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Anotace 

Prvním cílem bakalářské práce „Společnosti, zaměstnanci, jejich nabídka a poptávka 

v praxi“ je zhodnocení pracovních sil na trhu práce. Druhý cíl je zaměřen  na porovnání 

dvou praktických příkladů daných společností z teoretickými poznatky. Zároveň je 

v jedné z částí popsána personalistika, která se zaměřuje nejen na zaměstnance a na 

jejich rozvoj, ale hlavně poskytuje návrh pro řešení uvedených praktických příkladů. 

V závěru je umístěné zhodnocení nezaměstnanosti v České republice a srovnání nejvíce 

a nejméně žádaných pracovních míst. 

The Annotation 

The first aim of the thesis „Practice of Companies, Employees, Offer, Demand in 

practice“ is to analyze the manpower of the employment market. The second aim is to 

compare two practical examples with the theory. Also included is a description of the 

personnel lists, which is not only concerned with employees but also with their 

development. The personnel lists give us an analysis of the two practical examples. The 

final section is an evaluation of unemployment in Czech Republic and a comparison of 

the most and the least demanded manpower.  
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1. Úvod 

Hlavním tématem moji bakalářské práce bude problematika pracovního trhu. 

Protože tuto oblast ovlivňují podnikatelské subjekty na našem trhu, zaměřím se také na 

popis malých a velkých podniků a jejich nabídky a poptávky po pracovních místech. 

Samozřejmostí bude personalistika, která se zaměřuje na pracovní trh, motivaci 

zaměstnanců a řízení lidských zdrojů.  

Z mého pohledu je řízení zaměstnanců velice zajímavé téma, proto se mu více 

v následujícím textu věnuji. Novodobě se v tomto směru začal využívat koučink
1
. Protože 

pracuji v jedné velké společnosti jako kouč, dozvíte se ode mě více informací i o tomto 

oboru. Hlavním cílem kouče, tedy i mým cílem, je zvyšování pracovních výkonů 

zaměstnanců. Jak dosáhnout úspěchu v tomto oboru uvádím v jedné z kapitol.  

Kromě teoretických poznatků zde najdeme i dva příklady z praxe. Každý se 

vztahuje k jednomu podniku. V prvním případě uvádím rozdíl dvou pracovišť, která se 

nachází na dvou místech v České republice.  Jedná se vždy o centrum, kde je poskytována 

zákaznická peče klientům po telefonu a kde se tedy provádí zcela stejná práce. Důvod, 

proč zde tento případ uvádím je, že zásadní rozdíl je ve vlivu míry nezaměstnanosti. Jde o 

dva rozdílné kraje, s rozdílnou mírou nezaměstnanosti, přesto se stejnou pracovní 

politikou. Zjištění důsledků těchto faktorů je jedním z cílů této práce. Proto  problémům 

nezaměstnanosti je věnována celá jedna kapitola.  

V druhém případě jde o malý podnik, který nehospodárně nakládá s pracovní sílou. 

Jde o komparaci se situací, kdyby se ten samý podnik řídil efektivní personalistikou. 

V tomto směru se jedná o mou vlastní úvahu, protože je těžké vzít v potaz všechny 

okolnosti, které se ve společnosti odehrávaly.  

 V třetí části jsem provedla analýzu zaměstnaneckých výhod. Cílem práce však 

není přesné stanovení lepšího zaměstnavatele, ale hledání optima v okruhu dnešních 

možností, například posouzením výhod jednotlivých druhů benefitů. Protože jednou 

z nejčastěji nabízených výhod jsou stravenky, analyzuji příklad, kolik podnik může 

finančně ušetřit při poskytování tohoto oblíbeného benefitu.  

                                                
1 Koučink pochází z angl. coaching - "soustavně připravovat". 
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Na závěr provedu porovnání vyhodnocení poptávky a nabídky po pracovních 

místech a celkové zhodnocení zaměstnanosti v České republice. 

Toto téma jsem si vybrala, protože v mém regionu je vysoká nezaměstnanost. 

Chtěla bych také zohlednit vše, co jsem se během studia naučila a to převést do praxe. 

Během své pracovní kariéry jsem pracovala v několika podnicích a z těchto zkušeností 

čerpám. 
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2. Rozdíly mezi velkou a malou společností  

2. 1. Co je to podnik?2 

Definice podniku 

„Podnikem se rozumí každý subjekt vykonávající hospodářskou činnost, bez ohledu 

na jeho právní formu. K těmto subjektům patří zejména osoby samostatně výdělečně činné 

a rodinné podniky vykonávající řemeslné či jiné činnosti a obchodní společnosti nebo 

sdružení, která běžně vykonávají hospodářskou činnost.“
 3
 

 

Rozdělení podniků  

Podniky můžeme členit podle různých faktorů. Pro mou práci jsem vybrala členění 

podle Komise Evropského společenství, přesněji řečeno - podle komise, která je složena z 

komisařů, kteří pochází z členských státu Evropské unie. Velkým podnikem se rozumí 

společnost s více jak 250 zaměstnanci. Do kategorie středních podniků řadíme ty, co mají 

méně jak 250 zaměstnanců. Malým podnikem se rozumí podnik do 50 zaměstnanců. 

V České republice je také řada mikropodniků. Ty nesmějí přesahovat maximální počet 

zaměstnanců, stanovený ve výši 10.  

Dále podniky rozdělujeme podle ročního obratu, nebo roční bilanční sumy (výši 

aktiv). Nemusí však plnit oba limity. Dodržování počtu zaměstnanců je povinné, podnik si 

však může vybrat limit obratu nebo bilanční sumy.  

Data jsou zpracována v tabulce 1. 

Tabulka 1. 

Kategorie podniku Počet zaměstnanců 

Roční obrat Roční bilanční suma 

(v milionech €) 

Střední < 250 < 50 < 43 

Malý < 50 < 10 < 10 

Mikropodnik < 10 < 2 < 2 

                                                
2 Podniky. [s.l.] : [s.n.], 2008. 1 s. Dostupný z WWW: <http://cs.wikipedia.org>. 
3 Podniky. [s.l.] : [s.n.], 2008. 1 s. Dostupný z WWW: <http://cs.wikipedia.org>. 
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2. 2. Velký podnik 

Definovat velký podnik je velice náročné. Neexistuje jednotné určení. Ve 

Spojených státech je hranice velkého podniku určena na 500 zaměstnanců, zatímco pro 

Evropskou unii stačí 250 zaměstnanců.  

Ve srovnání podniků nám určitě pomůže určení výhod velké společnosti:  

 

 Rozsáhlejší možnosti zaměstnání odborníků v řídících činnostech. 

 Příznivější pracovní podmínky. 

 Více možností získání výhod z rozsahu produkce. 

 Propagace a reklama. 

 Výhoda personálního charakteru a možnost financování. Přeci jen menší 

podniky nemají tolik možností přístupu k finančním zdrojům.  

 Dalším neopomenutelným faktem je stav nehmotného a hmotného majetku.  

2. 2. 1. Příklad z praxe 

Podívejme se na příklad jednoho velkého podniku, který se zabývá 

telekomunikacemi. Jedná se o společnost, která má v České republice přes pět miliónů 

zákazníků a k tomu potřebuje přibližně tři tisíce zaměstnanců. 

V takto velkém podniku je nesmírně důležité vést správně personální problematiku 

a nabídnout zaměstnancům maximum. Proto se personalistikou zabývám v následujícím 

textu. 

Zaměříme se na infolinky, tedy zákaznický servis nabízený společností. Ty jsou 

umístěny v Lounech a v Hradci Králové. V obou dvou budovách mají zaměstnanci stejné 

pracovní podmínky. Mají stejné platové možnosti, stejnou náplň práce a stejné možnosti 

kariérového postupu. Když se na to podíváme detailněji, přestože je to jedna společnost, 

rozdíly najdeme.  

