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Úvod

Vybral jsem si diplomovou práci na téma: „Řízení lidských zdrojů“. Toto téma 

v sobě zahrnuje širokou škálu možných témat. Společnost SMO a. s. mě požádala 

o zpracování tématu: „Finanční zainteresovanost zaměstnanců“. Jedná se o analýzu 

současného systému odměňování vedoucích pracovníků jednotlivých divizí a návrh 

vhodného způsobu odměňování pracovníků odpovědných za chod společnosti tak, 

aby byl tento vázán na výkon společnosti. 

Hlavním cílem je nalezení takového systému, který bude řídící pracovníky

motivovat směrem k lepším výkonům společnosti, ať již lepším výkonem rozumíme 

zvýšení zisku či zlepšení kvality poskytovaných služeb.

Pro svou diplomovou práci jsem si vybral společnost SMO a. s. (Služby města 

Orlové). Tato společnost se zabývá širokou škálou činností, je jedním z hlavních zdrojů 

pracovních míst pro město Orlovou a má dostatečně dlouhou historii pro zkoumání 

a porovnávání dat. Já sám, jako občan Orlové, jsem konzumentem služeb SMO a. s., 

tudíž mám i osobní zájem na zvýšení efektivnosti této společnosti. Rovněž tato 

společnost zaujala velmi vstřícný postoj v otázce zpřístupnění dat, informací a ostatních 

faktorů důležitých pro zpracování DP.
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1 Teoretická východiska řešené problematiky

Abychom mohli stanovit funkční a účinný systém finanční zainteresovanosti 

zaměstnanců, musí být splněno několik podmínek – jedná se o účinné a objektivní 

hodnocení pracovníků i jednotlivých pracovních míst a dále efektivní systém 

odměňování. Na základě hodnocení pracovních míst a jejich jednotlivé analýzy po té 

můžeme navrhnout modifikaci mzdového systému tak, aby více odrážela podíl daného 

zaměstnance na výsledcích hospodaření celého podniku, tím zaměstnance více 

angažovat do dění v podniku, pozitivně působit na jeho motivaci, tím zvýšit 

jeho produktivitu a dosáhnout tak lepších výsledků hospodaření.

1.1 Hodnocení pracovníků

Hodnocení pracovníků patří mezi nejdůležitější činnosti vedoucích pracovníků. 

Plní řadu funkcí, především bychom mohli jmenovat poznávací a stimulační. Je obtížné 

určit, co přesně u daného pracovníka hodnotit. Mezinárodní úřad práce vytvořil seznam 

faktorů, které by při hodnocení měly být brány v úvahu. Jsou to: 
Tabulka č. 1.1: Faktory důležité pro hodnocení pracovníků

Analýza a úsudek
Bystrost
Dělání chyb a jejich dopad
Dovednosti
Duševní úsilí
Duševní zátěž
Fyzické požadavky
Hospodaření se zdroji
Iniciativa
Komplexnost v přístupu
Kontakt s lidmi a diplomacie
Obratnost
Obtížnost práce
Odborná příprava a zkušenosti
Odpovědnost za peníze, materiál, 

informace, zařízení, evidenci 
a zpracování hlášení 

Odpovědný přístup k práci
Plánování a koordinace
Plnění úkolů
Pracovní podmínky
Přesnost
Rizikovost práce
Rozhodování
Řešení problémů
Řízení a kontrola lidí
Sociální dovednosti
Soudnost (rozvážnost)
Středovost práce
Tvořivost
Úsilí
Vzdělání
Znalost práce
Znalosti všeobecně

(4, s 242)

Pokud bychom však chtěli na základě tohoto seznamu faktorů hodnotit pracovníky 

a pracovní místa, bylo by to značně obtížné. Seznam je totiž pouze výčtem nijak 

nezařazeným. Goodridge tyto faktory doplnil, upravil a uspořádal do následující tabulky:
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Tabulka č. 1.2: Faktory důležité pro hodnocení pracovníků seřazené podle návaznosti na pracovní proces

VKLAD PRACOVNÍKA
CHARAKTERISTIKY 

PRACOVNÍHO PROCESU
VÝSTUPY

Vzdělání
Kvalifikace
Dovednosti
Zkušenosti
Znalosti
Kontakty
Duševní schopnosti
Fyzická síla/kondice

Rozhodování
Řešení problémů
Odpovědnost
Tvořivost
Vliv na výsledky
Iniciativa
Plánování / organizování
Řízení / kontrola
Argumentování
Vztahy k ostatním
Komunikace
Pečování
Bystrost / obratnost
Pracovní podmínky
Používání věcí
Využívání zdrojů
Složitost
Přesnost
Spolehlivost

Zisk
Výkon
Produktivita
Kvalita
Prodej

(4, s 243)

Tato tabulka je již mnohem více využitelná, neboť rozlišuje mezi faktory 

hodnotícími pracovníka a faktory hodnotícími pracovní proces. Hodnocení pracovníků 

na jednotlivých pracovištích i jednotlivých pracovních místech se tak stává reálnější. Čím 

přesnější systém hodnocení se nám podaří vytvořit, tím lepší informace získáme. Tyto 

mohou být podkladem pro rozhodování o dalším rozvoji pracovníků, lepší motivaci 

a odměňování pracovníků, zlepšování produktivity práce a výkonnosti, odhalování rezerv 

či odstraňování problémů.

Mnoho vedoucích pracovníků  však hodnocení považuje za jednorázové nárazové 

„akce“ a využívají je hlavně (někdy pouze) v následujících případech:

 po zapracování nového pracovníka

 zjištění příčin poklesu produktivity

 při organizačních změnách

 na požádání samotného pracovníka

 nové motivace pracovníka

Hodnocení by však mělo být prováděno i bez podobných impulsů. Mělo by být 

prováděno neustále jako proces, jenž přináší užitek jak organizaci, tak i samotným 
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pracovníkům. Výsledky hodnocení by měly být součástí podnikového personálního 

informačního systému (1).

Efektivní, jednoduchý a transparentní systém hodnocení pracovníků podává 

důležité podklady pro tvorbu mezd. Mzdový systém by měl být tudíž přímo navázán 

na systém hodnocení. Díky této návaznosti se dá dosáhnout daleko spravedlivějšího 

odměňování, předcházení sporů na pracovišti z důvodů pocitu nespravedlnosti, lepší 

motivaci, pocitu jistoty u zaměstnanců a především růstu produktivity práce. Každý 

zaměstnanec si může zjistit, podle jakých faktorů je hodnocen a jak důležité jednotlivé 

faktory jsou. Díky tomu může lépe ovlivnit své hodnocení, odhadnout výši své odměny, 

tu pozitivně ovlivňovat a tím zvyšovat produktivitu svou, svého oddělení a tím i celého 

podniku. Při nejasném systému hodnocení, neefektivním či netransparentním přístupu 

může docházet k situacím, kdy dva lidé na stejném pracovišti se stejnými pracovními 

úkoly jsou hodnoceni naprosto stejně, přestože jejich pracovní výsledky jsou diametrálně 

odlišné. U pracovníka, jehož produktivita je nízká, pracovní úsilí malé, dosažené 

výsledky mizivé, a který vykazuje vysokou zmetkovitost nebude ohodnocení, 

jež nepřihlíží k výsledkům práce, nijak motivující pro zvýšení produktivity práce, 

zlepšování výsledků či odstraňování chyb. Naproti němu jeho kolega, jehož produktivita 

je vysoká, vykazuje vysoké pracovní úsilí, snaží se inovovat a racionalizovat procesy 

a zvyšovat efektivitu své práce, nabude oprávněného pocitu nespravedlnosti, pokud 

za svou práci obdrží stejnou odměnu, jako výše jmenovaný pracovník. To po té povede 

k demotivaci, poklesu produktivity práce, úpadku pracovní morálky a tím i poklesu, resp. 

propadu výsledků hospodaření. Proto je efektivnost systému odměn kriticky důležitá.

Při hledání efektivního systému hodnocení a následného odměňování musíme mít 

na paměti, že jeho hlavním účelem je nalezení rovnováhy mezi zaměstnanci, 

jimi odvedenou prací, jejich spokojeností a udržitelnými náklady zaměstnavatele. 

Znamená to tedy, že systém hodnocení je významným komunikačním prostředkem mezi 

společností a jejími zaměstnanci a také silným nástrojem politiky firmy. 

Jedním z předpokladů efektivního systému je jeho jasná struktura, transparentnost 

a jednoduchost. V jednoduchosti je síla – příliš složitý systém, jakkoli efektivní, kterému 

zaměstnanci, jichž se týká, nebudou rozumět, ztrácí na efektivitě. Je tedy nutné vytvořit 

takovou strukturu faktorů, která bude klást důraz na požadované cíle, bude však zároveň 

natolik přehledná a jednoduchá, že ji porozumí každý zaměstnanec.
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Cílem hodnocení zaměstnanců z hlediska zaměstnavatele je zjistit, do jaké míry 

zvládá pracovník nároky svého pracovního místa, jaká je možnost jeho dalšího využití 

v podniku a diferencovat odměňování. Konkrétní úkoly lze vymezit následovně (2):

1. Získat potřebné informace o pracovním výkonu a chování 

pracovníka

2. Rozhodovat o rozmístění pracovníků (povýšení, převedení, 

přeložení)

3. Rozhodovat o dalším vzdělávání pracovníka

4. Plánovat osobní rozvoj a nástupnictví v pracovních funkcích

5. Poskytovat pracovníkovi informace nutné ke zvýšení efektivity 

jeho práce či ke zvýšení jeho produktivity

6. Diferencovat odměňování

7. Zjišťovat účinnost personálního řízení

V praxi sleduje hodnocení zpravidla pouze některé z uvedených úkolů. V případě 

zaměření na odměňování je sledován především pracovní výkon daného zaměstnance, 

pokud je cílem například rozvoj managementu, sleduje se osobnost pracovníka, 

jeho pracovní a sociální chování.

Zaměstnanci poskytuje hodnocení také cenné informace a to především (2):

1. k porovnání své představy o sobě a svých možnostech, 

schopnostech a dovednostech s představami svého nadřízeného 

a podle toho přizpůsobovat své pracovní a kvalifikační úsilí.

2. k získání zpětné vazby ve smyslu získání informací o spokojenosti 

s jeho prací

3. ve sdělení své vlastní představy v oblasti odměňování

Než je možné jakékoli hodnocení provádět, je nutné zřídit nebo pověřit jednotku, 

resp. jednotky,  které budou mít tato hodnocení na starosti. Nejčastěji se tímto zabývají 

personální a zaměstnanecké útvary. Ty jsou zodpovědné za vyprojektování 

celopodnikových systémů hodnocení, poskytování pomoci a poradenství jednotlivým 

stupňům řízení při provádění hodnocení jejich zaměstnanců a v neposlední řadě také 

dbát na racionální využívání výsledků hodnocení ke zvyšování produktivity práce.  

Druhou skupinou, zabývající se hodnocením, jsou zpravidla řídící pracovníci. 

Tito nejčastěji hodnotí poslání pracovníka v pracovním procesu, výsledky jeho 

pracovního úsilí a přínos pro daný proces. Hodnocením však mohou být pověřeni 

i externí specialisté. Ti jsou výhodní pro podnik hlavně kvůli zkušenostem, skvělé znalosti 
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problematické oblasti, nejsou osobně zaangažování ani vztahově provázáni a vykazují 

profesionální přístup. Nevýhodou pak je jednak jejich cena, jednak odkrytí citlivých 

vnitropodnikových informací.

