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1 ÚVOD 

 

Všichni moc dobře víme, ţe tato doba je nesmírně obtíţná, coţ je způsobeno vlivem 

nepřetrţitých technologických změn neboli inovací. A to hlavně tlakem a konečnými dopady 

současné hospodářské krize. Z tohoto důvodu jsou kladeny čím dál tím vyšší nároky na 

zaměstnance, a to zvláště v oblasti jejich vzdělání, dovedností, znalostí, praxe ale také 

schopností. To vše tvoří nezbytný vzorek neboli kvalifikační poţadavky pro kvalitní práci.  

Kaţdá organizace je tvořena finančními, materiálními, informačními a především 

lidskými zdroji. Odměňování zaměstnanců je činnost, která ovlivňuje téměř celkový, řádný 

chod a aktivitu podniku. Proto by měl kaţdý podnik investovat část svých peněţních 

prostředků do vytvoření přiměřeného, spravedlivého a motivujícího systému odměňování, 

který by vyhovoval jak potřebám podniku, tak i potřebám zaměstnanců. Díky dobře 

stanovému systému, bude organizace vynikat vůči konkurencím a bude schopná udrţet si 

dobré postavení na trhu. O odměňování je známo, ţe je jednou z nejstarších a nejdůleţitějších 

personální činností vůbec, která na sebe poutá pozornost jak zaměstnanců, tak 

zaměstnavatelů. 

Nejdůleţitějším úkolem systému odměňování je, aby zaměstnanci a zaměstnavatelé 

byli, spokojeni. Tento vzájemný soulad však není vţdy lehké stanovit, neboť stojí proti sobě 

úplně rozdílné strany, navíc někdy i s opačnými zájmy. Na jedné straně zaměstnavatel, který 

hledá pracovní sílu, která bude odpovídat jeho poţadavkům a má potřebné zdroje. Na druhé 

straně zaměstnanec, který nabízí firmě svůj kvalifikační vzorek (schopnosti, znalosti, 

dovednosti) a chce být za to spravedlivě oceněn, aby mohl zajistit, neboli řádně splnit všechny 

své závazky vůči ţivotním potřebám (zajistit rodinu a sebe, zaplatit všechny účty, atd.). 

Hlavní motem by mělo být “za poctivou práci, slušná mzda”.  

Jak všichni víme, tak lidé jsou nejdůleţitějším prvkem pro danou organizaci. Také si 

troufám říci, ţe jsou nepostradatelnou součástí organizace. Kvůli tomu jsem se zaměřila, ve 

své diplomové práci, právě na tuto problematiku. A to jak na odměňování, tak také na celkový 

mzdový systém.  

Toto téma jsem si vybrala díky tomu, ţe tato oblast ukrývá nepřeberné mnoţství 

moţností, jak zaměstnance motivovat a zároveň uspokojit, ale také díky tomu, ţe toto téma se 

nikdy nestane rutinním, ale pořád bude aktuálním. Odměňování je jednou z moţností, jak 

ovlivnit rozhodování potenciálního uchazeče o zaměstnání nebo jak udrţet nadaného 

zaměstnance, aby neodešel ke konkurenci.  



Cílem mé diplomové práce je analýza systému odměňování zaměstnanců ve 

společnosti STOW ČR, s.r.o. a návrhy na případné zlepšení. Analýza spočívá k určení silných 

a slabých stránek, a k celkovému posouzení této problematiky co nejvíce do její hloubky. U 

nalezených slabých stránek (nedostatků) se pokusím o stručný a zároveň dostatečně 

vystihující popis návrhu na zlepšení. Analýza současného systému odměňování, je provedena 

na základě dotazníkového šetření. Tento dotazník byl rozdán všem zaměstnancům zkoumané 

společnosti, jak dělnickým profesím, tak i THZ. Cílem dotazníku bylo zjištění úrovně 

spokojenosti zaměstnanců s odměňováním a mzdovými formami, které společnost svým 

zaměstnancům poskytuje.  