Zásadní rozdíl je v prostředí, ve kterém se pracoviště nacházejí. Srovnejme si 

nezaměstnanost v Lounech a Hradci Králové. Nutno upozornit, že Ústecký kraj má 

nejvyšší míru nezaměstnanosti z České republiky. Louny patří právě do Ústeckého kraje, 

kde ke konci února 2009 nezaměstnanost dosahovala k 11,9%. V Královehradeckém kraji 

k tomu samému období je nezaměstnanost na 6,2%. Informace jsou získány ze statistik 



Lenka Fojtíková - EMIOS IV. A Společnosti, zaměstnanci, jejich nabídka a poptávka v praxi 

 

5 

Úřadů práce. Více podrobností je uvedeno v tabulce 4., kde najdeme všechny kraje 

seřazeny od nejnižšího stupně nezaměstnanosti, až po ten nejvyšší. Důsledkem této situace 

je, že v Hradci Králové je mnohem vyšší fluktuace zaměstnanců a tím jsou vyšší náklady 

na přijímání a vyškolování nových zaměstnanců. Podle internetového portálu
4
, kde 

najdeme volná pracovní místa, je v tuto chvíli v Hradci Králové k dispozici deset nabídek 

práce v oblasti telekomunikací. V Lounech jsou to pouze čtyři. Ve větších městech je více 

příležitostí. Proto si člověk, který má zájem o podobnou práci, po telefonu může přihlásit 

do více společností. Domnívám se, že zaměstnanecké výhody, uvedené v kapitole 3., jsou 

jedním z rozhodujících kritérií pro potencionální pracovníky a vlastně i pro zaměstnance, 

kteří můžou svou praxi zhodnotit i v jiné společnosti.  

Proč vlastně obě infolinky nejsou v Praze, kde je dostatek pracovních možností? 

Můj názor je takový, že by zbytečně vzrostly náklady na zaměstnance, kteří v Praze 

očekávají vyšší plat. Nakonec by mohl být i nedostatek zaměstnanců. Je proto výhodné 

umístit pracoviště do oblasti, kde je dostatek pracovní síly. Tím se tato pracovní síla stává 

levnější. Jsou ale i další výhody pracovišť v menším městě: 

 

 Nižší požadavky zaměstnanců. 

 Nižší fluktuace zaměstnanců. 

 Vyšší kvalita zaměstnanců, kteří jsou v podniku delší dobu. 

 Nižší náklady na školení nových zaměstnanců. 

2. 3. Malý podnik  

S definicí malého podniku je to velmi podobné, jako u toho velkého. Je spoustu 

různých teorií. Většinou se však rozhoduje podle počtu zaměstnanců, velikosti ročního 

obratu a bilanční sumy roční rozvahy (velikost aktiv).  

Podle Koubka
5
 je také malý podnik ten, který nemá personální útvar ani 

personálního specialistu. V každém případě malý podnik nemá tak širokou škálu 

jednotlivých řídících skupin, jako velký podnik. 

                                                
4 Nabídka práce. [s.l.] : [s.n.], 2009. 1 s. Dostupný z WWW: <www.prace.cz>. 
5 KOUBEK, Josef.: Personální práce v malých podnicích. 2. vydání. Praha: Grada Publishing, 2003, Str. 13. 
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Personalistika v malém podniku funguje tím způsobem, že většinou není jedno 

nebo více oddělení, které by se touto problematikou zabývalo. Jeden člověk, nejčastěji 

majitel malé společnosti rozhoduje, kdo v jeho podniku bude pracovat, zajišťuje další 

personální činností, jako je například kariérový postup. V těchto menších podnicích skoro 

není možnost kariérového vzrůstu. Vlastně není kam růst, protože je v podniku pár osob a 

každý má na starosti svoje úkoly. Dalo by se říct, že tím zaměstnanci strádají, ale 

samozřejmě i malé podniky se zabývají výhodami pro jejich zaměstnance, aby si je nějak 

udrželi. Podle mého názoru a zkušenosti je to v první řadě přátelské prostředí. Mezi světlé 

stránky lze také zařadit osobní přístup a atmosféru důvěry či práci v malých skupinách. Ke 

stinným stránkám patří menší jistota pracovního místa, menší rozsah zaměstnaneckých 

výhod, přizpůsobování pracovní doby dle množství zakázek, minimální investice do 

vzdělávání a rozvoje a téměř neexistující vyhlídky na postup. Příklad může být jiná 

pracovní doba, pokud to však dovolují provozní podmínky. V každém podniku jsou jiné 

možnosti, ale určitě platí, že v malém podniku je otevřenější vztah s nadřízeným. A pokud 

jsou v podniku dobré pracovní vztahy, vede to k vyšší výkonnosti a vyšší úspěšnosti v 

podnikání. Více je uvedeno v kapitole o zaměstnaneckých výhodách. 

2. 3. 1. Příklad z praxe  

Ve společnosti, která se specializuje prodejem a servisem stavebních strojů, 

uspořádali výběrové řízení na pozici asistent/ka – skladová účetní. Hlavní požadavky na 

pozici byly minimálně středoškolské vzdělání ekonomického směru, znalost práce na PC, 

samostatnost, pečlivost a hlavně komunikace v anglickém, nebo německém jazyce. Další 

podmínkou bylo, aby byl zájemce evidován na Úřadu práce. Majitelé podniku získali 

možnost dotace právě od Úřadu práce, který přispěje minimální mzdou na zaměstnance a 

zbytek platu doplatí zaměstnavatel. Na volné pracovní místo se hlásila spousta uchazečů. 

Nutno podotknout, podnik se nachází v kraji s největší nezaměstnaností a že nábor 

uchazečů byl organizován přes Úřad práce. Podnik si také sám umístil inzerát na 

internetové stránky.  

Výsledkem bylo, že na pracovní pozici přijali vhodného zájemce, který splňoval 

výše uvedené požadavky, a to absolventa střední ekonomické školy. Případ se zdál 

vyřešený, avšak po několika měsících nový zaměstnanec zjistil, že vlastně v oblasti 
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stavebních strojů nemá takřka žádné možnosti kariérového vzrůstu a že jeho prací je stále 

jen přepisovat faktury do počítače. Jazykové schopnosti zůstaly téměř nevyužité a 

zaměstnanec rozhodně neměl dostatek pracovní motivace.  

Z pohledu podniku však bylo na nějakou dobu postaráno o administrativu, a to za 

zanedbatelné náklady. Jedním z kladných přínosů pro zaměstnance však bylo získávání 

praxe v oblasti administrativy. Přece jen v Ústeckém kraji s největší nezaměstnaností 

z celé České republiky je to výborná příležitost, bohužel ale bez vyhlídek na pokračování 

v tomto podniku. Celý tento případ skončil tím, že zaměstnanec po nějaké době pracovní 

činnost v podniku ukončil.  

Přímo na tomto případě můžeme porovnat rozdíl velké a malé společnosti. S tímto 

jednáním bychom se nejspíše u velké společnosti nesetkali, protože tam zaměstnavateli jde 

o to, aby zaměstnanec, co nejvíce využil svoje schopnosti, hlavně má více možností, jak a 

kde ty schopnosti využít. 

Dále rozebereme tuto situaci. Jednou z důležitých informací je také to, že předtím 

tuto práci vykonával jeden z majitelů podniku. Vznik dalšího pracovního místa se zakládal 

pouze na dotaci od úřadu. Odůvodnění jednání podniku může být takové, že podnik ani 

nezamýšlel dlouhodobý pracovní přírůstek o další osobu a že jen poskytl možnost na trhu 

práce pro vytvoření praxe jednomu z absolventů středních škol. Dalo se to ale řešit jiným 

způsobem. Proč nechat jen tak šanci nevyužitou? Přece jen více zaměstnanců má 

předpoklad dosahovat vyšších zisků.  

Jestliže se budeme řídit teorií personalistiky, pak můžeme vytvořit profil 

zaměstnance, který by do podniku přinesl nové informace, pomohl v jeho rozvoji a 

zároveň pracoval i na tom, aby v budoucnu podnik měl dostatek zdrojů na jeho pracovní 

náklady. Jakmile si utvoříme představu o zaměstnanci, je potřeba začít pracovat na 

motivaci a stylu vedení zaměstnance. Více je opět uvedeno v následujících kapitolách. 

