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1 Úvod 

 

Stanovit správnou výši celkové odměny je stěžejní úkol pro každou společnost, která 

chce získat a udržet si kvalitní a spokojené zaměstnance, a zároveň své finanční zdroje 

vynakládat efektivně. Je tedy třeba zavést takový systém odměňování, který je spravedlivý, 

motivující a v souladu s požadavky plynoucími jak ze strany zaměstnavatele, tak ze strany 

zaměstnance. Zaměstnavatelé by měli chápat, že celková odměna se neskládá pouze ze mzdy 

(platu) a zaměstnaneckých benefitů. Celková odměna je rovnocenně zaměřená na nepeněžní 

odměny, jako je uznání, vzdělávání, příležitosti k osobnímu rozvoji či zvyšování pracovní 

odpovědnosti. 

Cílem této diplomové práce bude analyzovat systém odměňování specialistů 

zabývajících se tvorbou webových stránek ve společnosti netdevelo s.r.o. a na základě 

zjištěných informací a poznatků navrhnout možná řešení pro zlepšení daného systému 

odměňování. 

Diplomová práce bude rozdělena do sedmi kapitol. Po úvodu a druhé části věnující se 

metodice a metodám zpracování této diplomové práce následuje třetí obsáhlá teoretická část, 

ve které jsou představeny teoretická východiska odměňování zaměstnanců, která definují 

systém, strategii a cíle odměňování a také mzdotvorné faktory, mzdové formy a 

zaměstnanecké benefity. 

Ve čtvrté kapitole bude uvedena základní charakteristika společnosti netdevelo, s.r.o., 

tzn. její předmět podnikání, cenová politika a současná filozofie společnosti. 

Obsahem páté kapitoly bude samotná analýza sytému odměňování společnosti. Bude 

zde rozebrána struktura zaměstnanců, funkce jednotlivých pracovních pozic, fluktuace 

zaměstnanců a také mzdové formy a zaměstnanecké benefity, které společnost využívá. V 

poslední části kapitoly bude vyhodnoceno dotazníkového šetření. Výsledky analýz budou 

zpracovány do tabulek a grafů, ke kterým bude vždy připojen komentář s popisem a 

vysvětlením daných skutečností. 

Na předchozí kapitolu bude navazovat šestá kapitola, ve které budou na základě 

výsledků analýzy navrhnuta doporučení, která by mohli vést ke zlepšení stávajícího systému 

odměňování. Poslední tj. sedmou kapitolou bude závěr této diplomové práce.  
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2 Metodika a metody zpracování 

Cílem této diplomové práce je analyzovat systém odměňování specialistů zabývajících 

se tvorbou webových stránek ve společnosti netdevelo s.r.o. a na základě zjištěných informací 

a poznatků navrhnout možná řešení pro zlepšení daného systému odměňování.  

Hlavní cíl lze rozdělit do tří dílčích cílů, a to: 

1. zpracovat teoretická východiska odměňování zaměstnanců, 

2. vypracovat analýzu současného stavu odměňování specialistů zabývajících se 

tvorbou webových stránek, 

3. provést závěrečné vyhodnocení a doporučit vlastní návrhy ke zlepšení. 

Teoretická východiska 

Předpoklad k provedení relevantní analýzy odměňování je kvalitní teoretický základ. 

K tomuto účelu bude využito odborných publikací (jak českých, tak zahraničních) a jako 

doplňkový zdroj budou sloužit odborné články na internetu. Z těchto zdrojů budou sestavena 

teoretická východiska k této diplomové práci, které budou zahrnovat informace nutné pro 

vypracování praktické části. 

Analýza současného stavu 

Pro analýzu současného stavu systému odměňování ve společnosti netdevelo s.r.o. 

bude využito tří nástrojů: 

1. Rozhovorů (s majitelem společnosti) - rozhovory se budou zabývat detailním 

rozborem fungování systému odměňování zaměstnanců. 

2. Analýzy podnikových dokumentů. 

3. Dotazníkového průzkumu – budou sestaveny výzkumné otázky pro zjištění 

míry spokojenosti či nespokojenosti zaměstnanců se současným systémem 

odměňování. 

Závěrečné vyhodnocení a vlastní doporučení 

Na základě analýzy poskytnutých podnikových dokumentů a vyhodnocení 

dotazníkového šetření bude zpracováno závěrečné hodnocení systému odměňování. Toto 

vyhodnocení bude vyhotoveno jak ve slovní, tak grafické formě. Na závěr prostřednictvím 

získaných poznatků budou sepsány návrhy na zlepšení současného stavu systému odměňování 

ve společnosti netdevelo s.r.o.   
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3 Teoretická východiska odměňování zaměstnanců 

V této kapitole bude definován předmět, cíl a podstata řízení odměňování a zejména 

pak jeho teoretické stránky týkající se tvorby systému a strategie odměňování. Dále bude 

vysvětlen princip mzdotvorných faktorů a determinantů odměňování, budou důkladně 

popsány mzdové formy a nakonec této kapitoly budou představeny zaměstnanecké benefity. 

3.1 Definice a cíle řízení odměňování 

Odměňování zaměstnanců je řízeno na základě podnikové strategie, politiky a procesů, 

které určují adekvátní odměny vzhledem k tomu, jakou hodnotou zaměstnanci přispívají 

k dosahování podnikových cílů. Jde především o návrh, implementaci a údržby takového 

systému odměňování, který je v souladu s uspokojováním potřeb organizace a jejich 

zaměstnanců, a který je také přizpůsoben ke spravedlivému a konzistentnímu fungování.   

Je třeba zdůraznit, že odměňování zaměstnanců není složeno pouze ze mzdy (platu) a 

zaměstnaneckých benefitů. Je rovnocenně zaměřeno na nepeněžní odměny, jako je uznání, 

vzdělávání, příležitosti k osobnímu rozvoji či zvyšování pracovní odpovědnosti. Všechny tyto 

části odměňování dohromady tvoří koncepci celkové odměny. 

 

Cíle řízení odměňování zaměstnanců jsou: 

 podporovat dosahování podnikových cílů pomocí řízení a stimulování vysoké 

výkonnosti, 

 definovat co je důležité z hlediska očekávaného chování a předpokládaných výstupů, 

 sladit praktiky odměňování s potřebami zaměstnanců, 

 odměňovat zaměstnance na základě hodnoty, kterou vytvoří, 

 získat, rozvíjet a udržet vysoce talentované zaměstnance, 

 vytváření kultury vysokého výkonu, 

 vytvářet pozitivní zaměstnanecké vztahy a psychologickou smlouvu, 

 motivovat a zavázat si oddanost a angažovanost zaměstnanců, 

 uplatňovat odměňování objektivním způsobem [1, 3]. 
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3.2 Systém odměňování 

 „Systém odměňování tvoří: 

 politika poskytující vodítko k přístupům v řízení odměňování, 

 postupy nabízející peněžní nebo nepeněžní odměny, 

 procesy týkající se hodnocení relativního významu prací (hodnocení práce) a 

hodnocení, posuzování individuálního výkonu (řízení pracovního výkonu), 

 procedury prováděné v zájmu udržení systému a k zajištění toho, aby fungoval účinně 

a pružně a zabezpečoval, aby za peníze byla získána odpovídající hodnota“ [3, s. 517]. 

Systém odměňování by měl být: 

 motivační – být srovnatelný s odměnami, které jsou nabízeny v jiných organizacích 

(trh práce) a s úsilím, které zaměstnanec projevuje během své profesionální aktivity, 

 spravedlivý - lidé cítí, že se s nimi zachází správně a spravedlivě v souladu s tím, 

jakou mají pro organizaci hodnotu, 

 transparentní - průhledně a srozumitelně - lidé vědí, jak proces odměňování funguje 

a jak na ně působí, 

 důsledný - rozhodnutí o odměně nesmějí být závislá na libovůli a nesmějí se 

bezdůvodně lišit ani u různých lidí, ani v různém čase. 

Odměňování bývá jednou z nejhůře řízených částí ve struktuře nákladů organizace. 

Náklady na odměňování mohou tvořit až 70% celkových nákladů. Vzhledem k této 

skutečnosti by měly organizace pečlivě sledovat a vyhodnocovat, zda mají skutečně 

nastavený efektivní systém odměňování. 

 K ostatním kritériím, která lze použít při vyhodnocování efektivity nastaveného 

systému odměňování v organizaci, mohou patřit: zlepšení výkonu zaměstnanců, zvýšení 

úrovně kompetencí zaměstnanců, zlepšení kvality odvedené práce a další [3, 5]. 

 

3.2.1 Prvky systému odměňování 

Na obr. 3.1 jsou vyobrazeny prvky systému odměňování, z kterých se skládá celková 

odměna. Koncept celkové odměny je podrobně vysvětlen v kapitole 3.2.2. 
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Obr. 3.1: Prvky systému odměňování a jejich vzájemné vztahy 

 
Zdroj: [3, s. 519] 

K základním prvkům systému odměňování patří: 

 Podniková strategie – je východiskem systému odměňování. Jejím prostřednictvím 

jsou stanoveny hnací síly a cíle podnikání. V každé organizaci jsou hnací síly 

jedinečné, ale často představují skutečnosti jako je ziskovost, vysoký výkon, 

produktivita, inovace, služba zákazníkům, kvalita a další. 

 Strategie a politika odměňování – pomocí strategie jsou definovány dlouhodobé 

záměry v oblastech, jako jsou mzdové struktury, zaměstnanecké výhody, kroky 

zaměřené na zvýšení angažovanosti a oddanosti a uplatňování přístupu založeného na 

celkové odměně. Politika odměňování se týká takových záležitostí, jako jsou úrovně 

peněžních odměn, uplatňování zásady za stejnou práci stejná odměna, přístupy k 

zásluhové peněžní odměně, používání hodnocení práce a šetření tržních sazeb a 

flexibilní zaměstnanecké výhody. 
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 Základní peněžní odměna – základní sazba je množství peněz (pevný plat nebo 

mzda) tvořené sazbou (tarifem) za určitou práci nebo pracovní místo. Tato sazba je 

proměnlivá podle úrovně práce nebo u dílenských (manuálních) pracovníků podle 

úrovně požadovaných dovedností. 

 Zásluhová odměna – odměna vztahující se k pracovnímu výkonu, dovednostem, 

schopnostem, přínosu, nebo zkušenostem (délce praxe). Zásluhové peněžní odměny je 

možno přidat k základní peněžní odměně. 

 Zaměstnanecké výhody – jsou to prvky odměn, jenž jsou poskytovány navíc k 

různým formám vyplácených odměn. Příkladem mohou být mobilní telefony, služební 

automobily, životní nebo penzijní pojištění, příspěvky na dovolenou atp. 

 Příplatky – jsou vypláceny k základní mzdě nebo platu s ohledem na zvláštní 

okolnosti (např. bydlení ve městě se zvýšenými životními náklady) nebo s ohledem na 

zvláštní rysy vykonávané práce, jako je např. práce o víkendech, v noci, nebo o 

státních svátcích. Nejběžnější příplatky jsou lokální příplatky, příplatky za práci přes 

čas, za práci ve směnách, za ztížené pracovní podmínky či za pohotovost, které jsou 

vypláceny těm, kteří musí být připraveni na požádání přijít do práce. 

 Celkový výdělek – je tvořen základní mzdou či platem, zásluhovou odměnou a 

příplatky. 

 Celková v penězích vyjádřitelná odměna – také označovaná jako hmotná odměna, 

je složena z peněžních odměn tvořených celkovým výdělkem a z hodnoty 

poskytovaných zaměstnaneckých výhod. 

 Hodnocení práce – jde o systematický proces definování relativní hodnoty nebo 

rozsahu prací v organizaci pro stanovení vnitřních relací a zabezpečení základny pro 

vytváření účinné mzdové (platové) struktury, zařazování prací do této struktury a 

řízení zmíněných relací. 

 Analýza tržních sazeb – chápeme tím proces, který se zaměřuje na zjišťování 

mzdových (platových) sazeb pro srovnatelné práce na trhu práce za účelem 

rozhodování o úrovních peněžních odměn a podobě mzdových (platových) struktur 

v organizaci. 
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 Mzdové (platové) stupně a struktury – pracovní místa jsou podle jejich relativního 

významu zařazeny do struktury stupňů (tříd). V takové struktuře je peněžní odměna 

ovlivněna tržními sazbami a mzdová (platová) rozpětí jsou přiřazená jednotlivým 

stupňům dávající prostor pro růst mzdy nebo platu na základě pracovního výkonu, 

schopností, přínosu nebo délky zaměstnání. 

 Řízení pracovního výkonu – pomocí řízení pracovního výkonu jsou stanovena 

očekávání týkající se individuálního výkonu a přínosu. Pracovní výkon je posuzován 

na základě těchto očekávání, přičemž je poskytována zpětná vazba, která je směřována 

k dohodnutým plánům zlepšování pracovního výkonu, vzdělávání a osobního rozvoje. 

