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Anotace 

S využitím interních dokumentů a reportingů, odborné literatury a především 

vlastních zkušeností ze své profesní praxe prezentuji v této bakalářské práci personální 

poměry ve větší akciové společnosti, kterou představuje Mostecká uhelná a. s.  Praktické 

zkušenosti z této firmy mi poskytly náležitý základ, který jsem využila při zpracování 

zvoleného tématu.  

Práce je členěna na teoretickou a praktickou část. Cílem první části je objasnit 

organizační a personální poměry Mostecké uhelné a.s.  Druhá část se zaměřuje na 

hodnocení personální práce ve společnosti pohledem zaměstnance. 

Klí čová slova: personalistika, akciová společnost, Mostecká uhelná a. s., zaměstnavatel, 

zaměstnanec 

 

Summary 

Using internal documents and reports, academic literature and especially my own 

experiences I am presenting human resources aspects in bigger corporation company, 

which is Most Coal  Corp., in this  final work. My practical experiences from this company 

were the basis I used  while working on this topic.  

 This final work is divided into two parts – theory and practical part. The main aim 

of the first part is to clear up organisational and human resources aspects in Most Coal 

Corp. The second part is focused on evaluation of human resource work in this company in 

a view of the employee.  

Keywords: human resource science, corporation, Most Coal Corp., employer, employee 
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1.  Úvod 
Smyslem mé bakalářské práce je prezentovat základní organizační poměry a 

personální činnosti v akciové společnosti. Vzhledem k tomu, že jsem měla možnost 

rozvíjet svůj profesní vývoj ve velké těžební uhelné akciové společnosti, kterou 

představuje Mostecká uhelná a. s. (dále také MUS), přišlo mi logické zahrnout své získané 

poznatky a informace do této práce. Mojí snahou je nastínit personální politiku v  akciové 

společnosti, která odstartovala moji pracovní kariéru. V průběhu mé osmileté praxe 

v Mostecké uhelné a. s., jsem se jako zaměstnanec seznámila s personálními poměry v této 

společnosti a získané zkušenosti, za pomoci doplňujících informací, jsem využila při  psaní 

mé práce. V současné době jsem více než rok na mateřské a dále na rodičovské dovolené a 

je mi známo, že mé praktické informace, vztahující se především k organizačnímu 

uspořádání společnosti, již nejsou v této době aktuální. V době, kdy jsem volila téma pro 

zpracování bakalářské práce, nebylo ještě zřejmé, k jakým dalším významným změnám 

v této společnosti dojde. Považuji za nutné zdůraznit, že v době kdy jsem začala 

shromažďovat materiály ke zvolenému tématu a současně jsem učinila základní kroky, 

vedoucí ke zpracování bakalářské práce, neměla jsem tušení, že při dokončení bakalářské 

práce bude název Mostecké uhelné a. s. už minulostí.  Z tohoto důvodu se budu muset 

v závěru práce zmínit o změnách, které proběhly v této společnosti v průběhu mé krátké 

pracovní absence.  

Celá práce je uspořádaná do několika částí. V první – teoretické části práce bych 

chtěla podat obecný popis akciové společnosti, hlavní zásady pro její vznik a založení a 

dále organizační principy.  

V praktické části, chci poskytnout konkrétní pohled do Mostecké uhelné a. s.  

Zvolené téma jsem si vybrala proto, že personální práce v MUS mě (jako zaměstnance) 

zajímá a tímto způsobem mám současně příležitost si rozšířit vědomosti. Zde se zaměřím 

na základní rysy této společnosti, kde uvedu vlastnické uspořádání a podotknu organizační 

poměry. V následující části práce bych ráda přiblížila personální činnosti Mostecké uhelné 

a. s. Pokusím se podtrhnout nejdůležitější motivační faktory z jednotlivých oblastí 

personální práce. Rovněž zde doplním své osobní postřehy a dojmy, vztahující se 

k personálnímu řízení a pokusím se nabídnout prospěšné náměty k dalšímu zdokonalení. 
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Prostřednictvím této práce využiji možnost ocenit účinné motivující prostředky a zároveň 

poukázat na slabé stránky personální práce MUS.  

K přesným a pravdivým faktům využiji odbornou literaturu, interní materiály a 

příslušné reportingy společnosti.  

 Zároveň bych chtěla poděkovat odborným zaměstnancům personálního úseku, 

kteří mě poskytli nezbytné informace k doplnění této práce. 
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2.  Charakteristika akciové společnosti 

2.1 Obecná charakteristika akciové společnosti  

Akciová společnost (dále také a. s.) má vlastnost právnické osoby a je založená za 

účelem podnikání. Je to obchodní společnost, která jak na území České republiky, tak i v 

jiných kapitalistických zemích, patří k nejrozšířenějším formám podnikání. Právní formu 

akciové společnosti upravuje obchodní zákoník. Jedná se o zákon č. 513/1991 Sb. § 56 až 

§ 75b - definuje společný základ pro všechny obchodní společnosti. Konkrétní úprava 

akciové společnosti je obsažena v § 154 až do § 220.  

2.1.1 Zásady pro založení a vznik akciové společnosti 

Založení akciové společnosti není jednoduchý proces a nelze jej zvládnout 

v krátkém čase. Ze všech forem obchodních společností je postup při založení a. s. 

nejsložitější. Zákonná úprava rozlišuje založení společnosti (§ 57) a její vznik (§ 62). 

Akciovou společnost zakládají minimálně dva zakladatelé, pokud ovšem 

nehovoříme jen o právnické osobě, která může být jedním zakladatelem. Pokud je 

společnost zakládána jedním zakladatelem, tak tato právnická osoba sepíše zakladatelskou 

listinu. Dva a více zakladatelů podepíší zakladatelskou smlouvu. Tyto náležitosti musí být 

ve formě notářského zápisu.  

Rozeznáváme dva způsoby založení a. s.:  

• Založení a. s. s veřejnou nabídkou akcií (sukcesivní založení) – jde o složitější, 

dražší a málo využívaný postup zakládání. Základní kapitál musí být minimálně 

20 000 000 Kč. 

• Založení a. s. bez veřejné nabídky akcií (simultánní založení) – jednodušší a častěji 

využívaný způsob zakládání. Základní kapitál musí být minimálně ve výši 

2 000 000 Kč. 

Dovršení zakládacího procesu společnosti je až po přijetí rozhodnutí (tj. schválení 

stanov, rozhodnutí o založení, volba orgánů společnosti, kterou volí valná hromada). 

V případě založení s veřejnou nabídkou přijímá tyto rozhodnutí ustavující valná hromada. 

Při jednorázovém zakládání společnosti přijímají rozhodnutí zakladatelé akciové 
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společnosti. Pokud byl úspěšně dokončen proces zakládání, tak vzniká nová akciová 

společnost. Společnost vznikne zápisem do obchodního rejstříku. [3] 

Základním právním dokumentem akciové společnosti jsou již zmíněné stanovy. 

