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1. Úvod  

Do celkové strategie podniku patří také i strategie v oblasti lidských zdrojů. 

Úkolem personální strategie je definovat střednědobé cíle podniku v oblasti 

personálního a organizačního rozvoje a stanovit hlavní cesty a nástroje vedoucí 

k jejich dosaţení. 

Součástí personální strategie je i systém odměňování. Odměňování zaměstnanců 

za jejich práci a za to, ţe jsou zaměstnanci určité organizace, patří k jedné 

z nejdůleţitějších personálních činností.  

Efektivní systém odměňování by měl plnit několik funkcí - umoţnit získat a udrţet 

zaměstnance, přispívat k růstu výkonu či produktivity zaměstnanců a jejich skupin, 

zajistit vnitrofiremní i vnější spravedlnost odměňování, řídit, resp. kontrolovat vývoj 

mzdových nákladů, dodrţovat právní předpisy, resp. závazky plynoucí z kolektivních 

smluv a zajistit efektivitu zpracování mezd. 

 Organizace můţe své zaměstnance odměňovat různými formami. Jedná se  

o hmotné formy odměňování (mzdu/plat, příplatky, bonusy, prémie, zaměstnanecké 

výhody atd.) a nehmotné formy odměňování jelikoţ odměnou není uţ vnímána jen 

finanční či benefitová sloţka, ale i další charakteristiky společnosti (kariérní moţnosti, 

uznání, dobré pracovní podmínky, firemní kultura vyjádřená v kvalitě vůdců či 

manaţerského stylu, reputace firmy, rozvoje a vzdělávání atd.). 

Cílem mé práce je analyzování stávajícího systému odměňování ve 

společnosti Pneu Plus s.r.o., zhodnocení tohoto systému a navrţení moţných 

změn zlepšení.  

Nejdříve bude vypracována teoretická část této problematiky. K tomu budou 

pouţity odborné publikace, časopisy, internetové zdroje a osobní rozhovory. Dále 

bude zpracována praktická část této práce. Zpracovávání této části bude probíhat 

pomocí osobních rozhovorů se zaměstnanci a vedením firmy a dále dotazníkovým 

průzkumem. 
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2. Teoretická východiska  

Tato kapitola je věnována teoretickým poznatkům  a východiskům, které se týkají 

sytému odměňování zaměstnanců. 

2.1 Definice řízení odměňování 

 Hlavním účelem odměňování je nalezení rovnováhy mezi zaměstnanci, jimi 

odvedené práci, jejich spokojeností a udrţitelnými náklady zaměstnavatele s nimiţ 

souvisí i motivační funkce. Znamená to tedy, ţe systém hodnocení je významným 

komunikačním prostředkem a také silným nástrojem politiky firmy. To je však aţ 

sekundární problém, navazující na celkový podnikatelský plán a strategii, jímţ podnik 

hodlá dosáhnout stanoveného cíle.  

Podle Armstronga (2009) je obecným cílem je odměňovat lidi slušně, 

spravedlivě a důsledně podle jejich hodnoty pro organizaci, aby to poslouţilo 

budoucímu dosahování strategických cílů organizace.  

Řízení odměňování není jediným faktorem k setrvání zaměstnance ve firmě. 

V dnešní době jsou čím dál více upřednostňovány jiné hodnoty zaměstnání a motivy 

práce neţ jen peníze (dobré mezilidské vztahy, volný čas, další vzdělávání, růst 

kariéry atd.). To podporuje vyjádření specialistky na řízení lidských zdrojů Jitky 

Tejnorové ze společnosti DMC management Consulting, která tvrdí, ţe peníze 

nemusí být vţdy nejefektivnějším motivačním impulsem, a ţe mají vţdy tu nejvyšší 

váhu při rozhodování, zda ve firmě zůstat či odejít. Projevuje se to například v malých 

společnostech rodinného typu, kde si třeba zaměstnanci vydělávají jen 50 % mzdy 

na trhu, a přesto jsou podle Tejnorové spokojeni a neodcházejí. Moderní systém 

odměňování proto upozorňuje na to, ţe jeho součástí je i nehmotná forma 

odměňování. 

2.2 Cíle řízení odměňování 

Podle Armstronga (2009) jsou cilé řízení odměňování následující: 

 Odměňovat lidi podle hodnoty, kterou vytvářejí 

 Propojovat postupy v odměňování s cíli podniku a podnikání i s hodnotami  

a potřebami  pracovníků 

 Odměňovat správné věci, aby bylo jasné co je důleţité z hlediska chování  

a výsledků 
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 Pomáhat získávat a udrţovat si potřebné vysoce kvalitní pracovníky 

 Motivovat lidi a získávat jejich oddanost a angaţovanost 

 Vytvářet kulturu vysokého výkonu 

2.3 Strategie a úkoly odměňování 

 Je důleţité, aby strategie firmy byla provázána na strategii lidských zdrojů, 

která vychází z jasně formulované strategie odměňování. Strategie odměňování 

určuje záměry organizace jak bude odměňovat své zaměstnance, jakou by měla 

vytvořit svou politiku v odměňování i  procesy odměňování. Je nutné,  aby co nejlépe 

tato politika a procesy odpovídaly poţadavkům podnikání. Náklady na odměňování 

mohou tvořit i více jak 70 % z celkových nákladů organizace. Měl by být zvolen 

takový strategický přístup, který zabezpečí, ţe kaţdá investice v podobě odměny se 

vrátí v podobě přidané hodnoty. 

 Organizace se snaţí kvalitním systémem odměňování splnit několik úkolů. 

Mezi tyto úkoly patří získání a stabilizace zaměstnanců, motivovat a udrţet si ty 

zaměstnance, se kterými je organizace spokojena. Udrţovat objem mezd/platů tak, 

aby to organizaci nezpůsobilo konkurenční nevýhodu. Vytvořit spravedlivý  

a transparentní systém odměňování, který je v souladu s právními normami, 

veřejnými zájmy, strategií a kulturou organizace a udrţovat si tzv. zdravou míru 

fluktuace zaměstnanců, která se pohybuje v rozmezí od 3 do 5 % ročně. 

2.4 Systém odměňování 

Na tomto schématu systému odměňování podle Horváthové a Čopíkové 

(2007) je znázorněn systém odměňování a jeho sloţky. 

Schéma 2.1 Systém odměňování 

 

 

 

Systém odměňování 

Hmotné formy 

Nenárokové: 
Peněţní: příplatky bonusy, prémie 
Nepeněţní: zaměstnanecké 
výhody 

Povýšení 
Uznání 
Dobré vztahy na pracovišti 
Větší odpovědnost 
Obsah vykonávání práce 
Větší samostatnost 
Pracovní podmínky 

Nehmotné 

formy 

Nárokové (pevné): 
Mzda či plat 
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2.5 Celková odměna 

 Celková odměna propojuje vliv dvou hlavních kategorií odměn. Jsou to 

transakční odměny a relační (vztahové) odměny. Celková odměna se snaţí  

o maximalizaci souhrnného dopadu širokého okruhu různých podob odměňování na 

motivaci, oddanost a angaţovanost v práci. Můţe napomoci k vytvoření záţitků 

z práce, které uspokojují potřeby pracovníků. V tabulce je znázorněna celková 

odměna podle Armstronga (2009) 

 

Tab. 2.1 Celková odměna 

 

Transakční 

odměny 

Základní 

mzda/plat,       

  

Zásluhová 

odměna   

Hmotná 

odměna   

  

Zaměstnanecké 

výhody       

Relační (vztahové) 

odměny 

Vzdělávání  

a rozvoj 

Učení se na 

pracovišti     

      

Vzdělávání  

a výcvik     

      Rozvoj kariéry   

Celková 

odměna 

      

Řízení pracovního 

výkonu Nepeněţní/   

  

Pracovní 

prostředí 

základní hodnoty 

organizace, 

vnitřní 

odměny   

      řízení talentů,     

      

kvalita pracovního 

ţivota,     

      uznání, úspěch,     

      

styl a kvalita 

vedení     
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2.5.1 Výhody celkové odměny  

Podle Armstronga (2009) výhodami celkové odměny jsou: 

 Větší vliv (dlouhodobější vliv na motivaci a oddanost lidí) 

 Zlepšení zaměstnaneckých vztahů (tato koncepce vede k optimálnímu 

vyuţívání vztahových i transakčních odměn) 

 Flexibilita v uspokojování individuálních potřeb (vztahové odměny mohou 

silněji připoutat pracovníky k organizaci) 

 Úspěch ve válce o talenty (koncepce celkové odměny můţe výrazněji 

odlišovat organizaci na trhu práce od konkurenčních organizací) 

 

2. 6 Očekávání zaměstnanců a zaměstnavatelů 

Torrington a Hall (1995) popisují očekávání zaměstnanců následovně: 

2.6.1 Zaměstnanci očekávají 

 Co největší kupní sílu 

 Pocit přiměřenosti mezi představou o mzdě za práci, jíţ zaměstnanec 

vykonává a tím co dostává 

 Právo na podíl ze zisku firmy 

 Pocit přiměřenosti – kolik dostává v poměru ke skupině, není otázkou, zda 

zaměstnanec cítí slušnou odměnu v závislosti na práci, kterou odvedl, ale 

rovněţ v závislosti na práci, kterou vykonávají ostatní lidé (srovnává se) 

 Uznání za osobní přínos zaměstnance firmě 

 Transparentní systém odměňování 

 

Co očekávají zaměstnavatele popisují Torrington a Hall (1995) takto: 

2.6.2 Zaměstnavatelé očekávají 

 Udrţet si prestiţní postavení na trhu práce 

 Zůstat konkurenceschopným a udrţet si nejvýkonnější zaměstnance 

 Mít co nejniţší náklady na mzdy 

 Mít výkonné a motivované zaměstnance 
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 Vytvořit strukturu mzdy tak, aby byla motivační, součástí jsou i zaměstnanecké 

výhody 

 Mít co nejefektivnější náklady na mzdy 

2.7 Vnitřní a vnější faktory ovlivňující mzdový systém 

 

 Tyto faktory mohou mít značný vliv na strategii a politiku odměňování. Není 

moţné vytvářet politiku odměňování bez toho, abychom zohlednili tyto faktory a jejich 

souvislosti. Neexistují ţádné univerzálně efektivní nebo neefektivní postupy. A to 

z toho důvodu, ţe lidé pracují v rozmanitých prostředích a organizacích. Nedá se 

vytvořit nejlepší postup nebo nejlepší praxe řízení odměňování, ale spíše 

nejvhodnější a nejpřiměřenější postup řízení odměňování. 

 

2.7.1 Vnitřní prostředí 

 Podniková kultura  

Je potřeba, aby nastavené hodnoty podporovaly orientaci zaměstnanců na 

zákazníky, jejich přizpůsobivost a loajalitu k firmě. 

 

 Podnikání organizace  

Záleţí na tom, co organizace vytváří. Zda se jedná o výrobu, ziskové sluţby, 

neziskové sluţby, sluţby veřejného sektoru, vzdělávání. To vše bude formovat její 

charakter. Bude ovlivňovat kdo budou jejími zaměstnanci a jaká bude strategie 

odměňování. 

 

 Technika a technologie 

Jedná se o informovanost a zapojení zaměstnanců do řešení změn. Jsou potřeba 

odlišné dovednosti. Z toho plyne vytváření nových metod práce a tedy i odměňování. 

 

 Lidé  

Lidé tvoří odlišnost, zvláštnost organizace a ta se snaţí pomocí těchto lidí získat 

jedinečnou konkurenční výhodu. 

 

 Podniková strategie 
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Aby mohly být plněny podnikatelské cíle, musí být vytvořeno proaktivní podnikatelské 

klima ve firmě, která vše směřuje k tomu, aby uspokojovala zákazníky. 

 Hledisko pracovníků  

Potřeby a názory pracovníků, vlastníků a dalších zainteresovaných stran jsou pro 

firmu velmi důleţité. Je třeba zjišťovat přání  všech zainteresovaných stran. 

Pracovníci by měli být zapojováni do vytváření nových procesů odměňování. 

 

 Styl řízení firmy 

Vedení by mělo budovat vztahy mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci, posilovat 

sociální odpovědnost ke společnosti i k veřejnosti. 

 

 Finanční podmínky firmy 

Firma musí brát v úvahu co si můţe dovolit a co ne. To má potom významný vliv na 

odměňování i na příklad moţnosti dalšího vzdělávání zaměstnanců. 

 

2.7.2 Vnější prostředí 

 Sociálně demografické faktory  

Podnikatel hledá odpověď na otázku zda je na trhu  práce dostatečná nabídka lidí, 

které jeho podnikatelská činnost potřebuje nebo bude potřebovat jako zaměstnance. 

 

 Ekonomické podmínky  

Podnikatele zajímá chování potenciálních zaměstnanců, demograficko kvalifikační 

skladba, akční rádius dojíţďky za prací a chování konkurence v podnikatelském 

prostředí. 

 

 Technické a technologické změny  

Z důvodu rozvoje techniky se mění i charakter a obsah práce. Od lidí jsou 

poţadovány nové znalosti a dovednosti. Je kladen důraz na flexibilitu zaměstnanců  

a na potřebu vzdělávání a permanentního osobního rozvoje po celou dobu profesní 

dráhy. 
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 Stát a odbory 

Stát je povinen vytvořit takové právní normy, kterými stanoví mantinely zajišťující, 

aby nedocházelo k beztrestnému porušování zákona. Odbory představují sdruţení 

zaměstnanců určených k obhajování jejich zájmů a k ochraně jejich práv. 

2.8 Hodnocení práce 

  Podle Armstronga (2009) hodnocení práce poskytuje základnu pro vytváření 

spravedlivých mzdových/platových tříd a struktur.  

Podle Horváthové a Čopíkové (2007) jsou rozhodnutí o těchto strukturách 

zaloţena na hodnocení práce a také na porovnávání interních mzdových/platových 

sazeb se sazbami určovanými trhem.  

Při hodnocení práce je nutné se zajímat pouze o obsah této práce a ne o 

výkon pracovníka při vykonávání této práce. Výkon pracovníka je z hodnocení práce 

vyloučen, ale v současných flexibilních organizacích se  

u některých pracovníků objevují tendence k tomu, aby hráli flexibilnější role a to je 

potřeba brát v úvahu.  

 Horváthová a Čopíková (2007) říkají, ţe cílem hodnocení práce je vytvořit 

mzdové/platové relace pro jednotlivé práce. Jde o vodítko, které napomáhá 

k vytvoření systému odměňování, pro kolektivní vyjednávání, pro individuální 

vyjednávání a poskytuje podklad pro spravedlivou  

a uspořádanou strukturu klasifikace práce.  

Je nutné si uvědomit, ţe tato činnost (hodnocení práce) není vědeckým 

procesem. Tento proces provádějí lidé a i z tohoto důvodu nemůţe být nikdy úplně 

objektivní. Existují systémy, které vyuţívají výpočetní techniky, ale ani vyuţití 

výpočetní techniky nemůţe zcela zaručit objektivnost, protoţe nakonec vše závisí na 

tom, co člověk do počítače zadá. Hodnocení práce existuje proto, aby zařadilo práce 

do stupňů a ne k tomu, aby je oceňovalo.  

2.8.1 Zavádění hodnocení práce 

 Pokud provádíme hodnocení práce je nutné, aby byla hodnocena kaţdá práce 

a aby bylo zabezpečeno porovnání v celé organizaci nebo mezi lidmi na 

srovnatelných pozicích na různých úrovních. Systém hodnocení práce by měl být  

v organizaci jednotný s výjimkou ředitelů a manaţerů. Je moţné si systém hodnocení 

práce nechat vytvořit externími konzultanty nebo nakoupit vhodné metody hodnocení 
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práce a to z toto důvodu, ţe vytvoření tohoto systému je časově náročné  

a problémem bývá i neznalost této problematiky.  

2.8.2 Uskutečňování procesu hodnocení práce 

 Za zavedení tohoto systému by měl být zodpovědný zkušený odborník 

(většinou personalista). Tato zodpovědná osoba by měla také informovat všechny 

zaměstnance organizace, kterých se bude hodnocení práce týkat. Měl by 

zaměstnancům vysvětlit, ţe se jedná o hodnocení práce, nikoliv lidí. A také, aby 

zaměstnanci věděli, ţe tento systém nebude určovat úroveň mezd nebo platů, ale ţe 

napomáhá k vytvoření spravedlivé vnitřní mzdové/platové struktury. 

2.8.3 Metody hodnocení práce 

Mezi tři hlavní kategorie hodnocení práce patří: 

 Analytické metody hodnocení práce 

 Neanalytické metody hodnocení práce 

 Trţní oceňování 

 

2.8.3.a Analytické metody hodnocení práce 

 Tyto metody neporovnávají práce jako celek, ale kaţdá práce je rozdělena na 

větší mnoţství faktorů. Tento typ hodnocení je zaloţen na analýze toho, do jaké míry 

jsou různé definované faktory nebo prvky v nějaké práci přítomny, aby stanovily 

relativní hodnotu této práce. V praxi jsou nejvíce pouţívané. Horváthová, Čopíková 

(2007). 