Jedná se o nástroje, prostřednictvím kterých je zabezpečena nepeněžní motivace a 

mohou být podkladem pro rozhodování o zásluhové peněžní odměně. 

 Nepeněžní odměny – příkladem může být uznání, pocit úspěšnosti, poskytování 

vzdělání, příležitosti k rozvoji kariéry nebo také vysoce kvalitní vedení ze strany 

nadřízených. 

 Celková odměna – zahrnuje veškeré peněžní a nepeněžní odměny, které mohou 

zaměstnanci dostávat [2]. 

3.2.2 Koncept celkové odměny 

Pomocí dobře navržené, důkladně implementované a efektivně uplatňované koncepce 

celkové odměny jsou podporovány strategické cíle, záměry a hodnoty organizace. Koncepce 

celkové odměny má velký vliv na získání a udržení si talentovaných zaměstnanců. V tab. 3.1 

níže jsou vypsány složky celkové odměny a v tab. 3.2 na další straně je zobrazen model 

celkové odměny. 

Tab. 3.1: Složky celkové odměny 

Transakční odměny 

Základní mzda / plat 

Celková hmotná 
odměna 

Celková odměna 

Zásluhová odměna 

Zaměstnanecké výhody 

Relační (vztahové) 
odměny 

Vzdělávání a rozvoj 
Nepeněžní / 

vnitřní odměny 

Zkušenosti / zážitky z práce 

zdroj: [3, s. 520] 
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Konečný hospodářský výsledek je značně ovlivněn velikostí celkové odměny, a to 

prostřednictvím nákladů na odměňování, které se významně podílí na celkových nákladech 

organizace. Produktivita organizace je také ovlivněna koncepcí celkové odměny. 

Odměňovat lépe ty zaměstnance, kteří odvádějí kvalitnější výkony nebo mají pro organizaci 

větší přínos, zvyšuje jejich motivaci, a to vede k vyššímu výkonu zaměstnanců [10]. 

Důležitá a pro organizaci velmi efektivní je volba správné kombinace transakčních a 

relačních odměn, jejichž přehled lze vidět v tab. 3.2. 

Tab. 3.2: Model celkové odměny 

 Transakční (hmotné) odměny Relační (nehmotné) odměny 

In
d

iv
id

u
á
ln

í 

Peněžní odměny 

- základní mzda / plat 

- zásluhová odměna 

- peněžní bonusy 

- dlouhodobé pobídky 

- akcie 

- podíly na zisku 

Vzdělávání a rozvoj 

- vzdělávání a rozvoj na 

pracovišti 

- vzdělávání a výcvik 

- řízení pracovního výkonu 

- rozvoj kariéry 

S
p

o
le

čn
é 

Zaměstnanecké výhody 

- důchody 

- dovolená 

- zdravotní péče 

- jiné funkční výhody 

- flexibilita 

Pracovní prostředí 

- základní hodnoty 

organizace 

- styl a kvalita vedení 

- právo pracovníku se 

vyjádřit 

- uznání 

- úspěch 

- vytváření pracovních míst 

a rolí 

- kvalita pracovního života 

- rovnováha mezi 

pracovním a 

mimopracovním životem 

- řízení talentů 

zdroj: [3, s. 521 - upraveno] 

3.2.3 Metriky v systému odměňování 

Při tvorbě systému odměňování by měla být stanovena přesná kritéria (měřítka, 

metriky) úspěšnosti jako základna pro jeho vyhodnocování. Tato kritéria by měla vycházet 

s cílů, které by měl konkrétní systém odměňování ve společnosti splňovat. Je však obtížné 

stanovit míru, v jaké lze nastavenému systému odměňování přičíst splnění těchto kritérií. Pro 

toto hodnocení existuje řada měřítek/metrik, jako např.: 
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 míra odchodů zaměstnanců (fluktuace), 

 získání a udržení si vysoce výkonných a kvalifikovaných zaměstnanců, 

 zvýšení produktivity práce, 

 zlepšení pracovního výkonu zaměstnanců, 

 zvýšení úrovně kompetencí zaměstnanců, 

 zvýšení úrovně motivace zaměstnanců, 

 zlepšení kvality odvedené práce, 

 zlepšení výkonnosti společnosti, 

 zlepšení zaměstnaneckých vztahů ve společnosti [9]. 

Mezi nejpoužívanější měřítka se řadí míra odchodů zaměstnanců. Při používání této 

metriky vycházíme z předpokladu, že pakliže je systém odměňování dobře nastaven, 

ovlivňuje to rozhodnutí zaměstnanců o tom, zda chtějí v organizace setrvat nebo z ní odejít. 

Další specifická měřítka, která se v praxi používají, jsou uvedena v tabulce 3.2. Měřítka 

odměňování by měla být sledována a vypočítávána každý rok, a pak porovnávána s měřítky 

z minulých let, aby bylo znázorněno, jak se míra odměňování mění v porovnání s mírou změn 

v organizaci jako celku (výnosy, náklady, atd.). 

 

Tab. 3.3: Přehled výpočtů vybraných metrik  systému odměňování     

HR oblast výkonu Metody výpočtu 

Mzdy (platy) a benefity jako procento 

provozních nákladů 
Výdaje na celkové mzdy (platy) / Celkové provozní náklady 

Lidská přidaná hodnota 
Příjmy-provozní-náklady-mzdy(platy) a benefity = upravený zisk / 

zaměstnanci na plný úvazek 

Návratnost investovaného lidského kapitálu 
Příjmy-provozní-náklady-mzdy(platy) a benefity = upravený zisk / mzdy a 

benefity 

Faktor nákladů na zaměstnance Celkové odměňování a benefity / FTEs (faktor nákladů na zaměstnance) 

Zdroj: [8] 

3.3 Strategie řízení odměňování 

„Strategie odměňování je prohlášení o záměru, který definuje, co chce organizace v 

dlouhodobé perspektivě udělat v oblasti vytváření a realizace politiky, způsobů a procesů 

odměňování, které pomohou při dosahování jejích podnikatelských cílů a naplňování potřeb 

stran zainteresovaných na organizaci“ [ 3, s. 527]. 
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Strategie odměňování je založena na filozofii odměňování, jež vyjadřuje, co by mělo 

být podle nejlepšího přesvědčení organizace základem pro oceňování a odměňování lidí. Fi-

lozofie odměňování jsou mnohdy formulovány jako základní zásady. 

3.3.1 Struktura strategie odměňování 

Strategie odměňování by měla být založena na podrobné analýze současné podoby 

odměňování, která bude obsahovat informace o jeho silných a slabých stránkách. Analýza 

může být provedena prostřednictvím metody „analýzy mezer", která porovnává to, co by se 

mělo dít, s tím, co se děje, a ukazuje, které „mezery" je třeba zaplnit. Příklad analýzy ukazuje 

obrázek tabulka 3.3. 

Tab. 3.4: Analýza mezer v odměňování      

Co by se mělo dít? Co se děje? Co je třeba udělat? 

Zaměstnanecké výhody uspokojují 

potřeby zainteresovaných stran a 

jsou nákladově efektivní 

V současné době zaměstnanci příliš 

nevyužívají možnost 

zaměstnaneckých benefitů 

Je třeba navrhnout a 

implementovat cafeteria systém 

s důrazem na uspokojení potřeb 

zaměstnanců a nákladovou 

efektivitu. 

Zdroj: [3, s. 529 - upraveno] 

Měla by se provádět diagnóza příčin všech „mezer" nebo problémů, aby se zjistilo, co 

je třeba udělat k jejich překonání. Tuto diagnózu lze rozčlenit do následujících bodů: 

1. Formulování záměrů - akce, které se v oblasti odměňování navrhují 

podniknout. 

2. Důvody - proč tyto návrhy byly předloženy. Prostřednictví důvodů by se měly 

formulovat argumenty pro návrhy, ukazovat, jak tyto návrhy uspokojí potřeby 

podnikání a jak budou vypadat náklady a přínosy. Měly by také být uvedeny 

všechny problémy týkající se lidí, kterými se bude nutné zabývat a také to, jak se 

s nimi daná strategie vypořádá. 

3. Plán - jak, kdy a kým budou tyto akce realizovány. Pomocí plánu by mělo být 

znázorněno, jaké kroky bude třeba podniknout, s jakými zdroji a s jakou 

potřebou komunikace, zapojení lidí a jejich proškolení. Měly by být také 

uvedeny priority každé složky strategie a měl by být navržen časový rozvrh 

realizace. Prostřednictvím plánu by také mělo být určeno, kdo je odpovědný za 

vytvoření a realizaci této strategie. 
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4. Definování základních zásad - hodnoty, které by měly být uplatňovány při 

formulování a realizace strategie [3]. 

3.3.2 Vytváření strategie odměňování 

Formulování strategie odměňování lze charakterizovat jako proces vytváření a 

definování vědomí směru. Hlavními fázemi jsou: 

1. fáze diagnózy - dochází k dohodě o cílech. Pomocí těchto cílů je posouzena 

současná politika a praxe a také jsou zváženy možnosti zlepšení a dohodnuty 

jakékoliv změny, 

2. fáze vytváření detailní podoby - jsou detailně definována zlepšení a změny a 

všechny změny jsou pak ověřovány (důležité je pilotní ověřování), 

3. fáze konečného ověřování a přípravy, 

4. fáze zavádění a realizace, následovaná průběžným zkoumáním, hodnocením a 

upravováním.  

Obr. 3.2: Model procesu vytváření strategie odměňování      

 
Zdroj: [3, s. 535] 
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V praxi je však formulování strategie odměňování jen zřídka tak logickým a lineárním 

procesem jako v teoretické rovině vysvětlené výše. Strategie se vyvíjejí. Lidé vytvářející 

strategie odměňování musejí reagovat na změny v požadavcích organizace, ke kterým 

neustále dochází. Musejí sledovat nové trendy v řízení odměňování a podle toho upravovat 

své názory a pohled na strategii odměňování pokud chtějí, aby byla stále efektivní. V tab. 3.4 

uvedené níže jsou znázorněny příkladové strategie odměňování v závislosti na typu 

organizace, její podnikové strategie a problémech v odměňování [3]. 

Tab. 3.5: Příklady strategií odměňování a jejich východisek      

Organizace Podniková strategie    Problémy v odměňování Strategie odměňování 

Prodej potravin 

■ Zvýšení efektivnosti 

■ Inovace 

■ Snížení nákladů 

 Špatná týmová práce 

 Nepružnost 

 Úzké zaměření 

■ Širokopásmové struktury 

■ Týmové odměňování 

■ Podíl na zisku 

Strojírenství 

■ Udržení podílu na trhu 

■ Zvýšení konkurenčních výhod 

■ Vytvoření promyšlenějšího 

plánovacího procesu 

 Nefunguje odměňování založené 

na dovednostech 

 Odměňování podle výkonu jen 

pro manažery 

 Neefektivní hodnocení 

pracovníků 

■ Propojit výrobní plán s řízením 

pracovního výkonu 

■ Nahradit odměňování založené 

na dovednostech 

■ Zavést odměňování podle výkonu 

pro všechny 

Mezinárodní 
banka 

■ Růst v mezinárodním prostředí 

■ Zlepšit služby zákazníkům 

■ Udržet vedoucí postavení na trhu 

 Spíše transakční než relační 

přístup 

 Odměňování práce, pracovních 

míst, a nikoliv lidí 

■ Nahradit platové stupnice s 

pravidelnými přírůstky platů 

■ Zavést zásluhové odměňování 

■ Revidovat řízení pracovního 

výkonu 

Poskytovatel 
péče, 
dobrovolná 

organizace 

■ Růst pomocí zlepšování služeb 

■ Vytváření nových projektů 

■ Získávat více smluv 

 Flexibilita 

 Personální náklady 

 Schopnosti lidí 

■ Odměňování podle schopností 

■ Širokopásmové struktury 

Zdroj: [3, s. 539 - upraveno] 

3.4 Mzdotvorné faktory odměňování 

Dle všeobecného přesvědčení by odměna měla záviset na pracovním výkonu. A to 

z důvodu, že zaměstnanci budou motivováni k lepšímu pracovnímu výkonu, jestliže budou 

věřit, že jejich úsilí povede k žádoucí odměně. V mnoha organizacích ale odměny nejsou 

vůbec vázané na pracovní výkon, ale spíše na příslušnost k organizaci (např. placená 

dovolená, podnikové sociální zabezpečení, třináctý plat aj.) nebo na dobu zaměstnání celkově 

či v organizaci (seniorita). 
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 Odměny jsou udělovány i formou povýšení, které by mělo být, mimo jiné závislé na 

pracovním výkonu. Ale příležitostí k povýšení pracovníka není tolik a často se povyšuje na 

základě seniority nebo se dává přednost přijetí pracovníka zvenku [9]. 

Faktory, prostřednictvím kterých je ovlivňován proces odměňování můžeme rozdělit 

do dvou skupin: 

1. vnitřní mzdotvorné faktory, 

2. vnější mzdotvorné faktory. 

