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Anotace  

Diplomová práce se zabývá komplexním hodnocením práce zaměstnanců společnosti 

Mahr, spol. s r. o. a zavedením vhodných změn do mzdového systému této společnosti. Práce 

je rozdělena do tří částí. První část se zabývá teoretickým vymezením základních pojmů 

souvisejících se mzdovou problematikou, mzdovým systémem a jeho tvorbou, včetně 

charakteristik jednotlivých metod hodnocení práce zaměstnanců. Druhá část obsahuje 

analýzu současného mzdového systému společnosti s popsáním faktorů ovlivňujících 

odměňování ve společnosti. V závěrečné části je zpracován návrh nového mzdového 

systému dle zvolené analytické metody, který by společnosti a jejím zaměstnancům mohl 

přinést transparentnější a více motivující systém odměňování.  

 

Klíčová slova: Mzda, mzdový systém, hledisko hodnocení, informační systém. 

 

Summary 

This diploma thesis deals with complex evaluation of employee work of Mahr, s.r.o. 

company and with introduction of changes to the wage payment system of this company. 

The thesis is divided into three parts. The first part deals with theoretical definition of the 

basic concepts which are related to the wage payment issues, wage payment system and its 

creation, including the characteristics of the individual methods of evaluation of the 

employee work. The second part includes the analysis of the current wage payment system 

of the company with the description of factors which influence remuneration within the 

company. In the final part, there is the proposal and suggestion for a new wage payment 

system made according to the chosen analytical method, which could bring more transparent 

and more motivational system of remuneration for the company and its employees. 

 

Keywords: Wage, wage payment system, aspect of evaluation, information system.   
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1 ÚVOD 

Odměna v jakékoliv své formě je nutný předpoklad naplnění cíle. Odměna může mít 

podobu hmotnou i nehmotnou. Odměna je nejsilnějším motivačním prostředkem na světě. 

Pokud je subjekt správně motivován a stimulován, zpravidla dosáhne požadovaného cíle 

snadněji a efektivněji. 

V pracovněprávních vztazích je odměňování pracovníků považováno za jeden 

z nejúčinnějších nástrojů motivace zaměstnanců s možností ovlivňování jejich pracovní 

výkonnosti. Motivující, spravedlivý a transparentní systém odměňování musí být přijatelný 

jak pro zaměstnance, tak pro zaměstnavatele. Správně nastavený systém odměňování musí 

umět odlišit výkonné zaměstnance od nevýkonných, musí umět posoudit úroveň 

požadovaných kompetencí na zaměstnance a v neposlední řadě musí umět zohlednit hodnotu 

zaměstnance na trhu práce. Moderní systémy odměňování jsou vytvořeny na principu tzv. 

celkové odměny, která zdůrazňuje důležitost všech složek odměny hmotné  

i nehmotné povahy. Hmotná odměna má podobu jednak nárokové složky ve formě mzdy 

nebo platu a zákonem daných povinných příplatků a dále nenárokové složky ve formě 

různých motivačních bonusů, prémií nebo benefitů. Nehmotnou odměnou může být 

pochvala, kariérní postup či uznání. Celková odměna ovlivňuje produktivitu práce i výsledek 

hospodaření organizace. Dobře navržená, důkladně implementovaná a uplatňovaná 

koncepce celkové odměny podporuje strategické cíle a hodnoty organizace a má velký vliv 

na získání a udržení kvalitních zaměstnanců.[2] 

Základním stavebním kamenem odměňování zaměstnanců je jejich mzda nebo plat. 

Jako téma diplomové práce jsem si vybrala Mzdový systém společnosti Mahr, spol. s r. o. 

Práce je členěna do tří částí. První část se zabývá teoretickým vymezením základních 

pojmů. Ve druhé části je provedena analýza současného mzdového systému společnosti 

a v závěrečné části jsou navrženy změny mzdového systému. 

Cílem diplomové práce je návrh vhodných změn mzdového systému společnosti 

Mahr, spol. s r. o., se zaměřením na zaměstnance ve výrobním úseku. 
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2 CHARAKTERISTIKA VYBRANÉ SPOLEČNOSTI 

Nadnárodní společnost Carl Mahr je středně velká rodinná firma, která se zabývá 

výrobou, montáží a opravami měřících systémů. Hlavním výrobním programem je výroba 

měřících přístrojů pro kontrolu geometrie součástek, zvlákňovací a dávkovací čerpadla  

a přesná kuličková vedení, která tvoří univerzální stavební prvek pro mechanické přístroje.  

V oblasti metrologie společnost řeší metrologické úkoly svých zákazníků a je kontaktní 

osobou pro všechny problémy související s kvalitou výroby. Produkty vyrobené společností 

Carl Mahr - např. viz obrázek (Obrázek 1) - lze využít ve strojírenství, automobilovém  

a leteckém průmyslu, v elektrotechnice, optickém průmyslu a v průmyslu umělých 

vláken.[10] 

 

Obrázek 1 - Měřící pracoviště MarSurf LD 260 

Zdroj: [12] 

2.1 Historie 

Společnost Carl Mahr vznikla v roce 1861 v Německu jako rodinná firma zabývající 

se nejprve výrobou jednoduchých měřidel pro strojírenství, později se specializovala  

na dodávky měřidel pro oblast železniční dopravy, speciálně pro výrobu lokomotiv.  

V třicátých letech 20. století byly založeny další společnosti na výrobu přesnějších měřidel, 

jako jsou kuličková vedení, zvlákňovací čerpadla, mikrometrická měřidla atd. Všechny tyto 

společnosti se postupně slučovaly v jednu silnou společnost, která v roce 1995 vstoupila  

na trh pod jednotným názvem Mahr.[11] 



Bc. Jana Tichá: Mzdový systém vybraného průmyslového podniku  

2017  3 

2.2 Právní subjektivita 

Společnost Mahr podniká v Evropě, Americe, Africe a Asii. Celkem produkuje v šesti 

výrobních závodech. Tři výrobní závody jsou v Německu, jeden v USA, v Číně a na území 

České republiky v Proboštově u Teplic, viz obrázek (Obrázek 2), jako společnost s ručením 

omezeným. 

Společnost Mahr, spol. s r. o. byla zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským 

soudem v Ústí nad Labem, dne 16. září 1993 s identifikačním číslem 49098667. Sídlo 

společnosti je Proboštov, Kpt. Jaroše 552, 417 12. Předmět podnikání společnosti je výroba, 

obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. Základní kapitál 

společnosti je 32 435 000 Kč.[8] 

 

 

 

Obrázek 2 – Výrobní závod v Proboštově 

Zdroj: [Interní materiál] 
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2.3 Organizační struktura 

Společnost Mahr, spol. s r. o. v době psaní diplomové práce zaměstnává celkem  

160 zaměstnanců. Vedením společnosti je pověřen ředitel. Chod podniku zabezpečují čtyři 

oddělení - Personální oddělení, oddělení Kvality, Účtárna a oddělení Controllingu. Výrobou, 

obchodem a distribucí se zabývají další oddělení. Největší počet, tj. 103 zaměstnanců, což 

je více než 64 % z celkového počtu zaměstnanců, pracuje v oddělení Výroby a v oddělení 

Montáží. Schéma na níže uvedeném obrázku (Obrázek 3) znázorňuje organizační strukturu 

společnosti Mahr, spol. s r. o.  

 

Ředitel společnosti 
Mahr, spol. s.r.o.

Obchodní 
oddělení -
Systémy

Obchod 
+marketing

Obchodní 
zástupci

Disponent servisu

Servisní technik

Obchodní 
oddělení - Ruční 

měřidla

Administrativa

Obchodní 
zástupci

Oddělení 
Logistiky

Plánování

Nákup

Sklad +expedice

Oddělení 
Kontroly

Kontrola

Oddělení 
Technologie

Technologie

Oddělení Montáží

Montáže

Výrobní oddělení

Výroba

Personální oddělení Oddělení Controllingu

Oddělení Kvality Oddělení Účtárny

 

Obrázek 3 – Organizační struktura 

Zdroj: [Interní informace + vlastní zpracování] 
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3 TEORETICKÉ VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ 

Pracovní poměr je vztah mezi dvěma subjekty, z nichž jeden práci zadává a druhý  

za příslušnou odměnu vykonává. Historicky se tento vztah označoval jako námezdní. 

Pracovní poměr vzniká na základě pracovní smlouvy, která musí dle zákona č. 262/2006 Sb. 

- Zákoníku práce - obsahovat tzv. podstatné náležitosti, jako jsou údaje o dni nástupu  

do práce, místu výkonu práce a druhu práce. Zaměstnavatel má povinnost přidělovat svému 

zaměstnanci práci dle pracovní smlouvy a vytvářet podmínky pro úspěšné plnění pracovních 

úkolů. Za vykonanou práci v pracovním poměru náleží každému zaměstnanci mzda, plat 

nebo odměna z dohod za podmínek stanovených Zákoníkem práce.[1] 

3.1 Plat 

Plat přísluší zaměstnanci za vykonanou práci u zaměstnavatele, kterým je stát, územní 

samosprávný celek, státní fond a příspěvková organizace. Náklady na platy a odměny  

za pracovní pohotovost jsou zabezpečeny z příspěvku na provoz poskytovaného z rozpočtu 

zřizovatele. Výše platu je závislá na zařazení zaměstnance do platového tarifu, který je 

tvořen platovou třídou a platovým stupněm. Zařazení je ovlivněno charakterem vykonávané 

práce a délkou dosažené praxe v daném oboru.[5] 

3.2 Mzda a hlavní zásady v pracovněprávních vztazích 

Mzda přísluší zaměstnanci za závislou práci vykonávanou v pracovněprávním vztahu 

v soukromém sektoru a má obvykle povahu peněžitého plnění. Mzdová práva i povinnosti 

jsou obecně dány Zákoníkem práce. Výkon práce za mzdu vzniká se souhlasem 

zaměstnavatele i osoby vstupující do pracovního poměru. Sjednané právo na mzdu musí být 

uspokojeno. Riziko z výkonu práce nesmí být přenášeno na zaměstnance. Zaměstnavatel 

musí dodržovat zákaz jakékoliv diskriminace vůči zaměstnancům. Stejná mzda musí být 

poskytnuta za stejnou práci a za práci stejné hodnoty. Zaměstnanec musí být seznámen 

s podmínkami pracovního poměru a  mzdovými podmínkami.[5] 

Mzda může být sjednána v kolektivní smlouvě, pracovní smlouvě, může být stanovena 

vnitřním předpisem nebo mzdovým výměrem. Stanovení nebo sjednání mzdy musí mít 

písemnou podobu a probíhá vždy před výkonem práce. Pokud není mzda pevně určena 

v kolektivní smlouvě nebo v jiném vnitřním mzdovém předpise, musí být individuálně 

sjednána nebo zaměstnavatelem určena písemně mzdovým výměrem, který je zaměstnanci 

vydán v den nástupu do práce. Také každá změna výše mzdy a mzdového výměru musí být 
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zaměstnanci písemně sdělena formou nového mzdového výměru nejpozději toho dne, kdy 

změna nabývá účinnosti. V organizacích, kde je mzda zaměstnance dána kolektivní 

smlouvou nebo vnitřním předpisem, stačí zaměstnance o výši mzdy informovat písemně 

nejpozději do jednoho měsíce po vzniku pracovního poměru nebo po změně výše mzdy.[4], 

[6] 

3.2.1 Minimální a zaručená mzda 

Nejnižší přípustnou úroveň odměny za práci v pracovněprávním vztahu bez ohledu  

na složitost, odpovědnost a namáhavost vykonávané práce představuje minimální mzda. 

Základní právní úprava minimální mzdy je stanovena Zákoníkem práce a výše minimální 

mzdy je dána nařízením vlády České republiky č. 336/2016  Sb. S účinností od 1. ledna 2017 

činí základní sazba minimální mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin  

11 000 Kč za měsíc nebo 66 Kč za hodinu. Jestliže celková mzda zaměstnance nedosáhne 

výše minimální mzdy, náleží zaměstnanci doplatek do minimální mzdy. Mzda, na kterou 

vznikl zaměstnanci nárok, se označuje pojmem zaručená mzda. Na zaměstnance, jejichž 

mzda není sjednána v kolektivní smlouvě, se vztahují nejnižší úrovně zaručené mzdy. Práce 

jsou podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti odstupňovány do osmi skupin. Jestliže 

mzda zaměstnance nedosáhne výše nejnižší zaručené úrovně, náleží zaměstnanci doplatek.  

Do dosažené mzdy se – pro účel přiznání doplatku – nezahrnuje mzda za práci přesčas, 

příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí, za práci v noci, ve svátek, v sobotu  

a v neděli, a to jak v případě minimální tak i zaručené mzdy.[9], [4] 

3.3 Mzdové formy 

Účelem stanovení mzdové formy je odměňování zaměstnanců za výkon a hodnotu 

odvedené práce včetně jejich pracovního chování. Přesné vymezení mzdových forem každé 

organizace je dáno konkrétními podmínkami pro poskytování všech mzdových složek. Tyto 

podmínky jsou popsány ve vnitřních mzdových dokumentech organizace. Formy mzdy je 

možno členit např. dle obsahu, významu a váhy jednotlivých ovlivňujících hledisek, podle 

závislosti mzdové sazby na daném hledisku atd. Mezi základní mzdové formy patří mzda 

časová, úkolová, podílová nebo kombinovaná. Protože základní formy neumí zohlednit 

obtížnost pracovního prostředí, pracovní podmínky, schopnost a způsobilost k pracovnímu 

výkonu nebo kvalitu odvedené práce, využívají se také formy doplňkové. Mezi doplňkové 

mzdové formy lze zařadit např. příplatky, prémie a odměny.[5] 
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3.3.1 Časová mzda 

Časová mzda se využívá pro odměňování výkonu těch prací, které není možno 

odměnit na základě jiných hledisek než času výkonu práce, např. u recepčních, účetních  

či fakturantů. Tato forma mzdy je vyjádřena součinem mzdové sazby a odpracovaného času 

za dané období, viz vzorec 1. V organizacích se nejčastěji využívá časová mzda hodinová 

nebo měsíční. Časová mzda je nejrozšířenější mzdovou formou. Protože motivační 

působení prosté časové mzdy je omezené, zpravidla se používá v kombinaci s dalšími 

formami. 

[Kč] čas ýodpracovansazbamzdovámzdaČasová      (1) 

3.3.2 Úkolová mzda 

Úkolová mzda je nejpoužívanější pobídkovou formou mzdy. Mzda nebo část mzdy je 

poskytována za splnění určitého úkolu. Úkol může být vyjádřen dobou určenou  

na provedení práce. Tato doba se stává normou a plnění úkolu se vyjadřuje spotřebou 

normovaného času. Mzda se vypočítává jako násobek počtu hodin normovaného času  

a mzdové sazby, viz vzorec 2. Úkol může být vyjádřen také počtem jednotek množství 

vykonané práce – mzda se vypočítává jako součin úkolové sazby normovaného času  

na výrobu jednotky množství a mzdové sazby. 

[Kč] čas normovanýsazbamzdovámzdaÚkolová      (2) 

3.3.3 Podílová mzda 

Podílová mzda se stanovuje jako podíl z množství určeného hodnotového ukazatele. 

Měsíční mzda je tedy vyčíslena jako součin tohoto ukazatele a podílové sazby 

v procentuálním vyjádření, viz vzorec 3. Určení podmínek podílové mzdy předchází 

podrobná analýza předpokládaného vývoje hodnotového ukazatele. Dalším typem podílové 

mzdy je provizní mzda. Na rozdíl od podílové mzdy je výše provizní mzdy ovlivněna více 

faktory a výsledky pracovníka jsou vyjádřeny v širším kontextu. Provizní mzda se využívá 

hlavně v prodejních pozicích a zpravidla se kombinuje s dalšími formami mezd. 

 % sazba podílováukazatel hodnotovýmzdaPodílová      (3) 
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3.3.4 Kombinovaná mzda 

Mzdové formy lze účelově kombinovat. Nejvíce využívaná je kombinace mzdy časové 

a podílové. Tato smíšená forma umožňuje přiměřenou stimulaci pracovního výkonu  

a zároveň mírní jednostrannou závislost na hodnotovém ukazateli. 

