: 

 určit úroveň pracovního výkonu a kvality práce pracovníka a rozpoznat jeho výkon 

 určit silné a slabé stránky každého pracovníka 

 umožnit pracovníkovi zlepšení výkonu, má-li pracovník rezervy ve výkonu a před-

poklady k dalšímu rozvoji 

 informace k využití pro odměňování podle individuálního pracovního výkonu 

 identifikovat potřeby zvyšování kvalifikace a možnosti dalšího postupu 

 zvýšit úroveň a účinnost motivace k výkonu, zvyšování kvalifikace, k identifikaci 

s podnikovými cíli a zvýšení loajality k podniku 

 získání informací o názorech pracovníků, faktorech spokojenosti nebo 

nespokojenosti.[3] 

Hodnocení pracovníků není tedy o tom, zhodnotit co se udělalo dobře a co špatně. V tomto 

případě by se nejednalo o hodnocení ale shrnutí historie pracovního výkonu zaměstnance. 

Efektivní hodnocení musí být pravidelné, mít daná jasná pravidla a řád. Mělo by se jednat       

o aktivní proces hodnotitele a hodnoceného.  

Pro hodnotitele může být tento proces významným zdrojem informací pro řízení a zvyšování 

výkonu nejen hodnoceného zaměstnance ale také celého provozu a jeho okolí. Pro další 

rozvoj organizace mohou být důležité názory zaměstnanců, jejich spokojenost či 

nespokojenost na pracovišti.  

Na základě hodnocení pracovníka může organizace pracovat s řízeným zvyšováním výkonu. 

Může využít všech jeho schopností, znalostí, dovedností a ve spolupráci s hodnoceným dále 

připravovat jeho osobní rozvoj. 
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Důležité je také využít procesu hodnocení pro další motivaci zaměstnance. Poznat jeho silné   

a slabé stránky.  

V neposlední řadě je hodnocení podkladem pro diferenciaci v odměňování. Pro tuto oblast     

je nutné pro efektivní využití nastavit přesná a jasná pravidla. Dbát na jejich dodržování. 

Nedovolit obcházení těchto pravidel. 

 

1.3 Metody hodnocení pracovníků 

 

Metod hodnocení pracovníků je řada. Některé jsou vhodnější pro nedělnické profese, jiné 

vhodnější pro dělníky, další jsou univerzální. 

Hodnocení podle stanovených cílů – metoda vhodná u nedělnických kategorií pracovníků. 

1. Stanovení jasných a přesně definovaných a termínovaných cílů práce, kterých má 

pracovník dosáhnout. 

2. Zpracování plánu postupu ukazujícího jak se má těchto cílů dosáhnout. 

3. Vytvoření podmínek pro to, aby pracovníci mohli tento plán realizovat. 

4. Měření a posuzování plnění cílů. 

5. Návrh a realizace opatření ke zlepšení, jsou-li zapotřebí. 

6. Stanovení nových cílů. 

Cíle musí být měřitelné, dosažitelné, podnětné a musejí být pro jejich dosažení vytvářeny 

potřebné podmínky. 

Hodnocení na základě plnění norem – nejčastěji uplatňovaná metoda u dělníků. 

1. Stanovení norem nebo očekáváné úrovně výkonu. 

2. Seznámení pracovníků s normami. 

3. Porovnání výkonu každého pracovníka s normami. 

Norma musí být splnitelná a objektivně stanovená. Pro jejich plnění musí firma vytvořit 

přiměřené podmínky. 

Hodnocení pomocí stupnice – univerzální metoda, zpravidla stupnice slovní nebo číselné. 
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Metoda analytická, která umožňuje souhrnné hodnocení výkonu ale i hodnocení výkonu podle 

jednotlivých kritérií. 

Používají se slovní charakteristiky jednotlivých stupňů, popisující úroveň výkonu                   

a usnadňující hodnotiteli zařadit výkon hodnoceného pracovníka do stupnice.  

Je možno použít číselnou stupnici. Výhoda číselné stupnice je to, že umožňuje přehledně 

porovnávat hodnocené pracovníky pomocí celkového počtu dosažených bodů nebo 

průměrného počtu dosažených bodů za všechna kritéria. Umožňuje také přisuzovat různým 

kritériím různou bodovou váhu, různé bodové rozpětí. 

V každém případě je vhodné použít standardizovaný firemní formulář, který by měl 

obsahovat uvedené stupnice, jméno hodnotitele a hodnoceného, název jeho pracovního místa 

nebo pracovní pozice, datum hodnocení, délka zaměstnání ve firmě, prostor pro doporučení 

vyplývající z hodnocení, podpis hodnotitele a hodnoceného, případně další důležité položky. 

[8] 
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2 Odměňování zaměstnanců 

 

K realizaci cílů organizace jsou nezbytní lidé – zaměstnanci. Jejich odměňování je jedna       

ze základních a klíčových činností personální práce organizace.    

Systém odměňování by měl vycházet ze strategických cílů podniku, z jeho potřeb a potřeb 

samotných zaměstnanců. Pokud má jasná pravidla, je průhledný a transparentní je silnou 

motivační silou. Měl by zohlednit přínos jednotlivých zaměstnanců pro celkový výsledek 

organizace, rozlišit vynikající zaměstnance od průměrných a podprůměrných. 

Je výše odměny zaměstnance dostatečná? Na tuto otázku není jednoduchá odpověď a vždy 

záleží na úhlu pohledu – ze strany zaměstnance a následně ze strany zaměstnavatele. 

Pohled zaměstnance: ať je placen jakkoliv, vždy by mohl být odměněn lépe. 

Pohled zaměstnavatele: ať odměňuje zaměstnance jakkoliv, vždy je platí dostatečně, snad       

i více než si zaslouží. 

 

Oboustranně přijatelný a efektivní systém odměňování, je jedním z nejdůležitějších faktorů 

vytváření harmonických vztahů ve firmě.  [7] 

Každá organizace je jedinečný komplex činností, zdrojů a podmínek. Systém odměňování by 

měl odpovídat potřebám organizace a potřebám jejích pracovníků, měl by být spravedlivý      

a motivující. Na organizaci záleží, jaké možnosti odměňování využije, jaké formy, jaká si určí 

pravidla odměňování, jaké nástroje a postupy při odměňování uplatní. [6] 

Systémy peněžního odměňování budou férové, jestliže budou za férové považovány. [5] 

 

2.1 Řízení odměňování 

 

Odměna nejsou jen peníze. 

Tradičně se považuje za odměnu mzda nebo plat, popřípadě jiné formy peněžní odměny 

poskytované pracovníkovi za vykonanou práci. [7] 
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Řízení odměňování se netýká jen peněžních odměn a zaměstnaneckých výhod. Týká se 

rovněž nepeněžního a nehmotného odměňování, jako je uznání a pochvala, příležitost ke 

vzdělávání a rozvoji a růst pravomocí a odpovědnosti při vykonávání práce. [1] 

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

odměňování. Týká se jak peněžních, tak nepeněžních odměn a jeho obsahem jsou filozofie, 

strategie, politika, plány a postupy používané organizacemi při vytváření a udržování systému 

odměňování. Procesy řízení odměňování zahrnují vytváření, zavádění a udržování systémů 

odměňování, které jsou zaměřeny na zvyšování výkonu organizace, týmů a jednotlivců. [6] 

Řízení odměňování je založeno na dobře zformulované filozofii – soustavě přesvědčení          

a vůdčích principů, které odpovídají hodnotám organizace a pomáhají je uvádět do života. 

Tato filozofie uznává, že je-li řízení lidských zdrojů o investování do lidského kapitálu, od ně-

hož se požaduje odpovídající, rozumná návratnost, pak je v pořádku odměňovat lidi dife-

rencovaně podle jejich přispění a přínosu.[1] 

Strategie odměňování musí zabezpečit spravedlivé a efektivní odměňování zaměstnanců 

v souladu s pracovněprávními předpisy a hospodářskými výsledky. Spravedlivé a afektivní 

odměňování zaměstnanců umožňuje: 

 získat a stabilizovat schopné a motivované zaměstnance, 

 poskytovat zaměstnancům kompenzaci za vykonanou práci, ocenit skutečný výkon 

zaměstnanců a stimulovat zaměstnance k vykonávání sjednané práce a dosahování 

požadovaného výkonu, 

 nastavit zákonné a konkurence schopné rozdíly v odměnách zaměstnanců, 

 zajistit efektivní řízení nákladů práce a financování systému odměňování. 