 

 Bodovací metoda 

Tato metoda je zaloţena na rozčlenění prací na tzv. placené faktory. Předpokládá se, 

ţe kaţdý z těchto placených faktorů bude přispívat k hodnotě práce. Také se 

předpokládá, ţe všechny faktory jsou součástí všech prací v organizaci, které mají 

být hodnoceny, avšak v různé míře. S pouţitím číselných stupnic jsou kaţdému 

z faktorů přidělovány body podle míry, v jaké je tento faktor v hodnocené práci 

obsaţen. Horváthová, Čopíková (2007).  

Tyto bodové hodnoty se potom sečtou a vyjádří celkové skóre, které představuje 

hodnotu práce. Jedná se o nejpouţívanější typ analytického hodnocení práce. 
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 Analytické porovnávání 

Analytické porovnávání je podobné bodovací metodě. Existují dvě formy analytického 

porovnávání. Jedna představuje porovnávání profilu role s profilem úrovně. Druhá 

porovnávání profilu role s profilem modelové, vzorové a srovnávací role. 

 

 Metoda faktorového porovnávání 

Původní a nyní málo pouţívaná metoda faktorového porovnávání. V současnosti je 

tato metoda často pouţívána nezávislými experty pracujícími pro pracovní soudy 

v záleţitostech týkajících se stejné odměny za stejnou práci. 

 

2.8.3.b Neanalytické metody hodnocení práce 

 Tyto metody porovnávají práce jako celek a umísťují je do nějakých stupňů 

nebo pořadí. To znamená, ţe práce nejsou analyzovány z pohledu svých vnitřních 

prvků nebo faktorů. Problémem u těchto metod můţe být, ţe nevyhovují poţadavkům 

o stejném odměňování prací stejné hodnoty. 

 

 Klasifikační metoda 

Jedná se o nejobvyklejší neanalytickou metodu. Pracovní místa jsou zařazena jiţ do 

dříve vytvořených mzdových/platových stupňů. Popisy pracovních míst jsou zařazeny 

do určitého stupně. Je třeba vybrat takový stupeň, který nejlépe odpovídá 

charakteristice hodnocené práce. Metoda je jednoduchá, rychle a snadno pouţitelná 

pro rozsáhlé soubory prací. Jejím problémem je vyuţitelnost u rozmanitých prací  

a její menší citlivost na změny v povaze a obsahu prací. 

 

 Metoda pořadí prací 

Rozdíl mezi prostým vytvářením pořadí a analytickými metodami spočívá v tom, ţe 

metoda pořadí se nepokouší kvantifikovat, bodovat soudy. Armstrong (2009).  

Sestaví se pořadí hodnocených prací podle toho, jak je vnímám jejich relativní 

význam. Tato metoda je pouţitelná spíše v menších organizacích. Je jednoduchá, 

srozumitelná, časově a organizačně nenáročná, ale je velmi subjektivní, je těţké najít 

argumenty, které by odůvodňovaly pořadí prací. 
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 Metoda párového porovnávání 

Při této metodě se navzájem porovnávají práce. Cílem je porovnat všechny moţné 

vytvořené dvojice prací a přidělit jim body. Práce, která získá nejvíce bodů je potom  

i nejvíce ohodnocena. Metoda je jednoduchá, snadná pro pochopení, o něco 

systematičtější neţ metoda pořadí prací, ale také je subjektivní, obsahuje velké 

mnoţství výpočtů a je zde problém s objektivním udělováním počtu bodů. 

2.8.3c Trţní oceňování 

 Podle Armstronga (2009) trţní oceňování není v pravém slova smyslu 

procesem hodnocení práce. Jedná se o přístup, který často vyuţívá vrcholové 

vedení, protoţe se zaměřuje na konkurenceschopnost na trhu talentů.  

Toto oceňování je moţné provést pomocí mzdových šetření, na základě 

členství v jakési skupině organizací.  

Trţní oceňování znamená ve své nejhrubší podobě stanovení sazby za 

nějakou práci na určité úrovni, která je nutná pro získání nebo si udrţení pracovníka. 

Armstrong (2009). 

Toto oceňování můţe vést k problémům, které se týkají stejné odměny za 

práci stejné hodnoty. Proto je třeba objektivně zdůvodnit jakékoliv rozdíly 

v odměňování za práci stejné hodnoty. 

2.9 Mzdové/platové struktury 

 Tuto strukturu tvoří tarifní stupeň a rozpětí mzdového/platového tarifu. Toto 

rozpětí má své minimum a maximum. Mzdová/platová struktura plní několik funkcí 

jako jsou například informace pro řízení základních peněţních odměn (někdy  

i zaměstnaneckých výhod). Usnadňuje vytvoření spravedlivé, slušné a průhledné 

politiky odměňování a motivování zaměstnanců. Definuje úroveň mezd/platů  

u jednotlivých prací. Poskytuje prostor pro zvýšení odměny podle výkonu, 

dovedností, schopností a přínosu. Zaměstnanci jsou pomocí ní informováni o úrovni 

mezd/platů a jejich diferenciaci a usnadňuje kontrolu mzdových/platových nákladů 

organizace. 
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2.9.1 Dva základní způsoby tvorby mzdové/platové struktury 

 Tarify na sebe navazují tak, ţe mzda/plat zaměstnance můţe být zvýšen 

pouze přeřazením do stupně vyššího. 

Tarifní stupně se překrývají tak, ţe je moţné výborného zaměstnance, který je 

v niţším tarifním stupni, odměnit lépe neţ podprůměrného zaměstnance ve vyšším 

stupni. 

 V celé organizaci můţe být zavedena jediná mzdová/platová struktura a nebo 

existují různé struktury na různých úrovních (struktura pro TOP management, 

manaţery, specialisty a odlišná struktura pro ostatní zaměstnance). 

 Klíčovým faktorem pro rozhodování o tom, kolik by firma měla mít mzdových 

úrovní, by měla být analýza dynamiky platů v daném odvětví a plánovaná pozice na 

trhu. Například i kdyţ při hodnocení komplexnosti pracovních pozic se dospěje 

k závěru, ţe tři různé pracovní pozice mají tři různé úrovně komplexnosti práce 

neznamená to, ţe musíme vytvářet tři různé mzdové úrovně. 

2.9.2 Struktury stupňů 

 Struktury úzkých stupňů 

Tato struktura je tvořena vzestupnou řadou tarifních stupňů práce, do kterých jsou 

většinou na základě přidělených bodů při hodnocení práce zařazeny jednotlivé práce, 

které přinášejí přibliţně stejnou hodnotu. Můţe jít o 10 nebo i více stupňů. Výhodou 

je, ţe se tato struktura teoreticky snadno řídí, jelikoţ větší počet stupňů umoţňuje 

citlivé rozlišování mezi různými úrovněmi povinností a odpovědnosti. Na pohled se 

můţe pracovníkům zdát, ţe nabízejí spoustu příleţitostí pro růst mzdy/platu 

v důsledku přesunu do vyššího stupně. Problémem je při existenci příliš mnoha 

stupňů neustálý tlak na přeřazování do vyšších stupňů zároveň to zvyšuje význam 

povýšení jako prostředku platového postupu, coţ nemusí být vţdy v souladu 

s potřebami organizace, která se snaţí být flexibilnější a rozvíjet schopnosti 

zaměstnanců pomocí přesunů v rámci stupňů. 

 

 Struktury širokých stupňů 

Tyto struktury mají většinou 6 aţ 9 stupňů, pouţívá je více společností jelikoţ lépe 

představují hierarchii v dnešních plošších organizačních strukturách. Jejich 

pouţitelnost je flexibilnější, snadněji říditelná a mohou zmírnit problém 

nekontrolovaného pohybu mezi stupni. 
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 Širokopásmové struktury 

U této struktury se jedná o vytvoření čtyř nebo pěti tzv. pásem. Zatřiďují se zde 

všechny práce v organizaci s výjimkou vrcholových funkcí. V širokých pásmech je 

řízení odměňování pruţnější neţ v uvedených předchozích stupňovitých strukturách. 

V jednotlivých pásmech je dostatečný prostor pro mzdový/platový růst, který 

odpovídá rozvoji kariéry zaměstnance aniţ by musel být přeřazen do vyššího stupně. 

Tyto struktury se snaţí o posílení pravomocí liniových manaţerů při stanovení úrovně 

mezd a platů a posílit tak jejich autoritu. U organizace s plochou strukturou směřuje 

rozvoj kariéry směrem k prohlubování pracovních kompetencí a tak sníţení tlaku na 

zvyšování počtu tarifních stupňů. Všeobecně se zjistilo, ţe tyto struktury se řídí 

obtíţněji neţ úzké stupně jelikoţ jsou kladeny významné poţadavky na liniové 

manaţery a také personalisty. Dalším problémem můţe být vyvolání významných 

příleţitostí pro zaměstnance v oblasti odměňování, které se nepodaří naplnit. 

 

 Struktury skupin kariéry 

Obvykle mají tyto struktury mezi šesti aţ osmi úrovněmi. Ve skutečnosti se jedná  

o jednotnou stupňovitou strukturu, ve které je kaţdý stupeň rozdělen na skupiny 

kariéry. Definují tedy dráhy kariéry tzn. určují co lidé musí znát a být schopni dělat, 

aby posunuli svou kariéru v rámci skupiny a vytvářeli si příleţitosti v jiných druzích 

kariéry. Rozdíl mezi stupňovitou strukturou a strukturou skupin kariéry je v tom, ţe  

u stupňovité struktury jsou definice stupňů stejné, ale u struktury skupin kariéry 

existují zvláštní definice, které jsou vyjádřeny v podobě poţadavků na schopnosti. 

Struktury skupin kariéry vytvářejí základní kámen pro plánování osobního rozvoje coţ 

je v souladu s dobrými postupy v řízení lidských zdrojů. Vytvoření a řízení těchto 

struktur je značně obtíţnější neţ v případě jednotných struktur. 

 

 Struktury skupin prací/pracovních míst 

Tyto struktury jsou pouţívány z důvodu, ţe některé druhy zaměstnání vyţadují 

odlišný přístup jak z hlediska odměňování, tak z hlediska rozvoje kariéry. Jsou 

populární a vhodné pro organizace, ve kterých je zaměstnáváno mnoho specialistů 

a vzdělaných zaměstnanců. Tyto struktury mohou však vést k nestejnému 

odměňování práce stejné hodnoty v různých skupinách pracovních míst a tyto rozdíly 

mohou být obtíţně objektivně zdůvodnitelné. 
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 Kombinované struktury 

V této struktuře se jedná o kombinaci širokopásmové struktury se strukturou 

odměňování skupin prací. To napomáhá k určité pruţnosti v odměňování  

a mzdový/platový postup jednotlivých zaměstnanců, kteří vykonávají různé druhy 

práce, ale je moţné udrţet pochopitelnost systému odměňování v celé organizaci. 

 

 Mzdové bodové stupnice 

Tato struktura se pouţívá často ve veřejném sektoru nebo v dobrovolných 

organizacích a všude tam, kde se věří, ţe je nemoţné správně a důsledně měřit 

rozdíly v úrovni výkonu. Tato stupnice je sloţena z rostoucích řad bodů v rozpětí od 

nejméně k nejvýše placeným pracím. Tento přírůstek v bodové stupnici můţe být 

konstantní nebo se můţe zvyšovat. 

2.10 Mzdová šetření 

 Aby organizace byla v problematice mezd a platů konkurenceschopná musí 

vědět, jak za stejnou práci platí jiné organizace v daném regionu, určitém odvětví či 

oboru. Po vzoru zahraničních organizací se i u nás na mzdové šetření pohlíţí jako na 

velmi uţitečný nástroj v problematice odměňování v organizaci. U mzdových šetření 

jsou základní otázky výše základních tarifů, délka pracovního dne, normální délka 

pracovního týdne, zvláštní příplatky, poskytované zaměstnanecké výhody atd..  

 Při mzdových šetřeních mohou nastat i problémy.  Pro tvorbu a modelování 

systému odměňování jsou průzkumy trhu nevyhnutelné. Meziroční přehodnocování 

mezd/platů nemůţe být, ale přímo závislé na výsledcích průzkumu, ale na zvolené 

strategii a modelu odměňování. Meziroční údaje v platových průzkumech nezávisí 

jen na zachování stejných společností v průzkumu, ale i na stejných zaměstnancích, 

coţ je velmi problematické. Další problémy mohou být příliš široké nebo nepřesné 

kategorie prací a odvětví, necitlivost na zaměstnanecké výhody, obtíţná 

srovnatelnost typu a velikosti organizace z vlastní organizací, nereprezentativní výběr 

organizací, příliš malý vzorek organizací. Proto je potřeba, aby se zajistilo, ţe 

organizace se kterými se vlastní organizace porovnává, byly opravdu srovnatelné  

a zváţily se i další faktory. Jako jsou například odlišnosti v popisech pracovních míst, 

načasování úprav atd..  
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 Na mzdová šetření dále navazuje mzdová/platová struktura organizace. Aby 

mzdová/platová struktura organizace odpovídala výsledkům mzdových šetření  

i hodnocení práce v dané organizaci, musí se někdy konstruovat dvě mzdové křivky. 

Jedna zaloţená na současných platových tarifech a druhá na mzdových šetřeních. 

Po porovnání obou křivek je moţné zjistit, zda jsou mzdové/platové tarify určeny 

správně a nebo zda byla práce přesně hodnocena. 

2. 10.1 Cíle mzdových šetření 

 Získat informace o ceně pracovní síly na trhu práce 

 Utvoření nebo poopravení představ zaměstnanců o ceně určitých prací 

 Pozitivní dopad na motivaci zaměstnanců 

2.10.2 Zdroje informací pro mzdová šetření 

 Publikovaná šetření 

Tyto šetření často vytvářejí personální agentury nebo také některé statistiky Českého 

statistického úřadu. Jedná se o údaje o odměnách manaţerů, specialistů a dalších 

pracovníků. Tato šetření, ale poskytují většinou pouze rámcové informace. 

 Speciální šetření 

Tyto šetření si organizace můţe provádět sama a nebo si najme specializovanou 

agenturu. Zadání úkolu specializované agentuře je nákladnější, ale uspoří čas  

a výsledky tohoto šetření mohou být více vypovídající a to z toho důvodu, ţe 

konkurenční organizace raději odpovídají na otázky od renomovaného konzultanta. 

Mzdová šetření provádějí např. tyto firmy PriceWaterhouseCooper a společnost 

TREXIMA, která úzce spolupracuje i s MPSV. 

 Klubová šetření 

Jedná se o šetření, kterého se účastní určitý počet organizací, které se na tomto 

šetření dohodnou.  

 Inzeráty 

Řada organizací spoléhá na informace o mzdách z inzerátů, ale tato data mohou být 

zavádějící. Zaměstnanec můţe nakonec obdrţet jinou odměnu a je problematické 

najít vhodný srovnatelný protějšek pro porovnávání. 
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 Publikace a odborné články 

Publikace a odborné články mohou slouţit jako další zdroje informací pro mzdová 

šetření. Organizace jejich pomocí můţe sledovat vývojové trendy v odměňování, 

mzdách nebo platech atd.. 

2.11 Složky systému odměňování 

Systém odměňování se skládá z více forem. 

2.11.1 Peněţní odměny 

a) mzda, plat 

o pevná (je dána tarifem, zákony atd.) 

o pohyblivá (slouţí jako prémie, osobní ohodnocení) 

 

 Odborníci se shodují, ţe poměr pevné k pohyblivé sloţce by měl činit 

minimálně 70 % : 30  %. Struktura platu nebo mzdy je ovlivněna pracovním místem 

(které dává zaměstnanci pozici ve firmě a k tomu jeho odpovídající tarifní zařazení), 

osobními předpoklady zaměstnance (kvalifikace, vzdělání, praxe, atd.), výkonností 

(to znamená výsledky práce, přínosem zaměstnance). 

 

b) zaměstnanecké výhody 

2.11.2  Nepeněţní odměny  

a) uznání 

b) ocenění 

c) úspěch 

d) zodpovědnost 

e) osobní růst  

 

2.11.3 Základní peněţní odměna 

 Základní peněţní odměna je pevný plat nebo mzda, kterou tvoří sazba za 

určitou práci nebo pracovní místo. Pro manuální pracovníky můţe být sazba určena 

jako výkonová a nebo časová. Základní peněţní odměna můţe slouţit jako základna 

pro určení dodatečných odměn v závislosti od výkonu a schopností. Základní úrovně 
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peněţní odměny za práci mohou vycházet z hierarchického  uspořádání pracovních 

míst nebo se stanovují podle sazeb na trhu práce. Alternativou při jejich určení můţe 

být i kolektivní vyjednávání nebo individuální dohody. 

 

2.11.4 Celkové výnosy 

 Celkové výnosy jsou počítané jako součet základní odměny a všech 

dodatečných odměn. Tvoří částku peněz, která se odvádí na účet zaměstnance. Je 

důleţité vysvětlit zaměstnancům z čeho se celkové výnosy skládají a jak se došlo ke 

konečné sumě. 

 

2.12 Mzdové/platové formy 

 V praxi se většinou pouţívá kombinace několika mzdových/platových forem. 