3.3.5 Příplatek, prémie a odměny 

Příplatek je mzdové zvýhodnění poskytnuté zaměstnanci jako motivace k vykonání 

pracovní činnosti v zatěžujících nebo zvláštních podmínkách. Slouží také k ocenění 

individuálních pracovních schopností. Příplatek je forma časové mzdy, která je stanovena  

za určitou odpracovanou dobu, např. za měsíc nebo za hodinu. Zákoník práce vymezuje 

ocenění formou příplatků za práci přesčas, ve svátek, v noci a za práci ve ztíženém a zdraví 

škodlivém prostředí. Další příplatky mohou být zaměstnanci přiznány na základě interních 

rozhodnutí organizace. Prémie slouží k ocenění mimořádných výsledků, kvality odvedené 

práce, dodržení plánovaných termínů atd. Prémie se vyplácí za splnění předem stanoveného 

- měřitelného ukazatele. Odměna se využívá k ocenění zaměstnance v případech, které nelze 

objektivně měřit.[5] 

3.4 Mzdový systém a jeho tvorba 

Mzdový systém obecně vyjadřuje soubor prostředků, pravidel, metod a všech 

podmínek, na základě kterých zaměstnavatel poskytuje svým zaměstnancům mzdu. 

Podmínky jsou specifikovány jednak jednotlivými ukazateli, které jsou sledovány, měřeny 

a vyhodnocovány a dále peněžními částkami – sazbami, které mohou být navyšovány nebo 

snižovány dle plnění mzdových ukazatelů. Mzdové podmínky mohou být ovlivněny dalšími 

hmotnými i nehmotnými faktory uvnitř organizace i mimo ni. Vliv na formulaci podmínek 

odměňování může mít např. možnost kariérního růstu, sounáležitost s vývojem organizace, 

poměry na trhu práce, jistota zaměstnání atd. 

Specifikace podmínek pro poskytování mzdy je složitým procesem, který se dotýká 

všech osob zapojených do procesu odměňování - s přímými i zprostředkovanými vazbami 

na všechny aktivity organizace se zásadním vlivem na výsledky činnosti organizace. Kvalita 

procesu tvorby mzdového systému a jeho účinnost je přímo úměrná znalosti všech procesů 

a vazeb mezi nimi. 
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Mzdový systém představuje: 

 nástroj rozdělování prostředků na mzdy; 

 nástroj motivace k dosahování cílů zaměstnavatele; 

 mechanismus regulace personálních výdajů a nákladů; 

 prostředek ochrany zaměstnanců ve mzdové oblasti. 

Základními předpoklady tvorby mzdového systému jsou jasně definované cíle  

a očekávání, kterých se má dosáhnout. Zároveň by měla být zřejmá také úloha mzdy mezi 

ostatními nástroji uvnitř organizace.  

Fáze tvorby mzdového systému: 

 volba ukazatelů pro poskytování mzdy; 

 stanovení váhového poměru důležitosti mezi jednotlivými mzdovými 

ukazateli; 

 odstupňování mzdových ukazatelů; 

 určení váhového poměru mezi jednotlivými stupni; 

 stanovení a stupňování mzdových sazeb pro jednotlivé ukazatele; 

 stanovení podmínek pro vyhodnocování plnění ukazatelů a poskytování 

mzdy.[5] 

3.4.1 Podmínky tvorby 

Proces odměňování je ovlivněn vnitřními i vnějšími podmínkami. Analýza těchto 

podmínek je důležitou součástí postupu při zpracování mzdového systému. 

Mezi vnitřní podmínky patří především ekonomická a obchodní situace organizace. 

Ve mzdách se odráží aktuální i minulé obchodní postavení, zohledňují také opatření, 

plánovaná do budoucna. Dalšími neméně důležitými faktory jsou při tvorbě mzdového 

systému sociálně psychologické podmínky vycházející ze vztahu zaměstnavatele  

a zaměstnanců, které se odrážejí v jejich postojích a postaveních, v úrovni jednání, důvěře  

a respektování. Mzdový systém je zásadně ovlivněn také úrovní lidských zdrojů. Mezi 

ukazatele, které charakterizují úroveň lidského potenciálu, patří produktivita práce, podíl 

mzdových nákladů z celkových nákladů, průměrná mzda zaměstnanců, věková  

a kvalifikační struktura. Zásadní vliv na poskytování mezd má organizační uspořádání prací, 

řídící a organizační hierarchie organizačních struktur. Vliv technických podmínek  
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na mzdový systém je dán úrovní technického a technologického vybavení, stupněm 

mechanizace a automatizace pracovních procesů a také mírou nahrazení lidské práce 

technikou. 

Nejdůležitější vnější podmínkou tvorby mzdového systému je tržní prostředí, které je 

charakterizováno stavem a vývojem nabídky a poptávky. Podstatnou roli sehrávají také 

podmínky pro získání kapitálových i finančních zdrojů, vývoj cen surovin a materiálu. 

Zvláštní pozornost je třeba věnovat poměrům na trhu práce. Sledují se ukazatelé, které 

bezprostředně ovlivňují výši mzdy, např. průměrná mzda a její vývoj, průměrná mzda podle 

regionů nebo odvětví. Sociálně ekonomický vývoj ovlivňuje tvorbu mzdového systému také 

jako vnější faktor. Celkový ekonomický vývoj charakterizovaný makroekonomickými 

ukazateli, politická situace a ekonomická stabilita, významně zasahují do tvorby mezd. 

Mzdový systém je ovlivněn také zapojením zaměstnavatele a odborové organizace  

do vyšších organizačních celků. Tvorba mzdové soustavy se řídí obecně závaznými 

právními předpisy jako např. Zákoníkem práce, předpisy z oblasti daňové a sociální, z oblasti 

obchodního a občanského práva a prováděcími předpisy z oblasti poskytování mezd.[5] 

3.4.2 Mzdové náklady 

Stanovení předpokládaného úhrnného mzdového nákladu či určení výše prostředků  

na mzdy je první přímou technickou operací, která je nezbytná při tvorbě mzdového systému. 

Na výsledné množství prostředků určených na mzdy má rozhodující vliv ekonomická  

a obchodní úvaha vycházející z předpokládaných realizačních cen produktu a jeho odbytu, 

z předpokládaného zisku a dalších faktorů. Důležitým parametrem je úroveň mezd  

a mzdových nákladů mimo organizaci – např. u konkurenčních organizací v rámci stejného 

odvětví a ve stejném regionu. Vodítkem by také měl být součet prostředků na mzdy 

jednotlivých zaměstnanců za minulá období. Problematika mzdových nákladů je zásadním 

východiskem obchodních strategií i marketingových studií organizace. Odhad mzdových 

nákladů provedený na počátku období podléhá v průběhu běžného období dílčím změnám. 

Mzdový systém musí být na faktory, které tyto změny vyvolávají, schopen reagovat 

konstrukcí svých podmínek pro poskytování mezd. Dle míry přesnosti odhadu mzdového 

nákladu a s ohledem na předpokládaný vývoj ekonomických a obchodních ukazatelů si 

organizace určí poměr mezi nárokovými a nenárokovými složkami mzdy pro dané období. 

Vyšší míra nejistoty dalšího vývoje povede ke snaze vytvořit volnější mzdový systém, 
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volnější vymezení mzdových podmínek, vytvoření závislosti mzdy na ukazatelích zisku, 

obratu nebo tržeb. Zaručené složky mzdy - stanovující nároky zaměstnanců bez ohledu  

na výsledky organizace - by v tomto případě byly v poměru k fakultativně vymezeným – 

nezaručeným 80 : 20.[5] 

3.4.3 Mzdové relace 

Mzdové relace vyjadřují poměr mezi průměrnými mzdami ekonomicky, organizačně, 

nebo sociálně vymezených skupin pracovníků. Mzdové relace jsou významným 

prostředkem zajišťování účinnosti odměňování podle práce a mzdově politických opatření  

a stanovují se nebo odvozují ze stávajících osvědčených relací mezi zaměstnanci dané 

organizace, případně z výdělkových relací mimo organizaci. Při rozboru relací se zvolí 

parametry srovnávání. Předmětem srovnávání mohou být výdělky podle jejich výše, 

tarifních stupňů, profesí, kvalifikační struktury, schopností atd. Bližší informace  

o výdělkových relacích lze také čerpat ze státní mzdové statistiky, organizované Českým 

statistickým úřadem.[5] 

3.4.4 Výběr mzdových hledisek 

Zaměstnanci přísluší mzda za vykonanou práci. Zásadní vliv na naplnění funkcí mzdy 

mají hlediska, podle kterých se zaměstnanci bude mzda poskytovat. Hlediska je možné 

rozdělit do tří skupin: 

 složitost, odpovědnost a namáhavost práce; 

 obtížnost vykonávané práce; 

 pracovní výkonnost a dosahované pracovní výsledky. 

Hledisko složitosti, odpovědnosti a namáhavosti práce prakticky vyjadřuje 

kvalifikační náročnost práce. Posuzují se nároky práce na požadovanou úroveň dosaženého 

vzdělání a na potřebnou úroveň praktických znalostí, zkušeností a dovedností, které jsou 

k výkonu dané práce potřebné. Hledisko složitosti práce hodnotí složitost objektu 

vykonávané práce dané počtem prvků, ze kterých se objekt skládá, úrovní vzájemných vazeb 

i vztahů k prvkům. Posuzuje se pouze složitost dílčího systému. Hlediskem složitosti 

pracovní činnosti se hodnotí úroveň složitosti celého pracovního procesu – míry konkrétnosti 

nebo obecnosti pracovních postupů, kvality a rozsahu vstupů a výstupů. Hlediskem složitosti 

pracovních vztahů se hodnotí úroveň a intenzita odborných pracovních vztahů, které jsou 
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dány řídícím nebo organizačním stupněm, na kterém jsou vztahy zajišťovány. Hlediskem 

řídící náročnosti je hodnocena úroveň, ze které jsou pracovní procesy řízeny, koordinovány 

a usměrňovány a rozsahem i složitostí těchto procesů. Při hodnocení hlediska odpovědnosti 

za škody se posuzuje náročnost práce, která vyplývá z odpovědnosti za škody, které by 

mohly vzniknout činností vykonanou na základě chybného rozhodnutí, příkazu nebo 

opatření. Stanovení výše odpovědnosti vyplývá ze stupně pravděpodobnosti vzniku  

a rozsahu škody. Hlediskem odpovědnosti za zdraví a bezpečnost je posuzována náročnost 

práce vyplývající ze stupně pravděpodobnosti možného ohrožení zdraví a životů 

spolupracovníků nebo dalších osob. Hledisko namáhavosti hodnotí stupeň fyzické námahy- 

zatížení svalově kosterního aparátu, délku trvání tělesně namáhavých činností i obtížnost 

pracovních podmínek. Hodnocena je také smyslová námaha – zraková obtížnost, náročnost 

a požadavky na zrakový výkon, dále náročnost na sluchové rozlišování zvukových 

informací, náročnost na hmat a čichové či chuťové podněty. Neméně podstatné je také 

hledisko hodnotící psychickou náročnost vyplývající ze složitosti duševních procesů 

poznávání a chápání kognitivního procesu. Hlediskem rizikovosti práce se posuzuje riziko 

poranění nebo ohrožení života zaměstnance při dodržení technologických předpisů  

a předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví. 

Obtížnost práce, pracovních podmínek a pracovního prostředí se vyhodnocuje 

hlediskem obtížnosti pracovních režimů, jako je práce přesčas, kdy zaměstnanec pracuje  

nad rámec stanovené pracovní doby, práce v sobotu a v neděli, práce v noci a práce 

v obtížném pracovním režimu. Při hodnocení obtížnosti pracovního prostředí se hodnotí 

rizika a omezení spojená s výkonem práce v prostředí např. s výskytem prachu, chemických 

škodlivin, v prostředí s vlivem klimatických podmínek nebo při ztížených sociálních 

podmínkách. 

Hledisko pracovní výkonnosti, kvality prováděných prací a výsledků práce je 

hodnoceno z pohledu krátkodobého i dlouhodobého časového horizontu. Operativní 

krátkodobá výkonnost sleduje množství a kvalitu vykonané práce. Pracovní intenzita  

a množství práce se vyjadřuje množstvím produkce za jednotku času, plněním 

výkonnostních norem, spotřebovaným časem či produktivitou práce. Kvalita práce je 

hodnocena dle kvality výstupů – produkce, výkonů a služeb při dodržování stanovených 

postupů. Z hlediska dlouhodobé výkonnosti se hodnotí výkonnost za delší časový horizont 

a pracovní způsobilost zaměstnance, kdy se posuzuje zejména odborná, tělesná, duševní  
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a smyslová způsobilost vykonávat danou práci. Zaměstnavatel by měl umět zohlednit také 

mimořádné okolnosti, které by měly být oceněny, jako např. plnění mimořádných 

pracovních úkolů, výjimečné pracovní výsledky nebo návrhy opatření ke zlepšení 

pracovního procesu nebo organizace práce.[5] 

3.4.5 Vymezení mzdových hledisek 

Efektivita mzdového systému je závislá na kvalitě a přesnosti popisu jednotlivých 

hledisek odměňování tak, aby byla zachována určitá míra objektivity při poskytování mezd. 

Každý zaměstnanec by měl přesně vědět, dle čeho a za co je odměňován. Konkrétní 

vymezení každého hlediska by mělo mít dvě části: 

 definici ukazatelů a parametrů, způsob sledování, měření a vykazování; 

 konkrétní vyjádření hlediska, stanovení osob odpovědných za informování 

zaměstnanců o parametrech, za sledování, vykazování nebo vyhodnocování 

daného hlediska. 

Vymezení mzdových hledisek může mít podobu přesného stanovení podmínek  

pro odměňování, což je vhodné pro pracovní procesy, kde platí neměnné vnitřní a vnější 

ovlivňující faktory – v tomto případě se významně snižuje úloha mzdy jako stimulace 

v působnosti vedoucích pracovníků. Další možností je volné vymezení hledisek  

pro odměňování s vysokou pravomocí vedoucích pracovníků při poskytování mezd. 

Nutností volnějšího vymezení mzdových podmínek je vysoká organizační a odborná úroveň 

vedoucích zaměstnanců spolu s vysokou mírou jejich zainteresovanosti na výsledcích 

řízeného pracoviště.[5] 

3.4.6 Hodnocení mzdových hledisek 

Důležitou disciplínou při tvorbě mzdového systému je stupňování hledisek – jejich 

vnitřní členění podle velikosti, intenzity nebo míry působení. 

Pro většinu mzdových systémů má zásadní význam odstupňování hledisek složitosti, 

odpovědnosti a namáhavosti. Zařazení zaměstnance do tarifního stupně probíhá na základě 

srovnávání jím vykonávaných prací s pracemi, které byly zařazeny do tarifních tříd pomocí 

metod hodnocení. Metody hodnocení jsou vybírány na základě analýzy nároků na výkon 

zaměstnance a také podle časové náročnosti přizpůsobení metody pro potřeby organizace. 

Nejjednodušší metodou je metoda srovnávací. Při této metodě se stanoví složitost, 
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odpovědnost a namáhavost prací v organizaci srovnáním prací mezi sebou navzájem v rámci 

organizace nebo i mimo ni podle hledisek složitosti, odpovědnosti a namáhavosti. K tomuto 

účelu může dobře posloužit katalog prací, ve kterém jsou uvedeny práce, které již byly 

zhodnoceny a zařazeny do tarifních stupňů. Objektivnější a komplexnější je metoda 

analytická, jejímž základem je soustava hledisek, jako např. přímá kvalifikační náročnost 

práce, složitost pracovní činnosti, odpovědnost, namáhavost a rizikovost. Jednotlivá 

hlediska jsou odstupňována dle míry jejich působení. Všechny gradační stupně mají 

přidělenou bodovou hodnotu. Hodnocená práce je zařazena do odpovídajícího gradačního 

stupně v rámci všech hledisek analytické metody. Výsledný součet bodových hodnot určí 

pořadí této práce ve vztahu ke složitosti, odpovědnosti a namáhavosti ostatních prací. Další 

metoda je metoda dominantního faktoru, která se uplatňuje v rámci jednoho oboru 

činnosti, protože většina podmínek složitosti působí rovnoměrně na všechny práce a složitost 

práce se liší např. jen jedním hlediskem. 

Dalším krokem při hodnocení hledisek odměňování je odstupňování obtížnosti 

práce. Obtížnost práce je ovlivněna specifickými faktory, které ve většině případů výkon 

pracovní činnosti ztěžují, působí negativně na organismus zaměstnance, nepříznivě působí  

na jeho psychiku nebo nepříznivě zasahují do jeho soukromí a společenského uplatnění. 

Obtížnost práce lze členit také podle obtížnosti pracovního prostředí. Při odstupňování 

hledisek ztíženého pracovního prostředí se využívají hygienické normy a předpisy, kde je 

toto prostředí přesně vymezeno. 