Spravedlivé a afektivní odměňování zaměstnanců slouží jak k dosahování strategických cílů 

zaměstnavatele, tak i k uspokojování specifických potřeb zaměstnanců. [11] 

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

zaměstnaneckých výhod pracovníků. Vytvoření přiměřeného, spravedlivého a motivujícího 

systému odměňování ve firmě. Důležitý požadavek aby systém odměňování byl pracovníky 

akceptován. 
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Úspěšný a efektivní systém: 

 musí být stabilní a zajišťovat, aby rozdíly v odměně za práci byly založeny na roz-

dílech v požadavcích práce – znalost, dovednost, úsilí, odpovědnost a na pracovních 

podmínkách, 

 úroveň mezd a platů by se neměla odchylovat od úrovně převažující ve společnosti – 

na trhu práce, v odvětví, 

 stejná práce by měla být odměňována stejně, nebrání to mít platové / mzdové rozpětí, 

 na rozpoznání individuálních rozdílů ve schopnostech a přispění pracovníků 

k výsledkům firmy by měly být používány stejné nástroje – stejná kritéria, 

 přiměřeně informovat zaměstnance o postupech používaných ke stanovování 

mzdových tarifů, o pravidlech při používání jednotlivých mzdových forem, 

 každý pracovník by měl být informován o způsobu odměňování na svém pracovním 

místě.  

Moderní odměňování zahrnuje také: 

 zaměstnanecké výhody, většinou nepeněžní, poskytované nezávisle na pracovním 

výkonu – zlevněné stravování, placená dovolená, věcné dary k životnímu nebo praco-

vnímu výročí, služební automobil k použití i pro soukromé účely, poskytování 

pracovního oděvu, příspěvek na kulturní a sportovní akce i pro rodinné příslušníky     

a další, 

 povýšení pracovníka, 

 vzdělávání, 

 formální uznání – pochvala, 

 pověření vedením lidí, 

 pověření úkoly školitele nových pracovníků, 

 vytváření příznivějších pracovních podmínek. [7] 

 

Šest zásad pro placení zaměstnanců dle Zingheima a Schustera: 

1. vytvořit pozitivní a přirozená očekávání týkající se odměna a odměňování, 

2. provázat odměňování s podnikovými cíli tak, aby dosáhlo oboustranné spokojenosti, 

tedy takzvané win-win partnerství, partnerství, v němž získávají obě strany, 
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3. posilovat, upevňovat vědomí lidí o vazbě mezi úsilím a výsledky, motivovat lidi, aby 

dávali přednost chytré práci před prostým vynakládáním mimořádného úsilí, 

4. integrovat odměňování se strategickými cíli a s žádoucí povahou přispění a přínosu, 

5. pomocí základní mzdy/platu odměňovat zvyšování hodnoty jedince pro organizaci, 

6. pomocí proměnlivé odměny odměňovat výsledky. [9] 

 

2.2 Prvky systému odměňování 

 

Podniková strategie – identifikuje hnací síly podnikání a stanovuje podnikové cíle. Hnací 

síly podnikání jsou v každé organizaci jedinečné. Budou zahrnovat skutečnosti jako je vysoký 

výkon, ziskovost, produktivita, inovace, služba zákazníkům, kvalita, cena/náklady, potřeba 

uspokojovat zainteresované strany – investory, akcionáře, pracovníky. 

Strategie a politika odměňování – bude definovat dlouhodobé záměry v takových oblastech, 

jako jsou mzdové struktury, zaměstnanecké výhody, kroky směřující ke zvýšení 

angažovanosti a oddanosti a uplatňování přístupu na celkové odměně.  

Politika odměňování bude obsahovat záležitosti úrovně peněžních odměn, plnění úkolu 

uplatňovat zásadu stejné odměny za práci stejné hodnoty, přístup k zásluhové peněžní 

odměně, používání hodnocení práce a šetření tržních sazeb a flexibilní zaměstnanecké 

výhody. 

Základní peněžní odměna -  bude ovlivněna jak vnitřními, tak vnějšími faktory. Vnitřní 

faktory je možné posuzovat pomocí některé z forem hodnocení práce. Hodnocení vnějších 

faktorů je založeno na sledování sazeb – tarifů na trhu práce. Alternativně mohou být úrovně 

peněžních odměn dohodnuty prostřednictvím kolektivního vyjednávání s odborovými svazy 

nebo na základě individuálních dohod. 

Základní sazba je množství peněz, které tvoří sazba – tarif za určitou práci nebo pracovní 

místo. Může se měnit podle úrovně práce nebo u manuálních pracovníků podle úrovně 

požadovaných dovedností – kvalifikace. 

K základní mzdě nebo platu lze přidat zásluhovou odměnu nebo různé příplatky. 



12 
 

Zásluhová odměna – odměna vztahující se k pracovnímu výkonu, schopnostem, přínosu, 

dovednostem, zkušenostem. Lze ji přidat k základnímu mzdě/platu – provázat je. 

Zaměstnanecké výhody – jedná se o takové prvky odměn, které jsou poskytovány navíc 

k různým formám vyplácených odměn.  

Příklady zaměstnaneckých výhod: 

- stravenky nebo závodní stravování 

- dovolená nad zákonný nárok 

- služební vozidlo pro osobní užívání 

- mobilní telefon 

- příspěvek na životní pojištění 

- příspěvek na kulturní a sportovní aktivity 

Příplatky – vyplácejí se k základní mzdě s ohledem na zvláštní okolnosti. Mohou být 

stanoveny na základě zákona – zákoníku práce, organizací samou, či jsou předmětem 

kolektivního vyjednávání. 

Celkový výdělek – tvoří hodnota všech peněžních výplat – základní mzda/plat + zásluhová 

odměna + příplatky. 

Celková v penězích vyjádřitelná odměna – skládá se z peněžních odměn představovaných 

celkovým výdělkem a z hodnoty pracovníkům poskytnutých zaměstnaneckých výhod. 

Hodnocení práce – systematický proces definování relativní hodnoty nebo velikosti prací 

v organizaci za účelem stanovení vnitřních relací a zabezpečení základny pro vytváření 

účinné mzdové struktury, zatříďování prací do této struktury a řízení zmíněných relací. 

Neurčuje úroveň peněžní odměny přímo. Hodnocení může být analytické nebo souhrnné.      

Je založeno na analýze pracovních míst nebo rolí, které vyúsťuje do popisů pracovních míst 

nebo profilů rolí. 

Analýza tržních sazeb – je proces zjišťování mzdových/platových sazeb pro srovnatelné 

práce na trhu práce za účelem rozhodování o úrovních peněžních odměn a podobě 

mzdových/platových struktur v organizaci. 

Mzdové/platové stupně a struktury – práce (pracovní místa) lze podle jejich relativního 

významu zařazovat do struktury stupňů – tříd. V takové struktuře je peněžní odměna 
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ovlivňována tržními sazbami a mzdová/platová rozpětí přiřazená jednotlivým stupňům 

poskytují prostor pro růst mzdy nebo platu na základě pracovního výkonu, schopností, 

přínosu nebo délky zaměstnání.  

Řízení pracovního výkonu – proces definuje očekávání týkající se individuálního výkonu     

a přínosu, posuzuje pracovní výkon na základě těchto očekávání, poskytuje pravidelnou 

konstruktivní zpětnou vazbu a vyúsťuje do dohodnutých plánů zlepšování pracovního 

výkonu, vzdělávání a osobního rozvoje. Jsou to nástroje zabezpečování nepeněžního 

motivování a mohou být rovněž podkladem pro rozhodování o zásluhové peněžní odměně. 

Nepeněžní odměny – nepeněžní odměny neobsahují žádné přímé platby a často vyplývají 

z práce samé – pocit úspěšnosti, autonomie, uznání, prostor pro využívání a rozvoj 

dovedností, poskytování vzdělání, příležitosti k rozvoji kariéry a vysoce kvalitní vedení ze 

strany nadřízených. 

Celková odměna – celková odměna je kombinací peněžních a nepeněžních odměn, které 

mohou pracovníci dostávat. [1] 

 

2.3 Faktory ovlivňující výši peněžních odměn 

 

Ve většině organizací jsou definovány výše mezd či platů za jednotlivé práce. Obvykle       

jsou stanoveny v podobě mzdové/platové struktury. Na různých úrovních řízení mohou 

existovat různé struktury, jedna pro vyšší management, jiná pro ostatní pracovníky 

nedělnických zaměstnání a další pro manuální pracovníky. 

Výše mezd/platů pracovníků uvnitř organizace je ovlivňována ekonomickými faktory,      

které mají vliv na vnitřní hodnotu přiznávanou dané práci, na vnitřní relace, vnější relace        

a hodnotu daného člověka. Výše mezd/platů je také ovlivňována finanční situací organizace, 

jejím postojem k tržním sazbám a tlaky ze strany odborů. 