Stanovy upravují právní poměry akciové společnosti a jejích společníků. Jejich schválení 

je jednou z podmínek vzniku společnosti. Jsou závazné jak pro společnost, tak i pro její 

akcionáře. Stanovy musí respektovat všechny orgány společnosti, včetně valné hromady. 

Stanovy začínají platit po jejich schválení valnou hromadou a po zápisu společnosti do 

obchodního rejstříku. Změnu stanov může provádět pouze ustavující valná hromada a je 

nutný notářský zápis. Nikdo jiný stanovy měnit nemůže. [3] 

2.1.2 Organizace akciové společnosti 

Podmínka řádného fungování každé společnosti je v jejím vnitřním organizačním 

uspořádání. Akciová společnost má za povinnost vytvářet valnou hromadu, představenstvo 

a dozorčí radu. Obchodní zákoník nebrání tomu, aby společnost prostřednictvím stanov 

konstituovala dle vlastních potřeb i další orgány, vymezila jejich působnost a stanovila, 

jakým způsobem budou rozhodovat. [3] 

Valná hromada je nejvyšší orgán společnosti a tvoří jí její akcionáři. Musí být 

pravidelně svolávána. Zákon vyžaduje svolávat valnou hromadu jedenkrát do roka (tzv. 

výroční nebo řádná). Rozhoduje se zde o účetní roční závěrce, o naložení se ziskem či 

řešení ztrát společnosti, zhodnotit činnost orgánů společnosti a rozhodnout o udělení nebo 

neudělení absolutoria funkcionářům společnosti. [3] 

Představenstvo je řídící orgán akciové společnosti a musí mít nejméně tři členy. 

Představenstvo je podřízeno valné hromadě a řídí se zásadami a pokyny, které valná 

hromada ve svých usneseních přijala. Představenstvo jako statutární orgán společnosti je 

oprávněno i povinno rozhodovat o všech záležitostech společnosti kromě těch, které zákon 

či stanovy společnosti určily k rozhodnutí valné hromadě. [3] 

Dozorčí rada je obligatorně zřizovaný orgán akciové společnosti, a to orgán 

s významnými kontrolními pravomocemi doplněnými o některé působnosti řídícího a 

jednatelského charakteru. Dozorčí rada je kolektivní orgán, který musí mít nejméně tři 

členy. Do funkce jsou členové ustavováni volbou na funkční období určené stanovami, 

nejdéle však na pět let. Členy dozorčí rady volí valná hromada. Ovšem pokud má 
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společnost v době volby padesát jedna a více zaměstnanců (v hlavním pracovním poměru), 

tak třetinu rady volí zaměstnanci. [3] 

2.2 Základní charakteristika Mostecké uhelné a. s.  

2.2.1 Vlastnická struktura – schéma hlavních částí skupiny k 1. 8. 2008  

 

Indoverse Czech Investment Limited 

(49%) 

Czech Coal 

(51%) 

 

Mostecká uhelná a. s. (MUS)                       

 

 

 

Czech Coal a. s. 

 

 

Krušnohorské strojírny Komořany a.s. 

RENOGUM- NILOS a. s. 

DTS Vrbenský, a. s. 

Rekultivace a. s. 

HUMECO a. s. 

Důl Kohinoor a. s. 

Hipodrom Most a. s 

Infotea s. r. o. 

Majetková účast teplárnách 

Teplárna Otrokovice a. s. (34%)  

Energetika Malenovice a. s. (34%) 

Teplárna Strakonice a. s. (3,47%) 

Vltavotýnská Teplárenská a. s. (5,2) 

 

a majetkové účasti v dalších 

společnostech 

Obr. 1: Schéma hlavních částí skupiny k 1. 8. 2008. [8] 

Obě hlavní společnosti skupiny, mateřská Mostecká uhelná a. s. a společnost Czech 

Coal a. s., jsou akciovými společnostmi. S výjimkou Czech Coal a. s. a několika 

obslužných společností, které mají sídlo v Praze, působí většina společností skupiny v 

Ústeckém kraji. 
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2.2.2 Organizační struktura Mostecké uhelné a.s. 

Organizační struktura Mostecké uhelné a. s. je rozdělena na různé komplexy 

závodů vykonávající funkci k tomu určenou. Prvotní výrobní činnost, kterou představuje 

těžba uhlí je vykonávána na těžebních závodech. Uhlí je dále tříděno a zpracováváno 

v rozsáhlém komplexu nazvaném Úpravna uhlí. Další doprovodné činnosti zajišťuje celek 

údržby. Hlavní administrativní činnosti jsou soustředěny do objektu ředitelství MUS 

v Mostě. Komplex pracovišť Mostecké uhelné a. s. je velice rozlehlý a je soustředěn do 

několika lokalit, které se rozprostírají na velkém území.  Rozlohu Mostecké uhelné a. s. 

dokumentuje dále uvedená mapa (obr. 2). 

 

Obr. 2: Mapa – schéma Mostecké uhelné a. s. 

� Hlavní předmět činnosti společnosti: Hlavní náplní činnosti Mostecké uhelné, a. 

s. představuje vyhledávání, těžba, zpracování, úprava, přeprava a prodej hnědého 

uhlí. Mostecká uhelná a. s. představuje jednoho z rozhodujících producentů 

hnědého uhlí v tuzemsku. Na trhu s hnědým uhlím je tento podíl více než 34 

procentní.  
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� Vznik společnosti: Mostecká uhelná a. s. byla založena Fondem národního 

majetku ČR dne 1. 11. 1993 (tehdy pod názvem Mostecká uhelná společnost, a. s.) 

a zapsána do obchodního rejstříku. Dřívější státní podniky Doly a úpravny 

Komořany s. p., Doly Ležáky s. p. a Doly Hlubina s. p. se spojily a vznikla 

Mostecká uhelná společnost, a. s. Tímto sloučením tří státních podniků vznikla 

jedna gigantická společnost.  

� Zaměstnanost v Mostecké uhelné a. s.: V době vzniku Mostecká uhelná a.s. 

zaměstnávala celkem 16 265 zaměstnanců. Od této doby zde dochází 

k nepřetržitému snižování zaměstnanců. Cílem organizačních změn je z pohledu 

zaměstnavatele co nejvíce zefektivnit činnosti společnosti. Což se jistě negativně 

promítá do nárůstu procenta nezaměstnanosti na Mostecku. Vývoj snižování 

zaměstnanců MUS v průběhu let 1993 – 2008 vyjadřuje následující graf (obr. 3) a 

tabulkový přehled (tab. 1) meziročního stavu zaměstnanců v členění na dělníky a 

techniky. 

 

Obr. 3: Graf -  Vývoj evidenčního stavu zaměstnanců od vzniku MUS (období: od 1. 11. 1993 do 31. 12. 