Kdyby jen podnik poskytl možnost získání praxe, dostaneme se k výsledku, že 

zaměstnanec stejně po ukončení pracovního poměru mohl být evidován na Úřadu práce a 

výsledek by byl stejný jako před přijetím. Další nezaměstnaný. Samozřejmě se zvýšila 

možnost jeho uplatnění, kterou mohl využít, ale nikdo nezaručoval, že se naskytla 

příležitost hned nastoupit do další práce.  
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Úkolem mé práce rozhodně není určit, jestli je větší nebo menší podnik lepší. 

Nicméně oba dva příklady z praxe dokazují, že je velice nezbytné zabývat se 

personalistikou a neřadit ji k jedním z opomíjených oborů.  

2. 4. Personalistika  

 „Personální práce (personalistika) tvoří tu část řízení organizace, která se 

zaměřuje na vše, co se týká člověka v pracovním procesu, tedy jeho získávání, formování, 

fungování, využívání, jeho organizování a propojování jeho činností, výsledků jeho práce, 

jeho pracovních schopností a pracovního chování, vztahu k vykonávané práci, organizaci, 

spolupracovníkům a dalším osobám, s nimiž se v souvislosti se svou prací stýká, a rovněž 

jeho osobního uspokojení z vykonávané práce, jeho personálního a sociálního rozvoje.
 6
“   

 

Pro každou společnost jsou nejdůležitější její zaměstnanci a pokud se podaří udržet 

výbornou pracovní atmosféru, je dobrý předpoklad pro bezproblémové fungování 

společnosti. Dalšími předpoklady pro dobré fungování jsou materiální a finanční zdroje a 

také informace. Avšak udržet se v této situaci může být hodně náročné. Personální práce je 

jednou z nejdůležitější v podniku, ať už velkém, nebo malém.  

Soudobá personální práce ve vyspělých zemích se stále více soustřeďuje na 

zlepšení kvality pracovního života, zvyšování spokojenosti pracovníků či zlepšování 

rozvoje pracovníků. Jak pracovní život zlepšovat:  

 

 Snaha zaměstnance a zaměstnavatele. 

 Výborné vztahy na pracovišti. 

 Sociální rozvoj zaměstnanců.  

 Náležitá péče o pracovní podmínky.  

 Náležitá péče o sociálně hygienické podmínky. 

 Péče o sociální rozvoj. 

 Zlepšování mezilidských vztahů. 

 Péče o personální rozvoj pracovníků. 

 Péče o vzdělávání pracovníků. 

                                                
6 KOUBEK, Josef. Řízení lidských zdrojů. 3. aktualiz. vyd. Praha : Management Press, 2005. Str. 13. 
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 Význam organizace, její úspěšnost a perspektivy. 

 Serióznost ve vztahu k zákazníkům a etika podnikání. 

 

Pokud se zlepšuje kvalita pracovního života, zvyšuje se produktivita, pracovníci 

jsou tím více spokojeni, zvyšuje se rozvoj pracovníků (jednotlivců i kolektivu) a zvyšuje 

se připravenost na změny.  

2. 4. 1. Zaměření personalistiky 

 

 Vzdělávání a rozvoj pracovníků. 

 Organizační rozvoj. 

 Vytváření pracovních úkonů, pracovních míst a organizačních struktur. 

 Plánování lidských zdrojů. 

 Pracovní vztahy. 

 Odměňování a zaměstnanecké výhody. 

 Pracovní vztahy. 

 Pomoc pracovníkům. 

2. 4. 2. Analýza pracovního místa 

„Analýza pracovního místa poskytuje obraz práce na pracovním místě a tím 

vytváří i představu o pracovníkovi, který by měl na pracovním místě pracovat. Při analýze 

pracovních míst jde o proces zjišťování, zaznamenávání, uchovávání a analyzování 

informací o úkolech, metodách, odpovědností, vazbách na jiná pracovní místa, 

podmínkách, za nichž se práce vykonává, a o dalších souvislostech pracovních míst.
7
“ 

 

Pokud bychom se zamysleli nad tím, co podnik v prvním případě mohl udělat 

jinak, byl by to určitě detailnější popis pracovní pozice při výběrovém řízení a popis toho, 

co je od zaměstnance očekáváno. Jaké jsou cíle a výhledy do budoucna. Mohl být 

například požadován technicky zdatnější typ člověka, který by zajišťoval administrativu 

                                                
7 KOUBEK, Josef. Řízení lidských zdrojů. 3. aktualiz. vyd. Praha : Management Press, 2005. Str. 40. 
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ale také, aby se mohl lépe zúčastnit pracovního cyklu. Aby byl v podniku přínosnější a 

svou prací pomohl například k zvýšení zisku.  

Je také možnost, že v podniku je již dost technicky zdatných pracovníků a že je 

potřeba doplnit jinou sílu. Určitě nám v tomto směru pomohou i cíle, kterých chce 

společnost dosáhnout. Podíváme se na to, jak by to správně mělo vypadat. Proveďme 

nejprve analýzu pracovního místa, neboli inventuru úkolů, odpovědnosti a podmínek. 

Z toho odvodíme požadavky, které pracovní místo klade na pracovníka.  

 

Podle Josefa Koubka pracovní místo analyzujeme odpověďmi na níže uvedené otázky.
8
 

 

 Kdo vykonává práci, jaký je název práce, pracovní funkce? 

 Co vyžaduje daná práce, jaká je její povaha? 

 Jak se práce provádí? 

 Proč jsou úkoly a povinnosti vykonávány takto? 

 Kdy jsou úkoly a povinnosti vykonávány? 

 Jaké je vzájemné, relativní postavení jednotlivých úkolů a povinností? 

 Komu je pracovník odpovědný? 

 Jaký je vztah pracovního místa k pracovním dalším místům? 

 Jaké jsou normy výkonu, jaký je standardní výkon? 

 Existuje možnost výcviku při vykonávání práce? 

 Jaké jsou obvyklé pracovní podmínky? 

2. 4. 3. Příklad řešení 

V tomto případě je naším úkolem získat pro podnik zaměstnance, který by se více 

podílel na rozvoji společnosti. Jde nám o maximální využití pracovní síly. Podnik 

potřebuje, aby se někdo staral o administrativu. Definujme si, co všechno administrativa 

obnáší. Existuje ekonomický program, do kterého se zapisují faktury a objednávky. Vše se 

také archivuje v šanonech. Celé se to posílá agentuře, která podniku zpracovává účetnictví. 

Vyplývá z toho, že jedinou povinností je starat se o fakturace. Název pozice by v tomto 

                                                
8 KOUBEK, Josef. Řízení lidských zdrojů. 3. aktualiz. vyd. Praha : Management Press, 2005. Str. 66. 
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případě byl fakturantka. K čemu bychom došli, kdybychom pozici takto rovnou nazvali? 

Musíme brát v úvahu, že je to malý podnik a pracovní doba je osm hodin denně. Abychom 

naplnili celou pracovní dobu zadáváním faktur do počítače, muselo by jich být určitě více 

jak 50 denně. V dnešní době se také faktury vyhotovují jako e-mailové a účetní program je 

už sám zpracuje a to nám také šetří čas. V tomto malém podniku je zajisté počet faktur 

menší jak 50 denně. Ve výsledku máme ještě více volného času. Měli bychom k tomu také 

připočíst volný čas jednoho z majitelů podniku, který najednou daňové doklady 

zpracovávat nemusel. Abychom efektivně dosáhli k zlepšení, je potřeba si říct, co 

zlepšovat a sestavit plán, podle kterého se bude postupovat. V každém podniku se najde 

více možností, které by se dali zlepšovat. V tomto případě bychom mohli uvést příklad, že 

podnik ocení, když mu někdo bude zajišťovat více odběratelů. Je pravda, že je to 

náročnější, ale rozhodně by to společnosti přispělo. Na závěr bychom mohli pozici nazvat 

„Obchodní asistent“. V tuto chvíli je před námi kapitola o možnostech získávání 

zaměstnanců. 

  

2. 4. 4. Metody získávání pracovníků
9
 

 

 Uchazeči se nabízejí sami. 

 Doporučení současného pracovníka organizace. 

 Přímé oslovení vyhlédnutého jedince. 

 Vývěsky (v organizaci nebo mimi ni). 

 Letáky vkládané do poštovních schránek. 

 Inzerce ve sdělovacích prostředcích. 