Diplomová práce se skládá z pěti kapitol. V druhé kapitole jsou shrnuty veškeré 

teoretické poznatky týkající se problematiky systému odměňování. Vysvětlení, ţe se jedná o 

systém odměňování, který nezbytně musí vycházet z podnikové strategie a zároveň, je závislý 

na mzdové politice. Dále jsou v této kapitole detailně popsány metody odměňování včetně 

jejího hodnocení, mzdová politika, mzdové struktury, mzdové formy, výkonové odměňování, 

dodatkové formy odměňování a nezbytné součástí systému odměňování, jako zaměstnanecké 

výhody aj. V předposlední podkapitole jsou uvedeny jednotlivé trendy odměňování, jak 

v České republice, tak i v Evropě. 

Třetí kapitola popisuje základní charakteristiky zkoumané organizace jako např: 

základní údaje o organizaci, její předmět činnosti, organizační struktury, historii, personální 

strategii, vize atd. 

Čtvrtá kapitola je zaměřena na analýzu současného systému odměňování zaměstnanců 

ve zkoumané společnosti. Tato kapitola popisuje mzdovou politiku společnosti, jednotlivé 

poskytované mzdové formy, zásady a kritéria odměňovaní zaměstnanců na všech pracovních 

pozicích, tudíţ jejích prémie či pohyblivé sloţky mzdy, příplatky, bonusy, mimořádné 

odměny, zaměstnanecké výhody. Poslední podkapitola této části diplomové práce je rovněţ 

přestavována jako analýza systému odměňování zaměstnanců metodou dotazníkového šetření. 

V páté kapitole jsou na zjištěné slabé stránky navrţená řešení, na které společnost 

můţe a nemusí reagovat. 

V poslední části mé diplomové práce je shrnutí dosavadních získaných poznatků o 

problematice systému odměňování zaměstnanců a jeho zhodnocení ve společnosti  STOW 

ČR, s.r.o.. 



2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA ODMĚŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ 

 

2.1  KONCEPCE ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ  

Uvědomění si významu lidí jako klíčového faktoru úspěšnosti organizací 

v podmínkách narůstající sloţitosti, proměnlivosti a konkurenceschopnosti jejich vnějšího 

úkolového a operačního prostředí, podnítilo v 80. letech 20. století vznik nového 

manaţerského přístupu k personálu -  koncepce řízení lidských zdrojů. 

 Řízení lidských zdrojů znamená soubor manaţerských postupů, slouţících k získávání 

a udrţení zaměstnanců ve firmě a k zajišťování toho, aby podávali vysoký výkon a tím 

přispívali k dosaţení organizačních cílů a získání konkurenční výhody. Koncepce ŘLZ 

znamená aktivní integrovaný systémový a strategický přístup managementu k personální 

optimalizaci organizace. Tedy udrţování takového personálního obsazení organizace a takové 

úrovně aktivizace (tj. vedení, instruování a motivování) personálu, které umoţňují organizaci 

úspěšně dosahovat svých provozních, strategických a rozvojových cílů. 

 Strategické řízení lidských zdrojů je přístup k rozhodování o záměrech a plánech 

organizace, týkající se charakteru zaměstnávání lidí a strategie, politiky a praxe získávání, 

vzdělávání a rozvoje zaměstnanců, řízení pracovního výkonu, odměňování a pracovních 

vztahů. Charakteristikou, která definuje strategické řízení lidských zdrojů je, ţe je to řízení 

integrované, vícenásobně propojené – strategie lidských zdrojů jsou zpravidla vertikálně 

integrované s podnikovou strategií a horizontálně integrované mezi sebou navzájem. Strategie 

lidských zdrojů, jako výraz strategického přístupu k řízení lidských zdrojů, jsou podstatnými 

sloţkami podnikatelské strategie organizace. 

 Klíčovým rysem strategického řízení lidských zdrojů je pojem souladu (přizpůsobení) 

nebo integrace. Někdy se pouţívá označení „model přizpůsobení či propojení“. 



Graf 2.1  Model řízení lidských zdrojů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: FOOT, M.; HOOK, C. Personalistika. s. 50. Přel. J. Bláha, A. Mateiciuc, Z. Kaňáková. 1. vyd. Brno: 

Computer Press, 2005. 462 s. ISBN 80-7226-515-6.         