2008). 
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Období 

 

Dělníci Technici Celkem 
Úbytek 

 

% poklesu 

 

meziroční nápočet Dělníci Technici Celkem 

1.11.1993 14047 2218 16265 x x x x x 

31.12.1993 13947 2218 16165 -100 -100 99,29 100,00 99,39 

31.12.1994 12835 2145 14980 -1185 -1285 91,37 96,71 92,10 

31.12.1995 10047 1692 11739 -3241 -4526 71,52 76,28 72,17 

31.12.1996 8846 1485 10331 -1408 -5934 62,97 66,95 63,52 

31.12.1997 8389 1459 9848 -483 -6417 59,72 65,78 60,55 

31.12.1998 7934 1432 9366 -482 -6899 56,48 64,56 57,58 

31.12.1999 6480 1274 7754 -1612 -8511 46,13 57,44 47,67 

31.12.2000 4903 1197 6100 -1654 -10165 34,90 53,97 37,50 

31.12.2001 4653 1148 5801 -299 -10464 33,12 51,76 35,67 

31.12.2002 4068 1040 5108 -693 -11157 28,96 46,89 31,40 

31.12.2003 3670 997 4667 -441 -11598 26,13 44,95 28,69 

31.12.2004 3662 965 4627 -40 -11638 26,07 43,51 28,45 

31.12.2005 3425 943 4368 -259 -11897 24,38 42,52 26,86 

31.12.2006 3306 804 4110 -258 -12155 23,54 36,25 25,27 

31.12.2007 3266 735 4001 -109 -12264 23,25 33,14 24,60 

31.12.2008 3003 668 3671 -330 -12594 21,38 30,12 22,57 

Tab. 1: Přehled meziročního úbytku zaměstnanců v členění na dělníky a techniky (období: od 1. 11. 1993 do 

31. 12. 2008). 

2.2.3 Význam MUS z hlediska zaměstnanosti 

Mostecká uhelná a. s. patří mezi významné zaměstnavatele v Ústeckém kraji a 

z hlediska typologie se řadí mezi velké firmy a to i přesto, že během těchto několika let 

došlo k radikálnímu úbytku zaměstnanců. V roce 2008 činil průměrný počet zaměstnanců 

už jen 3 671 osob. Společnost se snaží každoročně reagovat na změny trhu s hnědým 

uhlím. Tyto změny se také odrážejí v zaměstnanosti Mostecké uhelné a. s. Nedojde-li 

k souhlasu k prolomení limitů za hranice těžby, nastane další nevyhnutelné propouštění 

zaměstnanců. V souvislosti s tím nepochybně bude mít negativní dopad na zaměstnanost 

v řadě dalších přidružených společností. Nepříznivá personální perspektiva MUS by se 

zajisté dotkla také zaměstnanců v dceřiných společnostech ve vztahu k této společnosti 

(z těch nejvýznamnějších např. DTS - Vrbenský a. s., Krušnohorské strojírny a. s, 

RENOGUM - NILOS a. s., HUMECO a. s.).             
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Přestože je Mostecko na prvním místě v žebříčku nezaměstnanosti v ČR, má MUS 

a některé další společnosti v této skupině (dceřiné a sesterské společnosti) problémy 

s obsazením řady kvalifikovaných pracovních míst. V těchto společnostech jsou v mnoha 

profesích zaměstnanci v předdůchodovém věku.  Průměrný věk zaměstnanců MUS 

dokládá následující tabulka (tab. 2): 

 

Členění Počet Průměrný věk 

Muži 2 765 47,07 

Ženy 906 48,28 

Celkem 3 671 47,37 

Tab. 2: Průměrný věk zaměstnanců k 31. 12. 2008. 

 

V Mostecké uhelné a. s. jsou hlavně poptáváni strojvedoucí, provozní zámečníci a 

specializovaní elektrikáři. Obtížně se hledají i programátoři výpočetní techniky. Společnost 

to řeší i podporou tzv. dobrovolné fluktuace, kde zaměstnanci dostanou možnost změnit 

nebo si zvýšit kvalifikaci a mohou obsadit tato místa. Další kapitolou jsou bánští odborníci, 

zde postupně dochází ke generační obměně. Požadavky na obsazení volných pracovních 

míst se prezentují prostřednictvím interních novin (ke kterým má přístup široká veřejnost), 

prostřednictvím internetu a v neposlední řadě úřadů práce. Např. jedna z dceřiných 

společností MUS RENOGUM - NILOS a. s. zaučuje své zaměstnance sama 

v rekvalifikačních kurzech ve spolupráci s úřadem práce, jelikož chybí učební obor 

vulkanizér. 

Mostecká uhelná a. s. je nucena neustále udržovat svou pozici na trhu s hnědým 

uhlím a odolávat konkurenčním tlakům. Společnost klade vysoké nároky na obchodní 

strategii, která musí být vždy dobře promyšlená a okamžitě reagující na změny trhu 

s hnědým uhlím. V hnědouhelné společnosti přináší hlavní zdroj finančních toků nerostné 

bohatství. Ne vždy ovlivníme jeho kvalitu, kvantitu a jiné přírodní zákonitosti. Proto 

hlavním strategickým cílem Mostecké uhelné a. s. je pružné reagovaní na různě se měnící 

podmínky podnikání.  
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Kvalitní lidský kapitál tvoří v každé firmě nenahraditelnou roli a právě ten musí být 

schopen podávat kvalitní výkon i v nepředvídatelných a náročných situacích. Vrcholový 

manažeři jsou si vědomi toho, že investování do komplexní péče o zaměstnance přinese 

dobré výsledky ku prospěchu celé firmy.  
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3. Význam personální práce v podmínkách Mostecké uhelné a.s. 

Kvalita lidského kapitálu se v každé firmě odrazí v dobrých dosažených výsledcích. 

Proto je v zájmu každého schopného zaměstnavatele vytvářet a udržovat kvalitní lidské 

zdroje. A právě kvalita lidských zdrojů závisí především na dobře voleném výběru 

přijatých uchazečů, získávání jejich odborností, znalostí a zkušeností, pečování o 

zaměstnance, apod. Dobře fungující společnost musí především využívat materiální, 

finanční a lidské zdroje. Správné propojování a využívání těchto zdrojů je hlavním úkolem 

každé firmy.  

Personální útvar resp. útvar personálního ředitele Mostecké uhelné a. s. v sobě 

zahrnuje několik stěžejních oblastí, které zde zajišťují dílčí odborné útvary. Praxe 

personálního řízení společnosti přináší řadu důkazů o způsobu, kterým zvládá formulovat 

svůj lidský potenciál a snaží se jej motivovat k maximálnímu výkonu. Společnost klade 

velký důraz na personální politiku, vzdělávání zaměstnanců, nadstandardní sociální a 

zdravotní benefity, bezpečnost práce a účast zaměstnanců na řízení firmy – kolektivní 

vyjednávání.  