 Spolupráce organizace se vzdělávacími institucemi. 

 Spolupráce s odbory a využívání jejich informačních systému. 

 Spolupráce se sdruženími odporníků, stavovskými organizacemi, 

vědeckými společnostmi apod. a využívání jejich informačních systémů. 

 Spolupráce s úřady práce. 

 Využívání služeb komerčních zprostředkovatelen. 

                                                
9 KOUBEK, Josef. Řízení lidských zdrojů. 3. aktualiz. vyd. Praha : Management Press, 2005. Str. 127. 
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 Využívání počítačových sítí. 

 

2. 4. 5. Úkoly řízení lidských zdrojů    

Úkolem managementu je vytvořit prostředí, které vede k výkonu. Jestliže tento 

výkon není, problém spočívá v neschopnosti managementu vytvořit prostředí, které 

podporuje realizaci cílů. Bohužel v případě, že se nedaří, dnešní manažeři se zbavují 

odpovědnosti a zaměstnance propouštějí.
10

 

Jak vytvořit prostředí, které povede k plnění cílů? Jedním z řešení je péče o 

pracovní podmínky. Myslíme tím bezpečnost práce, hygienické podmínky, řízení 

přesčasových hodin, možnost zkrácené a dočasné pracovní doby, vytváření optimální 

personální struktury, vedení lidí, kontrola jejich úkolů a koučování zaměstnanců. Do 

dalších personálních činností lze také zařadit:
11

 

 

 Zajištění pracovních sil z trhu práce a zaměstnanosti. 

 Vytváření personální politiky. 

 Personální evidence a statistiky. 

 Stimulování a motivace pracovní výkonnosti. 

 Zvyšování kvalifikační způsobilosti zaměstnanců. 

 Sociální politika. 

 Komunikace a vnější vztahy. 

 

Hlavním úkolem je zajišťování výkonu společnosti a zlepšování využití všech 

zdrojů (materiální, finanční, informační a lidské).
12 

Rozvoj pracovních schopností lidských 

zdrojů. Každý zaměstnanec má podle § 109 Zákoníku práce nárok za vykonanou práci na 

mzdu nebo plat. Stačí to však pro dostatečné motivování zaměstnanců? Podle výzkumů je 

důležitým předpokladem stability a fungování každého podniku, aby byl dobře zajištěn 

výrobní program, ale i to, jak pracovat s lidským potenciálem, jak využít vzdělání 

                                                
10 STÝBLO, Jiří, et al. Abeceda personalistiky 2009. 3. vyd. [s.l.] : ANAG, 2009. Str. 20 
11 STÝBLO, Jiří, et al. Abeceda personalistiky 2009. 3. vyd. [s.l.] : ANAG, 2009. Str. 25 
12 KOUBEK, Josef. Řízení lidských zdrojů. 3. aktualiz. vyd. Praha : Management Press, 2005. Str. 13. 
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zaměstnanců a jak je co nejvíce motivovat.
13

 Jednou z metod jak rozvíjet lidský potenciál 

je koučink.  

2. 4. 6. Co je koučink 

Koučink je jedním z novodobých postupů rozvíjení pracovních sil. Tento obor se 

zabývá motivací, rozvojem osobnosti a zvyšováním výkonu. Koučování je styl řízení, 

který je protipólem přikazování a kontroly. Hlavním úkolem je využít co nejvíce potenciál 

koučovaného. Opak direktivního řízení (přikazování). Koučink výrazně ovlivňuje 

úspěšnost nejen ve sportovních dovednostech, ale právě i v oblasti kvality vztahů 

s druhými lidmi, a to jak v zaměstnání, tak i v rodině. Podle Johna Withmora,
14

  hlavního 

představitele, je tento obor považován za významnou a relevantní součást podnikání. Obor 

má hodně společného s psychologií, protože jde o to, pochopit koučovaného a nechat ho 

najít vlastní řešení k realizování cílů. Zkušený kouč nenavrhuje a nepřikazuje a to je krok 

k motivaci zaměstnanců. Zajišťování personálního a sociálního rozvoje pracovníků 

podniku. Zaměstnanci nejsou pouze pracovní síla, ale především lidé. Z toho důvodu je 

nutné udržet je spokojené, aby podávali efektivní pracovní výkon. Jde především o rozvoj 

pracovních schopností, péči o jejich pracovní kariéru a také životní podmínky. U malých 

podniků nenalezneme tuto nabídku příliš širokou, ale na druhou stranu jsou tyto 

příležitosti více přizpůsobeny potřebám jednotlivých pracovníků. Pokud není v této oblasti 

personální práce vše v pořádku, není možné kvalitně plnit předchozí činnosti. 

2. 4. 7. Zvyšování efektivity 

Vyšší efektivita řízení spočívá ve stanovení firemních cílů adekvátních potřebám 

zákazníků a v docilování vysokého objemu prodeje. Dalším procesem vedoucím k vyšší 

efektivitě je koučování zaměstnanců a poskytování informací v podobě zpětné vazby. 

Hodnocení výsledků práce a procesu jejich dosahování. V plánování nepřetržitého 

zdokonalování zaměstnanců a jejich rozvoje. Moderní podnik se vyznačuje realizací 

strategie. Neboli organizační strukturou, silnou motivací pracovníků, výraznou orientací 

na potřeby zákazníka a dalšími znaky vysoké firemní efektivnosti.
15

 

                                                
13 STÝBLO, Jiří, et al. Abeceda personalistiky 2009. 3. vyd. [s.l.] : ANAG, 2009. str. 157 
14 WHITMORE, John. Koučování : Rozvoj osobnosti a zvyšování výkonnosti. 2.  vyd. Praha : Man. Press, 2004. Str. 11. 
15 STÝBLO, Jiří, et al. Abeceda personalistiky 2009. 3. vyd. [s.l.] : ANAG, 2009. str. 31 



Lenka Fojtíková - EMIOS IV. A Společnosti, zaměstnanci, jejich nabídka a poptávka v praxi 

 

14 

Manažer by neměl zaměstnance nechávat v nejistotě a obavách, včas a pravidelně 

by je měl informovat o chystaných změnách. Měl by také pečovat o co nejlepší pověst 

vedeného útvaru. Zaměstnanci oceňují pomoc v osobním rozvoji a postupu. Manažer vede 

zaměstnance ke zvládnutí více druhů práce a k jejich efektivnějšímu využití. Zaměstnanci 

by měli komunikovat jejich cíle a hlavně ti s nižší sebedůvěrou.  

Důležité je také udržení dobré a neformální atmosféry. Jedním ze způsobů, který 

pomáhá ve zvyšování sebedůvěry zaměstnanců, je přidělení jedince s nízkou sebedůvěrou 

k velmi výkonnému zaměstnanci. Pozorováním a spoluprácí pomalu přizpůsobuje svůj 

vývoj tomuto zdatnému spolupracovníkovi. Stává se více motivovaný pro náročnější 

úkoly.  

Motivace je jedním z hlavních oblastí pro dosahování cílů. Je však také potřeba, 

aby si manažeři uvědomovali další aspekty ovlivňující výkon zaměstnanců. Je to například 

fakt, jestli zaměstnanec stál v minulosti před podobně složitým úkolem. Jestli má 

zaměstnanec potřebné znalosti a dovednosti. Mohlo by to pak dojít k nedostatečně 

inspirujícím nárokům na pracovníka. Uveďme si i nějaké příklady, jak delegovat úkoly:
16

 

 

 Dávat jasné a určité příkazy – „Potřebuji to do dvou hodin.“ Místo: 

„Potřebuji to co nejdříve.“ 

 Ověření, že zadání je jasné. 

 Sdělit smysl úkolu. Ví, co má dělat. Ví, proč to má dělat. Ví, k čemu to je. 

Právě tím je motivován. 

 Poskytnou přiměřené množství detailů podle toho, s jak zkušeným 

pracovníkem pracujeme. 

 Přizpůsobit úkol pracovníkovi. 