Vnitřní mzdotvorné faktory 

1. Faktory, které souvisejí s úkoly a požadavky pracovního místa a jeho postavením v 

hierarchii funkcí organizace. Za zdroj informací se používá popis a specifikace 

pracovního místa a hodnocení práce na pracovním místě. Pokud organizace preferuje 

systém rolí, zdrojem informací je profil role a jí vyžadované schopnosti. 

2. Výsledky práce a chování pracovníka na pracovišti, úroveň plnění pracovních úkolů, 

tedy úroveň výkonu. Zdrojem informací je hodnocení pracovníků. 

3. Pracovní podmínky na daném pracovním místě nebo v organizaci jako celku, které 

mohou mít nepříznivý dopad na zdraví, bezpečnost či pracovní pohodu pracovníka, 

mohou zapříčinit únavu, vyžadovat zvýšené úsilí, vyvolávat nepohodlí, nadměrný stres 

a atd. [9]. 

Vnější mzdotvorné faktory 

1. Situace na trhu práce - nedostatek nebo přebytek pracovních zdrojů určité úrovně a 

kvalifikace, ale i úroveň a formy odměňování pracovníků v organizacích konkurujících 

na trhu práce, v odvětví, regionu či ve státě. Zdrojem informací jsou mzdová šetření. 

2. Platné zákony, předpisy a výsledky kolektivního vyjednávání - týká se odměňování, 

popř. oblastí pracovněprávní ochrany a zvláštního zacházení s některými skupinami 

pracovníků. Jedná se např. o minimální mzdu, minimální nebo dohodnuté mzdové 

tarify, povinné příplatky, placené překážky v práci, placenou dovolenou apod. [9]. 

3.5 Mzdové (platové) formy 

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

včetně jeho pracovního chování a schopností. Zpravidla společnosti používají kombinace 

mzdových forem. 
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Je důležité, aby se organizace nejprve rozhodla, jestli bude odměňovat své 

zaměstnance za odpracovanou dobu, za jejich výkon či jiné zásluhy a také zda bude 

odměňování za výkon vázat na výkon individuální, skupinový či celopodnikový [6, 8]. 

Za základní mzdové formy jsou považovány: časová (základní) mzda nebo plat, 

úkolová mzda nebo plat, mzda a plat za očekávané výsledky práce a výkonové (pobídkové, 

zásluhové) mzdové/platové formy.  

3.5.1 Časová mzda a plat 

Časové mzdy patří mezi nejpoužívanější základní mzdovou formu, která tvoří jednu z 

největších částí peněžní odměny zaměstnance. Časová mzda může být hodinová, týdenní, či 

měsíční. Jestliže je časová mzda dle zaměstnanců považována jako spravedlivá, pak i celý 

systém odměňování je považován za spravedlivý a srovnatelný. Tyto mzdy mnohdy tvoří 

pověst organizace. Časová mzda je založena na mzdových / platových tarifech, jež vychází 

z relativní hodnoty práce, s přihlédnutím k vnějším i vnitřním faktorům. Vytváření struktury 

časových mezd (platů) je znázorněno v obrázku 3.3 níže. 

Výhody:  

 jednoduchý systém, 

 je poměrně snadné určit výši mzdy/platu,  

 oceňuje stabilní (dlouholeté) zaměstnání. 

Nevýhody: 

 nemotivuje zaměstnance k vyšším výkonům, 

 nemotivuje zaměstnance, kteří dosáhli „mzdového stropu“, 

 může vést k pohledu, že všichni zaměstnanci jsou stejní, proto malá 

diferenciace v odměňování zaměstnanců. 

Časová mzda/plat může existovat v čisté podobě, kdy se podle platných tarifů platí 

skutečně odpracovaná doba a odměna není závislá na odvedeném výkonu. Nedostatečný tlak 

na výkon pracovníka je však velkou nevýhodou této podoby časové mzdy/platu. Proto se 

zavádí používání dvou nebo více mzdových tarifů pro stejnou práci, které jsou přiznávány 

jednotlivým pracovníkům dle jejich výkonu, nebo je uplatňována časová mzda/plat s 

příplatkem za hodnocení práce a pracovního chování. Více o individuálních zásluhových 

odměnách v kapitole 3.5.5 [9]. 
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Obr. 3.3: Vytváření struktury časových mezd (platů)  

     

 
Zdroj: [8, s. 289] 

3.5.2 Úkolová mzda 

Je nejpoužívanějším a nejjednodušším typem pobídkové formy. Úkolová mzda je 

používána především na dělnických pracovištích se stanovenými výkonovými normami, kde 

se pravidelně opakují dané pracovní postupy. Zaměstnanec je pak odměňován podle výsledků 

své práce (např. počtu vyrobených kusů) bez ohledu na dobu, kterou potřeboval k jejich 

výrobě. 

Rozeznáváme dvě formy úkolové mzdy / platu: 

1. Úkolová mzda/plat s rovnoměrným průběhem závislosti mzdy/platu na výkonu - 

je stanovená stejná sazba za kus pro všechny jednotky. 

2. Úkolová mzda s diferencovaným průběhem závislosti mzdy/platu na výkonu – je 

uplatňována jedna sazba za kus pro všechny přijatelné jednotky až do určité normy či 

stanoveného množství. Jestliže vyrobené množství překročí stanovenou mez 

(výkonovou normu), je používána vyšší sazba za vyrobený kus. Také je ale možné 

penalizovat nedostatečné vyrobené množství, které je výrazně pod výkonovou 

normou. 

Úkolová mzda se využívá i při skupinovém odměňování zaměstnanců. V případě 

úkolové mzdy je nezbytné, aby výsledky, kvalita a množství výrobku byly kontrolovány, aby 

daný výstup pracovníkem nebyl ovlivňován. Zároveň musí být jasně stanoveny a 
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kontrolovány pracovní a technologické postupy a musí být zajištěno, aby nebylo ohroženo 

zdraví a bezpečnost zaměstnance snažícího se o podání vyššího výkonu. 

V případě skupinové úkolové mzdy rozlišujeme: 

1. operační kolektivní úkolovou mzdou - vykonává skupina dělníků s homogenní 

kvalifikační strukturou současně stejnou pracovní operaci, 

2. akordní úkolovou mzdou - vykonává skupina dělníků s heterogenní kvalifikační 

strukturou soubor rozdílných na sebe navazujících pracovních činností směřujících k 

vyrobení nějakého funkčního celku [9]. 

3.5.3 Mzda za očekávané výsledky práce 

Patří mezi méně známou mzdovou formu, kterou taky můžeme znát pod názvem 

penzumová mzda (od slova penzum, tj. uložená práce, úkol). Pracovníci jsou tedy 

odměňováni za dohodnutý soubor prací, za dohodnutý výkon, přičemž se v organizaci 

zavazují, že odvede určitý výkon během stanoveného období v odpovídajícím množství a 

kvalitě. Organizace znající pracovní schopnosti a výkonnost pracovníka, oprávněně očekává, 

že pracovník úkoly splní a průběžně mu vyplácí určitou pevnou částku (stanovenou ve formě 

hodinové či měsíční mzdy), která zahrnuje již určitou výkonnostní složku. Pracovník má 

během dohodnutého období zaručen příjem a obvykle má příležitost v rámci dohodnutého 

období také vyrovnat možné výkyvy ve svém výkonu. Po skončení dohodnutého období je 

provedeno vyhodnocení dosažených výsledků. Na základě výsledku vyhodnocení může být 

ovlivněno stanovení mzdy/platu za očekávané výsledky práce pro další období. 

Předpoklady pro uplatňovány těchto forem jsou následující: 

 důkladné plánování,  

 přesné stanovení očekávaných výsledků a možnost jejich kontroly, 

 existence zdůvodněných norem spotřeby práce, 

 stanovení přesných pracovních postupů. 

Rozeznáváme tři podoby mzdy/platu za očekávané výsledky: 

1. Smluvní mzda/plat. 

2. Mzda/plat s měřeným denním výkonem – zaměstnanci je stanovena pevná stálá 

mzdu/plat, přičemž je jeho výkon neustále sledován a v případě potřeby je svým 

nadřízeným motivován ke zlepšení výkonu. 
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3. Programová mzda/plat – jedná se o pravidelnou pevnou částku, jež je vyplácena po 

dobu plnění dohodnutého programu, po splnění programu ve stanovenou dobu, v 

odpovídajícím množství a kvalitě je zaměstnancům vyplacena dohodnutá mzda/plat 

obsahující určitý podíl pohyblivé složky. Tuto složku je možno snížit při nesplnění 

některého z kritérií (množství, kvalita) plnění programu. V případě nesplnění obou 

kritérií je odebrána úplně. Vyšší než očekávaný výsledek však není mzdově/platově 

zvýhodněn [9]. 

3.5.4 Zásluhové odměňování 

Individuální zásluhové odměny jsou odměny, jež jsou spojeny s výkonem jednotlivce, 

jeho přínosem a kompetencemi. To je znázorněno na obr. 3.4 níže. Zásluhové odměny mohou 

být poskytovány v podobě zvýšení základní mzdy/platu nebo taky v podobě vyplácení bonusů 

(variabilní odměny), či jako kombinace dvou těchto způsobů. 

Obr. 3.4: Individuální zásluhová odměna     

 Zdroj: [5, s. 112] 

Důvody pro zavedení zásluhového odměňování: 

1. motivace – odměňování závislé na výkonu či kompetencích motivuje zaměstnance 

k dosahování vyšší úrovně výkonu a také ke zvyšování rozsahu a hloubky jejich 

kompetencí, 

2. sdělení – díky zásluhovým odměnám je zřejmé, že organizace klade velký důraz na 

výkon a kompetence zaměstnanců, 

3. spravedlnost – je správné a férové, aby se odměna zaměstnanců odvíjela od jejich 

výkonu, kompetencí či přínosu [5]. 

Individuální zásluhová odměna 

Odměna na základě výkonu 

  -  úkolová mzda 

  -  bonusy 

  -  zvláštní odměny 

  -  provize 

Odměna na základě kompetencí 

prokazatelné charakteristiky 
osoby, zahrnující znalosti, 
dovednosti, schopnosti a chování 
umožňující výkon 

Odměna na základě přínosu 

Výsledky + kompetence 



23 

a) Odměňování na základě výkonu – pobídkové odměny 

Záměrem většiny systémů výkonového odměňování je rychlá a přímá odměna za 

nadprůměrný výkon. Odměny ve formě pobídek mohou být vypláceny i několikrát za rok, a to 

v měsíčně, čtvrtletně nebo pololetně, což mnohem více podporuje přímou spojitost mezi 

odměnou a výkonem. 

K hlavním faktorům pro zavádění variabilního odměňování patří: 

 propojení strategických cílů organizace s výkonem zaměstnanců, 

 zlepšení výkonnosti organizace a odměnění zaměstnanců za jejich výkon, 

 posílení návaznosti mezi odměnami a výkonem, 

 částečný přesun fixních nákladů na odměňování do variabilních – menší dopad 

odměňování na cash flow, 

 dosáhnout cílů v oblasti řízení lidských zdrojů. 

Výkonové odměňování lze rozdělit do tří kategorií: 

1. individuální pobídkové odměny, 

2. skupinové nebo týmové pobídkové odměny, 

3. celoorganizační systémy pobídek. 

Individuální pobídkové odměny 

Odměny, které jsou založeny na výkonu zaměstnance. K běžným nástrojům 

variabilního / pobídkového odměňování patří: 

 úkolová mzda, 

 bonusy nebo prémie, 

 provize, 

 speciální odměny za významný výkon – peněžní i nepeněžní podobě, ale také odměny 

formou uznání („zaměstnanec měsíce“). 

Skupinové nebo týmové pobídkové odměny 

V případech kdy jsou pracovní činnosti vzájemně provázané a je obtížné izolovat a 

ohodnotit výkon jednotlivce, je vhodné zavést pobídkové odměny na základě skupinového 

nebo týmového výkonu. Rozeznáváme dva typy skupinového / týmového odměňování: 

 skupinové / týmové odměňování založené na cílech, 

 libovolný skupinový / týmový bonus. 
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Celoorganizační systémy pobídek  

Prostřednictvím tohoto systému jsou nabízeny peněžní odměny, které jsou odvozeny 

od výkonnosti celé organizace. Třemi typy celoorganizačních pobídkových systémů jsou: 

 podíly na výnosu, 

 podíly na zisku, 

 systémy vlastnictví akcií [5]. 

b) Odměňování na základě kompetencí 

Základní myšlenka odměňování za znalosti a dovednosti uplatňují společnosti různě. 

Je pochopitelné, že odměňují jen znalosti a dovednosti, které jsou pro ně momentálně nebo 

potenciálně využitelné. V současné době se používají 3 přístupy: 

1. Hierarchický model – uspořádává znalosti a dovednosti hierarchicky, čili složitější 

znalosti a dovednosti tvoří nadstavbu nad předchozími znalostmi a dovednostmi. 