3.1 Centralizace personálních služeb 

V Mostecké uhelné a. s. byl dlouhou dobu uplatňován model, kdy personální útvary 

byly součástí těžebních lokalit. Zaměstnanci si museli své záležitosti související 

s vyřizováním personálních agend vyřizovat (vzhledem k rozsáhlému uspořádání MUS) 

náročnou cestou. V některých případech bylo nutné, aby si zaměstnanci na vyřízení 

určitých personálních záležitostí, vyhradili celou směnu. Také z hlediska dopravy byl tento 

způsob pro zaměstnance (bez auta) velice komplikovaný.  Proto tento model ztratil 

v kontextu dynamiky změn ve společnosti svou efektivnost a pružnost. Vize společnosti 

byla centralizace všech personálních činností, které byly uskutečňovány na těžebních 

lokalitách, dále sociálně zdravotních agend, vzdělávání, psychologické laboratoře a 

personálního archivu. Proto bylo rozhodnuto o novém modelu personálních činností – 

centralizovat personální služby zaměstnancům a stejně tak i bývalým zaměstnancům 

(důchodcům) do jednoho prostoru. V jednom z objektů města Mostu (v ul. ČSA 2115/40) 

bylo dne 1. 11. 2005 otevřeno Zaměstnanecké centrum (Obr. 4). 
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Obr. 4: Budova Zaměstnaneckého centra MUS. 

 

Jedná se o moderní systém, který je vybudován na otevřených principech, který 

mimo jiné nabízí možnost volby pro vyřízení veškerých osobních požadavků zaměstnanců. 

Zaměstnanci tak mají možnost vyřídit si veškeré své záležitosti, které souvisí s personální, 

mzdovou a sociální oblastí pod „jednou střechou“. Kromě administrativních činností je 

v zaměstnaneckém centru provozována ordinace závodního lékaře. Zaměstnanci si tak 

mohou v rámci nástupního či výstupního řízení vyřídit současně preventivní prohlídku. 

Vyšší soukromí pro zaměstnance k vyřizování nabízí zaměstnanecký portál (tzn. 

interaktivní obrazovky, internet) a rozšířená síť infopointů. Zaměstnanci mají možnost řešit 

svou činnost také z domova prostřednictvím internetu.   

3.2 Nabídka informačních letáků a formulářů pro zaměstnance 

Se zavedením systému centralizace personálních služeb se současně zavedl nový 

způsob předávání informací, vztahujících se k personální oblasti prostřednictvím 

informačních letáků.  Zaměstnanci MUS tímto získali možnost zjistit si veškeré možnosti 

svých nároků a současně způsob jejich vyřízení. Letáky, ale také formuláře si mohou 

zaměstnanci přímo vytisknout z intranetu nebo přímo z domova – na internetu. Vytištěné 

letáky a formuláře jsou dále k dispozici přímo v objektu Zaměstnaneckého centra nebo ve 

speciálních stojanech na všech lokalitách Mostecké uhelné a. s. Letáky jsou přehledně 

rozlišeny, každá oblast má specifickou barvu. Prostřednictvím dále uvedeného výčtu letáků 
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získávají zaměstnanci podrobné a přehledné informace jakým způsobem je možné své 

požadavky a nároky v Zaměstnaneckém centru vyřídit.  

Přehled informačních letáků: 

Daň ze mzdy 

Dárcovství krve 

Jiná výdělečná činnost 

Kolektivní smlouva MUS 

Kontrola osobních údajů 

Motivační odměna 

Penzijní připojištění 

Přístup ke službám 

Program Zdraví  

Rozvázání pracovního poměru 

Senior klub 

Smluvní autobusová doprava 

Sociální výpomoci 

Vyřizování důchodů 

Zaměstnanecký portál 

Závodní stravování 

Zdravotní pojištění 

Žádost o potvrzení 

Se zavedením letáků byly současně na všechny lokality umístěny schránky za 

účelem vhazování požadavků zaměstnanců k následnému vyřízení. Schránky jsou 

pravidelně vybírání a požadavky zaměstnanců jsou po vyřízení doručeny zpět 

k zaměstnancům. 

3.3 Odměňování zaměstnanců 

 „Komplexní pojetí personální práce se neobejde bez znalostí problematiky 

odměňování zaměstnanců. Ve větších firmách jsou již nyní často oddělení mzdové a 

ekonomiky práce, práce a mezd nebo jak jinak se tato pracoviště jmenují, zařazována do 

personálního útvaru.“ [4]. Srovnatelné poměry jsou v Mostecké uhelné a. s. S útvarem 
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personální práce MUS je spojen odbor mzdových systémů a ekonomiky práce. Odbor 

mzdových systémů organizačně přiléhá k útvaru personální práce. Stejně jako odbor 

personální práce, tak i odbor mzdových systémů poskytuje své služby zaměstnancům. 

Nedílnou součástí spokojenosti zaměstnance je mzda. 

3.3.1 Tarifní mzda v podmínkách MUS 

Tarifní mzda je zaměstnancům MUS stanovena jako měsíční. Každému 

zaměstnanci náleží za vykonanou práci tarifní mzda ve výši minimálního mzdového tarifu 

příslušného tarifního stupně, do něhož je každý zaměstnanec MUS zařazen v souladu 

s ustanovením platné kolektivní smlouvy. K tarifní mzdě jsou zaměstnancům dále 

poskytovány příplatky a to podle charakteru vykonávané práce. Vzhledem k tomu, že 

převážná část zaměstnanců v MUS pracuje ve směnném provozu a mnozí vykonávají práci 

s rizikovým faktorem, stojí za zmínku nejvíce využívané přípatky: 

� za noční práci u zaměstnanců, jejichž práce trvá mezi 22,00 až 6,00 hodinou (15 Kč 

za každou odpracovanou hodinu), 

� za dobu práce vykonávanou v sobotu a v neděli (13 Kč za každou odpracovanou 

hodinu), 

� za práci ve zhoršeném pracovním prostředí a ve výškách (4 Kč za každou 

odpracovanou hodinu práce v tomto prostředí).  

3.3.2 Poskytování prémií 

K tarifní mzdě jsou zaměstnancům ještě poskytovány prémie. Výše prémií u 

jednotlivého zaměstnance není omezena, o konkrétní výši rozhoduje nadřízený. Výši 

mzdových prostředků na prémie, ve vazbě na dohodnutý mzdový vývoj, stanoví personální 

ředitel společnosti. 

3.3.3 Odměny ke mzdě 

Ke mzdě zaměstnanců má možnost zaměstnavatel poskytnout jednorázovou 

finanční odměnu v souladu s charakterem pracovní aktivity. 

� Mimořádné odměny slouží k individuálnímu ocenění mimořádné pracovní aktivity, 

nad rámec běžných pracovních povinností.  
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� Odměny z motivačního fondu jsou poskytovány zaměstnancům, kteří se podílejí na 

zpracování vyhlášených náročných úkolech. Jedná se zpravidla o týmové práce. 

� Odměny za činnost při přípravě a realizaci absolventského programu lze 

poskytnout zaměstnancům, kteří se podílejí na činnostech a realizaci 

absolventského programu vydaného zaměstnavatelem. 