Stupňování hledisek dlouhodobé výkonnosti je z pohledu měřitelnosti 

nejobtížnějším úkolem. V mnohých organizacích se k odstupňování hledisek dlouhodobé 

výkonnosti využívá hodnocení zaměstnance, které je ale určeno k širšímu využití.  

Pro odstupňování hlediska dlouhodobé výkonnosti lze využít faktory, jako je flexibilita 

zaměstnance – stupňování podle šíře druhů pracovních operací, které daný zaměstnanec 

zvládá, dále např. adaptabilitu, tvůrčí invenci, odpovědnost atd. 

Při stupňování hledisek operativní výkonnosti se velmi dobře a průkazně dají využít 

různé hodnotové nebo objemové ukazatele, kde se k odstupňování použijí ukazatelé 

vyjádřené zpravidla v penězích - např. tržby - nebo jednotky množství, času a termíny 

dokončení pracovních úkolů. Hledisko kvality výstupů nebo vykonané práce se stupňuje 

podle systému řízení jakosti a kvality na základě kontrol a zkoušek.[5] 
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3.4.7 Stanovení a stupňování mzdových sazeb 

Základním předpokladem pro stanovení a stupňování mzdových sazeb je znalost 

předpokládané výše mezd, mzdových relací a předpokládaného naplňování hledisek 

s průměrným plněním ukazatelů mzdy. Podle předpokladu průměrného plnění všech 

hledisek se stanoví základní sazba, kterou se určí také váhový poměr k dalším hlediskům. 

Struktura a váhy jednotlivých hledisek se liší dle charakteru pracovních činností. Příklad 

struktury hledisek a jejich váhového rozložení je uveden v následující tabulce (Tabulka 1). 

 

Tabulka 1 – Rozložení váhy hledisek 

Hledisko 
složitost 

práce 
pracovní 

prostředí 
pracovní 

režimy 
kvalita a 

výsledky 
osobnostní 

faktory 
mimořádné 

vlivy 

Váha [%] 60 5 8 21 4 2 

Mzdová 

složka 

základní 

mzda 

(úkol) 

příplatky 

(prostředí) 
příplatky 

(režimy) 
prémie 

osobní 

příplatek 
mimořádné 

odměny 

Zdroj: [5] + vlastní zpracování 

 

Mzdový systém je účinný a stimulující jen při splnění podmínky dostatečné 

transparentnosti a informovanosti zaměstnanců o výhodách i nevýhodách spojených 

s výkonem a prováděním pracovní činnosti, protože zvýšení či snížení sazeb je přímo 

úměrné hospodářským výsledkům. Závislost stupňování konkrétních faktorů je 

charakterizována průběhem sazeb. Mzdové sazby mohou růst: 

 lineárně, kdy růst mzdové sazby je přímo úměrný plnění ukazatele; 

 progresivně, kdy růst mzdové sazby se zvyšuje rychleji než plnění ukazatele; 

 degresivně, kdy mzdová sazba roste pomaleji než plnění ukazatele; 

 nepravidelně, kdy průběh růstu mzdové sazby se nepravidelně střídá. 

Stupňování ukazatelů může být nastaveno různě v rámci jednotlivých tarifních stupňů. 

Odlišné stupňování se v organizacích využívá především ze strategických důvodů, např.  

při potřebě získání zaměstnanců určité odborné profese.[5]  
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3.4.8 Vícesložková a jednosložková mzda 

Vícesložková mzda se využívá při oceňování více hledisek najednou, a to jednou 

mzdovou sazbou. V organizacích se jednou sazbou oceňuje zároveň např. práce  

ve směnách, v noci nebo ve ztíženém pracovním prostředí. Oceňování všech hledisek 

jedinou mzdovou sazbou se nazývá jednosložková mzda a využívá se např. při předem 

dohodnuté ceně práce za vykonané dílo.[5] 

3.4.9 Tvorba mzdy 

Mzda se utváří posuzováním a zohledňováním jednotlivých hledisek. V organizacích 

se většinou postupuje dvěma způsoby: 

 celková mzda se vytváří pravidelným měsíčním sčítáním mzdových složek 

jako je např. základní mzda, příplatky, prémie a odměny; 

 celková mzda je pevně stanovena s ohledem na potřebná mzdová hlediska. 

V praxi je ideální využívat kombinaci těchto způsobů. Hlediska s dlouhodobější 

platností se zohlední ve mzdových složkách na delší časové období – např. základní mzda  

a příplatky - a k těmto hlediskům se měsíčně přičtou jen mzdové složky zohledňující měnící 

se krátkodobá hlediska – např. prémie a odměny. 

Nastavení mzdy má časovou účinnost podle charakteru konkrétních hledisek. Mzdová 

forma se uplatňuje: 

  podle platnosti podmínek pro poskytování mzdové složky – např. složitost 

práce a zhoršené pracovní prostředí; 

 podle naplnění cíle – po dobu účinnosti danou stanoveným začátkem a koncem 

– např. období sklizně, letní sezóna; 

 jednorázově – např. mimořádné odměny.[5] 
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3.5 Mzdová úprava v organizaci 

Zákoník práce v § 23 a v § 113 umožňuje úpravu práva zaměstnance na mzdu několika 

způsoby: 

 sjednáním v kolektivní smlouvě, která je účinným nástrojem pro nastolení 

sociální stability a základních mzdových nároků nebo kompenzací. Kolektivní 

smlouva by měla zajistit ochranu reálné hodnoty mzdy a nároky zaměstnanců 

na určitou minimální výši mzdy; 

 stanovením ve vnitřním předpisu. Vnitřní mzdový předpis umožňuje pružnou 

reakci na obchodně ekonomický vývoj a vývoj na trhu práce. Vnitřní předpis 

organizace je účinný prostředek mzdové stimulace a nástroj dosahování 

rovnováhy mezi zdroji odměňování a způsoby jejich rozdělování; 

 sjednáním v pracovní nebo v jiné smlouvě o mzdě; 

 určením ve mzdovém výměru.[5], [6] 

3.5.1 Struktura kolektivní mzdové úpravy v organizaci 

Mzdový předpis si organizace vytváří sama. Tento předpis musí být v souladu 

s právními předpisy a měl by obsahovat označení osob, které předpis sjednávají, tzn. 

přesnou identifikaci odborové organice nebo zaměstnavatele včetně sídla a dalších 

identifikačních znaků s vymezením právnických nebo fyzických osob, které jsou oprávněny 

uzavřít kolektivní smlouvu nebo stanovit práva ve vnitřním předpisu organizace. Dalším 

bodem mzdového předpisu je předmět úpravy s bližší specifikací práv a povinností 

s vymezením vztahu k dalším předpisům, které mzdová práva upravují. V této části předpisu 

jsou zohledněny další oblasti v pracovněprávních vztazích - jako např. odměňování  

za pracovní pohotovost, podrobnosti způsobu zjišťování průměrného výdělku nebo 

poskytování plnění, která nejsou za práci a nejsou mzdou – např. cestovní náhrady. Předmět 

úpravy řeší také otázku splatnosti mzdy – pravidelný termín výplaty, místo a způsob výplaty, 

problematiku srážek ze mzdy nebo návazná opatření v oblasti pracovní doby. Obsahové 

zaměření mzdového předpisu s jeho cíli a předpoklady je zpravidla uvedeno v úvodním 

ustanovení. Mzdový předpis určuje také rozsah platnosti. Veškeré vnitřní normy, které 

stanovují stejná mzdová a ostatní práva v pracovněprávních vztazích a platí vedle sebe 

navzájem, musí být věcně provázány a nesmí být v rozporu. Rozsah platnosti přesně 

označuje skupiny zaměstnanců, na které se vztahuje. 
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Ve mzdovém předpisu by mělo být řešeno také vymezení mzdových plnění. Všechna 

mzdová plnění jsou v souvislosti s vykonávanou prací a jsou poskytována podle složitosti, 

odpovědnosti a namáhavosti práce, podle dosahovaných pracovních výsledků a s ohledem 

na obtížnost pracovních podmínek.[5] 
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4 ANALÝZA SOUČASNÉHO MZDOVÉHO SYSTÉMU VE 

VYBRANÉ SPOLEČNOSTI 

4.1 Vnitřní předpis 

Problematika mezd je ve společnosti Mahr, spol. s r. o. v současné době, resp. v době 

psaní diplomové práce, řešena vnitřním předpisem. Aktuálně platný „Vnitřní předpis/2016“ 

byl vytvořen 29. 4. 2016 s platností od května 2016 do doby vydání nového vnitřního 

předpisu. 

V úvodním všeobecném ustanovení je definováno obsahové zaměření předpisu, který 

upravuje vztahy a vzájemnou spolupráci mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci a stanovuje 

pracovněprávní, mzdové a jiné nároky zaměstnanců společnosti. 

Vnitřní předpis je členěn do tří, římskými číslicemi označených, kapitol. Jednotlivé 

kapitoly se dále člení do bodů, které jsou značeny číslicemi arabskými. 

Kapitola I. se zabývá pracovněprávními vztahy a vymezuje vztah podřízenosti 

zaměstnanců společnosti vůči jednatelům nebo vedoucím zaměstnancům. 

První bod I. kapitoly pojednává o pracovní době a přestávkách v práci. Společnost 

stanovuje týdenní pracovní dobu: 

 s jednosměnným pracovním režimem v délce 40 hodin týdně; 

 s dvousměnným pracovním režimem v délce 37,5 hodin týdně – pracovní dobu 

lze rozvrhnout na dobu pěti dnů a dále podle písemného rozvrhu týdenní 

pracovní doby; 

 s třísměnným pracovním režimem v délce 37,5 hodin týdně. 

Společnost stanovuje začátek a konec pracovní doby pro zaměstnance výrobního 

úseku v jednotlivých směnách: 

 ranní směna od 6:00 hod. do 14:00 hod.; 

 odpolední směna od 14:00 hod. do 22:00 hod.; 

 noční směna od 22:00 hod. do 6:00 hod. 

Ostatní zaměstnanci nevýrobních středisek mohou využívat pružnou pracovní dobu 

a je pro ně stanovena povinnost být na pracovišti v době od 9:00 hod. do 14:00 hod. V rámci 

volitelné pracovní doby si tito zaměstnanci sami volí začátek a konec pracovní doby 

v rozmezí od 6:00 hod. do 20:00 hod. tak, že celková délka směny nesmí přesáhnout  
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12 hodin a průměrná týdenní pracovní doba nesmí přesáhnout stanovenou týdenní pracovní 

dobu, pokud není se zaměstnancem sjednán rozsah práce přesčas.[3] 

Společnost stanovuje trvání přestávek v práci v délce 30 minut pro jednotlivé pracovní 

celky takto: 

 montáže – od 10:15 hod.; 

 ranní směna – od 10:30 hod.; 

 odpolední směna – od 18:00 hod.; 

 noční směna – od 02:00 hod.; 

 ostatní – od 11:00 hod. do 12:00 hod. 

Při práci přesčas trvající déle než 3 hodiny mají zaměstnanci nárok na další přestávku 

na jídlo a oddech v délce trvání 15 minut. Začátek a konec této přestávky určí vedoucí. Tato 

přestávka není zahrnuta v pracovní době. 

Druhý bod I. kapitoly je věnován právu zaměstnanců v pracovním poměru na pět týdnů 

dovolené na zotavenou v kalendářním roce. Doba čerpání je určena zaměstnavatelem dle 

plánu dovolených. 

Třetí bod I. kapitoly řeší problematiku překážek v práci takto: 

 zaměstnavatel poskytne zaměstnanci pracovní volno s náhradou mzdy  

na nezbytně nutnou dobu na vyšetření nebo ošetření zaměstnance  

ve zdravotnickém zařízení, pokud toto ošetření nebo vyšetření není možné 

provést mimo pracovní dobu; 

 pracovní volno s náhradou mzdy se poskytne na nezbytně nutnou dobu 

v případě narození dítěte – k převozu manželky či družky do zdravotnického 

zařízení a zpět; 

 pracovní volno bez náhrady mzdy se poskytne k účasti při porodu; 

 pracovní volno k doprovodu rodinného příslušníka do zdravotnického zařízení 

k vyšetření nebo ošetření při náhlém onemocnění nebo úrazu a k předem 

stanovenému vyšetření nebo ošetření na nezbytně nutnou dobu – nejvýše  

na jeden den. 
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Ostatní osobní překážky se posuzují dle platné přílohy k Nařízení vlády  

č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek 

v práci. [3] 

Čtvrtý bod I. kapitoly se zabývá stanovením délky zkušební doby: 

 tři měsíce po sobě jdoucích ode dne vzniku pracovního poměru – nepočítaje 

celodenní dovolenou a překážky v práci; 

 šest měsíců po sobě jdoucích ode dne vzniku pracovního poměru pro vedoucí 

zaměstnance. 

Zkušební doba nesmí být delší než polovina sjednané doby trvání pracovního poměru. 

Pátý bod I. kapitoly určuje délku výpovědní doby, která činí dva měsíce  

pro zaměstnance i zaměstnavatele, pokud se strany nedohodnou jinak. 

Šestý bod I. kapitoly stanovuje výši odstupného při rozvázání pracovního poměru 

výpovědí danou zaměstnavatelem z důvodů uvedených v § 52 písm. a) až c) zákona  

č. 262/2006 Sb. - Zákoníku práce - nebo dohodou z týchž důvodů takto: 

 jednonásobek průměrného měsíčního výdělku, jestliže pracovní poměr trval 

méně než jeden rok; 

 dvojnásobek průměrného měsíčního výdělku, jestliže pracovní poměr trval 

jeden rok a méně než dva roky; 

 trojnásobek průměrného měsíčního výdělku, jestliže pracovní poměr trval 

alespoň dva roky. 

Za dobu trvání pracovního poměru se považuje i doba trvání předchozího pracovního 

poměru u téhož zaměstnavatele, pokud doba od skončení do vzniku následujícího 

pracovního poměru nepřesáhla šest měsíců. 

Sedmý bod I. kapitoly přiznává zaměstnancům příspěvek zaměstnavatele  

na stravování v závodní jídelně. 

Osmý bod I. kapitoly pojednává o zajištění závodní preventivní péče pro zaměstnance 

společnosti a hrazení nákladů s tím spojených. 
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Devátý bod I. kapitoly řeší ostatní pracovněprávní ujednání, konkrétně odbornou 

způsobilost řidičů. Zaměstnavatel určuje povinnost získávání a zdokonalování odborné 

způsobilosti řidičů ve smyslu zákona o autoškolách. 

V desátém bodě I. kapitoly se zaměstnavatel zavazuje ochránit osobní data  

před nepovolanými osobami.[3] 

Kapitola II. se zabývá mzdovou oblastí.  

První bod II. kapitoly stanovuje způsob odměňování. Zaměstnanci jsou odměňováni 

smluvní mzdou. Smluvní měsíční mzda je tvořena základní mzdou. Smluvní hodinová mzda 

obsahuje z 80 % základní mzdu a z 20 % odměnu. Základní mzda je vyplácena za vykonanou 

práci podle odbornosti, složitosti a významu pracovní činnosti. Odměna je nenárokovou 

složkou mzdy a každý měsíc ji stanovuje vedoucí na základě plnění ukazatelů pro dané 

období – podle osobního ohodnocení výkonnosti a individuální spolehlivosti. Výše mzdy se 

sjednává Mzdovým výměrem. Zaměstnanec má zaručenu minimální mzdu. 

Druhý bod II. kapitoly pojednává o možnosti poskytnutí mimořádné odměny  

při dosažení: 

 zvlášť obtížných úkolů nebo náročných úkolů; 

 žádané vyšší produkce ve stanoveném termínu; 

 výkonu práce ve zvláštních podmínkách; 

 výrazných ekonomických úspor. 

V třetím bodě II. kapitoly se píše o přiznání cílové odměny až do výše aktuální měsíční 

mzdy za splnění cílových úkolů. 