Pracovníci začínají na prvním stupni žebříčku a zvyšuje se jim mzda nebo plat se 

zvládnutím každého vyššího stupně. 

2. Model stavebních bloků – v rámci modelu jsou různé znalosti a dovednosti na sobě 

nezávislé a lze si je osvojit v libovolném pořadí. Zaměstnanci většinou začnou na určitém 

vstupním bloku prací a zvládání znalostí a dovedností jiných bloků jsou osvojovány na 

základě potřeb organizace nebo individuálního zájmu zaměstnanců. 

3. Model bodových přírůstků – podobný modelu stavebních bloků. Je využíván tehdy, 

existuje-li mnoho nových dovedností či znalostí, které si mohou zaměstnanci osvojit, ale 

hodnota těchto dovedností či znalostí není stejná. Každé skupině znalostí a dovedností je 

přiřazena určitá bodová hodnota a zaměstnanci získávají body tím, že tyto znalosti a 

dovednosti zvládají. 

Odměňování za znalosti a dovednosti je možné kombinovat s odměňováním za výkon 

či jednorázovou odměnou za získání znalostí a dovedností [5]. 

c) Odměňování na základě přínosu 

Zaměstnanci obdrží odměnu, jejíž poskytnutí je navázáno na hodnocení výsledků 

práce vykonávané jednotlivcem a jeho kompetencemi. Čili zaměstnanci jsou odměňování 

nejen za to, čeho dosáhli, ale také za to, jak toho dosáhli. 
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Jak znázorňuje obr. 3.5 níže, ke zvýšení výkonu může mnohem více přispět zvýšení 

variabilní složky mzdy, která však musí být provázána na předem dohodnuté cíle nebo 

výsledky, které je zaměstnanec schopen ovlivnit. 

Obr. 3.5: Odměňování na základě přínosu    

 
Zdroj: [5, s. 119] 

Ve své podstatě je odměňování na základě přínosu smíšený model, ve kterém jsou 

obsaženy kombinace rysů odměňování na základě výkonu a odměňování na základě 

kompetencí. 

d) Srovnání zásluhového odměňování 

Jestli bude zásluhová odměna – pokud tedy bude v organizaci používána – provázána 

s výkonem, přínosem či kompetencemi, vždy záleží na rozhodnutí organizace. Výhody a 

nevýhody každé z forem zásluhového odměňování jsou zachyceny v tab. 3.5. 

Přestože má odměňování na základě přínosu stejné nevýhody jako ostatní formy 

zásluhového odměňování v tom, že spoléhá na úsudek manažerů a že se obtížně řídí, stává se 

tento způsob odměňování v praxi stále populárnějším. Je ale nutné pečlivě zvážit, která 

varianta nejlépe vyhovuje konkrétní situaci organizace [9]. 
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Tab. 3.5: Srovnání jednotlivých forem zásluhového odměňování 

Typ 

systému 

Hlavní rysy Výhody Nevýhody Vhodnost 

Odměňování na 

základě 

výkonu. 

Zvýšení základní 

mzdy/platu nebo 

bonusy závisí na 

hodnocení pracovního 

výkonu. 

Motivace, 

spojuje odměny s cíly,  

nabízí hmatatelné 

nástroje odměňování a 

uznávání úspěšné práce, 

sděluje, že dobrý je 

důležitý a že je správné 

a spravedlivé 

odměňovat lidi podle 

jejich výkonu. 

motivace není zaručena, 

forma hodnocení může 

být subjektivní, 

orientace na množství 

práce se může negativně 

odrazit na její kvalitě, 

spoléhá na dobrý proces 

řízení pracovního 

výkonu. 

 

Pro lidi, kteří jsou 

pravděpodobně 

motivováni penězi, 

v organizacích 

s kulturou orientovanou 

na výkonnost, 

za předpokladu, že 

výkon může být měřen 

objektivně. 

Odměňování na 

základě 

kompetencí 

Zvýšení mzdy/platu 

závisí na úrovni 

kompetencí 

Povzbuzuje 

zaměstnance k jejich 

osobnímu rozvoji, 

zaměřuje pozornost na 

potřebu dosáhnout 

vyšších úrovní 

kompetencí. 

Obtížnost měření a 

posuzování úrovní 

kompetencí, 

velké investice do 

vzdělávání a rozvoje 

zaměstnanců, 

ignoruje výstup: 

nebezpečí odměňování 

kompetencí, které 

nebudou využívány, 

může být značně 

finančně nákladné 

Jako součást 

integrovaného přístupu 

k řízení lidských zdrojů, 

kde se kompetence 

využívají v řadě aktivit, 

kde jsou kompetence 

klíčovým faktorem, 

kde je nemožné měřit 

výstupy, 

kde existují dobře 

vytvořené kompetenční 

modely 

Odměňování na 

základě přínosu 

Zvýšení mzdy/platu a 

bonusy závisí jak na 

vstupech 

(kompetencích), tak 

na výstupech 

(výsledcích). 

Odměňuje zaměstnance 

nejen zato, co dělají, ale 

i za to, jak to dělají. 

Stejně jako u 

odměňování na základě 

výkonu a na základě 

kompetencí, může být 

obtížné měřit přínos a 

nesnadné jej dobře řídit. 

Kde je při rozhodování o 

odměnách potřebný 

vyvážený a všestranný 

přístup pokrývající jak 

vstupy, tak výstupy. 

Zdroj: [5, s. 120] 

3.6 Mzdové / platové struktury 

Mzdová/platová struktura je tvořena tarifním stupněm a pevným mzdovým/platovým 

tarifem nebo rozpětím mzdového/platového tarifu s určeným minimem a maximem, mezi 

nimiž se může pohybovat přípustná mzda/plat. Mzdová/platová struktura definuje různé 

úrovně peněžní odměny za práce či jejich skupiny s ohledem na jejich relativní vnitřní 

hodnotu definovanou hodnocením práce, s ohledem na vnější relace zjištěné prostřednictvím 

mzdových šetření a někdy i s ohledem na vyjednané sazby za práce. 

Existují tyto základní typy mzdových/platových struktur: struktury úzkých stupňů, 

struktury širokých stupňů, širokopásmové struktury, struktury skupin kariéry, struktury skupin 

prací, kombinace struktur kariér/prací a širokopásmových struktur. V tab. 3.6 níže jsou 

uvedeny hlavní rysy, výhody a nevýhody mzdových / platových struktur [6]. 



Tab. 3.6: Hlavní rysy mzdových/platových struktur, jejich výhody a nevýhody 

Typ struktury Hlavní rysy Výhody Nevýhody 

Úzkých stupňů 
Posloupnost 10 nebo více stupňů práce. 

Úzká mzdová rozpětí, např. 20 – 40%. 

Zvýšení obvykle souvisí s výkonem. 

Jasně ukazuje relace mezi odměnami. 

Usnadňuje kontrolu a řízení. 

Srozumitelná. 

Vytváří strnulé hierarchie. 

Náchylná k nekontrolovatelnému 

přeřazování do vyšších stupňů. 

Nevhodná pro plochou organizaci. 

Širokých stupňů 
Posloupnost mezi 6-9 stupni práce. 

Dosti široká mzdová rozpětí, např. 40 – 50%. 

Zvýšení souvisí s přínosem. 

Jako u struktur úzkých stupňů, ale navíc: 

širší stupně lze definovat jasněji, lépe lze 

kontrolovat spontánní přesun do vyšších 

stupňů. 

Příliš velký prostor pro zvyšování 

mezd/platů. 

Lze nabídnout kontrolní mechanismus, ale je 

obtížné jej řídit. 

Může to být nákladné. 

Širokopásmová 
Obvykle 5 nebo 6 širokých pásem. 

Šíře pásem mezi 50 – 80%. 

Zvýšení souvisí s přínosem a schopnostmi. 

Pružnější. 

Odměňuje laterální rozvoj a růst schopností. 

Vyhovuje novému stylu organizací. 

Vytváří nerealistická očekávání, pokud jde o 

prostor pro růst mezd/platů. 

Zdá se, že omezuje prostor pro povýšení. 

Obtížně srozumitelná. 

Problémy spravedlivého odměňování. 

Skupin kariéry 

Rozpoznává a definuje skupiny kariéry. 

Pro každou skupinu definuje dráhy kariéry 

v podobě hlavních činností a požadavků na 

schopnosti. 

Stejná struktura stupňů a mzdová/platová 

struktura pro všechny skupiny. 

Vyjasňuje dráhy kariéry uvnitř skupin a mezi 

nimi. 

Usnadňuje dosažení spravedlnosti mezi 

skupinami, a tedy i stejné odměny za stejnou 

práci. 

Usnadňuje definování úrovní. 

Může být obtížné ji řídit. 

Skupin prací 

Oddělené struktury stupňů a mzdové/platové 

struktury pro skupiny prací tvořené 

podobnými pracemi. 

Zvýšení souvisí se schopnostmi nebo 

přínosem. 

Usnadňuje diferencování odměny mezi 

skupinami zaměstnanců podle jejich výskytu 

na trhu. 

Definuje dráhy kariéry na základě jasných 

kritérií. 

Může se jevit jako něco, co lidi rozděluje. 

Může bránit laterálnímu rozvoji kariéry. 

Může být obtížné udržet vnitřní spravedlnost 

mezi skupinami prací, pokud nebude 

založena na hodnocení prací. 

Zdroj: [1, s. 300 - upraveno] 
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3.7 Zaměstnanecké benefity 

„Zaměstnanecké výhody jsou složky odměny poskytované navíc k různým formám 

peněžní odměny. Zahrnují také položky, které nejsou přímo odměnou, jako je například 

každoroční dovolená na zotavenou“ [3, s. 595]. 

Cíle politiky a praxe zaměstnaneckých výhod organizace jsou: 

 poskytnutí atraktivního a konkurenceschopného souboru celkových odměn, jež by 

umožnily jak získat, tak i udržet vysoce kvalitní pracovníky, 

 uspokojovat osobní potřeby pracovníků, 

 posilovat oddanost a vědomí závazku pracovníků vůči organizaci, 

 poskytovat některým lidem daňově zvýhodněný způsob odměny [3]. 

 

Z věcného hlediska nejčastěji rozdělujeme zaměstnanecké výhody do čtyř skupin: 

1. výhody sociální – důchodové připojištění hrazené zcela nebo zčásti zaměstnavatelem, 

životní pojištění, podnikové půjčky a ručení za půjčky, příspěvky na rekreaci dětí apod., 

2. výhody zkvalitňující využívání volného času – kulturní a sportovní aktivity, 

organizování dotovaných zájezdů, nabídka nebo dotování rekreace pro zaměstnance a 

jejich rodinné příslušníky apod., 

3. výhody mající vztah k práci – stravování, výhodnější prodej podnikových produktů 

zaměstnancům, podnikové parkoviště, příspěvek na úhradu cestovních nákladů při 

dojíždění do zaměstnání, poskytování pracovního oděvu, vzdělávání hrazené podnikem 

apod., 

4. výhody spojené s postavením v organizaci – používání firemních automobilů pro 

soukromé účely, přidělení mobilního telefonu s možností využívání pro soukromé účely, 

úhrada provozu telefonu v bytě, nárok na společenský oděv a jiné náklady reprezentace 

podniku apod. 

 

3.7.1 Daňové hledisko zaměstnaneckých benefitů v ČR 

Zaměstnavatelé tedy poskytují mnoho nejrůznějších zaměstnaneckých výhod. Z 

hlediska daňových dopadů benefity rozdělujeme do tří skupin: 
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1. daňově optimální benefity, 

2. daňově přijatelné benefity, 

3. daňově nevýhodné benefity. 

Daňově optimální benefity 

a) Penzijní připojištění se státním příspěvkem - je obsaženo v programu, kde firmy 

nabízejí svým zaměstnancům příspěvky na penzijní připojištění. Penzijní připojištění se 

státním příspěvkem je legislativně upraveno a může si ho založit každá fyzická osoba 

starší 18 let s trvalým pobytem na území ČR, která uzavřela s penzijním fondem písemnou 

smlouvu. U penzijního fondu vznikne účet, na který se zasílají příspěvky po celou dobu 

spoření + příspěvek od státu, 

Tab. 3.7: Státní příspěvek k penzijnímu připojištění platný od 1. 1. 2000 

 
Zdroj: [12] 

b) životní pojištění - jedním z oblíbených finančních benefitů je příspěvek zaměstnavatele 

na životní pojištění zaměstnance. Uzavírá se hlavně na riziko smrti, avšak v poslední době 

se užívá toto pojištění i pro spoření, 

c) vzdělávání - zaměstnanci hodnotí své zaměstnavatele také podle rozsahu a možností 

poskytování profesního školení. Školení můžeme zahrnout do systému odměn a motivace. 

Školení lze zahrnout do skupiny daňově uznatelných benefitů, splňují – li tyto dvě 

podmínky: jedná se o doškolování zaměstnanců a mělo by souviset s činností 

zaměstnavatele, 

d) poskytnutí služebního vozidla - poskytnutí služebního automobilu na referentských 

pozicích nebo také pro soukromé účely těchto pozic je dnes poměrně běžnou praxí. 