U hodnocení je také důležitá jeho frekvence. Je známým faktem, že pokud 

na chybu není její původce upozorněn ihned, příp. v nejbližší době, ztrácí pozdní 

hodnocení (nejčastěji ve formě trestu např. snížením prémií) svůj význam. Pokud po půl 

roce strhnu zaměstnanci ze mzdy určitou částku proto, že před šesti měsíci učinil chybu, 

nebude to mít žádný pozitivní efekt, spíše naopak. Stanovení správné frekvence 

hodnocení se proto stává důležitou otázkou. Můžeme zde však nalézt určité obecné 

zásady. Pracovníky top managementu je nejlépe hodnotit podle manažerských smluv, 

minimálně však jednou ročně. I zde však dochází v moderní době u některých firem 

k odklonu. Například automobilka Volkswagen hodnotí své vrcholné manažery podle 

výsledků jednotlivých investičních akcí. Taková investiční akce může trvat i několik let. 

Ředitele jednotlivých úseků je vhodné hodnotit dvakrát až čtyřikrát do roka. Přímé 

pracovníky je dobré hodnotit minimálně čtyřikrát ročně, nejlépe však každý měsíc.

Základním předpokladem úspěchu hodnocení je jeho řádná příprava. Je důležité 

zajistit hodnotící akt managementem v součinnosti s personálním útvarem. Druhým 

neméně důležitým předpokladem je ovládání metod hodnocení managementem 

a dodržování pravidel efektivního průběhu hodnocení a přijímání závěrů. Jako poslední 

ze zásadních faktorů můžeme uvést plně uznanou důležitost hodnocení a jeho 

nezastupitelnou roli pro další rozhodovací postupy. 

1.2 Odměňování

Výsledkem hodnotícího procesu je odměna, které se odráží například ve mzdě, 

zvýhodněních či kariérním postupu. Mnohé podniky uplatňují tzv. hodnotící listy, 

které obdrží zaměstnanci společně s výplatní páskou. Tyto listy obsahují informace 

o aspektech hodnocení, o tom, k čemu bylo při hodnocení přihlíženo, jak je daný 

zaměstnanec ohodnocen, co by se dalo zlepšit a podobně. Díky tomu má každý 

zaměstnanec dostatečný přehled o tom, co se od něj očekává a může tak daleko lépe 

ovlivňovat své vlastní hodnocení a tím i výši a velikost svých odměn. Pro manažery tento 

aspekt představuje skvělý zdroj informací o vývoji zaměstnance ve smyslu zvyšování 
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jeho výkonu, snahy o odstraňování nedostatků, o tom, jak zaměstnancům záleží 

na podniku jako takovém.

Odměny můžeme rozdělit do několika skupin:

1. Hmotné odměny a výhody:

 Přímé odměny ve finančním vyjádření – V této skupině 

nalezneme hlavně základní mzdu a plat, výkonnostní prémie 

jednotlivce, podíly na jednotlivých prémiích, prémie a odměny 

za hospodaření pracovního kolektivu nebo divize, příplatky 

za práci přes čas a ve dnech pracovního klidu, nebo podíly 

na zisku.

 Nepřímé odměny a výhody ve finančním vyjádření – Sem 

patří například příspěvky na pojištění, příplatky na dovolenou 

a některé mimopracovní činnosti či členství v organizacích, 

použití osobního automobilu nejen pro služební ale i pro

osobní použití, snížené ceny za služby a výrobky podnikem

nabízené.

 Nepřímé odměny a výhody v nefinančním vyjádření – zde 

se jedná např. o zvláštní ustanovení zakotvená v pracovní 

smlouvě o podmínkách zaměstnání i nároků, prestižní název 

funkce a tomu odpovídající status, prvotřídní vybavení 

pracoviště, přednostní parkování osobního automobilu, 

poskytování služeb – občerstvení, mateřská škola, zdravotní 

péče pro zaměstnance i členy rodiny, výhodné stravování 

z hlediska místa a podmínek, vlastní pomocný personál.

2. Nehmotné odměny a výhody, např.:

 Účast na některých rozhodovacích procesech

 Zvýšená osobní pravomoc při rozhodování o určitých 

otázkách

 Možnosti preferenčního osobního růstu – například účast 

na významných konferencích či setkáních odborníků

 Větší volnost například v oblasti pracovní doby

 Možnost výběru práce podle vlastních názorů a preferencí 

(uplatnění hlavně v oblasti vědy a výzkumu)
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 Podpora zájmových činností mimo podnik

 Zabezpečení větší sociální jistoty např. modifikovanou 

pracovní smlouvou

Klíčové otázky, na které se musí politika odměňování v organizaci zaměřit, 

jsou (4):

1. Minimální a maximální úroveň peněžní odměny (s ohledem 

na možnosti podniku, státní regulaci, dohody s odbory a situací 

na trhu práce)

2. Zajištění spravedlnosti, vnitropodnikové i vnější srovnatelnosti 

v odměňování (aby pracovníci b y l i  za stejnou práci stejně 

odměňováni)

3. Obecné relace mezi jednotlivými úrovněmi peněžních odměn (mezi 

řídícími a provozními manažery, mezi výkonnými pracovníky 

a mistry, novými a starými pracovníky apod.)

4. Vytváření prostředků na odměňování, velikost jejich podílu 

na celkových nákladech organizace (hledisko konkurenceschopnosti)

5. Rozdělení celkových prostředků určených na odměny (tj. jakou část 

věnovat na základní mzdy a platy, jakou na pobídkové formy a jakou 

na zaměstnanecké výhody).

6. Kolik prostředků bude věnováno na růst odměn v následujícím 

období (roce), jakým způsobem bude růst stanovován, kdo o tom 

bude rozhodovat, jak se růst rozdělí mezi jednotlivé formy 

odměňování a kategorie pracovníků, v jakých intervalech bude 

docházet k růstu odměn, jak se bude diferencovat podle seniority, 

zásluh atd.

7. Zajištění motivačních účinků odměňování.

8. Utajování či zveřejňování informací o peněžních i jiných odměnách.

9. Míra, v jaké bude možné vyjednávat s jedincem či skupinami 

pracovníků o odchylkách od stanovených tarifů, mzdové struktury 

a struktury odměn vůbec.

10.Dodržování zákonů, respektování lidských práv a zásad slušnosti 

a spravedlnosti při odměňování pracovníků.
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1.2.1 Systém odměňování

Moderní řízení lidských zdrojů strukturuje odměňování do tří hlavních kategorií:

1. Odměňování hmotné nárokové (mzda, plat)

2. Odměňování hmotné nenárokové (příplatky, bonusy, prémie, 

zaměstnanecké výhody,…)

3. Odměňování nehmotné (povýšení, uznání, vybavení pracoviště, 

rozmanitá práce,…)
Schéma č. 1.1: Schéma systému odměňování

Systém odměňování

Hmotné formy Nehmotné formy

Nárokové (pevné): povýšení
mzda či plat uznání

dobré vztahy na 
pracovišti

Nenárokové: větší odpovědnost
Peněžní: příplatky, bonusy, 
prémie,… obsah vykonávané práce
Nepeněžní: zaměstnanecké výhody větší samostatnost

pracovní podmínky,…
(3, s. 25)

Nejzákladnější a také nejjednodušší formou odměny za práci a její výsledky je 

mzda. Mzdou se obecně rozumí peněžité plnění nebo plnění peněžité povahy 

poskytované zaměstnavatelem zaměstnanci za odvedenou práci. Při stanovování mezd 

jsou zaměstnavatelé omezení několika faktory (2):

1. Zákony a platná nařízení, předpisy a výsledky kolektivního 

vyjednávání v oblasti odměňování, případně v oblasti pracovně 

právní ochrany zaměstnanců

2. Situace na trhu práce v národním hospodářství i v místě výkonu 

práce, především pak v otázce dostupnosti a dosažitelnosti 

pracovních zdrojů o určité úrovní kvalifikace, obvyklé úrovni odměn 

za danou práci, nezaměstnaností,…

3. Pracovní podmínky na konkrétních pracovních místech
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4. Výsledky práce jednotlivých pracovníků

5. Specifika jednotlivých pracovních míst

Mzdová politika se obecně snaží sledovat následující cíle:

1. Získávání kvalifikovaných pracovníků, kteří svými znalostmi, 

zkušenostmi a dovednostmi splňují požadavky kladené na daná 

pracovní místa a svým sociálním chováním přispívají k vytváření 

stabilizovaného jádra zaměstnanců.

2. Stimulace k výkonu a žádoucímu pracovnímu chování

3. Udržování takového objem mzdových prostředků, který neohrožuje 

finanční stabilitu firmy a zároveň udržuje její konkurenceschopnost 

vzhledem k vnějšímu prostředí

4. Zajišťování spravedlivé mzdové diferenciace uvnitř podniku

Mzda samotná je tvořena základem + příplatky. Základ je buď časová mzda 

nebo úkolová mzda. Časová mzda se uplatňuje u činností, pro které nejsou zpracovány 

výkonové normy, nebo kde  je velký zájem na kvalitní práci a zvyšování kvalifikace, 

nebo z důvodu dodržování bezpečnostních předpisů. Úkolovou mzdu je možné zavést 

na pracovištích, pro která jsou zpracovány výkonové normy, předem určeny 

technologické a pracovní postupy, zajištěny předpoklady pro plynulý průběh pracovního 

procesu, není ohrožena bezpečnost práce ani zdraví pracovníka a funguje kontrola 

jakosti práce. 

Prémie je základním příplatkem. Jejím úkolem je stimulace pracovníků v plnění 

aspektů, které nejsou zahrnuty v časové nebo úkolové mzdě. Jsou poskytovány 

za výsledky práce, které jsou měřitelné, ovlivnitelné pracovníkem či pracovní skupinou 

a pravidelně se opakují. 

Na druhé straně odměny jsou vypláceny jednorázově za mimořádné výsledky 

práce, přínosy pro organizaci či specifické zásluhy. 

Některé společnosti rovněž mezi příplatky zařazují účast na výsledku hospodaření 

společnosti. Je to vlastně podíl zaměstnanců na lepším hospodářském výsledku, než byl 

původně naplánován. Může být vyplacena hotově a nebo ve formě zaměstnaneckých 

akcií. 

Zaměstnanci mohou dostávat také odměnu za úsporu času. Tato forma odměňuje 

zaměstnance za odvedení stanoveného množství práce za pomocí kratší doby, 

než stanovuje norma. Nejvhodnější použití je v kombinaci s úkolovou mzdou.
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Prémie manažerů se naproti ostatním typům odvozují od celopodnikového

nebo celoskupinového výkonu. Navzdory tomu jsou považovány za individuální 

pobídkové formy kvůli klíčové roli, kterou manažeři v organizaci zastávají.

V praxi je také velmi rozšířeno osobní ohodnocení, neboli osobní příplatek. 

Používá se k ohodnocení náročnosti práce a dlouhodobě dosahovaných výsledků práce 

pracovníků. Odvozuje se určitou procentní výší odvozenou ze základního platu, přičemž 

bývá stanoveno maximum.

V moderní době je inovace jedním z nejdůležitějších procesů. Proto získává stále 

větší význam odměňování zlepšovacích návrhů. Je to pobídková forma odměny, 

která bývá odvozena buď od přírůstku zisku nebo od poklesu nákladů prokazatelně 

souvisejících s oním návrhem. Existují dvě formy vyplácení – jednorázově a opakovaně. 

Zatímco jednorázová odměna bývá stanovena na základě předpokládaných efektů, 

opakovaná forma je vyplácena až na základě skutečně dosažených efektů.