 

 Strategie lidských zdrojů by měla být propojena s podnikovou strategií (vertikální 

soulad). A ještě lépe, strategie lidských zdrojů by měla být integrální součástí podnikové 

strategie a měla by vstupovat do podnikového procesu plánování uţ ve fázi, kdy k němu 

dochází. Vertikální integrace je nezbytná k zabezpečení shody mezi podnikovou strategií a 

strategií lidských zdrojů tak, aby strategie lidských zdrojů podporovala naplnění podnikové 

strategie a dokonce ji pomáhala definovat. Horizontální integrace s jinými stránkami strategie 

lidských zdrojů se vyţaduje proto, aby její jednotlivé prvky spolu navzájem ladily. Cílem je 

dosáhnout logicky promyšleného přístupu k řízení lidí, v němţ se různé aktivity navzájem 

podporují. viz Armstrong (2007) 

 

 



2.2  POJETÍ A ÚKOLY SYSTÉMU ODMĚŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ 

Kaţdá organizace se vyznačuje odlišnými materiálními, finančními, lidskými a 

specifickými zdroji, v neposlední řadě také mnoţstvím a danou povahou práce. Z tohoto 

důvodu je nutná existence efektivního, přijatelného, spravedlivého a motivujícího systému 

odměňování. Zároveň by měl tento systém být v souladu s poţadavky plynoucími, jak ze 

strany zaměstnance, tak ze strany zaměstnavatele. Díky tomu můţeme vytvořit harmonické 

vztahy v organizaci, za předpokladu, ţe budou všichni zúčastnění systém akceptovat. Systém 

odměňování musí vycházet ze strategie organizace a zároveň podporovat všechny její klíčové 

prvky. „Aby tento systém nevedl ke konfliktům, měl by splňovat následující cíle“, jak uvedly 

Horváthová, P.; Čopíková, A. (2007, s. 24). 

 

1) být motivační: Měl by podporovat motivaci zaměstnanců, tzn. být srovnatelný 

s odměnami, které jsou nabízeny v jiných organizacích (trh práce) a s úsilím, které 

zaměstnanec projevuje během své profesionální aktivity. Systém odměňování pomáhá jak při 

rozhodování zaměstnanců mezi různými nabídkami organizací, tak při jejich stabilizaci 

v organizaci (konkurenční trh). Tento cíl je zároveň podmíněn ekonomickými poţadavky a 

situací organizace. 

2) být spravedlivý: Měl by zaměstnanci dát pocit, ţe není v poměru k jiným 

zaměstnancům ve finanční nevýhodě a ţe je odměňován podle svých zásluh. Znamená to také, 

ţe eventuální rozdíly v odměňování zaměstnanců organizace jsou pochopitelné a zdůvodněné, 

ţe existuje oprávněná diferenciace.  

3) být transparentní: Systém musí být zaloţen na známých mechanizmech, 

pochopitelných všem zaměstnancům. Jednoduchost systému je argumentem, který nejen 

umoţňuje jeho pochopení, ale pomáhá také organizaci vyvarovat se omylů.  

 

Systém odměňování je způsob stanovování mezd/platů, zaměstnaneckých výhod a 

jiných forem peněţního i nepeněţního odměňování. Proto by měla organizace stanovit systém 

takovým způsobem, aby byl dostatečně přiměřený a zároveň vhodný, jenţ by zaměstnance 

v jejich konání motivoval a za dobře provedenou práci spravedlivě odměnil.  

 

 

 

 

 



Odměňování se rozděluje do tří hlavních kategorií: 

 

I. Odměňování hmotné nárokové - garantované (mzda, plat) 

II. Odměňování hmotné nenárokové - negarantované (příplatky, bonusy, prémie, 

zaměstnanecké výhody) 

III. Odměňování nehmotné (povýšení, uznání, rozmanitá práce, apod.) 

 

Z výše uvedeného vyplývá, ţe mzda/plat je tvořena dvěma základními sloţkami a to 

pevnou sloţkou, která představuje danou základní mzdu/plat, ať uţ mluvíme o roční, 

měsíční, týdenní či hodinové. A pohyblivou sloţkou, která představuje výkonnostní odměnu, 

odměnu podle dovedností, schopností s poslední dodatkovou sloţkou, do které patří např.: 

příplatky, náhrady mzdy/platu a prémie za dlouhodobý pracovní výkon). Tyto sloţky by měly 

být stanoveny v takovém poměru, aby dodatečně uspokojovaly základní potřeby podniku, ale 

v neposlední řadě dostatečně motivovali zaměstnance ke kvalitnějším výkonům, tudíţ 

ke zvýšení celkové produktivity či konkurenceschopnosti daného podniku. 