 

Někteří pracovníci očekávají přímé zadání jejich úkolu, jiní pracují lépe, je-li jim 

úkol prezentován jako přání vedoucího. U mnohých je nejlepší dát taktní podnět místo 

příkazu. Není dobré vydávat příliš mnoho příkazů a úkolů najednou, protože tím 

riskujeme, že ani jeden nebude splněn. Úkol předat ústně, abychom nezachovávali příliš 

                                                
16 STÝBLO, Jiří, et al. Abeceda personalistiky 2009. 3. vyd. [s.l.] : ANAG, 2009. 29 str. 
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velký odstup mezi vedoucím a pracovníkem. V některých případech, při vysoké peněžní 

odpovědnost, může být lepší zadání úkolu v písemné formě s případnou ústní konzultací. 

 

2. 4. 8. Pochvala a kritika
17

 

Použití pochvaly, nebo i kritiky si musí pracovník plně zasloužit, aby to neztratilo 

svou účinnost. Vyplývá z toho, že není vhodné, aby vedoucí jen chválil a oplýval svou 

laskavostí. Právě tak jako ten, který neustále něco svým podřízeným vytýká. Obojí pro 

pracovníky zevšední a ztratí tu správnou účinnost.  

Je zapotřebí, aby jak chvála, tak kritika byly používány v zvláštních případech a 

když je to plně odůvodnitelné. Důležité je uvědomovat si, že pochvala se využívá jako 

předpoklad pro vyšší motivaci a pak i výkon pracovníka. To samé platí i pro kritiku. 

Avšak výtka je účinnější, jestliže je provedena v soukromí. Veřejné pokárání může být pro 

kvalifikovaného pracovníka bráno jako citelný trest.  

Kritické hodnocení je jedním z důležitých nástrojů pro dosažení pozitivních 

výsledků. Sestavme si několik pravidel, podle kterých by se měl vedoucí řídit.  

 

 Kritizovat znamená zasáhnout člověka na citlivém místě. Měl by proto 

nejprve zvážit, jestli je to opravdu zcela nezbytné. 

 Je potřeba vědět, čeho chci kritikou dosáhnout. 

 Kritiku si připravit (konkrétní fakta, míru zavinění, zvážit možné námitky). 

 Kritiku neodkládat. Pokud se chyby neřeší, zapomínají se. Kritika pak není 

efektivní. 

 Vyhradit si dostatek času a vybrat vhodný prostor. 

 Použít „sendvičový způsob“. Začít pozitivně, pak teprve kritizovat a 

závěrem opět použít pozitivní výzvu. 

 Kritizovat konkrétní jednání, výsledek, ne osobu.  

 Nechat kritizovaného se k problému vyjádřit. 

 Dohodnout se na závěr, co a jak bude napraveno. 

 

                                                
17 STÝBLO, Jiří, et al. Abeceda personalistiky 2009. 3. vyd. [s.l.] : ANAG, 2009. 47 str. 
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2. 4. 9. Příklad předání zpětné vazby
18 

 

 

Podřízenému se sděluje kritika: „Váš návrh, se kterým přicházíte, je pro společnost 

naprosto neužitečný.“ 

V tomto případě manažer vyjadřuje neschopnost pracovníka a to může vést k tomu, 

že daný pracovník nebude chtít žádný další návrh nevytvořit. Takto mířená kritika se 

odráží v sebeúctě podřízeného a  neposkytuje mu žádné informace, na jejichž základě by 

mohl svoji práci zlepšit. 

 

 Manažer podřízenému sdělí: „Váš návrh je velice výstižný, přehledný a 

srozumitelný. Avšak jeho prezentace a grafická úprava  naprosto neodpovídá mému 

očekávání.“ 

Podřízený není přímo kritizován. Manažer poskytuje alespoň nějaké informace, 

které mu umožní zlepšit jeho práci. Podřízený je informován, že má zlepšit prezentaci a 

grafickou úpravu, nicméně neví, co přesně by měl zlepšit a není zde naděje, že podřízený 

vezme úkol za svůj a pocítí za něj odpovědnost. 

 

Manažer se přímo zeptá: „Co si myslíte o vašem návrhu?“ 

Tento způsob předání zpětné vazby vede k tomu, že podřízený cítí odpovědnost za 

svou práci, ale jeho odpověď bude nejspíš nic neříkající („dobrý“) nebo hodnotící 

(„myslím, že je to opravdu dobrá zpráva“ nebo naopak „obávám se, že nestojí za nic“) a 

nebude věcná a popisná, což by bylo mnohem užitečnější.  

 

Manažer s podřízeným probere tyto otázky: „K čemu má váš návrh zejména 

sloužit? Komu je tento návrh určený?  Do jaké míry splňuje vaše očekávání? Jak bude 

splňovat očekávání druhých? Co dalšího by podle vašeho názoru měl návrh obsahovat? 

Atd. 

                                                
18 WHITMORE, John. Koučování : Rozvoj osobnosti a zvyšování výkonnosti. 2. rozš. vyd. Praha : Management Press, 

2004. Str. 140. 
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Při hledání odpovědí na tyto otázky se podřízený nejenom něco dozví a naučí, ale 

současně on i manažer získají podrobný, nehodnotící popis předložené zprávy a představu 

o úvahách, které se promítly do její výsledné podoby. 
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3. Výhody a povinnosti zaměstnanců 

3. 1. Zaměstnanecké výhody
19

 

V dnešní době různé peněžní i nepeněžní poskytování výhod zaměstnavatelem 

zaměstnancům je jednou z nejčastější a nejdůležitější motivací. Je velice důležité, aby si 

podnik získával výborné zaměstnance a udržoval si je poskytováním různých 

zaměstnaneckých benefitů a samozřejmě také velkou výplatou. Existuje celá řada 

zaměstnaneckých výhod, kdy zaměstnavatelé mohou ušetřit na mzdových nákladech. 

S těmito benefity se výrazně zvyšuje ohodnocení a motivace zaměstnanců.  

 

3. 1. 1. Rozdělení
19

: 

 

 Zaměstnanecké výhody poskytovány všem zaměstnancům – např. příspěvky na 

penzijní připojištění se státním příspěvkem a na soukromé životní pojištění, 

příspěvky na stravování, příspěvky na rekreaci zaměstnanců a jejich rodinných 

příslušníků, příspěvky na sportovní a kulturní akce, příspěvky na vzdělávací kurzy 

a školení, hrazení zdravotních prohlídek, úhrada masážních, rehabilitačních a 

posilovacích služeb, nákup vitaminových přípravků, zvýhodněné půjčky, dary 

k životním a jiným výročím, prodej produktů podniku za cenu nižší než je cena 

obvyklá (tržní), poskytování nealkoholických nápojů na pracovišti, občerstvení na 

pracovišti, 

 Zaměstnanecké výhody poskytovány pouze vybrané skupině zaměstnanců – např. 

používání služebního auta i pro soukromé účely (manažerské auto), zajišťování 

nebo hrazení dopravy do zaměstnání a ze zaměstnání, poskytnutí bezplatného 

přechodného ubytování, opční akciové programy pro manažery, poskytování 

zaměstnaneckých akcií, 

 Zaměstnanecké výhody poskytovány individuálně – podpory při neštěstí v rodině, při 

živelných pohromách, při dlouhodobé nemoci, při nepříznivé finanční či sociální 

situaci zaměstnance.  

                                                
19 MACHÁČEK, Ivan. Zaměstnanecké benefity a daně. 2. aktualiz. vyd. Praha : ASPI, a. s. , 2008. Str. 13.  
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3. 1. 2. Výhody a nevýhody jednotlivých typů
20

 

Nabídka stejných benefitů všem zaměstnancům je považována za výhodnou 

z pohledu solidarity. Zaměstnanec si sám může zvolit, zda čerpat, či nikoliv. Nevýhodou 

je, že zaměstnavatel volí levnější možnosti a výhody, které jsou úplně nebo alespoň 

částečně daňově zvýhodněné. V případě diferenciovaného přístupu, kdy si zaměstnanec 

vybírá z více možnosti, je podle výzkumů dokázáno, že je tato možnost více motivační. Je 

dáno, že každá věková skupina má své zájmy a potřeby. Mladší zaměstnanci upřednostňují 

rozvoj a benefity, kterými slaďují rodinný a pracovní život. Starší zaměstnanci naopak 

více preferují příspěvky na penzijní připojištění nebo zdravotní péči.  