1.3 Hodnocení práce

Pro zobrazení náročnosti, složitosti a požadavků, které jsou na pracovníky kladeny 

jejich pracovními pozicemi, slouží hodnocení práce. Jedná se o systematické určování 

hodnoty každé práce či funkce (pracovního místa) ve vztahu k jiným pracím v organizaci 

s ohledem na potřeby a podmínky v dané organizaci. Stejné pracovní místo může mít 

v rozdílných organizacích diametrálně odlišnou důležitost a z toho vyplývající 

ohodnocení. Je však důležité poznamenat, že tento proces tvoří základ pro stanovování 

mzdového systému, nikoli pro hodnocení jednotlivých pracovníků. To je pak úkolem 

mzdových forem. 

Jedním z hlavních účelů hodnocení práce je zjistit požadavky, které dané pracovní 

místo klade na osobu pracovníka a jak daná práce přispívá k celkovému fungování 

organizace, stanovit její hodnotu a oklasifikovat ji podle jejího významu. 

Hodnocení práce však může sloužit i k dalším účelům a to:

1. Nabídnout funkčnější vnitřní mzdovou strukturu, aby se zjednodušila 

a racionalizovala obvyklá relativně chaotická mzdová struktura 

ovlivňovaná změnami, zvykem a takovými subjektivními faktory, 

jako jsou favorizování či naopak antipatie.

2. Poskytovat jednotný nástroj při stanovování mzdových tarifů 

pro nové nebo měnící se práce.
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3. Poskytovat prostředek pro realistické porovnávání mzdových tarifů 

různých organizací.

4. Poskytovat základnu pro měření individuálního výkonu.

5. Redukovat stížnosti na tarify tím, že se redukuje prostor pro stížnosti, 

a poskytovat jednotný prostředek pro řešení sporů.

6. Poskytovat zaměstnancům podněty, aby usilovali o práci vyšší 

úrovně (důležitější).

7. Poskytovat podklady pro vyjednávání o mzdách.

8. Poskytovat informace o práci pro potřeby výběru, vzdělávání 

a rozmísťování pracovníků.

Výstupem hodnocení práce jsou informace pro stanovení základních mzdových 

relací, které pak slouží jako podklad pro peněžní oceňování práce. Hodnocení práce 

probíhá obvykle ve třech krocích:

1. Shromažďování informací o pracovních místech, často spojené 

s analýzou pracovních míst a vypracováním popisů.

2. Výběr hlavních faktorů, které budou hrát klíčovou roli při určování 

hodnoty různých prací v organizaci.

3. Příprava a realizace hodnocení prací.

Při hodnocení prací se práce vyžadující více faktorů umísťují výše než práce 

vyžadující méně faktorů. Pro třídění prací se používají čtyři základní metody, případně 

jejich kombinace. Jsou to: metoda pořadí prací, klasifikační metoda, bodovací metoda 

a metoda faktorového porovnávání (4).

Metoda pořadí prací je nejjednodušší, nejstarší a nejméně používanou metodou 

hodnocení práce. Postupuje se při ní tak, že osoba pověřená hodnocením seřazuje 

práce od nejjednodušších po nejtěžší či nejnáročnější. Funguje to tak, že se připraví 

karty s informacemi o jednotlivých pracích a ty se pak seřazují metodou párového 

porovnávání. Tím se postupně vytvoří pyramida, na jejímž základě jsou práce nejméně 

náročné na jednotlivé faktory a na vrcholu nejnáročnější. Výhodou této metody je její 

jednoduchost a srozumitelnost, časová a organizační nenáročnost. Nevýhodou je její 

neefektivnost při srovnávání většího množství prací. Metoda je efektivní pouze u malých 

organizací, u velkých ztrácí efektivitu. Je také málo přesná, hodnocení může být 

subjektivně zabarvené. Také poskytuje pouze pořadí prací, nezohledňuje vzájemné 

vazby, vztahy a rozdíly mezi nimi. Díky tomu je obtížné jednotlivé práce správně, resp. 

spravedlivě mzdově ohodnotit.
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Klasifikační metoda je založena na principu srovnávání jednotlivých prací 

s modelem. Vypadá to tak, že jsou vytvořeny modelové třídy prací. Každá práce je pak 

srovnávána s těmito modely a kterému se nejvíce přibližuje, do té třídy je zařazena. 

Počet tříd závisí na požadavcích po práci, které jsou ve skupině prací hodnoceny. 

Výhodou je opět jednoduchost, srozumitelnost a snadná realizace. Pokud jsou modelové 

třídy dobře vybalancovány a jasně zpracovány a jsou-li i dobře vypracovány popisy 

jednotlivých prací, jsou výsledky této metody přijatelné i obhájitelné. Je zde i menší 

subjektivní zabarvení. Nevýhodou je menší preciznost, neboť hodnotí práci jako celek 

a nezohledňuje různé pracovní podmínky u stejných prací v různých podnikových 

útvarech. Je také velmi citlivá na přesné a pečlivé vymezení jednotlivých modelových tříd 

a na popisu prací.

Bodovací metoda je první z analytických metod. Je používaná nejčastěji ze všech 

metod. Při jejím použití se vytvářejí bodové stupnice, přičemž jednotlivé typy práce 

(výroba, administrativa, …) mívají své specifické stupnice. Po zařazení jednotlivých 

pracovních míst do daných stupnic je vždy z každého typu prací vybrán reprezentant, 

od nějž se odvíjí hodnocení. Tento reprezentant by měl být snadno identifikovatelný 

a dobře známý těm, kdo hodnotící stupnice vytvářejí. Po té jsou vybrány tzv. placené 

faktory. Jsou to faktory pro organizaci natolik důležité, že je ochotna za ně platit. Podle 

množství obsažených faktorů v dané práci tato obdrží svou hodnotu. Tyto faktory 

je nutné navrhnout speciálně pro danou organizaci a pracovní zařazení (výrobní práce, 

manažerské pozice,…). Každý faktor může být rozdělen do subfaktorů pro lepší 

vybalancování hodnocení. Po té se každému faktoru, subfaktoru či stupni přidělí určitá 

váha, která má odrážet jejich důležitost a to tak, že se stanoví maximum bodů, a každý 

z faktorů obdrží určitý podíl z maximální hodnoty podle jeho relativní důležitosti. 

Po vytvoření stupnice se stanovují bodové hodnoty pro klíčové práce. Po té jsou podle 

počtu bodů práce finančně ohodnoceny. Nereprezentativní práce mohou být následně 

hodnoceny stejným způsobem pomocí stanovení přiměřeného množství bodů 

pro jednotlivé faktory stupnice. Výhodou této metody je její relativní jednoduchost, 

snadné převedení do mzdových tarifů, je relativně objektivní, srozumitelná, umožňuje 

ohodnotit každou práci. Nevýhodou je především vysoká časová náročnost při vytváření 

bodové stupnice.

Metoda faktorového porovnávání je také analytickou metodou. Trochu se podobá 

bodovací metodě, neboť i zde se hledají z každého typu prací reprezentanti. Po té 

se stanovují placené faktory. Tyto faktory se však dále nedělí na subfaktory. Místo toho 
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se jednotlivé faktory vzájemně porovnávají (metodou párového porovnávání) a stanovuje 

se jejich pořadí – viz následující tabulka:
Tabulka č. 1.3: Hodnocení pracovních míst pomocí placených faktorů

Placený faktorPracovní 

místo 

(práce)

Mentální 

požadavky
Dovednosti

Fyzické 

požadavky
Odpovědnost

Pracovní 

podmínky

A
B
C
D
E
F
G

1
2
3
4
5
6
7

4
2
3
5
6
1
7

7
4
3
6
2
5
1

1
2
3
5
4
6
7

7
3
2
5
4
6
1

(4, s.  253)

Nyní je nutné ke každému faktoru přidělit jednotlivé váhy. Nyní se dosažené 

pořadí násobí jednotlivými váhami a výsledné hodnoty se v řádcích sčítají pro jednotlivé 

práce. Tím získáme pro každého reprezentanta celkovou relativní hodnotu práce, 

která slouží pro finanční ohodnocení jednotlivých prací. Častější je však postup, kdy se 

pro každý faktor vytvoří mzdová tarifní stupnice a jednotlivé práce jsou do těchto stupnic 

zařazovány. Výsledek je pak dán součtem jednotlivých ohodnocení u všech faktorů 

dohromady. Výhodou je vysoká přesnost této metody a okamžité stanovení finančního 

ohodnocení. Hlavní nevýhodou je fakt, že tuto metodu není možné bezprostředně použít 

k ocenění práce. Odráží totiž vnitropodnikovou hodnotu práce, nezohledňuje však externí 

faktory, jakými jsou situace na trhu práce, životní náklady, legislativu apod. 

Shrnutí teoretické části

V teoretické části jsem se snažil nalézt vodítka pro správné a účinné sestavení 

takového systému odměňování, který by vedoucí pracovníky finančně zainteresoval 

na výkonnosti společnosti a tím je motivoval k dosahování lepších výkonů. Nejdříve jsem 

hledal odpovědi na otázky týkající se samotného hodnocení pracovníků a to především 

jak a co hodnotit. Tato hodnocení totiž společnost SMO využívá ke stanovování odměn 

zaměstnancům na nižších úrovních. Dále jsem se snažil poukázat na jednotlivé možnosti 

odměňování zaměstnanců. V poslední části teoretického základu práce jsem popisoval 

jednotlivé metody hodnocení práce, neboť pomocí jedné z uvedených metod stanovila 

společnost SMO úroveň mezd pro jednotlivé pracovní pozice.
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2. Charakteristika vybrané organizace

2.1.1 Základní údaje:

obchodní firma: SMO, městská akciová společnost Orlová

sídlo: Orlová – Lutyně, ul. Okružní čp. 988

IČ: 60793163

datum založení: 20.3.1995

datum vzniku: 30.5.1995

základní kapitál: 269.312.000,- Kč

forma a druh akcií: 34 312 ks kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 

1.000,- Kč

a 235 ks kmenové akcie ve jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč

2.1.2 Činnosti (předmět podnikání):

Realitní činnost

Zámečnictví

Výroba tepla

Rozvod tepla

Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Správa a údržba nemovitostí

Zprostředkování služeb

Technické činnosti v dopravě

Poskytování technických služeb

Přípravné práce pro stavby

Reklamní činnost a marketing

Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Silniční motorová doprava nákladní

Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení sloužících regeneraci a rekondici

Montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení

Chov domácích a zoologických zvířat a poskytování souvisejících služeb

Pronájem a půjčování věcí movitých

Hostinská činnost

Silniční motorová doprava osobní
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Výroba, opravy a montáž měřidel

Výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie, nepodléhající licenci realizovaná 

ze zdrojů tepelné energie s instalovaným výkonem jednoho zdroje nad 50 kW

2.1.3 Charakteristika společnosti, historie

SMO byla založena Městem Orlová za účelem sjednocení a dalšího hospodárného 

provozování činností bývalých Technických služeb Orlová a Bytového podniku s.p. 

Orlová. Město Orlová bylo, tak jako v mnoha dalších oblastech, jedním z prvních měst 

v regionu, které proces transformace zahájilo a úspěšně dokončilo. Obdobný proces 

následoval také v Havířově nebo v Karviné pouze s tím rozdílem, že například v Havířově 

existují kromě akciové společnosti, která převzala činnost technických služeb, ještě další 

společnosti zabývající se samostatně dodávkou tepla, provozováním sportovních 

zařízení a provozováním hotelu.  V Orlové jsou všechny tyto činnosti soustředěny 

pod jednou společností, čímž dochází mimo jiné k úspoře nákladů na řízení (jeden 

správní aparát, jedny poplatky na audit, konání valné hromady apod.) a optimálnímu 

využití materiálních, technických a lidských zdrojů.  Převážná část služeb  SMO je 

poskytována Městu Orlová nebo přímo jeho občanům. 