 

Aby byl systém odměňování efektivní je nutné dodrţovat podle Koubka (2005): 

o stabilitu systému a také zajišťovat, aby práce byla odměňována na základě rozdílů 

v poţadavcích práce a na pracovních podmínkách, 

o mzdy/platy by se neměly příliš lišit od úrovně mezd a platů na trhu práce, 

o stejná práce by měla být stejně odměňována, 

o odlišnost práce na pracovním místě její hodnotou pro podnik a odměňováním a 

zaměstnancem jeho hodnotou, schopnostmi, výkonem a odměňováním, 

o informovanost zaměstnanců o postupech pouţívaných ke stanovování mzdových tarifů 

atd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Graf 2.2 Systém odměňování zaměstnanců 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Zdroj: BLÁHA, J.; MATEICIUC, A.; KAŇÁKOVÁ, Z. Personalistika pro malé a střední firmy. s.159. 1. 

vyd. Brno: CP Books, a. s., 2005. 284 s. ISBN 80-251-0374-9.  

 

Předcházející graf ilustruje „strategický proces odměňování ve firmě“. Je v něm 

kladen důraz na strategii firmy v provázanosti na strategii lidských zdrojů, jeţ musí vycházet 

z jasně zformulované „filozofie odměňování“. Podle ní jsou formulovány zásady a také hlavní 

principy odměňování. 

 

 

 

 

 

 

Vnější prostředí Strategie 

organizace 

Vnější 

prostředí 

Strategie LZ 

Strategie 

odměňování LZ 

Hlavní 

principy 

Mzdová 

politika 

Zásady 

odměňování 

Odměňování v 

praxi 

Nehmotné 

Neformální Formální Přímé 

- mzda, plat 

- nepřímé: prémie,příplatky 

Hmotné 

Nepřímé 

- - zaměstnanecké  

       výhody 



2.2.1  ZÁSADY ODMĚŇOVÁNÍ  

Kaţdá organizace by měla ve svém systému odměňování dodrţovat soubor zásad, 

kterými se odměňování řídí a které ovlivňují a usměrňují tuto oblast. Systém by měl podle 

Koubka (2005): 

 

1) přilákat potřebný počet a potřebnou kvalitu uchazečů o zaměstnání v organizaci, 

2) stabilizovat ţádoucí zaměstnance, 

3) odměňovat zaměstnance za jejích úsilí, dosaţené výsledky, loajalitu, zkušenosti a 

schopnosti, 

4) v ziskových organizacích napomoci k dosaţení konkurenceschopného postavení na 

trhu, 

5) povaha systému, jeho náklady a časová náročnost musejí být racionální, přiměřené 

moţnostem (zdrojům) organizace a potřebám dalších personálních funkcí, 

6) být zaměstnanci akceptován, 

7) hrát pozitivní rolí v motivací zaměstnanců, vést je k tomu, aby pracovali podle svých 

nejlepších schopností, 

8) být v souladu s veřejnými zájmy a právními normami, 

9) poskytovat zaměstnancům  příleţitost k realizaci  rozumných  aspirací  pří dodrţování 

zásad nestrannosti a rovnosti, 

10) slouţit jako stimul pro zlepšování kvalifikace a schopností zaměstnanců, 

11) zajistit, aby náklady práce mohly být vhodným způsobem kontrolovány, zejména s 

ohledem na ostatní náklady a s ohledem na příjmy. 

 

2.2.2  STRATEGIE ODMĚŇOVÁNÍ 

 Strategie odměňování definuje záměry organizace o tom, jak by měla být vytvářena 

její politika a procesy odměňování, aby odpovídaly poţadavkům podnikání. Účinná strategie 

odměňování podle Armstronga (2007) : 

 