Faktory ovlivňující výši peněžních odměn ukazuje v grafické podobě obrázek číslo 1. 
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Obr. 1 Faktory ovlivňující výši peněžní odměny  [1] 

 

2.4 Podmínky řízení odměňování 

 

Řízení odměňování se uskutečňuje v souvislostech a podmínkách vnitřního a vnějšího 

prostředí. Ta mohou mít značný vliv na strategii a politiku odměňování. Politiku odměňování 

nelze zvažovat, vytvářet či provádět nezávisle na těchto souvislostech a podmínkách. Přístupy 

k odměňování v různých organizacích se výrazně liší a v odměňování neexistují žádné 

univerzálně efektivní nebo neefektivní postupy. Důvodem, proč tomu tak je, je rozmanitost 

lidí pracujících ve vysoce rozmanitých organizacích a prostředí. 

Nejvhodnější, nejpřiměřenější je to, o co musí organizace usilovat při formulování strategií 

odměňování, i když do jisté míry může být ono nejvhodnější a nejpřiměřenější vynuceno 

okolnostmi, v nichž organizace působí, a typem lidí, které zaměstnává. [1] 

 

2.4.1 Vnitřní prostředí  

 

 Faktory související s úkoly a požadavky pracovního místa a jeho postavením v hierarchii 

funkcí organizace – zdrojem informací je popis pracovního místa, profil pracovníka na pra-

covním místě, hodnocení práce na pracovním místě, požadované schopnosti. 
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Výsledky práce a pracovní chování pracovníků, úroveň výkonu – zdrojem je hodnocení 

pracovníků, hodnocení schopností pracovníků. 

Pracovní podmínky na konkrétním pracovním místě či v organizaci jako celku – mohou mít 

negativní dopad na zdraví, bezpečnost nebo pracovní pohodu pracovníka, mohou zvyšovat 

jeho únavu, vyžadovat zvýšené úsilí, vyvolávat nadměrný stres a podobně. 

V kontextu výše uvedených faktorů je třeba zvažovat podobu systému odměňování 

v organizaci, zvažovat ty aspekty odměňování, které rozhodují o efektivnosti odměňování 

v organizaci, o jeho motivačním účinku, o příznivém či nepříznivém klimatu v organizaci,     

o úspěšnosti získávání a stabilizace pracovníků v organizaci. [6] 

Podniková kultura – může mít vliv na politiku a praxi řízení odměňování. Podnikovou kulturu 

tvoří sdílené hodnoty, normy, postoje a domněnky, které ovlivňují způsob jednání lidí a způ-

sob dělání věcí. V případě řízení odměňování jsou nejdůležitějším aspektem, který je třeba 

brát v úvahu, klíčové, základní hodnoty organizace. Hodnoty jsou vyjádřené v přesvědčení 

toho, co je pro organizaci nejlepší a jaký způsob chování je žádoucí. 

Podnikání organizace, druh podnikání organizace bude formovat její charakter, a tedy i její 

základní hodnoty. Bude ovlivňovat typ lidí, které bude zaměstnávat, i míru, v jaké bude 

vystavena turbulenci a změnám. Všechny tyto faktory budou spolupůsobit na strategii 

odměňování.  

Technika a technologie podniku má velký vliv na vnitřní prostředí. Zavádění nové techniky   

a technologie může vyústit do závažných změn systémů a procesů. Jsou odlišné dovednosti, 

vytvářeny nové metody práce, a tudíž i odměňování. Výsledkem může být rozšiřování 

kvalifikační základny organizace a jejich pracovníků, včetně využívání znalostí a zkušeností  

a víceoborovosti. 

Lidé – typ zaměstnávaných lidí bude zcela jasně závislý na typu podniku a jeho technice        

a technologii. Co vedení organizací uznává, je to, že lidé tvoří odlišnost, zvláštnost, 

specifikum organizace a že jedinečnou konkurenční výhodou je dosáhnout toho, aby měla 

organizace lepší lidi, kteří jsou schopni dělat lepší věci než lidé v jiných organizacích. Cílem 

je získat, vzdělávat a rozvíjet, motivovat a udržet si lidi, kteří mají zvláštní schopnosti. 

Podniková strategie – to, kam se ubírá podnik, determinuje to, kam by mělo směřovat 

odměňování. Integrování podnikové strategie a strategie odměňování znamená jejich 
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spojování jako celku, aby efektivně přispívaly k naplňování poslání nebo účelu organizace. 

Proces propojování strategií je nejlepším způsobem, jak dosáhnout vertikální integrace, neboli 

vnitřního souladu, v tom smyslu, že podniková strategie a strategie odměňování budou 

v harmonii. Cíle odměňování jsou spojeny s podnikovými cíli a strategie odměňování jsou 

definovány způsobem, který výslovně říká, jak přispějí ke splnění podnikového plánu. 

Hledisko pracovníků – politika řízení odměňování by měla brát v úvahu aspirace, očekávání  

a potřeby pracovníků jako strany zainteresované na organizaci. Zapojování pracovníků má 

pro vytváření politiky a programů odměňování rozhodující význam. Je třeba zjišťovat přání 

pracovníků. Mělo by se naslouchat jejich poznámkám a připomínkám k existující praxi a také 

na nich stavět. Měli by být zapojování do vytváření nových procesů odměňování. Také by 

měli být trvale zapojování do realizace a vyhodnocování těchto procesů. [1] 

 

2.4.2 Vnější prostředí 

 

Jedním z nejvýznamnějších faktorů, který působí na systém odměňování z vnějšího prostředí 

je platná legislativa.  

Nejdůležitější zákony z oblasti pracovního práva: 

 Zákon č. 262/2006 Sb. – zákoník práce; 

 Zákon č. 2/1991 Sb. – o kolektivním vyjednávání; 

 Zákon č. 435/2004 Sb. – o zaměstnanosti; 

 Zákon č. 143/1992 Sb. – o platu a odměně za pracovní pohotovost 

v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech; 

 Zákon č. 100/1988 Sb. – o sociálním zabezpečení; 

 Zákon č. 582/1991 Sb. – o organizaci a provádění sociálního zabezpečení; 

 Zákon č. 589/1992 Sb. – o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na 

státní politiku zaměstnanosti; 

 Zákon č. 187/2006 Sb. – o nemocenském pojištění; 

 Zákon č. 155/1995 Sb. – o důchodovém pojištění; 

 Zákon č. 48/1997 Sb. – o veřejném zdravotním pojištění; 

 Zákon č. 592/1992 Sb. – o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění; 
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 Zákon č. 266/2006 Sb. – o úrazovém pojištění zaměstnanců. 

Oblast legislativy je velmi složitá a špatně přehledná. V současné době je v České republice 

přes dva tisíce různých právních norem – zákonů, vyhlášek, nařízení vlády, sdělení 

ministerstev a souvisejících předpisů, vztahujících se k oblasti pracovního práva. Další 

komplikace pro zaměstnavatele představuje každoroční smršť novel těchto norem. 

S legislativou úzce souvisí vliv politické situace státu a jeho ekonomické systémy. Jak dobře  

a efektivně pracuje politická reprezentace státu, se ukazuje mimo jiné na kvalitě zákonných 

norem. Pokud se podíváme na historický vývoj jednotlivých zákonů u nás, není zákonodárce 

mnohdy za co chválit. 

Velkou roli představuje úroveň vědy a výzkumu v oboru.  Zda se organizace sama na vědě     

a výzkumu podílí. Jak dokáže využít moderních technologií a pracovních postupů ke zvyšo-

vání své konkurenceschopnosti.  

Podstatná je taktéž geografická dislokace organizace. Napojení místa výroby či poskytování 

služeb na dopravní infrastrukturu. Její tržní podíl a úroveň konkurence v daném regionu.     

Při analýze konkurence je potřeba také zohlednit mzdové sazby v organizacích, které mohou 

mít významný vliv na získávání kvalitních zaměstnanců. 

Mzdové sazby ovlivňují také odborové organizace svým kolektivním vyjednáváním – 

uzavřením kolektivní smlouvy. Kolektivní smlouvy vyššího stupně ovlivňují odměňování 

také v organizacích, kde odborová organizace nepracuje.      

Významným vnějším vlivem je úroveň vzdělanosti zaměstnanců v regionu. Zde hraje roli 

umístění vhodných typů školských zařízení, které poskytují vzdělání na středoškolské úrovni, 

vyšší odborné vzdělávání, vysokoškolské vzdělání. Školy mohou s organizací spolupracovat 

již při vytváření vzdělávacích programů, v rámci praktické výuky a studijních stáží, získávání 

praktických dovedností. Budoucí zaměstnavatel si může připravit absolventy „ na míru“.  