V roce 1995, který byl rokem vzniku SMO, bylo stěžejním úkolem společnosti připravit 

podmínky pro postupné přebírání činností transformovaných podniků. Do společnosti byli 

delimitováni zaměstnanci personálně ekonomického úseku Technických služeb Orlová, 

kteří začali připravovat vnitropodnikové normy společnosti, zajišťovali dle pokynů 

představenstva vybavení budoucího sídla  společnosti a vytvářeli podmínky pro zahájení 

podnikatelské činnosti v rozsahu činností vykonávaných TS Orlová a Bytového podniku, 

s.p. Orlová. Souběžně s tím bylo na základě smluvního vztahu zabezpečována veškerá 

administrativní a ekonomická agenda Technických služeb Orlová. 

Od 1.1.1996 začala společnost vykonávat veškeré činnosti v oblasti komunálních služeb, 

které do té doby zajišťovaly TS Orlová. S účinností od 1.2.1996 zajišťuje SMO rovněž 

výrobu, distribuci a prodej tepla. Tato činnost byla do ledna 1996 stěžejním výrobním 

programem Bytového podniku Orlová, s.p. 

V roce 1997 společnost v rámci investiční činnosti zajišťovala výstavbu psího útulku 

v Orlové-Lazích, který pak od roku 1998 až dosud provozuje. 
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V roce 2002 se činnost společnosti rozšířila o provozování  ubytovacího a restauračních 

zařízení (hotel Sport, Restaurace Slávie v čp. 340 v Orlové – Lutyni). V tomto roce 

společnost začala provozovat také letní koupaliště a krytý bazén.   

V roce 2005 přešel na základě směnné smlouvy  objekt krytého bazénu, který byl do té 

doby vlastnictvím Města Orlová, do vlastnictví SMO. V roce 2006 byla zahájena 

rekonstrukce a modernizace tohoto objektu a na sklonku prosince 2006 byl veřejnosti 

zrekonstruovaný bazén zpřístupněn. 

Přednosti SMO: 

- dlouholetá historie a  s tím spojené zkušenosti s provozováním stěžejních činností

- silné materiálně technické zázemí,  

- znalost místního prostředí

- kvalitní, dlouholeté dodavatelsko odběratelské smluvní vztahy

- stabilní personální zázemí

- stěžejní partner pro Město –   zjednodušuje a  zrychluje jednání a snižuje zatížení  

na straně úředníků města 

- držitel certifikátu ISO 14001

Organizační struktura – viz příloha č. 1

2.1.4 Popis stěžejních činností (tzv. provozů): 

1) Výroba a rozvod tepla 

Mezi nejdůležitější podnikatelské aktivity společnosti patří výroba a rozvod tepla. 

V rámci této činnosti společnost provozuje na území Orlové – Lutyně vlastní soustavu 

centrálního zásobování teplem a teplou užitkovou vodou. Tato soustava se skládá z 29 

primárních tlakově nezávislých předávacích stanic, 88 domovních tlakově závislých 

předávacích stanic a cca 12 km rozvodů tepla. Majoritními odběrateli tepla a teplé 

užitkové vody jsou vlastníci bytového fondu, a to především Bytové družstvo v Orlové, 

Orlovan, městské bytové družstvo a RPG byty, s.r.o.. Zbývající objem tepla je dodáván 

školským zařízením, úřadům a podnikatelským subjektům. Dodávky tepla a teplé 

užitkové vody jsou nepřetržitě monitorovány dispečinkem společnosti, čímž je zajištěno 

rychlé a operativní odstraňování případných poruch na rozvodném zařízení. Postupně 

dochází k rozšiřování sítě pro přenos  provozních dat a údajů z jednotlivých předávacích 
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stanic na dispečink společnosti. V současné době jsou uplatňovány přenosy dat pomocí 

radiomodemů, res. datových kabelů. Dodávka teplé užitkové vody je zajištěna nepřetržitě 

během celého kalendářního roku s výjimkou plánované odstávky tepla z primárního 

rozvodu, která nyní trvá cca 3 dny v roce. 

2) Nakládání s odpady a podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

V rámci nakládání s odpady SMO zabezpečuje odvoz odpadu z nádob o objemu 

110 a 1100 litrů, velkoobjemových kontejnerů a odpadkových košů. Za účelem zajištění 

separace dále zpracovatelných složek odpadů jsou na území města Orlové trvale 

rozmístěny speciální nádoby na oddělené ukládání plastů, skla a papíru. Sběr 

nebezpečných složek odpadů je organizován prostřednictvím mobilního ekoskladu, 

který slouží zejména nepodnikatelské veřejnosti. Trvalá pozornost je soustředěna 

na zvýšení informovanosti široké veřejnosti o systému nakládání s odpady. Občané jsou 

prostřednictví informačního bulletinu SMO seznamováni s aktuálním umístěním sběrných 

nádob pro odkládání objemného odpadu a s dalšími souvisejícími organizačními 

opatřeními.  Kromě sběru, svozu a zajištění zneškodnění odpadu, jehož původcem je 

obec (komunální odpad produkovaný občany Města Orlová), zajišťuje společnost také 

svoz odpadu vzniklého při podnikatelské činnosti subjektů podnikajících na území města. 

3) Poskytování technických služeb 

 Poskytování technických služeb v sobě zahrnuje veškeré činnosti prováděné 

v oblasti oprav, údržby a čistění místních komunikací, tj. především opravy výtluků, 

čistění, výměny a zvedání kanalizačních vpustí,  opravy a instalace svislého dopravního 

značení,  čistění místních komunikací včetně zimní údržby,  okopávání chodníků, úklid 

veřejných ploch a likvidace černých skládek. 

4) Chov domácích a zoologických zvířat a poskytování souvisejících služeb

V rámci této podnikatelské aktivity společnost zajišťuje odchyt toulavých psů 

a zejména provoz útulku pro toulavé psy v Orlové-Lazích.  

5) Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení sloužících regeneraci a rekondici

Pod touto činností je soustředěno provozování širokého okruhu sportovních 

zařízení na území města Orlové. Společnost provozuje tzv. „Sportovní areál“,  

jehož součástí je zimní stadion s krytou ledovou plochou,  tenisový areál včetně 
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nafukovací tenisové haly, fotbalový a volejbalový areál a letní koupaliště. Kromě 

sportovního areálu společnost provozuje také vlastní krytý bazén, který byl po rozsáhlé 

rekonstrukci a modernizace opět zpřístupněn veřejnosti na sklonku prosince 2006. 

V tomto zařízení mají občané možnost také navštívit saunu či využívat služby masážní. 

6) Hostinská činnost 

V rámci hostinské činnosti společnost provozuje především ubytovací 

a restaurační zařízení v rámci sportovního areálu, tj. hotel Sport s restaurací a vinárnou, 

restauraci Slávia a bufety u ledové plochy zimního stadionu. Zprovozněním hotelu Sport 

v roce 2002 byla občanům Orlové nabídnuta dosud chybějící ubytovací služba vysoké 

úrovně. Pozornost vedení hotelu i všech jeho zaměstnanců je kromě poskytování 

kvalitních služeb zaměřena především na rozšíření dosavadní klientely. Za dobu 

provozování tohoto zařízení byla navázána spolupráce se sportovními kluby v tuzemsku 

i zahraničí, průběžně jsou oslovovány také společnosti organizující kulturní akce. 

Předpokládaný vývoj: 

Tradičním a prvořadým úkolem společnosti  bude i nadále uspokojování jedné 

ze základních životních potřeb obyvatel města Orlové, a  to zajištění tepelné pohody 

stabilní a spolehlivou dodávkou tepla a teplé užitkové vody za příznivé ceny. Prioritou 

společnosti je dále rozvíjet soustavu centrálního zásobování teplem se zaměřením 

na modernizaci sítě a zvýšení efektivnosti distribuce tepla. Pro zabezpečení dalšího 

rozvoje  podnikání v oblasti rozvodu a výroby tepla bude nutné mimo jiné trvale sledovat 

informace o objektech ležících v oblasti hospodárného dosahu tepelné sítě, získané 

informace vyhodnocovat a podle nich dále orientovat obchodní a investiční politiku 

společnosti.  Jedním z nejdůležitějších úkolů, které před společností stojí, je rekonstrukce 

předávacích výměníkových stanic, která si vyžádá nemalé investiční výdaje. Společnost 

předpokládá rozšiřování služeb v oblasti nakládání s odpady, např. vybudováním 

sběrného dvora pro ukládání  nebezpečného i ostatního odpadu. Vzhledem 

k dosavadním pozitivním ohlasům z řad veřejnosti SMO očekává pokračování pytlového 

sběru separovaného odpadu z oblasti rodinné zástavby a rovněž rozšíření služeb o sběr 

bio odpadu.  
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3 Analýza současného stavu

Analýza současného stavu byla prováděna formou rozhovorů s interním 

konzultantem společnosti, jež je vedoucím ekonomického oddělení. Jednotlivé body 

systému odměňování, jakož například i výše mezd, závislosti odměn apod. jsou 

podnikem označeny jako „Tajné“, omezím se zde na obecnější popis výsledků analýzy.

Společnost SMO v současné době nemá vybudovaný žádný systém finanční 

zainteresovanosti zaměstnanců. Řadoví zaměstnanci jsou hodnoceni formou mzdy 

a prémiemi závislými na množství a kvalitě odvedené práce. Jejich nadřízení jsou mistři. 

Tito jsou rovněž hodnoceni mzdou. Prémie a příplatky závisejí na plnění úkolů, které jim 

zadávají jejich nadřízení – vedoucí provozů. 

Vedoucí provozů pobírají mzdu, jejíž výše je na základě hodnocení práce 

metodou bodovací, a prémie a odměny, jejichž výše je stanovena procenty ze mzdy. 

Tyto prémie a odměny jsou závislé pouze na plnění předepsaných úkolů stanovených 

ročním plánem pro každý provoz zvlášť. Tyto plány jsou sestavovány na úrovni 

představenstva společnosti a jednotliví vedoucí provozů se k nim mají možnost pouze 

formálně vyjadřovat, nejsou začleněni do sestavování těchto plánů. Závislost prémií 

a odměn na plnění předepsaných úkolů je rovněž volnější a sankce za nesplnění úkolů 

benevolentnější, než by měl být.

Ředitel společnosti je hodnocen mzdou a prémiemi, jejichž výše je opět stanovena 

procentní sazbou ze mzdy. Tyto prémie jsou opět vázány na splnění stanovených úkolů 

vyplývajících z plánu sestaveného představenstvem, nicméně i zde můžeme vypozorovat 

větší benevolenci při hodnocení. 
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4 Návrhy a doporučení

4.1 Vymezení okruhu zaměstnanců

Pro zpracování vhodného a efektivního systému finanční zainteresovanosti 

zaměstnanců (dále jen systém FZZ) je nejdříve nutné určit, kterých zaměstnanců 

se tento systém bude týkat, neboli kdo do něj bude zahrnut. Pro řadové zaměstnance 

nemá tento systém žádný význam sestavovat. Takový zaměstnanec pouze plní úkoly, 

které jsou mu zadány. Nemůže žádným způsobem ovlivnit ukazatele, které by bylo 

možno hodnotit, už z podstaty věci, nebo je může ovlivnit jen nepatrně. Tito zaměstnanci 

jsou hodnoceni pouze prémiemi závislými na množství a kvalitě vykonané práce. 

