
Příloha č. 1 

 

Tyto tabulky popisují výhodu penzijního připojištění a životního pojištění. 

Tabulky vychází z průměrné hrubé mzdy 18 000 Kč. Příspěvek na životní pojištění je 

zde nastaven ve výši 1 000 Kč měsíčně, na penzijní připojištění pak taktéž 1 000 Kč 

měsíčně. Výše těchto příspěvků je v takovéto výši, kvůli daňové odčitatelnosti. Je 

počítáno s tím, že společnost zaměstnává 100 zaměstnanců. 

 

 

 



Příloha č. 3 
 
Popisy pracovních míst 
 

Vedoucí prodejen 

 Musí mít ÚSO vzdělání, praxe min. 1 rok, základní znalost AJ nebo NJ, 

schopnost rozhodovat a řídit, znalost práce s PC, SW MS Office, Outlook apod., ŘP 

skupiny B, znalost zboží. 

 Jeho hlavním úkolem je odpovědnost za činnost  provozovny. Tuto činnost 

organizuje a řídí.  Odpovídá za ekonomické výsledky provozovny,  za školení BOZP, 

PO, školení řidičů referenčních vozidel, obsluhy tlakových nádob na provozovně. 

Odpovídá za majetek společnosti na provozovně, za technický stav strojního 

vybavení, realizuje drobné nákupy, navrhuje řešení pro rozvoj společnosti, navrhuje 

opravy strojů, nákupy apod.. Jedná se zákazníky, zabezpečuje skladové 

hospodářství provozovny, provádí výběr nových zaměstnanců provozovny, navrhuje 

obchodní smlouvy, navrhuje řešení a zlepšení. Jeho povinností je seznamovat 

podřízené se změnami v QMS. 

 

 Prodejci, zástupci vedoucího prodejny  

 Musí mít ÚSO vzdělání, praxe min. 1 rok, znalost zboží, schopnost rozhodovat 

a řídit,    znalost práce s PC , SW MS Office, Outlook apod., rozhodovací a analytické 

schopnosti, řidičské průkaz skupiny B, komunikativnost. 

 Jeho úkolem je jednání se zákazníky, v nepřítomnosti vedoucího provozovny 

odpovídá za provozovnu, organizuje práci na prodejně, navrhuje řešení a zlepšení. 

 

Pracovníci servisu - montéři  

Požadavky SO vzdělání, 1 rok praxe, schopnost provádět bezchybně určenou 

práci na základě stanovených norem a pravidel, pracovní disciplína, schopnost 

komunikace v týmu pracovníků, ŘP skupiny B. 

 Jeho úkolem je rozhodování o způsobu provedení opravy,  provádí montážní 

kontrolu dle technické dokumentace, realizuje základní údržbu strojů, úklid dílny, 

doporučuje nákup drobných materiálů, zboží, doporučuje opravy strojů, je-li 

proškolen k obsluze tlakových nádob, provádí běžnou údržbu kompresoru a provádí 

skladovou činnost na provozovně. 

  



Vedoucí skladu    

 Je vyžadováno ÚSO nebo VŠ vzdělání, praxe min. 3 roky, znalost AJ nebo 

NJ, schopnost rozhodovat a řídit, znalost práce s PC, SW MS Office, Outlook apod., 

ŘP skupiny B. 

 Jeho činností je jednání s dodavateli, předkládá návrhy smluv, řídí skladové 

hospodářství, optimalizuje skladové zásoby, odpovídá za stavy zásob na centrálních 

skladech. Prezentuje úkoly a plány vedení svým podřízeným. Navrhuje spolupráci 

s novými dodavateli. Zabezpečuje logistiku, která se zabývá rozvozem zboží na 

provozovny. Realizuje nákup zboží dle požadavků. Navrhuje řešení a zlepšení. Jeho 

povinností je seznamovat podřízené se změnami v QMS. 

 

Vedoucí dopravy  

 Musí mít ÚSO nebo VŠ vzdělání, praxe min. 1 rok, aktivní znalost AJ nebo NJ, 

znalost práce s PC, SW MS Office, Outlook apod., rozhodovací a analytické 

schopnosti, ŘP skupiny B. 

 Jeho hlavní činností je dispečing nákladní vnitrostátní a mezinárodní dopravy. 

Zajišťuje organizačně skladovou činnost pro Barum Continental spol. s.r.o. v centru. 

Odpovídá za technický stav vozového parku společnosti, provádí kontrolu 

technického stavu, schvaluje opravy a údržbu.  Kontroluje spotřebu pohonných hmot. 

Navrhuje a doporučuje změny ve vozovém parku, nákupy nových vozidel apod.. 

Zajišťuje logistiku společnosti,  řeší škodní události u vozidel,  školení řidičů nad 7,5 t 

a řidičů vysokozdvižných vozíků. Provádí výběr nových pracovníků. Jeho povinností 

je seznamovat podřízené se změnami v QMS. 