Někteří zaměstnavatelé se snaží ovlivnit již žáky na základních školách. Podporou 

konkrétních projektů mohou získat zájem dětí o daný obor. 

Do oblasti vzdělávání a vzdělanosti můžeme také zařadit spolupráci s Úřady práce na rekva-

lifikaci uchazečů o zaměstnání. 
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Dalším vnějším faktorem je míra nezaměstnanosti v daném regionu. A to jak celková, tak 

oborová. Struktura nezaměstnaných dle věku, jejich vzdělání a předchozí pracovní zkušenosti. 

Důležitým prvkem vnějšího prostředí je ekonomický systém dané země, kde organizace 

působí a celková výkonost ekonomiky.  
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3 Charakteristika vybrané společnosti 

 

3.1 Představení společnosti 

 

Motto společnosti: „ Pacient není břemeno “  

Odborný léčebný ústav Beskydské rehabilitační centrum najdete na úpatí horského masivu 

Ondřejníku. Díky mimořádně příznivým klimatickým podmínkám a vysoké úrovni 

rehabilitace a zdravotní péče je Beskydské rehabilitační centrum vyhledávaným 

zdravotnickým zařízením s vynikající pověstí. Za neopakovatelnou a dnes velmi vzácnou 

atmosférou rodinných lázní jezdí dnes do Čeladné pacienti z celé republiky. [13] 

Předmět činnosti společnosti: 

 nestátní zdravotnické zařízení: lůžková a ambulantní péče v oboru rehabilitační a fyzi-

kální medicína, vnitřní lékařství, radiologie a zobrazovací metody, fyzioterapeut, 

ergoterapeut, nutriční terapeut, všeobecná sestra, radiologický asistent, masér, 

 hostinská činnost, 

 výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. 

 

3.2 Historie a současnost  

 

Beskydské rehabilitační centrum, spol. s r.o. bylo založeno v roce 2000 a navázalo tak          

na činnost původních Lázní Skalka. Beskydské rehabilitační centrum je odborný léčebný 

ústav, který svoje služby poskytuje v charakteristické původní stavbě starých lázní, v několika 

léčebných domech postupně procházejících rekonstrukcí a v další provozních objektech. 

Všechny tyto budovy jsou umístěné v kouzelném prostředí pěti hektarů vzrostlého lesoparku. 

[13] 

Beskydské rehabilitační centrum, spol. s r.o. navázalo na tradici, založenou již v roce 1902, 

kdy koupil hotel Skalka, budovu dnešních Lázní - Koupelny a okolní pozemky, ostravský 

lékař MUDr. Jan May a začal s výstavbou lázní. V následujících letech postupně vybudoval 

na rozhraní Kunčic pod Ondřejníkem a Čeladné rozsáhlé lázeňské sanatorium pro ostravské 

horníky.  
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Roku 1909 bylo sanatorium prodáno Báňskému společenstvu ostravsko-karvinských 

báňských podniků. Ředitelem se stal plicní lékař MUDr. Berthold Storch, který ho vedl,       

až do roku 1939, kdy byl vzhledem ke svému židovskému původu odvolán. V době války 

sloužily lázně jako lazaret a poté se vrátily ke svému původnímu účelu.  

Po válce zde byla snaha obnovit sanatorium. Ústav se tehdy nazýval Hornický léčebný ústav 

Zdeňka Nejedlého. Roku 1952 se stal majitelem lázní Československý stát a vznikla zde 

pobočka  Okresní nemocnice ve Frýdku-Místku, která v rukou státu zůstala až do roku 1993. 

V roce 1995 byla nemocnice a její areál navrácena do vlastnictví obce Čeladná, která je 

pronajala společnosti AGEL. V období do roku 2000 docházelo postupně k rušení stávající 

porodnice, interny, dětského oddělení a gynekologie a veškerá činnost se soustředila na 

poskytování lůžkové rehabilitační péče.  

V roce 2000 byla založena společnost Beskydské rehabilitační centrum, spol. s r.o. jako 

odborný léčebný ústav, zaměřený na léčbu pacientů s nemocemi pohybového, oběhového       

a nervového ústrojí. Jako první v ČR se zde začalo léčit chladem, tzv. kryoterapií, při teplo-

tách až minus 120 stupňů. Od roku 2011 se ve speciálně stavebně upravených prostorech vily 

Mátma poskytuje stále žádanější Terapie tmou. [14] 

3.3 Vývoj počtu zaměstnanců společnosti a organizační struktura  

 

Obrázek číslo 2, zachycuje v grafu vývoj počtu zaměstnanců v jednotlivých letech. 

K 31. 12. 2013 měla společnost 236 zaměstnanců, z toho 201 žen. 

8 osob bylo se ZPS, z toho 6 žen. 

1 osoba byla se ZTP. 
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Obr. 2 Vývoj počtu zaměstnanců v jednotlivých letech - [zpracováno z výročních zprav 

organizace] 

Organizační struktura společnosti je na obrázku číslo 3. 

Část práce, která analyzuje a navrhuje změny v oblasti hodnocení a odměňování zaměstnanců 

se věnuje úseku vrchní sestry. Na obrázku číslo 3 – Organizační struktura společnosti je tento 

úsek vyznačen.  

Vrchní sestra podléhá řízení primáře – vedoucího lékaře. 

Její úsek se dělí na jednotlivá pracoviště, jednotky – léčebné domy, které vedou staniční 

sestry. Staniční sestra je nejnižší článek vedení. Zajišťuje vedení zdravotních sester, 

ošetřovatelek, recepčních, uklízeček. 

Další jednotky spadající přímo do řízení vrchní sestry jsou: příjmová kancelář, dietní sestra    

a RDG laborant. 

Do útvaru vrchní sestry patří v současné době 75 zaměstnanců. 

Struktura a počet zaměstnanců dle pracovního zařazení je uvedena v tabulce číslo 1. 

 

 

 

 

155 
166 173 

189 

220 215 225 230 222 
240 242 237 236 
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       Tab. číslo 1 – Struktura zaměstnanců v úseku vrchní sestry [zpracováno z interních dat 

organizace] 

staniční sestra 6 

zdravotní sestra 33 

ošetřovatelka 14 

dietní sestra 1 

RDG laborant 1 

recepční 2 

uklízečky 18 

zaměstnanci celkem 75 
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Obr. 3 Organizační struktura společnosti – [interní materiál organizace] 
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4 Analýza stávajícího stavu 

4.1 Hodnocení zaměstnanců 

 

Jak již bylo uvedeno v části představení společnosti, jedná se o zařízení vyhledávané pacienty 

z celé České republiky, jednak pro vynikající léčebné a rehabilitační výsledky a také 

pro rodinnou atmosféru zařízení. 

Vnitřní přívětivé klima v odborném léčebném ústavu vytvářejí všichni zaměstnanci jak 

směrem ke svým klientům – pacientům, tak také ve vztazích mezi sebou.  

Všichni vedoucí pracovníci jsou v neustálém kontaktu se všemi zaměstnanci. Pokud přijedete 

na neohlášenou návštěvu za ředitelem společnosti, s největší pravděpodobností ho nenajdete 

v jeho kanceláři ale na některém pracovišti, v rozhovoru s klienty a zaměstnanci. 

V případě problému se okamžitě sjednává náprava, včetně projednání vzniklé situace a řešení 

problému s dotčeným zaměstnancem.  

Hodnocení zaměstnanců je neformální, probíhá formou rozhovoru. Při hodnocení nejsou 

zavedeny žádné pravidla, nepoužívají se standardizované formuláře, pokud se udělá zápis, tak 

není archivován. Jak hodnocení probíhá a jeho četnost je popsána u jednotlivých skupin 

zaměstnanců. 

Hodnocení - vrchní sestra 

Jedenkrát měsíčně proběhne porada za účasti ředitele společnosti, primáře – vedoucího lékaře 

a vrchní sestry. Na poradě se projednají pracovní záležitosti na úseku vrchní sestry jako celku 

a po jednotlivých pracovištích.  

Jednou za pololetí v rámci této porady proběhne hodnocení práce vrchní sestry. Hodnocení je 

formou pohovoru, bez předem dané struktury tohoto pohovoru.  

Hodnocení - staniční sestra 

Hodnocení práce staniční sestry probíhá jednou za měsíc. Hodnocení probíhá formou  poho-

voru mezi vrchní sestrou a příslušnou staniční sestrou. 