Zaměstnavatel by se však měl vyvarovat jednostrannému opatření. Měl by 

provádět pravidelné průzkumy, aby se vyvaroval investování do zaměstnaneckých výhod, 

kterých si zaměstnanci nebudou dostatečně vážit a které je nebudou dostatečně motivovat. 

V případě, že průzkumy podniků nedělají, může to vést k neefektivnímu využívání 

prostředků, k nespokojenosti zaměstnanců nebo až k odmítání benefitů.  

 

Proč poskytnout zaměstnaneckou výhodu? 

 

 Daňové úspory a úspory na sociálním a zdravotním pojištění na straně 

zaměstnavatele i zaměstnance. 

 Důležitý motivační nástroj. 

 Zvýšení reálného přijmu zaměstnance. 

 Další nefinanční výhody podle jednotlivých druhů zaměstnaneckých 

výhod.  

3. 1. 3. Stravenky   

Stravování upravuje Zákon č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, kde se uvádí, že 

zaměstnavatelé jsou povinni ve všech směnách umožnit zaměstnancům stravování. 

Stravenky patří již několik let k nejoblíbenějším zaměstnaneckých benefitům. Pro 

podniky, dle platného znění zákona č. 586/1992 Sb., § 24, odst. 2, písm. j), je 55% z 

                                                
20 STÝBLO, Jiří, et al. Abeceda personalistiky 2009. 3. vyd. [s.l.] : ANAG, 2009. 159 str. 
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hodnoty stravenky daňově uznatelným nákladem a pro zaměstnance jde o příjem 

nepodléhající dani z příjmu ani odvodům na zdravotní a sociální pojištění.   

Finanční výhody - V případě, že je hrubá měsíční mzda jednoho zaměstnance 28 

000 Kč a společnost přispěje částkou 982 Kč měsíčně za stravenky místo zvýšení mzdy, 

sníží se daňový základ o 1 887 Kč. Abychom dosáhli čistého příjmu 22 332 Kč, můžeme 

zvýšit hrubou mzdu na 29 408 Kč, nebo základ nechat stejný a k tomu přidat jídelní 

kupony.  

Tabulka 2.
21

 vychází z toho, že zaměstnavatel hradí 55 % hodnoty z osmdesáti pěti 

korunové stravenky.  

 

Tabulka 2. 

Podnik 
Mzda + peněžní 

odměna 

Mzda + příspěvek 

na stravenky 

Hodnota měsíční finanční odměny 982 Kč 982 Kč 

Hrubá mzda 29 408 Kč 28 000 Kč 

ZP a SP (zaměstnanec 11%) 3 235 Kč 3 080 Kč 

ZP a SP (zaměstnavatel 34%) 9 999 Kč 9 520 Kč 

Základ daně 39 407 Kč 37 520 Kč 

Zálohová daň 5 911 Kč 5 640 Kč 

Sleva na dani 2 070 Kč 2 070 Kč 

Čistá mzda 22 332 Kč 21 350 Kč 

Hodnota stravenek hrazená zaměstnavatelem 0 Kč 982 Kč 

Celkový čistý měsíční příjem zaměstnance 22 332 Kč 22 332 Kč 

Navýšení daňových nákladů zaměstnavatele zaměstnance 1 887 Kč 1 058 Kč 

Daňové náklady zaměstnavatele na 3 000 zaměstnanců 5 661 000 Kč 3 174 000 Kč 

 

 

 

 

                                                
21 a 20  Zaměstnanecké benefity a dárky. [s.l.] : [s.n.], 2009. 1 s. Dostupný z WWW: <www.sodexo.cz>. 
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Tabulka 3. nám ukazuje výhody z pohledu zaměstnance. Jeho celkový čistý zisk se zvýší 

z 22 029 Kč na 22 332 Kč.  

Tabulka 3. 

Zaměstnanec 
Mzda + peněžní 

odměna 

Mzda + příspěvek 

na stravenky 

Hrubá mzda 28 982 Kč 28 000 Kč 

ZP a SP (zaměstnanec 11%) 3 188 Kč 3 080 Kč 

ZP a SP (zaměstnavatel 34%) 9 854 Kč 9 520 Kč 

Daňový základ 38 836 Kč 37 520 Kč 

Záloha na daň 5 835 Kč 5 640 Kč 

Sleva na dani 2 070 Kč 2 070 Kč 

Čistá mzda 22 029 Kč 21 350 Kč 

Příspěvek na stravenky od z-tele 0 Kč 982 Kč 

Celkový čistý měsíční příjem zaměstnance 22 029 Kč 22 332 Kč 

Skutečný užitek zaměstnance 679 Kč 982 Kč 

 

3. 1. 4. Dopady ekonomické krize na poskytování zaměstnaneckých výhod v roce 

2009 
22

 

Lze očekávat jistou opatrnost zaměstnavatelů k možnostem získávání zdrojů, 

kterými podniky realizují poskytování všech benefitů v plném rozsahu. Je důležité, aby se 

tyto kroky k rušení systému motivace dobře zvážily. Jsou to motivační nástroje, které se 

léta v podnicích vytváří, osvědčily se a pomáhají vytvářet dobré výsledky. Pokud by 

k takovému opatření muselo dojít, je třeba, aby přijaté opatření byla činěna na základě 

odhadu budoucího ekonomického vývoje a v úzkém kontaktu se zaměstnanci. Musí jít o 

úkoly zaměstnancem akceptovatelné. Pokud by se ubíralo zejména v oblasti zdravotní 

péče, bezpečnosti při práci, vzdělávání a stravování zaměstnanců, ale i dalších, mohlo by 

to mít negativní důsledky v dalším rozvoji podniku.  

                                                
22 STÝBLO, Jiří, et al. Abeceda personalistiky 2009. 3. vyd. [s.l.] : ANAG, 2009. 160 str. 
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3. 2. Povinnosti zaměstnanců 

Pokud se zaměstnavatelé o svoje zaměstnance výborně starají, uvědomují si, že je 

na nich postavena úspěšnost podniku. Pak i zaměstnanci jsou si toho vědomi a vykonávají 

dobře svoji práci. Tuto problematiku upravuje zákon č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, kde 

se v § 106 přesně uvádí povinnosti zaměstnanců. Podle výše uvedeného paragrafu musí 

zaměstnanec dbát podle svých možností o svou vlastní bezpečnost a zdraví fyzických 

osob, kterých se bezprostředně dotýká jeho jednání. Zaměstnanec je dále povinen: 
23

 

 

a) účastnit se školení zajišťovaných zaměstnavatelem zaměřených na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci včetně ověření svých znalostí, 

b)  podrobit se preventivním prohlídkám, vyšetřením nebo očkováním stanoveným 

zvláštními právními předpisy, 

c) dodržovat právní a ostatní předpisy a pokyny zaměstnavatele k zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, s nimiž byl řádně seznámen, a řídit se 

zásadami bezpečného chování na pracovišti a informacemi zaměstnavatele, 

d) dodržovat při práci stanovené pracovní postupy, používat stanovené pracovní 

prostředky, dopravní prostředky, osobní ochranné pracovní prostředky a ochranná 

zařízení a svévolně je neměnit a nevyřazovat z provozu, 

e)  nepožívat alkoholické nápoje a nezneužívat jiné návykové látky na pracovištích 

zaměstnavatele a v pracovní době i mimo tato pracoviště, nevstupovat pod jejich 

vlivem na pracoviště zaměstnavatele a nekouřit na pracovištích a v jiných 

prostorách, kde jsou účinkům kouření vystaveni také nekuřáci. Zákaz požívání 

alkoholických nápojů se nevztahuje na zaměstnance, kteří pracují v nepříznivých 

mikroklimatických podmínkách, pokud požívají pivo se sníženým obsahem 

alkoholu, a na zaměstnance, u nichž požívání těchto nápojů je součástí plnění 

pracovních úkolů nebo je s plněním těchto úkolů obvykle spojeno, 

f)  oznamovat svému nadřízenému vedoucímu zaměstnanci nedostatky a závady na 

pracovišti, které ohrožují nebo by bezprostředně a závažným způsobem mohly 

                                                
23 Zákoník práce. [s.l.] : [s.n.], 2006. 1 s. Dostupný z WWW: <http://business.center.cz/>. § 106 Práva a povinnosti 

zaměstnance 
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ohrozit bezpečnost nebo zdraví zaměstnanců při práci, zejména hrozící vznik 

mimořádné události nebo nedostatky organizačních opatření, závady nebo poruchy 

technických zařízení a ochranných systémů určených k jejich zamezení, 

g) s ohledem na druh jím vykonávané práce se podle svých možností podílet na 

odstraňování nedostatků zjištěných při kontrolách orgánů, kterým přísluší výkon 

kontroly podle zvláštních právních předpisů,  

h) bezodkladně oznamovat svému nadřízenému vedoucímu zaměstnanci svůj pracovní 

úraz, pokud mu to jeho zdravotní stav dovolí, a pracovní úraz jiného zaměstnance, 

popřípadě úraz jiné fyzické osoby, jehož byl svědkem, a spolupracovat při 

objasňování jeho příčin, 

i)  podrobit se na pokyn oprávněného vedoucího zaměstnance písemně určeného 

zaměstnavatelem zjištění, zda není pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových 

látek. 