1)  je zaloţena na podnikových hodnotách a přesvědčení, 

2)  vychází z podnikové strategie, ale také k ní přispívá, 

3)  je vedena potřebami podnikání a je v souladu s podnikovou strategií, 

4)  spojuje v sobě schopnosti organizace i jedinců, 

5)  je propojena s jinými personálními a rozvojovými strategiemi, 



6)  je v souladu s interním a externím prostředím organizace – obsah strategie vychází 

z tohoto prostředí,  

7)  zajišťuje odměňování za výsledky a chování, které jsou v souladu s hlavními cíli 

organizace, a tak povzbuzuje a podporuje ţádoucí chování, 

8)  je spojena s výkonem podniku a zahrnuje v sobě hledisko strategie 

konkurenceschopnosti,  

9)  je praktická a proveditelná, 

10)  byla připravena po konzultaci s klíčovými partnery a zainteresovanými stranami a 

bere plně v úvahu jejich názory na to, co povaţují pro sebe za nejlepší – pokud by 

tomu tak nebylo, některé snahy v odměňování, jako např. odměňování podle výkonu, 

by byly zcela neúspěšné. 

 

Důvody pro strategické odměňování: Strategické odměňování je „koneckonců způsob 

myšlení, který můţete uplatnit v jakékoliv záleţitosti odměňování, která se objeví ve vaší 

organizaci, abyste viděli, jak z ní můţete vytvořit hodnotu“. Konkrétněji řečeno, existují čtyři 

důvody pro uplatňování strategického přístupu k řízení odměňování, dle tvrzení Armstronga 

M.;  Duncana B. (2006) 

 

o Musíte mít představu, kam jdete, jak se tam chcete dostat a jak zjistíte, ţe jste se tam 

dostali (pokud se to vůbec podaří), 

o Skutečný přínos strategií odměňování spočívá ve sloţitém propojení s ostatními 

oblastmi politiky a praxe řízení lidských zdrojů. 

o Můţe existovat pozitivní závislost mezi odměnami v nejširším slova smyslu a 

pracovním výkonem – takţe neměli bychom přemýšlet o tom, jak tuto vazbu a závislost 

posílit? 

o Náklady odměňování ve většině organizací jsou daleko největší výdajovou poloţkou 

– mohou tvořit 60 % celkových nákladů a v organizacích silně závislých na pracovní 

síle často i mnohem více – takţe proč by nemělo smysl přemýšlet o tom, jak by měly být 

v dlouhodobé perspektivě řízeny a investovány? 

 

 Strategie odměňování by měla být vypracována jako nedílná součást celkové 

personální strategie organizace. Chceme-li vytvořit celkovou strategii odměňování, měli 

bychom porozumět vizím, rozvoji a strategiím, jakoţto celkovému organizačnímu 

(obchodnímu) modelu. Stejně, tak dobře bychom měli znát kritické faktory úspěšnosti. 



Jednoduše řečeno potřebujeme znát celkovou filozofii organizace, kterou představují hodnoty, 

kultura, vedení aj. Jejím cílem by mělo být, zajistit podporu všech kroků v oblasti formování 

pracovní síly organizace, jejího rozvoje a všech cílů týkajících se zlepšování výkonu 

organizace. Tato strategická filozofie by také měla brát v úvahu klima zaměstnaneckých 

(pracovních) vztahů a procesy vyjednávání o mzdách a platech s odbory. Následující otázky 

mohou být uţitečné při stanovení strategické filozofie: 

 Je organizace zaměřená na širokou škálu trhu nebo na jejich specifické trţní 

segmenty? 

 Je kompetence organizace silnější při vytváření inovativních řešení, která splňují 

potřeby zákazníků nebo v oblasti nízkých cen a efektivních sluţeb pro zákazníky? 

 Je moţno dosáhnout ekologického růstu na trhu nebo expanzí prostřednictvím 

akvizic, společných podniků a obchodních sítí? 

 

 Obsah neboli stránky odměňování zaměstnanců, které je moţné povaţovat za klíčové 

strategické záleţitosti, jsou: 

 konkurenceschopná odměna, 

 dosaţení spravedlivějšího a definovanějšího systému odměňování, 

 restrukturalizace systému odměňování tak, aby bral v úvahu a podporoval 

organizační změny, 

 pouţití odměny jako nástroje zlepšování výkonu a změny kultury, 

 přenesení rozhodování o mzdách na liniové manaţery, 

 zapojení zaměstnanců do záleţitostí odměňování, 

 rozvíjení týmové práce, 

 zvyšování úrovní schopností a rozšiřování kvalifikační základny (podpora 

víceoborové kvalifikace).  