Podklady pro pohovor si připraví vrchní sestra, formou poznámek. 
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Hodnotí následující okruhy: 

- ekonomika provozu na pracovišti 

- lékárna na pracovišti – obrat zásoby léků, efektivní objednávání zásob 

- prádlo – stav prádla a jeho obměna 

- zdravotnický materiál – obrat zásob materiálu, doplnění zásob materiálu 

- obsazenost lůžek – staniční sestra plánuje obrat klientů na lůžku, požadavky na objed-

nání pacientů předává na zaměstnance příjmové kanceláře 

- odbornost a úroveň ošetřovatelské péče na svém pracovišti – požadavky na personální 

obsazenost pracoviště, na další vzdělávání a proškolování podřízených zaměstnanců. 

Hodnocení ostatních zaměstnanců 

Na každém pracovišti proběhne dvakrát ročně provozní schůze všech zaměstnanců. Na této 

provozní schůzi jsou přítomni všichni zaměstnanci daného pracoviště, vrchní sestra, primář – 

vedoucí lékař, ředitel.  

Hodnocení zaměstnanců probíhá v rámci této schůze. Hodnotí se práce celého oddělení, 

jmenovitě jsou vyzdviženi zaměstnanci za aktivní přístup, či práci nad rámec pracovních 

povinností. Negativní jevy jsou projednány v obecné rovině, s upozorněním na možné 

následky.  

Podklady pro hodnocení připravují vedoucí pracovníci formou vlastních poznámek 

k jednotlivým projednávaným bodům programu. Zápis z jednání je opět ve formátu 

operativních poznámek a úkolů. Úkoly jsou specifické, termínované, s určením odpovědné 

osoby za splnění a kontrolu daného úkolu. Provozní schůzi moderuje vrchní sestra. 

Hodnocení zaměstnanců není provázáno s jejich odměňováním. 

 

4.2 Odměňování zaměstnanců  

 

Zaměstnanci mají smluvní mzdy. Jsou členěny do pěti skupin. Jednotlivé skupiny zohledňují 

odbornost a vzdělání zaměstnance, náročnost pracovního místa, délka zaměstnání ve společ-

nosti. Mzda je stanovena při podepsání pracovní smlouvy. Pokud dochází k úpravě výše 

mzdy, tak jen v případě, že se jedná o plošnou úpravu mzdového rozmezí. 
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Mzdové rozmezí jednotlivých pracovních pozic je uvedeno v tabulce číslo 2. 

Zaměstnanci příjmové kanceláře – z důvodu odborného posouzení zdravotní dokumentace, 

komunikace se zdravotními pojišťovnami jsou v příjmové kanceláři zaměstnány pracovnice    

s kvalifikací zdravotní sestry. Dietní setra a RDG laborant jsou ve skupině zdravotní sestra.   

Tab. číslo 2 – Platové rozmezí v úseku vrchní sestry [zpracováno z interních dat organizace]  

Staniční sestra 24 000 Kč - 25 000 Kč 

Zdravotní sestra 15 000 Kč  - 20 000 Kč 

Ošetřovatelka 10 700 Kč - 14 000 Kč 

Recepční 12 000 Kč - 14 000 Kč 

Uklízečka 9 500 Kč 

 

 

Zaměstnavatel ke mzdě vyplácí pololetní odměny. Vyplácí je na konci prvního pololetí          

a na konci roku. Výše odměny představuje 10 – 30 %  měsíční hrubé mzdy. Procentní částka 

je dána okamžitou disponibilní možností, na účtu osobních nákladů. O výši odměny 

rozhoduje přímý nadřízený – staniční sestra ve spolupráci s hlavní sestrou. Není přímé 

provázání hodnocení na výplatu pololetní odměny. 

Při přiznání odměny zohledňují: 

- plnění pracovních úkolů 

- oprávněné stížnosti pacientů 

- aktivitu nad rámec pracovní náplně – například vánoční výzdoba pracoviště 

- iniciativa k zlepšení pracovních postupů. 

Každé pracoviště – oddělení dostává sumu k rozdělení podle vzorce: 

Počet zaměstnanců   x   částka na zaměstnance   =   suma odměn pro pracoviště. 

Tato suma finančních prostředků je rozdělena mezi zaměstnance daného oddělení. 
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4.3 Zaměstnanecké benefity  

 

Mimo mzdu společnost poskytuje následující zaměstnanecké benefity: 

- jeden týden dovolené navíc, 

- vlastní stravovací provoz – příspěvek na stravování, 

- osobní rozvoj zaměstnanců – delegace na odborné semináře, školení, vzdělávání          

a jejich úhrada, 

- sleva na procedury rehabilitačního centra ve výši 20%, 

- vstup do Polaria, 

- vánoční kolekce pro děti zaměstnanců – dle počtu nezletilých dětí konkrétního 

zaměstnance, 

- granty na studijní pobyty dětí zaměstnanců – tento benefit není poskytován pravidelně 

ale v závislosti na finančních možnostech společnosti,  

- společenské akce pro zaměstnance – například relaxační kurz bubnování. 

Pro vedoucí zaměstnance navíc poskytuje: 

- mobilní telefon,  

- služební automobil také pro osobní použití, 

- příspěvek na životní pojištění – jednotná fixní částka bez rozlišení pracovní pozice      

a délky zaměstnání u společnosti. 
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5 Návrhy a doporučení 

 

Tato kapitola představuje analýzu současné organizační struktury, analýzu současného 

systému hodnocení zaměstnanců a jejich odměňování v úseku vrchní sestry. Způsob 

provedení analýz, jejich výsledky, návrhy a doporučení jsou uvedeny v níže uvedených 

podkapitolách.  

 

5.1 Organizační struktura 

 

Analýza organizační struktury byla provedena rozborem současné organizační struktury 

s vedením společnosti. Rozbor jsem prováděl dotazováním na jednotlivé pracovní pozice, 

jejich faktické vazby a řízení podřízených konkrétním vedoucím zaměstnancem. 

V organizační struktuře jsem navrhl jednu drobnou úpravu v úseku provozního náměstka, 

změnu v názvu pozice lékařského náměstka a zjednodušení řízení struktury lékařů. V úseku 

vrchní sestry došlo v důsledku legislativních změn ke změně názvu pracovních pozic a pra-

covních náplní. Navrhované úpravy jsou popsány níže. 

Vyjma těchto drobných úprav odpovídá organizační struktura reálnému stavu a je plně 

funkční.  

V úseku provozního náměstka je navrženou úpravou přesun pracovní pozice skladnice – 

kuchyň pod pozici vedoucí kuchyně. Jedná se o logickou úpravu, kdy vedoucí kuchyně 

prakticky skladnici řídí a tento přesun v organizační struktuře vystihuje reálný stav. Změna 

byla přijata a zapracována do interního materiálu organizace.  

V souvislosti s postupnou změnou skladby pacientů a prováděných léčebných úkonů dochází 

také ke strukturální a objemové změně lékařských výkonů. V důsledku těchto změn se upra-

vila potřeba personální a odborná specializace lékařů.  

Mnou navrhovaná změna spočívá v nahrazení pozice lékařského náměstka pozicí primář – 

vedoucí lékař, který bude řídit všechny lékaře bez dalšího mezistupně. Pokud bude tato 

úprava přijata, dojde ke zjednodušení řízení lékařů a úspoře osobních nákladů, z důvodu 

zrušení pracovní pozice lékařský náměstek. 



29 
 

Změna legislativy se projevila na změně pracovních náplní a změně názvu pracovních pozic 

na úseku vrchní setry. Pracovní náplně jednotlivých pozic jsou již upraveny. Připravil jsem 

návrh na úpravu názvu pracovních pozic v organizační struktuře společnosti. 

Změny se týkají těchto pozic: 

- Střední zdravotní personál je nahrazen názvem zdravotní sestra. V současné době 

může na pracovní pozici zdravotní sestra pracovat zaměstnanec s vysokoškolským 

vzděláním. V závislosti na konkrétním pracovišti je vyžadováno vysokoškolské 

vzdělání na stupni bakalář či magistr. 

- Nižší zdravotní personál je nahrazen pozicí ošetřovatelka. 

- Pomocný zdravotnický personál odpovídá dnešnímu zařazení asistent – asistentka 

zdravotní sestry. Tato pracovní pozice nemá v současné době ve společnosti 

uplatnění, tudíž se nevyužívá. 