 

Nesmíme opomenout, že každý zaměstnanec podepisuje Pracovní smlouvu, čímž 

se zavazuje, že se podle ní bude řídit. Jestliže by tak nekonal, je zaměstnavatel oprávněn 

jednat podle zákon č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, § 106, písmeno g). Jestliže 

zaměstnanec porušuje právní předpisy vztahující se k vykonávané práci, je zaměstnavatel 

oprávněn zrušit pracovní poměr. V případě soustavného porušování méně závažných 

povinností zaměstnavatel písemně upozorní na možnost výpovědi. Jestliže byl v době 

posledních 6 měsíců v souvislosti s porušením povinnosti opět napomínán, může 

zaměstnanec dát výpověď. 

V případě, že právní předpis zaměstnanec zvláště hrubě poruší, řídí se 

zaměstnavatel podle § 55a) a se zaměstnancem může hned pracovní poměr ukončit. 

Zaměstnavatelé často volí metodu smlouvy na dobu určitou. Pokud zaměstnanec 

splňuje, co od něj bylo očekáváno, smlouva mu je prodloužena anebo změněna na 

smlouvu na dobu neurčitou. Může však dojít i k tomu, že smlouva prodloužena není. 

Zaměstnavatel musí podle § 65 dát tři dny dopředu vědět zaměstnanci, že pracovní poměr 

nebude dále pokračovat. 
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3. 2. 1. Pracovní smlouva  

 

Náležitosti pracovní smlouvy jsou upraveny v Zákoně č. 262/2006 Sb., zákoníku 

práce v §34. 

Pracovní smlouva musí obsahovat: 

 

 Druh práce, který má zaměstnanec vykonávat. 

 Místo výkonu práce.  

 Den nástupu do práce. 

 

Povinností zaměstnavatele je uzavřít smlouvu písemně a vydat ji zaměstnanci.  

Jestliže by se ve smlouvě změnil nějaký údaj, musí se změna provést písemně. 

Podle §40 tuto změnu musí také odsouhlasit jak zaměstnavatel, tak i zaměstnanec. 

V tomto případě jednostranný právní akt nepřipadá v úvahu.  
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4. Vyhodnocení poptávky a nabídky  

Podle přiložených tabulek je vyšší poptávka než nabídka pracovních míst, proto 

jsou někteří lidé nezaměstnaní. Podívejme se, co pojem nezaměstnanost obsahuje: 

4. 1. Nezaměstnanost 
24

 

Podle ekonomické teorie je nezaměstnaný ten, kdo může pracovat, ale nemůže 

najít placené pracovní místo. Dále musí splňovat: 

 Je starší patnácti let. 

 Aktivně hledá práci. 

 Je připraven k nástupu do práce do 14 dnů.  

Nezaměstnanost můžeme rozlišit na: 

 Dobrovolnou - jestliže nezaměstnaná osoba není ochotna přijmout práci za 

nabízenou mzdu. V tomto případě se nezahrnuje do statistik nezaměstnaných.   

 Frikční (dočasnou) - nezaměstnanost mezi přechodem do další práce, nebo 

například absolvent školy.  

 Sezónní - souvisí např. s ročním obdobím – například v zimě je na horách 

zaměstnáno více správců lyžařských vleků než v létě.  

 Cyklickou - souvisí s průběhem hospodářského cyklu. V době, kdy se ekonomika 

nachází v hospodářské depresi, je zaměstnáno méně lidí než v době konjunktury.  

 Systémovou (strukturální) – nezaměstnaný skutečně nemůže sehnat práci ve svém 

oboru, souvisí s nesouladem nabídky práce a poptávky po práci (např. nadbytek 

horníků po uzavření dolů v ostravsko-karvinském uhelném revíru). Řešením je 

rekvalifikace.  

 Dlouhodobou - nezaměstnaný nemá práci déle než 1 rok. V takovém případě je 

velmi těžký návrat zpět do práce.  

Přirozená míra nezaměstnanosti 

                                                
24

 Nezaměstnanost. [s.l.] : [s.n.], 2008. 1 s. Dostupný z WWW: <http://cs.wikipedia.org>. 
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Neboli součet frikční a systémové nezaměstnanosti. Přirozenou mírou se nerozumí 

míra, která by byla žádoucí. Je to nejnižší dlouhodobě udržitelná míra nezaměstnanosti. 

Její výše je pro každou ekonomiku jiná a odvíjí se od fází hospodářského cyklu. V době 

recese je míra nezaměstnanosti vyšší než je přirozená míra nezaměstnanosti. 

 

Měření nezaměstnanosti 

Při měření nezaměstnanosti jsou obyvatelé rozděleny do tří skupin: 

 Lidé, kteří mají práci jsou zaměstnaní.  

 Lidé bez práce, kteří však práci hledají, jsou nezaměstnaní. 

 Lidé, kteří práci nemají, ale ani ji aktivně nehledají, nejsou ekonomicky 

aktivní. (patří sem i studenti, lidé v domácnosti, důchodci, či těžce 

nemocní) 

Míra nezaměstnanosti je pak podíl nezaměstnaných ku všem osobám schopným pracovat 

(tedy zaměstnaným i nezaměstnaným). Neboli: 

                                      u = U / L  

  

Kdy je: 

 u - míra nezaměstnanosti  

 L - celkový počet pracovních sil (L=E+U)  

 U - počet lidí bez práce  

 E - počet zaměstnaných lidí  

4. 1. 1. Nezaměstnanost v České republice 

Ke dni 28. února 2009 nezaměstnanost v České republice dosahuje 7,4%. Počet 

nezaměstnaných dosáhl na 428 848 lidí. Je zajímavé, že měsíc předtím, tedy konec ledna 

2009 míra nezaměstnanosti dosahovala k 6,8 %. Důsledkem finanční krize je propouštění 

zaměstnanců, a proto nezaměstnanost stále roste. Podle šesté tabulky, kterou najdete 

v příloze, můžeme porovnat o jaké pracovní pozice je největší zájem a o jaké je naopak 

zájem nejnižší.
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5. Závěr 

Cílem této bakalářské práce bylo porovnání velkých a malých společností a jejich 

nabídky a poptávky po pracovních místech. Zároveň jsem za nejdůležitější část 

považovala rozvoj zaměstnanců. Myslím si, že v této oblasti se společnosti nejvíce liší. 

Součástí práce je návod jak postupovat při získávání zaměstnanců.  

Při přijímání pracovníků bychom měli připravit analýzu pracovního místa, která 

nám více zajistí správný výběr zájemce o zaměstnání. Jestliže se nám podaří vybrat toho 

správného zaměstnance, je na řadě budování pracovního vztahu. Když zaměstnavatel 

požaduje po svém zaměstnanci dobré pracovní výsledky, je potřeba vědět, jak k tomu 

zaměstnance správně nasměrovat. V druhé kapitole je proto uvedeno, jak zvyšovat 

efektivitu pracovníků. Součástí je pochvala a kritika zaměstnance, která by se měla 

předem připravit, aby měla ten správný účinek.  