Čtvrtý bod II. kapitoly definuje poskytnutí další odměny ve formě motivačního letního 

a zimního bonusu. Mimořádné pololetní odměny budou poskytnuty zaměstnancům 

společnosti, jejichž nepřetržitý pracovní poměr trval alespoň po dobu od 1. 1. do 30. 6. nebo 

od 1. 7. do 31. 12. příslušného roku. Celková výše prostředků určených na odměny je závislá 

na plnění hospodářských výsledků, na produktivitě práce a plnění obratu v rozhodném 

období. Odměna může být zaměstnanci krácena z důvodu: 

 nepřítomnosti v práci na straně zaměstnance; 

 podání výpovědi v daném období a ukončení pracovního poměru i dohodou; 

 rozhodnutí vedoucího za neplnění úkolů a pracovních požadavků. 
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Odměna nebude poskytnuta zaměstnanci:  

 který měl v rozhodném období neomluvenou absenci; 

 kterému byla dána výpověď v rozhodném období pro nárok na výplatu; 

 s kterým byl ukončen pracovní poměr ze strany zaměstnavatele z důvodů 

uvedených v § 52 písm. g) Zákoníku práce, nebo s kterým byl zrušen pracovní 

poměr z důvodů uvedených v § 55 Zákoníku práce. 

 který byl vyjmut z evidenčního stavu. 

Odměna je krácena poměrnou částí za neodpracované dny a části směn z důvodu 

překážek v práci ze strany zaměstnance v daném období. Výplata odměny je stanovena  

za první pololetí ve vyúčtování měsíce června a za druhé pololetí ve vyúčtování měsíce 

listopadu. 

Pátý bod II. kapitoly se zabývá příplatky. Za nařízenou práci přesčas přísluší 

zaměstnanci příplatek ve výši: 

 v pracovní dny 25 % průměrného výdělku; 

 v sobotu 25 % + 10 % průměrného výdělku; 

 v neděli 25 % + 10 % průměrného výdělku; 

 ve svátek 25 % + 100 % průměrného výdělku. 

Příplatek za práci přesčas přísluší zaměstnanci, kterému nebude za tuto práci 

poskytnuto náhradní volno. Nařízená práce přesčas nesmí činit v průměru více než 8 hodin 

týdně v období 52 po sobě jdoucích týdnů a 150 hodin v kalendářním roce. Na základě 

dohody se zaměstnancem může zaměstnavatel požadovat práci přesčas nad tento rozsah.  

Do počtu hodin nejvýše přípustné práce přesčas se v daném období nezahrnuje práce přesčas, 

za kterou bylo zaměstnanci poskytnuto náhradní volno. 

Příplatek za směnný provoz přísluší odpolední směně ve výši 10 Kč za směnu a noční 

směně ve výši 10 % z průměrného výdělku za směnu. 

Šestý bod II. kapitoly řeší otázku mzdy za vadnou práci. Zaměstnanci, který svou 

vinou vyrobí vadný výrobek, nepřísluší za práci na tomto vadném výrobku mzda. Pokud 

vadný výrobek lze opravit a zaměstnanec tuto opravu provede, mzda mu za tuto práci 

přísluší.  
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Sedmý bod II. kapitoly definuje podmínky splatnosti mzdy. Mzda je splatná pozadu 

za měsíční období, vždy 12. den v měsíci následujícím.[3] 

Kapitola III. obsahuje ostatní ujednání. Opatřením ředitele společnosti se zakazuje 

kouření v celém objektu společnosti Mahr v Proboštově. Zaměstnanec je povinen oznámit 

zaměstnavateli každou změnu, která se týká mzdových nebo personálních záležitostí. V této 

kapitole je řešena také povinnost zaměstnanců dodržovat předpisy bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci a předpisy požární ochrany dle interní směrnice. Dále mají zaměstnanci 

povinnost nosit firemní pracovní oděv a využívat ochranné osobní pracovní pomůcky. Mezi 

ostatní ujednání patří i definování Vnitřního předpisu společnosti jako jednostranného aktu, 

který platí pro všechny zaměstnance společnosti, a který je uzavřen na dobu od května 2016 

do doby vydání nového předpisu. Zaměstnavatel si stanovuje, že seznámí zaměstnance 

s obsahem Vnitřního předpisu do třiceti dnů od jeho podpisu a nechá je do něho nahlížet. 

Vnitřní předpis je podepsán ředitelem společnosti dne 29. 4. 2016.[3] 

4.2 Zaměstnanecké benefity 

Pojmem zaměstnanecké benefity jsou označovány pracovní a mimopracovní 

podmínky poskytované zaměstnavatelem zaměstnancům, které jdou nad rámec jejich práv  

a nároků, stanovených pracovněprávními a souvisejícími právními předpisy. 

Společnost Mahr, spol. s r. o. umožňuje svým zaměstnancům čerpat dovolenou  

za kalendářní rok v délce o jeden týden delší, než je Zákoníkem práce stanoveno. 

Zaměstnanci mají tedy k dispozici celkem pět kalendářních týdnů. Protože má podnik 

pravidelně v závěru roku odstávku provozu, je zaměstnancům doporučeno ponechat si část 

dovolené na toto období. 

Další zaměstnaneckou výhodou je umožnění stravování v závodní jídelně, která byla 

zřízena v dubnu 2014 v rámci vybavení nové výrobní haly. Zaměstnanci společnosti mají 

možnost výběru ze čtyř hlavních jídel. Cena oběda, který se skládá z polévky, hlavního jídla 

a nápoje, činí 61 Kč. Zaměstnavatel přispívá na tuto cenu zaměstnancům částkou 29 Kč, což 

je 47,5 % z ceny oběda. 

Každý zaměstnanec, který dosáhne významného životního jubilea nebo při odchodu 

do důchodu, obdrží od společnosti univerzální poukázky v hodnotě 2 000 Kč. 
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4.3 Vnitřní faktory ovlivňující mzdový systém společnosti  
Mahr, spol. s r. o. 

Nejdůležitější vnitřní podmínkou ovlivňující odměňování ve společnosti je 

ekonomický a obchodní vývoj společnosti. V uvedené tabulce (Tabulka 2) je zaznamenán 

vývoj vybraných ukazatelů za účetní období od roku 2011 do roku 2015, včetně vývoje 

průměrného hrubého výdělku. Údaje za rok 2016 nebyly v době zpracování práce 

k dispozici. 

 

Tabulka 2 – Vývoj vybraných ukazatelů v období 2011 - 2015 

Účetní období [rok] 2011 2012 2013 2014 2015 

Tržby za prodej vlastních 

výrobků a služeb [tis. Kč] 
192 600 229 227 174 147 179 251 176 790 

        

Celkové náklady [tis. Kč] 258 024 288 839 249 790 278 324 295 286 

Osobní náklady [tis. Kč] 57 645 68 013 61 165 67 201 69 672 

Mzdové náklady [tis. Kč] 43 277 51 206 45 515 50 198 51 682 

Náklady na sociální 

zabezpečení a zdravotní 

pojištění [tis. Kč] 

14 368 16 807 15 650 16 735 17 597 

Sociální náklady [tis. Kč]       268 393 

            

Výsledek hospodaření za účetní 

období [tis. Kč] 
34 310 26 440 22 679 26 258 12 603 

            

Počet zaměstnanců celkem 152 165 154 153 159 

Zaměstnanci ve výrobě 123 136 125 121 120 

Zaměstnanci THP 29 29 29 32 39 

Hrubý měsíční výdělek [Kč] 23 726 25 862 24 629 27 341 27 088 

Zdroj: [8] + vlastní zpracování 

 

Výroba společnosti Mahr, spol. s r. o. je závislá na obchodním úspěchu sesterských 

společností v Německu. V roce 2011 zaznamenal automobilový, elektrotechnický a optický 

průmysl nárůst. Objem zakázek a požadavky od sesterských společností skupiny Mahr 

překračovaly plán výroby. Společnost přijala opatření, která vedla ke zvýšení produktivity 

práce, jako např. rozšíření stávající výrobní kapacity o třetí směnu, neplánovaný nákup dvou 
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obráběcích center a přijímání nových zaměstnanců. Rovněž aktivní propagací, např. účastí 

na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně, si společnost zvýšila podíl na českém  

a slovenském trhu. Z výše uvedené tabulky je patrné, že opatření přijatá v roce 2011, se 

kladně projevila v roce 2012 např. růstem tržeb o 19 % ve srovnání s rokem předcházejícím. 

Z tabulky je také patrné, že tržby v období od roku 2013 do roku 2015, byly na zhruba stejné 

úrovni.  

V roce 2012 společnost investovala prostředky do obnovy měřících přístrojů. 

Nejvýznamnější investiční akcí v roce 2013 byla realizace stavby nové výrobní haly a v roce 

2014 společnost investovala do nákupu výrobních strojů a přístrojů do této haly. Také 

v následujícím roce 2015 pokračoval trend investování do technického zázemí. Prioritou 

společnosti je neustálé zvyšování úrovně technického a technologického vybavení. [8] 

 

 

Obrázek 4 – Dílna v nové výrobní hale 

Zdroj: [Interní materiál] 

V době psaní diplomové práce bylo ve společnosti Mahr, spol. s r. o. zaměstnáno  

ve výrobním procesu celkem 103 zaměstnanců. Tabulka (Tabulka 2) uvádí výši osobních 

nákladů vynakládaných v souvislosti s platy zaměstnanců. Je patrné, že podíl mzdových 

nákladů na celkových nákladech se za sledované období pohybuje mezi 16 % až 18 %  



Bc. Jana Tichá: Mzdový systém vybraného průmyslového podniku  

2017  27 

a podíl mzdových nákladů na celkových osobních nákladech činí v průměru 75 %. Počet 

zaměstnanců je ve sledovaném období v zásadě stejný, až na rok 2012, kdy počet 

zaměstnanců - díky již zmíněným opatřením na zvýšení produkce - vzrostl na 165 osob, což 

je ve srovnání s rokem 2011 nárůst o 8,6 % pracovníků. V následující tabulce (Tabulka 3) je 

uveden přehled odpracované doby jednotlivých skupin zaměstnanců ve výrobě. Z přehledu 

je zřejmé, že výrobní úsek tvoří převážně stabilní pracovní kolektiv, který byl v posledním 

roce doplněný o 13 nových zaměstnanců. 

 

Tabulka 3 – Odpracovaná doba zaměstnanců ve výrobě ke dni 31. 12. 2016 

Odpracovaná doba  Počet zaměstnanců [osoby] Počet zaměstnanců [%] 

do 12 měsíců 13 12,62 

1 - 5 let 27 26,21 

6 - 10 let 20 19,42 

11 - 15 let 7 6,8 

16 - 20 let 20 19,42 

21 - 25 let 16 15,53 

Zdroj: [Interní informace + vlastní zpracování] 

Z hlediska věkové struktury tvoří tedy nepočetnější skupinu zaměstnanců ve výrobě 

pracovníci ve věku od 40 do 60 let - více než 64 % z celkového počtu zaměstnanců ve výrobě 

- jak je patrno z následující tabulky (Tabulka 4). 

Tabulka 4 – Věková struktura zaměstnanců ve výrobě ke dni 31. 12. 2016 

Věk zaměstnanců Počet zaměstnanců [osoby] Počet zaměstnanců [%] 

18 - 20 let 5 4,85 

21 - 25 let 7 6,80 

26 - 30 let 6 5,83 

31 - 35 let 3 2,91 

36 - 40 let 8 7,77 

41 - 45 let 16 15,53 

46 - 50 let 16 15,53 

51 - 55 let 18 17,48 

56 - 60 let 16 15,53 

61 - 63 let 8 7,77 

Zdroj: [Interní informace + vlastní zpracování] 
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4.4 Vnější faktory ovlivňující mzdový systém společnosti  
Mahr, spol. s r. o. 

Kromě tržního prostředí, vývoje nabídky a poptávky, cen surovin a materiálu, má  

na tvorbu mzdového systému zásadní vliv také situace na trhu práce. V následující tabulce 

(Tabulka 5) je za účetní období od roku 2011 do roku 2015 zachycen vývoj těchto vybraných 

mzdových ukazatelů: 

 průměrné hrubé měsíční mzdy v celé České republice; 

 průměrné hrubé měsíční mzdy v Ústeckém kraji; 

 mediánu hrubé měsíční mzdy v České republice i v Ústeckém kraji. Hodnota 

mediánu ukazuje mzdu uprostřed mzdového rozdělení a slouží pro lepší určení 

mzdové úrovně v dané skupině zaměstnanců; 

 hrubé měsíční mzdy zaměstnanců pracujících jako obsluha strojů, zařízení  

a montéři, zařazených v této kategorii podle hlavních tříd CZ-ISCO – 

Klasifikace zaměstnání; 

 hrubé měsíční mzdy ve společnosti Mahr, spol. s r. o. 

 

Tabulka 5 – Vývoj vybraných mzdových ukazatelů [Kč/měsíc] 

Účetní období [rok] 2011 2012 2013 2014 2015 

Průměrná hrubá měsíční mzda 

v ČR  
25 625 26 033 26 211 26 802 27 811 

Průměrná hrubá měsíční mzda 

v Ústeckém kraji  
23 081 23 608 23 886 24 331 25 301 

Medián hrubé měsíční mzdy 

v ČR  
21 782 21 997 22 266 22 844 23 726 

Medián hrubé měsíční mzdy v 

Ústeckém kraji  
20 533 20 999 21 385 21 686 22 644 

Hrubá měsíční mzda Obsluhy 

strojů a zařízení, montérů - 

podle CZ-ISCO  
21 348 21 282 21 522 22 413 23 228 

Hrubá měsíční mzda ve 

společnosti Mahr spol. s r. o. 
23 726 25 862 24 629 27 341 27 088 

Zdroj: [7] + vlastní zpracování 
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Za období od roku 2011 do roku 2015 dosahovala hrubá měsíční mzda ve společnosti 

Mahr, spol. s r. o. v průměru o 17,14 % vyšších hodnot než hrubá měsíční mzda 

zaměstnanců, kteří pracují jako obsluha strojů, zařízení a montéři a dále v průměru o 4,98 % 

vyšších hodnot než je průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnanců pracujících v Ústeckém 

kraji. V grafickém znázornění na uvedeném obrázku (Obrázek 5) je zachyceno srovnání 

průměrné hrubé měsíční mzdy v České republice, Ústeckém kraji a hrubé měsíční mzdy  

ve společnosti Mahr, spol. s r. o. V letech 2011, 2012, 2013 a 2015 byla mzda ve společnosti 

Mahr na 93 – 99% úrovni hrubé měsíční mzdy v České republice. V roce 2014 byla hrubá 

mzda ve společnosti Mahr, spol. s r. o. vyšší o 2 %. 

 

 

Obrázek 5 – Srovnání průměrné hrubé měsíční mzdy 

Zdroj: [Vlastní zpracování] 

4.5 Zpracování mezd ve společnosti Mahr, spol. s r. o. 
V době psaní diplomové práce společnost Mahr, spol. s r. o. využívá ke zpracování 

mzdové agendy informační systém společnosti RON Software spol. s r.o. Konkrétně se jedná 

o základní modul MZDY PROFI – verzi pro zpracování mezd pro 200 zaměstnanců. Tento 

modul zpracovává pouze mzdy bez vazby na další oblasti týkající se např. personálních  

a organizačních činností. 
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5 NÁVRHY ZMĚN VE MZDOVÉM SYSTÉMU A JEJICH 

EKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ 

Každá změna mzdového systému je podmíněna znalostí předpokládaného úhrnného 

mzdového nákladu nebo znalostí výše prostředků určených na mzdy pro následující období. 

Je potřeba si stanovit očekávané mzdové relace mezi výdělky specifických skupin 

zaměstnanců. Společnosti Mahr, spol. s r. o. navrhuji mzdové relace odvodit ze stávajících 

relací mezi zaměstnanci. 

5.1 Tarifní mzdový systém 

Společnost Mahr, spol. s r. o. odměňuje své zaměstnance ve výrobním úseku  

za vykonanou práci hodinovou časovou mzdou a zaměstnanci nejsou zařazeni do tarifních 

stupňů. Pro větší motivaci ke kvalitnímu pracovnímu výkonu a pro větší transparentnost 

rozlišení ohodnocení vykonávané práce navrhuji změnit stávající mzdový systém na tarifní 

mzdový systém. K zařazení pracovníků ve výrobě do tarifních stupňů společnosti doporučuji 

využít komplexní analytickou metodu se soustavou hledisek odstupňovaných podle váhy 

jejich působení. Zavedení nového mzdového systému pro pracovníky ve výrobě by mělo být 

provedeno v několika krocích, popsaných v níže uvedených podkapitolách. 

5.1.1 Mzdová hlediska 

Vedení společnosti by mělo jasně definovat hlediska, podle kterých se bude 

zaměstnancům určovat mzda. Základní hledisko pro poskytování mzdy by mělo být 

ohodnocení složitosti, odpovědnosti a namáhavosti práce. V rámci tohoto ukazatele lze 

posuzovat složitost pracovní činnosti, míru odpovědnosti i rizikovost. Další stejně významný 

ukazatel je hledisko seniority, které vyjadřuje zkušenost a dlouhodobé výkonnostní plnění 

pracovních úkolů. Společnost Mahr, spol. s r. o. je především výrobní podnik, proto musí 

být zohledněno také hledisko operativní výkonnosti a kvality práce s náročností pracovního 

prostředí a pracovních režimů. Společnosti doporučuji kombinaci těchto hledisek. 