Firma se musí rozhodnout za co bude zaměstnance odměňovat. Za jeho 

odpracovanou dobu nebo za jeho výkon nebo i za další zásluhy. Dále se musí 

rozhodnout zda odměna zaměstnance za výkon bude vázána na výkon individuální 

nebo skupinový nebo celopodnikový. Systém odměňování v organizaci není vytvořen 

na celou dobu ţivotnosti organizace. Tento systém se průběţně mění i s vývojem 

organizace od fáze zaloţení organizace přes zralost organice k fázi regenerace 

organizace. Tento systém je potřeba neustále sledovat, prověřovat a účelně ho 

zlepšovat. 

 

2.13 Nejběžnější formy odměňování 

 Časová mzda/plat 

 Úkolová mzda/plat 

 Mzda/plat za očekávané výsledky práce 

 

2.13.1 Časová mzda/plat 

 Tato mzda je určena hodinovou, týdenní, měsíční částkou. Zaměstnanec je 

zaplacen za to, kolik času stráví v práci. Nezohledňuje to jeho výkon. V praxi je tato 

formo často rozšířená. Zohledňuje kolik let je pracovník v jedné organizaci. 
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Podmínkou je, aby tato základní mzdová sazba byla dostatečně vysoká, aby 

uspokojila většinu potřeb lidí. 

 

Výhody: 

 Jednoduchý a levný systém 

 Srozumitelný pro zaměstnance 

 Nevyvolává spory 

 Snadné odhadování a plánování mzdových/platových nákladů 

 

Nevýhody: 

 Nemotivuje k vyššímu výkonu 

 Není výhodný pro lidi, kteří často mění zaměstnání 

 Nemotivuje zaměstnance, kteří dosáhli mzdový strop 

 Má omezený účinek pro zdokonalování systému 

 

2.13.2 Úkolová mzda/plat 

 Je vhodná pro odměňování dělnické práce a proto je často pouţívána 

v prostředí výroby. Zaměstnanec je placen určitou částkou za kaţdou jednotku práce, 

kterou vykoná.  Tato mzda se vypočítá  tak, ţe vynásobíme počet vykonaných 

jednotek práce a sazbu za jednu jednotku práce. Můţeme volit mezi individuální  

a skupinovou prací. Kaţdá z těchto voleb má své výhody i nevýhody. 

Individuální úkolová práce 

Výhody: 

 Motivuje k vyššímu výkonu 

 Přináší vyšší výdělky 

 Menší potřeba dohledu 

 Pokud je práce vykonána rychleji, klesají náklady 

 

Nevýhody: 

 Vznik rozporů při stanovování jednotek práce 

 Kvantita na úkor kvality 

 Můţe vyvolat neshody mezi spolupracovníky 
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 Vychází z předpokladu, ţe zaměstnanci jsou motivování k vyššímu výkonu 

pouze penězi 

 

Skupinová úkolová práce 

Výhody: 

 Zainteresovanost zaměstnanců na vedení firmy 

 Zaměstnanec vidí, jak se aktivně podílí na zvyšování efektivity celé organizace 

 Je levnější zavádět a udrţovat celopodnikové systémy odměňování podle 

výkonu neţ individuální systém odměňování 

 Moţnost prodiskutovat finanční informace se zástupci zaměstnanců 

 

Nevýhody: 

 V myšlení zaměstnanců existuje slabé spojení mezi výhodami a jejich úsilím 

 Systémy mohou být málo srozumitelné 

 Hodnota příplatku můţe být znehodnocena např. inflací 

 Problém s odměňováním reţijních zaměstnanců 

2.13.3 Mzda/plat za očekávané výsledky práce 

 Jde o odměnu za dohodnutý soubor prací, za dohodnutý výkon mezi 

zaměstnavatelem a zaměstnancem. Tento soubor prací nebo výkon je odveden 

v určitém období a v odpovídajícím mnoţství a kvalitě. Zaměstnanec má jistotu 

příjmu během dohodnutého období a můţe v tomto období korigovat své výkyvy ve 

výkonu. Tato forma se často vyskytuje u dělníků, specialistů a niţších a středních 

vedoucích zaměstnanců. 

 

Typy mezd/platů za očekávané výsledky práce: 

 Smluvní mzda/plat (odměna po vyhodnocení úkolu a po uplynutí dohodnutého 

období) 

 Mzda/plat s měřeným denním výkonem (pevná stálá mzda se soustavným 

sledováním výkonu) 

 Programová mzda/plat (pevná částka během plnění úkolu, následuje 

vyhodnocení úkolu a poté vyplacení odměny, která obsahuje určitý podíl 

variabilní sloţky) 
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2.14 Zásluhové odměňování 

 Zásluhové odměňování se vztahuje k individuálnímu výkonu, přínosu, 

schopnostem nebo dovednostem, či k výkonu týmu nebo organizace. Snaţí se posílit 

vazbu odměny na výkon, zviditelnit ji a tím zaměstnance motivovat. 

2.14.1 Odměna podle výkonu 

 O výkonovém odměňování můţeme hovořit tehdy, pokud část mzdy 

zaměstnance mu není předem zaručena, ale odvíjí se od jeho výkonu pro organizaci. 

Tento výkon musí být objektivně měřitelný a zároveň musí být pro tento výkon 

předem stanoveny určité cíle. Pro výkonové odměňování je moţné vytvořit mnoho 

systémů a ţádný z nich není bez určitých nedostatků. Praxe však ukazuje, ţe vhodně 

koncipované systémy výkonového odměňování se mohou stát účinným nástrojem 

k navýšení produktivity i pracovní spokojenosti zaměstnanců. 

Podle Horváthové a Čopíkové 2007 odměna můţe motivovat, jsou-li splněny tyto 

podmínky: 

 

 Je–li vázána na jasně stanovený úkol či pracovní cíl 

 Výkonová odměna záleţí na objektivní hodnocení a pracovním výsledku, které 

zaměstnanec nebo pracovní skupina můţe přímo ovlivnit 

 Je vázána na realistické cíle 

 Je jistá 

 Musí se odvíjet od vlastního výkonu zaměstnance 

 Odměna musí být významná, aby vynaloţené úsilí stálo za to 

 Jasná a srozumitelná pravidla pro přiznání odměny 

 Odměna by měla být vyplacena ihned po splnění cíle, po odvedení výkonu 

 

Nástroje výkonového odměňování: 

 Tyto nástroje mohou mít v praxi řadu podob, které mohou být vzájemně 

kombinovány. K hlavním pouţívaným nástrojům výkonového odměňování patří 

individuální výkonnostní odměna (výška základní odměny nebo mimořádná odměna 

je závislá na hodnocení výkonu), mimořádné odměny/bonusy (jsou to odměny 

závislé na dosáhnutí předem stanoveného cíle, který je navrţen tak, aby 

zaměstnance motivoval k dosáhnutí vyšší úrovně výkonu), prémie (jsou to odměny 
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závislé na dosáhnutí předem stanoveného cíle, který je navrţen tak, aby 

zaměstnance motivoval k dosáhnutí vyšší úrovně výkonu), provize (je to forma 

odměny, které se pouţívá na odměňování obchodních zástupců a je tvořena na 

základě procenta z hodnoty prodeje, kterou uskuteční), odměna závislá na délce 

zaměstnání (je to odměna, která se zvyšuje o pevnou hodnotu na stupnici v závislosti 

od délky zaměstnání). Dalšími moţnostmi jsou například zaměstnanecké akcie  

a opce na akcie, podíly na zisku, tantiémy, odměny za zlepšovací návrhy atd.. 

 

2.14.2 Odměňování podle kompetencí (měkké, tvrdé) 

 Kompetenční modely se ve firmách stále více rozšiřují. Souvisí to 

s přechodem od plánování mzdové politiky k hodnotové propozici. Je důleţité, ţe 

pod kompetencemi nejsou chápány pravomoce, ale určité behaviorální poţadavky 

(měkké kompetence) a nebo jasněji definované technické schopnosti (tvrdé 

kompetence). 

 

 

Technické kompetence (tvrdé) 

 Tato metoda váţe zvýšení mzdy nebo platu na rozsah, druh a hloubku 

dovedností, které jedinec získal a pouţívá. Princip spočívá v tom, ţe pro určité dosti 

široce pojaté zaměstnání (roli) se vytvoří jakási inventura ţádoucích odborných 

schopností. 

 Například účetní se měl původně rozvíjet ve znalostech účetnictví a daňový 

specialista v oblasti daní. Chyba spočívá ve ztotoţnění školení s kompetencemi, na 

rozdíl od formování kariérních kompetenčních shluků. Vhodnějším řešením je 

formulovat například kompetenci jako „ekonomické znalosti“, ve které účetní i daňový 

specialista postupuje v rámci stejné kariérní dráhy do expertního stádia tak, ţe 

zvládá více odborných oblastí. Účetní se dostává na expertní znalost účetnictví 

s pokročilou znalostí daňové problematiky, zatímco daňový specialista se stává 

expertem na daně s pokročilou znalostí účetnictví. 

  Pro manaţera je efektivnější a spolehlivější hodnotit posun účetního v kariérní 

dráze podle komplexních ekonomických znalostí (ekonomika, daně, účetnictví, 

pojišťovnictví atd.) neţ jen podle znalostí účetnictví. U modelů tvrdých technických 
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kompetencí je potřebné vytvářet spíš širší rámce znalostí, neţ jejich identifikaci 

s partikulárním školením. 

 

Výhody: 

 Podporuje flexibilizaci zaměstnanců i flexibilizuje organizaci.  

 Usnadňuje zavádění nové techniky a technologie a rychlou změnu sortimentu. 

 Zvyšuje jistotu zaměstnání, spokojenost s prací a ve svých důsledcích 

napomáhá k zaměstnatelnosti a konkurenceschopnosti na trhu práce. 

 Sniţuje náklady práce (lidé jsou více vyuţitelní, není nutné zaměstnávat široký 

okruh specialistů). 

 Můţe napomoct ke zlepšení pracovních vztahů v organizaci. 

Nevýhody: 

 Nákladnější způsob odměňování. 

 Zatím není prokázán pozitivní dopad na růst produktivity práce. 

 Při nevyuţívání některých znalostí dochází k zapomínání. 

 Problém pouze povrchového pohledu na problém. 

 

Měkké kompetence (podle schopností) 

 Lidé dostávají peněţní odměny v podobě přírůstku ke své základní mzdě nebo 

platu podle úrovně schopností, které při vykonávaní svých rolí demonstrují. Tato 

odměna vyhovuje koncepci řízení lidského kapitálu, která klade důraz na dovednosti 

a schopnosti, které lidé přinášejí na pracoviště. Při tomto odměňování se organizace 

dívá dopředu a nikoliv zpátky. Tato odměna nepřehání zdůrazňování kvantitativních 

cílů, coţ se děje u odměny podle výkonu. 

 Avšak vynořují se dva problémy - za co máme platit? Máme platit za to, jak se 

lidé chovají nebo za jejich odborné schopnosti? Kdyţ budeme odměňovat dobré 

chování, mohou se objevit potíţe. Jedná se o sloţitou povahu toho, co má být 

měřeno. 

 Máme platit za to, ţe někdo má odborné schopnosti nebo za to, ţe je 

pouţívá? Efektivní pouţívání odborných schopností můţeme posoudit pouze 

s propojením na výkonové odměňování. Proto se v praxi spíše zavádějí 

kombinované systémy odměňování tzn., ţe lidé jsou odměňováni jak podle 

schopností  tak  i podle výkonu. 
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 Při tvorbě měkkých kompetenčních modelů je potřebné zohlednit všechny 

zainteresované strany. Nejčastěji se měkké kompetenční modely tvoří na základě 

analýzy firemní kultury, očekávání vrcholového vedení a zjištění ze skupinových 

diskusí se zaměstnanci. Je vhodné i přidat pohled zákazníků firmy a sledovat 

významovou a hodnotovou vyváţenost modelu. 

2.14.3 Odměna podle přínosu 

 Posuzují se výsledky práce jedince, tak se i posuzuje to, co tento jedinec do 

práce vnáší v podobě úrovně schopností, chování i odborných schopností 

ovlivňujících tyto výsledky. Odměňuje se tedy nejen to, čeho pracovníci dosáhli, ale  

i jak toho dosáhli. Jde vlastně o smíšený model, který kombinuje odměňování podle 

výkonu a odměňování podle schopností.  Hodnotící osoba by si měla uvědomit, jaký 

vliv měl určitý jedinec na výkon týmu, jaké schopnosti vnesl tento jedinec do řešení 

úkolu a jak přispěl ke konečnému výsledku. Rozhodnutí týkající se odměn podle 

přínosu závisí na rozhodnutích liniových manaţerů a odměňování podle přínosu 

bude fungovat jenom tehdy, budou-li linioví manaţeři schopni docházet ke zdravým  

a správným úsudkům a budou-li  ochotni touto činností trávit čas. 

2.14.4 Projektové odměňování 

 Předpokládá se, ţe zaměstnanec by měl projekty chápat jako součást svých 

povinností. Jako náhrada se potom projektová práce odměňuje pomocí měkkých 

kompetenčních modelů, prémií atd.. Je dobré pokud si organizace tuto poloţku 

zahrne do systému odměňování jiţ při jeho vytváření. To se týká hlavně 

zaměstnanců,  kteří při své standardní práci pracují ještě na více časově náročných 

interních projektech. 

 Druhou skupinou je specifické projektové odměňování pro projektová 

oddělení. Při tvorbě odměn pro zaměstnance,  kteří pracují hlavně na projektech se 

zohledňují tři úrovně: 

 Výsledek celého projektu 

 Výsledek dané fáze projektu 

 Individuální ohodnocení 

Zaměstnanec, který pracuje na tříměsíční fázi projektu, má niţší bonusovou bázi neţ 

ten, který zabezpečuje osmiměsíční fázi projektu s pětinásobným rozpočtem. Při 

postupu od juniornějších pozic k seniornějším  je dobré motivovat zaměstnance, aby 
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všichni nesměřovali jen k práci na fázi, která je oceněna největším bonusem, ale 

pokud je to moţné zavést rotaci zaměstnanců. 

2.14.5 Odměňování pomocí Balanced Scorecard 

 Tento typ odměňování je jeden z nejnáročnějších systémů, ale zároveň jeden 

z nejtransparentnějších. Variabilní odměňování prostřednictvím BSC vyţaduje 

přísnější kontrolu kauzality cílů a jejich kalibrace. Na začátku je třeba definovat 

strategickou mapu, která vychází z vizí, hodnot společnosti. Strategická mapa 

obsahuje cíle vrcholového vedení, které se dále kaskádují na niţší úrovně vedení. Je 

zde rozdíl od MBO v tom, ţe se cíle nekaskádují aţ na individuální rovinu. V této 

rovině je moţné pouţít matici cílů nadřízeného, která poslouţí jako základ pro 

variabilní odměnu všech členů daného týmu. Cílem metody BSC je, aby podnik 

dosahoval dobrých výsledků ve všech výkonových perspektivách. Jednotlivým 

ukazatelům je proto zpravidla přidělit určité relativní váhy. Současně je potřeba 

zabránit tomu, aby neplnění některých ukazatelů nemohlo být při hodnocení 

kompenzováno plněním ukazatelů jiných. Váţení a souhrnné hodnocení jednotlivých 

ukazatelů je moţné provést několika způsoby. Nejjednodušší vypadá tak, ţe se 

jednotlivým výkonovým kritériím přidělí percentuální váhy tak, ţe jejich součet se 

rovná stu. Většinou nejvyšší váhu mají finanční výkonová kritéria, ale jejich relativní 

význam by neměl být aţ tak vysoký, ţe by mohl zastínit ostatní ukazatele. 

2.14.6 Dodatkové formy odměňování 

 Mohou, ale nemusejí být přímo vázány na výkon.  Jsou jednorázové nebo 

opakované. Jsou určeny některým pracovníkům nebo všem. Například se jedná  

o povinné a nepovinné příplatky, 13. plat, vánoční příspěvek,  příspěvek na 

dovolenou a mnohé další, které jsou rozebrány v kapitole zaměstnaneckých výhod. 

2.15 Zaměstnanecké výhody 

 Jde o prvky odměny, která je poskytována navíc k různým formám vyplácené 

odměny. Jedná se o nepřímou hmotnou formu odměňování, jeţ zaměstnavatel 

dobrovolně poskytuje nad rámec povinně stanovených dávek, pokud na ně má. 

Mnozí zaměstnavatelé malých a středních firem nepovaţují za potřebné se 

zaměstnaneckými výhodami zabývat. Jsou přesvědčení o tom, ţe prioritou je běţné 

zvyšování mezd svým zaměstnancům. Avšak zaměstnanecké výhody přispívají  

k uspokojování osobních potřeb zaměstnanců. Ovlivňují získání kvalitních 
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zaměstnanců a posilují jejich angaţovanost a loajalitu. Cílem politiky 

zaměstnaneckých výhod je získat a zároveň si udrţet kvalitní zaměstnance, 

omezovat nespokojenost a fluktuaci zaměstnanců, poskytnout organizaci  

i zaměstnancům daňové výhody. 

 

2.15.1 Problém zaměstnaneckých výhod 

 Většinou je zaměstnanci berou jako standard, jako přirozenou součást 

pracovního vztahu. Neuvědomují si jejich náklady a to, ţe jde o nadstandardní péči. 

