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1.  ÚVOD 
 

Klíčovým faktorem ekonomiky jsou lidské zdroje, které představují ten 

nejcennější a také nejdražší nástroj rozhodující o konkurenceschopnosti organizace. 

Lidské zdroje mají vliv na využití věcných zdrojů, o výsledku organizace však 

nerozhoduje pouze počet zaměstnanců, ale především jejich znalosti, dovednosti, 

komunikace a ochota spolupracovat. Zaměstnavatelé si musí uvědomit důležitosti 

lidského potenciálu pro firmu a nastavit systém odměňování, protože úspěch či 

neúspěch firmy souvisí s kvalitou pracovníků. To vše vede ke spokojenosti 

v zaměstnání a zcela určitě k rozvoji a růstu organizace.  

 

Oblast řízení lidských zdrojů se zabývá vytvářením pracovních míst, 

analýzou pracovních míst, personálním plánováním, získáváním nových pracovníků 

a jejich zařazením do pracovního procesu, ukončením pracovního poměru, 

vzděláváním a hodnocení pracovníků a v neposlední řadě také odměňováním 

pracovníků. V dnešní době je kladen největší důraz na efektivní odměňování. 

Personální práce je proto jádrem celého řízení organizace. 

 

Pro vypracování své diplomové práce jsem si zvolila téma týkající se 

systému odměňování zaměstnanců. Systém odměňování budu rozebírat ve vybrané 

společnosti, kde se budu zabývat popisem současného systému odměňování a 

možným návrhem nového systému odměňování. 

 

Práce je rozdělena do několika částí. Teoretická část předkládá obecné 

poznatky z oblasti odměňování zaměstnanců a pracovní motivace. Jako základní 

odbornou literaturu zabývající se problematikou odměňování jsem použila Josefa 

Koubka, Josefa Kleibla a Michala Armstronga. Na začátku definuji systém 

odměňování, jeho význam a složky, základní pojmy a co by měl systém odměňování 

obsahovat. Dále jsou zde uvedeny typy systému odměňování, jak se má systém 

odměňování vytvářet, jaké jsou základní otázky systému odměňování. Následně jsou 

popsány jednotlivé prvky odměňování.  
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V další kapitole budu tuto problematiku aplikovat ve vybrané organizaci. 

V úvodu této části jsem uvedla obecné informace o organizaci.  

 

Cílem mé diplomové práce je analýza systému odměňování, posouzení jeho 

funkčnosti a účinnosti z hlediska pracovní motivace a návrhy možných změn v rámci 

tohoto systému.  
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2.  TEORETICKÁ VÝCHODISKA ODM ĚŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ 
 

Každá organizace chce uspět na trhu a také dobře fungovat. Aby tohoto cíle 

dosáhla, musí co nejlépe propojit a uvést do pohybu tři základní typy zdrojů: 

- finanční zdroje, 

- materiální zdroje, 

- lidské zdroje. 

 

2.1  DEFINICE A OBECNÁ CHARAKTERISTIKA ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJ  

Řízení lidských zdrojů lze definovat jako strategický a logicky promyšlený 

přístup k řízení nejcennějšího statku organizace, tj. v ní pracujících lidí, kteří jako 

jednotlivci i jako kolektivy přispívají k dosažení jejích cílů [2]. 

 

„Řízení lidských zdroj ů, tvoří tu část podnikového řízení, která se zaměřuje 

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

fungování a využívání, jeho organizování a propojování jeho činností, výsledku jeho 

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

podniku a spolupracovníkům a rovněž jeho osobní uspokojení z vykonávané práce, 

jeho personálního a sociálního rozvoje [8; s. 11]“. 

 

Řízením a rozvojem lidí v organizaci se zabývá personální řízení, které se 

může zaměřit na některé nebo všechny oblasti řízení lidských zdrojů:  

• analýzu pracovních míst, 

• personální plánování, 

• získávání a výběr pracovníků, 

• hodnocení pracovníků, 

• zařazování pracovníků a ukončení pracovního poměru, 

• odměňování, 

• podnikové vzdělávání pracovníků, 

• pracovní vztahy, 

• péči o pracovníky, 

• personální informační systém, 
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• průzkum trhu práce, 

• zdravotní péči o pracovníky, 

• činnosti, zaměřené na metodiku průzkumu, zajišťování a 

         zpracování informací, 

• dodržování zákonů v oblasti práce a zaměstnávání pracovníků 

[8]. 

 

2.2 VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJM Ů 

V Listině základních práv a svobod je vymezeno, že každý jedinec má právo 

na svobodnou volbu povolání a soustavnou přípravu k němu, právo podnikat a 

provozovat jinou hospodářskou činnost. A takto získávat potřebné finanční 

prostředky pro své potřeby.  

 

Zaměstnavatel  je účastníkem pracovněprávního vztahu (druhým je 

zaměstnanec). Jedná se o právnickou či fyzickou osobu, která zaměstnává fyzické 

osoby (zaměstnance). Zaměstnavatel může zaměstnance zaměstnávat také v jiném 

vztahu než pracovněprávním, např. se jedná o vztah mezi družstvem a jeho členy. 

Zaměstnavatelem je i člověk, který jiného zaměstná pro poskytování služeb pro 

osobní potřebu. 

 

Zaměstnanec  je jedním z účastníků pracovněprávního vztahu (druhým je 

zaměstnavatel). Jeho úkolem je vykonávat určitou závislou činnost pro 

zaměstnavatele, za kterou mu přísluší mzda či plat. Zaměstnancem může být pouze 

fyzická osoba. Právní způsobilost být zaměstnancem má osoba, která v den sjednání 

pracovního poměru dosáhne 15 let věku. Musí však mít ukončenou povinnou školní 

docházku. 

 

Pracovní pom ěr je základní pracovně právní vztah, který se uzavírá mezi 

zaměstnancem a zaměstnavatelem. Z pracovního poměru vyplývá pro oba účastníky 

řada práv a povinností. Povinnosti zaměstnavatele je ode dne vzniku pracovního 

poměru přidělovat zaměstnanci práci podle pracovní smlouvy, platit mu za 

vykonanou práci mzdu (plat), vytvářet podmínky pro úspěšné plnění jeho pracovních 

úkolů. Zaměstnanec je povinen podle pokynů zaměstnavatele konat osobně práce 



7 

 

podle pracovní smlouvy ve stanovené pracovní době a dodržovat pracovní kázeň. 

Pracovní poměr může být sjednán na dobu neurčitou, pokud nebyla v pracovní 

smlouvě výslovně určena doba jeho trvání, může být sjednána zkušební doba, která 

činí maximálně tři měsíce [13,15,16]. 

 

2.3  STRATEGIE A POLITIKA ODM ĚŇOVÁNÍ 

Problematika odměňování patří mezi nejdůležitější personální činnosti. Jedna 

se o poměrně komplikovanou a ne vždy zcela jasnou záležitost, na kterou bývá 

soustředěna pozornost jak zaměstnanců, tak i jejich zaměstnavatelů. Z toho důvodu 

bývá tato problematika velmi často záležitostí vyvolávající spory. Proto je v každé 

organizaci nutná existence efektivního, přijatelného, spravedlivého a motivujícího 

systému odměňování. Tento systém by měl být přijatelný jak pro zaměstnance, tak i 

pro zaměstnavatele a tím napomáhat vytvoření harmonických vztahů v organizaci [8]. 

 

 2.3.1  CHARAKTERISTIKA SYSTÉMU ODM ĚŇOVÁNÍ 

Systémy odměňování jsou součástí motivačních a stimulačních systémů. 

Vytvořit účinný motivační systém znamená zavést jasně stanovená kritéria náročnosti 

a hodnocení výkonnosti jednotlivých míst. Systém odměňování je úzce svázaný s 

celkovou strategií podniku. 

 

Systém odměňování pracovníků se skládá se vzájemně propojených politik, 

procesů a praktických postupů organizace, při odměňování pracovníků podle jejich 

přínosů, dovedností, schopností a jejich tržní hodnoty. Systém odměňování je 

utvářen v rámci filozofie, strategie a politiky odměňování organizace a zahrnuje 

uspořádání procesu, praxe, struktur a postupů, které zabezpečují a udržují vhodné 

typy a úrovně mezd a platů, zaměstnaneckých výhod a jiných forem odměny. 

 

Systém odměňování by měl splňovat tři cíle: 

• být motivační, 

• být spravedlivý, 

• být transparentní. 
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Systém odměňování a jeho nastavení je základem odměňování 

zaměstnanců v organizaci. Jeho nastavení je třeba přesně stanovit a vymezit 

prostřednictvím dané legislativy a kolektivní smlouvy. Tato pravidla by měla být 

přiměřená, srozumitelná, spravedlivá pro zaměstnavatele i zaměstnance, kteří mají 

právo nahlédnout do těchto systémů. Jejich hlavním úkolem je stanovit jasná pravidla 

a postupy při odměňování a také by měly být motivující k výkonu zaměstnanců.  

 

Mzdové (platové) systémy jsou vytvářeny tak, aby směřovaly k dosažení cílů 

mzdové (platové) politiky. Rozhodování o mzdové (platové) politice zahrnují vnější 

vlivy konkurence, vnitřní konzistenci (vzájemné vnitřní vazby systému), přínos 

zaměstnanců (vliv mzdových/platových stimulů) a řídící postupy [9]. 

 

Každá firma si přizpůsobí svůj systém odměňování svým potřebám, tzn. 

konkrétním potřebám podniku a jeho zaměstnancům. 

 

Mzdový (platový) systém má prosazovat spravedlivou diferenciaci mezd a ve 

velké organizaci se skládá z těchto nástrojů [7]: 

- podnikového kvalifikačního katalogu, 

- stupnice mzdových (platových) tarifů, 

- příplatků tarifní povahy a mzdových (platových) zvýhodnění, 

- mzdových (platových) forem. 

 

Při tvorbě mzdového (platového) systému je důležité nalézt optimální 

strukturu individuální mzdy (platu). 
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Obrázek č. 1 – Systém odměňování 

 

 

 

Zdroj: [2; s. 556] 

2.3.2  STRATEGIE ODMĚŇOVÁNÍ 

Strategie odměňování je součástí strategie řízení lidských zdrojů 

v organizaci. Definuje záměry organizace o tom, jak odměňovat své zaměstnance a 

jak by měla být vytvářena její politika a procesy odměňování, aby odpovídaly 

požadavkům podnikání. Protože náklady na odměňování mohou tvořit 70 i více 

procent z celkových nákladů vynaložených organizací, je potřeba uplatnit takový 

strategický přístup k odměňování, který zajistí, aby se každá investice v podobě 

odměny vrátila v podobě přidané hodnoty [4]. 

 

Obsah strategie odm ěňování by m ěl být tvo řen na základ ě několika otázek: 

• Jaká bude struktura mzdy (platu)? 

• Jakou část z celkové odměny budou tvořit pevné a pohyblivé složky? 

• Jak často bude vyplácena pohyblivá složka? 

• Jaký bude předpokládaný růst mezd (platů)? 
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• Jak platí za stejnou práci jiné organizace v okolí? 

 

2.4  TVORBA SYSTÉMU ODMĚŇOVÁNÍ 

Systém odměňování se skládá z peněžních odměn (pevné a pohyblivé 

mzdy/platu) a zaměstnaneckých výhod, které v úhrnu tvoří celkovou odměnu. 

Systém také zahrnuje nepeněžní odměny (uznání, ocenění, úspěch, odpovědnost a 

osobní růst) a v mnoha případech procesy řízení pracovního výkonu [2]. 

 

Při tvorbě systému odměňování se vychází ze vzájemně propojených politik, 

procesů a praktických postupů při odměňování zaměstnanců. Systém odměňování 

vychází ze strategie firmy a podporuje všechny její klíčové prvky. Výsledkem by měl 

být aktivní a účinný motivační systém, který naplňuje princip poctivé odměny za 

slušně odvedenou práci. 

 

Systém odměňování vyjadřuje, čeho si organizace cení a kolik je za to 

připravena a ochotna zaplatit. Je veden potřebou odměnit správně, a tím vyslat 

správné poselství o tom, co je důležité.  

 

Je to základní metodický a formální nástroj řízení mezd (platů) v každé 

organizaci. Jedná se o souhrn pravidel, zásad a směrnic, které slouží k přiznávání a 

výpočtu individuálních mezd a platů (v peněžní i nepeněžní formě). Cílem tvorby 

podnikového systému odměňování je vytvořit soulad mezi motivací zaměstnanců 

k práci a podnikovými záměry. 

 

Tvorbu mzdového (platového) systému může ovlivňovat spoustu vnitřních i 

vnějších podnikových faktorů. 

 

Co se očekává od mzdového (platového) systému? 

1. Bude plnit výše uvedené funkce mzdy (platu). 

2. Bude jednoduchý, pro pracovníky srozumitelný a průhledný. 

3. Bude motivující pro pracovníky k vyšší výkonnosti, uspokojující, co se týče výše 

mzdy (platu). 

4. Bude flexibilní; rychle reagovat na změny vnějšího prostředí. 
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5. Systém by měl stabilizovat žádoucí pracovníky. 

 

Jaký význam mají pro zaměstnance různé možnosti odměn?  

1. Organizace musí zajistit, aby zaměstnanci získali odměny, které upřednostňují 

2. Zaměstnanci vyžadují spravedlivou odměnu, které by měla být úměrná 

pracovnímu úsilí. 

3. Vyžadují možnost seberealizace a práci, která by je uspokojovala. 

 

Vnější faktory, které ovlivňují odměňování: 

• hospodářský vývoj, který zahrnuje fázi hospodářského cyklu, území, na 

kterém se národní ekonomika nachází, situace na trhu práce – sleduje úroveň 

nezaměstnanosti.  

 

Vnitřní faktory, které ovlivňují odměňování: 

• pracovní podmínky na konkrétním pracovním místě, požadavky a úkoly 

spojené s pracovním místem. 

 

2.5  SLOŽKY SYSTÉMU ODMĚŇOVÁNÍ 

Systém odměňování v organizacích je tvořen několika složkami: 

• tarifní soustavou, 

• mzdovým (platovým) zvýhodněním, 

• formou mezd (platů). 

 

Tarifní soustava 

V některých organizacích je soubor nástrojů označen jako tarifní soustava. 

Tarifní soustava zahrnuje podnikové kvalifikační katalogy, stupnici či stupnice 

mzdových (platových) tarifů a příplatky tarifní povahy. Kvalifikační katalogy uvádějí 

charakteristiky tarifních stupňů, zatřídění dělnických profesí a 

technickohospodářských funkcí do stupňů a kvalifikační požadavky na zařazení 

pracovníka do tarifního stupně. Stupnice mzdových (platových) tarifů tvoří 

odstupňované mzdové (platové) tarify, které jsou diferencovány tak, aby zohlednily 

relativní rozdíly mezi prácemi v podniku a mzdové (platové) relace za obdobné práce 
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na vnějším trhu práce. Velikost mzdových (platových) tarifů je ovlivněna řadou 

interních a externích faktorů. Tarifní stupnice se skládá z tarifních stupňů, které jsou 

oceněny diferencovanými mzdovými (platovými) tarify [7].  