Pořízení takového automobilu je daňově uznatelným nákladem, a tudíž je osvobozen od 

pojistného. 

Daňově přijatelné benefity 
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a) Rekreace a rekreační zařízení - rekreační zařízení mohou využívat jak zaměstnanci, tak 

i jejich rodinní příslušníci. Je osvobozeno od daně z příjmu fyzických osob, tento benefit 

nevstupuje do vyměřovacího základu pro pojistné, 

b) využití sportovních, vzdělávacích a zdravotnických zařízení – možnost využití fitness 

center, sportovních klubů, bazénů, rehabilitace, masáže – zaměstnanci mohou využívat 

služeb maséra, který je zaměstnancům k dispozici po telefonické domluvě. Výhodou 

těchto benefitů je osvobození od daně z příjmu fyzických osob a pojistného, avšak musí 

být splněna podmínka nepeněžního poskytnutí ze strany zaměstnavatele. 

 

Daňově nevýhodné benefity: 

Jedná se o skupinu benefitů, ve které dochází k určitým ,,negativům", protože 

podléhají dani z příjmu fyzických osob, pojistnému a nejsou daňově uznatelnými 

náklady. I přesto se tyto benefity běžně používají. Jedná se například o úhradu soukromých 

telefonních hovorů, či úhradu pohonných hmot, spotřebovaných pro soukromé účely 

zaměstnance, a podobně [6]. 

3.7.2 Systémy pro poskytování daňových benefitů 

Existují dvě základní rozdělení systémů pro poskytování zaměstnaneckých výhod, a to: 

1. plošný systém – veškeré benefity poskytovány plošně všem zaměstnancům bez 

ohledu na jejich využití (více viz níže) 

2. volitelný systém – např. papírové poukázky či cafeteria systém. 

Plošný systém 

Plošný systém je uplatňován na principu poskytování benefitů všem zaměstnancům 

bez rozdílu, bez ohledu na jejich skutečné využití. Mezi takové benefity patří např. příspěvek 

na stravování, fitness, nápoje na pracovišti, nadstandardní délka dovolené, sick-days, 

apod. Tyto benefity by nebylo možné poskytovat adresně, protože bychom mohli část 

zaměstnanců diskriminovat, a tím se dostat do rozporu se zákonem. Výhody takového 

systému jsou administrativní nenáročnost a jednoduchost. Negativa jsou velmi nízká 

efektivita a pro některé zaměstnance pocit nespravedlnosti (někdo např. nechce využívat 

služby fitness centra, ale přesto takový benefit obdrží). Tento systém je tedy dobré využívat 

pouze pro takové benefity, u kterých je zařazení do volitelného systému nemožné nebo 
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nevhodné, protože jakékoli neoprávněné zvýhodnění některého ze zaměstnanců současně 

způsobuje znevýhodnění ostatních. 

Volitelný systém 

Volitelné systémy vycházejí z předpokladu, že efektivní může být pouze takový 

systém, ve kterém jsou výhody poskytovány s respektem k nejrůznějším osobním preferencím 

všech zaměstnanců. Mezi jejich hlavní zástupce patří například univerzální papírové 

poukázky nebo speciální internetové aplikace. 

Poukázky 

Papírové poukázky jsou jednodušší možností, jak zaměstnancům poskytnout svobodu 

výběru. Je velice snadné a rychlé implementovat poukázky do systému odměňování. V 

podstatě stačí pouze zvolit oblasti, ve kterých chceme zaměstnancům čerpání benefitů 

umožnit a objednat u vybrané společnosti příslušný počet poukázek. Výhodou je tedy stejně 

jako u plošného systému rychlost a nenáročnost, s jakou lze systém zavést, a znalost systému 

jak zaměstnavatelem, tak zaměstnanci (jde o stejný princip jako u stravenek). Za nevýhodu 

lze považovat přílišnou podobnost poukázek s penězi a tedy mzdou, což (stejně jako u 

stravenek) začnou zaměstnanci velmi často považovat za samozřejmost. To způsobí, že 

zaměstnanci prostřednictvím poukázek nebudou motivováni tak, jako u jiných benefitů. Tento 

systém tedy lze doporučit společnostem, kde jsou benefity chápany především jako nástroj 

daňové optimalizace a není zájem se příliš zabývat jejich dalším využitím v oblasti motivace 

nebo zvyšování loajality zaměstnanců. 

Proplácení účtenek 

Jde o poskytování benefitů formou proplácení zaměstnaneckých účtenek. Výhodou 

tohoto přístupu je neomezenost zaměstnance při výběru (platí přímo penězi a tedy kdekoli, 

zaměstnanec není omezen smluvní sítí), nevýhodou pak daňová nevýhodnost takového 

přístupu (jde již o peněžní plnění) jak pro zaměstnance, tak i pro zaměstnavatele a současně i 

administrativní náročnost (společnosti proto umožňují každému zaměstnanci předložit 

pouze omezený počet účtenek za rok). Ačkoliv se jedná o existující formu, nelze tento systém 

doporučit, protože oproti mzdě nepřináší nic navíc (kromě zvýšené administrativy) a je 

nákladově nevýhodný [11]. 
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Cafeteria systém 

Z důvodu existence rozdílných preferencí pracovníků organizace začaly nabízet 

volitelný systém zaměstnaneckých výhod nebo jejich bloků (tzv. cafeteria systém). 

Zaměstnanec má možnost vybrat si takové zaměstnanecké výhody, jež jsou pro něj právě 

nejzajímavější. Zaměstnanci si většinou vybírají z několika nabídek vhodně sestavených 

souborů zaměstnaneckých výhod (tzv. menu). Jen málokdy si může zaměstnanec toto menu 

sestavit zcela individuálně (z celé nabídky zaměstnaneckých výhod). Mnohdy bývá 

předmětem volby jen určitá část nabízených zaměstnaneckých výhod a ostatní jsou 

poskytovány plošně. 

Výhody Cafeteria systému: 

Zaměstnanecké výhody představují čím dál vyšší podíl na celkové odměně, takže jsou 

brány jako stále významnější nákladová položka. Cafeteria systém je úspornější a poskytuje 

možnost větší kontroly nákladů. Důsledkem vývoje společnosti i hodnotových preferencí se 

potřeba některých tradičních výhod snížila, a tudíž na nich lze ušetřit. Na druhou stranu byly 

objeveny nové potřeby a zaměstnanecké výhody, prostřednictvím kterých mohou být tyto 

potřeby uspokojovány. Tyto zaměstnanecké výhody mohou mít silný motivační účinek, a 

tudíž jsou náklady na ně vynaloženy efektivně. 

Pomocí cafeteria systému je umožněno vlivem lepší hospodárnosti účelněji 

vynakládat prostředky, a zároveň tím rozšířit škálu zaměstnaneckých výhod, což je pro 

zaměstnance pestřejší a přitažlivější.  

Požadavek na iniciativu zaměstnanců, kteří jsou povinni zvolit si svůj blok, vede ke 

zvýšení všeobecné informovanosti o zaměstnaneckých výhodách. Pokud společnost nabízí 

výhody šité na míru, stává se přitažlivější pro potenciální i současné pracovníky. 

Cafeteria systém může mít příznivý dopad na chování a postoje zaměstnanců, lidé si 

jej více váží, mají pocit, že jsou rovnoprávnějšími partnery než při tradičním systému 

zaměstnaneckých výhod [9]. 

Nevýhody Cafeteria systému: 

 Administrativní náročnost a nákladnost zavedení systému – v organizacích není 

provázanost zaměstnaneckých výhod na systém odměňování. Provedení inventarizace 
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benefitů a jejich finanční ohodnocení je velmi náročné. Také je třeba brát na zřetel 

náklady na pořízení vhodného softwaru, 

 aktualizace potřeb zaměstnanců – je nezbytné pravidelně zjišťovat, jaké potřeby mají 

zaměstnanci a následně podle jejich přání obměňovat stávající zaměstnanecké výhody 

[4]. 
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4 Charakteristika vybrané společnosti 

Netdevelo, s.r.o. je společnost, kterou v roce 2003 založil Bc. Petr Svoboda, jenž se 

v té době již na studiích na VŠ zabýval tvorbou webových prezentací. Nicméně díky 

vzrůstající poptávce po tvorbě eshopů se rozhodl své podnikání přeorientovat zcela na tvorbu 

eshopových řešení. 

V současné době je ve společnosti zaměstnáno 45 zaměstnanců na hlavní pracovní 

poměr. Dále společnost využívá 10 – 20 externistů, kteří se zapojují do projektového týmu 

v závislosti na velikosti projektů. Na personální a účetní činnost si společnost najímá externí 

specialisty. Společnost je také držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2009 což znamená, že 

se zavazuje k používání systému managementu kvality, a to v oboru vývoj, prodej, instalace a 

servis software pro internetové aplikace. Netdevelo s.r.o. je také členem asociace pro 

elektronickou komerci (APEK ), která sdružuje přední softwarové společnosti v ČR. 

4.1 Předmět podnikání 

Netdevelo s.r.o. nabízí tvorbu eshopů na míru a jejich servis pro střední až velké 

společnosti, a to prostřednictvím vyvinutého a stále se inovujícího systému ShopSys. Tento 

systém kromě přehledné administrace eshopu klientům dále poskytuje např. propojení eshopu 

s účetními programy, možnost administrace internetového marketingu, optimalizaci pro 

internetové vyhledávače ( Google a Seznam) atd. 

V současnosti jsou nabízeny dvě varianty eshopových řešení: 

 Express, 

 Enterprise. 

Express řešení (od 34 900 Kč) nabízí: 

 3 cenové hladiny v eshopu, 

 offline přenos na účetní systémy, 

 podporu 24/7, 

 webhosting od 490 Kč/měsíc, 

 možnost přechodu na verzi Enterprise. 

Express varianta řešení je tedy spíše pro středně velké společnosti, které přesto chtějí 

kvalitní eshop, jenž bude podávat požadované výkony. 
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Enterprise řešení (od 69 900 Kč) zahrnuje: 

 neomezené množství cenových skupin v eshopu, 

 automatické napojení na ERP (Enterprise resource planning), 

 podporu 24/7, 

 webhosting od 990 Kč/měsíc, 

 více eshopů se společnou administrací, 

 pokročilé B2B funkce. 

Enterprise řešení je nejoblíbenějším řešením klientů, a to proto, že společnost se 

zaměřuje zejména na větší klienty, pro které je Enterprise varianta ideálním řešením. 

Významné reference: 

 OKAY elektrospotřebiče, 

 e-on, 

 RWE, 

 ELLE. 

Společnost se v současnosti stará o 448 eshopů, které jsou provozovány na základě 

systému ShopSys. 

4.2 Filozofie společnosti 

Společnost je zapojena do projektu zelená firma, který umožňuje zaměstnancům 

zbavit se ekologickým způsobem vysloužilých drobných elektrospotřebičů a baterií, čímž 

výrazně rozšiřuje své aktivity v oblasti ochrany životního prostředí.  

Hlavními pilíři filozofie společnosti jsou: 

 uplatňování principů work-life balance, 

 spokojenost zaměstnanců v práci, 

 poskytování kvalitních služeb s měřitelnými výsledky, 

 velký důraz na inovace, 

 rychlý servis pro stávající klienty [13]. 
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5 Analýza současného systému odměňování zaměstnanců 

V této kapitole bude nejprve vysvětlen princip a struktura jednotlivých pracovních 

pozic a bude vypočtena fluktuace zaměstnanců v období 2011 – 2014. Posléze budou 

rozebrány mzdové formy, které společnost uplatňuje a dále následuje vyhodnocení 

dotazníkového šetření týkajícího se spokojenosti zaměstnanců společnosti netdevelo s.r.o. 

s odměňováním. 

V grafu 5.1 níže je znázorněno složení zaměstnanců společnosti. Hlavní pracovní síla 

je tvořena programátory, kteří se různě podílí na tvorbě internetových obchodů. 

Graf 5.1: Přehled složení zaměstnanců společnosti 

 

Mezi funkce, které programátoři zastávají lze zařadit: 

 kódování obsahu, 

 programování různých komponent systému Shopsys, 

 programování interních aplikací, 

 napojení eshopů na interní ERP systém klientů. 

Senior programátoři mají na starost rozhodování o vývoji stávajícího systému - 

implementaci nových či předělání starých prvků. 

Správci serverů zodpovídají za bezchybný chod serverů, čili musejí dbát na jejich 

zabezpečení, rychlost a efektivitu. 

Projektoví konzultanti zajišťují komunikaci s klienty, analyzují kvalitu a efektivitu 

řešení, kterou posléze testují, aby klient získal reálná data o tom, jak jsou pro něj jednotlivé 

prvky internetového obchodu přínosné. 
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Manažerské pozice se dělí na: 

 projektové manažery,  

 vedoucího projektových manažerů, 

 provozního ředitel společnosti. 