Rozhodně nedoporučuji systém pro tuto úroveň vytvářet. Jednak by bylo velmi obtížné, 

ne-li zcela nemožné, zpracovat a navrhnout takové ukazatele, podle kterých by se tito 

zaměstnanci podíleli na hospodářském výsledku, jednak by bylo značně časově, 

personálně i finančně náročné tyto ukazatele sledovat. Nemožnost, případně jen 

částečná možnost ovlivnit tyto výsledky ve svůj prospěch by vedla k nefunkčnosti 

systému jako takovému, zřejmě i k demotivaci zaměstnanců a k poklesu celkové 

produktivity. Uvedu zde příklad: pokud pracovní skupině 15 zaměstnanců, zabývajících 

se výkopovými pracemi, zadám úkol a určím ukazatele, kterými bych chtěl na tyto působit 

tak, aby rostla výkonnost podniku, pohořím. Jednak malá skupinka zaměstnanců 

na nejnižší pozici nedokáže ovlivnit celý podnik nebo svou divizi, jednak mohou být mezi 

jednotlivými zaměstnanci velké rozdíly – v produktivitě práce, motivaci, cílech apod. Tím 

by došlo k tomu, že někteří zaměstnanci by pracovali s vypětím všech sil, tzv. „tahouni“, 

zatímco jiní by se tzv. „vezli“. Z krátkodobého hlediska bychom sice zvýšili produktivitu, 

toto zvýšení by však trvalo nejdéle několik týdnů, maximálně měsíců. Pak by zde začala 

působit opačná situace, kdy by došlo k demotivaci tahounů, poklesu jejich výkonu 

na úroveň vezoucích se, a tím by došlo k celkovému poklesu produktivity. Rovněž 

nemožnost ovlivnit ukazatele více, než jen nepatrně, by měla neblahý dopad. 

Proto nedoporučuji zahrnovat do systému FZZ řadové zaměstnance a těchto 

zaměstnanců se návrh systému týkat nebude.

Druhou skupinu tvoří low management – mistři. Každý mistr má na starosti určitou 

pracovní skupinu složenou z několika řadových zaměstnanců, případně několik takových 

pracovních skupin. Náplní mistra, pokud bychom ji hodně zjednodušili, je zadávání 

pracovních úkolů jednotlivým pracovníkům a pracovním skupinám, vedení těchto 

pracovníků, usměrňování, poradenství. Mistři jsou také pověřováni sledováním 
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produktivity jednotlivých zaměstnanců, hodnocením vykonané práce zaměstnanci. 

Zodpovídají za splnění zadaných úkolů. Z toho vyplývá, že tato sorta zaměstnanců již 

třímá v rukou pravomoci v rozhodování, avšak tyto pravomoci jsou značně omezeny, 

vztaženy pouze k úkolům jim svěřeným. V mnohých společnostech jsou zaměstnanci od 

tohoto stupně řízení zahrnuti do systému FZZ. Je to však efektivní? Ve společnosti SMO 

nemají mistři pravomoci ke stanovování plánů. Z povahy jejich práce nevyplývá možnost 

znát široké souvislosti mezi různými pracovními úkoly jich samotných a jejich kolegů, byť 

ve stejné divizi. Mistr zabývající se čistě výkopovými pracemi o této činnosti, přiřazených 

zaměstnancích a věcí s touto činností souvisejících, zná mnoho, avšak nikdy nebude mít 

takové informace, jako jeho kolega, který má na starosti například zásobování 

pracovními pomůckami a materiálem. Omezené vidění souvislostí tím pádem brání 

v účinném a efektivním zapojení jednotlivých mistrů do sestavování plánů a širším 

rozhodování o nich. Z čistě praktického hlediska to vypadá tak, že vedoucí daného 

provozu (viz popis stěžejních činností) zadává jednotlivým mistrům úkoly a ti se snaží 

pomocí řadových zaměstnanců jim přiřazeným tyto úkoly splnit v požadovaném čase a 

kvalitě. Sestavovat proto pro jednotlivé mistry systém FZZ by bylo opět krátkozraké. 

Systém FZZ je sice výborná věc pro dlouhodobou motivaci zaměstnanců ke zvyšování 

výkonnosti nejen vlastní, ale také celé společnosti, nesmí se však stát módní záležitostí. 

Mistři sice vykonávají vedoucí pozici, avšak jej i c h  pravomoci a vůbec celé 

možnosti ovlivnění hospodářského výsledku jednotlivých provozů jsou velmi nepatrné, 

proto navrhuji nezačleňovat mistry do systému FZZ. Za správné plnění svých povinností 

jsou hodnoceni pomocí prémií a příplatků, takže motivační systém vytvořen je a jeho 

duplikace pomocí FZZ by byla nejen zbytečná, ale i finančně, časově a personálně 

náročná.

Nadřízeným pracovníkem mistrů v organizační struktuře SMO jsou vedoucí

provozu. Tito zaměstnanci jsou zodpovědní za plnění úkolů vyplývajících z povahy jejich 

divize, rozhodují o přidělování, přerozdělování a rozmísťování zdrojů, vytvářejí plány a 

realizují plány činnosti svých provozů. Zaměstnance na této úrovni řízení je dobré 

zahrnout do systému FZZ, respektive je nutné těmto zaměstnancům celý systém 

tzv. „ušít na míru“. Těmito pracovníky se budu dále zabývat.

Posledním článkem organizační struktury SMO je ředitel společnosti. Tento má za 

úkol zajištění bezproblémového chodu společnosti, koordinace jednotlivých provozů, 

plánování. Zařazení ředitele do systému FZZ je nejen žádoucí, ale přímo nezbytné. Také 

se jím budu dále zabývat.
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4.2 Vedoucí provozů

Pracovníků na této pozici je 6 – stejně jako počet stěžejních činností. Společnost 

SMO vykonává i další činnosti, avšak všechny jsou začleněny mezi tuto šestici hlavních. 

Proto můžeme vedoucí provozů označit za hlavní hybatele společnosti. Pro správné 

stanovení systému FZZ je nutné se detailně seznámit s pracovní náplní a úkoly těchto 

vedoucích. Pro příklad zde uveďme okruhy působnosti, pravomoci, povinnosti 

a odpovědnost vedoucího provozu tepla:

 Řídí a odpovídá za práci provozu po stránce organizační, technické 

i ekonomické.

 Řídí a odpovídá za práci podřízených zaměstnanců a kontroluje jejich 

činnost.

 Odpovídá za dodržování bezpečnosti a hygieny práce a protipožárních 

předpisů, zajišťuje používání ochranných a bezpečnostních pomůcek.

 Odpovídá za řádné proškolení a prokazatelné seznámení s prováděcími 

předpisy v oblasti bezpečnosti práce, technologie a provozními předpisy.

 Zodpovídá za dodržování pracovní doby a kázně, jakož i za dobrou 

organizaci práce celého kolektivu zaměstnanců provozu.

 Zodpovídá za vedení a vyhodnocování prvotní operativní evidence provozu, 

za vedení technické dokumentace, navrhuje přijetí technicko-organizačních 

opatření pro zajištění řádného bezpečného provozu.

 Zodpovídá za vydané závazné pokyny pro své podřízené THP a navrhuje 

jim pracovní náplně.

 Hmotně odpovídá za řádné hospodaření s prostředky svěřenými 

společností, dbá na hospodárné využití majetku a nářadí, zabezpečuje ho 

před ztrátou a zneužitím.

 Koordinuje práce mezi TH zaměstnanci svěřeného provozu.

 Dle potřeby se zúčastňuje jednání s dodavatelskými firmami, s odběrateli, 

atd., týkajících se svěřeného provozu.

 Garantuje správnost podkladů pro výpočet mezd svěřeného úseku.

 V případě mimořádných událostí, poruch a havárií ihned stanoví opatření 

k zamezení ztrát a škod a operativně je realizuje. Neprodleně o tom 

informuje svého nadřízeného.
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 V případě živelných pohrom a mimořádných událostí plní příkazy 

nadřízeného orgánu.

 Pracovní úkoly zajišťuje v souladu s předpisy, chrání ekonomické zájmy 

společnosti.

 Zajišťuje a zodpovídá za podklady pro zpracování návrhů rozpočtů nákladů 

a tržeb na dané období svěřeného provozu.

 Potvrzuje věcnou správnost došlých faktur svého úseku, odsouhlašuje je 

s dodacími listy a smlouvami a postupuje k likvidaci.

 Kontroluje dodržování všech příkazů a směrnic v rámci svého provozu, 

prosazuje dodržování zákonnosti na svém úseku řízení.

 Provádí záznamy a šetření pracovních úrazů, týkajících se zaměstnanců 

svěřeného provozu, účastní se šetření prováděných jinými orgány.

 Soustavně si doplňuje a rozšiřuje odborné znalosti potřebné k výkonu 

své funkce, totéž zajišťuje a vyžaduje i u podřízených zaměstnanců.

 Vykonává další činnosti směřující k zabezpečení plnění úkolů svěřeného 

provozu dle příkazů svého nadřízeného.

 Zpracovává pracovní náplně podřízených zaměstnanců.

 Prověřuje reklamace a odpovídá za jejich rychlé vyřízení.

 Zodpovídá za vydané závazné pokyny pro své podřízené TH pracovníky.

 Odpovídá za řádné hospodaření s prostředky svěřenými společností, dbá 

na hospodárné využití majetku, zabezpečuje ho před ztrátou a zneužitím.

 Zajišťuje pořádek a čistotu ploch a volných prostranství, patřících 

do působnosti provozu.

 Zodpovídá za prvotní evidenci prostředků na svém úseku, zodpovídá za ně, 

provádí jejich pravidelnou pasportizaci.

 Zodpovídá za správnost podkladů pro vypracování smluv.

 Zajišťuje a zodpovídá za dodržování předpisů k ochraně životního prostředí 

všemi podřízenými zaměstnanci.

 Zajišťuje a zodpovídá za zpracování rozpočtů oprav, investic, dalších 

nákladů a tržeb na dané období svého provozu.

 Zodpovídá za zajištění stanoveného oběhu účetních dokladů včetně včasné 

fakturace jednotlivých výkonů, provedených svěřeným střediskem.
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 Zodpovídá a zajišťuje zpracování potřebných statistických hlášení provozu, 

zodpovídá za veškerou administrativu svého úseku, za dodržování platných 

zákonů, předpisů, vyhlášek, nařízení, ČSN apod., týkajících se svěřeného 

provozu.

 Provádí kontrolu vyplňování denních záznamů.

 Ve spolupráci s ekonomickými útvary zajišťuje zpracování návrhů rozpočtů 

nákladů a zisku provozu, zodpovídá za naplňování tohoto rozpočtu.

 Zodpovídá za zajištění vedení prvotní evidence spojené s mzdovou 

agendou.

 Plně zodpovídá za evidenci odpracovaných hodin, zpracování mzdových 

podkladů, za řádné a včasné vystavení podkladů pro fakturaci.

 Předkládá vedení společnosti rozbor hospodaření.

 Zodpovídá za potvrzení věcné správnosti došlých faktur svého úseku.

 Zodpovídá za splnění rozpočtovaných tržeb a nepřekročení 

předpokládaných nákladů, usiluje o zlepšení hospodářského výsledku 

svého střediska.

 Kontroluje a zodpovídá za plnění úkolů provozu.

 Provádí kontrolu všech činností prováděných podřízenými zaměstnanci 

svěřeného úseku, kontroluje veškerá svěřená pracoviště, a to jak na úseku 

dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, 

tak i dodržování pracovní doby, jejího využití aj.

 Kontroluje pracovníky využívající referentská vozidla, aby nedocházelo 

k neoprávněným jízdám.