 

Zaměstnanci bývají zařazeni do tarifních stup ňů, které vyjadřují různou 

míru složitosti, odpovědnosti a namáhavosti práce. Veškeré druhy práce jsou 

zařazeny do tarifních stupňů podle daných kritérií: vzdělání, odborná praxe, složitost 

práce, náročnost práce na organizaci a řízení, výše odpovědnosti, namáhavost práce 

(fyzická, duševní i smyslová), rizikovost a bezpečnost práce, zvláštní požadavky na 

výkon práce. Mzdový (platový) tarif  je hodinová mzda (plat) nebo měsíční mzda 

(plat) v příslušném tarifním stupni.   

 

Tvorba tarifních soustav zahrnuje několik základních kroků: 

• vytvoření soupisu pracovních činností (povolání, funkce), které v podniku 

existují, 

• vytvoření „žebříčku“ pracovních činností, který je zařadí vzestupně podle míry 

složitosti, odpovědnosti a namáhavosti, 

• přiřazení mzdového (platového) tarifu zaměstnancům. Existují dvě možnosti – 

stanovení tarifní třídy podle převážné vykonávané práce nebo stanovení tarifní 

třídy a mzdového (platového) tarifu podle činností, které jsou z těch, jež 

vykonává zaměstnanec, nejnáročnější. 

 

2.6  ZÁSADY A VÝZNAM SYSTÉMU ODM ĚŇOVÁNÍ  

Úroveň mezd a platů určují obecné faktory jako je vnitřní a vnější hodnota 

práce, hodnota jedince, přínos jednotlivce nebo týmu a kolektivní vyjednávání [2].  

 

Úspěšný systém odměňování by měl udržet kvalitní neboli stálé 

zaměstnance, přispívat a motivovat je k růstu produktivity práce a také k jejich 

dalšímu kariérnímu růstu. Dalším úkolem úspěšného systému odměňování je také 

získávat nové zaměstnance. 

 

Zásady pro systém odměňování: 
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• flexibilita – schopnost přizpůsobit se dalším možným změnám, 

• spravedlivost – za stejně vykonanou práci by měla náležet stejná výše 

odměny, 

• motivační, 

• jasně stanovený – transparentní, 

• srovnatelný – úroveň mezd (platů) by se měla pohybovat ve srovnatelných 

podmínkách, které existují na trhu práce. 

 

2.7  MZDOTVORNÉ FAKTORY A DETERMINANTY ODM ĚŇOVÁNÍ 

Řada zaměstnavatelů je přesvědčena, že odměny zaměstnanců by měly 

záviset na jejich pracovním výkonu, protože jen tak budou zaměstnanci motivování k 

lepšímu výkonu. Pracovní výkon bývá obtížně měřitelný, v souvislosti s 

technologickým rozvojem vzrůstá počet pracovních úkolů, které jsou pak 

problematicky měřitelné. Problém představuje i přesná kvantifikace vlivu faktorů 

výkonu nezávislých na úsilí a schopnostech zaměstnance (např. pracovní podmínky). 

Při odměňování zaměstnanců se často přihlíží k jejich vzdělání, schopnostem, délce 

praxe a jiným znakům, avšak odměna vázaná na výkon může přinést výraznou 

orientaci na množství na úkor kvality práce. Všechny faktory, které ovlivňují proces 

odměňování je nutno poznat a zohlednit je v systému odměňování.  

 

Můžeme je rozdělit: 

- vnit řní (vnitropodnikové) mzdotvorné faktory, 

- vnější mzdotvorné faktory. 

 

2.7.1  VNITŘNÍ MZDOTVORNÉ FAKTORY  

Mezi tyto vnitřní mzdotvorné faktory patří: 

• faktory, které souvisí s úkoly a požadavky pracovního místa, postavením ve 

firemní hierarchii podniku (popis a specifikace pracovního místa, hodnocení 

práce na pracovním místě), 

• výsledky práce a pracovní chování zaměstnance, úroveň plnění pracovních 

úkolů (hodnocení a evidence zaměstnanců), 
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• pracovní podmínky na konkrétním pracovním místě, které mohou mít 

negativní důsledky na zdraví, bezpečnost zaměstnance (mohou zvyšovat jeho 

únavu, nadměrný stres apod.). 

2.7.2  VNĚJŠÍ MZDOTVORNÉ FAKTORY  

Při odměňování pracovníků musí firma brát v úvahu určité vnější mzdotvorné faktory: 

• situaci na trhu práce - např. nedostatek či přebytek pracovních zdrojů určité 

úrovně a kvalifikace, formy odměňování pracovníků u konkurence, a to 

v odvětví, v regionu i ve státě. Zdrojem informací jsou mzdová (platová) 

šetření – zkoumají, jak jsou stejné práce odměňovány v jiných firmách. 

• platné zákony, předpisy a výsledky kolektivního vyjednávání v oblasti 

odměňování. 

 

Organizace jsou přesvědčeny, že odměny pracovníků by měly být závislé na 

jejich pracovním výkonu, protože tak dokážou motivovat zaměstnance k lepší práci. 

Pracovní výkon bývá mnohdy obtížně měřitelný v souvislosti s technologickým 

rozvojem, ale i přesto lidé této motivaci věří. Jsou pevně přesvědčeni, že jejich výkon 

povede k žádoucí odměně.  

 

2.7.3  DETERMINANTY ODMĚŇOVÁNÍ 

Vnitřní a vnější mzdotvorné determinanty spolu s dalšími jevy tvoří tzv. 

determinanty odměňování. 

 

Mezi hlavní determinanty odměňování patří: 

• relativní hodnota práce na pracovním místě pro firmu, 

• relativní hodnota (vzácnost) pracovníka (jeho schopnosti), 

• situace na trhu práce, 

• úroveň odměňování v zemi, regionu, odvětví, v organizacích konkurujících na 

trhu práce, 

• životní náklady v regionu a zemi, 

• životní způsob, 

• množství prostředků, které může firma na odměňování vynaložit, 
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• technika a technologie používaná ve firmě (její změny ovlivňují změny 

systému odměňování a jeho struktury), 

• produktivita práce ve firmě, 

• existující právní normy týkající se odměňování.  

 

2.8  MZDA (PLAT) A JEJÍ FUNKCE  

Mzda (plat)  je odměna za vykonanou práci, která připadá každému 

zaměstnanci v podnikatelské sféře. Dle Listiny základních lidských práv a svobod má 

každý zaměstnanec právo na minimální mzdu (plat) a na mzdová (platová) 

zvýhodnění. Zaměstnanec může dostat jak peněžitou, tak nepeněžitou (naturální) 

mzdu (plat). Mzda (plat) je založena na hodinové nebo úkolové sazbě a sjednává se 

v pracovní nebo kolektivní smlouvě. Úkolem mzdových (platových) forem je ohodnotit 

výsledek práce zaměstnance. Pro organizaci je důležité vytvořit systém odměňování, 

jeho vhodnou kombinací mzdových (platových) forem, protože v praxi se nepoužívá 

pro odměňování zaměstnanců jen jedna mzdová (platová) forma, ale obvykle se 

kombinuje několik mzdových (platových) forem.  

 

Za mzdu (plat) se nepovažuje plnění poskytované v souvislosti se 

zaměstnáním, zejména náhrady mzdy (platu), odstupné, cestovní náhrady, výnosy 

z kapitálových podílů (akcií) nebo obligací a odměna za pracovní pohotovost [5]. 

 

Pokud nedojde k sjednání mzdy (platu) v pracovní nebo kolektivní smlouvě, 

je zaměstnavatel povinen vydat vnitřní mzdové (platové) předpisy, do kterých mají 

zaměstnanci právo nahlížet. 

 

Zaměstnavatel svou mzdovou (platovou) politiku  sleduje prostřednictvím těchto 

cílů: 

 

1. Získávání kvalifikovaných pracovníků, kteří svými znalostmi a dovednostmi 

splňují požadavky pracovních míst a svým sociálním chováním přispívají 

k vytváření stabilizovaného jádra zaměstnanců. 
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2. Udržení celkového objemu vyplácených mzdových (platových) prostředků 

v rozsahu, který neohrožuje konkurenční schopnost firmy. 

 

3. Zajištění spravedlivé mzdové (platové) diferenciace uvnitř firmy ve srovnání se 

mzdovými (platovými) relacemi na vnějším trhu práce. 

 

Mzda (plat) plní tyto základní funkce: 

• sociální (alimentační) funkci, 

• produkční funkci, 

• stimulační (pobídkovou) funkci, 

• kompenzační funkci. 

 

Sociální funkce 

Mzda (plat) je činitelem růstu životní úrovně obyvatelstva, měla by být 

pravidelně vyplácena, aby docházelo k zajištění existence zaměstnance a jeho 

rodiny, tedy zajištění jeho životní úrovně. 

 

Produkční funkce 

Produkční funkce ukazuje, že vzrůstající počet dělníků zvyšuje produkci, ale 

postupně se přírůstky produkce snižují. Mzda (plat) ovlivňuje individuální spotřeby 

v závislosti na pracovníkem vynaloženou práci. 

 

Stimulační funkce 

Tuto funkci plní mzda (plat) z hlediska zaměstnavatele tím, že si 

zaměstnavatel uvědomuje, že mzda (plat) je součástí jeho nákladů. Vede 

zaměstnavatele ke zvyšování produktivity práce a efektivity. Výše mzdy (platu) je 

určována s přihlédnutím k množství a kvalitě vykonané práce. Tato stimulační funkce 

mzdy (platu) působí na zaměstnance, aby zvyšoval svou výkonnost a produktivitu. 

 

Kompenzační funkce 

S vykonávanou prací mohou být spojeny určité nevýhody (např. práce 

přesčas, práce v noci, práce ve svátek, ve výškách, ve zdraví škodlivém prostředí). 
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Kompenzační funkce mzdy (platu) se pak projeví peněžitým vyrovnáním těchto 

nevýhod (nejčastěji formou příplatků). 

 

 

 

 

 

Způsob výpo čtu mzdy (+/-):  

Hrubá mzda (základní mzda, p říplatky, odm ěny a další dopln ění) 

+ Zdravotní pojištění (9 % z hrubé mzdy) 

+ Sociální pojištění (25 % z hrubé mzdy) 

= Superhrubá mzda (tj. zdanitelná mzda) 

- Vypočtená záloha na daň z příjmů 

+ Slevy na dani 

+ Daňové zvýhodnění, případně daňový bonus na dítě 

- Sociální pojištění (6,5 % z hrubé mzdy) 

- Zdravotní pojištění (4,5 % z hrubé mzdy) 

= Čistá mzda 

- Srážky ze mzdy 

Zdroj: [17] 

 

2.9  MZDOVÉ (PLATOVÉ) FORMY 

Jedním z nejdůležitějších problémů, které musíme při vytváření systému 

odměňování pracovníků řešit, je volba vhodné mzdové (platové) formy, volba 

kombinace mzdových (platových) forem. Prvním krokem, který musíme učinit, je 

rozhodnutí, zda budeme platit pracovníky za odpracovanou dobu, za jejich výkon 

nebo za další zásluhy. Přitom se musíme rozhodnout, zda budeme odměňování za 

výkon vázat na individuální, skupinový či celopodnikový výkon. 

 

Mzdové (platové) formy  mají ocenit výsledky práce a hospodaření 

s věcnými a finančními prostředky, výkonnost a pracovní chování. 
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Ve vztahu k práci plní mzda (plat) funkci podnětu (stimulu). Práce je jedním 

z výrobních faktorů a v tržním hospodářství je zároveň i zbožím. Cenou tohoto zboží 

je pro jeho uživatele mzda (plat) [7]. 

 

Mzdové (platové) formy nejsou určeny ani vymezeny obecně závazným 

mzdovým (platovým) předpisem. Sjednávají se v kolektivní smlouvě nebo v pracovní 

smlouvě, příp. se vymezí ve vnitřním mzdovém (platovém) předpise [5]. 

K základním mzdovým (platovým) formám patří časová mzda a plat, úkolová 

mzda, podílová neboli provizní mzda (plat), popř. mzdy za očekávané výsledky práce 

či mzda za znalosti a dovednosti. Mezi dodatkové (pobídkové) mzdové (platové) 

formy, které mají silný motivační charakter, patří např. prémie, odměny, osobní 

ohodnocení, odměna za úsporu času, podíly na výsledcích hospodaření, povinné a 

nepovinné příplatky apod. Pobídkové formy představují odměny, které jsou nabízeny 

jako dodatek k časové mzdě (platu), existují také samostatně a váží se přímo úměrně 

k pracovnímu výkonu. Tyto formy mezd (platů) mohou zaměstnance motivovat 

k větším výkonům. Výběr mzdové (platové) formy závisí na zaměstnavateli, právní 

předpisy, které se týkají mezd (platů), tuto volbu neomezují.  

 

V zahraniční literatuře se můžeme setkat s členěním peněžních odměn do 

dvou skupin, a to základní mzdy a platu na jedné straně a pobídkové (výkonové) 

formy na straně druhé [8]. 

 

2.9.1  ÚKOLOVÁ MZDA  

Tato mzda se zavádí na pracovištích, kde jsou stanoveny výkonové normy, 

předem určeny technologické pracovní postupy, závisí na množství kvalitní práce 

(vadná práce není placená). Abychom mohli tuto úkolovou mzdu vypočítat, musíme 

znát úkolovou sazbu (mzdu za kus). Při stanovení úkolové mzdy musí být stanoveny 

výkonové normy, výkonové normy množství nebo výkonové normy času. 

Výkonová norma množství nám udává, jaké množství výkonů (např. výrobků) 

musí být vyrobeno za jednotku času (počet kusů za jednu hodinu). 

Výkonová norma času nám udává, jaký je potřebný čas na výrobu jednoho 

výrobku. 
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Tato mzdová forma je nejčastěji využívána v prostředí výroby pro 

odměňování dělnických práci, kde může být pracovní výkon snadno kvalifikován. 

 

 

 

 

 

Jsou známy dva typy úkolových mezd: 

a) individuální úkolová mzda: 

Tato mzda je založena na zásadě, že lidé, kteří mají větší pracovní úsilí, by 

měli být lépe odměněni. Individuální úkolová mzda se uplatňuje tam, kde je výkon 

jednotlivce spolehlivě měřitelný.  

Mezi výhody patří, že jednoznačně motivuje zaměstnance ke zvýšení 

výkonnosti, a je zde bezprostřední vazba mezi úsilím pracovníka a výši mzdy. 

Nevýhodou je, nebezpečí vzniku neshody při stanovování standardů, 

v souvislosti se zvýšením produkce může dojít k poklesu kvality produkce 

(nedodržení technologických postupů). 