3.3.4 Individuální mzda 

Individuální mzda je poskytována zaměstnancům, kteří mají uzavřenou smlouvu o 

individuálních mzdových podmínkách.  

3.3.5 Mzdový vývoj v MUS 

Průměrný měsíční výdělek za rok 2008 dosáhl (bez individuálních mezd) 24 660 

Kč. Podle Českého statistického úřadu dosáhla průměrná měsíční mzda v ČR za rok 2008 

výše 23 542 Kč. V porovnání s vykazovaným celostátním průměrem je průměrný měsíční 

výdělek na Mostecké uhelné o 1 118 Kč vyšší. Vzhledem k tomu, že se do průměrného 

měsíčního výdělku promítají i maximální mzdy nemusí být každý zaměstnanec MUS se 

svým ohodnocením spokojen. V uvedeném grafu (Obr. 5) je znázorněn vývoj průměrného 

měsíčního výdělku od roku 1994 (tj. od prvního celého vykazovaného roku po vzniku 

MUS) až do roku 2008. 
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Výv oj průměrného měs íč ního v ýdělku v  MUS  v  období roků 1994 - 2008
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Obr. 5.: Graf - Vývoj průměrného měsíčního výdělku v Mostecké uhelné a. s. 

3.4 Sociální práce MUS 

Personální práce v Mostecké uhelné a.s. se úzce prolíná se sociální politikou. 

Uchazeči o zaměstnání dnes poměrně běžně uskutečňují svá rozhodnutí o nástupu do 

zaměstnání nejen na základě náplně práce a mzdy s tím související, ale především také na 

základě dalších mimoplatových výhod – jakéhosi sociálního zabezpečení. Pravdou je, že 

na rozdíl od peněžní odměny nelze obvykle množství a hodnotu benefitů ovlivnit vlastním 

výkonem zaměstnance. I když však zaměstnanecké výhody přímo nemotivují k vyššímu 

výkonu, mohou mít (a v ideálním případě mají) stabilizační efekt. Pro zaměstnavatele je 

poskytování zaměstnaneckých benefitů jistou předností pro daňové zvýhodnění. 

Administrativní náročnost, která souvisí s vyřizováním zaměstnaneckých výhod, by se 

měla zaměstnavateli vrátit ve formě spokojeného zaměstnance, který „má svou firmu rád“. 

Pro firmu může také poskytování zaměstnaneckých výhod znamenat neformální reklamu, 

protože každý spokojený zaměstnanec se jistě o své získané výhody ochotně na veřejnosti 

pochlubí.  
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3.4.1 Sociální výhody poskytované zaměstnancům  

Mostecká uhelná a. s. kromě toho, že přispívá a zabezpečuje ze zákona povinné 

záležitosti jako je penzijní připojištění, závodní preventivné péče, očkování související 

s výkonem práce, pitný režim, poskytuje zaměstnancům další nepovinné výhody. 

V září roku 2003 byl na MUS zahájen tzv. program Zdraví. Program Zdraví je 

určitá kompenzace požitků pro zaměstnance především ve vztahu k útlumu v oblasti 

rodinných rekreací.  Od tohoto roku se program Zdraví neustále rozvíjí a osobní limit 

finančních prostředků určených k čerpání jednotlivce se každoročně navyšuje. 

Zaměstnavatel tímto způsobem zároveň zaměstnance odškodňuje za mzdový propad, který 

byl zaznamenán především v porovnání s uhelnými společnostmi Severočeské doly a. s. a 

Sokolovská uhelná a. s. Zavedením programu Zdraví získala MUS pro zaměstnance a i 

potencionální zaměstnance další konkurenční atraktivitu.    

� Program Zdraví slouží k posilování a prevenci zdraví a uspokojování dalších 

potřeb zaměstnanců formou sportovních, relaxačních, rekreačních i vzdělávacích 

aktivit. Každý zaměstnanec má možnost čerpat finanční prostředky v rámci 

programu Zdraví do výše stanoveného osobního ročního limitu. Limit pro čerpání 

programu Zdraví je pro každý kalendářní rok stanoven kolektivní smlouvou. Pro 

rok 2008 činil osobní limit 7 000 Kč na zaměstnance. Každý zaměstnanec si podle 

vlastního uvážení může čerpat prostředky z osobního limitu prostřednictvím: 

-  smluvně zajišťované aktivity - fit centra, rehabilitace, plavání, očkování a další,   

- mimosmluvně zajišťované aktivity – úhrada výdajů za zdravotní výkony a 

zdravotní pomůcky (formou poskytnutí příspěvku do mzdy zaměstnance), 

- peněžní poukázky – určená na nákup rekreace resp. zdraví prospěšných prostředků. 

   Další prioritní položky sociálního programu, které jsou zaměstnanci MUS hned po 

programu Zdraví nejvíce preferovány, jsou především: 

� Závodní stravování představuje jednu z prioritních položek sociální práce. Kvalita 

jídel a příznivá cena stravenky se spolupodílí na velmi vysoké účasti zaměstnanců – 

strávníků. Pozornost je věnována nejen kvalitě a sortimentu nabízených jídel, 

prostředí určenému ke konzumaci, ale i příznivé dotační politice. Finanční podpora 
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ze strany zaměstnavatele se skládá z poskytování příspěvku zaměstnavatele k ceně 

jídla ve výši 55 % z nákladů organizace a dalšího příspěvku ze sociálního fondu.  

� Smluvní doprava do zaměstnání (a zpět) - Vzhledem k rozlehlosti pracovišť 

MUS smluvní zaměstnaneckou dopravu využívá v závislosti na ročním období cca 

30% zaměstnanců. Zaměstnavatel se v kolektivní smlouvě zavázal projednávat 

s příslušnými orgány a přepravci řešení problematiky dopravy zaměstnanců.  

Doprava zajišťována smluvními autobusy je zaměstnavatelem finančně dotována. 

Zaměstnanci se na úhradě podílí maximálně ve výši jízdného, které by platili jako 

účastníci běžné veřejné dopravy. 

K nepovinným výhodám stejně tak patří: dětská rekreace organizovaná ve vlastním 

zařízení MUS – LDT Vrbno, finanční odměna vyplácená dárcům krve při jubilejních 

odběrech, poskytování nevratných sociálních výpomocí v případech úmrtí zaměstnance 

nebo při úmrtí rodinného příslušníka zaměstnance a vratných sociálních výpomocí 

poskytovaných v případech mimořádného zřetele. 

3.5 Vzdělávání zaměstnanců  

 Rozvoj lidských zdrojů uvnitř kterékoliv větší firmy je v současné době nutností. 

„Lidé jsou nejdrahocennějším podnikovým zdrojem, a tak je extrémně důležité, pracují-li 

na optimální úrovni svého výkonu. Rozvoj zaměstnance k tomu významně přispívá a měl 

by být, v souvislosti s požadavky na vyšší efektivitu, součástí strategického plánu 

organizace a jasně se vztahovat k podnikovým cílům. Takto bude vnímáno přispění všech 

těch, kteří se angažují v rozvoji zaměstnance, který je zaměřen na podnikové cíle.“ [4] 

Na vzdělávání zaměstnanců ve společnosti se vždy nekladl takový význam jako 

dnes. V minulosti nebylo k významu vzdělávání přistupováno tak, jako nyní. Současný 

vzdělávací systém, je významným motivačním nástrojem k dosahování vyšších cílů. 