Konkrétní práce nebo skupiny prací stejné složitosti, odpovědnosti a namáhavosti 

s přihlédnutím k odborné praxi a výkonnosti doporučuji zařadit do jednotlivých tarifních 

stupňů. Přesné členění jednotlivých prací do tarifních stupňů by mělo být stanoveno v tzv. 

katalogu prací v příloze podnikového mzdového předpisu. 

Dalším krokem by mělo být určení váhy jednotlivých hledisek ve mzdovém systému 

navzájem. Váha udává důležitost plnění ukazatele pro tvorbu mzdy. Společnosti Mahr, spol. 
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s r. o. doporučuji vyjádření váhy maximálním počtem bodů. V rámci každého hlediska je 

potřeba odstupňovat plnění tohoto ukazatele. Každý stupeň plnění ukazatele bude mít 

přidělenu svoji dílčí váhu, tzn. určitý počet bodů. Příklad stupňování hlediska je vyjádřen 

v dále uvedené tabulce (Tabulka 6). Hodnocení konkrétní pracovní činnosti proběhne 

zařazením práce do určitého stupně v rámci každého hlediska analytické metody. Součet 

bodů získaných při hodnocení jednotlivých ukazatelů bude udávat pořadí této práce na tarifní 

stupnici. Společnost si tak sama stanoví vnitřní strukturu hodnot a tímto způsobem může 

transparentně určit relativní hodnotu práce zaměstnance. 

V příloze č. 1 je uveden návrh na stanovení celkové relativní hodnoty práce. Návrh 

je zpracován formou tabulky, která obsahuje celkem dvacet hledisek hodnocení práce 

řazených ve sloupcích. V  řádcích je uvedeno stupňování jednotlivých hledisek. V dolní části 

tabulky je uvedena bodová váha jednotlivých hledisek. V posledním řádku je prostor  

k bodovému hodnocení každého hlediska pro konkrétního zaměstnance, včetně bodového 

hodnocení práce zaměstnance celkem. 

Pro rozčlenění a odstupňování konkrétních ukazatelů při hodnocení prací pro každou 

výrobní pozici doporučuji společnosti sestavení odborného týmu. Členy tohoto týmu by 

měli být vedoucí pracovníci s dlouhodobou praxí ve výrobním úseku, kteří detailně znají 

všechny pracovní operace prováděné konkrétní pracovní pozicí, dále také personalisté  

a zástupci ekonomického managementu, kteří znají předpokládaný úhrnný mzdový náklad, 

výši prostředků určenou na mzdy či součet prostředků na mzdy jednotlivých pracovníků  

za minulá období. Dle předpokládaného průměrného plnění ukazatelů tento tým pak určí 

základní sazbu a tou se stanoví váhový poměr k dalším ukazatelům. Suma těchto základních 

sazeb za všechna hlediska použitá k odměňování musí odpovídat předpokládaným 

ekonomickým a obchodním výsledkům. Na základě cílů a strategických záměrů společnosti 

odborný tým určí průběh sazeb u každého hlediska a také rozpětí každé tarifní třídy. 
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Tabulka 6 – Hledisko hodnocení: Praktické znalosti a zkušenosti 

Hledisko hodnocení 

Praktické znalosti a zkušenosti 

Stupňování úrovně praktických znalostí a zkušeností Stupeň  Váha [body] 

Nevyžadují se 1 0 

Odborná praxe více než 6 měsíců 2 5 

Odborná praxe více než 1 rok 3 10 

Odborná praxe více než 3 roky 4 15 

Odborná praxe více než 5 let 5 20 

Odborná praxe více než 7 let 6 30 

Odborná praxe více než 9 let 7 40 

Odborná praxe více než 12 let  8 50 

Váha ukazatele [body]  50 

Hodnocení zaměstnance [body] ? ? 

Zdroj: [5] + vlastní zpracování 

5.1.2 Vyhodnocování plnění ukazatelů 

Mzdový systém může efektivně fungovat jen tehdy, pokud budou dána jasná pravidla 

a bude dodržena určitá míra objektivity. Společnosti doporučuji konkrétní vymezení 

každého hlediska ve mzdovém předpisu. Všichni pracovníci tak budou znát přesnou definici 

parametrů ohodnocení ukazatelů, podle kterých budou zařazeni do určitého tarifního stupně. 

Protože v praxi zaměstnanci můžou vykonávat práce zařazené ve více stupních, doporučuji 

ve mzdovém předpisu pevně stanovit, že zaměstnanec bude zařazen podle tarifního stupně 

té pracovní činnosti, která je zaměstnancem vykonávána po převážnou většinu pracovní 

doby. Zároveň by ve mzdovém předpisu měl být určen způsob měření a vykazování plnění 

hledisek. 

5.2 Návrh znění vybraných bodů mzdového předpisu  

Společnost Mahr, spol. s r. o. řeší v současné době mzdovou agendu vnitřním 

předpisem. Vnitřní předpis/2016 pojednává o pracovněprávních vztazích, obsahuje 

ustanovení o pracovní době, směnném provozu, přestávkách v práci, řeší problematiku 

překážek v práci, zajištění závodní preventivní péče atp. 
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Pro větší flexibilitu a přehlednost navrhuji řešit mzdovou oblast v samostatném 

mzdovém předpisu. V případě jakékoliv změny, jako je např. úprava mzdové sazby z důvodu 

změny předpokládaných obchodních výsledků či strategických záměrů, nebude potřeba 

měnit celý vnitřní předpis. 

5.2.1 Označení zaměstnavatele 

V úvodním ustanovení mzdového předpisu by měl být označen zaměstnavatel, tzn. 

Společnost Mahr, spol. s r. o., přesným názvem a identifikačním číslem dle přidělení 

rejstříkového soudu. Dále nesmí chybět právní forma a sídlo společnosti s adresou. Toto 

ustanovení by mělo obsahovat také vymezení osob, které jsou oprávněny uzavřít 

dvoustranný právní úkon v pracovněprávních vztazích nebo stanovit práva 

v pracovněprávních vztazích, z nichž je zaměstnanec oprávněn tímto mzdovým předpisem. 

5.2.2 Předmět úpravy a obsahové zaměření 

Předmětem mzdového předpisu je úprava mzdových práv a s tím spojených 

povinností. Proto by společnost měla v této části mzdového předpisu blíže specifikovat 

mzdová práva a také další oblasti v pracovněprávních vztazích, které budou tímto předpisem 

upravovány. Tímto ustanovením by měl být vymezen vztah k jiným předpisům, které 

mzdová práva upravují, nebo ze kterých se vychází. Společnosti navrhuji např. toto úvodní 

znění předmětu úpravy: 

Tento mzdový předpis vydaný podle § 305 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce,  

ve znění pozdějších předpisů, stanovuje podmínky pro poskytování mzdy a některá další 

práva v pracovněprávních vztazích zaměstnanců společnosti Mahr, spol. s r. o., takovým 

způsobem, aby byl účinným nástrojem k dosažení cílů společnosti a ke spravedlivému 

ocenění práce jejích zaměstnanců. 

5.2.3 Rozsah platnosti 

Ve společnosti Mahr, spol. s r. o. existují různé skupiny zaměstnanců, které jsou 

zainteresovány na plnění cílů různými předpisy, řády a opatřeními. Proto společnosti 

doporučuji zajištění věcné provázanosti všech vnitřních norem, kterými jsou stanoveny 

stejná mzdová a ostatní práva v pracovněprávních vztazích. Tyto normy, které platí vedle 

sebe navzájem, nesmí být v rozporu. Společnosti navrhuji stanovit rozsah platnosti předpisu 

tzv. pozitivním vymezením, např. takto: 



Bc. Jana Tichá: Mzdový systém vybraného průmyslového podniku  

2017  34 

Tento mzdový předpis se vztahuje na zaměstnance ve výrobním i nevýrobním úseku. 

5.2.4 Vymezení mzdových plnění 

Mzdová plnění jsou poskytována pouze za práci, a to podle složitosti, odpovědnosti  

a namáhavosti práce, podle obtížnosti pracovních podmínek, pracovní výkonnosti  

a dosahovaných pracovních výsledků. Úkolem tohoto ustanovení mzdového předpisu je 

jednoznačně stanovit, která plnění jsou zaměstnancům poskytována za práci vykonávanou 

v pracovním poměru. Společnosti doporučuji mzdová plnění vymezit souhrnně a to např. 

tímto způsobem: 

Peněžitá plnění nebo plnění peněžité hodnoty poskytovaná zaměstnavatelem podle 

tohoto mzdového předpisu jsou mzdou. 

5.2.5 Podmínky poskytování mzdových složek 

V tomto bodě mzdového předpisu doporučuji společnosti uvést výčet všech hledisek 

a jejich charakteristik, dle kterých se bude zaměstnancům určovat základní mzda. Každý 

ukazatel musí mít stanovenu bodovou váhu jednotlivých stupňů plnění. Na základě 

dosaženého bodového ohodnocení za plnění všech hledisek bude stanovena celková relativní 

hodnota práce zaměstnance a dle tohoto hodnocení bude zařazen do mzdového tarifního 

stupně. Společnosti doporučuji např. toto definování základní mzdy: 

Zaměstnanci přísluší základní mzda ve výši násobku hodinového mzdového tarifu 

stanoveného v rámci rozpětí hodinových mzdových tarifů tarifního stupně, do kterého je 

zaměstnanec zařazen. Základní mzdu v rámci rozpětí stanoví nadřízený vedoucí 

zaměstnanec podle konkrétní složitosti, odpovědnosti a namáhavosti práce v rámci tarifního 

stupně, do kterého je zaměstnanec zařazen, a podle jeho výkonnosti. 
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Příklady možného vymezení některých hledisek s jejich váhovým odstupňováním jsou 

uvedeny níže: 

 

Odborná příprava – tímto ukazatelem je hodnocena kvalifikovanost práce vyjádřená 

úrovní teoretické přípravy, tj. stupněm vzdělání poskytovaným školskou výchovně vzdělávací 

soustavou, který je pro výkon práce nezbytně potřebný. 

Návrh vymezení jednotlivých stupňů pro hledisko hodnotící úroveň odborné přípravy je 

uveden v tabulce (Tabulka 7). 

 

Tabulka 7 – Hledisko hodnocení: Odborná příprava 

Hledisko hodnocení 

Odborná příprava 

Stupňování úrovně vzdělání Stupeň 
Váha 

[body] 

Základní  1 0 

Střední 2 15 

Střední s výučním listem 3 30 

Střední s maturitní zkouškou 4 45 

Vyšší odborné 5 55 

Vysokoškolské - bakalářský studijní program 6 65 

Vysokoškolské - magisterský studijní program 7 85 

Vysokoškolské - doktorský studijní program 8 100 

Zdroj: [5] + vlastní zpracování 
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Druh a rozsah dalšího vzdělávání – tímto ukazatelem je hodnocena kvalifikovanost 

práce vyjádřená druhem a rozsahem dalšího odborného vzdělání, který je pro výkon práce 

nezbytně potřebný. 

Návrh obecného vymezení jednotlivých stupňů pro hledisko hodnotící druh a rozsah 

dalšího vzdělávání je uveden v tabulce (Tabulka 8). 

 

Tabulka 8 – Hledisko hodnocení: Druh a rozsah dalšího vzdělávání 

Hledisko hodnocení 

Druh a rozsah dalšího vzdělávání 

Stupňování úrovně dalšího vzdělávání Stupeň 
Váha 

[body] 

Specializační a jiné kurzy do 50 hodin výuky, bez požadavku 

osvědčení a odborné způsobilosti 
1 0 

Specializační a jiné kurzy do 100 hodin výuky, bez požadavku 

osvědčení a odborné způsobilosti 
2 5 

Specializační a jiné kurzy nad 100 hodin výuky, nepravidelné 

ověřování způsobilosti zkouškou 
3 10 

Specializační a jiné kurzy nad 200 hodin výuky, nebo pravidelné 

ověřování způsobilosti zkouškou požadovanou obecně závazným 

právním předpisem 

4 15 

Pomaturitní nebo postgraduální studium. Dva a více požadovaných 

oborů vzdělání 
5 25 

Atestace požadovaná právním předpisem. Dva a více samostatných 

směrů vzdělání 
6 30 

Zdroj: [5]+ vlastní zpracování 
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Praktické znalosti a zkušenosti – tímto ukazatelem je hodnocena minimální potřebná 

úroveň praktických znalostí, dovedností a zkušeností, získaná po absolvování požadovaného 

vzdělání. Úroveň je vyjádřena délkou období, během kterého jsou vykonávány práce 

příbuzné nebo méně náročné vedoucí k získání požadovaných praktických znalostí  

a dovedností – tzv. odborná praxe. 

Návrh vymezení jednotlivých stupňů pro toto hledisko je uveden v tabulce (Tabulka 9). 

Tabulka 9 – Hledisko hodnocení: Praktické znalosti a zkušenosti 

Hledisko hodnocení 

Praktické znalosti a zkušenosti 

Stupňování úrovně znalostí a zkušeností Stupeň 
Váha 

[body] 

Nevyžadují se 1 0 

Odborná praxe více než 6 měsíců 2 5 

Odborná praxe více než 1 rok 3 10 

Odborná praxe více než 3 roky 4 15 

Odborná praxe více než 5 let 5 20 

Odborná praxe více než 7 let 6 30 

Odborná praxe více než 9 let 7 40 

Odborná praxe více než 12 let 8 50 

Zdroj: [5] + vlastní zpracování 

 

Složitost předmětu vykonávané práce a pracovní činnosti – tímto ukazatelem je 

hodnocena složitost předmětu vykonávané práce, která je dána počtem prvků, úrovní 

vzájemných vazeb a vztahů k těmto prvkům. Hodnocena je úroveň složitosti pracovní 

činnosti, míry konkrétnosti pracovních postupů, kvality a rozsahu vstupů a výstupů. 

Společnosti doporučuji toto hledisko posuzovat kombinací samostatného ohodnocení 

složitosti předmětu vykonávané práce a ohodnocení úrovně složitosti pracovní činnosti. 

Rozčlenění a odstupňování konkrétních ukazatelů by měl určit odborný tým společnosti. 

Návrh obecného vymezení jednotlivých stupňů pro hledisko hodnotící složitost 

předmětu vykonávané práce je uveden v tabulce (Tabulka 10). Obecné vymezení doporučuji 

doplnit o konkrétní příklady vykonávaných prací a činností v podniku. Zaměstnavatel  

i zaměstnanci tak budou mít k dispozici tzv. katalog prací a budou tedy přesně vědět,  

do jakého stupně a s jakým bodovým ohodnocením je konkrétní pracovní činnost zařazena. 
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Tabulka 10 – Hledisko hodnocení: Složitost předmětu vykonávané práce 

Hledisko hodnocení 

Složitost předmětu vykonávané práce 

Stupňování úrovně složitosti předmětu vykonávané práce Stupeň  
Váha 

[body] 

Jednotlivé kusy, předměty, jednoduché ruční nástroje bez vzájemných 

vazeb 
1 0 

Více předmětů uspořádaných nebo sestavených do celku bez dalších 

vazeb a návazností 
2 10 

Celky a sestavy několika předmětů s logickým uspořádáním bez vazeb 

na jiné celky 
3 20 

Mnoho předmětů jako součást systému se vzájemnými vazbami a 

souvztažnostmi, které jsou součástí systému nebo systémy bez dalších 

vazeb 

4 30 

Ucelené systémy s vnitřním řádem mnoha předmětů s dílčími vazbami 

na malý okruh dalších systémů 
5 40 

Ucelené samostatné systémy s případným členěním na dílčí subsystémy 

a s vazbami na další systémy 
6 50 

Komplexní systémy s vnitřním členěním na ucelené subsystémy s 

úzkými vazbami na další systémy a s dalším vnitřním členěním 
7 60 

Komplexní samostatný systém složený ze samostatných sourodých 

systémů 
8 70 

Komplexní systém složený ze samostatných různorodých systémů se 

zásadními určujícími vnitřními a vnějšími vazbami 
9 80 

Komplexní celopodnikový systém, nejsložitější střední článek řízení, 

komplexní správní systém velké organizace 
10 90 

Celospolečenský obor, složitý technický provozní systém složený ze 

subsystémů s rozsáhlými vnějšími a vnitřními vazbami 
11 100 

Obor průřezový nebo jinak věcně a organizačně složitý s návaznostmi 

do mezinárodních systémů, s mimořádným objemem dat a 

nejnáročnějšími způsoby jejich zpracování 

12 110 

Soubor oborů nebo obor vědní nebo umělecké disciplíny se zásadními 

vazbami na další vědní nebo umělecké obory 
13 120 

Národní systémy zásadního významu, odvětví jako soubor vzájemně 

provázaných průřezových oborů, mezinárodní systémy 
14 130 

Globální světové systémy se zásadním významem pro nadnárodní 

regionální nebo celonárodní systémy, vědní obor 
15 140 

Zdroj: [5]+ vlastní zpracování 
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Návrh obecného vymezení jednotlivých stupňů pro hledisko hodnotící úroveň 

složitosti pracovní činnosti je uveden v tabulce (Tabulka 11). 