 

b) kolektivní úkolová mzda: 

Je vhodná tam, kde rozdělování kolektivní mzdy může být ponecháno 

v pravomoci vedoucího skupiny, kde je individualistický přístup pro podnik nevýhodný 

nebo kde chceme zlepšit týmovou práci. 

 

Rozlišujeme: 

• opera ční kolektivní úkolovou mzdu: skupina pracovníků se stejnorodou 

kvalifikační strukturou vykonává současně stejnou pracovní operaci, 

 

• akordní úkolovou mzdu: skupina pracovníků s různorodou kvalifikační 

strukturou vykonává komplex různých operací, které na sebe navzájem 

navazují. 

 

Velkou výhodou je, že zaměstnanci vidí, jak přispívají ke zvýšení efektivity 

celé organizace, zavedení tohoto systému je také méně nákladné než zavedení 
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individuálního. Nevýhodou však může být menší motivace a také se může stát, že 

tento systém bude méně pochopitelný. 

 

2.9.2  ČASOVÁ MZDA (PLAT ) 

Tato mzda (plat) je nejpoužívanější, je základní mzdovou (platovou) formou. 

Používá se tam, kde pracovní výkon nelze, nebo není možné normovat. Výdělek 

pracovníka je závislý na množství odpracovaného času, za odvedenou práci obdrží 

hodinovou, týdenní nebo měsíční částku. Zaměstnanci jsou placeni podle času, který 

stráví v práci, tento čas je nezávislý na výkonu, který odvede. 

 

Primárním úkolem jakéhokoliv systému časových mezd a platů je vytvořit 

strukturu a systém pro srovnatelné odměňování pracovníků, závislé na jejich 

pracovních úkolech (pracovním místě) a na jejich pracovním výkonu [8]. 

 

Časová mzda a plat jsou založeny na tarifech, které vychází z relativní 

hodnoty práce v organizaci s přihlédnutím k vnějším faktorům. Pracovní výkon 

zaměstnance pak určuje jeho místo ve mzdovém (platovém) rozpětí. 

 

Mezi výhody časové mzdy (platu) patří: jednoduchý systém, její použití 

nevyžaduje složité výpočty, další výhodou je její snadná srozumitelnost pro 

zaměstnance a zaručuje výdělek nezávisle na výsledcích firmy, odměňuje 

dlouholetou službu a vede ke stabilizaci pracovníků. Z těchto a mnoho dalších 

důvodů je tato forma mzdy nejpoužívanější v malých a středních organizacích. 

 

Velkou nevýhodou je, že nemotivuje zaměstnance k vyšším výkonům, je 

nemotivující pro zaměstnance, kteří dosáhli „mzdového (platového) stropu“ je 

nevýhodná pro lidi, kteří často mění práci. V praxi se s touto formou v čisté podobě 

setkáváme méně často, většinou se používá v kombinaci s pobídkovou složkou mzdy 

(platu) ve formě např. prémií. 

 

Vzorec pro výpo čet časové mzdy (platu): 

časová mzda (plat) = po čet hodin * hodinový mzdový (platový) tarif 
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Možnosti: 

a) časová mzda (plat) prostá – výdělek je součinem počtu jednotek odpracovaného 

času a mzdového (platového) tarifu, používá se v kombinaci s výkonnostní odměnou, 

aby se stala motivující, protože za vyšší výkon se dostává odměna. 

b) časová mzda (plat) diferencovaná  – aby bylo možné ohodnotit výkon, pracovní 

spolehlivost, ochotu ke spolupráci, používá se několik mzdových (platových) tarifů. 

 

Mzdový (platový) tarif je možno stanovit pro r ůzné období: 

• na hodinu, 

• na směnu,  

• na období kalendářního dne,  

• na období kalendářního týdne, 

• na měsíc. 

 

2.9.3  MZDA (PLAT ) ZA OČEKÁVANÉ VÝSLEDKY PRÁCE  

Jedná se o odměňování za dohodnutý soubor prací, za dohodnutý výkon, 

který se zaměstnanec zaváže odvést pro organizaci během určitého období 

v odpovídajícím množství a kvalitě. Organizace pak vzhledem k pracovní schopnosti 

a výkonnosti zaměstnance vyplatí určitou pevnou částku (je stanovena v podobě 

hodinové či měsíční mzdy/platu), která zahrnuje výkonnostní složku.  

 

Tento druh mzdové (platové) formy se používá u dělníků, specialistů a 

nižších a středních vedoucích zaměstnanců. 

 

Mzdy (platy) za očekávané výsledky práce mají t ři podoby:  

• smluvní mzda (plat) –  dohodnutá odměna za dohodnutý soubor prací, za 

dohodnutý výkon, vyhodnocení po uplynutí dohodnutého období, 

• mzda (plat) s m ěřeným denním výkonem  – zaměstnanec má pevnou stálou 

mzdu (plat), ale jeho výkon je soustavně sledován a v případě potřeby je svým 

nadřízeným motivován ke zlepšení výkonu, 

• programová mzda (plat)  – pravidelná pevná částka po dobu plnění 

dohodnutého programu, po splnění programu včas, v odpovídajícím množství 

a kvalitě je zaměstnancům vyplacena dohodnutá mzda (plat) obsahující určitý 
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podíl pohyblivé složky, která se může při nesplnění některého z kritérií 

(množství, kvalita) plnění programu redukovat nebo v případě nesplnění obou 

se odebírá zcela [4]. 

 

Výhodou je, že zaměstnanec má během určitého časového období jistotu 

příjmu a má obvykle možnost v rámci tohoto období vyrovnat možné výkyvy ve 

svém výkonu. 

2.10  ZÁSLUHOVÉ ODMĚŇOVÁNÍ 

Tento druh odměňování se vztahuje k individuálnímu výkonu, přínosu, 

schopnostem nebo dovednostem, k výkonu týmu nebo organizace. Cílem je posílit 

vazbu odměn na výkon, zviditelnit ji a tak motivovat zaměstnance. 

 

2.10.1  ODMĚŇOVÁNÍ PODLE VÝKONU : 

- alespoň část mzdy (platu) je pohyblivá nebo variabilní složka, závisí na objektivně 

měřitelném výkonu a výše této mzdy (platu) není předem zaručena. 

 

Efektivní systém výkonového odm ěňování by měl splňovat tyto charakteristiky: 

• výkonové cíle musí odrážet strategické cíle organizace, 

• do přípravy systému musejí být zapojeni zaměstnanci, systém musí získat 

jejich podporu, 

• musí být zaměstnancům i manažerům správně komunikován a vysvětlen, 

• na jeho tvorbě se musejí podílet linioví manažeři [4]. 

 

Odměna podle výkonu může motivovat, jsou-li splněny podmínky: 

• je-li vázaná na jasně stanovený úkol či pracovní cíl, 

• je-li vázaná na realistické cíle, 

• musí se odvíjet od vlastního výkonu zaměstnance, 

• musí být významná, aby vynaložené úsilí stálo za to, 

• měla by být vyplacena ihned po splnění cíle, po odvedení výkonu. 

 

Nástroje výkonového odm ěňování 

Provize 
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Tato podílová, někdy také nazývaná provizní mzda (plat), je zcela nebo 

z části závislá na prodaném množství nebo poskytnutých službách. Využívá se 

v obchodních činnostech, kdy je obchodník zainteresován na objemu prodeje (např. 

pojišťovnictví, dealer, …), ve službách nebo v drobných provozech. 

Výhodou je přímý vztah odměny k výkonu. Tento vztah silně motivuje 

zaměstnance k dosažení tržby. 

Nevýhodou však mohou být faktory, které zaměstnanec nemůže ovlivnit, 

např. výrobek, který prodává, může být nahrazen levnějším a dokonalejším 

výrobkem. 

Pracovník je však více motivován, protože vyšší motivace přináší vyšší 

přínos. 

 

Prémie nebo bonusy 

Patří k široce používaným pobídkovým formám jako doplněk k časové nebo 

úkolové mzdě. Jde o odměny, které jsou závislé na dosažení stanovených cílů a jsou 

navrženy takovým způsobem, aby co nejvíce motivovaly pracovníky k vyšším 

výkonům. Jsou poskytovány periodicky nebo jednorázově: 

 

• jednorázová prémie  (někdy nazývaná také bonus nebo mimořádná odměna) 

je poskytována za mimořádný výkon, za iniciativu, za pracovní chování apod. 

Může mít peněžitou i nepeněžitou formu. 

• periodicky se opakující prémie  (bonusy, výkonové odměny) jsou tvořeny 

odměnami, které jsou závislé na dosažení předem stanovených cílů jako 

výkonových ukazatelů. Stimulační účinnost prémie pozitivně ovlivňuje, když 

jsou předem stanoveny zásady prémiování:  

� okruh prémiovaných zaměstnanců, 

� prémiové základny, 

� prémiové sazby, 

� průběh prémiování, 

� období prémiování, 

� rozdělení kolektivní prémie. 

 

Podíly na výsledcích hospoda ření firmy: 
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Jedná se o formu zaměřenou na skupinu. V praxi se nejčastěji setkáme s 

rozdělováním podílu na zisku a mimo něj i s podílem na výnosech nebo podílem na 

výkonu. Pro všechny zaměstnance nemusí být procento stanoveno stejné, může se 

například lišit v závislosti na době zaměstnání, na důležitosti pracovního místa nebo 

podle individuálního výkonu. 

 

a) podíl na zisku: 

- nejčastější, mezi pracovníky je rozděleno určité pevné procento zisku, 

kdy rozdělování této části zisku závisí na velikosti základní mzdy (platu) 

nebo na pracovním postavení v podniku, 

b) podíl na výnosu: 

- např. na obratu podniku, 

c) podíl na výkonu: 

- úspora nákladů, přírůstek produktivity, objemu výroby, kvality… 

 

Zaměstnanecké akcie: 

Zaměstnanecké akcie se dělí na akcie pro manažery a pro zaměstnance a 

tyto akcie mohou být volně obchodovatelné nebo neobchodovatelné. Firma podle 

zisku, velikosti mzdy (platu) a doby zaměstnání nabízí zaměstnancům po určitou 

dobu ke koupi akcie za určitou cenu. 

 

2.10.2  ODMĚŇOVÁNÍ PODLE SCHOPNOSTÍ  

Odměňování podle schopností umožňuje zvýšení mzdy (platu) v závislosti na 

posouzení úrovně schopnosti. Odměňuje na základě schopností zaměstnanců 

pracovat ne jen za jejich práci. Pro posouzení se používají body nebo kritéria profilu 

či systému schopností. Je definovaná úroveň schopností očekávána v dané roli od 

plnění efektivního jedince, s tímto požadavkem se porovná skutečná úroveň. Např. 

nedosahuje úrovně požadovaných schopností pro výkon dané pracovní pozice. Toto 

hodnocení se pak ukáže ve zvýšení mzdy (platu). Problém odměňování podle 

schopnosti je však velmi těžce měřitelný, jedná se většinou o obtížně 

kvantifikovatelné vlastnosti člověka. 

 

2.10.3  ODMĚŇOVÁNÍ PODLE DOVEDNOSTÍ  
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Metoda odměňování, která zvyšování mzdy (platu) ovlivňuje na základě 

druhu a hloubce dovedností jedince. Zahrnuje odměňování za horizontální získávání 

dovedností, které jsou vyžadovány k výkonu širšího okruhu úkolů nebo za vertikální 

dovednosti, které jsou potřebné k vykonávání práce na vyšší úrovni. 

Výhodou je podpora flexibilizace zaměstnanců a jejich připravenost na 

změny, zvýšení zastupitelnosti zaměstnanců a usnadnění následnictví ve funkcích, 

usnadnění zavádění nové techniky a technologie. 

Nevýhodou je nákladnější způsob odměňování a vyvolávání tlaku na náklady 

na vzdělání a rozvoj zaměstnanců. 

Odměňování podle dovednosti je poměrně široké, zatím však nejsou s touto 

formou dostatečné zkušenosti. Tato forma se začíná používat u manažerů a vysoce 

kvalifikovaných specialistů, kdy se klade důraz na znalosti a dovednosti, ale také na 

chování směřující k žádoucím výsledkům. 

 

2.10.4  ODMĚŇOVÁNÍ PODLE PŘÍNOSU 

Odměňování podle přínosu respektuje, že zaměstnanci by měli být 

odměňování jak za své výsledky, tak za své schopnost. Odměňuje se tedy nejen to, 

čeho dosáhl, ale i to, jak toho dosáhli [4].  

 

Tento způsob odměňování je vhodný tam, kde je při rozhodování o 

odměnách potřebný vyvážený a všestranný přístup, kde se klade důraz na výkon, 

flexibilitu, víceobornost, připravenost na změny, kde jsou zaměstnanci považováni za 

největší bohatství organizace. 

 

2.11  DODATKOVÉ MZDOVÉ (PLATOVÉ) FORMY 

Tyto peněžní odměny se vztahují k určitému výkonu, zásluhám, 

dovednostem či schopnostem. Jsou zaměřeny na výkon jedince nebo skupiny a 

bývají jednorázové, nebo se opakují a slouží ke zvýšení nedostatečné pobídkovosti 

časové mzdy (platu). Důležité je, aby při uplatňování této mzdové (platové) formy 

nevznikl tlak na výkon pracovníka a aby tento tlak neměl negativní dopad na kvalitu 

jeho práce. 

 

2. 11. 1 TYPY DODATKOVÝCH FOREM  
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Osobní ohodnocení: 

Jedná se o individuální formu, která slouží k ohodnocení náročnosti práce a 

dlouhodobě dosahovaných výsledků zaměstnanců, je dána určitým procentem 

k základní mzdě (platu), ale pouze do určitého procentního maxima. Toto maximum 

je stanovené a mělo by být přezkoumáno minimálně 1 krát za rok. 

 

Odměňování zlepšovacích návrh ů: 

Tato odměna souvisí se zlepšovacím návrhem, který prokazatelně přispěl ke 

zvýšení zisku, nebo ke snížení nákladu v organizaci. Stejně tak jako prémie může být 

buď jednorázová, nebo periodicky vyplácená po určitou předem stanovenou dobu. 

 

Příplatky: 

Příplatky ke mzdě (platu) mohou být: 

a) povinné p říplatky  - tyto příplatky jsou upravovány právními normami 

(ZP) a jedná se především o příplatky za práci přesčas, za práci ve 

svátek, v sobotu, v neděli, ve ztíženém pracovním prostředí, za práci v 

noci a můžeme sem zahrnout i odměnu za pracovní pohotovost atd., 

b) nepovinné p říplatky -  výši těchto příplatků si může firma stanovit 

sama, ale jejich poskytování musí zakotvit v kolektivní smlouvě. Jedná 

se např. o příplatky za práci ve směnách rozdělených na dvě nebo více 

částí, příplatky za práci ve vícesměnném pracovním režimu nebo 

příplatky na dopravu do zaměstnání, na oděvy atd. 