U plošně poskytovaných výhod můţe docházet k nepruţnosti a tím k sníţení 

pozitivního efektu zaměstnaneckých výhod. Některé firmy poskytují tyto výhody na 

základě srovnání s konkurencí, trhem nebo pod tlakem poradenských firem, ale 

neuvědomují si, ţe třeba právě takto zvolené výhody nepřináší nic organizaci. 

 Studie Salary & Benefits Guide 2009-2010 společnosti Robert Half také 

ukázala, ţe oblast zaměstnaneckých výhod byla v roce 2009 výrazně zasaţena 

nepříznivou ekonomickou situací. „Z výsledků průzkumů vyplývá, ţe firmy omezovaly 

benefity průřezově ve všech sledovaných oborech. K jejich odebírání docházelo cca 

v 25–40 % případů, nejvýznamněji u finančních a účetních pozic. Mezi nejčastěji 

odebrané výhody patřily jazykové kurzy a 13. platy,“ uvádí Aleš Kříţek, ředitel 

společnosti Robert Half v České republice. 



 29 

Vývoj zaměstnaneckých výhod v letech 2007 – 2008 

Tab. 2.2 vývoj zaměstnaneckých výhod v letech 2007 - 2008 

 

 Podle Dagmar Šimonové ze společnosti LMC, která provozuje pracovní 

portály Jobs.cz nebo Práce.cz, patří mezi benefity budoucnosti zejména ty, které 

budou slaďovat pracovní a soukromý ţivot zaměstnance. Jedná se především 

o práci z domova, práci na zkrácený úvazek přes firemní školky aţ po podobné 

sluţby. Se stárnutím populace bude také stále více zaměstnanců řešit problém, jak 

se dobře postarat o své staré rodiče či jiné příbuzné a při tom nezanedbávat svou 

práci, informuje Dagmar Šimonová a dodává: „Přímo průlomovým benefitem by byly 

firemní školky“. A právě firemní mateřské školy naráţejí dle slov Šimonové na úskalí 

nepruţných českých zákonů a příliš rigidních hygienických předpisů. 

 Rezervy jsou tak ještě v méně nápadných, za to promyšlených benefitech, 

které nejsou pomyslnou náplastí na stres, ale pomáhají stresu předcházet. 

2.15.2 Rozdělení zaměstnaneckých výhod 

2.15.2.a  Z hlediska cílové skupiny, na kterou se zaměstnanecké 

výhody zaměřují 

 

a) benefity individuální (zaměřené na konkrétní osoby a jejich osobní situace) 

b) skupinové (jsou poskytovány větším skupinám nebo všem zaměstnancům) 
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2.15.2.b  Z hlediska způsobu poskytování (cafeteria systém) 

 Organizace často nabízejí větší spektrum zaměstnaneckých výhod a tak 

umoţňují svým zaměstnancům zvolit si výhody, které jim nejvíce osobně vyhovují  

a vytvořit si takto svůj osobní balíček odměn. Jedná se o tzv. cafeteria systém. 

Zaměstnanec sbírá na svůj osobní účet body nebo virtuální peníze a za ty si pak 

vybírá zaměstnanecké výhody. Tento systém můţe mít více variant. Jeho výhodami 

jsou průběţná aktualizace potřeb zaměstnanců, je transparentní a spravedlivý. 

Upřednostňuje individualitu zaměstnance a zvyšuje jeho spokojenost a loajalitu. 

K tomuto systému je potřeba velmi intenzivní komunikace, je administrativně 

náročnější a společnost se mu musí častěji věnovat, aby správně reflektovala 

potřeby zaměstnanců. 

 

 

Systém bufetu (výčet zaměstnaneckých výhod s moţností si je vybrat do výše 

svého zaměstnaneckého účtu)  

 

Obr. 2.1 Graficky systém bufetu 

 

 

a) systém jádra (je pevně stanoveno jádro zaměstnaneckých výhod pro všechny 

zaměstnance, které mohou vyuţívat všichni zaměstnanci firmy např. 

stravování, prevence zdraví a zbývající zaměstnanecké výhody jsou 

v nabídce. Tato varianta se objevuje většinou ve firmách, kde působí odbory. 

Jedná se o přechod z plošného poskytování zaměstnaneckých výhod 

k diferencovanému přístupu.) 

 

Jednotlivé 

zaměstnanecké výhody 
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Obr. 2.2 Graficky systém jádra 

 

 

b) systém „bloků“ pro kategorie zaměstnanců (jsou nadefinované kategorie 

zaměstnanců např. muţi, ţeny, zaměstnanci z rizikových pracovišť, mladí 

zaměstnanci apod. a k nim je vytvořena nabídka zaměstnaneckých výhod.)   

 

 

 

 

 

 

Obr. 2.3 Graficky systém bloků 

 

2.15.2.c Z hlediska daňových dopadů 

 

Daňově optimální benefity: 

 Vzdělávání 

 Penzijní připojištění 

 Ţivotní pojištění 

Daňově přijatelné benefity: 

 Rekrace a rekreační zařízení 

 Vyuţití sportovních, vzdělávacích a zdravotnických zařízení 

 Poskytování přechodného ubytování 

 

Volitelný 

blok 

Jádro 

Jednotlivé kategorie 

zaměstnanců a k nim 

nabídka výhod 
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Daňově nevýhodné benefity: 

 Úhrada pohonných hmot pro soukromé účely zaměstnance 

 Úhrada soukromých telefonních hovorů zaměstnance 

2.16 Řízení systému odměňování 

2.16.1 Mzdový/platový rozpočet 

Mzdový/platový rozpočet slouţí k tomu, aby byly plánovaně rozmístěny  

a vyuţity lidské zdroje, které jsou potřebné ke splnění cílů organizace. Podle 

Horváthove a Čopíkové (2007) výše ročního mzdového/platového rozpočtu vyplývá 

z počtu osob, které budou zaměstnány a ze mzdových/platových sazeb,  podle 

kterých budou tyto zaměstnané osoby během rozpočtovaného roku vypláceny. 

 V rozpočtu jsou zahrnuty také náklady na zaměstnanecké výhody a příspěvky 

zaměstnavatele na povinné pojištění. Rozpočet je třeba opravovat podle odhadů 

změny počtu zaměstnanců, podle všeobecných nebo individuálních úprav a podle 

změny nákladů na zaměstnanecké výhody. 

 

2.16.2 Základní rozpočet 

 Je sestaven pro organizaci jako jeden celek a v rámci tohoto souhrnu by měly 

být upravovány rozpočty jednotlivých útvarů tak, aby odpovídaly různým potřebám  

a okolnostem. Horváthová, Čopíková (2007). 

 

2.16.3 Hodnocení systému odměňování 

 V kaţdé organizaci by systém odměňování měl být pravidelně kontrolován tak, 

aby bylo moţné posoudit jeho efektivnost a míru s jakou vytváří přidanou hodnotu. 

Kontrola je také důleţitá z toho důvodu, aby společnost zjistila nakolik tento systém 

odpovídá  jejím současným a budoucím potřebám. 

Neustále sledovat: 

 Povyšování a zvyšování kvalifikace 

 Efektivnost fungování procesů řízení pracovního výkonu 

 Údaje o částkách vyplacených na základě systému odměňování podle výkonu 

a jejich vlivu na výsledky 
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 Diferenciaci zabudovanou do mzdové/platové struktury 

 Pohyb trţních sazeb 

 

 Pokud  ve společnosti proběhne analýza nákladů a výnosů a ta nepředpoví 

nárůst přidané hodnoty, neměla by společnost přistoupit k ţádným úpravám odměn. 

Horváthová, Čopíková (2007). 

2.16.4 Mzdové/platové úpravy 

 

 Plošné mzdové/platové úpravy 

K těmto úpravám dochází vţdy, kdyţ dojde k navýšení mzdy nebo platu, které 

způsobí reakce na obecný pohyb cen a trţních sazeb nebo kolektivní vyjednávání 

s odbory. K této úpravě dochází ve většině firem jednou za rok. Většinou je tato 

úprava platná od ledna příštího roku. 

 

 Individuální úpravy mezd/platů 

Tyto úpravy se týkají jednotlivců ve firmě. Dochází k nim při změně pracovního místa, 

změně výkonu nebo schopností a dovedností. Tyto úpravy jsou prováděny zpravidla 

jednou za rok. Některé organizace vycházejí z data nástupu do zaměstnání nebo 

povýšení. Tento systém je ale náročnější na řízení rozpočtů i kontrol. 

 

 Zvýšení mzdy/platu při povýšení 

Toto zvýšení by mělo být pro zaměstnance znatelné. Z toho vyplývá, ţe by se mělo 

jednat alespoň o 10 % základní mzdy/platu zaměstnance. Tento nový plat by neměl 

převýšit nový střed zaměstnancova mzdového/platového rozpětí, aby byla moţnost 

k případným odměnám nebo sankcím. 

 

2.17 Odpovědnost za odměňování 

 Stále více jsou snahy přenášet více odpovědnosti za rozhodování  

o mzdách/platech na liniové  manaţery. Jedná se převáţně o rozhodnutí, které se 

týkají individuálních mzdových/platových úprav.  Z tohoto důvodu by linioví manaţeři 

měli být informováni o své odpovědnosti, seznámeni se mzdovou/platovou politikou 

organizace a jak by měli pochopit a uplatnit směrnice pro mzdové/platové úpravy. Je 
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potřeba liniové manaţery důkladně proškolit, aby se správně naučili diferencovat  

výkony jednotlivých zaměstnanců. 

 

Komunikace se zaměstnanci 

 Je důleţité, aby zaměstnanci správně pochopili a znali systém odměňování 

v jejich organizaci, jelikoţ dlouhodobé zkušenosti z praxe ukazují, ţe úspěšnost 

zavedení systému odměňování je z 50 % výsledkem komunikačních schopností 

personalistů. 

 

Co obecně by měli zaměstnanci znát a pochopit 

 Politiku odměňování v organizaci 

 Stupně a mzdová/platová rozpětí a způsob jak je tato struktura řízena 

 Strukturu zaměstnaneckých výhod 

 Systém hodnocení práce a jak se pouţívá 

 Jak se zvyšují mzdy/platy v rámci mzdové/platové struktury 

 Systémy odměňování podle výkonu 

 Jak fungují systémy zaloţené na dovednostech a schopnostech 

 Jak fungují procesy řízení pracovního výkonu 

 Důvody proč dochází ke změnám v systému odměňování a vliv těchto změn 

na zaměstnance 

Co by měli znát jednotliví zaměstnanci 

 Svou  třídu práce a jak byla stanovena 

 Jaké mzdové/platové příleţitosti jsou pro něj dosaţitelné 

 Jak bude hodnocen jeho výkon 

 Úroveň celkové odměny 

 Jak můţe vyjádřit svůj nesouhlas s jeho hodnocením 

2.18 Metodologie dotazníkového průzkumu 

Nejdříve je nutné si definovat problém, který chceme řešit a určit si cíle 

výzkumu. Dále si specifikujeme potřebné informace, identifikujeme si zdroje, ze 

kterých budeme tyto informace získávat. Dalším krokem je určení metody sběru, dále 

vypracování projektu výzkumu a stanovení jeho časové náročnosti. Pak se můţe 

přejít k vlastní realizaci, která se věnuje sběru informací, úpravám a analýzám těchto 

informací, jejich interpretaci a prezentaci. 
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Dotazník je nejuniverzálnější technika při sběru dat v kvantitativní metodologii.  

Příprava spočívá v: 

 Sestavení seznamu otázek, které chceme zkoumat 

 Formulaci otázek 

 Uspořádání otázek do logických bloků 

 Úpravě hladkých přechodů mezi bloky otázek 

 Doplnění úvodní části dotazníku s oslovením tázaného a identifikačními 

otázkami 

 Vyzkoušení dotazníku pomocí pilotní studie s ověřením srozumitelnosti 

otázek, vhodnosti formulace otázek, vhodnosti bloků otázek a kategorizace 

odpovědí 

 Nová formulace otázek, uspořádání bloků atd. – a nové vyzkoušení aţ do 

odstranění všech chyb a nedokonalostí. 

Na první straně dotazníku jsou vyplněna identifikační data jako např. číslo 

dotazníků a oslovení dotazovaného. Na dalších stranách jsou otázky, které byly 

stanoveny v přípravě a vyzkoušeny v pilotáţi. 

Vhodné je nejdříve klást otázky snadné a širší s neosobním charakterem. Úkolem 

těchto otázek je zaujetí dotazovaného a získání jeho spolupráce. 

 Ve střední části dotazníku by měly být poloţeny méně zajímavé a snadné otázky, 

které jsou řazeny do logických bloků.  

Do závěrečné části dotazníku by měly být umísťovány nejcitlivější otázky 

(pokud respondent po jejich poloţení odmítne spolupráci, má tazatel jiţ většinu 

dotazníku vyplněnou) a  také jsou zde umísťovány otázky otevřené. 

Při výběru otázek je nutné si přesně definovat problém, který chceme řešit a určit 

otázky, které nám co nejlépe napomohou k analýze. Formulace otázek by měla být 

taková, aby získané odpovědi byly relevantní a přinášely vypovídající informace. 

V otázkách  by měl být pouţit známý slovník, srozumitelný jazyk, který odpovídá 

věku a vzdělání respondentů. V jedné otázce by se nemělo slučovat více témat. 

Základní rozdělení otázek je na otevřené a uzavřené. Uzavřená otázka nabízí 

vyčerpávající počet moţností odpovědí. Uzavřená otázka můţe být výběrová (jen 

jedna odpověď) nebo výčtová (dotazovaný můţe označit více odpovědí).  

Otevřená otázka umoţňuje dotazovanému formulovat svou odpověď vlastními 

slovy. Takovéto otázky vylučují frustraci, dávají nám nepředpokládané odpovědi, 
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avšak jsou problematické při zpracování pomocí IT a mohou nastat problémy při 

jejich interpretaci. 

Častým případem je, ţe není otázka zcela uzavřená a nabízí ještě kolonku pro 

vlastní vyjádření respondenta. 

Dotazník můţe být zasílán (nejtypičtější forma), ale můţe být i doručen 

osobně do místa bydliště respondenta nebo jeho práce kde je mu současně 

vysvětlen význam výzkumu. Pak je respondentovi ponechán čas na vyplnění 

dotazníku a později si ho badatel nebo jeho pomocník od respondenta vyzvedne. Je 

moţné i osobní nebo poštovní doručení kombinovat. 

K přijatelnému procentu návratnosti se vedou diskuse. V odborné literatuře se 

uvádí, ţe návratnost pro adekvátní analýzu je 50 %. Návratnost 60 % je uváděna jiţ 

za dobrou, návratnost 70 % za velmi dobrou. Důleţitější je, ale co nejmenší zkreslení 

v odpovědích neţ vysoké procento návratnosti. 
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3. Charakteristika organizace Pneu Plus s.r.o. 
 

Pneu Plus s.r.o. byla zaloţena v roce 1995. Sídlo společnosti se nachází  

v Sudoměřicích nad Moravou, Sudoměřice 9, PSČ 696 00. Statutárním orgánem ve 

společnosti s ručením omezeným je jednatel Ing. Pavel Sochor. Na obrázku č. 3.1 je 

logo společnosti, ve které jsem analyzoval systém odměňování.  

Hlavním předmětem činnosti společnosti je poskytování sluţeb:   

  

 

 

Obr. 3.1 Logo firmy 

 

 

Prodejní a servisní síť Pneu Plus s.r.o. je součástí největší evropské distribuční 

sítě pneumatik Pneus Expert, která nabízí:                                           

- širokou nabídku kvalitních produktů 

- vysoký standard kvality 

- nadstandardní sluţby 

- profesionální personál 

- dlouholeté zkušenosti                                          

 

Pouze v síti Pneus Expert můţe získat zákazník jedinečnou záruku na své 

pneumatiky Pneus Expert Euro Guarantee. Mezi záruky patří například moţnost aţ 

100% slevy při neopravitelném poškození pneumatik. Na obrázku č. 3.2 je červeně 

zobrazena distribuční sít Pneus Expert. 

Obr. 3.2 Působení Pneus Expert 

1) pneuservisu 

2) sluţeb autoservisu    

3) mezinárodní a vnitrostátní silniční motorové 

dopravy 

4) skladování 
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Mezi sluţby nabízené autoservisem patří geometrie kol, výměna výfuků, olejů, 

kontrola a seřízení brzd, případně výměna brzdových komponentů, kontrola stavu 

opotřebení tlumičů, výměna a čištění klimatizací vozidel, kontrola a seřízení světel, 

prodej náhradních dílů, příprava vozidel na STK a mnohé další. 

Společnost Pneu Plus s.r.o. má moderní vozový park. Vozidla splňují 

nejnáročnější ekologické poţadavky tzv. superzelené resp. zelené vozidlo dle 

rezoluce CEMT.1 Pro zájemce vyuţití autodopravy Pneu Plus s.r.o. je společnost 

spolehlivým partnerem díky tomu, ţe si zakládá na rychlé reakci na poţadavky 

zákazníků a ochotném, kvalifikovaném přístupu zaměstnanců, kteří mají dlouholeté 

profesní zkušenosti v oblasti mezinárodní dopravy. Vozidla  společnosti, spadající do 

mezinárodní kamionové přepravy, jsou vybavena pro přepravu nebezpečných věcí 

ve smyslu Úmluvy ADR.2 Díky tomu, ţe společnost Pneu Plus s.r.o. má specialistu 

vyškoleného na odborného poradce pro silniční přepravu nebezpečných věcí, který 

je vlastníkem mezinárodně uznávaného certifikátu v této problematice nabízí 

zájemcům smluvní zabezpečení činnosti bezpečnostního poradce.  