Projektoví manažeři řídí jednotlivé projekty s důrazem na dodržení termínů a 

požadované kvality.  Mají na starosti jednotlivé projektové týmy, které jsou rozděleny podle 

zaměření na klienty do tří skupin, a to projektové týmy zaměřené na: 

 VIP zákazníky, 

 stálé zákazníky, 

 nové zákazníky. 

Firemní hierarchie je znázorněna v organizačním schématu, které lze nalézt v příloze 

č. 1 této diplomové práce. 

Fluktuace 

V tab. 5.3 níže je vypočítaná fluktuace zaměstnanců ve společnosti netdevelo ve 

sledovaném období.  Míra fluktuace byla vypočtena tak, že počet vystupujících zaměstnanců 

v daném roce byl vydělen průměrným stavem zaměstnanců v daném roce. 

Tab. 5.1: Vypočtená fluktuace ve sledovaném období 

Rok Fluktuace 

2011 53,85% 

2012 31,11% 

2013 29,79% 

2014 40,74% 

5.1 Mzdové formy 

Společnost využívá dvou forem odměňování, a to pevnou a výkonnostní. 

Výkonnostní složka je rozdělena na individuální a celoorganizační. Pevná složka mzdy je 

vyplácena každý 15. den v měsíci a je stanovena na základě smluvní dohody se 

zaměstnancem při nástupu do zaměstnání. Pro její stanovení se přihlíží k dosaženému 

vzdělání, délce praxe v daném oboru a odpovědnosti, kterou s sebou pracovní pozice nese. 

Přehled pracovních pozic a jejich mzdových forem: 

 realizační pozice – pouze pevná složka mzdy, 
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 manažerské pozice – pevná (80 - 90% mzdy) a výkonnostní (10-20% mzdy) složka, 

 obchodní pozice – pevná (60 – 70 % mzdy) a výkonnostní (30-40% mzdy) složka. 

Manažerské a obchodní pozice mají stanoveny KPI (Key Performance Indicators). 

Výše jejich výkonnostní složky mzdy se odvíjí právě od toho, kolik stanovených cílů se jim 

v hodnoceném měsíci podařilo splnit. 

Nižší management (projektoví manažeři), který řídí realizační pracovníky má 

možnost na základě vlastního uvážení odměnit v daném měsíci zaměstnance maximálně do 

výše 5% jejich měsíční mzdy, či naopak 5% z jejich mzdy strhnout. Tyto odměny resp. 

postihy pro realizační pracovníky nejsou pravidelné a jedná se spíše o výjimečnou situaci, kdy 

zaměstnanec podá mimořádný výkon či naopak se mu něco hodně nepovede. 

5.1.1 Prémie a příplatky 

Společnost má zaveden systém řízení pracovního výkonu - dvakrát ročně probíhají 

hodnotící pohovory vedoucích s podřízenými.  

Na hodnotícím pohovoru se: 

 hodnotí přínosy zaměstnance nad rámec jeho běžných povinností a jeho chování, 

týmovost, loajalita, proaktivita, inovativnost apod. a podle toho je zaměstnanci 

udělena prémie (0-5% z hrubých měsíčních mezd za hodnotící období), 

 předávají hlavní cíle společnosti (zadané ředitelem) pro další období, 

 zadávají konkrétní úkoly pro další období, 

 hodnotí práce zaměstnance a také práce nadřízeného. 

Kromě individuální prémie ve výši 0-5 % z hrubé mzdy za sledované období, na 

kterou mohou zaměstnanci dosáhnout dvakrát ročně, lze také obdržet celoorganizační 

prémii, pokud se splní všechny vytyčené cíle společnosti. Výše celoorganizační prémie je 

5% z hrubé mzdy za sledované období a obdrží ji buď všichni, nebo nikdo. Ne každé období 

je ale celoorganizační prémie dosažitelná. 

Na hodnotících pohovorech se taky řeší zvýšení pevné složky mzdy zaměstnance, 

pokud o ni zaměstnanec požádá. Ve společnosti neexistuje žádné pevné pravidlo, že by se 

mzda každý rok měla zvyšovat. Rozhodují tedy výsledky zaměstnance, a to, jakou přináší pro 

společnost hodnotu. 
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Přesčasy 

Používají se hlavně ve výjimečných situacích, jako je nutnost dodržení deadline 

zakázky, či oprava urgentní chyby. 

Společnost v rámci work-life balance nechce zaměstnance nutit do přesčasů. Přesčasy 

se proplácejí 100% standartní mzdové sazby. 

5.1.2 Zaměstnanecké benefity 

Mezi zaměstnanecké výhody společnosti patří: 

 pružná pracovní doba, 

 příspěvek na životní či penzíjní připojištění (formou odpočtu z hrubé mzdy 

zaměstnance a připsání HM*1.34 na účet pojišťovny – ze zákona max 2500 

Kč/měsíčně), 

 vzdělávání, konference, koučing, 

 catering - firemní snídaně, každodenní ovoce, káva a pití, 

 dárky zaměstnancům (narozeniny, netdevelák měsíce, 5 let ve firmě), 

 narozeninové oslavy, večírky, 

 dovolená navíc po 3, 4, 5 letech (23, 24 a 25 dnů). 

Pružná pracovní doba  

Je tvořena ze dvou složek – pravidelné a volné 

Pravidelná pracovní doba musí tvořit minimálně 80% pracovního úvazku a musí být 

zapsána v kartě pracovníka a také ve speciální aplikaci. Zaměstnanci si mohou zvolit 

pravidelnou pracovní dobu sami a po tuto dobu musí být v práci. Čili ze čtyřiceti hodinového 

pracovního týdne musí zaměstnanci mít minimálně 32 hodin pravidelné pracovní doby. 

Tuto dobu lze měnit maximálně jednou měsíčně. 

Volná pracovní doba je část pracovní doby (max 20% pracovního úvazku), kterou si 

zaměstnanec může odpracovat podle svého uvážení. Musí ale být v práci, nelze využít práce 

z domu. 

Vzdělávání, konference, koučing 

Společnost pro vzdělávání využívá různě zaměřených seminářů, které provádějí 

externisti, ať už se jedná o zlepšenení hard skills (výuka angličtiny, odborné IT dovednosti) 

či soft skills (prezentační, organizační, komunikační dovednosti atp.), ale také třeba zdraví – 
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88% 

10% 

2% 

základní mzdy

prémie

zaměstnanecké
benefity

v minulosti např. proběhl seminář s fyzioterapeutkou zaměřený na správné návyky při práci 

s PC. Zaměstnanci se také mohou účastnit odborných konferencí, z nichž některé spolupořadá 

právě společnost netdevelo. 

Tab 5.2: Celkové náklady na jednotlivé benefity za rok 2014 (v Kč) 

catering 128 000 

dárky zaměstnancům 22 000 

Vzdělávání, konference, koučing 225 000 

narozeninové oslavy, večírky 36 000 

celkem 411 000 

 

Tab 5.3: Náklady na jednotlivé benefity na zaměstnance za rok 2014 (v Kč) 

catering 2 840 

dárky zaměstnancům 489 

Vzdělávání, konference, koučing 5 000 

narozeninové oslavy, večírky 800 

celkem 9 134 

 

Graf 5.2: Struktura celkových mezd 

 

Protože není dopředu známa 

celková výše dosažené prémie, v grafu 

5.2 se předpokládá dosažení 10% ročně. 

Zaměstnanecké benefity pak tvoří pouze 

2% z celkové mzdy a samotná základní 

mzda 88% z celkové mzdy. Tento graf 

tedy znázorňuje přibližnou strukturu 

jednotlivých složek mzdy. 

  



41 

5.2 Dotazníkového šetření 

V této kapitole budou zobrazeny výsledky dotazníkového šetření zabývajícího se 

spokojenosti zaměstnanců se systémem odměňování. Ke každé otázce bude připojen graf či 

tabulka s vysvětlujícím komentářem. Výběrový soubor byl 45 zaměstnanců. Návratnost 

dotazníku byla ve výši 76% (34 zaměstnanců), z toho 28 mužů a 6 žen. V grafu 5.3 níže lze 

vidět rozložení respondentů z hlediska počtu odpracovaných let ve společnosti netdevelo. 

Graf 5.3: Rozložení respondentů z hlediska počtu odpracovaných let ve společnosti 

 

 

1. Jak moc považujete systém odměňování v organizaci za motivující? (1= nejlepší; 5= 

nejhorší) 

Přesně polovina zaměstnanců považuje systém odměňování za spíše motivující. 

Třetina z nich zvolila neutrální 3 možnost, což znamená, že systém systém odměňování 

nevnímají nijak zvlášť motivačně, ale zároveň je nemotivuje. Zbylých zhruba 15% 

respondentů systém odměňování spíše demotivuje. 

 

Graf 5.4: Jak moc považujete systém odměňování v organizaci za motivující? 
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2. Dostáváte odměny za práci navíc? (mimo rozsah Vaší běžné pracovní náplně) 

Podle odpovědí zaměstnanců je většina z nich za práci navíc odměňována. 9 z nich 

tvrdí, že vždy, 18 jen někdy. Jen 7 zaměstnanců (20%) má pocit, že za práci navíc nejsou 

odměňováni vůbec. 

Graf 5.5: Dostáváte odměny za práci navíc? (mimo rozsah Vaší běžné pracovní náplně) 

 

 

3. Odpovídá Vaše mzda náročnosti Vaší práce? 

Skoro polovina zaměstnanců si myslí, že za svou práci nejsou dostatečně odměňováni, 

zhruba třetina je s odměnou vzhledem k náročnosti práce spokojena a zbylí zaměstnanci neví. 

Graf 5.6: Odpovídá Vaše mzda náročnosti Vaší práce? 

 
 

 

4. Ohodnoťte odměňování společnosti netdevelo ve srovnání s konkurencí? ( 1= lepší 

než u konkurence; 2= spíše lepší; 3= stejné; 4= spíše horší; 5= horší než u konkurence) 

V otázce srovnání mezd společnosti s konkurencí asi polovina zaměstnanců neví, zda 

je odměňování lepší, či horší než u konkurence, z čehož se dá usuzovat, že zbylé názory 

ne 

někdy 

vždy 

ano 

spíše 
ano 

nevím 

spíše ne 

ne 

ne 7 20,6% 

někdy 18 52,9% 

vždy 9 26,5% 

ano 2 5,9% 

spíše ano 10 29,4% 

nevím 6 17,6% 

spíše ne 10 29,4% 

ne 6 17,6% 



43 

zaměstnanců nemusí být relevantní. Nicméně zhruba čtvrtina z nich si myslí, že odměňování 

je lepší než u konkurence a druhá čtvrtina zastává opačný názor. 

Graf 5.7: Ohodnocení odměňování společnosti netdevelo ve srovnání s konkurencí? 
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5. Jak jste spokojen(a) s(se): (1= zcela spokojen; 5= zcela nespokojen) 

Nejvíce zaměstnanců (61,8%) je zcela spokojeno se spoluprací s lidmi na pracovišti. 

Převážná většina zaměstnanců je pak spokojena s obsahem práce, kterou vykonávají a 

zpětnou vazbou nadřízených.  

S možností povýšení polovina zaměstnanců zvolila neutrální třetí možnost, ale zhruba 

třetina z nich je s možnostmi pracovního postupu ve společnosti spokojena. Nicméně zhruba 

15% ze zaměstnanců je v této oblasti zcela nespokojena, což je nejvíce ze všech podotázek. 

U mzdy za práci přesčas jsou odpovědi hodně různorodé, nicméně více se pohybují 

mezi neutrálními a pozitivními hodnotami. Toto nejednoznačné rozdělení nepřímo potvrzuje 

tvrzení managementu, a to, že se snaží práci přesčas využívat co nejméně. V důsledku toho 

s prací přesčas mnozí zaměstnanci ještě nemusí mít zkušenosti, a tak je hodnocení otázky 

nejednoznačné. 

S možnosti vzdělávání je více než polovina zaměstnanců spokojena a necelá třetina 

pak zvolila neutrální třetí možnost. Nadpoloviční většinu zaměstnanců, kteří jsou spokojeni, 

bychom u této podotázky mohli brát jako relevantní, a to protože v otázce č. 7 zaměstnanci 

umístili vzdělávání na druhé místo z celkových šesti benefitů, a taky proto, že společnost na 

vzdělání zaměstnanců vynakládá značné finanční prostředky. 
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Tab. 5.4: Přehled odpovědí na baterii otázek 

Jak jste spokojen(a) s(se): 1 2 3 4 5 

obsahem práce, kterou vykonáváte? 26,5% 52,9% 11,8% 8,8% 0,0% 

zpětnou vazbou Vašich nadřízených? 32,4% 38,2% 20,6% 5,9% 2,9% 

spolupráci s lidmi na Vašem pracovišti? 61,8% 29,4% 8,8% 0,0% 0,0% 

možnosti povýšení a pracovního postupu? 11,8% 23,5% 47,1% 2,9% 14,7% 

výši mzdy za práci přesčas? 14,7% 32,4% 29,4% 14,7% 8,8% 

možnosti vzdělávání? 11,8% 44,1% 29,4% 14,7% 0,0% 

 

6. Jste spokojen(a) se zaměstnaneckými benefity? 

Se zaměstnaneckými benefity je většina (26 zaměstnanců) spokojena, 6 z nich zvolili 

neutrální postoj a pouze 2 jsou spíše nespokojeni. Společnost je v oblasti zaměstnaneckých 

benefitů k zaměstnancům opravdu štědrá, čehož si zaměstnanci váží. 