 

Tabulka 11 – Hledisko hodnocení: Úroveň složitosti pracovní činnosti 

Hledisko hodnocení 

Úroveň složitosti pracovní činnosti 

Stupňování úrovně složitosti pracovní činnosti Stupeň  
Váha 

[body] 

Práce konané podle přesných postupů, bez nebo s jednoznačnými 

vazbami na další procesy a činnosti - manipulační práce 
1 0 

Rutinní, přesně vymezené práce stejného druhu podle přesného zadání a 

s přesně vymezenými výstupy, s malou možností odchylky a s 

rámcovými návaznostmi na další procesy - opakované práce 

2 15 

Stejnorodé, přesně vymezené práce se zadáním a s přesně vymezenými 

výstupy, s větší možností volby jiného postupu a rámcovými 

návaznostmi na další procesy - rutinní práce 

3 30 

Různorodé, rámcově vymezené práce se zadáním podle obvyklých 

postupů, se stanovenými výstupy, postupy a značnými vazbami na další 

činnosti - odborná činnost 

4 45 

Zajišťování širšího souboru prací - činností s rámcově stanovenými 

vstupy a způsobem vykonávání a vymezenými výstupy, činnosti jsou 

organickou součástí širších procesů - odborná specializovaná činnost 

5 60 

Zajišťování komplexu činností s obecně vymezenými vstupy, rámcově 

stanovenými výstupy, značnou variantností způsobu řešení a postupů a 

specifickými vazbami na široký okruh procesů - systémová činnost 

6 75 

Komplex systémových činností s variantními obecnými vstupy, 

rámcově stanovenými výstupy a předem nespecifikovanými způsoby a 

postupy se širokými vazbami na další procesy - systémová 

specializovaná činnost 

7 90 

Činnosti s nespecifikovanými vstupy, způsoby řešení a velmi rámcově 

vymezenými výstupy s velmi širokými vazbami na další procesy - tvůrčí 

rozvojová a koncepční činnost 

8 105 

Činnosti s nespecifikovanými vstupy, způsobem řešení i výstupy s 

možnými vazbami na celé spektrum dalších činností - vědecká činnost 
9 120 

Zdroj: [5] + vlastní zpracování 
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Složitost pracovních vztahů – tímto hlediskem je hodnocena úroveň a intenzita 

odborných pracovních vztahů daná řídícím nebo organizačním stupněm, dle kterého jsou 

vztahy zajišťovány. 

Společnosti doporučuji toto hledisko posuzovat kombinací samostatného ohodnocení 

úrovně pracovních vztahů a odborné náročnosti pracovních vztahů. Návrh vymezení 

jednotlivých stupňů pro hledisko úrovně pracovních vztahů je uveden v tabulce (Tabulka 12). 

 

Tabulka 12 – Hledisko hodnocení: Úroveň pracovních vztahů 

Hledisko hodnocení 

Úroveň pracovních vztahů 

Stupňování úrovně pracovních vztahů Stupeň  
Váha 

[body] 

Pracovní vztahy se spolupracovníky nebo s přímými nadřízenými 1 0 

Pracovní vztahy v rámci organizačního celku a s jednotlivými občany 2 10 

Pracovní vztahy v rámci celé organizace, s občanskou veřejností, 

technologické vazby s jinými právními subjekty 
3 15 

Pracovní vztahy mezi právními subjekty 4 20 

Pracovní vztahy s proměnlivými skupinami právních subjektů, na 

celostátní a mezinárodní úrovni 
5 25 

Zdroj: [5]+ vlastní zpracování 
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Organizační a řídící náročnost a působnost – tímto hlediskem je hodnocena úroveň, 

ze které jsou pracovní procesy usměrňovány, úroveň územní působnosti a organizační 

náročnost pracovních procesů. 

Společnosti doporučuji toto hledisko posuzovat kombinací samostatného ohodnocení 

ukazatele úrovně usměrňování pracovních procesů a jejich působností a ukazatele 

organizační náročnosti pracovních procesů. Návrh vymezení jednotlivých stupňů  

pro hledisko úrovně usměrňování pracovních procesů s územní působností je uveden 

v tabulce (Tabulka 13). 

 

Tabulka 13 – Hledisko hodnocení: Úroveň usměrňování pracovních procesů a jejich působnost 

Hledisko hodnocení 

Úroveň usměrňování pracovních procesů a jejich působnost 

Stupňování úrovně usměrňování pracovních procesů Stupeň  
Váha 

[body] 

Práce neobsahující organizační a řídící náročnost a které nemají žádnou 

územní působnost 
1 0 

Řízení a usměrňování procesů v proměnlivých skupinách, týmech a 

jiných nestálých organizačních celcích, bez organické podřízenosti 

skupiny zaměstnanců 

2 5 

Řízení a koordinace na prvním stupni řízení 3 10 

Řízení a komplexní koordinace na druhém stupni řízení 4 15 

Řízení a komplexní koordinace na třetím a vyšším stupni řízení 5 20 

Vrcholové řízení. Celostátní působnost. Řízení a koordinace systémů s 

celostátní působností 
6 25 

Mezinárodní působnost 7 30 

Zdroj: [5] + vlastní zpracování 
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Odpovědnost za škody – tímto hlediskem je hodnocena náročnost práce vyplývající 

z odpovědnosti za škody, které mohou vzniknout vlastní činností nebo činností vykonávanou 

na základě chybných rozhodnutí, jednání, příkazů a opatření. Výše odpovědnosti odpovídá 

z pravděpodobnosti vzniku a rozsahu škody a z různé míry odstranitelnosti této škody. 

Návrh vymezení jednotlivých stupňů pro hledisko odpovědnosti za škody je uveden 

v následující tabulce (Tabulka 14). 

 

Tabulka 14 – Hledisko hodnocení: Odpovědnost za škody 

Hledisko hodnocení 

Odpovědnost za škody 

Stupňování úrovně odpovědnosti za škody Stupeň  
Váha 

[body] 

Odpovědnost za škody, které mohou vzniknout vlastní činností, 

odstranitelné přibližně do jednoho týdne vlastními silami a bez dopadu 

do jednání dalších osob 

1 0 

Odpovědnost za škody, které mohou vzniknout vlastní činností, které 

nelze odstranit vlastními silami, ale skupinou spolupracovníků v době 

do jednoho měsíce, nebo za škody, které mohou vzniknout činností 

úzké skupiny pracovníků na základě chybného rozhodnutí, odstranitelné 

do jednoho měsíce 

2 10 

Odpovědnost za škody, které mohou vzniknout vlastní činností, 

odstranitelné pouze za pomoci široké skupiny pracovníků za období do 

jednoho roku, nebo za škody, které mohou vzniknout činností široké 

skupiny pracovníků jednající na základě chybných příkazů, 

odstranitelné do jednoho roku 

3 20 

Odpovědnost za neodstranitelné škody a nenahraditelné škody, které 

mohou vzniknout vlastní činností, nebo za škody, které mohou 

vzniknout jednáním široké skupiny pracovníků mimo organizaci v 

důsledku chybného rozhodnutí, odstranitelné pouze za pomoci široké 

skupiny pracovníků i mimo organizaci v období delším než jeden rok 

4 30 

Odpovědnost za neodstranitelné škody, které mohou vzniknout v 

důsledku chybného rozhodnutí široké skupiny osob, organizací nebo 

jiných subjektů. Odpovědnost za škody s negativními dopady na 

jednání na mezinárodní úrovni 

5 40 

Zdroj: [5] + vlastní zpracování 
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Odpovědnost za zdraví – tímto hlediskem je hodnocena práce z pohledu možného 

ohrožení zdraví a životů spolupracovníků a dalších osob. Stupeň odpovědnosti vyplývá  

ze stupně pravděpodobného rozsahu ohrožení. 

Návrh vymezení jednotlivých stupňů pro hledisko odpovědnosti za zdraví je uveden 

v následující tabulce (Tabulka 15). 

 

Tabulka 15 – Hledisko hodnocení: Odpovědnost za zdraví 

Hledisko hodnocení 

Odpovědnost za zdraví 

Stupeň dalšího vzdělávání Stupeň 
Váha 

[body] 

Odpovědnost za vlastní zdraví a život 1 0 

Odpovědnost za ohrožení zdraví a bezpečnosti spolupracovníků v 

rámci jednoho pracovního celku 
2 10 

Odpovědnost za ohrožení zdraví a bezpečnosti široké skupiny 

pracovníků nebo jednotlivých osob mimo pracovní proces 
3 20 

Odpovědnost za možné ohrožení zdraví a bezpečnosti široké skupiny 

osob mimo pracovní proces 
4 30 

Odpovědnost za možné obecné ohrožení zdraví a bezpečnosti osob 5 40 

Zdroj: [5]+ vlastní zpracování 
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Zátěž fyzická – tímto hlediskem je hodnocen stupeň fyzické námahy, zatížení svalově 

kosterního aparátu a délka trvání fyzicky namáhavých činností. 

Návrh vymezení jednotlivých stupňů pro hledisko fyzické zátěže je uveden 

v následující tabulce (Tabulka 16). 

 

Tabulka 16 – Hledisko hodnocení: Zátěž fyzická 

Hledisko hodnocení 

Zátěž fyzická 

Stupňování fyzické zátěže Stupeň  
Váha 

[body] 

Střídavá aktivace drobných svalových skupin v základní poloze vsedě 

nebo vestoje při malé hmotnosti předmětů a příznivých vnějších 

podmínkách 

1 0 

Jednostranné a dlouhodobé zatížení drobných svalových skupin, 

zejména prstů, zápěstí, předloktí i celých paží při pracovní poloze vsedě 

i vestoje. Rychlost pohybů závisí na pracovním rytmu. Hmotnost 

předmětů je od 1 do 5 kg. Vnější podmínky jsou mírně zhoršené 

2 10 

Jednostranné a dlouhodobé zatížení větších svalových skupin trupu a 

paží spojené s přecházením, otáčením nebo jiným podobným pohybem, 

s občasným výkonem práce v podřepu, vkleče a vleže. Hmotnost 

předmětů do 20, či 25 kg (při součinnosti více osob). Vnější podmínky 

jsou zhoršené 

3 20 

Jednostranné, dlouhodobé a nadměrné zatížení prstů, zápěstí, paží, 

trupu a dolních končetin. Předměty různých hmotností. Častá změna 

pracovní polohy, s výkonem práce v podřepu, vkleče, vleže, při 

špatných úchopových možnostech při zvedání břemen. Vnější 

podmínky jsou zhoršené 

4 30 

Jednostranné, dlouhodobé a nadměrné zatížení velkých svalových 

skupin trupu v kombinaci s pažemi nebo drobnými svalovými 

skupinami. Častá změna pracovní polohy. Manipulace s předměty 

různých hmotností, včetně nejvyšších. Trvalý vliv vnějších podmínek 

zvyšujících fyzickou zátěž 

5 40 

Zdroj: [5] + vlastní zpracování 

 

  



Bc. Jana Tichá: Mzdový systém vybraného průmyslového podniku  

2017  45 

Zátěž psychická a smyslová – tímto hlediskem je hodnocena psychická náročnost 

práce vyplývající ze složitosti poznávání a chápání procesů a jejich interpretace, z nároků 

na paměť, tvůrčí představivost a pozornost, na schopnost analýzy, syntézy, kombinace  

a rozlišování jevů a procesů v souvislosti s prováděnou prací. Hlediskem je zároveň 

hodnocena zraková obtížnost, náročnost a požadavky na zrakový výkon, dále náročnost  

na sluchové rozlišování zvukových informací, náročnost na hmat, čich, chuť atp. 

Návrh vymezení jednotlivých stupňů pro hledisko psychické a smyslové zátěže je 

uveden v  tabulce (Tabulka 17). 

 

Negativní vlivy práce – tímto hlediskem jsou hodnoceny negativní vlivy práce, které 

vyplývají z celkové zátěže organizmu, z náročnosti na soustředěnost, vnímání, pohotovost  

či emociální stabilitu. Tento ukazatel hodnotí také rizika pracovního úrazu vyplývající 

z přímého výkonu pracovní činnosti. 

Návrh vymezení jednotlivých stupňů pro hledisko zohledňující negativní vlivy práce 

je uveden v tabulce (Tabulka 18). 

 

Mimořádné vlastnosti a schopnosti požadované při výkonu práce – tímto hlediskem 

jsou hodnoceny vlivy práce, které nejsou zohledněny v ostatních hlediscích, nebo jsou 

zohledněny nedostatečnou měrou. 

Návrh vymezení jednotlivých stupňů pro hledisko zohledňující mimořádné vlastnosti 

a schopnosti požadované při výkonu práce je uveden v tabulce (Tabulka 19). 
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Tabulka 17 – Hledisko hodnocení: Zátěž psychická a smyslová 

Hledisko hodnocení 

Zátěž psychická a smyslová 

Stupňování psychické a smyslové zátěže Stupeň  
Váha 

[body] 

Běžné nároky na psychiku při výkonu opakujících se pracovních činností 

podle přesných postupů. Běžné nároky na zrak, bez rozlišování detailů bez 

optických pomůcek. Možnost střídání pohledů nablízko a do dálky. Dobré 

světelné podmínky. Běžné nároky na další smysly 

1 0 

Mírně zvýšené nároky na psychiku spojené se samostatným řešením 

stejnorodých činností dle daných postupů s případným rozhodováním mezi 

přesně vymezenými možnostmi s nutností přizpůsobení se vnějším 

podmínkám s nároky na krátkodobou paměť. Mírně zvýšené požadavky na 

zrak. Nutnost vnímání detailů, barevného rozlišení, zvýšené nároky na 

okohybné svaly, akomodaci, nutnost používání zvětšovacích nástrojů. Mírně 

zvýšené požadavky na osvětlení. Zvýšené požadavky na další smysly 

2 5 

Zvýšené nároky na psychiku vyplývající ze samostatného řešení úkolů při 

procesech různorodého charakteru s časovou proměnlivostí. Provádění 

běžných dílčích změn dle působení vnějších podmínek, s nároky na 

dlouhodobější paměť, schopnost srovnávání, pozornost. Zvýšené požadavky 

na zrak, přesné rozlišování drobných detailů, zraková kontrola kvality. 