 Kontroluje dodržování všech příkazů a směrnic v rámci svého provozu, 

prosazuje dodržování zákonnosti na svém úseku řízení.

 Zodpovídá za přidělování práce v souladu s kategorizací prací s ohledem 

na rizika.

 Eviduje připomínky občanů a zařizuje jejich včasné vyřízení.

 Vykonává další činnosti směřující k zabezpečení plnění příkazů 

nadřízeného.

 Organizuje a řídí předání a převzetí funkcí podřízených zaměstnanců.

 Dbá na důsledné dodržování normy ČSN EN 14001

 Realizuje environmentální cíle na svěřeném úseku řízení.
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 Seznamuje své podřízené zaměstnance s environmentální politikou 

a environmentálními cíly, významnými environmentálními aspekty, postupy 

a dalšími dokumenty, zajišťuje jejich naplňování.

 Zajišťuje výcvik zaměstnanců provádějících činnosti, které ovlivňují životní 

prostředí.

 Realizuje opatření k nápravě zjištěných neshod.

 Aktivně spolupracuje při snižování negativních vlivů technologií na životní 

prostředí, včetně zdraví zaměstnanců a dalších osob.

 Předkládá náměty, upozornění a požadavky, navrhuje opatření ke zlepšení 

práce směřující ke zlepšení funkce environmentálního systému.

 Zajišťuje pohotovostní službu v oblasti tepelného zařízení.

 Navrhuje a koordinuje dlouhodobé plány oprav a rozvoje tepelných 

zařízení.

 Řídí, kontroluje a zodpovídá za opravy tepelných zařízení investičního 

a neinvestičního charakteru.

 Zodpovídá za to, že uzavírané smlouvy na dodávku tepelné energie jsou 

uzavřeny v souladu s platnou legislativou.

 Zodpovídá za provádění fakturace dodávek tepelné energie jednotlivým 

odběratelům v souladu s platnou legislativou a v souladu s uzavřenými 

smlouvami.

 Zodpovídá za vypracování a dodržování dlouhodobých kooperací zásobení 

teplem, střednědobých plánů, ročních plánů provozu, finančního plánu 

na zajišťování oprav na tepelném zařízení.

 V souladu s platnou legislativou a s vnitropodnikovými předpisy a plány 

společnosti připravuje, organizuje a zajišťuje komplexně výběrová řízení 

zakázek týkajících se provozu tepelného zařízení a údržby.

 Zodpovídá za realizaci revize tlakových nádob ve smyslu znění platných 

norem a legislativy.

 Zodpovídá za zakreslení skutečného stavu rozvodu a technologií v rámci 

provozu.

Toto je pouze výčet povinností vyplývajících z funkce vedoucího provozu. Většina 

bodů je totožná i pro vedoucí dalších provozů. Proto můžeme výčet považovat 

za reprezentativní vzorek, podle nějž budeme dále postupovat.
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4.2.1 Smluvní odměna

Pokud si důkladně pročteme všechny body výčtu, zjistíme, že se jedná 

o každodenní provozní povinnosti jednotlivých vedoucích pracovníků. Je nezbytné dbát 

na nepřetržité, přesné a důsledné dodržování těchto zásad a povinností. Nejedná se 

o úkoly, které je potřeba plnit specificky, proto není moudré k těmto bodům vázat systém 

FZZ. Nicméně tyto zásady jsou pro podnik jako celek naprosto nezbytné, neboť zajišťují 

správnou funkci jednotlivých provozů. Proto navrhuji tyto body ohodnotit smluvní 

odměnou. Nebylo by však moudré vázat smluvní odměnu pouze na dodržování 

stanovených zásad. Jejich dodržování je povinností každého vedoucího, proto doporučuji 

přiřadit do hodnocení další aspekty. 

Každý provoz má stanoveny další úkoly, kterých musí být dosaženo v průběhu 

roku. Samozřejmostí je zajištění samotného chodu daného provozu – k tomu slouží výše 

uvedené zásady. Druhým úkolem je zajištění určité výše hospodářského výsledku. Třetí 

prioritou je dosažení určité míry produktivity práce. (Tato se vypočítává jako podíl ročních 

výnosů celkem za daný provoz, očištěný o mimořádné výnosy, a ročních zúčtovaných 

hrubých mezd na daném provozu.) Po té následují specifické úkoly daných provozů, 

jako příklad jmenujme na úseku Výroby a rozvodu tepla zajištění rekonstrukce 

předávacích stanic, na úseku Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení 

sloužících regeneraci a rekondici zajištění rekonstrukce a modernizace krytého bazénu, 

apod.

Všechny tyto úkoly musí být splněny v požadovaném množství, kvalitě a čase. 

Proto je dobré vedoucí pracovníky motivovat k řádnému plnění těchto úkolů. Proto 

navrhuji jejich splnění zahrnout do smluvních odměn.

Abychom však zajistili správnou funkci takového odměňovacího systému, je nutné 

nejdříve tomuto systému přizpůsobit systém mezd vedoucích provozu. Jak už bylo 

zmíněno v teoretické části, vyplácení příplatků a prémií automaticky a bez návaznosti na 

výkon ztrácí svůj význam a účinek. Pokud se budeme inspirovat úspěšnými společnostmi 

vykazujícími trvalý růst, zjistíme, že vedoucí jednotlivých provozů (divizí) nejsou během 

určitého období prémiování vůbec. Jsou hodnoceni pouze smluvním základem a prémie 

obdrží až podle dosažených výsledků. 

Pro účely prémiování vedoucích provozů SMO navrhuji, aby jednotliví vedoucí byli 

měsíčně mzdově hodnoceni pouze základem a jednou ročně obdrželi prémii závislou na 

splnění stanovených úkolů. Tento základ nechť je zvolen na základě vnitropodnikových 

předpisů a podmínek a specifik daných pozic. Pro každého vedoucího by měl být zvolen 
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jiný z důvodů odlišných podmínek každého z provozů. Dále na začátku každého roku by 

měly být stanoveny úkoly, na základě jejich splnění obdrží tito vedoucí stanovenou roční 

smluvní odměnu. Je nutné, aby se na stanovování úkolů pro jednotlivé provozy tito 

podíleli. Pokud dojde k nesplnění některého úkolu, nebo k částečnému splnění, je 

z motivačních důvodů vhodné tuto odměnu buď zkrátit, nebo úplně odejmout. Výše 

odměny i podmínky jejího přidělení (stanovené úkoly), odnětí či krácení musí být 

zpracovány písemně ve formě smlouvy.

4.2.2 Systém FZZ

Po té, co zavedeme systém smluvních odměn za splnění daných úkolů, můžeme 

na jeho základě vedoucí pracovníky finančně zainteresovat na výkonnosti jejich provozu. 

Musíme si uvědomit, že splnění stanovených úkolů již své ohodnocení má –

v odměnách. Účelem systému FZZ je v tomto případě motivovat příslušné pracovníky 

k většímu výkonu, než jaký je stanoven v úkolech. Z tohoto systému je však nutné 

vyloučit nehodnotitelné, případně těžce ohodnotitelné záležitosti. Například v úkolu 

„Zajistit provozně technickou činnost na úseku Výroba a rozvod tepla a údržby v souladu 

s plány společnosti, zákonnými normami, uzavřenými smlouvami a ve stanovených 

termínech“ je velmi obtížné spočítat, jakou cenu má pro společnost kvalitnější splnění 

takového úkolu, či vůbec, co to „kvalitnější splnění“ vůbec je. Splnění tohoto úkolu jsme 

ohodnotili smluvní prémií a zlepšení výsledku je věc těžko měřitelná, proto úkoly typu 

„vykonávat běžnou činnost“ je nutné úplně vyloučit ze systému FZZ. Které úkoly tedy 

začlenit?

Jako univerzální hodnotitel se ukazují být účetní položky. Takové se snadno 

vyčíslují, počítají, hodnotí. Každý vedoucí provozu odpovídá za hospodaření svého 

provozu. Pakliže vyjdeme z tohoto poznatku, můžeme tyto vedoucí hodnotit nejen 

za dosažení určité výše hospodářského výsledku, nákladů, výnosů, produktivity práce, 

apod., jejich provozu, ale i za zlepšení jednotlivých ukazatelů.

4.2.2.1 Hodnocení hospodářského výsledku

Dosažení určité úrovně hospodářského výsledku je ohodnoceno odměnou. Každé 

další zlepšení hospodářského výsledku doporučuji ohodnotit speciální prémií. Tato 

prémie by měla být stanovena na základě dosaženého zlepšení a z něj odvozena. 

Doporučuji takovouto odměnu stanovit ve výši 10% z hodnoty zlepšení. Abychom dosáhli 

ještě většího motivačního efektu, můžeme navázat tuto podmínku na další – minimální 
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velikost takového zlepšení. V praxi se často uplatňuje tzv. „posuvné zavěšení“. Jeho 

princip je jednoduchý: prémie za zlepšení výsledku hospodaření se vyplácí v dané výši 

(v našem případě 10% z velikosti zlepšení), avšak ve schodovitém schématu. 

Při dosažení prvního schodu je vyplaceno 10% z hodnoty tohoto schodu a, ikdyž je 

zlepšení větší, daný pracovník obdrží pouze 10% z počáteční hodnoty takového schodu. 

Další prémie je vyplacena až tehdy, kdy zlepšení dosáhne následujícího schodu, a to 

opět v hodnotě 10% z počáteční hodnoty takového schodu. Graficky tento systém 

můžeme znázornit následovně:
Graf č. 4.1: Posuvné zavěšení

Z uvedeného vyplývá, že dokud není dosaženo první hranice ve zlepšení 

(1000Kč), není vyplacena žádná prémie. Po té, co je zlepšení ve výši 1000 Kč –

1999,99 Kč, je vyplacena prémie ve výši 10% z počáteční hodnoty prvního schodu 

(1000 Kč), tedy 100 Kč. Od hodnoty 2000 Kč – 2999,99 Kč je vyplacena prémie ve výši 

200 Kč. Zjednodušeně by se dalo říci, že prémie za zvýšení hospodářského výsledku 

provozu náleží ve výši 10% z každé celé tisícikoruny zlepšení.

Princip posuvného zavěšení má opodstatnění hlavně ve velikosti motivace 

příslušných zaměstnanců. Daný vedoucí se tak nebude „pouze“ snažit o zlepšení 

hodnotícího ukazatele (v našem případě hospodářského výsledku), ale bude se rovněž 

snažit dosáhnout co nejvyšší hodnoty tohoto ukazatele. Uvedu příklad: Pakliže se 

usilovnou prací podaří danému vedoucímu dosáhnout hodnoty zlepšení ve výši 

Kč 3800,--, tento ví, že obdrží prémii ve výši 300 Kč. Zároveň si však je vědom toho, 

že pokud by hospodářský výsledek zlepšil už jen o 200 Kč, obdržel by odměnu o 100 Kč 
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vyšší. Bude to pro něj znamenat podstatně větší motivaci k dosažení zlepšení alespoň ve 

výši Kč 4000,--, než jakou by měl, kdyby byl hodnocen pouze procenty z dosaženého 

zlepšení. Pro podnik to v podstatě znamená větší úsilí zainteresovaných zaměstnanců 

a tím i dodatečné zlepšení pro podnik klíčových ukazatelů.

4.2.2.2 Hodnocení tržeb

Druhým bodem může být úkol zvýšení tržeb. Mnoho podniků úkoluje své vedoucí 

pracovníky právě zvyšováním tržeb. Toto má však svá úskalí. Pokud by byl růst tržeb 

kompenzován růstem nákladů, hospodářský výsledek podniku by stagnoval, ale daný 

vedoucí pracovník by přesto pobíral prémie. Uvedu zde příklad: Podnik prodává výrobky. 