Vzdělávání v Mostecké uhelné a. s. je především zaměřeno na profesní a rozvojové 

aktivity jak pro zaměstnance MUS, dceřiných společností, tak i pro externí zákazníky. 

Vzdělávání se dotýká širokého okruhu zaměstnanců různých profesních skupin. 

Vzdělávání vrcholového a středního managementu patří k nejsložitější situaci vzdělávacího 

procesu. Požadavky na jejich dovednosti a znalosti stále rostou a je třeba neustálá inovace 

vzdělávacích praktik. U nižšího výkonného managementu je třeba soustředit se na rozvoj 
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osobnosti, ale i na odborný růst této profesní skupiny. U dělnických skupin jde především 

o získání specifických dovedností, umění ovládat nové technologie a především důkladné 

seznámení se zásadami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Struktura vzdělávacích 

aktivit je v MUS dělena: 

� Dělnické profese – u těchto profesí je vzdělávání zaměřeno na krátkodobé a 

střednědobé kurzy, školení pro zvyšování a udržování kvalifikace (např. řidiči 

velkostrojů či pomocné mechanizace, jeřábníci, svářeči). Realizace vzdělávacích 

aktivit probíhá externími vzdělávacími subjekty (pokud není umožněno 

zabezpečení vzdělávání vlastními silami), vlastním lektorským sborem nebo 

vlastním vzdělávacím centrem. 

� Administrativa – patří sem odborní referenti, metodici, specialisté. Vzdělávání je 

zde zaměřeno na udržení a zvyšování odborných znalostí v závislosti na jednotlivé 

obory (např. účetnictví, technika, legislativa). Do této oblasti patří i kurzy pro účely 

rozvoje speciálních dovedností – obsluha PC a jazyky. Realizace vzdělávacích 

aktivit probíhá formou organizovaných firemních seminářů na zakázku dle potřeby 

jednotlivých profesí, individuální účastí na akcích externích vzdělávacích agentur, 

hromadně organizované kurzy u externích vzdělávacích agentur (organizované 

personálním útvarem). 

 

dosažené vzdělání počet zaměstnanců celkem z toho počet žen 

základní vzdělání 579 256 

vyučen 2 036 367 

vyučen s maturitou 246 33 

úplné střední odborné 635 205 

vysokoškolské vzdělání 175 45 

Tab. 3: Přehled kvalifikační struktury zaměstnanců MUS k 31. 12. 2008. 

3.5.1 Studium při zaměstnání 

 Studium při zaměstnání patří k výraznému trendu dnešní doby. Celoživotní učení 

přináší zaměstnanci přístup k vyššímu kariérnímu růstu a tím i vyšším příjmům. 
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Zaměstnavateli pomáhá vzdělaný zaměstnanec k větší produktivitě, kvalitě a efektivnosti 

práce a přináší do firmy více inovací či technologií.  

Zaměstnanci jsou ke studiu při zaměstnání doporučovány na základě potřeby 

identifikované zaměstnavatelem, na základě ekonomických možností MUS. Potřebu studia 

zaměstnance posuzuje vzhledem k nárokům pracovního místa jeho nadřízený zaměstnanec 

po dohodě s personálním ředitelem. V případě kladného rozhodnutí personálního ředitele 

uzavře oddělení vzdělávání se zaměstnancem „Dohodu o zvýšení resp. prohloubení 

kvalifikace“. Jak už jsem výše uvedla, jedná se o ekonomickou zátěž zaměstnavatele, a tak 

ne vždy je rozhodnutí o poskytnutí pracovních úlev kladné. MUS poskytuje, v případě 

řádného studia, následující náklady na studium:  

� Náhradu mzdy po dobu čerpaných pracovních úlev. 

� U středoškolského studia  - školné v plné výši formou měsíčních splátek. 

� U vysokoškolského studia – 25% školného v prvním roce studia, 50% školného 

v druhém roce studia, 75% školného v každém dalším řádném roce studia. Pokud 

začne zaměstnanec studovat magisterský navazující obor maximálně rok po 

ukončení bakalářského studia, tak hradí MUS studujícímu 75% školného v každém 

řádném roce studia. Pokud tato doba překročí jeden rok, tak MUS hradí první rok 

studia 25% školného, druhý 50% a v každém dalším řádném roce studia je to 75% 

školného. MUS hradí příslušné školné dané škole formou měsíčních splátek. 

Zaměstnavatel se může rozhodnout, zda zbývající část školného zaplatí 

individuálně příslušné vysoké škole nebo si podá žádost o sepsání dohody o srážce 

ze mzdy. 

Po úspěšném ukončení studia předloží zaměstnanec v oddělení vzdělávání doklad o 

závěrečné zkoušce a i s vyčíslením celkově vynaložených nákladů na studium posílá 

oddělení vzdělávání tyto údaje o studiu do oddělení personální práce.  

3.6 Kolektivní vyjednávání a odborové orgány 

Nejdůležitějším úkolem odborů je ochrana práv zaměstnanců a obhajoba jejich 

oprávněných zájmů. Vzhledem k základním úkolům personálních úseků u zaměstnavatele 

je zřejmé, že těsná spolupráce mezi personalisty a odboráři je nezbytná.    
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Obr. 6: Postup při uzavírání kolektivní smlouvy. [5] 

3.6.1 Sdružení odborových organizací 

Sdružení odborových organizací má v MUS pevnou a nezastupitelnou pozici. 

Odborová organizace je dobrovolným sdružením zaměstnanců této akciové společnosti a 

registruje členy v počtu cca 2 130 zaměstnanců (vč. zastoupení některých dceřiných 

společností) a 1 237 bývalých zaměstnanců – důchodců. 
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Posláním této organizace v MUS je prosazovat oprávněné požadavky a práva členů 

odborů i ostatních zaměstnanců.  Kolektivní vyjednávání je v zásadě jedna z hlavních 

metod vzájemné komunikace mezi managamentem akciové společnosti a odborovou 

organizací  při řešení personálních, mzdových, sociálních práv a v pracovněprávních 

vztazích. K prosazování nároků pro zaměstnance odborová organizace využívá především 

kolektivní vyjednávání, jehož výsledkem je úspěšně uzavřená kolektivní smlouva, která se 

vztahuje i  na zaměstnance, kteří nejsou odborově organizovány.  