 

2.12  ZAMĚSTNANECKÉ VÝHODY  

Zaměstnanecké výhody jsou složkou odměny, které jsou poskytovány navíc 

k peněžní odměně. Tyto zaměstnanecké výhody jsou na rozdíl od výše uvedených 

forem odměn poskytovány zaměstnancům jen za to, že mají s danou organizací 

uzavřený pracovní poměr. 

 

Cílem politiky zaměstnaneckých výhod je poskytnout atraktivní a 

konkurenceschopný systém celkových odměn, zlepšovat zaměstnanecké vztahy a 

omezit nespokojenost a fluktuaci zaměstnanců, poskytnout organizaci i 

zaměstnancům daňové úlevy. V některých případech se také stává, že zaměstnanci 
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tyto zaměstnanecké výhody chápou jako nárok, jako přirozenou součást pracovního 

vztahu a ne jako nadstandardní péči organizace o své zaměstnance. 

 

Na co by měla organizace pamatovat při zavádění systému zaměstnaneckých 

výhod? 

• Na ochranu osobních dat zaměstnanců. 

• Na souhlas zaměstnance se srážkou ze mzdy (platu). 

• Na stanovení pravidel při ukončení pracovního poměru. 

 

Zaměstnanecké výhody se člení do čtyř skupin: 

- výhody sociální povahy (důchodové připojištění, které může hradit zcela nebo jen 

z části organizace, životní pojištění, podnikové půjčky a ručení za půjčky, 

příspěvky na rekreaci dětí), 

- výhody mající vztah k práci (stravování, výhodnější prodej produktů organizace 

pracovníkům, podnikové parkoviště, poskytování pracovního oděvu, vzdělávání 

hrazené organizací), 

- výhody spojené s postavením v organizaci (prestižní podnikové automobily 

pro vedoucí pracovníky, přidělení mobilního telefonu, nárok na společenský oděv 

a jiné náklady reprezentace organizace), 

- výhody zkvalitňující využívání volného času. 

 

Zaměstnavatelé tedy poskytují mnoho nejrůznějších zaměstnaneckých výhod.  

Z hlediska daňových dopadů benefity rozdělujeme do tří skupin: 

• daňově optimální, 

• daňově přijatelné, 

• daňově nevýhodné. 

 

S ohledem na praktickou část jsem vybrala některé základní typy 

zaměstnaneckých výhod, které organizace při odměňování využívá.  

 

Patří sem: 

Daňově optimální benefity 
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a) Penzijní p řipojišt ění se státním p říspěvkem – je obsaženo v programu, kde 

firmy svým zaměstnancům nabízejí příspěvky na penzijní připojištění. Penzijní 

připojištění se státním příspěvkem je legislativně upraveno a může si ho 

založit každá fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem na území ČR, 

která uzavřela s penzijním fondem písemnou smlouvu. U penzijního fondu 

vznikne účet, na který se zasílají příspěvky po celou dobu spoření + příspěvek 

od státu. 

 

Tabulka. č. 1 Státní příspěvek k penzijnímu připojištění platný od 1. 1. 2000 (po 

novele zákona č. 42/1994 Sb.) 

Příspěvek účastníka (m ěsíčně, v Kč) Výše státního p říspěvku (m ěsíčně) 

100 – 199 50 Kč + 40 % z částky nad 100 Kč 

200 – 299 90 Kč + 30 % z částky nad 200 Kč 

300 – 399 120 Kč + 20 % z částky nad 300 Kč 

400 – 499 140 Kč + 10 % z částky nad 400 Kč 

500 a vice 150 Kč 

Zdroj: [21] 

 

b) Životní pojišt ění – jedním z oblíbených finančních benefitů je příspěvek 

zaměstnavatele na životní pojištění zaměstnance. Poskytuje se hlavně na 

riziko smrti, avšak v poslední době se užívá toto pojištění pro spoření.  

c) Vzdělávání – zaměstnanci hodnotí své zaměstnavatele také podle rozsahu a 

možností poskytování profesního školení. Školení můžeme zahrnout do 

systému odměn a motivace. Školení můžeme zahrnout do skupiny daňově 

uznatelných benefitů, splňují – li tyto dvě podmínky: jedná se o doškolování 

zaměstnanců a mělo by souviset s činností zaměstnavatele. 

d) Poskytnutí služebního vozidla – dnes je poskytnutí služebního automobilu 

na referentských pozicích nebo také pro soukromé účely těchto pozic 

poměrně běžnou praxí. Pořízení takového automobilu je daňově uznatelným 

nákladem a je osvobozen od pojistného. 
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Daňově přijatelné benefity 

e) Rekreace a rekrea ční zařízení – rekreační zařízení mohou využívat jak 

zaměstnanci, tak i jeho rodinní příslušníci, je osvobozeno od daně z příjmu 

fyzických osob, tento benefit nevstupuje do vyměřovacího základu pro 

pojistné. 

f) Využití sportovních, vzd ělávacích a zdravotnických za řízení – možnost 

fitness center, sportovních klubů, bazénů, rehabilitace, masáže - zaměstnanci 

mají možnost využívat služeb maséra, který je zaměstnancům k dispozici po 

telefonické domluvě. Výhodou těchto benefitů je osvobození od daně z příjmu 

fyzických osob a pojistného, avšak musí být splněna podmínka nepeněžního 

poskytnutí ze strany zaměstnavatele.  

 

Daňově nevýhodné benefity 

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

podléhají dani z příjmu fyzických osob, pojistnému a nejsou daňově 

uznatelnými náklady. I přesto se tyto benefity běžně používají. Jedná se 

například o úhradu pohonných hmot, spotřebovaných pro soukromé účely 

zaměstnance, či úhradu soukromých telefonních hovorů a podobně [4].  

 

Zaměstnanecké výhody v praxi 

Není žádoucí, aby organizace nabízela řadu atraktivních 

zaměstnaneckých výhod, vytváří si tak image štědrého zaměstnavatele, ale 

jde především o to, aby systém zaměstnaneckých výhod podporoval 

strategické cíle organizace. 

g) Stravování zam ěstnanc ů – příspěvek na stravování je jednou 

z nejrozšířenějších forem nepeněžitých výhod, zaměstnavatel je povinen 

umožnit dle ZP zaměstnancům stravování, nejedna se o povinnost poskytovat 

stravování. Větší firmy převážně vlastní kuchyně či jiné prostory pro 
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stravování, náklady na provoz vlastního stravování jsou daňově uznatelné 

kromě hodnoty potravin, ty by měly být hrazeny zaměstnancem (strávníkem). 

h) Zdravotní pé če o zaměstnance – lékařská péče je poskytována přímo 

v areálu organizace praktickým lékařem. Závodní lékař provádí vstupní, 

preventivní periodické, řádové a výstupní prohlídky. Vstupní prohlídky a 

prohlídky související s výkonem práce jsou hrazeny organizací.  

i) Týden dovolené navíc. 

j) Příspěvky na pobyt d ětí na letních táborech a zimních lyža řských 

výcvicích dle Kolektivní smlouvy. 

k) Spole čenské a reprezenta ční akce – každoroční reprezentační ples, 

sportovní den a den otevřených dveří. 

l) Odborný rozvoj zam ěstnanc ů (jazykové kurzy). 

m) Odm ěny za zlepšovací návrhy. 

n) Odm ěny dárc ům krve. 

o) Příspěvek na dopravu do zam ěstnání. 

p) Poskytování p ůjček zaměstnanci. 

q) Nepeněžité dary. 

r) Nepeněžní pln ění formou užití za řízení [14,18]. 

 

2.13  CAFETERIA SYSTÉM  

Zaměstnanecké výhody se zpočátku poskytovaly pouze plošně.  

V souvislosti s novým pojetím řízení lidských zdrojů si však firmy uvědomily, že je 

tento plošný systém poskytování zaměstnaneckých výhod nemotivující pro 

zaměstnance a přistupují k novému způsobu poskytování zaměstnaneckých výhod, 

tzv. „Cafeteria systému“ [6].  

 

2.13.1   CAFETERIA SYSTÉM (PODSTATA) 

Podstatou tohoto systému je ponechat na jednotlivých zaměstnancích, aby si 

v rámci stanoveného limitu prostředků mohli vybrat plnění, která jim nejvíce vyhovují 

(tj. mají pro ně největší hodnotu vzhledem k jejich přáním a individuálním potřebám).  
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Na rozdíl od ostatních systémů se jedná o průhledný a svobodný systém pro 

zaměstnance, který ocení zejména ti zaměstnavatelé, kteří chtějí pro své 

zaměstnance připravit velké spektrum benefitů. 

 

Podle posledních průzkumů je cafeteria systém považován za spravedlivý a 

finančně efektivní, ze strany zaměstnanců je čerpání benefitů formou tohoto systému 

velmi oblíbené, protože nabízí nadstandardní možnosti, které vedou k vysoké 

efektivitě spravování benefit 

 

2.13.2  VÝHODY CAFETERIA SYSTÉMU  

Cafeteria systém se dá p řirovnat k bufetu  (angl. cafeteria ), u kterého si 

každý bere jídlo podle svého uvážení, ale v rámci daného rozpočtového omezení. 

Výhody cafeteria systému oproti plošnému zavedení konkrétního mixu benefitů jsou 

hlavně v optimalizaci užívání benefitů zaměstnanci (každý si bere v daném limitu to, 

co mu vyhovuje a maximalizuje svůj užitek). 

Zaměstnanci obvykle čerpají benefity formou poukázek  nebo efektivnějších on-line 

systém ů. 

 

Výhody pro zam ěstnavatele: 

• zaměstnavatel neodvádí zdravotní a sociální pojišt ění, 

• optimální využití  – využívají se jen benefity, po kterých je poptávka, 

•  průběžný přehled o čerpání,  

• flexibilita  systému, 

• motivující prvek  pro zaměstnance, 

• efekt množstevní slevy.  

 

Výhody pro zam ěstnance: 

• daňové výhody, zaměstnanec neodvádí zdravotní a sociální pojišt ění, 

• možnost vlastní volby benefitu,  

• jednoduché a pohodlné čerpání,  a to pro všechny typy podniků (pro 

jakoukoliv právní formu podniku, ať se jedná o státní subjekty, či soukromé 

podniky). 
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Výhody poukázkového systému: 

• jednoduchý,  pro všechny srozumitelný, 

• technicky nenáro čný . 

 

Výhody on-line systému: 

• platí se pouze skute čně čerpané benefity,  

• pohodlné čerpání,  

• schopnost pokrýt všechny oblasti benefitů „pod jednou st řechou“,  

• neomezená sí ť poskytovatelů, 

• on-line p řehled,  

• bezpečný a jednoduchý  systém [20]. 

 

2.13.3  NEVÝHODY CAFETERIA SYSTÉMU  

Častou nevýhodu tohoto systému je administrativní náročnost pro vytvoření a 

udržování takového systému. Možným a často využívaným řešením pro řadu 

společností je svěření administrativní stránky poskytování zaměstnaneckých výhod 

zčásti nebo zcela specializované firmě. Jedná se o firmy, které se specializují na 

outsourcing cafeteria systému. Další možnou nevýhodou je také personální a časová 

náročnost, především náročnost inventarizace potřeb zaměstnanců a sestavování 

celkového volitelného systému. Tento systém je také finančně náročnější. 

 

2.13.4  FORMY POSKYTOVÁNÍ CAFETERIA SYSTÉMU ZAM ĚSTNANECKÝCH VÝHOD  

Zaměstnanecké výhody se mohou poskytovat ve třech koncepcích, a to 

systém jádra, systém bufetu a alternativní menu systém. 

 

Systém jádra 

Vychází z minimální potřeby sociálních požitků, které jsou poskytovány všem 

zaměstnancům. Nabídka výhod je rozčleněna na pevnou složku - jádro a pohyblivou 

- volitelný blok. Jádro není volitelné a má zajistit určitou míru minimálního sociálního 

zabezpečení. Volitelný blok pak nabízí svobodu rozhodování mezi např. 

nadstandardními zdravotními službami, půjčkou zaměstnavatele nebo dodatkovými 

dny dovolené [19]. 
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Systém bufetu 

Pracovník si může vybrat v rozmezí svého rozpočtu, žádat jím preferované 

výhody a odmítnout pro něho neaktuální požitky. Tím se má odstranit příživnický 

aspekt spotřeby, kterou pracovník přijímá při plošném poskytování zaměstnaneckých 

výhod jen proto, že jsou zdarma, ale jejich motivační efekt je mizivý. Pokud pracovník 

nevyužije svého práva volby u systému bufetu, je příjemcem výhod jako před 

zavedením  cafetéria systému. Svoboda volby je zde větší než u systému jádra, 

protože nemá stanovenu žádnou minimální úroveň zabezpečení [19]. 

 

 

Alternativní menu systém 

Na rozdíl od nabídky strukturované podle druhů služeb je u tohoto systému 

provedeno předem shrnutí požitků do určitých bloků podle struktury potřeb skupin 

zaměstnanců. Tyto bloky jsou uzavřené a pracovník se může rozhodnout pouze pro 

jeden. Přednost takového standardizovaného systému spočívá v nižší režii; 

nevýhodou je, že jen zčásti zohledňuje základní požadavek individualizace příjmu 

[19]. 
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3.  CHARAKTERISTIKA VYBRANÉ ORGANIZACE  

3.1  PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI 

CARDION a. s. se řadí mezi dodavatele průmyslových armatur a přední 

světové výrobce. Silná pozice na trhu vychází z dlouhodobé zkušenosti a tradice 

celých generací výrobců armatur v regionu, také ze schopnosti společnosti pružně 

reagovat na současné trendy v konstrukci a výrobě armatur. Tento podnik disponuje 

širokou konstrukční základnou, výraznými výrobními kapacitami, schopnými vyhovět 

nejnáročnějším požadavkům zákazníků i vlastní vysokotlakou zkušebnou armatur. 

Firma je držitelem řady procesních a výrobkových certifikací, díky tomu umožňuje 

přístup výrobkům společnosti na většinu světových trhů. Díky zkušenosti a dlouholeté 

praxi v nejrůznějších provozních a klimatických podmínkách spolu s aktivní prodejní 

politikou představují reálné předpoklady pro další úspěšný rozvoj společnosti.  

 

Průmyslové armatury nacházejí uplatn ění v těchto odv ětvích: 

• přepravě a zpracování ropy, 

• přepravě, distribuci a zpracování plynu, 

• chemickém průmyslu, 

• jaderné a klasické energetice, teplárenství a tepelné síti, 

• speciálním využití. 