Úprava názvu pozic a některých vazeb je zapracována v dokumentu Organizační struktura 

společnosti. Upravená organizační struktura je na obrázku číslo 4.  
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Obr. 4 Organizační struktura společnosti – [navržená úprava] 
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5.2 Hodnocení zaměstnanců 

 

Hlavním úkolem v této oblasti je zavedení systému hodnocení zaměstnanců na jednotlivých 

pracovních pozicích a provázání tohoto hodnocení s pohyblivou složkou mzdy – odměnou, 

odstranění neformálnosti v této činnosti. Připravil jsem návrhy na systém tvorby fondu 

odměn, systém jeho výplaty, standardizované formuláře pro hodnocení zaměstnanců. 

U pracovní pozice staniční sestra navrhuji ponechat hodnotící období jeden měsíc.              

U pracovních pozic zdravotní sestra, dietní sestra, RDG laborant, pracovnice příjmové 

kanceláře, ošetřovatelka, recepční a uklízečka navrhuji zavést individuální pololetní 

hodnocení každého zaměstnance. 

Fond odměn bude tvořen pro jednotlivá pracoviště – léčebné domy. Zaměstnanci příjmové 

kanceláře, dietní sestra a RDG laborant budou tvořit samostatnou ekonomickou jednotku        

a taktéž pracovní pozice staniční sestry budou mít samostatný fond odměn. 

Pro jednotlivá pracoviště a samostatné skupiny zaměstnanců bude vytvářen fond odměn dle 

vzorce: 

Hodnota pololetní odměny pracovní pozice x počet zaměstnanců dané profese = fond 

odměn. 

V případě, že za dané pololetí nebude fond odměn vyplacen celý, nevyplacená suma bude 

ponechána ve fondu jednotlivých úseků a může být použit v další období, případně na mimo-

řádné odměny. Vždy ale jen pro danou skupinu. 

 

5.2.1 Hodnotící formuláře a hodnocení jednotlivých pracovních pozic 

 

Hodnocení staniční sestry bude provádět vrchní sestra. 

Staniční sestra bude hodnotit podřízené na svém pracovišti. 

Pro každou pracovní pozici jsem vytvořil standardizovaný hodnotící formulář, na kterém 

bude hodnocení zaznamenáno. Hodnotící formuláře budou archivovány. Dále jsem zpracoval 

návrh tabulek pro procentní sazbu odměny.    
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Pro hodnocení zaměstnanců bude použita metoda hodnocení pomocí stupnice, s využitím 

číselné stupnice – bodové hodnocení. 

U každé pracovní pozice bude hodnoceno pět oblastí. Porovnáním dosaženého počtu bodů 

s maximálním možným počtem dosažitelných bodů, bude tvořit vazbu na procentní výši 

pololetní odměny z částky Hodnoty pololetní odměny, uvedené v tabulce číslo 6. 

Pro pozici staniční sestry jsou kritéria procentní sazby odměny uvedena v tabulce číslo 3.     

Dosažený počet bodů Procento pololetní odměny

300 110%

280 - 298 100%

264 - 278 90%

240 - 262 80%

228 - 238 65%

180 - 226 50%

Maximální možný počet bodů za rozhodné období:                           

50 bodů x 6 měsíců = 300 bodů

 

Tab. číslo 3 – Procentní sazba odměny staniční sestry dle dosažených bodů   

Pro ostatní pracovní pozice jsou procentní sazby uvedeny v tabulce číslo 4. 

Dosažený počet bodů Procento pololetní odměny

50 110%

46 - 48 100%

40 - 44 90%

38 80%

32 - 36 65%

30 50%

Maximální možný počet bodů za rozhodné období: 50 bodů 

 

Tab. číslo 4 – Procentní sazba odměny ostatních pracovních pozic  dle dosažených bodů 
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Staniční sestra 

Hodnocené oblasti pracovní pozice staniční sestra: 

 ekonomika pracoviště  

o  lékárna na pracovišti – dostupnost léků, obrat zásoby léků, efektivní 

objednávání zásob 

o spotřeba zdravotnického materiálu 

o prádlové hospodářství, 

 obsazenost lůžek – předávání požadavků na pozvání klientů příjmové kanceláři 

v dostatečném předstihu, koordinace uvolnění lůžka – zajištění přípravy pro nového 

klienta – přijetí nového klienta, 

 řešení krizových situací – řešení mimořádných a krizových situací na pracovišti, 

 vedení pracoviště a podřízených – personální obsazení pracoviště, zajištění 

nepřetržitého provozu na pracovišti, vztahy mezi zaměstnanci svěřeného úseku, 

pořádek na pracovišti, řádné plnění úkolů podřízených, 

 spokojenost klientů – operativní řešení potřeb a stížností klientů. 

Hodnotící formulář staniční sestry je v příloze číslo 1. 

Zdravotní sestra 

Hodnocené oblasti pozice zdravotní sestra: 

 ekonomika pracoviště  

o  lékárna na pracovišti – exspirace balení léků, efektivní zásoby léků 

o spotřeba zdravotnického materiálu, 

 plnění pracovních úkolů, 

 řešení krizových situací – řešení mimořádných a krizových situací na pracovišti, 

 spolupráce na pracovišti, 

 spokojenost klientů – operativní řešení potřeb a stížností klientů. 

Hodnotící formulář staniční sestry je v příloze číslo 2. 

 

 



34 
 

Ošetřovatelka 

Hodnocené oblasti pracovní pozice ošetřovatelka: 

 ekonomika pracoviště  

o spotřeba čistících a dezinfekčních prostředků 

o spotřeba zdravotnického materiálu 

o prádlové hospodářství, 

 plnění pracovních úkolů, 

 řešení krizových situací – řešení mimořádných a krizových situací na pracovišti, 

 spolupráce na pracovišti – ochota spolupráce s ostatními zaměstnanci na daném 

pracovišti, aktivita při plnění kolektivních úkolů, iniciativa v mezilidských vztazích   

na pracovišti, 

 spokojenost klientů – operativní řešení potřeb klientů, komunikace s klienty. 

Hodnotící formulář ošetřovatelky je v příloze číslo 3. 

Uklízečka 

Hodnocené oblasti pracovní pozice uklízečka: 

 ekonomika pracoviště - spotřeba čistících a dezinfekčních prostředků, 

 plnění pracovních úkolů, 

 řešení krizových situací – řešení mimořádných a krizových situací na pracovišti, 

 spolupráce na pracovišti – ochota spolupráce s ostatními zaměstnanci na daném 

pracovišti, aktivita při plnění kolektivních úkolů, iniciativa v mezilidských vztazích na 

pracovišti, 

 spokojenost klientů – operativní řešení potřeb klientů, komunikace s klienty. 

Hodnotící formulář uklízečky je v příloze číslo 4. 

Recepční 

Hodnocené oblasti pracovní pozice recepční: 

 doplňkový prodej – nabídka, prodej, tržby:  

o procedury 

o základní hygienické potřeby 
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o cukrovinky a drobné občerstvení 

o časopisy a tisk,  

 plnění pracovních úkolů, 

 řešení krizových situací – řešení mimořádných a krizových situací na pracovišti, 

 spolupráce na pracovišti – ochota spolupráce s ostatními zaměstnanci na daném 

pracovišti, aktivita při plnění kolektivních úkolů, iniciativa v mezilidských vztazích na 

pracovišti, 

 spokojenost klientů – operativní řešení potřeb klientů, komunikace s klienty. 

Hodnotící formulář recepční je v příloze číslo 5. 

Zaměstnanci příjmové kanceláře 

Hodnocené oblasti pracovní pozice zaměstnanci příjmové kanceláře: 

 zpracování administrativy 

o výkaznictví obsazenosti jednotlivých oddělení 

o evidence žádosti klientů 

o agenda pro zdravotní pojišťovny, 

 komunikace se ZP, 

 řešení krizových situací – řešení mimořádných a krizových situací na pracovišti, 

 spolupráce na pracovišti – ochota spolupráce s ostatními zaměstnanci na daném 

pracovišti, aktivita při plnění kolektivních úkolů, iniciativa v mezilidských vztazích  

na pracovišti, 

 spokojenost klientů – operativní řešení potřeb klientů, komunikace s klienty. 

Hodnotící formulář zaměstnanců příjmové kanceláře je v příloze číslo 6. 

RDG laborant 

Hodnocené oblasti pracovní pozice RDG laborant: 

 ekonomika pracoviště – spotřeba zdravotnického materiálu, 

 plnění pracovních úkolů,  

 řešení krizových situací – řešení mimořádných a krizových situací na pracovišti, 
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 spolupráce na pracovišti – ochota spolupráce s ostatními zaměstnanci na daném 

pracovišti, aktivita při plnění kolektivních úkolů, iniciativa v mezilidských vztazích  

na pracovišti, 

 spokojenost klientů – operativní řešení potřeb klientů, komunikace s klienty. 