 

Skladníci 
 Skladník musí mít SO vzdělání, schopnost provádět bezchybně danou práci 

na základě daných pokynů, norem a předpisů. Musí být schopen pracovat v kolektivu 

a vlastnit řidičský průkaz skupiny B. 

  Jeho úkolem je na základě příslušných dokladů vydávat a přijímat zboží do 

skladu, přebírat dodávky zboží a provádět vstupní kontrolu. Označuje případné 

neshodné výrobky, dává podněty k reklamaci zboží. Odpovídá za uložení a správné 

skladování zboží dle technické dokumentace. Předák skladu odpovídá za činnost 

svých podřízených. 

 



Řidiči  

Řidič nákladní dopravy 

 Je vyžadována praxe min. 3 roky v řízení vozidel, základní znalost AJ nebo 

NJ, ŘP skupiny C, flexibilita a orientace v provozu. 

 Úkolem je doručit včas náklad na místo určení. Zajišťuje potvrzení dokladů. 

Během jízdy zodpovídá za náklad, zajišťuje předání dokladů kompetentním osobám, 

odpovídá za správné umístnění nákladu na vozidle, udržuje vozidlo v předepsaném 

stavu a kontroluje technický stav vozidla. 

Řidiči osobní dopravy 

Požadavky jsou praxe min. 1 rok, ŘP skupiny B, flexibilita, orientace v provozu. 

 Řidič osobní dopravy rozhoduje a odpovídá o způsobu uložení zboží v autě a 

během přepravy odpovídá za zboží. Určuje nejvýhodnější možný směr cesty. 

Rozváží zboží po vlastních prodejnách i po zákaznících dle pokynů. Zabezpečuje 

způsobilost vozidla vůči dopravním předpisům, kontroluje technický stav svěřeného 

vozidla, zajišťuje potvrzení dokladů o převzetí zboží. Odpovídá za svěřenou interní 

poštu apod.. 

 

 

 

 



Příloha č. 4 

V této příloze je popsán výpočet prémie u mechaniků. 

  

Příklad:  

 Servis se čtyřmi mechaniky utržil v daném období 280 000 Kč. To znamená, 

že tržba na zaměstnance se vypočte následovně:  

280 000 Kč /  4 (mechanici) = 70 000 Kč  

Tato hodnota 70 000 je násobena příslušným koeficientem. V tomto případě 

koeficientem 1,55. 

70 000 x 1. 55 = 108 500 

Z této hodnoty je vypočteno 10 procent 

(108 500 /100) x 10 = 10 850 Kč 

Tuto částku 10 850 Kč rozdělí vedoucí prodejny mezi mechaniky. 



Příloha č. 5 

Vážení respondenti, 

v současné době pracuji na své diplomové práci, která se zabývá zkoumáním 

systému odměňováni ve Vaší společnosti Pneu Plus s.r.o.. Proto bych  Vás rád 

požádal o spolupráci při vyplnění následujícího dotazníku. 

Chtěl bych Vás ubezpečit, že tento dotazník je naprosto anonymní a výsledky 

tohoto průzkumu budou využity výhradně pro účely mé diplomové práce. 

Předem děkuji za Vaši ochotu. 

 

 

 

Dotazník 
 

 

1. Vnímáte systém odměňování ve Vaší společnosti jako spravedlivý? 

 

Ne  spíše ne částečně spíše ano ano 

1  2  3  4  5 

 

 

 

2. Odpovídá výše Vaší mzdy náročnosti Vaší práce? 

 

Ne  spíše ne částečně spíše ano ano 

1  2  3  4  5 

 

 

 

 

3. Jak podle Vás odměňuje společnost své zaměstnance v porovnání s ostatními 

podobnými společnostmi v regionu? 

a) podprůměrně 

b) srovnatelně s jinými společnostmi 

c) nadprůměrně 

 

 

4. Znáte pravidla pro vyplácení pohyblivé složky mzdy? 

 

Ne  spíše ne částečně spíše ano ano 

1  2  3  4  5 

 

 

5. Odvíjí se pohyblivá složka Vaší mzdy od Vašich pracovních výsledků a 

pracovního výkonu? 

 

Ne  spíše ne částečně spíše ano ano 

1  2  3  4  5 

 



6. Jsou cíle požadovaných výsledků práce dobře formulované a dosažitelné? (Pokud 

je Vaše odpověď jiná jako „ano“ napište prosím v čem je podle Vás problém.) 

 

Ne  spíše ne částečně spíše ano ano 

1  2  3  4  5 

 

Problém: ……………………………………………………………………………….. 

 

7. Myslíte si, že je třeba zlepšit systém odměňování podle pracovního výkonu? 

 

Ne  spíše ne částečně spíše ano ano 

1  2  3  4  5 

 

Proč?............... 