 

Základní výrobní sortiment armatur tvo ří čtyři produktové segmenty:  

• šoupátka, ventily, zpětné klapky – využití v plynárenství, energetice, 

vodárenství, petrochemii, 
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Obrázek č. 2 - Šoupátko v litém provedení 

 

Zdroj: materiály organizace 

• kulové kohouty – přeprava plynu, ropy nebo jiných pracovních látek, 

petrochemie, plynárenství, vodárenství, 

  

Obrázek č. 3 - Šroubovaný kulový kohout v kovaném provedení 

 

Zdroj: materiály organizace 
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• šoupátka, ventily, zpětné klapky, uzavírací klapky – využití v klasické a 

jaderné energetice, 

• desková šoupátka – přeprava ropy a jejich produktů, petrochemie. 

 

 

 

 

3.2  HISTORIE, SOUČASNOST 

Společnost se může pochlubit ojedinělým, dlouhodobým, vzestupným, 

historickým vývojem. Počátky výroby armatur v regionu se datují už k roku 1885, kdy 

podnikatelé uzavřeli kupní smlouvu na koupi pozemku, na kterém chtěli vybudovat 

pobočku německé firmy, která se zabývala výrobou armatur již od roku 1865. 

Počátek vlastní historie spadá do roku 1890, kdy místní podnikatel zakládá firmu, na 

jejichž základech vyrostla dnešní společnost, která se může zařadit mezi přední 

průmyslové výrobce armatur.  

 

Stručný vývoj v datech: 

1890 – místní podnikatel zakládá na místě dnešního podniku malou stolářskou dílnu 

a pilu na zpracování kulatiny, 

1910 – vybudování kovárny, slévárny a jádrovny šedé litiny pro výrobu stavební litiny, 

1915 – dochází ke zřízení rozsáhlé zámečnické dílny, rozšíření slévárny a provedení 

celkové přestavby podniku, 

1920 – výstavba strojírny, počátek výroby parních čerpadel pro doly, rozšíření 

výrobního sortimentu o vrtací kladivo, šramací stroje, důlní čerpadla a další vybavení 

pro důlní činnost, 

1923 – dochází k přeměně podniku na akciovou společnost, současně dochází 

k zavedení výroby radiátorů, etážových kamen a kotlů; po požáru pily a oddělení pro 

zpracování dřeva jíž tato výrobna nebyla obnovena, 

1939 – výrobní program je podřízen požadavkům válečné výroby, orientaci na výrobu 

součástek pro ponorky a díly k leteckým bombám, 
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1947 – přejmenování podniku a převedení podniku pod národní zprávu, zahájen 

prudký rozvoj výroby průmyslových armatur – dostavěná nová moderní strojírenská 

hala, administrativní budova, kotelna a středisko pro učňovský dorost, 

1955 – zprostředkování nové lakovny a expedice se skladem nových výrobků, 

zahájena výstavba pracoviště nedestruktivního zkoušení a kontroly, zřízení vlastní 

chemické laboratoře, 

1975 – zahájení výroby armatur pro jadernou energetiku, podnik byl vybrán 

ministerstvem jako výrobce uzávěru šoupátek pro atomové elektrárny, zahájení 

výstavby nové výrobní haly a nové administrativní budovy, 

1979 – začlenění podniku do koncernu se sídlem v Olomouci, 

1983 – počátek výroby průmyslových čerpadel, 

1992 – privatizace státního podniku – podnik se orientuje na vývoz produkce do 

zahraničí, výroba byla soustředěna především na výrobu armatur dle norem API a 

kulových kohoutů, dochází k dalšímu rozvoji výroby armatur pro jadernou energetiku, 

1995 – 1996 – certifikace dle norem API a ISO 9001, 

2000 – ukončení prodeje čerpadel a dodávek malých investičních celků, specializace 

na průmyslové armatury všech světlostí s orientací na vyšší typorozměry, investice 

do nových technologií výroby armatur se zavařovanými sedly, 

2006 – změna majitelů společnosti. 

 

3.3  PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ  

Hlavní oblasti činností je dlouhodobě, flexibilně uspokojovat potřeby 

zákazníků produkty z oboru průmyslových armatur s orientací na celosvětový trh. 

Hlavní náplni činností firmy je produkce pro určité odvětví: 

 

• přepravu a zpracování ropy, 

• přepravu, distribuci a zpracování plynu, 

• jaderné i klasické energetiky, teplárenství a tepelných sítí, 

• vodárenství. 

Toto jsou hlavní oblasti činností. 

 

Vize a strategie 
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Vlivem globalizace padají hranice mezi státy, ekonomikami i trhy, do popředí 

se dostává ekonomický požadavek na dosažení rovnováhy mezi rostoucími 

potřebami zákazníků a sílícím tlakem mezinárodní konkurence v oblasti nabídky 

výrobků. Pohyb financí, zboží a informací přestává být omezován hranicemi 

jednotlivých států a získává tak na významu.  

 

Kdo se umí lépe přizpůsobit potřebám zákazníků, kdo se rychle přizpůsobí 

informačnímu věku, ten může ve vyspělém konkurenčním prostředí dosáhnout 

trvalejší profit a všeobecnou prosperitu. 

 

Cílem rozvoje společnosti, jako předního světového vývozce a výrobce 

průmyslových armatur, je hrát v podmínkách všeobecné globalizace roli dlouhodobě 

prosperující společnosti přinášející profit akcionářům i zaměstnancům společnosti a 

dosáhnout tak všeobecný růst. 

 

Kvalita 

Průmyslové armatury vybrané společnosti nacházejí uplatnění v celém světě. 

Díky jejich vysoké spolehlivosti umožňuje aplikace v externích podmínkách a 

garantuje bezproblémový provoz s minimálními požadavky na údržbu. 

 

Certifikace 

Kvalita armatur je podložena certifikacemi systému jakosti, výrobků a 

pracovníků a také certifikacemi vybraných postupů. Společnost vlastní řadu 

systémových a výrobkových certifikací, které jí podle legislativy a obchodních 

požadavků umožňují vyrábět a dodávat výrobky na zahraniční a tuzemské trhy. Také 

vlastní celou řadu certifikací, které vycházejí z požadavků zákazníků podle 

jednotlivých teorií a států, kde společnost vyváží své výrobky a odpovídají 

tuzemským i zahraničním legislativám včetně směrnic Evropské unie. 

 

Samostatnou kapitolu tvoří dovozní certifikace, které jsou spojené 

s konkrétními produkty společnosti. Do této kategorie patří certifikace určené pro 

Ruskou federaci, Ukrajinu a Kazachstán, Německo apod. 
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Kaizen 

Od ledna 2008 jsou ve společnosti realizovány metody filosofie KAIZEN. 

Jedná se o propracovaný systém neustálého zdokonalování chodu firmy ve všech 

oblastech, metodou malých, ale kontinuálních zlepšení. Tento přístup požaduje 

zapojení všech zaměstnanců do systematické identifikace a eliminace aktivit 

nepřidávajících hodnotu. Kaizen svými malými, ale kontinuálními zlepšeními nabízí 

možnost, jak v neustále se měnících podmínkách společnosti být flexibilní a 

přizpůsobivý. To vše proto, aby byla společnost předním a uznávaným dodavatelem 

spokojeného zákazníka. 

 

Ochrana životního prost ředí 

V rámci integrovaného systému jakosti ochrany životního prostředí byla 

provedena kontrola ochrany životního prostředí podle EN ISO 14001. Tato analýza, 

společně s ověřením podle mezinárodních bezpečnostních norem, bude tvořit část 

integrovaného systému jakosti a pokrývat požadavky norem ISO a API. 

 

Servis  

Servisní služby zajišťují pracovníci útvaru servisu armatur. V rámci záručního 

servisu, ale i po celou dobu životnosti výrobků, poskytuje útvar SERVIS ARMATUR 

komplexní servisní služby s cílem zajistit maximální spokojenost zákazníků. 

 

Záruční servis 

Jedná se o: 

- technický dozor u montáže a uvedení nových výrobků do provozu, 

- dodatečné úpravy armatur dle požadavků zákazníků, 

- reklamace zákazníků. 

 

Pozáruční servis 

- revize, údržba montáže, úpravy – opravy a seřizování armatur zákazníků, 

- opravy, repase a seřízení armatur ve vlastních dílnách, 

- provádění defektoskopických a těsnících zkoušek u opravovaných armatur, 

- dodávky náhradních dílů, 

- technická pomoc, 
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- školení a instruktáže k obsluze a údržbě výrobků. 

 

Servis armatur také nabízí možnost generálních oprav armatur jak v sídle 

společnosti, tak také na místě přímo u zákazníka a zajišťuje také servis i na 

armaturách ostatních výrobců. 

 

3.4  ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 

Struktura řízení je znázorněna na zjednodušeném schématu podniku. Na 

vrcholu stojí valná hromada, kontrolním orgánem je dozorčí rada, statutárním 

orgánem je představenstvo, generální ředitel, který odpovídá za správný chod 

společnosti. Dále je výkonný ředitel a představitel vedení pro QMS, kde se dále 

nacházejí jednotlivé oddělení: obchodní úsek, ekonomický úsek, úsek nákupu, 

výrobní úsek, úsek zabezpečování jakosti a úsek lidských zdrojů.  

 

Výkonný ředitel zodpovídá za plánování a podporu prodeje, expedici, servis, 

dopravu, kotelnu, energetiku, vodní a odpadové hospodářství a správu majetku. 

Úsek pro prodej a marketing řeší oblasti prodejní, jak prodejní teritorium Evropy, tak 

Zámoří. Ekonomický úsek, zde spadá ekonomika, informatika a řízení financí – do 

tohoto úseku spadá také organizace mezd. 

 

Základní organizační struktura je uvedena v příloze č. 1.  

 

3.5  CHARAKTERISTIKA STRUKTURY ZAM ĚSTNANCŮ 

Cílem podniku je získávat a udržet si vysoce kvalifikované zaměstnance 

s dobrou motivací. V oblasti personalistiky byl rok 2007 rokem rozvoje lidských 

zdrojů, byli získáváni noví kvalifikovaní zaměstnanci. Průměrný stav zaměstnanců se 

v roce 2007 zvýšil o 19 osob oproti minulému roku.  

Stav zaměstnanců k 31. 12. 2008 činil 611 osob. Přijímáni byli především 

vysoce kvalifikovaní zaměstnanci na pozici konstruktérů, technologů, prodejců i 

kvalifikovaných dělníků. O dobré péči svědčí nízká míra fluktuace, která v roce 2007 

nedosáhla ani 7 % a téměř 91% zaměstnanců pracuje ve společnosti více než 1 rok. 
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Tabulka č. 2 - Průměrný počet zaměstnanců v letech 2003 – 2008 

Kategorie/rok  2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Zaměstnanci 616 576 543 585 602 605 

Vedoucí 
pracovníci 7 7 6 5 7 6 

Celkem 623 583 549 590 609 611 

Zdroj: materiály organizace 

 

 

Tabulka č. 3 - Kvalifikační struktura zaměstnanců v letech 2002, 2007 a 2008 v % 

Vzdělání 2002 2007 2008 

ZV 5,5 3,7 3,5 

Vyučen 58,4 53,1 52,3 

SŠ 27,5 32,9 33,4 

VŠ 8,6 10,3 10,8 

Zdroj: materiály organizace 

 

Tabulka č. 4 - Věková struktura zaměstnanců v letech 2002, 2007 a 2008 v % 

Počet let 2002 2007 2008 

Do 30 let 18,2 11,1 9,6 

Do 40 let 29,4 22,4 22,5 

Do 50 let 32,4 34,8 35,9 

Nad 50 let 20 31,7 32 

Zdroj: materiály organizace 
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Vlivem hospodářských výsledků a situaci na trhu došlo k reorganizaci 

společnosti. Došlo ke změně vedení, bylo nutné propustit několik zaměstnanců, ale 

během několika let došlo k výraznému zlepšení a větší stabilizaci zaměstnanců. 

 

Tabulka č. 5 - Vývoj některých ukazatelů v letech 2002 a 2008 (v tisících Kč) 

 Mzdové Ná  
2002 a 2008 

Ná na sociální 
zabezpečení 
2002 a 2008 

Sociální náklady 
2002 a 2008 

Zaměstnanci 119 315 a 169 153 41 092 a 59 268 1 955 a 6 537 

Zdroj: materiály organizace 

 

Sociální náklady zahrnují příspěvek k důchodu slévačů, příspěvek na 

závodní stravování, náklady na rehabilitaci, příspěvek na penzijní připojištění 

zaměstnanců a životní pojištění. 

 

Členění zaměstnanců pro účely odměňování: 

1. dělnická profese (zaměstnanci),  

2. technickohospodářská funkce (vedoucí pracovníci). 
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4.  ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU ODMĚŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ 

VE VYBRANÉ ORGANIZACI  

Odměňování ve vybrané organizaci vychází z Kolektivní smlouvy, která je 

pro společnost uzavřena jako celek, musí být v souladu s platnými zákony. Kolektivní 

smlouva upravuje pracovněprávní a mzdové nároky, práva, povinnosti mezi 

odborovými organizacemi, zaměstnanci a zaměstnavatelem.  

 

Kolektivní smlouva se skládá ze 7 částí: 

• základní ustanovení, 

• vztahy mezi zaměstnavatelem a odborovým orgánem, 

• pracovněprávní nároky, pracovní doba a doba odpočinku, 

• sociální oblast, 

• odměňování zaměstnanců – mzdy, 

• bezpečnost a ochrana zdraví při práci, 

• závěrečná ustanovení. 

 

4.1  SYSTÉM ODMĚŇOVÁNÍ V PODNIKU 

Ve společnosti je základním dokumentem, pomocí kterého se řídí systém 

odměňování, Kolektivní smlouva, která je vždy platná na období 1 roku. Další 
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dokument, který firma zpracovává, je interní mzdový předpis. Tento předpis určuje 

podmínky pro poskytování prémií i ostatních mzdových příplatků. 

 

4.2  ODMĚŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ V ORGANIZACI  

Zaměstnanci jsou odměňováni na základě smluvní mzdy, která se vyvíjí 

podle toho, jak organizace v daném období hospodaří. Podle Kolektivní smlouvy 

přísluší zaměstnanci za práci dosažená mzda, ke které se poskytují mzdová 

zvýhodnění. Touto mzdou se rozumí celková mzda za práci v určitém období, na 

kterou má zaměstnanec nárok podle ustanovení Kolektivní smlouvy a platného 

mzdového předpisu. Zaměstnavatel v souladu s ustanovením Kolektivní smlouvy 

poskytne zaměstnanci i jiná plnění v souvislosti s výkonem práce nebo trváním 

zaměstnání. Náhrada mzdy, odstupné, cestovní náhrady a odměna za pracovní 

pohotovost jsou další plnění, která se nepovažují za mzdu.  

Zařazování zam ěstnanc ů do tarifních stup ňů 

V souladu se zákoníkem práce má zaměstnavatel povinnost zařadit 

zaměstnance do určité tarifní skupiny, podle charakteru pracovní činnosti se 

zaměstnanci zařazují do kategorie dělnických profesí, nebo technickohospodářských 

funkcí. Pro zařazení zaměstnance do příslušné kategorie je rozhodující vykonávaná 

pracovní činnost (sjednaná práce), která se porovná s Podnikovým katalogem prací. 