 

2.2.3  MZDOVÁ POLITIKA 

Mzdová politika dává konkrétní návod pro rozhodování a jednání v odměňování. Cíle 

a zásady mzdové politiky musí být nastaveny tak, aby oslovily tři úrovně řízení: jedince – 

pracovní skupinu – firmu jako celek. Cíle musí vycházet z podnikatelské strategie firmy. 

Mzdová politika je součástí personální politiky, jeţ vychází ze strategie firmy. 

Při zpracování mzdové politiky, která by se měla odráţet od jejich zásad „je 



 třeba si uvědomit, že jde o hmotnou a nehmotnou formu odměňování, proto musí být ve 

mzdovém systému respektován/a“, jak tvrdí Bláha, J.; Mateiciuc, A.; Kaňáková, Z. (2005, s. 

163). 

 relativní spravedlnost: znamená vybudovat absolutně spravedlivý systém, coţ víme, ţe 

v reálném ţivotě, jen tak lehce nejde.  To vše směrem k vybudování takového 

systému, aby nedocházelo k diskriminaci podle pohlaví, rasy atd., 

 transparentnost: znamená vybudovat průhledný a srozumitelný systém a zároveň 

uvědomění si, které informace mohu zveřejňovat v důsledku konkurenčních tlaků, 

 informovanost o konstrukci mezd/platů a mít moţnost se k ní vyjádřit, 

 konzistentnost mzdového systému: nelze připustit neopodstatněné rozdíly v pevných 

sloţkách na stejných pracovních pozicích, 

 být konkurenceschopnou firmou, 

 nastavení kontrolního mechanismu k dosaţení efektivnosti, 

 dodrţování zákonů, předpisů i úmluv, 

 dělat vše pro udrţení prestiţe a image dané firmy na trhu práce. 

 

Ve mzdové politice můţe být uplatňován princip:  

1) Výkonnosti – podstatou tohoto principu je, ţe klade důraz na dva důleţité prvky a to 

na výkon a přínos zaměstnance. Dochází zde, ke stabilizaci výkonných zaměstnanců a 

naopak neefektivní zaměstnance přinutí podnik k odchodu. 

2) Zásluhovosti – princip zásluhovosti je termín pouţívaný k označení systému 

poskytování peněţních odměn, které se vztahují k individuálnímu výkonu, schopnosti, 

přínosu nebo dovedností. Avšak i peněţní odměna vztahující se k délce zaměstnání je 

v určitém smyslu zásluhovou odměnou. 

3) Smíšený – jde o kombinaci výše uvedených principů v různých podílech. 

 

Cíle mzdové politiky podle Bláhy, J.; Mateiciuce, A.; Kaňákové, Z. (2005, s.163) by měly 

respektovat tzv. dvě „E“  

 efektivitu: odráţející zvýšení produktivity, kontrola veškerých nákladů a zhodnocení 

účinnosti mzdového systému, zda je v souladu s podnikatelskými, strategickými cíli a 

to v důsledku plnění organizačních poţadavků (cílů), 

 etiku: transparentní mzdový systém respektující zájmy a potřeby zaměstnavatele a 

„spravedlivou“ odměnu za přínos zaměstnanců. Součásti je rovněţ dodrţování platné 

legislativy a úmluv z kolektivního vyjednávání a celkové „férové jednání“. 



2.2.4  HODNOCENÍ PRÁCE 

Hodnocení práce představuje systematický proces stanovování relativní  

hodnoty prací v organizaci za účelem stanovení vnitřních mzdových /platových relací. 

Poskytuje základnu pro vytváření spravedlivých mzdových/platových stupňů (tříd) a struktur, 

pro  zařazování pracovních míst do těchto struktur, pro řízení relací mezi pracovními místy a 

odměnami, pro zajišťování zásady stejné odměny za práci stejné hodnoty viz Armstrong 

(2009). 