Hodnotící formulář RDG laboranta je v příloze číslo 7. 

Dietní sestra 

Hodnocené oblasti pracovní pozice dietní sestra: 

 ekonomika pracoviště – ekonomické sestavování stravovací jednotky, 

 plnění pracovních úkolů,  

 řešení krizových situací – řešení mimořádných a krizových situací na pracovišti, 

 spolupráce na pracovišti – ochota spolupráce s ostatními zaměstnanci na daném 

pracovišti, aktivita při plnění kolektivních úkolů, iniciativa v mezilidských vztazích  

na pracovišti, 

 spokojenost klientů – operativní řešení potřeb klientů, komunikace s klienty. 

Hodnotící formulář dietní sestry je v příloze číslo 8. 

Vedení společnosti bylo seznámeno s návrhem na pravidelné hodnocení zaměstnanců 

s využitím hodnotících formulářů. Návrh má kladnou odezvu a bude realizován. 

 

5.2.2 Proškolení hodnotitelů 

 

Budoucí hodnotitelé – vrchní sestra a staniční sestry, se zúčastní pracovního setkání, na kte-

rém jim bude představen nový model hodnocení zaměstnanců s vazbou na výplatu odměn. 

Program tohoto proškolení navrhuji v této struktuře: 

1. zavedení mzdové tabulky a její vysvětlení, 

2. tabulka pololetních odměn, tvorba a použití fondu odměn, 

3. důvody pro zavedení systému hodnocení  

a. odstranění neformálnosti v procesu hodnocení 

b. vazba hodnocení na transparentní odměňování zaměstnanců, 
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4. seznámení s obsahem hodnocení – jednotlivé oblasti, jejich parametry pro jednotlivé 

pracovní pozice, 

5. způsob hodnocení jednotlivých zaměstnanců 

a. pohovor 

b. příprava na pohovor – podklady 

c. obsah a způsob pohovoru – jeho strategie a taktika, 

6. seznámení a vysvětlení vazby výsledku hodnocení na výši odměny. 

 

5.3 Odměňování zaměstnanců 

 

V úseku hlavní sestry jsem navrhl mzdovou tabulku. Vychází z původního mzdového 

rozpětí, ze současných pracovních pozic a z ekonomických možností organizace.  

Z důvodu úzkého rozpětí u jednotlivých pracovních pozic a omezených finančních prostředků 

na mzdy, je jako hlavní parametr pro mzdovou tabulku brána délka zaměstnání u společnosti. 

Tento parametr je podstatný pro poskytování kvalitních služeb – znalosti a dovednosti 

léčebných a rehabilitačních postupů a v udržování tolik vyhledávané rodinné atmosféry 

odborného léčebného ústavu.  

Klienti – pacienti velice ocení při opakovaných pobytech, že potkávají „ známé “ lékaře, 

sestřičky a ostatní příjemný personál, včetně uklízeček. K úspěšné léčbě je zapotřebí 

medicínská a rehabilitační odbornost, příjemné a vlídné prostředí, umocněno osobním 

přístupem.  

U jednotlivých profesí jsou tři stupně odměňování. Profese zdravotní sestra a ošetřovatelka 

má v druhém a třetím stupni rozmezí, pro zohlednění úrovně vzdělání – bakalářský nebo 

magisterský stupeň a náročnosti daného pracoviště. 

U profese uklízečka je spojen druhý a třetí stupeň z důvodu, že není ekonomický prostor      

pro větší diferenciaci. 

Zaměstnanci budou znát přesný model, jak se bude navyšovat jejich mzda v závislosti          

na setrvání v pracovním poměru u svého zaměstnavatele. Je to jeden ze stabilizačních prvků 

zaměstnanců, protože stabilita zaměstnanců je velice důležitá s ohledem na náklady spojené 

se zaškolením nového zaměstnance a vytvářením příjemné rodinné atmosféry. 
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Pro zaměstnance na pozici ošetřovatelka je další motivace pro své další vzdělávání                 

a zvyšování své kvalifikace. Mohou tak dosáhnout na pracovní zařazení na pozici zdravotní 

sestra. 

Návrh mzdové tabulky je v tabulce číslo 5. 

Pracovní zařazení 
Doba zaměstnání v letech 

nástupní mzda šest měsíců - tři roky od tří let 

staniční sestra 22 000 Kč 24 000 Kč 25 000 Kč 

zdravotní sestra 15 000 Kč 16 000 Kč - 17 500 Kč 17 500 Kč - 20 000 Kč 

ošetřovatelka 10 700 Kč 11 000 Kč - 12 500 Kč 12 500 Kč - 14 000 Kč 

recepční 11 500 Kč 12 000 Kč 14 000 Kč 

uklízečka 9 000 Kč 9 500 Kč 

Tab. číslo 5 – Návrh mzdové tabulky pro úsek vrchní sestry 

 

Pololetní odměny navrhuji provázat s hodnocením zaměstnanců. Systém tvorby fondu 

odměn a výplaty této odměny je vysvětlen v  kapitole 5.2 Hodnocení zaměstnanců. V tabulce 

číslo 6, jsou navrženy částky pololetních odměn. 

Pracovní zařazení Hodnota pololetní odměny 

staniční sestra 7 500 Kč 

zdravotní sestra 5 250 Kč 

ošetřovatelka 4 500 Kč 

recepční 4 000 Kč 

uklízečka 3 000 Kč 

     Tab. číslo 6 – Hodnota pololetní odměny    

Navržená mzdová tabulka a rozsah pololetních odměn vychází ze současných mzdových 

nákladů a nezvyšují osobní náklady organizace. Přínosem jsou jasně dané parametry            

pro určení výše mzdy a pololetních odměn. Návrh je pro společnost akceptovatelný. 
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5.4 Seznámení zaměstnanců se změnou v hodnocení a odměňování  

 

Pro přijetí nového systému hodnocení a s ním spojeného odměňováním je nezbytně nutné 

seznámit všechny zaměstnance v úseku hlavní sestry s touto změnou. 

Na provozní schůzi každého pracoviště budou před spuštěním nového systému zařazeny, 

mimo provozní věci, tyto dva body: 

1. zavedení pravidelného hodnocení všech zaměstnanců příslušného provozního úseku: 

a. vysvětlení pravidelného půlročního intervalu hodnocení 

b. kdo bude hodnotitel a hodnocený 

c. způsob hodnocení 

d. hodnocené oblasti – co bude hodnoceno, bodová škála hodnocení 

e. možnost vyjádřit se k hodnocení; 

2. provázanost hodnocení s odměňováním: 

a. výše odměny pro danou pracovní pozici 

b. tvorba fondu odměn pro dané pracoviště 

c. vliv dosaženého bodového hodnocení na výši odměny 

d. naložení s nevyčerpanou částí fondu odměn. 

 

5.5 Zaměstnanecké benefity 

 

V této oblasti jsem připravil tři návrhy na úpravu systému zaměstnaneckých benefitů.        

V případě přijetí těchto návrhů, doporučuji plošné zavedení u všech zaměstnanců 

společnosti. 

 

5.5.1 Příspěvek na penzijní produkty  

 

První změnou v oblasti zaměstnaneckých benefitů navrhuji zavedení nového benefitu – 

příspěvek na životní pojištění, penzijní připojištění se státním příspěvkem nebo doplňkové 

penzijní spoření. Zaměstnanci si budou moci vybrat mezi finančními produkty, dle vlastního 

uvážení. 
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Důvody pro zavedení tohoto benefitu: 

1. společenská odpovědnost společnosti se zajištěním důstojné životní úrovně 

současných zaměstnanců při odchodu do starobního důchodu, 

2. stabilizace zaměstnanců – ochrana proti fluktuaci, 

3. motivace zaměstnanců – pokud zaměstnavatel přispívá na dlouhodobý finanční 

produkt, dává zaměstnanci najevo, že s ním dlouhodobě počítá, 

4. zvýšení image firmy. 

Výše příspěvku bude závislá na pracovním zařazení zaměstnance a délce zaměstnání               

u současného zaměstnavatele. Hodnoty měsíčního příspěvku jsou uvedeny v tabulce číslo 7. 

Pracovní zařazení 
Doba zaměstnání v letech 

jeden rok dva roky až pět let pět let a více 

staniční sestra 

zdravotní sestra 
300 Kč 500 Kč 700 Kč 

ošetřovatelka       

recepční           

uklízečka 

200 Kč 300 Kč 400 Kč 

Tab. číslo 7 – Hodnota měsíčního příspěvku zaměstnavatele na životní pojištění, penzijní 

připojištění se státním příspěvkem, doplňkové penzijní spoření  

 

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů vyžaduje, aby poskytování tohoto benefitu bylo 

upraveno kolektivní smlouvou, vnitřním předpisem zaměstnavatele, pracovní nebo jinou 

smlouvou. Z tohoto důvodu jsem vypracoval dokument: „Vnitřní směrnice - Příspěvek 

zaměstnavatele na životní pojištění, penzijní připojištění se státním příspěvkem, 

doplňkové penzijní spoření “. 