Zaměstnanci, se kterými nebyla sjednána smluvní mzda, se zařazují: 

- u dělnických profesí do 1. až 7. tarifního stupně, 

- u technickohospodářských funkcí do 1. až 12 tarifního stupně. 

 

Pro zařazení do příslušné činnosti do tarifního stupně platí dané kvalifikační katalogy: 

- Podnikový katalog prací – Díl I. – Dělnická povolání, 

- Podnikový katalog prací – Díl II. – Technickohospodářské funkce, 

- Kvalifikační charakteristiky vybraných dělnických povolání. 

 

Pro každou mzdovou třídu jsou stanoveny následující kvalifikační předpoklady 

vzdělání: 

1. mzdová třída – platí pro všechny dělníky, kromě dělníků, pro které 

platí mzdová třída č. 2 a č. 3, 
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2. mzdová třída – platí pro všechny dělníky montáže, kontroly kvality 

výroby a dělníky dělení materiálu, 

3. mzdová třída – platí pro výrobní dělníky pracující v úkolové mzdě 

přímé (strojní, svářeči a rýsovači) 

8. mzdová třída – střední vzdělání s maturitní zkouškou 

9. mzdová třída – vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání 

s maturitní zkouškou, 

10. mzdová třída – vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním 

programu nebo vyšší odborné vzdělání, 

11. mzdová třída – vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním 

programu nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním 

programu, 

                   12. mzdová třída – vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním                          

programu nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu 

4.3  ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ PRÉMIÍ A ODM ĚN 

Zásady pro poskytování odm ěny kolektivu – THP 

Podle těchto zásad se poskytují odměny zaměstnancům kategorie THP, 

kterým není poskytnuta individuální odměna dle smlouvy o mzdě. Odměnu stanoví 

celkovou částkou na úsek ředitel pro lidské zdroje. Toto schválí generální ředitel. 

Odměny se vyplácejí ve vazbě na hodnocení ukazatelů za stanovené období 

čtvrtletně a ročně. Celková platová částka odměny na útvar se vypočte podle % 

sazeb odměn přiřazených jednotlivým funkcím. Základnou pro výpočet jsou tarifní 

mzdy hodnoceného okruhu zaměstnanců. Částka čtvrtletní kolektivní odměny, která 

bude přidělena k rozdělení jednotlivým vedoucím úseku, bude upravena v závislosti 

na splnění hospodářského výsledku úseku posuzovaného kumulativně od počátku 

roku. V případě nesplnění hospodářského výsledku úseku bude celková plánovaná 

částka snížena, a to za každé celé 1 % neplnění hospodářského výsledku o 2 % 

plánovaného objemu odměn. V případě překročení hospodářského výsledku úseku, 

za předpokladu splnění hospodářského výsledku společnosti od počátku roku a za 

předpokladu splnění plánu tržeb společnosti z prodeje kumulativně od počátku roku, 

bude celková plánovaná částka odměny zvýšena, a to za každé 1 % překročení 

hospodářského výsledku o 4 % plánovaného objemu odměn. Rozdělení celkové 

částky odměn na jednotlivé zaměstnance je v pravomoci vedoucího úseku 
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v závislosti na splnění ukazatelů stanovených pro jednotlivé skupiny zaměstnanců či 

jednotlivé zaměstnance.  

Odměny THP jsou odměny kolektivní, poskytují se na úsek, rozdělení na 

jednotlivé zaměstnance má v pravomoci vedoucí úseku podle konkrétní míry splnění 

úkolů jednotlivými zaměstnanci a podílu těchto zaměstnanců na celkových 

výsledcích kolektivu.  

Každý zaměstnanec musí být před započetím hodnoceného období 

vedoucím seznámený s procentuální výši odměny, která při splnění ukazatelů 

přísluší jeho funkčnímu místu. 

 

Zásady pro poskytování individuální odm ěny dělníkům 

Podle těchto zásad se poskytne individuální odměna dělníkům, u nichž není 

uplatněna smluvní hodinová mzda. Odměna se stanoví v závislosti na množství, 

kvalitě a časovém splnění uložených pracovních úkolů v rámci sjednaného druhu 

práce. Základnou pro výpočet individuální odměny jsou tarifní mzdy hodnoceného 

zaměstnance z tarifu přiznaného osobního tarifního stupně v souladu s popisem 

práce. Zhodnocení míry zásluhy a stanovení výše odměny je v pravomoci přímého 

podřízeného vedoucího. Odměnu schválí vedoucí daného útvaru. 

 

Zásady pro poskytování kolektivních prémií d ělníkům 

Všem kolektivním dělníkům se poskytují prémie podle těchto zásad: 

i. prémiované období 

-prémie jsou poskytovány za předpokladu splnění stanovených ukazatelů 

měsíčně, 

ii. prémiová základna 

-prémiovou základnou jsou smluvní tarify prémiovaného kolektivu 

zaměstnanců na nominální fond pracovní doby, 

iii. sazby prémie, 

iv. prémiové ukazatele a jejích průběh. 

  

Zásady pro poskytování odm ěny za zvýšení výkonu v objemu normohodin 

Z důvodu zvýšení motivace výrobních dělníků a dělníků úkolu se stanovují 

zásady pro poskytnutí odměny za zvýšení objemu normohodin. 
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Podmínky pro výplatu: 

- splnění stanoveného osobního nadvýkonu – osobní nadvýkon se stanoví 

jednotlivým dělníkům tak, aby byla zabezpečena úroveň plnění norem hodnoceného 

kolektivu pro dané období, 

- překročení rozepsaného objemu normohodin – rozpis měsíčního objemu 

normohodin se stanoví z osobního nadvýkonu a výchozího časového fondu 

jednotlivých měsíců. 

 

Výše cílové odm ěny: 

- při splnění obou podmínek pro výplatu se cílová odměna vyplatí za každou 

normohodinu nad měsíční rozpis u jednotlivce. 

 

 

Zodpov ědnost: 

- zodpovědnost za realizaci výše uvedených zásad mají vedoucí středisek 

příslušného strojírenského provozu. 

 

Zásady pro poskytování odm ěny za udržování stroj ů a zařízení: 

- k zajištění hmotného ocenění dělníků pracujících v úkolové mzdě na strojích se 

stanovuje hmotná zainteresovanost za udržování strojů a jejich čištění na konci 

týdne, hodnotícím kritériem je zde stav svěřeného stroje a zařízení na konci týdne. 

 

Zásady pro poskytování mimo řádných odm ěn 

i. Mimořádné fondy a odměny vedoucího 

V rámci vytvořených prostředků na mzdy je možno poskytovat mimořádné 

odměny za splnění cílových úkolů a za splnění mimořádných nebo jednorázových 

úkolů, které příznivě ovlivnily výsledky hospodaření útvarů. Mimořádné odměny jsou 

určeny pro ocenění mimořádných úkolů. O výplatě mimořádných odměn do výše 

limitů stanovených pro jednotlivé úseky rozhoduje příslušný ředitel. O výplatě 

mimořádných odměn z rezervy GŘ a ostatních odměnách na plánovanou 

mimořádnou činnost, rozhoduje generální ředitel. 

ii. Odměny za úsporu mzdových prostředků 
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V případě, že z důvodu nenaplnění plánovaného stavu zaměstnanců a 

z důvodu vyšší než plánované absence dojde v útvaru k úspoře mzdových 

prostředků proti plánu při prokazatelném splnění úkolů i za chybějící zaměstnance, je 

možno vyplatit kolektivu odměnu za úsporu mzdových prostředků. 

iii. Zásady pro poskytování odměny na úzkoprofilovém pracovišti 

Za účelem ocenění dělníků při přechodu na úzkoprofilové pracoviště 

strojního obrábění základní výroby vydávají se určitá pravidla pro poskytování 

odměn. 

Zásady pro poskytování mzdových zvýhodn ění a příplatk ů 

• Mzda za práci p řesčas - za práci přesčas přísluší zaměstnanci dosažená 

mzda, na kterou mu vznikl nárok a příplatek ve výši 25 % průměrného 

výdělku. Pokud se však se zaměstnavatelem nedohodli na poskytnutí 

náhradního volna v rozsahu práce konané přesčas. 

• Příplatek za práci odpoledne  - zaměstnancům, kteří pracují v odpoledních 

hodinách, tedy v době od 14:00 do 22:00 hodin se poskytuje příplatek za 

každou odpracovanou hodinu. 

• Příplatek za práci v noci – za práci konanou v době od 22:00 do 6:00 hodin 

se zaměstnancům poskytuje příplatek za každou odpracovanou hodinu v noci. 

• Příplatek za práci ve svátek – zaměstnavatel poskytuje příplatek za práci ve 

svátek ve výši 100% průměrné mzdy zaměstnance za každou odpracovanou 

hodinu. 

• Příplatek za práci vedoucího - příplatek za vedení oceňuje náročnost řídicí 

práce vedoucích zaměstnanců. Vedoucími zaměstnanci jsou ti, kteří jsou 

podle organizačního řádu oprávněni organizovat, řídit a kontrolovat práci 

podřízených zaměstnanců a dávat jim k práci závazné pokyny. Výše příplatku 

za vedení je stanovena v % z horní hranice tarifního rozpětí  mzdového tarifu, 

do kterého je vedoucí zaměstnanec zařazen. 

• Příplatek za práci ve výškách – zaměstnancům, kteří pracují ve výškách, 

v omezeném pracovním prostoru, se poskytuje příplatek za každou 

odpracovanou hodinu. 

 

4.4  ZAMĚSTNANECKÉ VÝHODY POSKYTOVANÉ ORGANIZACÍ  
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V kapitole 2. 12 Zaměstnanecké výhody jsem uvedla nejpoužívanější 

zaměstnanecké výhody v praxi. Ve vybrané organizaci se využívají tyto 

zaměstnanecké výhody, které jsou poskytovány formou plošného systému. Jedná se 

o tyto zaměstnanecké výhody: 

• penzijní připojištění se státním příspěvkem, 

• soukromé životní pojištění, 

• závodní stravování, 

• pobyty v letních a zimních táborech pro děti zaměstnanců, 

• rekreace a rekreační zařízení, 

• společenské a reprezentační akce, 

• vstupenky do plaveckého bazénu, 

• zdravotní péče o zaměstnance (hradí svým zaměstnancům náklady na 

rehabilitace a masáže, příspěvky na očkování), 

• sportovní a zdravotní zařízení, 

• odměny za zlepšovací návrhy, 

• nepeněžní dary bezpříspěvkovým dárcům krve, 

• poskytnutí jednorázové sociální výpomoci v mimořádně závažných případech, 

• poskytnutí návratné a bezúročné půjčky na bytové účely. 

 

Dále se těmto odměnám poskytovaných organizací budu věnovat 

v následující kapitole a přiloženém dotazníku viz. příloha č. 2. 

 

4.5  ZÁVĚR ANALÝZY SYSTÉMU ODMĚŇOVÁNÍ 

Mzdové nároky jsou upraveny právními předpisy a ustanovením v Kolektivní 

smlouvě. Většina složek mzdy je stanovena přímo, u některých jsou stanovena 

rozpětí. Tarifní třídy jsou stanoveny tabulkově, v rámci tarifní třídy je možné zvýšení 

mzdy pouze v souvislosti s dosaženou dobou započitatelné praxe. Tarifní stupnice 

jsou stanoveny jako stupnice s pevnými mzdovými tarify. Určitý prostor při 

odměňování mají zvláštní odměny a osobní ohodnocení.  

 

4.5.1  NÁZORY ZAMĚSTNANCŮ Z PROVEDENÉHO ŠETŘENÍ 
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Dalším krokem bylo provedení šetření, které bylo zaměřeno na zjištění 

názorů zaměstnanců na oblast odměňování v organizaci. Pro toto šetření jsem 

zvolila formu písemného dotazování. Objektem šetření byli zaměstnanci 

technickohospodářské kategorie. 

 

K 31. prosinci 2008 v organizaci pracovalo 611 zaměstnanců. Zkoumaný 

vzorek představoval 6,1 % z celkového počtu zaměstnanců, kteří byli v pracovním 

poměru k tomuto datu. V dotazování jsem oslovila 100 zaměstnanců, k problematice 

odměňování se vyjádřilo 81 dotazovaných. Návratnost dotazníku byla tedy 81%, na 

vyplnění dotazníku jsem ponechala 10 dní. Dotazník byl anonymní.   

 

Dotazník se skládá ze dvou částí – z části I, ve které jsou uvedeny obecné 

údaje o respondentech a z části II, která je zaměřena na oblast odměňování. 

Dotazník je uveden v příloze č. 2 

 

4.6  VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU – OBECNÉ ÚDAJE  

Dotazovaným byly položeny otázky týkající se pohlaví, věku, dosaženého 

vzdělání, délky pracovního poměru v organizaci.  

 

V tabulce č. 6 je uvedeno rozdělení respondentu podle pohlaví. Bylo 

dotazováno 81 respondentů, z toho 29 žen (35,8 %) a 52 mužů (64,2 %), Průměrný 

věk dotazovaných byl 35 let. 

 

Tabulka č. 6 - Rozdělení respondentů podle pohlaví 

 Absolutní četnost Relativní četnost (%) 

Žena 29 35,8 

Muž 52 64,2 

Celkem 81 100 

Zdroj: vlastní 

 



51 

 

V tabulce č. 7 jsou respondenti rozdělení podle nejvyššího dosaženého 

vzdělání, 58 % dotazovaných je vyučeno, 30 % má úplné středoškolské vzdělání a 

12 % respondentů dosáhlo vysokoškolského vzdělání.  

 

Tabulka č. 7 - Rozdělení respondentů podle nejvyššího dosaženého vzdělání 

 Absolutní četnost Relativní četnost (%) 

Vyučen 47 58 

Úplné st ředoškolské vzd ělání 24 30 

Vysokoškolské vzd ělání 10 12 

Celkem 81 100 

Zdroj: vlastní 

 

Tabulka č. 8 zachycuje údaje o délce pracovního poměru zaměstnanců 

v organizaci. 31 % dotazovaných pracuje v organizaci více než 7 let, zatímco 

početně menší skupinu dotazovaných tvořili zaměstnanci, pracující v organizaci po 

dobu kratší jak 1 rok (10 %). 