Jednou z možností jak zaměstnance motivovat, je poskytování zaměstnaneckých 

výhod. V tabulce 2. je spočítáno, že se opravdu nejvíce vyplatí poskytnout zaměstnancům 

stravenky. Podniky znatelně ušetří na daních. Avšak v této chvíli se jedná o tom, jestli 

vůbec stravenky nadále zůstanou. Doufejme, že ano. Pokud by tomu tak nebylo, podniky 

by musely najít jinou formu výhodných motivačních benefitů. 

Co se týká míry nezaměstnanosti v České republice, pořád se zvyšuje v důsledku 

právě probíhající finanční krize. Podle přiložených tabulek 4, 5 a 6 je přesně možné zjistit 

rozdíl počtu volných pozic u jednotlivých druhů zaměstnání. Tato kapitola slouží pro 

rekapitulaci a porovnání míry nezaměstnanosti v jednotlivých krajích v České republice. 

Tato práce slouží k analýze faktorů, které působí v personalistice jak na straně 

zaměstnavatele, tak pracovníka. Poskytuje také nové informace, které může využít 

personalista (ale i pracovník) ve své každodenní praxi. 
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1. Příloha:  

 

Tabulka s mírou nezaměstnanosti v Ústeckém kraji 

 

 

Kraje Uchazeči o zaměstnání Volná pracovní místa Míra nezaměstnanosti 

Děčín 9 504 259 12,8 

Chomutov 7 763 477 12 

Litoměřice 5 940 478 9,5 

Louny 5 470 476 10,6 

Most 9 076 591 14,7 

Teplice 7 488 257 12,1 

Ústí n/L 6 920 624 11,1 

Ústecký kraj 52 161 3 162 11,9 

 

Tabulka
25

 4. ukazuje míru nezaměstnanosti v jednotlivých městech Ústeckého kraje ke 

dni 28.2.2009. 

                                                
25

 Integrovaný portál MPSV. [s.l.] : [s.n.], 2009. 1 s. Dostupný z WWW: <http://portal.mpsv.cz/sz >. 
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2. Příloha 

 

 

Tabulka s mírou nezaměstnanosti v České republice 

 

 

Kraje Uchazeči o zaměstnání Volná pracovní místa Míra nezaměstnanosti 

Praha 19 845 22 892 2,4 

Středočeský 37 244 8 376 5,3 

Královéhradecký 18 651 2 010 6,2 

Plzeňský 20 592 4 466 6,2 

Jihočeský 22 356 2 357 6,3 

Pardubický 21 183 2 737 7,5 

Zlínský 25 205 2 471 8 

Vysočina 22 956 1 460 8,2 

Jihomoravský 51 531 6 171 8,3 

Liberecký 21 106 1 549 9,1 

Olomoucký 30 495 1 504 9,2 

Karlovarský 16 458 1 455 9,4 

Moravskoslezský 69 065 4 271 10,5 

Ústecký 52 161 3 162 11,9 

Celkem ČR 428 848 64 881 7,4 

 

Tabulka
23

 5. je zaměřená na celou Českou republiku a její kraje. Údaje jsou ze dne 

28.2.2009 



 

 3 

3. Příloha: 

 

 

Tabulka s přehledem deseti pracovních míst s nejvyšší a nejnižší nabídkou 

zaměstnaní 

 

 

Pracovní pozice 

Počet nabízených volných míst v jednotlivých čtvrtletí v roce 

2008 

1 2 3 4 

Řemeslníci, kvalifikovaní výrobci, zpracovatelé 48 380 49 640 46 436 29 250 

Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci 33 478 31 041 29 279 22 184 

Obsluha strojů a zařízení 27 821 29 120 24 550 11 319 

Kvalifikovaní kovodělníci a strojírenští dělníci 24 967 25 650 23 048 12 563 

Pomocní a nekvalif. pracovníci v dolech, průmyslu 23 749 22 034 21 210 15 053 

Obsluha stacionárních zařízení a montážní dělníci 16 288 17 262 13 823 5 802 

Kvalifikovaní dělníci při dobývání surovin 16 106 16 401 16 409 11 545 

Techničtí, zdravotničtí, pedagogičtí pracovnicí 14 055 13 622 12 745 9 904 

Provozní pracovníci ve službách a obchodě 11 613 12 914 12 351 8 799 

Obsluhující pracovníci 8 024 8 881 8 317 6 261 

Vedoucí a řídící pracovníci velkých organizací 1 200 1 153 1 568 951 

Odborní pedagogičtí pracovníci 938 1 172 677 572 

Vědci, odborníci v biologických, lékařských obor. 762 782 837 816 

Výrobci a opraváři přesných přístrojů 711 620 491 365 

Pedagogičtí pracovníci 587 696 671 583 

Vedoucí, ředitelé, kteří řídí malý podnik 441 414 414 363 

Zákonodárci, vyšší úředníci 50 51 46 36 

Osoby bez pracovního zařazení 37 22 16 29 

Příslušníci armády 33 14 13 10 

Pracovníci v zemědělství, rybářství, samozásobitelé 10 8 5 0 

 

V tabulce 6. nalezneme deset nejvíce hledaných a deset nejméně žádaných pracovních 

míst za rok 2008. 
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4. Příloha:  

 

 

Vzor pracovní smlouvy:
26

 

PRACOVNÍ SMLOUVA 

uzavřená dle zákoníku práce 

Smluvní strany 

Zaměstnavatel 

XYZ, s.r.o. 

(dále jen zaměstnavatel) 

 

Zaměstnanec 

XYZ 

(dále jen zaměstnanec) 

 

 

uzavírají tuto 

PRACOVNÍ SMLOUVU 

Předmět smlouvy 

Zaměstnavatel je povinen přidělovat zaměstnanci práci podle pracovní smlouvy, platit 

mu za vykonanou práci mzdu, vytvářet podmínky pro úspěšné plnění pracovních úkolů 

a dodržovat ostatní podmínky stanovené právními předpisy. 

Zaměstnanec je povinen dle pokynů zaměstnavatele konat přidělené pracovní úkoly 

osobně podle pracovní smlouvy. 

Druh práce 

Zaměstnanec bude pracovat ve funkci ... 

Den nástupu do práce 

Zaměstnanec nastupuje do pracovního poměru dnem … 

                                                
26 Smlouvy a jiné právní úkony. [s.l.] : [s.n.], 2009. 1 s. Dostupný z WWW: http://business.center.cz. 
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Místo výkonu práce 

Zaměstnanec bude vykonávat práci v … 

Doba trvání pracovního poměru 

Pracovní poměr se sjednává na dobu … 

Zkušební doba se sjednává v délce tří měsíců. 

Výpovědní doba se řídí ustanovením § 45 zákoníku práce. 

Mzda 

a) Mzda je stanovena interním mzdovým předpisem zaměstnavatele. 

b) Mzda je vždy sjednána již s přihlédnutím k případné práci přesčas. 

Splatnost a výplata mzdy 

a) Mzda je splatná po vykonání práce, ve výplatním termínu zaměstnavatele. 

b) Výplata mzdy bude provedena vždy na bankovní účet zaměstnance. 

Zaměstnanec sdělí zaměstnavateli číslo svého účtu a včas vždy oznámí jeho 

případnou změnu. 

Další ujednání 

a) Zaměstnanec má nárok na dovolenou v rozsahu a za podmínek stanovených v § 

100 a násl. zákoníku práce. 

b) Zaměstnavatel může vyslat zaměstnance na dobu nezbytně nutné potřeby na 

pracovní cestu. 

c) Zaměstnanec se zavazuje dodržovat při výkonu obecně závazné předpisy, 

zejména bezpečnostní předpisy. 

d) Zaměstnavatel je povinen vytvářet podmínky pro úspěšné plnění pracovních 

úkolů. 

Závěrečná ustanovení 

a) Před uzavřením smlouvy byl zaměstnanec seznámen s právy a povinnostmi, 

bezpečnostními předpisy a s pracovními a mzdovými podmínkami. 

b) Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemného dodatku. 

c) Smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích, jeden obdrží zaměstnanec a jeden 

zaměstnavatel. 

 

 

V Praze dne ..................................... 

 

 

 

 

 

 ........................................ ............................................ 

 zaměstnanec zaměstnavatel 

 

 