Společnost Pneu Plus s.r.o. má dostatečně velké a moderně vybavené haly 

pro skladovaní, včetně veškeré techniky a potřeb, které muţe zájemce o vyuţití 

skladování potřebovat. Společnost Pneu Plus s.r.o. zabezpečuje jak velkosklad 

pneumatik svému smluvnímu partnerovi Barum Continental s.r.o., tak tohoto skladu 

mohou vyuţít běţní řidiči, kteří nemají například prostory ke skladování svých 

zimních pneumatik. Pneumatiky se skladují v paletách a je zabezpečena i jejich 

ochrana před nepříznivými vlivy počasí, i před kriminální činností a to 24 hodin 

denně. Na obrázku č. 3.3 je vidět systém skladování pneumatik v paletách. 

 

                                                 
1
 CEMT je mezivládní organizace se sídlem v Paříţi. Byla zaloţena v roce 1953 sedmnácti 

západoevropskými zeměmi. Přijímá opatření všeho druhu, která jsou nebo mohou být potřebná na 
celoevropské i regionální úrovni k docílení co nejefektivnějšího vyuţití a racionálního rozvoje evropské 
vnitrozemské dopravy mezinárodního významu. 
  
2
  ADR - Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (z Accord Dangereuses 

Route), ukládá podmínky přepravy nebezpečného nákladu. Upravuje jakým způsobem je moţno zboţí 
přepravovat, bezpečnostní normy apod 
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Obr. 3.3 Systém skladování pneumatik v paletách 

 

Společnost zaujala pevné místo na trhu v uvedených oblastech podnikání. 

V současné době provozuje síť vlastních prodejních středisek, které zajišťují prodej 

pneumatik, opravného materiálu a doplňkového sortimentu jako jsou oleje, 

autobaterie, disky a provádí sluţby pneuservisu a podle technického vybavení 

jednotlivých provozoven autoservisní sluţby. Prodejní střediska jsou zřízena  

v následujících městech: Veselí nad Moravou, Stráţnice, Brno, Kyjov, Kroměříţ, Zlín, 

Slavičín, Frýdek-Místek, Hodonín, Olomouc a Havířov. 

 

Uplatňováním procesu neustálého zlepšování společnost naplňuje očekávání 

zákazníků a uspokojení jejich současných a budoucích potřeb. 

 

Společnost vybudovala a zdokumentovala systém managementu jakosti (QMS)  

v souladu s poţadavky ISO 9001:2000, který udrţuje a neustále zlepšuje. QMS je 

aplikován v rámci činnosti: 

 

- nákup a prodej pneumatik, náhradních dílů a příslušenství vozidel 

- skladování pneumatik 

- servisní činnost v oblasti pneumatik a oprav motorových vozidel 

 

V systému managementu jakosti společnosti nejsou aplikovány poţadavky normy 

ISO 9001:2000, článku 7.3 Návrh a vývoj. Společnost v rámci své činnosti 

nenavrhuje ani nevyvíjí ţádné výrobky ani postupy, ale pouţívá výrobky a postupy 

renomovaných dodavatelů v oblasti pneuservisu a autoservisu. 
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 Mezi zjevné projevy firemní kultury společnosti 

Pneu Plus s.r.o. patří firemní logo. Provozovny mají 

stejné barevné   kombinace i interiéry prodejen a servisů 

se nesou ve stejném duchu. Zaměstnanci mají pracovní 

oděv ve firemních barvách a jsou také označeni logem 

společnosti, tak jako i propagační a reklamní materiály.  

Na obrázku č. 3.4 je foto prodejny Pneu Plus s.r.o. ve 

firemním designu.                    

 

3.1 Struktura zaměstnanců 

 

Společnost Pneu Plus s.r.o. v současné době zaměstnává 110 zaměstnanců. 

Na vedení společnosti se podílí 10 zaměstnanců. Jsou to – ředitel společnosti, 

manaţer reklamy, asistent ředitele, vedoucí ekonomického oddělení, reklamační 

technik, vedoucí logistiky, vedoucí nákupu a obchodní zástupci. Další THP jsou 

asistenti, referent nákupu, účetní a zástupce vedoucího v logistice. 

Na provozovnách pracuje celkem 11 vedoucích provozoven a 10 prodejců a dále 40 

mechaniků. Dále společnost zaměstnává 8 řidičů a 21 skladníku Zbylých 10 

zaměstnanců pracuje na pozicích údrţbářů, uklízečky (i vydávání jídla na centrále)  

a ostrahy. Schéma organizační struktury je přiloţeno v přílohách (č.2). 

 

Tab. 3.1 Tabulka popisuje věkovou strukturu zaměstnanců 

Věk Počet zaměstnanců 

18 až 30 let 35 

31 až 40 let 31 

41 až 50 let 26 

51 až 60 let 13 

60 a více 5 

 

 

 
Obr. 3.4 Prodejna 

 

Zdroj : PNEU PLUS 
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4. Analýza systému odměňování zaměstnanců ve 
společnosti Pneu Plus s.r.o. 

 

V této kapitole se zabývám současným systémem odměňování ve společnosti 

Pneu Plus s.r.o.. Informace jsem získával osobními jednáními s ředitelem společnosti 

a jeho asistentem. Dále jsem vyuţíval interních dokumentů společnosti, které mi byly 

poskytovány přímo v sídle společnosti. Pro hlubší analýzu systému odměňování 

v této společnosti a jak ho chápou zaměstnanci  jsem se rozhodl vyuţit 

dotazníkového šetření. 

 

4.1 Mzdové struktury 

 Aby společnost Pneu Plus s.r.o. zařadila své zaměstnance do mzdových tříd, 

vyuţila Nařízení vlády č. 333/1993 Sb., o stanovení minimálních mzdových tarifů  

a mzdového zvýhodnění za práci ve ztíţeném a zdraví škodlivém pracovním 

prostředí a za práci v noci. Výše minimálních mzdových tarifů je odstupňována do 12 

tarifních stupňů při stanovené týdenní pracovní době 40 hodin. Jednotlivé tarifní 

stupně jsou v tomto nařízení vlády detailně charakterizovány. 

 

 Rozdělení zaměstnanců společnosti Pneu Plus s.r.o. do příslušných tarifních 
stupňů: 
 
Tab. 4.1 Rozdělení zaměstnanců do tarifních tříd 

1.1. Vrátný 

1.2. Uklízečka 

1.6. Výdej obědů 

3.1. Řidič do 3,5 t 

3.10.  Manipulační dělník 

3.11. Stráţný 

4.1. Řidič 3,5-12 t 

4.6., 4.37, 4.38 Prodejce pneu 

4.11. Automechanik 

1.5. Řidič nad 12 t 

5.27. Skladová evidence, inventarizace majetku 

6.29. 
Realizace nákupu a prodeje, vyřizování reklamací, účetní 
práce 

8.3. Komplexní zajišťování účetnictví 

8.4. Obchodní agenda, průzkum trhu 

10.2. Stanovování finační, personální a jiné strategie organizace 

12. Ředitel společnosti 
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4.2 Mzdová šetření 

 

 Vyuţívá informací Českého statistického úřadu. Porovnává mzdy svých 

zaměstnanců s nabízenými mzdami ve stejném oboru. Dále společnost Pneu Plus 

s.r.o. vyuţívá i tzv. klubových šetření, které přinášejí výhody speciálních šetření a 

navíc i mají přínosy ve velké úspoře času a poskytování pravidelných informací, díky 

spolupráci se společností CONTI TRADE SERVICES. Tato společnost je jedním 

z největších poskytovatelů sluţeb pneuservisů, autoservisů v ČR. Dále působí např. 

na Slovensku a v Maďarsku. 

 

4.3 Odměňování zaměstnanců na jednotlivých pracovních 
pozicích 

 

 V této kapitole je popsáno odměňování zaměstnanců na konkrétních pozicích  

ve společnosti Pneu Plus s.r.o.. Jedná se o pozice vedoucí prodejen, prodejci, 

zástupci vedoucích prodejen, zaměstnanci servisu – montéři, vedoucí skladu, 

vedoucí dopravy, skladníci, řidiči a technicko – hospodářský personál firmy. 

 Sloţky a) a b) určuje ředitel společnosti a sloţku c) mají v pravomoci vedoucí 

prodejen nebo středisek (dopravy, skladu). 

 

4.3.1 Vedoucí prodejen 

  

 Celková mzda zaměstnance na této pozici je tvořena základní mzdou, 

osobním ohodnocením a prémiemi. 

 

a. Základní mzda   

 

 Základní mzda je 12 000 Kč. Tato částka byla stanovena na základě 

prozkoumání trhu práce, akceptováním regionálních rozdílů a akceptovatelností jak 

pro zaměstnance a tak i pro zaměstnavatele. 
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b. Osobní ohodnocení  

 

 Osobní ohodnocení je závislé na šíři spektra prováděných úkolů v daném 

pneuservisu. Čím širší spektrum tím je vyšší i osobní ohodnocení. Je to z toho 

důvodu, ţe je zde vyšší náročnost obsluhy řízení i vyšší odpovědnost. Taková 

prodejna přináší společnosti i více peněz.  

 V prodejně, která poskytuje pouze pneuservis osobních vozidel, dosahuje 

osobní ohodnocení vedoucího prodejny 2 000 Kč. V prodejně, která poskytuje 

pneuservis osobních i nákladních vozidel, je stanoveno osobní ohodnocení 

vedoucího prodejny 3 000 Kč. V prodejně, která poskytuje sluţby pneuservisu 

osobních i nákladních vozidel a fastfitové sluţby je stanoveno osobní ohodnocení 

4 000 Kč. Nejvyšší osobní ohodnocení vedoucího prodejny a to 5 000 Kč je 

dosahováno na prodejnách, které poskytují všechny předchozí vyjmenované sluţby 

a další činnosti jako jsou například měření emisi, lisování plnopryţových pneu a mytí 

nákladních vozidel. 

  

c. Prémie  

    

 Vedoucí prodejny obdrţí 1 000 Kč za 100 000 celkové trţby, tzn. za zboţí  

i sluţby a z toho 60 %.  Takţe za 100 000 Kč trţeb obdrţí vedoucí prodejny do 

výplaty navíc 600 Kč. 

 

4.3.2 Prodejci, zástupci VP 

 

 Celková mzda zaměstnance na této pozici je tvořena základní mzdou, 

osobním ohodnocením a prémiemi. 

 

a. Základní mzda  

   

 Základní mzda je 12 000 Kč. Tato částka byla stanovena na základě 

prozkoumání trhu práce, akceptováním regionálních rozdílů a akceptovatelností jak 

pro zaměstnance a tak i pro zaměstnavatele. 
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b. Osobní ohodnocení  

   

 Osobní ohodnocení je závislé na šíři spektra prováděných úkolů v daném 

pneuservisu. Čím širší spektrum tím je vyšší i osobní ohodnocení. Je to z toho 

důvodu, ţe je zde vyšší náročnost obsluhy řízení i vyšší odpovědnost. Taková 

prodejna přináší společnosti i více peněz. 

V prodejně, která poskytuje pouze pneuservis osobních vozidel, dosahuje osobní 

ohodnocení vedoucího prodejny 2 000 Kč. V prodejně , která poskytuje pneuservis 

osobních i nákladních vozidel, je stanoveno osobní ohodnocení vedoucího prodejny 

3 000 Kč. V prodejně, která poskytuje sluţby pneuservisu osobních i nákladních 

vozidel a fastfitové sluţby je stanoveno osobní ohodnocení 4 000 Kč. Nejvyšší 

osobní ohodnocení vedoucího prodejny  a to 5 000 Kč je dosahováno na prodejnách, 

které poskytují všechny předchozí vyjmenované sluţby a další činnosti jako jsou 

například měření emisi, lisování plnopryţových pneu a mytí nákladních vozidel. 

 

c. Prémie     

 

 Prodejce obdrţí 1 000 Kč za 100 000 celkové trţby, tzn. za zboţí  i sluţby  

a z toho 40 %. Takţe za 100 000 Kč trţeb obdrţí prodejce do výplaty navíc 400 Kč. 

 

4.3.3 Pracovníci servisu - montéři  

 

 Celková mzda zaměstnance na této pozici je tvořena hodinovým tarifem, 

prémiemi za odbornost a prémiemi za trţbu. 

 

a. Hodinový tarif  

 

 Tento tarif je 55 Kč/hod. Tento tarif byl stanoven na základě prozkoumání trhu 

práce, akceptováním regionálních rozdílů a akceptovatelností jak pro zaměstnance  

a tak i pro zaměstnavatele. 
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b. Prémie za odbornost   

 

 Tato prémie se pohybuje mezi 0 aţ 30% ze základního hodinového tarifu, 

takţe je vţdy vyplacena na odpracované hodiny. Je závislá na odbornosti  

a zkušenosti mechaniků. Mezi mechaniky existuje určitá diferenciace. Všichni 

mechanici jsou vyškoleni na pneuservis, ale jsou zde i mechanici, kteří se zabývají 

autoservisem, který je odborněji náročnější a tento servis přináší i firmě více peněz. 

Nejdříve jsou vytipováni schopní zaměstnanci a pak jsou odborně proškolení od 

dodavatelských partnerů nebo svou firmou. Samozřejmě jsou zde i lídři v kolektivu, 

kteří tento kolektiv táhnou a podporují jeho výkonnost.  Ti jsou také ohodnoceni 

vyšším procentem této prémie. 

 

c. Prémie za tržbu 

 

 K výpočtu prémií za trţbu slouţí tabulka, ve které je počítána trţba v Kč za 

práci na zaměstnance v daném servisu. Podle toho je určen koeficient (koeficient 

vytvořil ředitel společnosti dle svých propočtů v návaznosti na ekonomickou situaci 

společnosti), kterým je tato trţba na zaměstnance násobena. Z takto vypočtené 

částky je 10 % přiděleno vedoucímu prodejny, aby tuto částku rozdělil mezi 

mechaniky podle zhodnocení jejich osobních výkonů v daném období.  Konkrétní 

příklad výpočtu je uveden v příloze č. 4. 

  

Tab. 4.2 Koeficienty sloužící k výpočtu prémie za tržbu 

trţba 

/zaměstnanec 

do  

20 000 25 000 30 000 35 000 40 000 45 000 50 000 55 000 

koeficient 1,1 1,2 1,25 1,3 1,35 1,4 1,45 1,475 

trţba 

/zaměstnanec 55 000 60 000 65 000 70 000 75 000 80 000 85 000 

nad  

85 000 

koeficient 1,475 1,5 1,525 1,55 1,575 1,6 1,65 1,7 

 

4.3.4 Vedoucí skladu  

 

 Celková mzda zaměstnance na této pozici je tvořena základní mzdou, 

osobním ohodnocením a prémiemi. 
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a. Základní mzda  

 

 Základní mzda je 12 000 Kč. Tato částka byla stanovena na základě 

prozkoumání trhu práce, akceptováním regionálních rozdílů a akceptovatelností jak 

pro zaměstnance a tak i pro zaměstnavatele. 

 

b. Osobní ohodnocení 

    

 Toto ohodnocení vyplívá ze zodpovědnosti zaměstnance za středisko a za 

vedení podřízených.  Ohodnocení můţe činit aţ 5 000 Kč měsíčně. Toto ohodnocení 

můţe být ještě navýšeno na základě plnění specifických úkolů.  

 

c. Prémie  

 

 Prémie je závislá na mnoţství zmanipulovaných tun. Zmanipulovanou tunou 

se rozumí hmotnost naskladněných (příjem pneumatik na sklad) a vyskladněných 

pneumatik (výdej pneumatik ze skladu). Tuto činnost provádí společnost Pneu Plus 

s.r.o. pro firmu Barum Continental s.r.o.. Vedoucí skladu obdrţí ve výplatě navíc 

1 000 Kč za  kaţdých 100 zmanipulovaných tun.  

    

4.3.5 Vedoucí dopravy  

  

 Celková mzda zaměstnance na této pozici je tvořena základní mzdou, 

osobním ohodnocením a prémiemi. 

 

a. Základní mzda    

 

 Základní mzda je 12 000 Kč. Tato částka byla stanovena na základě 

prozkoumání trhu práce, akceptováním regionálních rozdílů a akceptovatelností jak 

pro zaměstnance a tak i pro zaměstnavatele. 
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b. Osobní ohodnocení  

   

 Toto ohodnocení vyplývá ze zodpovědnosti pracovníka za středisko a za 

vedení podřízených.  Ohodnocení můţe činit aţ 5 000 Kč měsíčně.  

 

c. Prémie   

    

 Prémie je závislá na výši fakturované dopravy. Vedoucí dopravy obdrţí ve 

výplatě navíc 1 000 Kč za  kaţdých 100 000 Kč vyfakturované dopravy. 