3.6.2 Kolektivní smlouva 

Za přípravu a uzavření kolektivní smlouvy v Mostecké uhelné a. s. zodpovídá úsek 

personálního ředitele. Kolektivní vyjednávání probíhá v několika etapách a po jehož 

úspěšném ukončení následuje vydání kolektivní smlouvy. Mostecká uhelná a. s. nad 

vymezení v zákonech ČR, především v zákoníku práce a bezpečnostních předpisech, uvádí 

podstatnou část pracovněprávních podmínek v kolektivní smlouvě a v dodatcích ke 

kolektivní smlouvě. Zásady v kolektivní smlouvě se vztahují na všechny zaměstnance 

společnosti. Kolektivní smlouva včetně dodatků upravuje celou řadu nadstandardních 

podmínek pro zaměstnance, jako jsou personální, sociální a mzdové podmínky (např. 

odstupné, zvýšení mzdy o roční míru inflace, 13. plat, aj.), sociální náklady společnosti 

v oblasti bezpečnosti a hygieny práce, informace, vyjednávání a konzultace se zaměstnanci 

o restrukturalizacích a změnách.  

Poslední vydaná kolektivní smlouva v  MUS byla uzavřena v roce 2007 na dobu 

pěti let, tj. do roku 2011. Nicméně jednou ročně se ke  kolektivní smlouvě vydává dodatek, 

který obsahuje nutné změny. 

3.6.3 Význam kolektivní smlouvy v podmínkách MUS 

Význam kolektivní smlouvy MUS spočívá v tom, že jsou zde upraveny mzdová 

práva a pracovní práva a sociální podmínky zaměstnanců. Kolektivní smlouva přináší pro 

zaměstnance MUS řadu nadstandardních podmínek. Jde zejména o oblasti sociální, 

personální a mzdové. Závazky vyplývající z kolektivní smlouvy se promítají do 

podrobnějších vnitroakciových pravidel.  
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Uzavřená kolektivní smlouva přináší pro zaměstnance řadu atraktivních nároků. 

Z těch nejvýznamnějších uvádím např.: 

� prodloužení dovolené o jeden týden nad základní výměru dovolené a o jeden další 

všem zaměstnancům, kteří odpracovali v rámci MUS minimálně tři roky,  

� zaměstnanci, kterému byl ukončen pracovní poměr z organizačních důvodů, 

přísluší odstupné ve výši 7 násobku průměrného výdělku,  

� všem zaměstnancům je poskytnuto pracovní volno z důvodů plánované odstávky 

všech provozů (každý druhý pátek v měsíci září běžného roku), 

� poskytnutí výplaty 13. a 14. platu, 

� jubilejní odměny jsou poskytovány u příležitosti dovršení 50 let věku zaměstnance 

nebo při ukončení pracovního poměru z důvodů odchodu do starobního nebo 

invalidního důchodu. 

Kolektivní smlouva je pro její účastníky závazná. Práva, která vznikla z kolektivní 

smlouvy, se uplatňují a uspokojují stejně jako ostatní práva z pracovního poměru, to 

znamená, že je lze uplatnit i soudní cestou.      
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4. Personalistika pohledem zaměstnanců Mostecké uhelné, a. s.  

 „Řízení lidských zdrojů lze považovat za filozofii ukazující to, jak by se mělo se 

zaměstnanci zacházet v zájmu organizace. Ale tuto filozofii lze aplikovat mnoha různými 

způsoby a neexistuje žádný jednotný model, který by bylo možné použít 

k charakterizování či popisu řízení lidských zdrojů.“ [1] Obecné cíle řízení lidských zdrojů 

se týkají především následujících oblastí – zabezpečování a rozvoj pracovníků, ocenění 

pracovníků a vztahů. Tři základní obecné teoretické oblasti by měla být schopná zajistit 

každá společnost, protože právě prostřednictvím kvalitního personálu lze dosahovat a plnit 

cíle firmy. [1] 

 Úspěšnost společnosti stojí především na schopných zaměstnancích. Jejich výběr, 

příjímání a proškolení znamená a je pro společnost úkol, na kterém se podílí určitý tým 

lidí. Zaměstnavatel vkládá do svého zaměstnance jak finanční náklady, tak i spoustu 

nových informací, seznamuje ho s prostředím a kolektivem. Předpokládá, že mu 

zaměstnanec vrátí vynaložené úsilí v podobě kvalitní a dobře odvedené práce. Za tu mu 

může nabídnout, kromě mzdového ohodnocení, také spoustu dalších nadstandardních 

výhod, ať už se týkají stravování, sociální a zdravotní oblasti, atd. Toto jsou dostatečné 

motivační prostředky, kterých si každý rozumný zaměstnanec váží a dělá maximum pro to, 

aby si zaměstnavatel vážil i jeho.  

4.1 Hodnocení personální práce MUS  

Zaměstnavatel, který na zaměstnancích „nešetří“ si jistě může vybírat kvalitní 

personál. Mostecká uhelná a. s. na tento trend vsadila. Kvalitní personální prácí může 

zaměstnavatel dosahovat lepších možností díky širšímu výběru zaměstnanců. MUS 

poskytuje zaměstnancům širokou škálu výhod, ze které si má možnost vybrat každý 

zaměstnanec. V tomto směru úsek personálního ředitele nastavil optimální rovnováhu mezi 

sociálními programy a osobně – pohledem zaměstnance vnímám, jaké výhody mi tato 

společnost v tomto směru nabízí.   

Bohužel, tyto výhody poněkud ztrácejí smysl, v okamžiku, kdy zaměstnavatel 

investuje nemalé prostředky do vzdělávacích programů zaměstnance a následně jej zahrne 

do organizační změny. V tomto směru se v poměrech Mostecké uhelné a. s. nebere zřetel 

ani na zaměstnance s mnohaletou pracovní praxí. Personalistika kromě toho, že vyžaduje 
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určitou přesnost a respektování zvyklostí, zákonů a lidských práv slouží také (a především) 

k tomu, aby zaměstnavatel měl správné lidi se správnou kvalifikací na správných místech. 

V MUS je velká důležitost připisována vzdělávání zaměstnanců a zajištění náležité úrovně 

všech zaměstnanců. MUS investuje nemalé prostředky do vzdělávacích aktivit, ať už to 

jsou dlouhodobé školící programy, outdoory a povoluje a současně financuje 

zaměstnancům nadstavbová vzdělávání. Ovšem v tomto smyslu se tyto prostředky míjí 

s účinkem. Zaměstnanci, kteří právě dokončili dlouhodobé vzdělávací programy, jsou bez 

ohledu na vynaložené investice, zahrnuti do organizační změny.  Je na místě otázka, proč 

personalista vybírá a hodnotí zaměstnance na základě psychologických testů s tím, že 

nedostatečnou kvalifikaci se tento zaměstnanec později doplní. I když je tomuto 

zaměstnanci poskytnuta šance na doplnění vzdělání, není mu už umožněno své dosažené 

odborné vědomosti v této společnosti dále prezentovat. Domnívám se, že před tím než 

zaměstnavatel zařadí zaměstnance do vzdělávacích aktivit, měl by se také zamýšlet nad 

jeho budoucím aktivním zapojení do činnosti společnosti a umožnit mu, aby projevil, co ve 

vzdělávacím procesu získal. V tomto smyslu není vzdělávací systém v této společnosti 

propojen s personálními záměry zaměstnanců a je pro společnost neefektivní a ztrácí na 

významu.  