Nutnost osvětlení. Značně zvýšené nároky na hloubkové vidění, na okohybné 

svaly. Nutnost rozlišování sluchových informací 

3 10 

Zvýšená psychická námaha spojená se samostatným řešením úkolů při 

procesech různorodého charakteru. Nároky na operativnost, aplikační 

schopnosti a přizpůsobivost vnějším podmínkám. Nároky na logické myšlení 

a představivost s nutností rozhodování o změnách. Vysoké nároky na zrak, 

identifikace malých detailů s vyskytujícími se změnami. Výskyt jasů a 

kontrastů s možností oslnění. Rozlišování tónových charakteristik. Zvýšené 

nároky na vestibulární aparát 

4 20 

Psychická námaha spojená se samostatným řešením soustavy úkolů se 

zastoupením abstraktních jevů a procesů, s nároky na jejich interpretaci, s 

nutností rozhodování o změnách se všemi důsledky. Vysoké nároky na 

paměť, flexibilitu, schopnost analýzy a syntézy. Vysoké nároky na 

vestibulární aparát 

5 30 

Značná psychická námaha spojená s velkou složitostí kognitivních procesů s 

vyšším stupněm abstraktního myšlení, představivosti a generalizace. Nutnost 

rozhodování mezi značným počtem možných postupů dle různých kritérií 

rozhodování 

6 40 

Vysoká psychická námaha spojená s vysokými nároky na tvůrčí myšlení, 

objevování nových způsobů řešení netradičním způsobem s aplikací metod z 

dalších oblastí  

7 50 

Velmi vysoká psychická námaha spojená s vysokými nároky na tvůrčí 

myšlení ve vysoce abstraktní rovině se značnou variabilitou a 

kombinovatelností procesů a jevů. Schopnost nekonvenčního systémového 

náhledu v širokých souvislostech. Rozhodování na základě velmi obecných 

hypotéz 

8 60 

Zdroj: [5] + vlastní zpracování 
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Tabulka 18 – Hledisko hodnocení: Negativní vlivy práce 

Hledisko hodnocení 

Negativní vlivy práce 

Stupňování úrovně negativních vlivů práce Stupeň  
Váha 

[body] 

Běžná zátěž nervové soustavy a běžné nároky na soustředěnost, 

pohotovost a emocionální stabilitu, bez rizika pracovního úrazu 
1 0 

Pracovní činnost v prostředí se specifickým vlivem na nervovou 

soustavu při stejnorodých monotónních pracovních operacích, s 

případným vznikem pracovního úrazu 

2 5 

Pracovní činnost ve značně zatěžujících pracovních podmínkách, se 

zvýšenými nároky na soustředěnost, pohotovost a emocionální stabilitu, 

ve ztížených časových či prostorových souvislostech, s malým rizikem 

pracovního úrazu. Práce spojená s rizikem mechanického poranění, 

popálení, chemického poleptání a s výskytem stresových situací 

3 10 

Pracovní činnost v silně zatěžujícím pracovním či společenském 

prostředí se značnými nároky na soustředěnost, pohotovost a 

emocionální stabilitu spojená s častým výskytem stresových situací. 

Zvýšené riziko pracovního úrazu 

4 15 

Pracovní či společenské prostředí s vysokými nároky na soustředěnost, 

pohotovost a emocionální stabilitu v nejnáročnějších časových a 

prostorových souvislostech s vysokou odpovědností mimořádně 

zatěžující nervovou soustavu. Značné riziko pracovního úrazu 

5 20 

Pracovní činnost s velmi vysokým rizikem úrazu a ohrožení života v 

podmínkách, kde se předpokládá značná míra ohrožení i při realizaci 

zábranných opatření 

6 25 

Zdroj: [5] + vlastní zpracování 

 

Tabulka 19 – Hledisko hodnocení: Mimořádné vlastnosti a schopnosti požadované při výkonu 

práce 

Hledisko hodnocení 

Mimořádné vlastnosti a schopnosti požadované při výkonu práce 

Stupňování úrovně mimořádných vlastností a schopností požadovaných 

při výkonu práce 
Stupeň  

Váha 

[body] 

Pracovní činnost bez nároků na mimořádné fyzické, smyslové a 

psychické předpoklady 
1 0 

Pracovní činnost s nároky na mimořádné fyzické a smyslové 

předpoklady 
2 10 

Pracovní činnost s nároky na mimořádné psychické předpoklady 3 20 

Zdroj: [5] + vlastní zpracování 
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Obtížnost pracovního režimu – tímto hlediskem se posuzují pracovní podmínky dle 

obtížnosti pracovních režimů – vyplývajících z rozvržení pracovní doby. 

Návrh vymezení jednotlivých stupňů pro hledisko zohledňující obtížnost pracovního 

režimu je uveden v tabulce (Tabulka 20). 

 

Negativní vlivy pracovního prostředí – tímto hlediskem se posuzuje obtížnost pracovní 

činnosti působením negativních vlivů pracovního prostředí, rizikovost pracovního prostředí, 

škodlivost a zdravotní závadnost. 

Návrh vymezení jednotlivých stupňů pro hledisko zohledňující působení negativních 

vlivů pracovního prostředí na pracovní činnost je uveden v tabulce (Tabulka 21). 

 

Rizikovost pracovního prostředí – tímto hlediskem se posuzuje rizikovost pracovního 

prostředí, kde nelze vymezit jiný specifický vliv na poškození organizmu, ale při vykonávání 

pracovní činnosti je nutno překonat určité přirozené psychické zábrany. 

Návrh vymezení jednotlivých stupňů pro hledisko zohledňující rizikovost pracovního 

prostředí na pracovní činnost je uveden v tabulce (Tabulka 22). 

 

Pracovní schopnosti a pracovní způsobilost – tímto hlediskem se posuzuje odborná  

a duševní způsobilost zaměstnance, smyslové předpoklady a fyzická způsobilost vykonávat 

danou pracovní činnost. 

Návrh vymezení jednotlivých stupňů pro hledisko zohledňující pracovní schopnosti 

a pracovní způsobilost je uveden v tabulce (Tabulka 23). 

 

Pracovní výkonnost – tímto hlediskem se posuzuje intenzita a kvalita vykonávaných 

pracovních činností. Výsledky práce jsou hodnoceny dle množství, kvality a termínů plnění. 

Návrh vymezení jednotlivých stupňů pro hledisko zohledňující pracovní výkonnost je 

uveden v tabulce (Tabulka 24). 
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Tabulka 20 – Hledisko hodnocení: Obtížnost pracovního režimu 

Hledisko hodnocení 

Obtížnost pracovního režimu 

Stupňování úrovně obtížnosti pracovního režimu Stupeň  
Váha 

[body] 

Pracovní činnost v jedné ranní směně v pracovním dni 1 0 

Pracovní činnost v odpolední směně, v dělené směně s přerušením do 

dvou hodin; pracovní činnost ve dvousměnném pracovním režimu 

složeném z ranní a odpolední směny 

2 5 

Pracovní činnost v noční směně, pracovní činnost v noci, práce v dělené 

směně s přerušením delším než dvě hodiny, pracovní činnost ve 

dvousměnném pracovním režimu složeném z ranní a noční směny 

3 10 

Pracovní činnost ve třísměnném pracovním režimu 4 15 

Pracovní činnost při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby, v 

nepřetržitém pracovním režimu, práce ve svátek a práce přesčas 
5 20 

Zdroj: [5] + vlastní zpracování 

Tabulka 21 – Hledisko hodnocení: Negativní vlivy pracovního prostředí 

Hledisko hodnocení 

Negativní vlivy pracovního prostředí 

Stupňování úrovně negativních vlivů pracovního prostředí Stupeň  
Váha 

[body] 

Pracovní činnost v odpudivém pracovním prostředí s nedostatečnými 

sociálními podmínkami  
1 0 

Pracovní činnost v prostředí se specifickým vlivem na fyzickou a 

duševní pohodu a organizmus zaměstnance. Pracovní činnost pod 

vlivem mimořádných klimatických podmínek, pod vlivem klimatických 

podmínek v jiných zeměpisných pásmech, v prostředí s jiným životním 

stylem 

2 10 

Pracovní činnost  ve zdraví škodlivém pracovním prostředí; pracovní 

činnost se společensky nepřizpůsobivými osobami 
3 20 

Pracovní činnost ve zdraví škodlivém pracovním prostředí s 

prokázanými následky specifického poškození organizmu; pracovní 

činnost v konfliktním a nepřátelském prostředí 

4 30 

Zdroj: [5] + vlastní zpracování 
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Tabulka 22 – Hledisko hodnocení: Rizikovost pracovního prostředí 

Hledisko hodnocení 

Rizikovost pracovního prostředí 

Stupňování rizikovosti pracovního prostředí Stupeň  
Váha 

[body] 

Pracovní činnost ve výškách nebo nad volnou hloubkou se zajištěnými 

podmínkami pro bezpečné vykonávání pracovní činnosti  
1 0 

Pracovní činnost v prostředí s případným rizikem ohrožení života a 

zdraví, kde si zaměstnanec sám vytváří podmínky pro bezpečné 

vykonávání pracovní činnosti 

2 15 

Pracovní činnost v prostředí se soustavným rizikem ohrožení života a 

zdraví, kde nejsou předem dané technologické postupy 
3 30 

Pracovní činnost v extrémně rizikovém prostředí; pracovní činnost s 

osobami s předpokládaným nepřátelským vystoupením proti životu a 

zdraví dalších osob 

4 45 

Pracovní činnost v prostředí s bezprostředním ohrožením života 5 60 

Zdroj: [5] + vlastní zpracování 

 

Tabulka 23 – Hledisko hodnocení: Pracovní schopnosti a pracovní způsobilost 

Hledisko hodnocení 

Pracovní schopnosti a pracovní způsobilost 

Stupňování úrovně pracovních schopností a pracovní způsobilosti Stupeň  
Váha 

[body] 

Standardní odborná a duševní způsobilost zaměstnance. Smyslová a 

fyzická způsobilost vykonávat pracovní činnost 
1 0 

Vysoké smyslové předpoklady a fyzická způsobilost zaměstnance 

vykonávat pracovní činnost se značnými nároky. Schopnost vykonávat 

práce monotónní, pružně se přizpůsobovat změnám, nést odpovědnost 

za škody způsobované skupinou dalších zaměstnanců. Schopnost 

logického myšlení a pohotového úsudku 

2 5 

Maximální smyslové předpoklady a fyzická způsobilost zaměstnance 

vykonávat pracovní činnost s extrémními nároky. Výjimečné 

předpoklady pro využití smyslových orgánů, vysoká duševní a odborná 

způsobilost pro vykonávání pracovní činnosti  

3 10 

Velmi vysoká duševní a odborná způsobilost vykonávat pracovní 

činnost, schopnost pružně reagovat na změny, nést odpovědnost za 

škody způsobované širokou skupinou osob mimo pracovní proces. 

Schopnost účinně a předem reagovat na konkrétní a abstraktní jevy 

4 20 

Výjimečné tvůrčí a manažerské schopnosti. Univerzální využitelnost 

zaměstnance 
5 30 

Zdroj: [5] + vlastní zpracování 
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Tabulka 24 – Hledisko hodnocení: Pracovní výkonnost 

Hledisko hodnocení 

Pracovní výkonnost 

Stupňování úrovně pracovní výkonnosti Stupeň  
Váha 

[body] 

Standardní kvalita a množství odpovídající běžným fyziologickým a 

neuropsychickým možnostem s požadovaným dodržováním termínů 
1 0 

Nadstandardní kvalita, vysoká intenzita využívání fyziologických a 

neuropsychických možností v kratším než stanoveném termínu 
2 20 

Vysoká kvalita zásadně ovlivňující výsledky práce pracoviště; množství 

odpovídající krajním fyziologickým a neuropsychickým možnostem s 

výrazným zkracováním termínů 

3 40 

Velmi vysoká kvalita a výsledky ovlivňující přínos v hlavním výrobním 

programu 
4 60 

Mimořádná kvalita a výsledky ovlivňující zásadním způsobem rozvoj 

zaměstnavatele 
5 80 

Zdroj: [5] + vlastní zpracování 

 

5.2.6 Společná a závěrečná ustanovení 

Tento bod mzdového předpisu by měl obsahovat vysvětlení důležitých pojmů, 

podmínky zaokrouhlování některých mzdových částek, vazby na další vnitropodnikové 

normy a řády. Ve společných ustanoveních je možno upravit podmínky splatnosti a výplaty 

mzdy. V závěrečném ustanovení je vhodné uvést pravidla pro změny mzdového předpisu, 

výpovědní dobu platnosti předpisu, kompetence osob pro změny předpisu a především také 

podmínky seznamování zaměstnanců s tímto předpisem, např. takto: 

Příslušný vedoucí je povinen seznámit předem všechny podřízené zaměstnance 

s obsahem tohoto mzdového předpisu. 

Mzdový předpis musí mít přesně stanoven okamžik, kdy nabývá platnosti. 

V ustanovení o účinnosti může být také stanoven termín ukončení účinnosti, či podmínky 

ukončení, např. tímto způsobem: 

Tento mzdový předpis nabývá účinnosti dne 1. 11. 2017 a končí svoji účinnost  

31. 12. 2018. Jestliže nebude připraven mzdový předpis, který by tento mzdový předpis 

nahradil, platí tento mzdový předpis nadále. 



Bc. Jana Tichá: Mzdový systém vybraného průmyslového podniku  

2017  52 

V praxi je možné stanovit také rozdílnou účinnost některých ustanovení, např. tímto 

způsobem: 

Ustanovení článku 8 tohoto mzdového předpisu o další mzdě nabývá účinnosti jeden 

rok po nabytí platnosti tohoto mzdového předpisu. 

Podmínkou platnosti mzdového předpisu je podpis zaměstnavatele. 

5.3 Příklad možného stanovení relativní hodnoty práce brusiče kovů 

Dle charakteristiky Národní soustavy povolání - brusič kovů seřizuje a obsluhuje 

brousicí stroje a provádí práce nutné při broušení kovových součástí, dílů strojů a nástrojů. 

Pracovní činnosti brusiče kovů jsou následující: 

 příprava pracovního procesu, seřízení funkcí stroje, nastavení na požadované 

tolerance, upnutí a vyrovnání obrobků a nástrojů; 

 kontrola používání brusných nástrojů a nastavení tolerance; 

 řízení stroje pomocí příslušných obsluhovacích prvků; 

 čtení údajů různých měřicích a kontrolních přístrojů k přezkoušení korektního 

průběhu práce během výrobního provozu; 

 ošetřování a údržba příslušného vybavení, strojů a nástrojů a provádění 

jednoduchých opravářských prací; 

 stanovení pracovních postupů, prostředků a metod; 

 čtení a použití technických podkladů; 

 odzkoušení vyrobených předmětů za použití různých měřicích a zkušebních 

přístrojů; 

 určení parametrů řezu a sestavení nástrojů a materiálů pro pracovní proces; 

 evidování technických dat o průběhu a výsledcích práce. 

Potřebnou kvalifikaci pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s výučním listem  

v oboru obráběč kovů, obráběčské práce. Jinou alternativu představuje střední vzdělání  

s výučním listem v oboru mechanik opravář, opravářské práce, střední vzdělání s výučním 

listem v oboru zámečník, zámečnické práce a údržba a střední vzdělání s výučním listem  

v oboru nástrojař, nástrojařské práce.[16] 
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K výkonu pozice brusiče jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí: 

 technické kreslení ve strojírenství a v kovovýrobě; 

 obecné zásady a postupy péče o stroje, zařízení a investiční celky; 

 kovové materiály a slitiny a jejich vlastnosti (např. tvrdost, pružnost, 

houževnatost aj.); 

 strojní součásti a polotovary a jejich parametry (rozměry, jakost povrchu aj.); 

 nástroje, přípravky a měřidla ve strojírenství; 

 technologie broušení. 

K výkonu pozice brusiče jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti: 

 vyvažování brousicích kotoučů; 

 obsluha brusek; 

 ostření nástrojů na nástrojových bruskách; 

 orientace v normách a v technických podkladech pro provádění obráběcích 

operací; 

 určování výchozích technologických základen polotovarů před jejich 

obráběním; 

 měření a kontrola délkových rozměrů, geometrických tvarů, vzájemné polohy 

prvků a jakosti povrchu; 

 volba druhu, tvaru a zrnitosti brusných nástrojů; 

 upínání brousicích nástrojů, upínání obrobků a ustavování jejich polohy  

na různých druzích brusek, honovaček a ševingovacích strojů; 

 ošetřování a údržba různých druhů brusek, honovaček a ševingovacích strojů 

atd. 

Při posuzování pracovních podmínek člověk není vystaven žádné významné zátěži. 

Dle CZ-ISCO se hodnota mzdy pro pozici - seřizovači a obsluha konvenčních strojů  

na broušení - v podnikatelské sféře pohybuje od 17 796 Kč do 36 580 Kč.[16] 

Příklad stanovení relativní hodnoty práce zaměstnance pracujícího na pozici brusiče 

kovů je uveden v příloze č. 2. Na základě celkového bodového hodnocení ve výši 260 bodů 

by byl tento zaměstnanec zařazen do konkrétního tarifního stupně s přiřazenou konkrétní 

mzdovou sazbou. 
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5.4 Návrh změny informačního systému zpracovávajícího 

problematiku mezd 
Jak již bylo zmíněno v kapitole 4. 5, společnost Mahr, spol. s r. o. využívá  

ke zpracování mzdové agendy informační systém společnosti RON Software spol. s r.o. 

Využíván je základní modul MZDY PROFI – s verzí pro zpracování mezd pro 200 

zaměstnanců. Tento konkrétní modul zpracovává pouze mzdy bez vazby na další oblasti 

týkající se např. personálních a organizačních činností. Proto společnosti Mahr, spol. s r. o. 

navrhuji změnu informačního systému tak, aby byla možná implementace nového 

hodnocení práce zaměstnanců dle zařazení v jednotlivých stupních v rámci každého hlediska 

s provázaností do dalších agend, např. do personalistiky, BOZP atp. 