 

4.3.6 Skladníci 

 

 Celková mzda zaměstnance na této pozici je tvořena hodinovým tarifem, 

prémiemi za odbornost a prémiemi za zmanipulované tuny. 

 

a. Hodinový tarif 

  

 Tento tarif je 55 Kč/hod. Tento tarif byl stanoven na základě prozkoumání trhu 

práce, akceptováním regionálních rozdílů a akceptovatelností jak pro zaměstnance  

a tak i pro zaměstnavatele. 

  

b. Prémie za odbornost   

 

 Tato prémie se pohybuje mezi 0 aţ 25 % ze základního hodinového tarifu, 

takţe je vţdy vyplacena na odpracované hodiny. Je závislá na odbornosti  

a zkušenosti skladníků. Mezi skladníky existuje určitá diferenciace. Existují zde 

skladnicí – manipulační dělníci, u kterých je nejdůleţitější fyzická zdatnost. Skladníci, 

kteří pouţívají vysokozdviţný vozík (tito jsou proškolováni, je u nich velmi důleţitá 

fyzická zdatnost, ale i logické myšlení). Skladníci, kteří zařazují a vychystávají zboţí 

(ti jsou proškolováni a je po nich vyţadováno větší logické myšlení a mají i větší 

zodpovědnost) a potom předáci skladů u kterých jsou vyţadovány všechny předešlé 

vlastnosti a kteří mají odpovědnost za své podřízené. 
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Hodnoty  prémií za odbornost v procentech: 

  5 %   skladník manipulační dělník po zapracování 

10 %   skladník - manipulační dělník, práce s vysokozdviţným vozíkem 

15 %   skladník - manipulační dělník, práce s vysokozdviţným vozíkem +  

  zařazování a vychystávaní skladovaného zboţí 

20 %    skladník - manipulační dělník, práce s vysokozdviţným vozíkem +  

  zařazování a vychystávaní skladovaného zboţí, ti kteří jsou  

  nejzkušenější 

25%   předáci 

 

c. Prémie za zmanipulované tuny 

 

 Zmanipulovanou tunou se rozumí hmotnost naskladněných (příjem pneumatik 

na sklad) a vyskladněných pneumatik (výdej pneumatik ze skladu). Tuto činnost 

provádí společnost Pneu Plus s.r.o. pro firmu Barum Continental s.r.o.. Tato prémie 

je vyplácena měsíčně a to aţ po fakturaci  manipulovaných tun pneumatik. Vedoucí 

skladu obdrţí vţdy 100 000 Kč za 500 zmanipulovaných tun pneumatik. Tuto částku 

poté rozdělí vedoucí skladu předákům skladů a tito předáci částku rozdělí mezi své 

podřízené skladníky podle zhodnocení jejich osobních výkonů v daném období. 

 

4.3.7 Řidiči 

 

 Celková mzda zaměstnance na této pozici je tvořena hodinovým tarifem  

a prémiemi. 

a. Hodinový tarif 

 

 Tento tarif je 60 Kč/hod. Tento tarif byl stanoven na základě prozkoumání trhu 

práce, akceptováním regionálních rozdílů a akceptovatelností jak pro zaměstnance  

a tak i pro zaměstnavatele. Za přesčasové hodiny je vyplácen příplatek k hodinové 

mzdě 25 % a příplatek za jízdu v noci 10 % 
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b. Prémie  

 

 Výše prémií je vyplácena podle ekonomického výsledku dopravy. Tato prémie 

se pohybuje ve výši 0 % aţ 30 % z hodinové mzdy.  

 

 Systém odměňování řidičů je v současné době přepracováván, aby mohl lépe 

individuálně hodnotit řidiče. V tomto systému bude brán větší zřetel na péči o vozidlo 

i náklad. Tento systém bude zakotven i ve smlouvách zaměstnanců, aby existovaly  

i nástroje jak řidiče přímo zainteresovat k dodrţování pravidel. 

 

4.3.8 Technický hospodářský personál firmy 

 

 Celková mzda zaměstnance na této pozici je tvořena základní mzdou, prémií 

za odbornost a důleţitost pro firmu a prémiemi dle plnění úkolů. 

 

a. Základní mzda  

 

 Základní mzda je 12 000 Kč. Tato částka byla stanovena na základě 

prozkoumání trhu práce, akceptováním regionálních rozdílů a akceptovatelností jak 

pro zaměstnance a tak i pro zaměstnavatele. 

 

b. Prémie za odbornost a důležitost pro firmu 

 

 Tato částka se pohybuje od 2 000 Kč do 5 000 Kč. Na nejvyšší částku 

dosahují vedoucí oddělení, asistent ředitele, manaţer reklamy. Níţe se pohybují 

vedoucí nákupu, referent nákupu, zástupce vedoucího logistiky a ještě níţe dosahují 

na prémii asistentka, účetní, reklamační technik. 

 

c. Prémie dle plnění úkolů 

 Tyto prémie jsou rozdílné, záleţí na náročnosti daného úkolu, jeho přínosu pro 

společnost a zodpovědnosti zaměstnance, kterou se podílí na plnění úkolu.  

 Zadání úkolů: V průměru jedenkrát týdně jsou uskutečňovány ve společnosti 

Pneu Plus s.r.o. porady s uţším vedením. Nastávají i situace, kdy porada nemůţe 
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být uskutečněna a naopak i situace kdy se tyto setkání konají častěji neţ jednou do 

týdne. Na těchto poradách ředitel zadává úkoly a hodnotí probíhající práce. Úkol je 

vţdy zadán zodpovědné osobě ústně nebo e-mailem. Ředitel se zaměstnancem 

dohodne o reálnosti splnění úkolu.  Kontrolu výsledků vţdy provádí ředitel a prémie 

za splnění úkolu je vyplacena vţdy ke mzdě. Úkoly jsou zadávány ředitelem 

společnosti. 

 

4.4 Nehmotné formy odměňování 

 

 Ve společnosti Pneu Plus s.r.o jsou vyuţívány všechny tři základní typy 

pochval. A to uznání a pochvala během kaţdodenního styku, veřejná uznání  

a pochvala (jedná se o pochvalu před kolektivem) i formální uznání a pochvala 

(pochvala je proměněna i v odměnu/dar za dobře provedenou práci. 

4.4.1 Uznání a pochvala během kaţdodenního styku 

 

 Touto pochvalou oceňují nadřízení své podřízené dalo by se říct opravdu 

denně. Vyuţívá ji jak ředitel tak zaměstnanci na vedoucích pozicích, vedoucí skladů, 

předáci skladů, vedoucí dopravy i vedoucí prodejen. 

4.4.2 Veřejné uznání a pochvala 

 

 Jedenkrát za čtrnáct dnů (můţe docházet k jiné četnosti návštěv a to 

v důsledku sezónnosti) uskutečňuje ředitel společnosti návštěvu prodejen a servisů, 

kde probírá se zaměstnanci průběh předešlých dnů nebo týdnů co se neviděli 

osobně a dělá shrnutí co se povedlo a co se povedlo méně.  Zaměstnanci jsou zde  

i jmenovitě chváleni. Alespoň jedenkrát do měsíce (opět můţe dojít v důsledku 

sezónnosti k jiné četnosti návštěv) jde ředitel osobně do skladů a opět provádí 

hodnocení uplynulého měsíce a shrnutí co se udělalo dobře a co špatně. I zde 

dochází k osobním pochvalám před kolektivem. S uţším vedením společnosti se 

ředitel setkává minimálně jedenkrát týdně na oficiální poradě. Kde hodnotí probíhající 

práce, jiţ vykonané práce a zadává nové úkoly a chválí zodpovědné osoby za plnění 

jejich úkolů. 
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4.4.3 Formální uznání a pochvala 

 

 K těmto pochvalám většinou dochází v návaznosti na vnitropodnikové 

soutěţe.  Soutěţe jsou jak čistě vnitropodnikové, tak i ve spolupráci s dodavatelskými 

firmami. U čistě vnitropodnikových soutěţí jde např. o soutěţ o nejlepší servis. 

Cenou bývá pohár pro nejlepší servis a dárkové poukazy. Soutěţe ve spolupráci 

s dodavatelskými firmami jsou např. soutěţ o nejvíce prodaných pneumatik určeného 

rozměru značky CONTINENTAL. Soutěţ probíhá 2x ročně a to na jaře  

a podzim.  První tři prodejny obdrţí dárkové poukazy v různých hodnotách k výběru 

předmětů od firmy REDA. Za první místo je cenou poukaz v hodnotě 2 000 Kč, za 

druhé místo v hodnotě 1 500 Kč, za třetí místo v hodnotě 1 000 Kč. Dále je to 

například soutěţ o prodej nejdraţších disků na automobil. Prodejce, který prodá 

nejdraţší disky získává od dodavatelské firmy zájezd pro dvě osoby do Chorvatska. 

Třetí největší soutěţí je soutěţ o nejlepšího prodejce autobaterií. Vítěz této soutěţe 

si můţe vybrat od dodavatelské firmy jakoukoliv autobaterii. 

 

4.5 Zaměstnanecké výhody ve společnosti Pneu Plus s.r.o. 

 

V této kapitole jsou popsány zaměstnanecké výhody ve společnosti Pneu Plus 

s.r.o.. Jedná se o Penzijní pojištění, ţivotní pojištění, stravování, auto k půjčení, 

vyuţití garáţové techniky (servisního zařízení), kulturní a sportovní akce, firemní 

mobil vyuţitelný pro soukromé účely, firemní počítač vyuţitelný pro soukromé účely, 

ochranné pracovní pomůcky nad rámec zákona, vzdělávání nad rámec zákona. 

 

Penzijní připojištění 

 

 Zaměstnavatel přispívá svým zaměstnancům na penzijní připojištění 

pravidelnou měsíční částkou, které je odvozena podle počtu odpracovaných let ve 

společnosti. Podmínkou pro poskytnutí tohoto příspěvku je vlastní příspěvek 

zaměstnance do penzijního připojištění a to v minimální hodnotě 100 Kč/měsíc. 

 Zaměstnanec, který pracuje ve společnosti 0 aţ 5 let nemá nárok na 

příspěvek. Zaměstnanec, který ve společnosti pracuje 5 aţ 10 let má nárok na 
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příspěvek ve výši 200 Kč měsíčně. Na nejvyšší příspěvek 400 Kč mají nárok 

zaměstnanci, kteří pracují ve společnosti 10 a více let. 

 

Ţivotní pojištění 

 

 Zaměstnavatel přispívá svým vybraným vedoucím zaměstnancům (vedoucím 

středisek). Výše příspěvku je stanovena na 8 000 Kč ročně. 

 

Stravování 

 

 Zaměstnavatel poskytuje tento benefit všem svým zaměstnancům. 

Zaměstnanci dostávají příspěvek na stravování do výše 55 % z hodnoty stravenky, 

která má výši 50 Kč. Zaměstnanci prodejen a servisů si zabezpečují stravu sami 

v blízkosti pracoviště, zaměstnancům centrály je strava zajištěna přímo na pracovišti 

dodavatelsky. 

 

Auto k půjčení 

 

 Tento benefit mohou vyuţívat všichni zaměstnanci, kteří  vlastní příslušné 

řidičské oprávnění a jsou pojištěni na způsobení škody zaměstnavateli. Zaměstnanec 

si hradí pouze pohonné hmoty. 

 

Vyuţití garáţové techniky (servisního zařízení) 

 

 Tento benefit mohou vyuţívat všichni zaměstnanci. Podmínkou je vyuţívání 

tohoto zařízení mimo pracovní dobu. Pokud zaměstnanec neumí obsluhovat 

potřebnou techniku, vykoná tento úkon odborník a zaměstnanec platí pouze pouţitý 

materiál. 

Sleva na zboţí nebo sluţby poskytnuté firmou: 

 Tento benefit mohou vyuţívat všichni zaměstnanci. Jedná se o celý prodávaný 

sortiment  např.  pneumatiky, autobaterie, brzdové destičky atd.. Zaměstnanec 

zaplatí za toto zboţí pouze nákupní cenu + 5 %. 

 

 



 53 

Kulturní a sportovní akce 

 

 Firma pořádá tradičně reprezentační ples  a letní slavnost společnosti. Tyto 

akce mohou vyuţívat všichni zaměstnanci.  Za mimořádné pracovní výsledky jsou 

zaměstnancům poskytovány dvě permanentky na domácí extraligové zápasy 

hokejového týmu HC PSG ZLÍN. 

 

Firemní mobil vyuţitelný pro soukromé účely 

 

 Na tento benefit mají nárok vedoucí středisek (doprava, sklad) a vedoucí 

vybraných prodejen a servisů, kteří jsou zařazeni do páteřní sítě EUROSERVISU. 

Zaměstnanec obdrţí tento benefit při nástupu na danou pracovní pozici. Při obdrţení 

faktury za sluţby mobilního operátora, proběhne kontrola hovorů a zaměstnanec si 

vţdy platí všechny soukromé hovory (výhodou je mobilní telefon a niţší sazba za 

uskutečněnou minutu hovoru, neţ  na kterou by zaměstnanec dosáhl sám). 

 

Firemní počítač vyuţitelný pro soukromé účely 

 

 Na tento benefit mají nárok vedoucí středisek, všichni zaměstnanci prodejen  

a další vybraní zaměstnanci centrály (vedoucí reklamy, asistent ředitele atd.). Počítač 

je moţné vyuţívat pro soukromé účely pouze mimo pracovní dobu. Aby nedocházelo 

v pracovní době k zbytečnému surfování na internetu, probíhá monitoring 

navštěvovaných webových stránek. 

 

Ochranné pracovní pomůcky nad rámec zákona 

 

 Společnost poskytuje svým zaměstnancům nad rámec zákonné povinnosti po 

vyhodnocení rizik, pracovních činností a konkrétních podmínek na jednotlivých 

pracovištích s přihlédnutím na reprezentaci firmy, osobní ochranné pracovní 

pomůcky. Tyto pomůcky jsou zaměstnancům poskytovány bezplatně do trvalého 

uţívání nebo na dobu nezbytně nutnou. Zaměstnanci se musí o tyto pomůcky starat 

a udrţovat je v bezvadném stavu.  

 Poskytované ochranné pracovní pomůcky nad rámec zákona, jsou rozdílné 

v závislosti na pozici zaměstnance např. jiné pracovní pomůcky nad rámec zákona 
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má mechanik, prodejce, řidič, skladník nebo THP. Ke všem ochranným pracovním 

pomůckám je vytvořen normativ, ve kterém je určeno, které ochranné pracovní 

pomůcky jsou přidělovány ze zákona zaměstnancům na konkrétních pracovních 

pozicích a které nad rámec zákona. Je zde určen i jejich počet a četnost jejich 

přídělu. 

 

Vzdělávání nad rámec zákona 

 

 Zaměstnanci jsou školeni jak v podniku tak i mimo sídlo společnosti nad rámec 

zákona. Tyto vzdělávací aktivity jsou zabezpečovány vzdělávacími institucemi  

a agenturami. Profesní vzdělávání probíhá prostřednictvím externích dodavatelů 

většinou mimo podnik. Vedoucí středisek sledují potřebu vzdělávání podřízených 

zaměstnanců v souladu s popisy pracovních míst a aktuálními potřebami. Poţadavky 

na profesní vzdělávání podávají řediteli společnosti prostřednictvím hlášení řediteli 

nebo individuálně. Zaměstnanci jsou vzděláváni tak, aby to bylo co nejvíce přínosné 

pro jejich vykonávané funkce ve společnosti a samozřejmě i tak, aby toto vzdělávání 

přinášelo zisk opět firmě. Takţe specifické vzdělávací aktivity má vedení společnosti, 

mechanici, řidiči, účetní, skladníci. 

  Jedná se například o jazykové kurzy, vzdělávání v oblasti IT, kurzy zaměřené 

na efektivní řízení, vedení lidí, motivaci podřízených a komunikaci s lidmi. Dalšími 

vzdělávacími aktivitami jsou například školení v účetnictví a daních, prodejních 

dovednostech, komunikace se zákazníkem,  ekonomické pouţívání vozidla a jeho 

údrţba atd.. 

4.6 Analýza dotazníkového šetření 

 

Cílem bylo detailnější analyzování systému odměňování ve společnosti Pneu 

Plus s.r.o.. Jak zaměstnanci tento systém vnímají, zda mu rozumí a jsou-li s ním 

spokojeni. Identifikovanými zdroji informací jsou všichni zaměstnanci společnosti 

Pneu Plus s.r.o. kromě ředitele a majitele společnosti, jelikoţ ten je odměňován 

specifickým systémem. Vhodnou metodou pro sběr těchto informací jsem zvolil 

dotazníkový průzkum a rozhovory se zaměstnanci i vedením společnosti. 

Sestavil jsem seznam otázek, které jsem chtěl zkoumat a přesně je 

formuloval. Dále jsem je seřadil do logických bloků a doplnil úvodní část dotazníku. 
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Pak jsem provedl pilotáţ na nezávislých osobách a zjistil jednotlivé problémy 

v otázkách, jejich srozumitelnosti a návaznosti. Tyto problémy jsem opravil a opět 

provedl pilotáţ nově upraveného dotazníku. Po této pilotáţi jiţ nebyly nalezeny 

ţádné problémy ve formulaci otázek a skladbě dotazníku. Tento dotazník jsem ještě 

prezentoval majiteli/řediteli společnosti Pneu Plus s.r.o. a ten s touto verzí dotazníku 

souhlasil. 