 

 

8. Uvítali byste soutěž o nejlepší prodejnu/ servis/ skladníka/ řidiče? 

 

Ne  spíše ne částečně spíše ano ano 

1  2  3  4  5 

 

 

9. Jaké typy nehmotných odměn jsou používány ve Vaší společnosti? 

a. Uznání a pochvala během každodenního styku 

b. Veřejná uznání a pochvala (pochvala před kolektivem) 

c. Formální uznání a pochvala (odměna/dar za dobře provedenou práci) 

 

 

10. Víte jaké Vám zaměstnavatel poskytuje zaměstnanecké výhody (benefity)? 

 

Ne  spíše ne částečně spíše ano ano 

1  2  3  4  5 

 

 

 

11. Mám nárok na tyto zaměstnanecké výhody. (udělejte křížek prosím vždy u té 

výhody, na kterou máte nárok)   

13. plat  

Příspěvek na dovolenou  

Penzijní pojištění  

Životní pojištění  

Stravování  

Auto k půjčení  

Dovolená navíc  

Vzdělávání nad rámec zákona  

Využití garážové techniky 

(servisního zařízení) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Přiřaďte každé zaměstnanecké výhodě hodnotu jedna až pět podle toho, jak je 

pro Vás důležitá (1 nedůležitá, 5 velmi důležitá,) a přiřaďte ke každé 

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

výhody  
(1 nespokojen, 5 plně spokojen) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Myslíte si, že je benefit poskytnutý ve stejné finanční hodnotě jako valorizace 

mzdy pro vás finančně výhodnější? 

 

Ne  spíše ne částečně spíše ano ano 

1  2  3  4  5 

 

 

 

Sleva na zboží nebo služby 

poskytnuté firmou 

 

Ochranné pracovní pomůcky nad 

rámec zákona 

 

Kulturní a sportovní akce  

(ples, permanentky, atd.) 

 

Firemní mobil využitelný pro 

soukromé účely 

 

Firemní počítač využitelný pro 

soukromé účely 

 

 Důležitost Spokojenost 

Penzijní pojištění   

Životní pojištění   

Stravování   

Auto k půjčení   

Příspěvek na dovolenou   

Vzdělávání nad rámec zákona   

Využití garážové techniky (servisního 

zařízení) 

  

Sleva na zboží nebo služby poskytnuté 

firmou 

  

Ochranné pracovní pomůcky nad 

rámec zákona 

  

Kulturní a sportovní akce  

(ples, permanentky, atd.) 

  

Firemní mobil využitelný pro 

soukromé účely 

  

Firemní počítač využitelný pro 

soukromé účely 

  



 

14. Jaké další benefity byste ocenili? (Udělejte prosím křížek vždy u toho benefitu který 

byste ocenili) 

 

 Sportovní poukazy (permanentka do fitness, atd.) 

Rekreační/ welness poukazy (masáže, atd.) 

Dárkové poukazy 

Poukazy pro volný čas 

Finanční/ věcný dar k životnímu jubileu 

Očkování proti chřipce 

Jazykové kurzy 

 

 

Váš návrh: …………………………………………………………………………… 

 

 

 

15. Jste hrdý na to, že jste zaměstnancem této společnosti? 

 

Ne  spíše ne částečně spíše ano ano 

1  2  3  4  5 

 

 

16. Kdybyste se znovu rozhodoval(a), vybral(a) byste si opět tuto firmu jako svého 

zaměstnavatele? 

 

Ne  spíše ne částečně spíše ano ano 

1  2  3  4  5 

 

 

17. Cítíte osobní závazek a odpovědnost vůči firmě? 

 

Ne  spíše ne částečně spíše ano ano 

1  2  3  4  5 

 

 

18. Jste muž/ žena? 

 

a. muž 

b. žena 

 

 

 

 

 

 

 



 

19. Pracovní zařazení 

 

a. Skladník 

b. Řidič 

c. Mechanik 

d. Prodejce 

e. Ostatní THP 

 

 

20. Co byste změnil (a) na systému odměňování ve Vaší společnosti? 

 

…………………………………………………………………………. 

 



Příloha č. 6 

 

Průměrný plat na pozici skladník podle průzkumu Merces: 

Respondenti zapojení v průzkumu 16 950 Kč hrubého 

Plat nabízený zaměstnavateli* (Kč) 12 640 - 16 140 Kč hrubého 

Plat očekávaný uchazeči* (Kč)  13 760 - 20 920 Kč hrubého 

 

Průměrný plat na pozici mechanik podle průzkumu Merces: 

Respondenti zapojení v průzkumu 18 960 Kč hrubého 

Plat nabízený zaměstnavateli* (Kč) 13 310 - 20 260 Kč hrubého 

Plat očekávaný uchazeči* (Kč)  15 030 - 25 170 Kč hrubého 

 

Průměrný plat na pozici řidič kamionu podle průzkumu Merces: 

Respondenti zapojení v průzkumu 20 960 Kč hrubého 

Plat nabízený zaměstnavateli* (Kč) 15 430 - 25 880 Kč hrubého 

Plat očekávaný uchazeči* (Kč)  18 200 - 31 740 Kč hrubého 
 