Cena jednoho výrobku je 500,-- Kč. Vedoucí pracovník je zainteresován ve zvyšování 

tržeb a hospodářského výsledku. Tento pracovník provede velmi zvláštní změnu – zvýší 

cenu o 1000,-- Kč a každému zákazníkovi přispěje na koupi daného výrobku dárkovým 

poukazem ve výši 1000,-- Kč. Tržby se tak s každým výrobkem zvednou o 1000 Kč, 

vedoucí za každý prodaný výrobek obdrží prémii, řekněme 10% z hodnoty zvýšení – tedy 

100 Kč, hospodářský výsledek podniku (ceteris paribus) se sníží (o prémie vedoucího 

pracovníka) a takováto finanční zainteresovanost způsobí pravý opak toho, pro co byla 

vytvořena. Proto, pokud by řídící pracovníci měli být zainteresováni na růstu tržeb, 

doporučuji, aby do podmínky přiznání prémií byla zahrnuta podmínka stagnace či

poklesu nákladů. Pakliže je očekáván všeobecný růst nákladů v národním hospodářství, 

například z důvodu vysoké inflace či zásahem vyšší moci, lze povolit i nárůst nákladů, 

nicméně pouze do určité hranice. Pokud růst nákladů povolenou hranici přesáhne, 

doporučuji prémie za růst tržeb nepřiznávat. 

Osobně bych však doporučil neprémiovat vedoucí pracovníky prémií za růst zisku 

provozu i za zvýšení tržeb provozu. Dojde tak k duplikaci. Spíše bych doporučil oddělit 

jednotlivé činnosti provozu vnitropodnikovým pohledem a hodnotit je zvlášť. Například 

v provozu Výroba a rozvod tepla je hlavní činností zásobování odběratelů teplem 

a teplou vodou. Sekundární činností je opravárenství a údržba. Tato sekundární činnost 

je provozována nejen formou aktivace, ale také je nabízena externím odběratelům. Díky 

tomu je možné zainteresovat vedoucího provozu Výroba a rozvod tepla na zvýšení 

hospodářského výsledku celého provozu, ale také například právě na růstu tržeb 

za služby poskytnuté externím dodavatelům. Tyto služby však musí být vnitropodnikově 

účetně odděleny od hlavní činnosti, aby nedocházelo k duplikaci hodnotících ukazatelů.

Výši odměny za každé zvýšení tržeb nad plánovanou úroveň za výše zmíněné podmínky 
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stagnace nákladů doporučuji nastavit pomocí posuvného zavěšení na 10% z hodnoty 

zvýšení.

4.2.2.3 Hodnocení inovací

Jako další okruh činností, v nichž se systém FZZ naplno uplatní, a kde má 

maximální efektivitu, jsou inovace. V moderní době jsou inovace jednou 

z nejdůležitějších snah trvale rostoucích podniků. Známé rčení: „Kdo chvíli stál, teď už 

stojí opodál…“ zde můžeme uplatnit beze zbytku. Jakákoli inovace vedoucí ke zlepšení 

chodu podniku, zjednodušení, zrychlení, či jinému zefektivnění, je žádoucí. 

Proto doporučuji zainteresovat vedoucí pracovníky jednotlivých provozů i na zavádění 

inovací. Doporučuji inspirovat se zahraničními podniky, hlavně japonskými, kdy každý 

zaměstnanec je motivován k vymýšlení nových inovací a jejich zavádění do výroby. 

Doporučil bych vyčlenit určitou část financí právě pro hodnocení inovací. Každý 

zaměstnanec, který přijde s nějakým objektivním zlepšením procesů, které povede 

k vyšší efektivnosti dotčené problematiky (časové, materiální, finanční či jiné úspoře) by 

měl být za toto odměněn. Odměnu bych stanovil ve výši 10% z vypočítaného ročního 

efektu, která bude vyplacena s příští mzdou, a po půl roce, pokud byl tento efekt spočítán 

správně, dalšími 15% z daného efektu. V tomto případě se počítá efekt dosažený za půl 

roku a násobí se dvěmi. Pokud se vypočtený efekt liší od skutečně dosaženého, 

vynásobeného číslem 2, pak se druhá část odměny upraví tak, aby byla první i druhá 

část odměny dohromady ve výši 25% ze skutečného dosaženého efektu. Pokud však 

skutečný efekt nedosáhne alespoň 50% vypočteného efektu, druhá část odměny nebude 

vyplacena. Každého vedoucího provozu doporučuji zainteresovat na inovacích tak, 

že vždy jednou za rok jim bude vyplacena odměna ve výši 10% ze skutečně 

dosaženého ročního efektu inovací. Tím bude zajištěno, že se vedoucí jednotlivých 

provozů budou snažit motivovat své podřízené k hledání inovací, dále se budou snažit 

zavádět inovace do procesů, společnost se bude rozvíjet, bude zvyšovat svou efektivitu a 

tím i konkurenceschopnost.

Pro lepší funkčnost systému inovací navrhuji, aby inovace předkládané 

zaměstnanci přijímali jejich přímí nadřízení. Dále bych navrhl pojistku pro případy 

zneužití informací – každý návrh na inovaci bude předložen i řediteli společnosti. V praxi 

by tento systém fungoval následovně: Zaměstnanec vypracuje písemný návrh na inovaci 

ve dvou identických vyhotoveních. První předloží svému přímému nadřízenému, který se 

postará o hodnocení návrhu, případně o jeho realizaci, úpravy apod., a druhé vyhotovení 
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odevzdá na sekretariátě ředitele, kde je mu vytvořena kopie, která je obstarána razítkem 

a podpisem a návrh na inovaci je založen do zvláštních složek. Každý z návrhů je po té 

průběžně doplňován o informace z průběhu jeho zpracování a implementace. Každý 

zaměstnanec tak má jistotu, že jeho návrh nebude vedoucími předložen jako jejich 

vlastní a kdykoli si může zjistit informace, v jakém stádiu se tento návrh nachází. Rovněž 

je tím získána snadná možnost kontroly.

4.2.2.4 Hodnocení investic

Posledním okruhem, ve kterém bych doporučil uplatnit systém FZZ je investiční 

výstavba. Mám na mysli zejména investice dlouhodobého charakteru, případně investice 

velké objemově, finančně náročné či důležité pro fungování daných provozů. Musíme 

zde samozřejmě vyloučit investice nezbytné k zajištění hladkého fungování provozů –

mám na mysli například investice do oprav a udržování majetku. Jednak efekt získaný 

z takových investic je obtížně vyčíslitelný, jednak tyto investice je nutné pravidelně 

provádět. Zabývejme se nyní většími investicemi do modernizace, rozšiřování 

či restrukturalizaci jednotlivých provozů či jej ich částí. Tyto investice bývají velmi 

materiálově, časově a personálně náročné. Jsou náročné nejen na správnost provedení, 

ale především na jejich přípravu. Takovéto investice mají na starosti právě vedoucí 

jednotlivých divizí ve spolupráci s ředitelem společnosti. Někdy se investice týkají 

i několika divizí najednou, tudíž vedoucí pracovníci zainteresovaných divizí musejí 

na takových investičních akcích spolupracovat. Navrhuji, aby byli vedoucí pracovníci, 

po vzoru modelu automobilky Volkswagen, hodnoceni prémiemi závislými na výsledku 

celé investiční akce. Pakliže daná akce bude trvat rok, její návratnost bude 2 roky a efekt 

ve formě dodatečného zisku přinese za další 3 roky, bude danému vedoucímu resp. 

vedoucím, přiznána prémie až po uplynutí 6 let a to ve výši určitého procenta z přínosu 

dané investice. Doporučoval bych tuto prémii stanovovat pro každou investiční akci 

zvlášť z důsledků jejich specifik. 

4.3 Ředitel SMO

Návrh vhodného a efektivního systémů FZZ pro pozici Ředitel SMO je velmi 

problematický. Problematičnost vyplývá především ze specifického postavení této pozice 

v celé společnosti. Hlavní úlohou ředitele je zajištění bezproblémové funkčnosti celého 

podniku. Jedná se jak o každodenní chod, tak i zvládání krizových situací, rozhodování 
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o investicích, účast na některých jednání s obchodními partnery, koordinace jednotlivých 

provozů apod. Nicméně jsou zde i činnosti, jejichž přínos vyčíslit lze. Ředitel se totiž stará 

nejen o chod společnosti, nýbrž také o dosahování vytyčených cílů.

4.3.1 Odměna

Pro účely zavedení systému FZZ doporučuji, aby byl ředitel společnosti měsíčně 

odměňován základem + ročními odměnami. Za úspěšné dosažení běžných cílů

(dosažení určité úrovně zisku, zabezpečení plynulosti chodu společnosti, apod.)

doporučuji stanovit roční prémii. Při částečném dosažení některého z cílů či nedosažení 

vůbec pak doporučuji prémii za daný cíl krátit či úplně odejmout.

4.3.2 Systém FZZ
4.3.2.1 Hodnocení hospodářského výsledku

Pakliže pomineme běžné cíle a některé specifické cíle (např. dosažení určité míry 

spokojenosti odběratelů se službami) či enviromentální cíle (např. zavádění ekologicky 

šetrných zařízení), zbývají cíle snadno vyčíslitelné a hlavně speciálně hodnotitelné. Mezi 

základní jmenujme dosažení určité úrovně zisku společnosti. Tento cíl je již ohodnocen 

roční prémií. Zde je však prostor pro finanční zainteresovanost a sice ve zvyšování 

úrovně zisku nad požadovanou hranici. Za každou další dosaženou jednotku zisku

nad plánovanou úroveň doporučuji ohodnotit ředitele SMO určitým procentem z této 

přidané hodnoty. Opět doporučuji stejný postup jako u vedoucích provozů – tedy systém 

„posuvného zavěšení“ s 10% odměnou z každé celé dosažené tisícikoruny dodatečného 

zisku. 

4.3.2.2 Hodnocení Altmanova Z-Skóre

Dále bych doporučil systém FZZ navázat na ukazatel „Altmanovo Z-Skóre.

Tento ukazatel udává, jaký trend vykazuje společnost – zda směřuje spíše k bankrotu 

(hodnoty ukazatele < 1,19), či zda je vše v pořádku (hodnoty ukazatele > 2,9). Pro účely 

hodnocení tímto ukazatelem doporučuji verzi ukazatele pro společnosti, které nejsou 

obchodovány na kapitálovém trhu – vzorec 1.1.
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Graf č. 4.2: Vývoj Altmanova Z-Skóre ve společnosti SMO v letech 2001 – 2006
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Z grafu je vidět, že společnost se nachází v tzv. šedé zóně – hodnoty ukazatele 

mezi 1,2 a 2,89. Z dat (viz. Přílohy) a grafu však lze vyčíst stoupající trend. Tento trend 

lze hodnotit jednoznačně pozitivně, rozhodně bych však doporučoval zlepšovat situaci 

podniku minimálně na úroveň ukazatele 2,9. Doporučuji za dosažení hodnoty ukazatele 

Altmanova Z-Skóre na hodnotě 2,9 ředitele podniku ohodnotit prémií. Tato prémie bude 

vyplácena jednou ročně, pokaždé, když podnik této hodnoty dosáhne. Velikost prémie 

bych doporučoval na úrovni 25% ze základní mzdy. Systém FZZ zde doporučuji navázat 

na další zvyšování hodnoty Altmanova Z-Skóre. Za každé zvýšení hodnoty tohoto 

ukazatele o 0,2  doporučuji stanovit prémii ve výši 5% ze základní mzdy. Tím bude ředitel 

společnosti dostatečně motivován ke zvyšování finančního zdraví celého podniku. 