Pro účely nalezení vhodného řešení změny informačního systému byly osloveny firmy 

zabývající se tvorbou mzdových a personálních programů včetně jejich implementace. 

Firmy byly kontaktovány prostřednictvím poptávkových formulářů na svých internetových 

stránkách s tímto požadavkem: 

Dobrý den, pro výrobní společnost se 160 zaměstnanci hledám řešení pro zavedení 

nového mzdového systému. Zajímala by mě finanční a časová náročnost implementace, 

případně prosím o zaslání Vaší nabídky na můj e-mail. 

Děkuji za Váš čas. 

S pozdravem Jana Tichá 

Vybrány a osloveny byly tyto firmy: 

 RON Software spol. s r.o., http://www.ron.cz/; 

 Elanor spol. s r.o., http://www.elanor.cz/;  

 KARAT Software, http://www.karatsoftware.cz/; 

 Vema, a. s., http://www.vema.cz. 
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5.4.1 RON Software spol. s r.o. 

Firma RON Software spol. s r. o. se zabývá komplexními dodávkami informačních 

systémů, včetně analýzy, montáže, instalace, implementace a školení uživatelů. V současné 

době softwarové portfolio firmy tvoří následující produkty: 

 MZDY, PERSONALISTIKA - programy pro zpracování mezd a vedení 

podrobné personalistiky; 

 DOCHÁZKA - automatizovaný docházkový a přístupový systém; 

 JÍDELNA - elektronická objednávka a výdej stravy; 

 MAJETEK - operativní evidence majetku, daňové a účetní odpisy, 

inventarizace pomocí čárového kódu; 

 SKLAD - fakturační a objednávkový systém, evidence faktur, objednávek  

a pošty. 

Firma na poptávku reagovala konkrétní nabídkou jednak základního modulu programu 

MZDY PROFI verze 7, SQL do 200 zaměstnanců – který již společnost Mahr, spol. s r. o. 

využívá – a jednak nabídkou modulu PERSONALISTIKA. Tento modul může být 

provozován samostatně nebo může být nasazen jako rozšíření mzdového systému nebo 

rozšíření docházkového systému. Systém PERSONALISTIKA se skládá ze základního jádra 

a rozšiřujících modulů. V rámci tohoto systému lze využít např. moduly HODNOCENÍ nebo 

SCHOPNOSTI a DOVEDNOSTI – KOMPETENCE PRACOVNÍKA. Tyto programy 

umožňují definovat požadované schopnosti a dovednosti zaměstnanců. Každá dovednost 

může mít definovány různé sledované úrovně. V programech je vytvořen nástroj – speciální 

formulář, který umožňuje v přehledné formě monitorovat a porovnávat u každého 

zaměstnance jeho dosažené úrovně dovedností s požadavky, které jsou na něho kladeny 

podle jeho zařazení na pracovní místo, nebo na prvek organizační struktury. Šablona 

hodnocení představuje seznam různých kritérií v definovaném pořadí s definovanou 

množinou odpovědí. Těmto kritériím je přiřazena bodová hodnota a váha v rámci celého 

hodnocení.[13] 

  

http://www.ron.cz/www/cz/sluzby/
http://www.ron.cz/www/cz/sluzby/
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V následující tabulce (Tabulka 25) je uvedena kalkulace ceny za instalaci  

a implementaci programu MZDY PROFI, tzn. cena, kterou již společnost Mahr, spol. s r. o. 

investovala. 

 

Tabulka 25 - Kalkulace ceny za instalaci a implementaci programu MZDY PROFI 

Software Modul Kusy 
Cena bez 

DPH [Kč] 

DPH 

[%] 

Cena celkem 

s DPH [Kč] 

Program MZDY PROFI 
základní/100 

zaměstnanců 
1 24 980,00 21 30 225,80 

  

dalších 100 

zaměstnanců 
1 15 000,00 21 18 150,00 

Software celkem     39 980,00   48 375,80 

            

Služby           

Instalace software 
instalace a 

konfigurace 
1 5 000,00 21 6 050,00 

Implementace 
nastavení 

systému a školení 
2 8 000,00 21 19 360,00 

Služby celkem     21 000,00   25 410,00 

            

Cena celkem     60 680,00   73 785,80 

Zdroj: Nabídka firmy RON Software spol. s r. o. + vlastní zpracování 

 

V další tabulce (Tabulka 26) je uvedena kalkulace ceny za instalaci a implementaci 

vybraných modulů programu PERSONALISTIKA. Podrobný popis využití, funkčnosti  

a provázanosti jednotlivých modulů je uveden v nabídce firmy RON Software spol. s r. o. 

v příloze č. 4. 
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Tabulka 26 - Kalkulace ceny za instalaci a implementaci modulů programu PERSONALISTIKA 

Software Modul Kusy 
Cena bez 

DPH [Kč] 

DPH 

[%] 

Cena celkem 

s DPH [Kč] 

Program 

PERSONALISTIKA 
          

  
RON PORTÁL 1 15 990,00 21 19 347,90 

  
ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 1 7 990,00 21 9 667,90 

  
DOKUMENTY 1 11 990,00 21 14 507,90 

  
BOZP 1 3 990,00 21 4 827,90 

  
PRACOVNÍ POMŮCKY 1 3 990,00 21 4 827,90 

  
HODNOCENÍ 1 11 990,00 21 14 507,90 

  

SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI - 

KOMPETENCE PRACOVNÍKA 
1 11 990,00 21 14 507,90 

  
VZDĚLÁNÍ A ŠKOLENÍ 1 11 990,00 21 14 507,90 

  
SCHVALOVACÍ PROCESY 1 3 990,00 21 4 827,90 

  
LÉKAŘSKÉ PROHLÍDKY 1 7 990,00 21 9 667,90 

Software celkem     91 900,00   111 199,00 

            

Služby           

Instalace software instalace a konfigurace 1 5 000,00 21 6 050,00 

Implementace nastavení systému a školení 1 8 000,00 21 9 680,00 

Služby celkem     13 000,00   15 730,00 

            

Cena celkem     104 900,00   126 929,00 

Zdroj: Nabídka firmy RON Software spol. s r. o. + vlastní zpracování 

Kompletní zavedení nového informačního systému firmou RON Software spol. s r. o. 

včetně programu MZDY PROFI a programu PERSONALISTIKA znamená náklad ve výši 

200 714,80 Kč. Jak už bylo uvedeno, společnost Mahr, spol. s r. o. v době psaní diplomové 

práce již program MZDY PROFI využívá, proto by cena za změnu informačního systému, 

který by umožnil implementaci změn, činila 126 929 Kč. 

Nabídka firmy RON Software spol. s r. o. je uvedena v příloze č. 3. 
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5.4.2 Elanor spol. s r. o. 

Firma Elanor spol. s r. o. vyvinula software, který pokrývá veškerou agendu související 

s výpočtem mezd a činností personálních oddělení. Software Elanor Global Java Edition 

(EGJE) je robustní software pro mzdy a personalistiku. Lze jej instalovat a nastavit podle 

jednotlivých oblastí a na míru klientům. Je možné nainstalovat pouze oblasti, které bude 

zákazník využívat.  

Jednotlivé oblasti systému EGJE:  

 administrace;  

 základní personalistika;  

 ostatní personální činnosti;  

 mzdová oblast;  

 kvalifikace;  

 uchazeči o zaměstnání;  

 docházka;  

 cestovní příkazy;  

 systemizace.  

Mzdová oblast je zaměřena na kompletní zpracování mezd od převzetí podkladů 

z docházkového systému až po vypracování výstupních podkladů pro vnitropodnikové 

rozbory a pro orgány státní správy či orgány zabezpečující veřejné služby.[14]  

Firma si vyžádala vyplnění dotazníku k získání některých informací za účelem 

vypracování nabídky a reagovala sdělením předpokládané doby implementace a finanční 

náročnosti. Dle sdělení firmy by implementační proces trval čtyři měsíce a částka za veškeré 

výdaje spojené se zavedením softwaru EGJE by neměla překročit 250 000 Kč bez DPH. 

Sdělení firmy Elanor spol. s r. o. je uvedeno v příloze č. 5. 
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5.4.3 KARAT Software a.s. 

Firma KARAT Software a.s. je výrobcem a dodavatelem komplexních informačních 

systémů a doprovodných služeb. KARAT je informační systém obsahující širokou škálu 

modulů od účetnictví a ekonomiky přes řízené sklady, obchod a marketing, manažerské 

řízení a rozhodování, pokročilé plánování výroby atd.  

Jedním z modulů je také SOFTWARE NA MZDY KARAT, který umožňuje 

zpracování mezd a nabízí tyto funkce: 

 variabilní mzdové složky a srážky; 

 více způsobů zadávání mezd; 

 on-line výpočet mezd; 

 příkazy k úhradě; 

 automatické zaúčtování mezd; 

 roční zúčtování daní; 

 evidenční listy důchodového pojištění; 

 přihlášky a odhlášky k nemocenskému pojištění; 

 statistiky; 

 šablony pracovněprávních dokumentů; 

 mzdové listy, zápočtové listy; 

 výplatní pásky (tisk do skrytých obálek, elektronické odeslání); 

 napojení na docházkové systémy. 

Firma na poptávku reagovala obecně - nabídkou komplexních služeb souvisejících se 

zavedením informačního systému po stránce softwarové a hardwarové, včetně veškerých 

dalších služeb, jako jsou např. převody stávajících dat, servisní podporou po celou dobu 

užívání a nabídkou financování informačního systému. Dle sdělení firmy je nabídka služeb 

a produktů zaměřena na střední a větší společnosti a cena za investici do řešení se pohybuje 

od 400 000 Kč výše, v závislosti na počtu uživatelů a rozsahu jednotlivých modulů.[15] 

Sdělení firmy KARAT Software a.s. je uvedeno v příloze č. 6. 
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5.4.4 Vema, a. s. 

Firma Vema, a. s. je dodavatelem ucelených řešení v oblasti informačních systémů pro 

řízení lidských zdrojů, ekonomiky a logistiky ve státních i privátních organizacích v České 

a Slovenské republice. Produkty zabývající se problematikou lidských zdrojů uspokojí jak 

menší subjekty, které chtějí řešit jen mzdovou problematiku a základní personální evidenci, 

tak velké společnosti požadující komplexní řešení. Firma umožňuje také vzdálený přístup 

k systému přes internet formou služby Vema V4 Cloud. 

Firma Vema, a. s. nabízí řešení těchto oblastí: 

 personální řešení; 

 mzdy;  

 ekonomický systém; 

 komplexní řízení lidských zdrojů 

 další oblasti jako např. docházkový systém, pracovní cesty, benefity atd. 

Firma na poptávku reagovala konkrétní nabídkou PERSONÁLNÍHO SYSTÉMU 

VEMA, který umožňuje evidenci veškerých osobní údajů o zaměstnancích, poskytne 

informace o pracovním vztahu s možností sledovat vybrané personální události a informovat 

o nich různé skupiny příjemců. Systém nabízí možnost komplexního výpočtu mezd  

s elektronickou komunikací na zdravotní pojišťovny, na správu sociálního zabezpečení,  

do peněžních ústavů atd. Jednou z mnoha funkcí systému je nastavení odměňování dle 

individuálních potřeb organizace. PERSONÁLNÍ SYSTÉM Vema je hrazen po celou dobu 

využívání měsíční částkou zahrnující běžný technologický rozvoj a legislativní změny.[17] 

V dále uvedené tabulce (Tabulka 27) je uvedena kalkulace ceny za služby související 

s dodávkou a instalací systému. 
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Tabulka 27 – Kalkulace ceny za instalaci a implementaci PERSONÁLNÍHO SYSTÉMU VEMA 

1. varianta Cena/měsíc bez DPH [Kč] 

Instalace u zákazníka   

PERSONÁLNÍ SYSTÉM VEMA 2 452,00 

  

2. varianta Cena/měsíc bez DPH [Kč] 

VEMA V4 Cloud   

PERSONÁLNÍ SYSTÉM VEMA 2 697,00 

Poplatek za uložení a správu dat 500,00 

Celkem za měsíc 3 197,00 

  

  Cena bez DPH [Kč] 

2 ks přístupových certifikátů 1 920,00 

  

Standardní školení Cena/osoba bez DPH [Kč] 

Zpracování mezd 5 600,00 

Personalistika 3 100,00 

  

  Cena bez DPH [Kč] 

Služby úvodního nastavení 22 600,00 

Zdroj: Nabídka firmy Vema, a. s. + vlastní zpracování 

 

Zavedení PERSONÁLNÍHO SYSTÉMU VEMA, který umožňuje variabilní nastavení 

odměňování dle individuálních potřeb, by pro společnost Mahr, spol. s r. o. znamenalo  

v 1. variantě jednorázovou investici ve výši 31 300 Kč a pravidelnou měsíční úhradu ve výši 

2 452 Kč. Náklad 2. varianty s využitím vzdáleného přístupu přes internet by činil 

jednorázově 33 220 Kč a měsíční úhradu ve výši 3197 Kč. 

Nabídka firmy Vema, a. s. je uvedena v příloze č. 7. 

5.4.5 Doporučená změna informačního systému 

Z výše oslovených firem, které předložily svoji nabídku personálních a mzdových 

informačních systémů, společnosti Mahr, spol. s r. o. doporučuji využít nabídku firmy RON 

Software spol. s r. o. a dokoupit vybrané moduly, viz (Tabulka 26), programu 

PERSONALISTIKA. Tento program umožní implementaci nového hodnocení práce 

zaměstnanců. Protože společnost již využívá mzdový program MZDY PROFI, jedná se 

pouze o doplnění stávajícího informačního systému s nákladem ve výši 126 929 Kč. 
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6 ZÁVĚR 

Podstatou systému odměňování v pracovněprávním procesu je spravedlivé, 

transparentní a motivační ohodnocení práce. Nejdůležitějším prvkem tohoto systému je 

mzdový systém, jako soubor prostředků, pravidel a metod, na základě kterého je 

zaměstnancům zaměstnavatelem vyplácena mzda, jako peněžité plnění za vykonávanou 

práci. Pro zaměstnavatele je mzdová politika strategicky důležitou oblastí při řízení lidských 

zdrojů. 

Cílem diplomové práce bylo navržení vhodných změn mzdového systému společnosti 

Mahr, spol. s r. o. Práce je rozdělena do tří částí.  

V první části jsem teoreticky vymezila základní pojmy týkající se mzdové 

problematiky a mzdového systému, včetně souvisejících zákonných úprav. Popsala jsem 

tvorbu mzdového systému s vnitřními a vnějšími podmínkami ovlivňujícími mzdový 

systém. Věnovala jsem se otázce mzdových nákladů a mzdových relací. Charakterizovala 

jsem jednotlivé metody hodnocení práce zaměstnanců. Podrobně jsem popsala hlediska 

hodnocení, dle kterých je mzda zaměstnancům poskytována.  

Ve druhé části diplomové práce jsem analyzovala současný mzdový systém 

společnosti. Popsala jsem faktory ovlivňující odměňování, jako např. některé vybrané 

ukazatele ekonomického a obchodního vývoje společnosti za posledních pět účetních 

období, včetně srovnání průměrné hrubé mzdy zaměstnanců společnosti Mahr, spol. s r. o. 

s průměrnou hrubou mzdou v ČR a v Ústeckém kraji. 

V závěrečné části jsem společnosti navrhla změny mzdového systému. Doporučila 

jsem změnit mzdový systém na tarifní a zpracovala jsem návrh nového přístupu k hodnocení 

práce zaměstnanců dle komplexní analytické metody. V návrhu znění nového mzdového 

předpisu jsem definovala jednotlivá hlediska hodnocení práce zaměstnanců s rozlišením 

váhy stupňů obtížnosti práce. Pro realizaci změn mzdového systému je potřeba změnit také 

informační systém, který dosud společnost využívá. Z tohoto důvodu jsem oslovila firmy 

zabývající se dodávkou informačních systémů. Dle zaslaných nabídek jsem společnosti 

Mahr, spol. s r. o. doporučila rozšířit stávající informační systém firmy RON Software  

spol. s r. o. o další program PERSONALISTIKA s moduly, které umožní implementaci 

všech změn mzdového systému, které jsem v diplomové práci navrhla.  
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Věřím, že doporučené změny mzdového systému, které jsem navrhla, společnosti  

Mahr, spol. s r. o. a jejím zaměstnancům, můžou přinést transparentnější a více motivující 

systém odměňování. 
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