Graf 5.8: Jste spokojen(a) se zaměstnaneckými benefity? 

 

 

7. Seřaďte zaměstnanecké benefity podle důležitosti pro Vás (1=nejdůležitější; 6= 

nejméně důležité) 

Na základě odpovědí na tuto otázku je níže sestavena shrnující tabulka celkového 

pořadí jednotlivých zaměstnaneckých benefitů dle jejich důležitosti pro zaměstnance. Pro 

naprostou většinu zaměstnanců se jako nejdůležitější benefit jeví pružná pracovní doba, 

která byla na první místo zařazena 29 zaměstnanci. 

Na druhé pozici se umístilo vzdělávání, z čehož vyplývá, že zaměstnanci si velmi váží 

možnosti rozvíjet svých profesních dovedností. Ostatně náklady na vzdělávání tvoří více než 

polovinu všech nákladů na zaměstnanecké benefity. 
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Na třetí pozici zaměstnanci zvolili dovolenou navíc, a to i přesto, že polovina 

zaměstnanců, kteří odpovídali na tento dotazník, pracuje ve společnosti pouze kolem 1 roku, 

přičemž tento benefit se aktivuje nejdříve po třech odpracovaných letech ve společnosti. 

Na čtvrtou pozici byl s velkým náskokem před pátou pozicí zvolen catering, což 

představuje alternativu ke stravenkám v podobě firemní snídaně, každodenního ovoce a 

nápojů. Na páté pozici se s menším náskokem umístily narozeninové oslavy a večírky před 

dárky pro zaměstnance, které jsou považovány jako nejméně důležitý benefit. 

Tab. 5.5: Seřazení benefitů dle důležitosti pro zaměstnance 

pořadí název benefitu 

1. pružná pracovní doba 

2. vzdělávání 

3. dovolená navíc 

4. catering 

5 narozeninové oslavy, večírky 

6. dárky pro zaměstnance 

8. Využil(a) byste v rámci volné pracovní doby práci z domova? 

Naprostá většina (31 zaměstnanců) by byla pro zavedení možnosti odpracovat si 

volnou pracovní dobu (tj. 8 hodin týdně) z pohodlí svého domova, přičemž nejméně 20 z nich 

by tuto možnost aktivně využívala. 

Graf 5.9: Využil(a) byste v rámci volné pracovní doby práci z domova? 

 
 

9. Byl(a) byste pro zavedení sick days (tj. několik dní placeného volna nad rámec Vaši 

dovolené v případě nemoci)? 
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Graf 5.10: Byl(a) byste pro zavedení sick days? 

 
V otázce zavedení sick days se většina zaměstnanců (28) vyjádřilo pro. Pouze 5 

z nich vyjádřilo neutrální postoj a 1 se zavedením spíše nesouhlasil. 

10. Jste spokojen(a) s výsledky Vašich půlročních hodnotících pohovorů? 

Na tuto otázku 19 zaměstnanců odpovědělo, že neví, což znamená, že dobře 

nepochopili otázku resp., že otázka nebyla správně položena. Nicméně mezi zaměstnanci, 

kteří se k otázce vyjádřili, je dvakrát více těch, kteří jsou s výsledky hodnotících pohovorů 

spokojeni, než těch, kteří nejsou. 

Graf 5.11: Jste spokojen(a) s výsledky Vašich půlročních hodnotících pohovorů? 

 
 

11. Motivuje Vás 5% půlroční prémie ze všech mezd odpracovaných v tomto období 

k vyššímu pracovnímu výkonu? 

Přes polovinu zaměstnanců (19) možnost dosažení až 5% půlroční prémie ze všech 

mezd motivuje k vyššímu pracovnímu výkonu, 6 z nich se vyjádřilo neutrálně a čtvrtinu 

respondentů (9) tuto prémii spíše nepovažuje za motivační. 
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Graf 5.12: Motivuje Vás 5% půlroční prémie ze všech mezd odpracovaných v tomto období k 

vyššímu pracovnímu výkonu? 

 

 

 

12. Jaká byla v roce 2014 odhadem průměrná výše Vaší půlroční individuální (vyjma 

celofiremní) prémie? 

Dle odpovědí na tuto otázku zaměstnanci nejčastěji dosáhli na prémii v rozmezí 3-4% 

(12 zaměstnanců), dále pak 2-3% (7 zaměstnanců). Pouze 3 zaměstnanci obdrželi 4-5% 

prémii a 2 zaměstnanci dle své výpovědi neobdrželi prémii žádnou. Vysoký počet (8) 

respondentů, kteří označili možnost „nevím“ lze vysvětlit tím, že společnost má vysokou 

fluktuaci a tím pádem i spoustu nových zaměstnanců, u kterých ještě půlroční hodnocení 

neproběhlo, a tak nemohli obdržet prémii. 

Graf 5.13: Jaká byla v roce 2014 odhadem průměrná výše Vaší půlroční individuální (vyjma 

celofiremní) prémie? 
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13. Zaměstnání v netdevelu bych doporučil(a) svým známým a přátelům? 

Naprostá většina zaměstnanců (25) by práci ve společnosti netdevelo svým přátelům 

a známým doporučila. Pouze 6 z nich neví a 3 lidé by práci ve společnosti nedoporučili. Tato 

otázka tedy potvrzuje několik podotázek v baterii otázek č. 5, a lze tedy vyvodit, že pracovní 

prostředí je ve společnosti netdevelo kvalitní. 

Graf 5.14: Zaměstnání v netdevelu bych doporučil(a) svým známým a přátelům? 

 

 

14. Uvažujete o změně zaměstnavatele? 

2/3 zaměstnanců neuvažuje o změně zaměstnavatele, nicméně 1/3 ano. Z tab. 5.1 na 

začátku páté kapitoly je zřejmé, že vysoká fluktuace ve společnosti je problém, takže 1/3 

zaměstnanců, která uvedla, že uvažuje o změně zaměstnavatele, by měla být brána vážně.  

Graf 5.15: Uvažujete o změně zaměstnavatele? 

 

15. Máte nějaké další nápady na: zavedení nových benefitů / zlepšení systému 

hodnotících pohovorů / změnu struktury Vaší mzdy? 

Navzdory nepříliš optimistických očekávání týkajících se vyplnění této nepovinné 

otázky ji vyplnilo celkem 17 zaměstnanců.  
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Z těch konstruktivních odpovědí zaměstnanci doporučují: 

 Progresivní každoroční zvýšení platu – zaměstnancům vadí to, že si o zvýšení musí 

říct sami, což je některým nepříjemné. 

 Lepší organizace a větší smysluplnost dodatečných úkolů – úkoly plynoucí 

z hodnotících pohovorů, které jsou zadávány na další hodnotící období, nejsou dobře 

organizačně řešeny (zaměstnanci prý někdy neví, co vlastně mají dělat). Dále některé 

zmíněné úkoly byly málo promyšlené, takže firmě nepřinesli žádný nebo velmi malý 

užitek. 

 Vyhradit více času na dodatečné úkoly vedoucí k dosažení prémií- zaměstnancům 

prý většinu času zaberou standartní úkoly a na ty dodatečné už jim čas nezbyde, což je 

pro ně demotivující, protože pak nedosáhnou na vyšší prémie. 

 Zavést stravenky. 

 Transparentnost odměn - zveřejnění výše mezd, prémií a dalších nákladů i příjmů v 

rámci firmy. 

 Zvýšit mzdy řadových programátorů. 

5.3 Shrnutí analýzy společnosti 

V této kapitole budou shrnuty a interpretovány výsledky analýz podnikových 

dokumentů, rozhovorů a také dotazníkového šetření. 

5.3.1 Shrnutí analýzy podnikových dokumentů a rozhovorů 

 Společnost má velmi vysokou míru fluktuace – nejhorší byla v roce 2011, kdy činila 

něco málo přes 50%. Společnost se tehdy potýkala s problémy s likviditou, a tak 

musela mnohé zaměstnance propustit. V letech 2012 a 2013 se míra fluktuace 

pohybovala kolem 30%, avšak v roce 2014 opět stoupla na 40%. 

 Základní mzdy – programátorské mzdy zahrnují pouze fixní časovou složku, 

manažerské a obchodní pozice pak kombinaci časové a výkonnostní složky. Výše 

dosažené výkonnostní složky se určuje na základě míry splnění dohodnutých KPIs 

(Key Performance Indicators). 

 Prémie – prostřednictvím hodnotícího pohovoru mohou zaměstnanci každý půlrok 

získat až 5% individuální prémii z celkové vyplacené hrubé mzdy za toto období. 

Výše prémie se odvíjí od splnění dodatečných úkolů zadaných na hodnotícím pohovoru 
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a celkovém dosaženém výkonu zaměstnance. V některém období lze navíc dosáhnout i 

celoorganizační 5% prémie. 

 Zaměstnanecké benefity – společnost poskytuje zaměstnancům štědré benefity mezi 

které patří: catering (snídaně, každodenní čerstvé ovoce a nápoje), vzdělávání (formou 

coachingů, seminářů a hrazených návštěv odborných konferencí), pružná pracovní 

doba, dovolená navíc (po 3,4 a 5 odpracovaných letech za každý rok den navíc), 

dárky zaměstnancům (zaměstnanec měsíce, výročí ve společnosti) a narozeninové 

oslavy a večírky. Na tyto benefity v roce 2014 vynaložila 411 tis. Kč, kdy na jednoho 

zaměstnance tato suma činila zhruba 9 tis. Kč. Nejnákladnější (tj. zhruba polovinu 

celkových nákladů) v roce 2014 činily náklady na vzdělávání, přes čtvrtinu pak 

náklady na catering. 

5.3.2 Shrnutí výsledků dotazníkového šetření 

Je třeba brát v potaz, že v otázce spokojenosti se systémem odměňování budou 

zaměstnanci většinou záměrně uvádět, že s odměňováním jsou méně spokojeni, než jak tomu 

ve skutečnosti je. To proto, že je v jejich zájmu, aby vedení zvyšovalo jejich mzdy. Na 

základě tohoto předpokladu můžeme usuzovat, že mnozí respondenti, kteří v dotazníku 

zvolili neutrální třetí možnost, by ve skutečnosti označila spíše pozitivní druhou možnost.  

Na základě respektování předpokladů uvedených výše z dotazníkového šetření 

vyplývá, že: 

 většina zaměstnanců považuje systém odměňování jako motivující, jsou spokojeni 

s obsahem práce, zaměstnaneckými benefity, zpětnou vazbou nadřízených, spoluprací 

s lidmi na pracovišti, možnosti vzdělávání, 

 část zaměstnanců je méně spokojena s možnostmi pracovního postupu, 

 nejdůležitější benefity jsou pro ně pružná pracovní doba a vzdělávání, nejméně 

důležité benefity jsou pak narozeninové oslavy a dárky zaměstnancům, 

 zaměstnanci by uvítali zavedení práce z domu (v rámci volné pracovní doby) a také 

sick days, 

 nejvíce z nich v roce 2014 obdrželo 3-4% půlroční prémie ze všech mezd za toto 

období z maximální možné 5 % a druhá nejčastější výše prémie se pohybovala mezi 

2-3%, extrémní hodnoty (tj. 0% a 5% prémie) lze zanedbat, 

 většina zaměstnanců by svým známým a přátelům práci ve společnosti spíše 

doporučila, ale přesto 1/3 uvedla, že uvažují o změně zaměstnavatele 
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 někteří zaměstnanci by si přáli každoroční zvýšení platu, lepší organizaci a větší 

smysluplnost dodatečných úkolů, zavést stravenky, zveřejnit výše odměn a plošné 

zvýšení mezd programátorů.  
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6 Návrhy a doporučení 

Na základě výsledků analýz současného stavu systému odměňování a dostupných 

teoretických východisek budou společnosti představeny vlastní návrhy a doporučení, které by 

mohly vést ke zlepšení stávajícího systému odměňování ve společnosti. 

1. Snížení vysoké fluktuace zaměstnanců – i když z analýzy vyplývá, že jsou 

zaměstnanci ve společnosti vesměs se systémem odměňování spokojeni, přesto má společnost 

příliš vysokou fluktuaci. Níže uvedu svůj názor na to, proč tomu tak je, a následně navrhnu 

možná řešení. 

příčiny vysoké fluktuace: 

 Široké spektrum možností uplatnění IT pracovníků – lidé v oboru informačních 

technologií mají v této době na trhu práce velkou výhodu – dle analýzy trhu IT jich je 

a ještě minimálně pět let bude nedostatek, a proto se zaměstnavatelé předhánějí v tom, 

kdo jim nabídne lepší pracovní podmínky. Takže pracovníci v IT mohou mnohem 

snáze měnit svého zaměstnavatele, což jim pomáhá získat více zkušeností a rozvíjet 

tak jejich kariéru. 