Tabulka č. 8 - Rozdělení respondentů podle délky zaměstnání 

 Absolutní četnost Relativní četnost (%) 

Méně než 1 rok 8 10 

1 až 3 roky 17 21 

3 až 5 let 14 17 

5 až 7 let 17 21 

7 let a více 25 31 

Celkem 81 100 

Zdroj: vlastní 

V rámci dotazování bylo osloveno 10 pracovišť. Rozdělení dotazovaných 

podle příslušnosti k danému pracovišti zachycuje tabulka číslo 9.  
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Tabulka č. 9 - Rozdělení respondentů dle příslušnosti k danému pracovišti 

 Absolutní četnost Relativní četnost (%) 

Obchodní činnost 11 13,6 

Marketing 9 11,1 

Nákup 10 12,3 

Výroba 15 18,5 

Investice 5 6,2 

Výzkum a vývoj 5 6,2 

Kvalita 6 7,4 

Certifikace 3 3,7 

Personalistika 12 14,8 

Ekologie 5 6,2 

Celkem 81 100 

Zdroj: vlastní 

4.7  VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU – OBLAST ODMĚŇOVÁNÍ 
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II část dotazníku obsahovala 39 otázek, které byly zaměřeny na oblast 

odměňování. Otázky 1 až 22 zjišťovaly míru spokojenosti zaměstnanců s jednotlivými 

složkami systému odměňování – přesněji s peněžními odměnami, zaměstnaneckými 

výhodami. Otázka číslo 23 byla otevřená otázka, ve které mohli dotazovaní vyjádřit, 

jaké další zaměstnanecké výhody by uvítali v budoucnu. Otázky 24 až 39 zjišťovaly 

obecnou pracovní spokojenost. 

  

K vyjádření spokojenosti měli dotazovaní k dispozici tyto hodnotící stupně: 

1- velmi spokojen, 

2- spokojen, 

3- neutrální postoj (ani spokojen, ani nespokojen), 

4- nespokojen, 

5- velmi nespokojen. 

 

Každou otázku bylo možno označit pouze jednou odpovědí. Grafické 

znázornění spokojenosti respondentů je zpracováno za tematický okruh.  

 

Otázky 33 až 38 byly zaměřeny na problematiku hodnocení zaměstnanců, 

hodnocení jejich výkonu, spokojenost se systémem odměňování v organizaci. Tyto 

otázky byly uzavřené s možnou odpovědí ANO/NE. 

Otázka 39 se týkala názoru na změnu zaměstnání. 

 

Peněžní odm ěny 

Otázky 1 – 9 jsou zaměřeny na míru spokojenosti zaměstnanců s peněžními 

odměnami. Hodnocení jednotlivých otázek je uvedeno v tabulce č. 10. 

 

Otázka 1 – se týká finančního ohodnocení zaměstnanců vzhledem k situaci 

na trhu práce. 

Otázka 2 – finanční ohodnocení vzhledem k náplni práce. 

 

U odpovědi na tyto otázky se vyskytovala vysoká míra nespokojenosti 

dotazovaných, s finančním ohodnocením na trhu práce bylo spokojeno pouze 26 %, 
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nespokojeno bylo 54 % dotazovaných. S finančním ohodnocením, které se vztahuje 

k náplni práce, bylo spokojeno pouze 25 % dotazovaných, nespokojeno bylo 70 %. 

 

Otázka 3 – Jak jste spokojeni se systémem odměňování v organizaci? 

27 % respondentů bylo spokojeno se systémem odměňování, 68 % vyjádřilo 

svou nespokojenost. 

 

Zbývající část otázek se zabývala mírou spokojenosti se mzdou a jejími 

jednotlivými složkami: 

otázka 4 – celková mzda, 

otázka 5 – tarifní mzda, 

otázka 6 – osobního příplatku, 

otázka 7 – příplatek za vedení, 

otázka 8 – příplatek za práci přes čas, 

otázka 9 – odměny. 

Tabulka č. 10 - Vyhodnocení odpovědí na otázky 1 až 9 

Otázka 
číslo 

Velmi 
spokojen Spokojen Neutrální Nespokojen  Velmi 

nespokojen  

1 0% 26% 15% 54% 5% 

2 0% 25 % 5% 70% 0% 

3 0% 27% 5% 59% 9% 

4 0% 14% 28% 44% 14% 

5 0% 16% 27% 46% 11% 

6 2% 27% 22% 26% 23% 

7 0% 17% 7% 58% 17% 

8 1% 22% 22% 28% 27% 

9 7% 31% 24% 13% 24% 

Zdroj: vlastní 

 

Pokud dotazovaný nebyl ve vedoucí funkci a nedostával příplatek za vedení, 

nehodnotil otázku číslo 7. Otázka číslo 9 nebyla hodnocena v případě, že 
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dotazovaný v posledních šesti měsících nedostal odměny. Z dotazníku vyplynulo, že 

s výší odměn bylo spokojeno 38 % dotazovaných a 37 % bylo nespokojeno. 

Následující graf zachycuje stručně názory respondentů v oblasti peněžního 

odměňování. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 1 Názory respondentů v oblasti peněžního odměňování 

 

Zdroj: vlastní 

Zaměstnanecké výhody 

Otázky 10 až 22 byly zaměřeny na zaměstnanecké výhody, které v současné 

době organizace poskytuje svým zaměstnancům. 
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Otázky spokojenosti s příspěvkem zaměstnavatele na zaměstnanecké výhody: 

otázka 10 – závodní stravování, 

otázka 11 – penzijní připojištění se státním příspěvkem, 

otázka 12 – soukromé životní pojištění, 

otázka 13 – pobyty v letních a zimních táborech pro děti zaměstnanců, 

otázka 14 – rekreace a rekreační zařízení ve svých střediscích, 

otázka 15 – společenské a reprezentační akce, 

otázka 16 – vstupenky do plaveckého bazénu, 

otázka 17 – zdravotní péče o zaměstnance, 

otázka 18 – sportovní a zdravotní zařízení, 

otázka 19 – odměny za zlepšovací návrhy,  

otázka 20 – nepeněžní dary bezpříspěvkovým dárcům krve, 

otázka 21 – poskytnutí jednorázové sociální výpomoci v mimořádně závažných         

   případech, 

otázka 22 – poskytnutí návratné a bezúročné půjčky na bytové účely. 

Zaměstnanecké výhody, které dotazovaní nevyužívali, nehodnotili.  

91 % zaměstnanců využívá možnosti příspěvku zaměstnavatele na stravování. 

 

Další tabulka zachycuje výsledky hodnocení poskytovaných 

zaměstnaneckých výhod, jsou zde uvedeny také počty respondentů (relativní 

četnost), kteří hodnotili zaměstnanecké výhody. 84 % ohodnotilo kladně příspěvek 

zaměstnavatele na stravování, také pobyt v rekreačním středisku hodnotili 

zaměstnanci velmi kladně, tuto zaměstnaneckou výhodu využívá 44 % 

dotazovaných. 

 

Tabulka č. 11 - Výsledky hodnocení poskytovaných zaměstnaneckých výhod 

Číslo 
otázky 

Relativní 
četnost 

(%) 

Velmi 
spokojen  Spokojen  Neutrální  Nespokojen  Velmi 

nespokojen  

10 91 16% 33% 35% 14% 2% 

11 44 11% 31% 36% 14% 8% 

12 25 0% 15% 55% 10% 20% 
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13 30 4% 33% 42% 4% 17% 

14 44 36% 33% 25% 3% 3% 

15 43 11% 40% 31% 0% 17% 

16 32 4% 35% 35% 8% 19% 

17 26 10% 14% 57% 0% 19% 

18 32 19% 19% 38% 12% 12% 

19 19 0% 7% 60% 7% 27% 

20 27 5% 23% 59% 5% 9% 

21 21 12% 12% 59% 6% 12% 

22 28 26% 22% 35% 13% 4% 

Zdroj: vlastní 

 

 

Graf č. 2 Výsledky hodnocení poskytovaných zaměstnaneckých výhod 

 

Zdroj: vlastní 

 

Otázka 23 – Jaké zaměstnanecké výhody byste rádi využívali? 
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Tato otázka byla jako jediná otevřená, zaměřená na zájem dotazovaných o 

další zaměstnanecké výhody poskytované zaměstnavatelem. Otázku zodpovědělo 

pouze 22% dotázaných. Větší polovina dotázaných by ráda využila příspěvek na 

dovolenou dle vlastního výběru, další část respondentů by přivítala změny v systému 

závodního stravování ve formě stravenek (uvítali by přispívání zaměstnavatele na 

stravování prostřednictvím stravenek).  

 

Nepeněžité odm ěny 

V oblasti nepeněžitého odměňování byly 4 otázky: 

otázka 24 – uznání a ocenění, které se jim dostává na jejich pracovišti, 

otázka 25 – míra odpovědnosti, která se váže k jejich pracovním úkolům, 

otázka 26 – možnosti profesního růstu v organizaci, 

otázka 27 – úspěchy, kterých dosahují na svém pracovišti. 

 

 

 

 

Tabulka č. 12 - Vyhodnocení odpovědí 24 až 27 

Číslo 
otázky 

Velmi 
spokojen Spokojen Neutrální Nespokojen  Velmi 

nespokojen  

24 1% 26% 36% 30% 7% 

25 1% 47% 28% 21% 2% 

26 10% 35% 37% 16% 2% 

27 0% 40% 48% 10% 2% 

Zdroj: vlastní 

 

Graf č. 3 Nepeněžité odměny 
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Zdroj: vlastní 

 

37 % respondentů vyjádřilo svou nespokojenost s mírou uznání a ocenění, 

kterého se jim na pracovišti dostává. 48 % bylo s  mírou odpovědnosti, která se váže 

k dané pracovní pozici, spokojeno. S možností profesního růstu v organizaci bylo 

spokojeno 45 %, 40 % respondentů bylo spokojeno s úspěchy, kterých dosahují na 

své pozici. 

 

V otázkách 28 až 32 se hodnotila pracovní spokojenost zaměstnanců, 

výsledky jsou uvedeny v následující tabulce č. 13. 

 

Otázky, které se týkaly spokojenosti s (se): 

otázka 28 – zpětnou vazbou s přímým nadřízeným, 

otázka 29 – obsahem práce, kterou vykonávají, 

otázka 30 – spoluprací s lidmi na jejich pracovišti, 

otázka 31 – možností pracovního postupu a povýšením v organizaci, 

otázka 32 – kvalitou zpětné vazby, která se jim dostává. 

 

Tabulka č. 13 - Vyhodnocení otázky 28 až 32 

Číslo 
otázky 

Velmi 
spokojen Spokojen Neutrální Nespokojen  Velmi 

nespokojen  
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28 32% 38% 22% 7% 0% 

29 15% 57% 27% 1% 0% 

30 19% 48% 28% 5% 0% 

31 1% 17% 64% 11% 6% 

32 1% 21% 44% 25% 9% 

Zdroj: vlastní 

 

K otázce ohledně zpětné vazby s přímým nadřízeným se vyjádřilo kladně 70 

% dotazovaných, 72 % dotazovaných se vyjádřilo kladně k obsahu práce, kterou 

vykonávají. 67 % se vyjádřilo kladně ke spolupráci s lidmi na pracovišti. S možností 

pracovního růstu bylo spokojeno 18 % dotazovaných. S kvalitou zpětné vazby bylo 

spokojeno 22 % dotazovaných.  

Grafické znázornění názorů respondentů 

 

 

 

 

Graf č. 4. Pracovní spokojenost zaměstnanců 

 



61 

 

Zdroj: vlastní 

 

Otázky hodnocení pracovního výkonu zaměstnanců. 

Otázka 33 – Víte, co se od Vás přesně čeká – Vaše úkoly a cíle? 

91 % dotázaných zná své úkoly a cíle, jen 9 % odpovědělo na tuto otázku negativně. 

 

Otázka 34 – Hodnotí přímý nadřízený Váš pracovní výkon? 

U 79 % dotazovaných hodnotí jejich pracovní výkon přímý nadřízený. 

 

Otázka 35 – Probíhá na Vašem pracovišti pravidelné formální hodnocení 

zaměstnanců? 

64 % odpovědělo, že na jejich pracovišti probíhá pravidelné formální hodnocení. 

 

Otázka 36 – Odráží se Váš pracovní výkon ve výši osobního ohodnocení? 

25 % respondentu bylo spokojeno s výší osobního ohodnocení, 75 % respondentů 

nebylo spokojeno s výší osobního ohodnocení.  

 

 

 

 

Tabulka č. 14 - Vyhodnocení odpovědí na otázky 33 až 36 

Číslo otázky ANO NE 

33 91% 9% 

34 79% 21% 

35 64% 36% 

36 25% 75% 

Zdroj: vlastní 

 

Otázka 37 - Znáte kvalifikační předpoklady a požadavky na vzdělání, které musí být 

splněny pro zařazení do Vaší mzdové třídy? 
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95 % respondentů zná kvalifikační předpoklady a požadavky na vzdělání, které musí 

splnit, aby jim byla přiznána daná mzdová třída. 

 

Otázka 38 – Považujete systém odměňování v organizaci za motivující? 

88 % respondentů nepovažuje systém odměňování v organizaci za motivující, pouze 

12 % považuje dosavadní systémem odměňování za motivující. 

 

Otázka 39 – Uvažujete o změně zaměstnavatele? 

49 % respondentů přemýšlí o tom, že by v budoucnu chtělo změnit zaměstnání, 51 % 

chce i nadále pracovat v organizaci. 

 

Tabulka č. 15 - Vyhodnocení odpovědí na otázky 37 až 39 

Číslo otázky ANO NE 

37 95% 5% 

38 12% 88% 

39 49% 51% 

Zdroj: vlastní 

 

 

4.8  ZÁVĚRY EMPIRICKÝCH ŠETŘENÍ 

Z dotazníkového šetření v oblasti peněžního odměňování byla zjištěna 

nespokojenost zaměstnanců s finančním ohodnocením jejich práce jak ve vztahu 

k situaci na trhu práce, tak k náplni práce.  

 

Při hodnocení zaměstnaneckých výhod vyplynulo, že všichni zaměstnanci 

v současné době využívají dosavadních zaměstnaneckých výhod, které organizace 

nabízí. Nejvyšší spokojenost se projevila u příspěvku zaměstnavatele na stravování 

a pobyt v rekreačním středisku. U příspěvku na stravování zaměstnanci vyjádřili 

spíše spokojenost při využití této zaměstnanecké výhody. V nových návrzích na další 



63 

 

zaměstnanecké výhody se několikrát objevil požadavek příspěvku na dovolenou dle 

vlastního výběru.  

 

Mezi velmi dobře hodnocené patřila oblast nepeněžního odměňování. 

Dotazovaní byli spokojeni s mírou odpovědnosti, s možností profesního růstu i 

s úspěchy, kterých se jim dostává na jejich pracovišti. 

 

V této kapitole bych zrekapitulovala zásadní informace, ke kterým jsem 

dospěla a mají vliv na tvorbu doporučení a návrhů, které by mohly pomoci zefektivnit 

mzdový systém v organizaci.  

 

Mzdový systém je v organizaci zaštiťován kolektivní smlouvou, která 

upravuje celou mzdovou oblast společnosti. Odbor lidských zdrojů vytváří podmínky 

pro formování a zhodnocování lidského potenciálu firmy a stará se o zvyšování 

úrovně zaměstnanců společnosti. Kladný vliv na motivaci mají odměny a ty jsou také 

prostředkem pro její zvýšení. 