Rovněž nebude společnost příliš finančně zatížena dodatečnými mzdovými náklady. 

4.3.2.3 Hodnocení inovací

Další oblastí, v níž je možné systém FZZ pro pozici ředitele společnosti zavést, 

jsou inovace. Jak již bylo napsáno výše, inovace jsou v dnešní době velmi důležitým 

faktorem významně rozhodujícím o úspěšnosti dané společnosti. Proto doporučuji 

zainteresovat na inovacích nejen samotné řadové zaměstnance a jejich nadřízené, ale 

také samotného ředitele. Úloha ředitele společnosti v této oblasti je především kontrolní. 
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Tento úkol představuje sledování inovačních procesů, kontrola účinnosti a efektivity 

inovací, kontrola důvodů, proč jsou některé inovace odmítnuty apod. Úkolem ředitele 

společnosti v této oblasti je také pozitivně působit na vedoucí pracovníky jednotlivých 

provozů směrem k většímu zavádění inovací. 

Navrhuji, aby za každou zavedenou inovaci byl ředitel společnosti odměněn 5% 

z jednoho ročního přínosu této inovace. Tím bude dostatečně zajištěna motivace ředitele 

společnosti k působení na podřízené zamýšleným směrem.

4.3.2.4 Hodnocení investic

Poslední oblastí jsou dlouhodobé investice strategického rázu. Ředitel společnosti 

je nejvyšší autoritou, která rozhoduje o těchto investicích. Má možnost dosáhnout 

na větší objem informací, než jakýkoli jeho podřízený, má možnost modifikovat kteroukoli 

část plánu investic a sám je autoritou, která investice tohoto rázu schvaluje. Strategické 

investice mají pro podnik zcela klíčový charakter. Špatný odhad nebo špatné načasování 

či naplánování investiční akce velkých, strategických rozměrů (objemem vložených 

prostředků, času, doby návratnosti či množstvím dotčených oblastí) může být pro podnik 

kritický. Geoffrey Petty kdysi řekl: „If you fail to plan, you plan the fail.“ Do češtiny se tento 

výrok dá přeložit jako: „Když selžeš při plánování, plánuješ neúspěch.“ Neúspěch 

na strategickém poli může být klidně i cestou k  bankrotu. Proto je velmi důležité plánovat 

s rozvahou a rozhodování o strategických investicím věnovat náležitou pozornost. Riziko, 

které tento fakt přináší, by mělo být náležitě finančně ohodnoceno. 

Navrhuji na základě výše zmíněného, aby byl ředitel společnosti finančně 

zainteresován na výsledku investic. Taková odměna by měla být mnohem většího rázu, 

než jakákoli jiná odměna přiznávaná pozici ředitele. Jedná se o klíčovou oblast a tak je 

k ní také nutné přistupovat. Samozřejmě že záleží na konkrétní investiční akci. Tyto akce 

jsou svojí povahou natolik specifické, že nelze obecně připravit univerzální návod 

na odměňování. Proto se zde omezím na obecná doporučení:

1. Pro každou investiční akci doporučuji smluvně dohodnout výši i podmínky 

přiznání odměny. 

2. Odměna by neměla nikdy přesáhnout ekonomický přínos dané investice, 

ani by se mu neměla rovnat. Minimální doporučený rozdíl mezi 

ekonomickým přínosem investice a výší odměny by měl být 50%.

3. Výše odměny by měla být stanovena procentní částkou z přínosu dané 

investice. 
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4. Celková částka odměny by měla určitě přesahovat měsíční základ. Toto 

však neplatí v případě konfliktu s bodem 2. V takovém případě musí být 

odměna krácena, aby její výsledná výše vyhovovala bodu 2.

5. Přínos neekonomický, jako větší spokojenost občanů, ekologicky šetrnější 

provoz apod., by měl být rovněž vyjádřen finančně formou odhadu

a začleněn do celkového hodnocení ekonomického přínosu investice.

6. V případě menšího přínosu investice, než jaký byl odhadován, doporučuji 

investici krátit či vůbec nepřiznat. 

Vyplacení prémie bude vázáno na ukončení celé investiční akce, stejně jako je 

navrženo u systému FZZ pro hodnocení investic u vedoucích provozů, jak je uvedeno na 

příkladě: pakliže daná akce bude trvat rok, její návratnost bude 2 roky a efekt ve formě 

dodatečného zisku přinese za další 3 roky, bude řediteli společnosti přiznána prémie 

za tuto investiční akci až po uplynutí 6 let.
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4.4 Implementace systému FZZ

Je více než jasné, že systém FZZ by měl být do systému implementován formou 

závazné smlouvy. Implementace například ve formě obecně-závazného doporučení 

by mohla znamenat nejen nedůvěryhodnost daného systému, spekulace či jeho

nedodržování, ale také soudní spory. Proto je nutné, aby s celým systémem byli jím 

dotčení zaměstnanci předem důkladně seznámeni, byl jim vysvětlen jeho princip, cíle 

a očekávaný přínos a tím získána jejich součinnost. 

Pro účely efektivního zavedení systému FZZ navrhuji opustit dosavadní systém 

pracovních smluv na dobu neurčitou s integrovaným ujednáním o mzdě a zavedení 

pracovních smluv na dobu neurčitou a smluv o mzdě s roční platností pro všechny 

zaměstnance, jež jsou do systému FZZ zahrnuti. Ve smlouvách o mzdě bude uvedena 

nejen mzda, ale také úkoly, kterými by se daní zaměstnanci na konkrétních pozicích měli 

zabývat, a odměny, které jim za úspěšné splnění těchto úkolů budou vyplaceny. Tím 

bude celý systém FZZ efektivně implementován nejen do formálního fungování 

společnosti, ale i do myslí zainteresovaných zaměstnanců.

Rovněž doporučuji, aby byli zaměstnanci na pozicích vedoucí provozu přizváni 

ke každému sestavování ročních plánů a úkolů. Jejich součinnost může značně usnadnit 

úkolování, zlepší fungování celé společnosti jako celku a zefektivní působení systému 

FZZ. Tito zaměstnanci se tak budou přímo podílet nejen na fungování svých provozů, 

ale také na fungování celé společnosti, a tím získají daleko lepší možnosti ovlivňovat 

ukazatele hodnocení pozitivně ve svůj prospěch, z čehož bude těžit celá společnost. 

Pro účely implementace systému FZZ pro zaměstnance na pozici ředitel 

společnosti rovněž doporučuji přechod na systém pracovní smlouvy a smluvy o mzdě se 

zadanými úkoly a vyčíslenými odměnami.
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4.5 Shrnutí návrhů a doporučení

Následující seznam bodů je pouze shrnutí navrhovaných opatření v kostce. Jedná 

se o seznam opatření, která jsou navržena výše v textu:

 Zaměstnanci, jichž se systém FZZ bude týkat, jsou vedoucí provozů 

a ředitel společnosti (dále jen zainteresovaní zaměstnanci).

 Je nutné změnit systém pracovních smluv pro zainteresované zaměstnance 

– přechod od smluv na dobu neurčitou s integrovaným ujednáním o 

mzdách a odměnách ke smlouvám na dobu neurčitou a smlouvám o mzdě

s roční působností.

 Odměňování zainteresovaných zaměstnanců bude probíhat formou 

měsíčního základu a ročních odměn a prémií.

 Zainteresovaní zaměstnanci se budou podílet na tvorbě úkolů a plánů.

 U vedoucích provozů doporučuji:

o Roční odměnu navázat na splnění vytýčených úkolů a cílů.

o Za dosažení lepších výsledků v oblasti zisku a tržeb ze sekundárních 

činností vyčíslit odměnu podle systému posuvného zavěšení.

o Zavést systém odměn za inovace nejen pro vedoucí jednotlivých 

provozů, ale pro všechny zaměstnance SMO. 

o Finančně zainteresovat tyto zaměstnance na výsledcích investic, 

které se týkají jejich provozů.

 U ředitele společnosti doporučuji:

o Roční odměnu navázat na splnění vytýčených úkolů a cílů.

o Za dosažení lepších výsledků v oblasti zisku vyčísli odměnu podle 

systému posuvného zavěšení.

o Navázat odměnu na ukazatel „Altmanovo Z-Skóre“ – dosažení určité 

úrovně tohoto ukazatele a jeho další zlepšování.

o Zainteresovat zaměstnance na této pozici i do systému odměn 

za inovace. 

o Navázat prémie na výsledky dlouhodobých strategických investic.

 Celý systém FZZ bude zakotven přímo do pracovních smluv formou 

smlouvy o mzdě.
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Závěr

Sledovaný problém se týkal navržení takového systému finanční zainteresovanosti 

zaměstnanců na ekonomické výkonnosti společnosti SMO, který vedoucí pracovníky 

jednotlivých provozů finančně prováže s dosahovanými výsledky jejich oddělení. Zároveň 

je bude motivovat ke zlepšování výkonnosti provozů, jež vedou, a tím povede 

ke zlepšení výsledků, jež dosahuje celá společnost.

Veškeré informace o současném mzdovém systému, úkolech a povinnostech 

vedoucích jednotlivých provozů, výkonnosti a možnostech podniku apod.,  byly získány 

pomocí rozhovorů, zapůjčením vzorů úkolů, vzorů pracovních smluv a z výročních zpráv. 

Veškeré návrhy a doporučení byly konzultovány s interním konzultantem pověřeným 

společností pro tento účel – pí Sečkovou. 

Zjištěné informace pomohly stanovit směry, kterými by se měl systém FZZ ubírat. 

Studiem odborné literatury pak byly získány podněty pro sestavení takového systému, 

informace získané studiem na VŠB a praxí pak byly použity k návrhu tohoto systému.

Navržená opatření rozhodně zainteresují zvolené zaměstnance na finanční 

výkonnosti společnosti SMO. Otázkou je, nakolik se zvýší jejich produktivita a jakou 

měrou toto povede ke zlepšení výkonnosti celé společnosti. Empiricky získané poznatky 

z praxe potvrzují účinnost navržených opatření. Proto předpokládám, že mnou navržená 

opatření povedou k vytyčenému cíli.

Proto věřím, že cíl práce – navržení takového systému, který bude řídící 

pracovníky motivovat směrem k lepším výkonům společnosti, ať již lepším výkonem 

rozumíme zvýšení zisku či zlepšení kvality poskytovaných služeb, byl splněn.

Přínosem diplomové práce jsou opatření, díky kterým společnost SMO zvýší svůj 

výkon, zlepší kvalitu činností, zvýší konkurenceschopnost a tím se zvýší i hodnota celé 

společnosti.
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Seznam zkratek:

1. Systém FZZ – systém finanční zainteresovanosti zaměstnanců

2. TH zaměstnanci – zaměstnanci na úseku technicko-hospodářském
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Seznam vzorců:

Altmanovo Z-Skóre (Vzorec 1.1): 

Zdroj: předmět Analýza efektu ekonomických a řídících procesů v podnikatelských 

subjektech.

Altmanovo Z-Skóre= 0,717 * U1 + 0,847 * U2 + 3,107 * U3 + 0,42 * U4 + 0,998 * U5,

kde: 

oběžná aktiva – krátkodobé závazky
U1 =

celková aktiva

zisk po zdanění
U2 =

celková aktiva

hrubý zisk + nákladové úroky
U3 =

celková aktiva

účetní hodnota akcií
U4 =

cizí kapitál

výnosy celkem
U5 =

celková aktiva
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