Tato směrnice je uvedena v příloze číslo 9. 

V případě akceptace tohoto benefitu, bude zaveden v rámci celé organizace. Struktura 

příspěvku u jednotlivých pracovních pozic v rámci organizační struktury bude kopírovat úsek 

vrchní sestry. 

Při aktuálním stavu zaměstnanců, délce jejich zaměstnaneckého poměru a struktuře 

pracovního zařazení činí náklady na zavedení tohoto benefitu 106 700 Kč měsíčně. V případě 

maximálního příspěvku – pokud všichni zaměstnanci budou v zaměstnaneckém poměru pět 

let a více, představují náklady na tento benefit částku 117 200 Kč měsíčně. 
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Realizace tohoto benefitu bude zvážena po vyhodnocení hospodaření za první pololetí roku 

2014 a vývoji jednání o úhradě zdravotní péče – úhradové vyhlášce na další léta.  

 

5.5.2 Slevy na procedury 

 

V současnosti jsou slevy na poskytované procedury poskytovány plošně všem zaměstnancům 

ve výši 20%, bez dalšího omezení. Vypracoval jsem nový návrh na poskytování tohoto 

benefitu. Nově bude zohledňovat počet odpracovaných hodin každého zaměstnance, 

v kalendářním čtvrtletí.  

Zaměstnancům budou poskytovány slevové poukázky, dle vyhodnocení odpracovaných směn 

za kalendářní měsíc v daném kalendářním čtvrtletí, se zohledněním čerpání řádné dovolené. 

Slevové poukázky budou mít platnost dvě následující čtvrtletí. Poukázku bude moci využít 

zaměstnanec nebo jeho rodinní příslušníci – manžel, partner, děti. V tabulce číslo 8                 

je uvedena hodnota slevové poukázky za odpracované hodiny v jednom měsíci. 

Procento odpracovaných hodin v měsíci Poukázka s procentní slevou 

Více než 100 % 25% 

95 % - 100 % 20% 

80 % - 94 % 10% 

     Tab. číslo 8 – Hodnota slevových poukázek na procedury 

 

Příklad přidělení slevových poukázek:  

1. pracovník odpracoval v lednu 100% hodin z fondu pracovní doby, v únoru z důvodu 

přesčasů 105 % hodin a v březnu 100% hodin.  

Získává za leden poukázku se slevou 20% na proceduru, za únor poukázku se slevou 

25 % na proceduru a za březen poukázku se slevou 20% na proceduru. 

2. pracovník odpracoval v lednu 100% hodin z fondu pracovní doby, v únoru 90% hodin 

a v březnu 100% hodin.  

Získává za leden poukázku se slevou 20% na proceduru, za únor poukázku se slevou 

10% na proceduru a za březen poukázku se slevou 20% na proceduru. 
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S úpravou tohoto benefitu nejsou spojeny žádné dodatečné náklady. Procedury jsou 

poskytovány v době nevyužití kapacity pracoviště pacienty. Zvýšení maximální slevy na 25% 

je kompenzováno zavedením třetího pásma se slevou 10%. 

 

5.5.3 Vánoční kolekce 

 

Vánoční kolekce doporučuji neposkytovat dle počtu nezletilých dětí zaměstnanců. Bezdětní 

zaměstnanci nebo zaměstnanci, kteří mají již zletilé děti se mohou cítit diskriminováni. 

Vánoční kolekci obdrží každý zaměstnanec. Počet věnovaných vánočních kolekcí se zásadně 

nezmění.  
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Závěr 

Dobře a spravedlivě nastavený systém hodnocení zaměstnanců, který je provázán 

s odměňováním zaměstnanců, je důležitým prvkem úspěšného řízení pracovního výkonu. 

Pokud má splnit svůj účel musí se s tímto systémem ztotožnit jak pracovníci, kteří provádějí 

hodnocení, tak hodnocení zaměstnanci. Proto je důležité všem vysvětlit důvody pro zavedení 

pravidelného hodnocení, jak bude hodnocení probíhat a v neposlední řadě dopady hodnocení 

do odměňování jednotlivých zaměstnanců.  

Při přípravě hodnotících formulářů jsem zohlednil také emocionální složku práce s pacienty, 

kdy jedna z oblastí hodnocení zaměstnanců zahrnuje spokojenost pacientů. Dalším důležitým 

prvkem je osobní odpovědnost každého zaměstnance, při vzniku krizové situace, které může 

mít fatální důsledky pro pacienta. Tyto situace je potřeba vyřešit okamžitě. 

V oblasti odměňování je důležité najít rovnováhu mezi ekonomickou možností 

zaměstnavatele a požadavky zaměstnanců.  

Oblast privátního zdravotnictví je velmi složitá. Úprava tabulkových platů ve státním systému 

vytváří tlak na mzdy v privátním sektoru. V oboru je také uplatňována důsledná regulace. 

Projevuje se zde citlivost na činy místních i celostátních politiků. Zdravotnictví je dnes 

z poloviny ovlivněno regulací a z poloviny politikou. 

Stabilitě oboru nepřidává skutečnost, že nemůže pracovat s dlouhodobým výhledem, 

z důvodu častých změn v oblasti úhradových vyhlášek, které ovlivňují platby zdravotních 

pojišťoven za provedené výkony. Management společnosti tedy mnohdy neví, jak budou 

zdravotní výkony hrazeny v delším časovém horizontu a bohužel někdy neví co bylo, 

z důvodu zpětné regulace. Z těchto důvodů nelze provádět velké kroky ale jen postupné 

změny. 

Navržený systém hodnocení byl vedením společnosti přijat a tento materiál bude projednán 

s cílem zavést ho do praxe. Taktéž zavedení mzdové tabulky a provázanosti pololetních 

odměn s hodnocením zaměstnanců bude projednáno se záměrem realizace. U zaměstna-

neckých benefitů jsou akceptovatelné navržené změny u poskytování slev na procedury a 

poskytování vánočních kolekcí. U příspěvků na soukromé životní pojištění, penzijní 

připojištění se státním příspěvkem a doplňkové penzijní spoření bude po vyhodnocení 

ekonomické situace v prvním pololetí, znovu propočteno zda bude možné tento benefit 

zavést, případně revidovat navrhované výše příspěvku. 
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Příloha č. 9 Vnitřní směrnice 
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1. Účel 

 Účelem této normy je stanovení pravidel pro poskytování příspěvku na životní pojištění, 

penzijní připojištění se státním příspěvkem, doplňkové penzijní spoření  zaměstnancům         

ze strany  Beskydské rehabilitační centrum, spol. s r.o.  

2. Podmínky pro poskytování příspěvku 

2.1.   Pracovník je v trvalém pracovním poměru u zaměstnavatele Beskydské rehabilitační 

centrum, spol. s r.o. . 

2.2.    Příspěvek bude přiznán po odpracování dvanácti po sobě jdoucích měsíců u za-

městnavatele Beskydské rehabilitační centrum, spol. s r.o. . 

2.3.   Výše příspěvku je určena dle tabulky: 

 

jeden rok dva roky až pět let pět let a více
Pracovní zařazení

Doba zaměstnání v letech

staniční sestra 

zdravotní sestra

ošetřovatelka       

recepční           

uklízečka

300 Kč 500 Kč 700 Kč

200 Kč 300 Kč 400 Kč

 

2.4.   Vyplácení příspěvku zanikne: 

 a) hrubým porušením pracovní kázně 

 b) ukončením pracovního poměru u zaměstnavatele.  

3. Postup při získání příspěvku zaměstnavatele  

Má-li zaměstnanec zájem o získání příspěvku zaměstnavatele na životní pojištění, penzijní 

připojištění se státním příspěvkem, doplňkové penzijní spoření a splňuje-li podmínky 

stanoveného v bodě 2. pro získání příspěvku, postupuje následujícím způsobem. 

 

Zaměstnanec odevzdá kopii Smlouvy na životní pojištění – splňující podmínky Zákona o dani 

z příjmu, penzijní připojištění se státním příspěvkem nebo doplňkové penzijní spoření 

mzdové účtárně.  

 

Mzdová účtárna zajistí pravidelné měsíční zasílání  příspěvku zaměstnavatele.  

. 