4.1.1 Schopnost motivovat zaměstnance   

Motivační faktory bývají často redukovány na finanční ohodnocení a případně i 

další mimoplatové hmotné benefity. I když tyto faktory mají velký význam, jsou pouze 

jedním z aspektů motivace zaměstnanců a z hlediska zaměstnavatele jsou, troufám si zde 

uvést, nejjednodušším, ale i nejnákladnějším prostředkem. Ovšem pohledem zaměstnance 

nikoliv nejdůležitějším motivačním faktorem.  Další významné motivační faktory, které 

v Mostecké uhelné a. s. postrádám, je pracovní jistota a dostatečné množství informací, 

nezbytných ke kvalitnímu výkonu práce. Na motivaci zaměstnanců se v poslední době 

nepříznivě promítá především nejasnost, týkající se dalšího vývoje společnosti a 

nedostatečná otevřená komunikace mezi vedením společnosti a zaměstnanci. To jsou jistě 

silné faktory, které nepříznivě stimulují zaměstnance společnosti.  
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4.1.2 Práce se zaměstnanci je také o komunikaci 

Komunikace představuje základ veškerých mezilidských vztahů, včetně profesních. 

Účinné komunikační působení předpokládá poskytování vhodných informací 

zaměstnancům. Komunikace je o informování, vysvětlování i přesvědčování. Informace 

jsou nezbytným motivačním faktorem, který ovlivňuje kvalitu vykonávané práce. Přestože 

do těchto motivační faktorů zaměstnavatel nemusí vynakládat téměř žádné finanční 

prostředky, nemají v Mostecké uhelné a. s. své pravé zastoupení. Veškerá činnost vč. 

komunikace je „stlačena do počítače“, a tak v zásadě probíhá přes výpočetní techniku. Je 

tedy logické, že komunikativnost a schopnost domluvit se ustoupily do pozadí.  

Zaměstnanec tak současně nemá možnost poskytnout zaměstnavateli zpětnou vazbu. 

Vždyť personální práce je hlavně záležitostí participace všech členů společnosti a měli by 

si všichni navzájem porozumět.  

4.1.3 Možnosti zdokonalení v oblasti personální práce  

Vysoce výkonné zaměstnance je třeba „hýčkat“. V každé firmě, stejně tak i v MUS 

vykonávají zaměstnanci svoji práci průměrně, podprůměrně i nadprůměrně. Rozlišit tyto 

skupiny je ještě celkem snadné, personální útvar však neumí dostatečně využít těch 

nadprůměrných. Nadprůměrní zaměstnanci se vyskytují v každé firmě a v žádném případě 

nepředstavují jen vysoce postavené manažery. Typickými vlastnostmi těchto zaměstnanců 

jsou elán, energie a kreativita. Přestože finanční ohodnocení je pro ně silným motivem, 

stejně tak je pro ně motivačním faktorem odpovědnost a uznání. Chce-li zaměstnavatel 

loajální zaměstnance, musíme počítat také s jejich vlastním názorem, který není vždy 

v souladu s názorem nadřízeného zaměstnance. Je možné na to pohlížet i tak, že 

zaměstnanec vznáší konstruktivní kritiku, které může věci posunout vpřed. MUS by měla 

více využívat od zaměstnanců zpětnou vazbu a dát jim tak více prostoru podílet se na 

chodu firmy.   

Jednou z možností jak nalézt společné východisko, které by napomohlo 

k sounáležitosti zaměstnanců s firmou, je vybudování „PERSONÁLNÍ PORADNA 

ZAMĚSTNCŮM“. Zde by zaměstnanci dostali prostor při řešení svých pracovních 

problémů. V personální poradně by při osobním kontaktu zaměstnanci dostali možnost 

získat odborné informace a odborní zaměstnanci by jim fundovaně zodpověděli veškeré 
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dotazy, týkající se záležitostí personální práce. O svých problémech by zde mohli 

diskutovat s odborníky a především s lidmi, kteří mají snahu je chápat. 
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5. Závěr 

Úvod bakalářské práce obecným způsobem vystihuje poměry akciové společnosti. 

Další část se již zabývá konkrétními poměry v akciové společnosti (a zde je nutno 

podotknout) - jakou byla Mostecká uhelná a. s. V následující části je uvedeno, jak se zde 

vyvíjela zaměstnanost od úplného vzniku této společnosti. Dále jsou v práci popsány 

nejdůležitější principy personalistiky a vybrané dílčí oblasti personální práce vykonávané 

v této společnosti. V dalším díle se zabývám motivační strategií a nedostatky ve firemní 

komunikaci. Na základě konkrétních poznatků z pracovního prostředí MUS, je zde 

provedeno osobní souhrnné zhodnocení personální politiky, s možným doporučením, které 

by přispělo k  posílení slabých stránek personálního řízení. Záměrem práce bylo vystihnout 

silné a slabé stránky personálního řízení v Mostecké uhelné a. s. 

Jak již bylo v úvodní části nastíněno v průběhu dokončení této práce, je název 

společnosti Mostecká uhelná a. s. již minulostí. V době přípravy a shromažďování 

materiálů k bakalářské práci nebylo ještě zřejmé, k jakým zásadním změnám v této 

společnosti dojde. Hned od úplného počátku svého založení procházela tato společnost 

neustálými restrukturalizačními kroky, které vedly ke změnám, ať už se jednalo o 

zkvalitňování a zefektivňování pracovních činností nebo se týkaly postupného sledu kroků 

vedoucích k celkové restrukturalizaci společnosti jako takové. Nicméně jedna z největších 

změn, která proběhla v této akciové společnosti, se odehrála  22. října 2008. V souladu 

s rozhodnutím valné hromady akcionářů vznikly odštěpením části majetku společnosti dvě 

nové nástupnické společnosti, Vršanská uhelná a. s. a Litvínovská uhelná a. s. S jejich 

vznikem došlo ke změně podnikatelského zaměření a ke změně názvu obchodní firmy 

Původní název Mostecké uhelné a. s. nyní je Czech Coal Services a. s. Aktivity, které 

do doby rozdělení společnosti zajišťovala Mostecká uhelná a. s. (nyní Czech Coal Services 

a. s.) z části převzaly nástupnické společnosti Vršanská uhelná a. s. a Litvínovská uhelná a. 

s. Czech Coal Services a. s. (původní Mostecká uhelná a. s.) v současné době zajišťuje 

řadu sdílených služeb včetně personálních činností pro nově vzniklé nástupnické 

společnosti.  Avšak na uvedených faktech v této bakalářské práci se nic nemění. Rovněž 

personální činnost, která byla v bakalářské práci popsána, je v současnosti zaměstnancům 

odštěpených společností zajišťována způsobem, který popisuje tato práce. 
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