V úvodní části dotazníku byl osloven respondent a umístěny snadné a širší 

otázky. Ve střední části byly poloţeny otázky méně snadné, které byly seřazeny do 

logických bloků. Do závěrečné části byly umístěny otázky týkající se pracovního 

zařazení a pohlaví a otázky otevřené. Otázky v dotazníku byly zcela uzavřené, zcela 

otevřené a ne zcela uzavřené. 

První blok otázek se zabýval obecnými otázkami o odměňování ve 

společnosti, druhý blok otázek se týkal pohyblivé sloţky mzdy, třetí blok se týkal 

zaměstnaneckých výhod. Otázky ve čtvrtém bloku se zabývaly sounáleţitostí 

zaměstnanců se společností Pneu Plus s.r.o. a v závěrečné části dotazníku byly 

otázky segmentační a otázka pro libovolné návrhy zaměstnanců. 

Dotazník byl rozdán všem zaměstnancům v pracovních zařazeních THP, řidiči, 

skladníci, mechanici, prodejci společnosti a to pomocí jejich přímých nadřízených tzn. 

ţe celkem bylo rozdáno 98 dotazníků. Navráceno bylo 54 kvalitně vyplněných 

dotazníků coţ je 55 %. Návratnost dotazníků byla ovlivněna čerpáním dovolených, 

dlouhodobými zahraničními cestami, směnováním a nemocí. Vyplněné dotazníky 

jsem vyzvedl osobně na pracovištích a prodiskutoval s vedoucími středisek průběh 

sběru dat. 

Po tomto sběru dotazníků jsem dotazníky překontroloval a vyřadil 

nedostatečně nebo nekvalitně vyplněné dotazníky a provedl pomocí IT jejich analýzu 

a grafické znázornění. 

 

 

4.8.1 Vyhodnocení dotazníkového výzkumu 

 

 

První blok otázek se týkal obecnému pohledu na odměňování ve společnosti 

Pneu Plus s.r.o. (otázky 1 – 3 v dotazníku). 
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Otázka č. 1: Vnímáte systém odměňování ve Vaší společnosti jako 

spravedlivý? 

 

V této otázce se projevili subjektivní názory zaměstnanců. Nejvíce 

zaměstnanců odpovědělo, ţe systém vnímají spravedlivý částečně a to 43 %. Tato 

odpověď můţe být způsobena nedostatečnou komunikací mezi zaměstnanci  

a jejich nadřízenými a nepochopením systému. Po osobních rozhovorech vyplynulo, 

ţe by zaměstnanci ocenili více informací k tomu jakým způsobem jsou  odměňováni.  

Nejvíce nespokojená je skupina skladníků a mechaniků. Velké procento mzdy 

tvoří variabilní sloţka, u které je pohled často subjektivní. Někteří skladníci si myslí, 

ţe měli více zmanipulovaných tun neţ jejich kolegové a dochází k pocitu 

ukřivděnosti.  

 

 

 
Graf č. 4.1 Vnímáte systém odměňování ve Vaší společnosti jako spravedlivý? 

 

 

 

  Otázka č. 2: Odpovídá výše Vaší mzdy náročnosti Vaší práce? 
 

Zaměstnanci projevili svůj osobní názor na tuto problematiku. Vyjádření  

„spíše ne“ a „ne“ největší měrou ovlivnili skladníci s menší podporou mechaniků. 

Odpověď „částečně“ 33 % největší měrou ovlivnili mechanici. Řidiči, THP  

a prodejci odpovídali „spíše ano“ nebo „ano“ coţ je dohromady 24 %.  

Ne
9% Spíše ne

22%

Částečně
43%

Spíše ano
17%

Ano
9%
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Po rozhovoru se skladníky a mechaniky jsem zjistil, ţe si myslí, ţe jejich práce 

je finančně podceněna. Hlavní jejich argumenty se týkali fyzické náročnosti a přínosu 

pro společnost. Většinou byl zmíněn problém manuálně pracujícího versus THP. 

Většinou si zaměstnanci neuvědomují nebo nejsou schopni porovnat svůj přínos  

a zodpovědnost se zodpovědností, přínosem a náročností práce kolegů pro 

společnost.  

Tuto reakci jsem u daných skupin předpokládal. Myslím si, ţe je to způsobeno 

i komunikací s nadřízenými a vysvětlením pracovních pozic, odpovědnosti na těchto 

pozicích a jejich celkového přínosu i náročnosti. 

 
 

 
Graf č. 4.2 Odpovídá výše Vaší mzdy náročnosti Vaší práce? 

 

 

 

 

 

 

 Otázka č. 3: Jak podle Vás odměňuje společnost své zaměstnance  

v porovnání s ostatními podobnými společnostmi v regionu? 

 

 Moţnost „nadprůměrně“ neoznačil ţádný respondent. Ţe společnost 

odměňuje „podprůměrně“ své zaměstnance si myslí 35 % respondentů. Zde se jedná 

převáţně o mechaniky, kteří jsou zde podpořeni skladníky. THP, prodejci  

a řidiči a částečně mechanici odpověděli převáţně, ţe společnost je odměňuje 

srovnatelně s jinými společnostmi.  
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Spíše ne
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20%

Ano
4%
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 Po porovnání hrubých mezd zaměstnanců s průzkumy hrubých mezd 

v daných profesích jsem zjistil, ţe společnost své zaměstnance odměňuje 

srovnatelně.  

 Odpověď „podprůměrně“ je zřejmě způsobena neznalostí platů v regionu  

a v daném odvětví. Můţe to být způsobeno, malým zájmem mechaniků a skladníků 

nebo nedůsledností při zjišťování mezd na dělnických pozicích.  

 

 

 

 
Graf č. 4.3 Jak podle Vás odměňuje společnost své zaměstnance  

v porovnání s ostatními podobnými společnostmi v regionu? 

 

 

 

 

 Druhý blok otázek se týkal pohyblivé sloţky mzdy ve společnosti Pneu Plus 
s.r.o. (otázky 4 – 8 v dotazníku). 

 

 

 

 

 

 

  Otázka č. 4: Znáte pravidla pro vyplácení pohyblivé sloţky mzdy?  
 
 
 „Ne“ a „spíše ne“ odpovědělo 43 % respondentů. „Ano“ a „spíše ano“ uvedlo 

pouze 22 % respondentů. Zbytek a to 35 % respondentů odpovědělo, ţe „ částečně 

“. 

  Nejvíce negativních odpovědí měli skladníci a mechanici. Po rozhovorech 

s těmito skupinami jsem zjistil, ţe zaměstnanci ví, ţe mají výkonnostní sloţku mzdy, 

Podprůměrně
35%

Srovnatelně s 
jinými 

společnostmi
65%

Nadprůměrně
0%
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ale neví přesně podle čeho se přesná výše této sloţky vypočítává. Velikost této části 

mzdy u těchto pozic je v poměru k základní mzdě významná a výpočet této části 

mzdy je také pro ně nejkomplikovanější. 

 

 

 

Graf č. 4.4 Znáte pravidla pro vyplácení pohyblivé složky mzdy? 

 

 

  

 Otázka č. 5: Odvíjí se pohyblivá sloţka Vaší mzdy od Vašich pracovních 

výsledků a pracovního výkonu?  

 

 „Ne“ a „spíše ne“ odpovědělo 20 % respondentů. Jednalo se převáţně  

o skladníky podpořenými THP. Tyto skupiny nejvíce pociťují nespravedlnost 

v porovnání odměny se subjektivním názorem na své výsledky práce a pracovního 

výkonu.  Skladníci mají pocit, ţe doplácí jeden na druhého. Existuje zde rivalita mezi 

kolegy na stejných pracovních pozicích. Je potřeba vysvětlit zaměstnancům, ţe 

pracují v týmu a snaţit se tuto rivalitu odbourat.  

 U některých THP je pocit vysokého pracovního nasazení, které není 

dostatečně oceněno.   

 „Částečně“ odpovědělo 39 % respondentů a jednalo se převáţně  

o skupinu mechaniků. Po osobních rozhovorech s mechaniky vidím rezervu pouze 

v lepším vysvětlení pohyblivé sloţky mzdy . 

 „Ano“ a „spíše ano“ odpovědělo 41 % respondentů.  

Ne
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Spíše ne
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Graf č. 4.5 : Odvíjí se pohyblivá složka Vaší mzdy od Vašich pracovních výsledků a pracovního výkonu? 

 

 

 

  

 Otázka č. 6: Jsou cíle poţadovaných výsledků práce dobře formulované 

a dosaţitelné? (Pokud je Vaše odpověď jiná jako „ano“ napište prosím v čem je 

podle Vás problém).  

 

 Ani jeden respondent neodpověděl „ne“, jen 4 %a respondentů uvedla „spíše 

ne“. 

Jednalo se o skladníky a mechaniky. Toto procento není nijak závaţné takţe 

neohroţuje chod firmy a dosahování předem stanových cílů.  

 U zaměstnanců, kteří odpověděli „částečně“ (převáţně mechanici) se jedná  

o drobné nesrovnalosti v komunikaci, které jsou většinou způsobeny nepřesnou 

formulací předávaného úkolu. Toto je pochopitelné, jelikoţ na prodejnách se jedná 

se zákazníky, je zde tlak na rychlost vykonávaných úkolů a pracuje se zde v hlučném 

prostředí. 

 70 % respondentů uvedlo „ano“ a „spíše ano“ coţ je velmi dobrý výsledek a 

svědčí nejen o předávání, ale i o reálnosti a splnitelnosti zadávaných úkolů. 
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Graf č. 4.6 Jsou cíle požadovaných výsledků práce dobře formulované a dosažitelné? 

 

 

 

 

 Otázka č. 7: Myslíte si, ţe je třeba zlepšit systém odměňování podle 

pracovního výkonu?  

 „Ano“ a „spíše ano“ odpovědělo 68 % respondentů a 26 % uvedlo „částečně“. 

Pouze 6 % má názor, ţe „ne“ nebo „spíše ne“. 

 Většina zaměstnanců si tedy myslí, ţe je třeba zlepšit systém odměňování 

podle pracovního výkonu.  Nejvíce se na tomto výsledku podílí mechanici a skladníci.   

 Tato otázka zaštiťuje všechny předcházející otázky a potvrdila jejich výsledky, 

které se týkají výkonového odměňování. Projevily se zde veškeré nedostatky, které 

zaměstnanci pociťují v tomto systému. Většinou, jak napovídají výsledky předešlých 

otázek, se jedná o nepochopení pravidel celého systému odměňování podle výkonu 

zejména u skupiny skladníků a mechaniků a někdy váznoucí komunikaci. 
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Graf č. 4.7  Myslíte si, že je třeba zlepšit systém odměňování podle pracovního výkonu? 

 

 

 

 Otázka č. 8: Uvítali byste soutěţ o nejlepší prodejnu/ servis/ skladníka/ 
řidiče?  
 
 „Ano“ a „spíše ano“ uvedlo 57 % respondentů, 13 % „částečně“  

a 30 % „spíše ne“ nebo „ne“. 

 Všichni respondenti z řad řidičů odpověděli „ano“ coţ je velmi dobrý výsledek  

i z toho důvodu, ţe systém odměňování řidičů je v současné době přepracováván  

a budou hodnoceni více podle principů srovnávání a soutěţivosti. 

 Odpovědi „ne“ a „spíše ne“ byly většinou zdůvodněny nechutí k soutěţení  

a mohou také pramenit z obavy porovnávání výsledků mezi kolegy. 

 Odpověď „částečně“ byla většinou zdůvodněna tím, ţe by záleţelo na 

kriteriích a pravidlech soutěţí. 
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Graf č. 4.8 Uvítali byste soutěž o nejlepší prodejnu/ servis/ skladníka/ řidiče? 

 

 

 Otázka číslo 9 je otázkou pojící mezi bloky otázek o pohyblivé sloţce mzdy  

a zaměstnaneckými výhodami. 

 

 

 Otázka č. 9: Jaké typy nehmotných odměn jsou pouţívány ve Vaší 

společnosti?  

 

 Podle odpovědí respondentů by se mohlo zdát, ţe nejsou pouţívány všechny 

vyjmenované typy nehmotných odměn u všech zkoumaných kategorií zaměstnanců.  

Téměř vůbec tyto odměny nevnímají skladníci a na druhém místě za nimi se umísťují 

řidiči.   

 Při osobních rozhovorech mi jednotliví vedoucí zaměstnanci sdělili, ţe 

vyuţívají těchto odměn, ale jim podřízení zaměstnanci to tak nevnímají. Bude zde 

problém ve správném pochopení podřízených zaměstnanců  pojmu nehmotná 

odměna. Po delším rozhovoru a analyzování této otázky si většinou podřízení 

zaměstnanci uvědomili, ţe zde tyto odměny jsou pouţívány. 
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Graf č  4.9 Jaké typy nehmotných odměn jsou používány ve Vaší společnosti? 

 

  
Třetí blok otázek se týkal zaměstnaneckých výhod ve společnosti Pneu Plus 

s.r.o. (otázky 10 – 14 v dotazníku). 
 

 

 

 Otázka č. 10: Víte jaké Vám zaměstnavatel poskytuje zaměstnanecké 

výhody (benefity)?  

 

 „Ne“ a „spíše ne“ uvedlo 9 % respondentů. Po detailnější analýze jsem zjistil, 

ţe se jedná pouze o odpovědi skladníků a mechaniků.  Po rozhovorech jsem zjistil, 

ţe si tito zaměstnanci nebyli schopni představit, co pojem zaměstnanecké výhody 

plně znamená a proto volili tyto odpovědi. 

 Odpověď „částečně“ uvedlo 24 % respondentů.  Zde zaměstnanci svou 

odpověď zdůvodňovali především tím, ţe neví co vše jsou benefity a proto ví pouze 

částečně jaké jim zaměstnanecké výhody poskytuje. 

 „Spíše ano“ a „ano“ odpovědělo 67 % respondentů. Tito respondenti byly 

z celého spektra zkoumaných pracovních pozic. 

 

 

Pochvala během 
každodenního 

styku
37%

Veřejná 
pochvala před 

kolektivem
26%
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Graf č. 4.10 Víte jaké Vám zaměstnavatel poskytuje zaměstnanecké výhody (benefity)? 

 

 

 

Otázka č. 11: Mám nárok na tyto zaměstnanecké výhody. (Udělejte kříţek 

vţdy u té výhody, na kterou máte nárok). 

 

 Většina zaměstnanců zvolila správně benefity jako jsou příspěvek na penzijní 

pojištění, příspěvek na stravování, u jednotlivých zaměstnanců příspěvek na ţivotní 

pojištění, vyuţití garáţové techniky (servisní zařízení), sleva na zboţí nebo sluţby 

poskytnuté firmou. 

 Benefit vzdělávání nad rámec zákona si uvědomovali převáţně THP  

a prodejci. Benefit jako jsou ochranné a pracovní pomůcky poskytované nad rámec 

zákona a auto k půjčení označili převáţně skladníci a mechanici. Tento výsledek 

vyplývá zřejmě z toho, ţe si zaměstnanci uvědomují nejvíce pouze ty výhody, se 

kterými se střetávají v kaţdodenním pracovním styku. 

 

Otázka č. 12: přiřaďte kaţdé zaměstnanecké výhodě hodnotu 1 – 5 podle 

toho jak je pro Vás důleţitá (číslo 1 nedůleţitá, 5 velmi důleţitá) a přiřaďte ke 

kaţdé zaměstnanecké výhodě jak jste spokojen (a) s dodavateli této 

zaměstnanecké výhody (1 nespokojen, 5 plně spokojen). 

 

 Nejdůleţitějšími benefity pro zaměstnance byly ty benefity, které vyuţívají 

v kaţdodenním pracovním procesu a to v návaznosti na jejich pracovní zařazení.  
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U těchto benefitů nebyla spokojenost ohodnocena známkou horší neţ 3, a i tato 

známka byla uvedena ve velmi malém procentu. Pro skupinu skladníků a mechaniků 

bylo nejdůleţitější stravování, ochranné pracovní pomůcky nad rámec zákona, sleva 

na zboţí nebo sluţby poskytnuté firmou a vyuţití garáţové techniky. Pro skupiny 

THP, prodejci a řidiči byly nejdůleţitější benefity stravování, vzdělání nad rámec 

zákona, vyuţití garáţové techniky, sleva na zboţí nebo sluţby poskytnuté firmou. 

 Benefit v podobě příspěvku na penzijní pojištění byl téměř pro všechny 

zaměstnance důleţitý nebo velmi důleţitý a také téměř všichni zaměstnanci byli 

spokojeni nebo plně spokojeni s dodavatelem této výhody. 

 Kulturní a sportovní akce se pohybovaly v důleţitosti uprostřed spektra 

poskytovaných zaměstnaneckých výhod, ale spokojenost se pohybovala nejvíce 

v moţnostech spokojen nebo plně spokojen. 

 Firemní mobil vyuţitelný pro soukromé účely u skupiny zaměstnanců, kteří na 

něj mají nárok, byl jako benefit uveden zřídka. 