 

Z dotazníku vyplynulo, že většina respondentů v otázkách souvisejících 

s výší mzdy uvedla nespokojenost, což je v rozporu s kapitolou 3. 5. (velmi nízká 

fluktuace). Z těchto tvrzení vyplývá „stará pravda“, že každý zaměstnanec má pocit, 

že by mohl být odměňován lépe. Jakákoliv změna v systému odměňování ať už 

pozitivní, či negativní se vždy projeví na jeho výkonu jen krátkodobě, protože každou 

lepší změnu v systému odměňování začne vnímat postupem času jako jakýsi 

standard a začne být opět nespokojen. 
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5.  NÁVRHY A DOPORUČENÍ V OBLASTI ODMĚŇOVÁNÍ 

ZAMĚSTNANCŮ 

Tato kapitola je zaměřena na návrhy a doporučení v oblasti odměňování. 

 

 5.1  NÁVRHY A DOPORUČENÍ V SYSTÉMU ODMĚŇOVÁNÍ 

Možným řešením jak zamezit budoucí fluktuaci zaměstnanců je vytvořit 

soubor odměn za věrnost podniku. 

Například: Odměna za pracovní jubileum v různých výších 

 

3 roky - 1000,-Kč 
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6 let -   1500,-Kč 

10 let -   2000,-Kč 

 

Důvodem pro zavedení této odměny je ocenit víceletou pracovní věrnost 

zaměstnanců. Odměna za věrnost se přičítá k měsíční mzdě, myslím si, že tímto 

způsobem je možno udržet si kvalifikované zaměstnance, kteří jsou již zapracovaní a 

mají dostatečný přehled o společnosti.  

 

Na základě analýzy systému odměňování v organizaci a výsledků šetření 

v oblasti spokojenosti zaměstnanců se systémem odměňování bych navrhla některá 

možná doporučení pro změny v systému odměňování. 

 

Zavedení osobního ohodnocení na základě hodnocení pracovního výkonu 

zaměstnance 

 

V rámci systému odměňování v organizaci jsou stanoveny pevné částky, 

které se zaměstnancům vyplácejí. Vše je řízeno platnými právními předpisy 

vztahujícími se k odměňování zaměstnanců. Nabízí se zde možnost využití 

dodatkových forem mezd. Dodatkové formy mezd nejsou v praxi příliš oblíbené, 

protože znamenají pro organizaci zvýšené náklady. Bylo by pro organizaci lepší 

hledat jiný nástroj pro zvyšování motivace. 

 

 Možným řešením je zavedení osobního ohodnocení jednotlivých 

zaměstnanců. Za přerozdělování osobního ohodnocení zaměstnanců zodpovídají 

jejich přímí nadřízení. K základním předpokladům patří pravidelné hodnocení 

zaměstnanců. Kritéria hodnocení pracovního výkonu jednotlivých zaměstnanců by 

měla být zpracována pro daná pracoviště s ohledem k pracovní náplni zaměstnanců. 

Tato hodnotící kritéria by neměli vypracovávat přímí nadřízení sami, ale společně se 

specialisty na odměňování. Tím by byla zajištěna jednota v rámci posuzovaných 

kritérií (napříč útvaru i firmou).  

 

Interval pro přehodnocování výše osobního ohodnocení by měl být stanoven 

vzhledem ke složitosti výrobního procesu, tzn. od získání zakázky po připsání 
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finančních prostředků na účet organizace za prodaný výrobek. Pokud ovšem jde o 

zdlouhavý proces, například v horizontu několika měsíců, doporučila bych zavést 

měsíční ohodnocení. Důvodem je to, že firma může plnit několik zakázek současně a 

lidé tak pracují v jednom krátkém období na mnoha zakázkách a je těžké porovnat si, 

jak někdo pracoval na dané zakázce před měsícem, dvěma či více. Hlavně u 

dělnických profesí je důležité, aby čas mezi výkonem a ohodnocením byl co 

nejkratší. Správné stanovení tohoto intervalu je klíčové, protože ve velmi krátké době 

nelze toto přehodnocování realizovat tak, aby bylo opravdu spravedlivé a 

vypovídající.  

Příklad: 

Určitý kolektiv pobírá přibližně stejnou mzdu, tato mzda víceméně postačí 

k uspokojování svých (rodinných) potřeb, ale zvýšený výkon jednotlivce nestačí 

k celkovému zvýšení výkonu celého kolektivu (vyskytuje se pak efekt černého 

pasažéra, kdy jeden pracuje více, druhému stačí pracovat méně a výsledný efekt pro 

kolektiv je shodný). V konečné fázi to má za následek, že každý z kolektivu si položí 

otázku: „ Proč já mám dělat více, když se to stejně nikde neprojeví?“ Důsledek je, že 

nikdo není motivován k vyššímu výkonu, protože osobní ohodnocení nedostane buď 

nikdo, anebo všichni stejné bez ohledu na výkon jednotlivce.  

 

Aby bylo v takovém kolektivu vytvořeno motivační prostředí, mělo by dojít 

k zavedení motivační složky mzdy, která by sloužila k ohodnocení osobního přínosu 

každého zaměstnance v kolektivu. Aby nedošlo k velkému finančnímu zatížení firmy 

díky zvýšeným výdajům na mzdové prostředky, nabízí se varianta snížení základních 

mezd a přesun takto získané sumy prostředků do nově zavedeného osobního 

ohodnocení. Protože by došlo ke snížení jistoty zaměstnanců v podobě pevně dané 

částky základních mezd, doporučila bych prostředky na osobní ohodnocení navýšit 

např. o 5%. Tímto krokem si mohou zaměstnanci vydělat více a je to motivující i pro 

odborovou organizaci, která má právo do oblasti odměňování hovořit. Odborové 

organizace se téměř vždy snaží zajistit maximální jistoty pro zaměstnance a to bez 

ohledu na výkonnost firmy nebo kolektivu. Navíc jsou základní mzdy, resp. tarify a 

tarifní rozpětí definovány v Kolektivní smlouvě, jsou tedy odsouhlašovány odborovou 

organizací. Nově zavedená složka mzdy by se měla projevit ve zvýšení pracovní 

výkonnosti pracovníků a podle definovaných kritérií i např. snížením absence, proto 
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jsem přesvědčena, že navýšené prostředky o uvedených 5%, se brzy firmě vrátí ve 

zvýšení produktivity práce nebo snížení výdajů na nejrůznější nežádoucí absence. 

Tato složka musí být vzhledem k průkaznosti a spravedlnosti vázaná na 

určitá hodnotící kritéria podle konkrétního oddělení ve firmě.  

 

Příklad kritérií, na jejichž základě by mohl přímý nadřízený hodnotit 

zaměstnance, pro přidělení osobního ohodnocení: 

- zda chodí zaměstnanec včas do práce, 

- zda je zaměstnanec v případě potřeby ochoten pracovat přesčas, 

- zda je zaměstnanec multifunkční (zvládá ovládat více strojů, profesí), 

- zda je zaměstnanec ochoten učit se a přizpůsobovat se novým věcem, 

- zda dodržuje veškeré předpisy v oblasti bezpečnosti práce a předepsané 

technologie, 

- zda a v jaké míře naplní fond pracovní doby daného měsíce či jiného 

období. 

 

Na základě těchto kritérií pak přímý nadřízený ohodnotí výši osobního ohodnocení, 

které by připadlo jednotlivým zaměstnancům.  

 

 

 

 

Revize poskytovaných zaměstnaneckých výhod 

 

Zaměstnanecké výhody, které jsou poskytovány zaměstnancům v organizaci, 

v současné době jsou podle výsledků dotazníkového šetření využívány. Zaměstnanci 

však projevili také zájem o další zaměstnanecké výhody: například využití příspěvku 

na dovolenou dle vlastního výběru, změny v systému závodního stravování a další 

příspěvky sportovní a kulturní aktivity. Organizace nabízí dle mého názoru široké 

portfolio zaměstnaneckých výhod. I přesto se dosti vysoké procento respondentů 

vyjádřilo k otázkám zaměstnaneckých výhod negativně nebo neutrálně. Mé 

doporučení by bylo spíše zúžit portfolio zaměstnaneckých výhod např. na některé z 
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nejoblíbenějších zaměstnaneckých výhod a ušetřené peníze z ostatních výhod 

směřovat právě na tyto vybrané zaměstnanecké výhody. 

 

Myslím si, že vzhledem k různorodým zájmům a potřebám zaměstnanců, by 

vhodnou změnou stávajícího plošného systému poskytování zaměstnaneckých 

výhod v této společnosti bylo zavedení programu pružných odměn tzv. „cafeteria 

systému “.  

Systém odměňování obsahuje finanční i nefinanční odměny a výhody. 

Přestože uváděné spektrum odměn a výhod poskytovaných společností je široké, je 

třeba se zamyslet, zda výhody poskytované plošným způsobem dostatečně motivují 

zaměstnance. Důležité je uvědomit si, že je žádoucí vytvořit nový motivační systém 

pro zaměstnance společnosti, který přiláká jak nové perspektivní a kvalifikované 

zaměstnance, tak udrží stávající kvalifikované zaměstnance a ti budou schopni splnit 

firemní cíle.  

Cafeteria systém je atraktivní pro zaměstnance z toho důvodu, že si sami 

mohou vybírat zaměstnanecké výhody podle svých preferencí.  

Poskytování zaměstnaneckých výhod systémem jádra se zaměstnanecké 

výhody rozdělují na pevnou složku (jádro) a volitelný blok. Do jádra lze zařadit 

zaměstnanecké výhody, které vyšly z dotazníku jako nejvíce využívané. Například 3 

nejoblíbenější zaměstnanecké výhody a do volitelného bloku další možné 

zaměstnanecké výhody, které zaměstnanci v dotazníku uvádějí. 

 

 

Jádro: 

- rekreace a rekreační zařízení ve svých střediscích (611 000), 

- společenské a reprezentační akce (733 200), 

- závodní stravování (4 613 050), 

 

Volitelný blok: 

• poskytnutí návratné a bezúročné půjčky na bytové účely (3000bodů), 

• penzijní připojištění se státním příspěvkem (350 bodů), 

• vstupenky do plaveckého bazénu - poukázka za 100 Kč (100 bodů), 

                                                        - poukázka za 500 Kč (500 bodů),                                          
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• sportovní a zdravotní zařízení – poukázky do výše 200 Kč (200 bodů), 

• pobyty v letních a zimních táborech pro děti zaměstnanců (500 bodů). 

 

Je potřeba sestavit bodové ohodnocení zaměstnaneckých výhod ve 

volitelném bloku. Zvolila jsem nejjednodušší bodové ohodnocení, kdy 1 bod se rovná 

1 Kč. Každý zaměstnance obdrží na svůj účet určité množství bodů (peněz), které 

může průběžně čerpat. Pak už je jen na zaměstnanci, které zaměstnanecké výhody 

si za příslušný počet bodů nakoupí. Při nevyčerpání celé částky (všech bodů), by 

však zaměstnanec neměl mít nárok na převedení bodů do dalšího roku. Naopak při 

přečerpání bodů by musel tuto nadbytečnou částku dodatečně uhradit. 

 

Seznam zaměstnanců a informace o výši jejich odměny jsou importovány do 

aplikace Cafeteria Systems a firma i její zaměstnanci se stávají aktivními uživateli 

systému. Pokud má registrovaný zaměstnanec zájem o objednání služby nebo 

produktu, přihlásí se za použití přihlašovacího jména a hesla. Zobrazí se mu počet 

bodů (peněz), které může použít k úhradě svých benefitů, a také strukturovaná 

nabídka odměn. Tu si může podle vlastních kritérií filtrovat a efektivně tak vyhledávat 

položky, o které má zájem.  

 

Propo čet náklad ů při zavedení Cafeteria systému 

Současné náklady poskytované společností na zaměstnanecké výhody se 

pohybují cca 8 880 000Kč/rok (podle interních informací společnosti).  

Finanční prostředky na zaměstnanecké výhody tedy budou rozděleny 

v poměru 5 957 250 Kč do jádra a částka 2 922 750Kč na volitelný blok. 

Každý zaměstnanec pak dostane na svůj účet 4 700 (bodů) ročně, měsíčně to tedy 

činní 390 bodů. Tohoto výsledku jsem docílila, když jsem náklady volitelného bloku 

podělila počtem zaměstnanců. I kdyby nadále bylo ve společnosti zaměstnáno 611 

zaměstnanců, roční odhadované náklady na zaměstnanecké výhody by se 

pohybovaly cca 8 816 730 (náklady jádra 5 957 250 + nově odhadované náklady 

volitelného bloku 2 859 480). 

Při zavedení Cafeteria systému by se náklady na poskytování 

zaměstnaneckých výhod snížily o 63 270 Kč, díky zúžení portfolia zaměstnaneckých 
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výhod na nejoblíbenější zaměstnanecké výhody uvedené v jádře a další možné 

zaměstnanecké výhody ve volitelném bloku. 
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6.  ZÁVĚR 

Cílem mé diplomové práce bylo provedení analýzy systému odměňování v 

organizaci, posouzení jeho funkčnosti a účinnosti z hlediska pracovní motivace a 

návrhy možných změn v rámci tohoto systému odměňování. 

 

V teoretické části jsem se zabývala problematikou odměňování 

zaměstnanců. Vymezila jsem základní pojmy, strategii a politiku odměňování, tvorbu 

systému odměňování, složky systému odměňování, zásady a význam systému 

odměňování, mzdotvorné faktory a determinanty odměňování, mzdu (plat) a její 

funkce, mzdové (platové) formy, zásluhové odměňování, dodatkové mzdové 

(platové) formy, zaměstnanecké výhody a Cafeteria systém pomocí odborné 

literatury.  

 

V úvodu praktické části jsem představila společnost, její historii, předmět 

podnikání, organizační strukturu, strukturu zaměstnanců. Ve čtvrté kapitole jsem se 

věnovala analýze současného stavu odměňování zaměstnanců ve vybrané 

organizaci. Analýzu jsem prováděla na základě dotazníkového šetření. Otázky se 

týkaly systému odměňování, zaměstnaneckých výhod a spokojenosti s náplní práce.  

Dalším krokem bylo vyhodnocení dotazníku a interpretace výsledků.  

 

Systém odměňování je komplikovanou záležitostí a často bývá předmětem 

sporů, proto je důležité vytvořit efektivní systém odměňování, který je spravedlivý, 

přijatelný pro obě strany, tzn. jak pro zaměstnance, tak pro zaměstnavatele a povede 

k vytvoření harmonických vztahů v podniku. 

 

V páté kapitole jsem navrhla na základě analýzy a dotazníkového šetření 

nové návrhy a možné změny v systému odměňování v organizaci. 

 

Management organizace by neměl spoléhat především na materiální stimuly. 

Pokud bude problematika odměňování spojována pouze s otázkou peněz, budou 

vždy zájmy zaměstnavatelů a zaměstnanců protichůdné. 
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