 Cílená fluktuace – Část fluktuace (zhruba 15 – 20%) je fluktuace cílená, kdy je pro 

firmu žádoucí počítat s odchodem některých stávajících zaměstnanců, kteří následně 

budou nahrazeni zkušenějšími pracovníky. 

 Mladí pracovníci – Společnost má ve svých řadách mnoho absolventů, kteří podle 

mého názoru obecně více tíhnou ke změnám a snaží se vyzkoušet více různých 

společností. 

návrhy na snížení vysoké fluktuace: 

 Nabírat zkušenější pracovníky – Snížit počet absolventů ve společnosti a více se 

zaměřit na zkušenější pracovníky, kteří už za sebou mají alespoň pětiletou praxi v 

oboru. Doporučuju nabídnout těmto pracovníkům nadprůměrnou mzdu a jasně 

specifikovat možnosti profesního růstu, což zároveň pomůže si takové zaměstnance 

udržet. V delším časovém období budou takoví lidé pro společnost velkým přínosem i 

za cenu vyšších mzdových nákladů. 

 Postupné zvyšování mezd – Nečekat pouze na to, až si zaměstnanec o zvýšení mzdy 

řekne sám (jak je tomu momentálně), ale pokud dlouhodobě pracuje efektivně, 

nabídnout meziroční zvýšení mzdy automaticky. Zejména pro spíše introvertní 
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programátory by tento krok byl přínosem (protože často je jim nepříjemné si o 

zvýšení mzdy říct), což by podle mého názoru mohlo vést k jejich dlouhodobému 

udržení ve společnosti. 

2. Zvýšit mzdu u práce přesčas – Společnost nyní svým zaměstnancům za práci přesčas 

vyplácí standartní hodinovou sazbu. I když se vedení snaží přesčasů příliš nevyužívat, čas od 

času je to zkrátka potřeba, např. když se musí stihnout důležitý termín, či je nutná rychlá 

úprava klientova internetového obchodu. Bylo by tedy od společnosti férové nabízet za práci 

přesčas vyšší ohodnocení než standartní hodinovou sazbu zaměstnance. Doporučuji tedy 

zvýšit sazbu za práci přesčas na 150% standartní hodinové sazby. Společnost to prakticky 

nepocítí (přesčasy se využívají opravdu minimálně), ale zaměstnanci budou práci přesčas 

vnímat daleko více férově. 

3. Zavést sick days – V současné době mají zaměstnanci nárok na dovolenou navíc až 

po 3 letech práce ve společnosti. Doporučuju zavést sick days, a to maximálně 5 dní v roce. 

Zaměstnanci, kteří se rozhodnou nemoc přejít, aby si nebrali dovolenou, nejsou zdaleka tak 

produktivní a navíc mohou nákazu přenést na své kolegy. Pokud jde např. o krátkou sezónní 

virózu, která je nejhorší většinou během prvních třech dnů nemoci, kdy zaměstnanci navíc 

nemůže být vyplácena náhrada ze mzdy, považuju tento benefit za ideální řešení. Navíc by 

tento benefit mohl efektivně fungovat spolu s prací z domu (viz bod 4. níže). Např. po třech 

využitých sick days by se zaměstnanec rozhodl, že čtvrtý den do práce ještě nepůjde, ale mohl 

by pár hodin pracovat z domu. 

4. Zavést možnost pracovat během volné pracovní doby z domova (8 hodin/týdně) – 

V IT oboru jsou prakticky minimální bariéry na zavedení práce z domu, protože programovat 

může zaměstnanec prakticky kdekoliv, nemusí být fyzicky přítomen ve společnosti. Jediným 

úskalím je manažerské hledisko – je třeba vytvořit efektivní kontrolní mechanismy, sladit na 

dálku pracovní prostředí a taky zajistit, aby se zaměstnancem mohl kdokoliv rychle spojit. 

Toho by mohlo být dosaženo pomocí speciálně navržených webových aplikací pro týmovou 

komunikaci, zadávaní úkolů a jejich následnou kontrolu. 

Doporučil bych využít např. tyto aplikace: 

 Basecamp – velice propracovaný systém pro projektové řízení a efektivní komunikaci 

zaměstnanců v týmu či v rámci celé společnosti. 
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 Slack – velmi jednoduchý, ale zároveň efektivní nástroj pro rychlou komunikaci 

uvnitř týmu. Hodí se zejména na řešení operativních úkolů. 

 Toggl – nástroj pro zaznamenávání času stráveném na jednotlivých operativních 

úkolech v rámci různých projektů. 

 Aplikace na míru – společnost si také může nechat vytvořit aplikaci uzpůsobenou 

přímo pro její specifické pracovní procesy. Taková aplikace na míru by byla určitě 

nejlepším řešením, nicméně také značně nákladná. Bylo by potřeba zvážit, zda se 

taková investice společnosti vyplatí. 

5. Neposkytovat celoorganizační prémii všem zaměstnancům ve stejné výši – není 

příliš férové, aby při splnění celoorganizačního cíle obdrželi odměnu všichni zaměstnanci ve 

stejné výši, např. i ti, kteří se na splnění tohoto cíle podíleli jen velmi okrajově. Společnost má 

nyní projektovou organizační strukturu, takže doporučuju sledovat míru plnění 

celoorganizačního cíle v rámci jednotlivých projektových týmů. Místo celkové 5% prémie 

ze všech mezd ve sledovaném období doporučuju zavést 4 prémiové sazby: 2,5%, 5%, 

7,5% a 10%. Výše sazby by byla určena podle toho, jak se jednotlivé týmy zasloužily o 

splnění celoorganizačního cíle. Dle mého názoru by tento systém byl spravedlivější, a zároveň 

více motivační. 

6. Lepší zadávání a kontrola dodatečných úkolů – někteří zaměstnanci navrhovali 

lepší zadávání a kontrolu dodatečných úkolů vedoucí k udělení individuální prémie z důvodu 

nejasného zadání a stanoveného konečného termínu. Navrhuji tedy, aby pro tyto úkoly byla 

využita speciální aplikace, kde by vše bylo přehledně zobrazeno (viz doporučené aplikace 

z bodu č. 4 výše). 
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7 Závěr 

Cílem této diplomové práce bylo analyzovat systém odměňování specialistů 

zabývajících se tvorbou webových stránek ve společnosti netdevelo s.r.o. a na základě 

zjištěných informací a poznatků navrhnout možná řešení pro zlepšení daného systému 

odměňování. 

V teoretické části této diplomové práce byla představena a vysvětlena teoretická 

východiska odměňování zaměstnanců. Byly definovány a vysvětleny tyto prvky: systém, 

strategie a cíle odměňování, mzdotvorné faktory, mzdové formy a zaměstnanecké benefity. 

Ve zvláštní kapitole pak byla představena společnost netdevelo, s.r.o., její předmět 

podnikání, cenová politika a současná filozofie společnosti. 

V praktické části, která byla rozdělena na dvě části, byla provedena analýza 

současného stavu systému odměňování. V první části byla rozebrána struktura zaměstnanců, 

funkce jednotlivých pracovních pozic, fluktuace zaměstnanců a také mzdové formy a 

zaměstnanecké benefity, které společnost využívá. Ve druhé části byly prezentovány výsledky 

provedeného dotazníkového šetření. Výsledky všech analýz byly zpracovány do tabulek a 

grafů a následně interpretovány. 

V poslední kapitole byla shrnuta a vyzdvihnuta nejdůležitější zjištění na základě 

výsledků všech provedených analýz a následně byly doporučeny návrhy, které by mohly 

zlepšit stávající systém odměňování ve společnosti.  

K mým návrhům patří: snížení příliš vysoké fluktuace prostřednictvím nabíraní 

zkušenějších pracovníků a postupného meziročního zvyšování mezd, zvýšit mzdu za práci 

přesčas na 150% standartní mzdové sazby, zavést maximálně pět sick days ročně, umožnit 

v rámci volné pracovní doby (8 hodin týdně) práci z domova, neposkytovat celoorganizační 

prémii všem zaměstnancům ve stejné výši, ale zavést čtyři sazby (2,5%, 5%, 7,5%, 10%), 

zajistit lepší zadávání a organizaci dodatečných úkolů prostřednictvím speciálních aplikací. 
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Příloha 1 

 

  



 

Příloha 2 

DOTAZNÍK 

Spokojenost zaměstnanců společnosti netdevelo se systémem odměňování 

Vážení netdeveláci, 

chtěl bych Vás požádat o vyplnění následujícího dotazníku, který je zaměřen na Vaši spokojenost se systémem 

odměňování, a jehož výsledky budou souhrnně použity v praktické části mé diplomové práce, a zároveň také 

poslouží Vašemu kapitánovi k následné analýze. Dotazník je zcela anonymní a měl by Vám zabrat zhruba 3 

minuty. 

Děkuji Vám za Váš čas a spolupráci. 

Bc. Marek Feikus 

1. Jak moc považujete systém odměňování v organizaci za motivující? (Označte jednu z variant; jako ve 

škole - 1= nejlepší; 5= nejhorší)  

1 2 3 4 5 

2. Dostáváte odměny za práci navíc? (mimo rozsah Vaší běžné pracovní náplně) 

a) ne 

b) někdy 

c) vždy 

3. Odpovídá Vaše mzda náročnosti Vaší práce? 

a) ano 

b) spíše ano 

c) nevím 

d) spíše ne 

e) ne 

4. Ohodnoťte odměňování společnosti netdevelo ve srovnání s konkurencí? ( 1= lepší než u konkurence ; 

2= spíše lepší; 3= stejné; 4= spíše horší; 5= horší než u konkurence) 

1 2 3 4 5 

5. Jak jste spokojen(a) s(se) (1= zcela spokojen; 5= zcela nespokojen):  

a) obsahem práce, kterou vykonáváte?     1   2   3   4   5 

b) zpětnou vazbou Vašich nadřízených?     1   2   3   4   5 

c) spolupráci s lidmi na Vašem pracovišti?     1   2   3   4   5 

d) možnosti povýšení a pracovního postupu?    1   2   3   4   5 

e) výši mzdy za práci přesčas?      1   2   3   4   5 

f) možnosti vzdělávání?       1   2   3   4   5 

6. Jste spokojen(a) se zaměstnaneckými benefity? 

a) ano 

b) spíše ano 

c) nevím 

d) spíše ne 

e) ne 

7. Seřaďte (spojte čarou) zaměstnanecké benefity podle důležitosti pro Vás (1=nejdůležitější; 6= nejméně 

důležité) 

a) catering (firemní snídaně, každodenní ovoce, káva, pití)    1 

b) vzdělávání (semináře, konference, koučing)      2 

c) dovolená navíc po 3,4 a 5 odpracovaných let     3 

d) dárky zaměstnancům        4 

e) narozeninové oslavy, večírky       5 

f) pružná pracovní doba        6 

8. Využil(a) byste v rámci volné pracovní doby práci z domova? 

a) ano 

b) spíše ano 



 

c) nevím 

d) spíše ne 

e) ne 

9. Byl(a) byste pro zavedení sick days (tj. několik dní placeného volna nad rámec Vaši dovolené 

v případě nemoci)? 

a) ano 

b) spíše ano 

c) nevím 

d) spíše ne 

e) ne 

10. Jste spokojen(a) s výsledky Vašich půlročních hodnotících pohovorů? 

a) ano 

b) spíše ano 

c) nevím 

d) spíše ne 

e) ne 

11. Motivuje Vás 5% půlroční prémie ze všech mezd odpracovaných v tomto období k vyššímu 

pracovnímu výkonu? 

a) ano 

b) spíše ano 

c) nevím 

d) spíše ne 

e) ne 

12. Zakroužkujte, jaká byla v roce 2014 odhadem průměrná výše Vaší půlroční individuální (vyjma 

celofiremní) prémie? 

a) 0% b) 0-1%     c) 1-2%     d) 2-3%     e) 3-4%   f) 4-5%     g) 5%  

13. Zaměstnání v netdevelu bych doporučil(a) svým známým a přátelům? 

a) ano 

b) spíše ano 

c) nevím 

d) spíše ne 

e) ne 

14. Uvažujete o změně zaměstnavatele?  

a) ANO  b)    NE 

Pokud ANO, co by změnilo Váš názor? 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

15. Jsem: 

a) muž 

b) žena 

16. Jak dlouho pracujete v netdevelu: 

a) do 1 roku 

b) 1-2 roky 

c) 2-5 let 

d) 5 a více let 

 

17. Máte nějaké další nápady na: zavedení nových benefitů / zlepšení systému hodnotících pohovorů / 

změnu struktury Vaší mzdy?  

 