 

 

 Otázka č. 13: Myslíte si, ţe je benefit poskytnutý ve stejné finanční 

hodnotě jako valorizace mzdy pro vás finančně výhodnější?  

 

 Odpověď „ano“ a „spíše ano“ zvolilo pouze 15 % respondentů. Jednalo se zde 

převáţně o prodejce, kteří byli podpořeni malou mírou od THP, řidičů  

a mechaniků. 

 Většina respondentů uvedla odpověď „částečně“. Tato odpověď vyplývá 

z neúplné znalosti problematiky a z nevnímání všech nabízených benefitů. 

 Odpověď „ne“ a „spíše ne“ uvedlo 31 % respondentů. Toto procento je 

ovlivněno jak neznalostí problematiky tak se někteří zaměstnanci vyjádřili, ţe by 

upřednostnili zvýšení základních tarifů, a proto takto odpovídali. 
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Graf č. 4.11 Myslíte si, že je benefit poskytnutý ve stejné finanční hodnotě jako valorizace mzdy pro vás 

finančně výhodnější? 

 

 

 

 Otázka č. 14: Jaké další benefity byste ocenili?  

 

 Poměrně rovnoměrně volili zaměstnanci další nabízené benefity, které by 

ocenili. Největší zájem projevili o sportovní poukazy, rekreační poukazy, finanční 

nebo věcný dar k ţivotnímu jubileu a příspěvek na jazykové kurzy. 

 Zaměstnanci navrhovali také benefity jako např. 13. a 14. plat, příspěvky na 

dovolenou nebo dopravu a týden dovolené nad rámec zákona. 

 V odpovědích na tuto otázku se jasně projevila individualita jednotlivce a jeho 

jedinečné potřeby. 
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Graf č. 4.12 Jaké další benefity byste ocenili? 

 

 

 Čtvrtý blok otázek se týkal sounáleţitosti zaměstnanců se společností Pneu 
Plus s.r.o. (otázky 15 – 17 v dotazníku). 
 

  

 

 Otázka č. 15: Jste hrdý na to, ţe jste zaměstnancem této společnosti?  
 
 V této otázce vyjádřili zaměstnanci svůj vztah ke společnosti Pneu Plus s.r.o..  

Většina zaměstnanců je hrdá na to, ţe jsou zaměstnanci této společnosti.   

 Odpověď, ţe zaměstnanec není hrdý na to, ţe je zaměstnancem této 

společnosti nebyla uvedena ani jednou. 9 % uvedlo spíše ne. Toto procento není 

nijak alarmující. Nejvíce ho ovlivnili mechanici a skladníci, coţ bylo moţné 

předpokládat jak z důvodu mnoţství respondentů v těchto skupinách, tak podle jejich 

názorů v jiných otázkách. Pozitivní je, ţe ţádný THP (kteří jsou klíčovými 

zaměstnanci společnosti) neuvedl odpověď horší neţ spíše ano. 
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Graf č.  4.13 Jste hrdý na to, že jste zaměstnancem této společnosti? 

 

 

 

 Otázka č. 16: Kdybyste se znovu rozhodoval(a), vybral(a) byste si opět 

tuto firmu jako svého zaměstnavatele?  

 

 U této otázky vyjádřila nadpoloviční většina respondentů názor, ţe by si 

společnost Pneu Plus s.r.o. spíše nebo určitě vybrali za svého zaměstnavatele. 33 % 

zaměstnanců uvedlo, ţe částečně. Jedná se převáţně o skupinu mechaniků. 

Osobně si myslím, po analýze předešlých otázek a rozhovorů s touto skupinou, ţe je 

zde problém spíš v pochopení všech přínosů a pozitiv, které společnost mechanikům 

nabízí. Pouze 4 %a odpověděly, ţe spíše ne. Tento údaj bych povaţoval za pozitivní, 

jelikoţ se po hlubší analýze opět nejedná o klíčové zaměstnance a 4 %a jsou 

v souladu s pravidlem pozitivního dopadu fluktuace. 
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Graf č. 4.14 Kdybyste se znovu rozhodoval(a), vybral(a) byste si opět tuto firmu jako svého zaměstnavatele? 

 

 

 Otázka č. 17: Cítíte osobní závazek a odpovědnost vůči firmě?  
 
 Vyjádření zaměstnanců v této otázce úzce souvisí s předcházející otázku   

a výsledky tomu také odpovídají. Osobní závazek vůči firmě necítí 4 %a 

zaměstnanců. Jedná se zde pouze o skupinu skladníků. To bylo i předpokládáno, 

jelikoţ skupina skladníků má nejvíce fyzicky náročnou práci, má nejmenší průměrnou 

mzdu. Nároky na vzdělání a odbornost jsou taktéţ nejmenší. Současná fluktuace 

zaměstnanců ve společnosti Pneu Plus s.r.o. tomuto trendu také odpovídá. 

 

 
Graf č. 4.15 Cítíte osobní závazek a odpovědnost vůči firmě? 
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 Otázky č.18, 19 byly otázkami segmentačními a otázka č. 20 slouţila pro 

libovolné návrhy zaměstnanců. 

 

 

 Otázka č. 18: Jste muţ/ ţena?  
 
 Ačkoliv se to nemusí na první pohled zdát, výsledek ukazuje, ţe ţeny 

zaměstnané ve společnosti Pneu Plus s.r.o. se zapojili při tomto průzkumu ve velké 

míře. 

 Tento výsledek vypovídá o celkové skladbě pohlaví zaměstnanců ve 

společnosti Pneu Plus s.r.o.. Struktura zaměstnanců je dána odvětvím, ve kterém 

společnost podniká. Nejedná se zde o ţádnou diskriminaci ţen nebo o nechuť ţen 

aktivně se účastnit výzkumu. 

 
 

Graf 4.16 Jste muž/ žena? 

 

 

 Otázka č. 19: Pracovní zařazení  
 

Do dotazníkového výzkumu se zapojilo z celkového počtu zaměstnanců 

v jednotlivých zkoumaných pracovních zařazeních 38 % skladníků, 50 % řidičů, 45 % 

mechaniků, 42 % prodejců  a 80 % THP. 

  Z této otázky vyplývá, ţe se zapojily všechny zkoumané skupiny 

zaměstnanců celkem rovnoměrně a podle předpokladů.  

Muž
96%

Žena
4%
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 Největší procento návratnosti dotazníků bylo u skupiny THP a to 80 %, coţ je 

zřejmě způsobeno stálou pracovní dobou, větší ochotou ke spolupráci  

a osobním přisouzením většího významu k tomuto výzkumu. Nejmenší návratnost  

a to 38 % byla u skupiny skladníků. Tento výsledek je nejspíš ovlivněn směnováním, 

sezónností naskladňování a vyskladňování zboţí a osobní nezajímavostí zkoumané 

problematiky a tím nedoceněním tohoto výzkumu.  

U zbylých kategorií se pohybovala návratnost kolem 45 %. To je opět asi způsobeno 

směnováním, zahraničními cestami u řidičů a osobním zájmem nebo nezájmem o 

danou problematiku. 

 

 
Graf č. 4.17 Pracovní zařazení 

 
 

 Otázka č. 20: Co byste změnil(a) na systému odměňování ve Vaší 

společnosti?  

 

 Ačkoliv nejsou všichni zaměstnanci spokojeni se systémem odměňování ve 

společnosti Pneu Plus s.r.o tak se k této otázce ţádný dotazovaný nevyjádřil. Můţe 

to být způsobeno, nedostatkem času na pracovišti k vyplňování dotazníku, nechutí 

k přemýšlení, obavou z projevení vlastního názoru a nebo také neznalostí 

problematiky. 
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5. Návrhy a doporučení 
 

 Podle mého názoru je systém odměňování ve společnosti Pneu Plus s.r.o. 

velmi dobře funkční, na dobré úrovni a vyhovuje potřebám společnosti. Tento systém 

je nastaven tak, aby zaměstnanci podávali co nejlepší pracovní výkon. Coţ je pro 

společnost ekonomicky výhodné. Je samozřejmé, ţe z pohledu některých 

zaměstnanců je pohyblivá sloţka mzdy velmi vysoká. Chtěli by navýšení základních 

mezd nebo hodinových tarifů na úkor výkonnostní sloţky mzdy. Je však nutno si 

uvědomit v jakém odvětví společnost podniká a  to,  jak je závislá na svém okolí. 

Jako další pozitivum a silnou stránku společnosti vidím velký pocit 

sounáleţitosti zaměstnanců se společností Pneu Plus s.r.o.. Většina zaměstnanců by 

si společnost znovu vybrala jako svého zaměstnavatele a cítí osobní závazek vůči 

společnosti. Pouze 4 % respondentů z dotazníkového průzkumu necítí osobní 

závazek vůči firmě a znovu by si ji spíše nevybrali jako svého zaměstnavatele. Toto 

procento není nijak alarmující. 

 

5.1 Problematika spravedlivosti systému odměňování 

 

Z dotazníkového výzkumu vyplývá, ţe systém odměňování nevnímá nebo 

spíše nevnímá za spravedlivý 31 % respondentů a za částečně spravedlivý ho vnímá 

43 % respondentů. Na tomto výsledku se nejvíce podíleli mechanici  

a skladníci společnosti. Proto bych doporučil s těmito skupinami provést osobní 

rozhovory. Vysvětlit jim pracovní pozice kolegů ve společnosti, jejich odpovědnost  

a náročnost vykonávané práce. Tímto by si zaměstnanci dokázali lépe představit  

a pochopit význam ostatních pracovních pozic. 

 

5.2 Problematika úrovně odměňování v porovnání s ostatními 
podobnými společnostmi v regionu 

 

 Zjistil jsem, ţe 35 % respondentů si myslí, ţe je společnost v porovnání 

s ostatními podobnými společnostmi v regionu odměňuje podprůměrně.  Toto 

procento nejvíce ovlivnila skupina skladníků a mechaniků. Po detailnější analýze 

problému jsem došel k závěru, ţe společnost odměňuje své zaměstnance 
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srovnatelně s jinými společnostmi. K odbourání iluze, ţe jsou zaměstnanci 

odměňování podprůměrně bych doporučil provádět vyhodnocení průměrných 

hrubých mezd  jednotlivých skupin zaměstnanců a to jedenkrát ročně. Dále provést 

porovnání s podobnými společnostmi v regionu a s výsledky seznámit zaměstnance 

např. pomocí jednoduché prezentace. 

 

5.3 Problematika pohyblivé složky mzdy 

 

 Pohyblivá sloţka mzdy tvoří zaměstnancům velmi významnou část  celkové 

mzdy. Můţe se jednat aţ o 45 %. U otázek v dotazníkové průzkumu, které se týkaly 

problematiky pohyblivé sloţky mzdy ve společnosti Pneu Plus s.r.o. měly nejvíce 

negativních odpovědí skupina skladníků a mechaniků. Pravidla pro vyplácení 

pohyblivé sloţky mzdy neznalo nebo spíše neznalo 43 % respondentů. Dále měli 

někteří zaměstnanci pocit, ţe se jejich pohyblivá sloţka mzdy odvíjí od jejich 

pracovních výsledků a pracovního výkonu jen částečně (39 %) a 20 % odpovědělo, 

ţe se jejich pohyblivá sloţka mzdy spíše neodvíjí nebo neodvíjí od jejich pracovního 

výkonu.  Po osobních rozhovorech se zaměstnanci navrhuji provést jedenkrát ročně 

s jednotlivými skupinami zaměstnanců seznámení s kritérii pro stanovení pohyblivé 

sloţky mzdy podpořené krátkou prezentací, konkrétním příkladem výpočtu. 

Pochopení problematiky ověřit zpětnou vazbou. 

 

5.4 Problematika posílení výkonnosti 

 

 Dalším mým návrhem, který by podporoval výkonnost a lépe motivoval 

zaměstnance by mohlo být vyuţití soutěţí. Např. skladníci by mohli mít soutěţ o co 

nejniţší počet nesprávně naskladněných a vyskladněných pneumatik. Řidiči soutěţ  

o nejlepší péči o vozidlo atd.. Průběţné a konečné výsledky by byly umísťovány na 

nástěnkách. 
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5.5 Problematika předávání úkolů 

 

 Z dotazníkového průzkumu jsem zjistil, ţe 70 % respondentů si myslí nebo 

spíše myslí, ţe cíle poţadovaných výsledků práce jsou dobře formulované  

a dosaţitelné. To je velmi dobrý výsledek a svědčí nejen o předávání, ale i o reálnosti 

a splnitelnosti zadávaných úkolů. Pro ještě lepší výsledek bych doporučil vyţadovat 

po zaměstnancích zpětnou vazbu, zda úkol dobře pochopili a úkoly zadávané 

mechanikům nebo skladníkům nezadávat přímo v dílně nebo skladu, ale v klidném, 

nehlučném prostředí. 

 

5.6 Problematika zaměstnaneckých výhod 

 

 U problematiky zaměstnaneckých výhod nebyl shledán ţádný závaţný 

problém. Jedná se pouze o lepší vysvětlení přínosu zaměstnaneckých výhod svým 

zaměstnancům. Opatřením by mohlo být, ţe vţdy na začátku roku bude provedena 

schůzka se zaměstnanci jednotlivých středisek kde jim bude sděleno, na které 

zaměstnanecké výhody budou mít v daném roce nárok a co jim tyto benefity osobně  

i ekonomicky  přinesou.   Dále se zde projevila individualita jednotlivců a jejich 

jedinečné potřeby. Řešením by bylo ke stávajícímu systému zaměstnaneckých výhod 

připojit moţnost individuálních benefitů -  jednodušší systém cafeteria. Pomocí tohoto 

systému by společnost Pneu Plus s.r.o. mohla podporovat aktivní vyuţití volného 

času svých zaměstnanců. Doporučil bych to řešit pomocí poukázek Flexi Pass. Tyto 

poukázky je moţno vyuţít pro uspokojení potřeb jako jsou sport, kultura, relaxace a 

cestování, vzdělávání a osobní rozvoj a pro péči o zdraví. Motivační role této 

poukázky spočívá v moţnosti volby při výběru aktivity pro volný čas. Jde tedy o 

benefit volitelný přímo zaměstnancem. Jedná se o jednoduché a flexibilní řešení. 

Poukázky by mohly být předávány zaměstnancům v obálce přímo s jejich jmény a 

nadepsanou hodnotou. Toto předávání poukázek by prováděl ředitel nebo by bylo 

provedeno pověřenými zaměstnanci. Zaměstnanec by vţdy převzetí poukázky stvrdil 

svým podpisem. Na poukázky by měli nárok všichni zaměstnanci mimo ředitele. Pro 

vznik nároku na tuto poukázku nesmí zaměstnanec porušit pracovní řád společnosti 

nebo provést zásadní chybu při výkonu své práce v průběhu kalendářního roku. 

Poukázky by mohly být v hodnotě 500 Kč a byly by vydávány před Vánocemi. Došlo 
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by sice k navýšení nákladů společnosti o 54 500 Kč, ale přínosem by bylo lepší 

pokrytí individuálních potřeb zaměstnanců. 
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6. Závěr 
 

 Systém odměňování je součástí personální strategie a patří k jedné 

z nejdůleţitějších personálních činností. Organizace by si měla vytvořit svůj 

individuální systém odměňování, který odpovídá specifickým poţadavkům, ve 

kterých se společnost nachází.  Efektivní systém odměňování umoţňuje získávání  

a udrţení zaměstnanců, kteří jsou pro organizaci přínosem a vyvíjí tlak na 

zaměstnance, kteří organizaci nepřináší uţitek.  Dále přispívá k zlepšení výkonnosti 

zaměstnanců. Je důleţité, aby zajišťoval vnitrofiremní i vnější spravedlnost 

v odměňování. Je třeba, aby tento systém vycházel z celkové strategie a filozofie 

organizace.  Pokud jsou peníze správně alokovány, přináší mnohem větší účinek, 

neţ kdyţ jsou rozdělovány bezhlavě, bez propracovaného systému. Kvalitní systém 

odměňování dává společnosti konkurenční výhodu. 

 Moje diplomová práce se zabývala v první části teoretickými východisky, které 

se týkaly systému odměňování v organizaci. Pro zpracování této části jsem vyuţil 

odborné literatury, časopisů, internetových zdrojů a osobních rozhovorů. 

 V další části jsem se popsal společnost Pneu Plus s.r.o., ve které jsem 

analyzoval její systém odměňování. Vytvořil jsem profil společnosti a popsal strukturu 

zaměstnanců. 

 Po té jsem přistoupil k vlastní analýze systému odměňování ve společnosti 

Pneu Plus s.r.o.. Nejdříve jsem uskutečnil osobní rozhovory se zaměstnanci  

a vedením společnosti a pak jsem přistoupil k dotazníkovému průzkumu, abych zjistil, 

jak tento systém vnímají a rozumí mu běţní zaměstnanci společnosti. Výsledky 

dotazníkového průzkumu jsem zpracoval graficky i slovně. 

 Poznatky z praktické části jsem porovnal s poznatky z teoretické části. Toto 

porovnání jsem vyuţil při zpracování další kapitoly, která se týkala návrhů  

a doporučení pro zlepšení systému odměňování ve společnosti Pneu Plus s.r.o..  
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