 

Při hodnocení práce postupujeme ve třech krocích: 

1) příprava: vytvoření týmu, navrţení systému hodnocení práce, výběr a analýza 

klíčových prací, 

2) realizace: analýza a hodnocení zbývajících prací, uskutečnění mzdového/platového 

šetření, posouzení odměňování podle výkonu, vytvoření stupňů  a mzdové/platové 

struktury, vypracování administrativních postupů, 

3) vyhodnocení a monitorování systému 

 

Cíle hodnocení práce jsou: 

 stanovit relativní hodnotu prací (vnitřní relace), zaloţenou na spravedlivém, 

jednotném a důsledném posouzení, 

 poskytnout informace potřebné k vytvoření a udrţování spravedlivých a obhajitelných 

mzdových a platových stupňů a struktur, 

 poskytnout co nejobjektivnější základnu pro zařazování prácí do stupňů (tříd) a 

umoţňovat tak jednotný přístup při rozhodování o zatřídění prácí, 

 umoţnit správné porovnávání s trţními sazbami prací nebo rolí se srovnatelnou 

sloţitostí nebo mnoţstvím práce, 

 být transparentní – východiska, kritéria pro definování stupňů a zařazování prací by 

měla být jasná, 

 zajistit, aby organizace plnila svou povinnost poskytovat stejnou peněţní odměnu za 

práci stejné hodnoty. 

 

Základním cílem jakéhokoliv procesu hodnocení práce je zajištění, aby se rozhodovalo 

odpovídajícím, logickým a důsledným způsobem na základě objektivně posouzených 

informací. To, ţe o hodnocení mluvíme jako o činnosti zaloţené na úsudku, nutně prováděné 

na základě předem definovaného rámce a zaloţené na jasných důkazech a správném 



uvaţování. To můţe systém hodnocení práce zabezpečit, pod podmínkou, ţe je řádně 

vytvořen a řádně pouţíván.  

 

2.2.4.1  METODY HODNOCENÍ PRÁCE 

 Metody hodnocení práce lze rozdělit do dvou skupin a to na neanalytické a 

analytické metody. Do analytických metod řadíme např.: bodovací metodu, metoda 

faktorového porovnávání. Neanalytické metody jsou např.: klasifikační metoda, metoda 

pořadí prácí, metoda párového porovnávání.  

 

Bodovací metoda (metoda bodovacích stupňů) 

Tuto metodu můţeme označit jako nejpouţívanější typ analytického hodnocení práce. 

Je zaloţena na rozdělení prácí  na faktory nebo klíčové prvky, které představují poţadavky na 

jedince, který práci vykonává. Tyto poţadavky chápeme jako dovednosti, schopnosti a ze 

všeho nejdůleţitější odpovědnost za zdroje, s kterými pracuje, či za jeho konečné rozhodnutí. 

Předpokladem je, ţe kaţdý z těchto faktorů bude přispívat k hodnotě práce, a také ţe všechny 

faktory jsou součásti všech prací, které musí být hodnoceny, ale v rozdílných mírách. Tyto 

faktory si určuje kaţdá organizace sama, včetně jejich rozsahu a priorit faktorů. Za 

pomoci pouţití číselných stupnic jsou kaţdému z faktorů přidělovány body podle míry, v jaké 

je tento faktor v hodnocené práci obsaţen. Bodové hodnoty jednotlivých faktorů se poté 

sčítají tak, aby vyjádřily celkové skóre, které představuje hodnotu práce. Výhoda této metody 

spočívá v jednoduchosti převodu do podoby mzdových tarifů. Je srozumitelná a flexibilní a 

umoţňuje hodnotit jakoukoliv práci. Nevýhodou je časová náročnost při vytváření bodové 

stupnice. Závěrem k této metodě je důleţité říci, ţe kaţdá organizace by neměla preferovat 

takové faktory, které by ji mohly poškodit např. jedno pohlaví (ţenu). 

 

Metoda faktorového porovnávání (metoda řad pořadí) 

Hlavní formou faktorového porovnávání v současné době je pouţívání porovnávání 

odstupňovaných faktorů, spočívající v porovnávání faktoru práce a faktorem v nějaké 

stupnici. Proto porovnávání rozdělujeme do tří úrovní: např. niţší, vyšší, stejný. Jde o metodu, 

kterou často pouţívají nezávislí experti pracující např. pro pracovní soudy v záleţitostech 

týkající se stejné odměny za stejnou práci. Úkolem je porovnat nějakou práci s jednou nebo 

více jinými prácemi, nikoliv zkoumat její vnitřní relaci, za účelem vytvoření pořadí. Závěrem 

je nezbytné říci, ţe tato metoda, tudíţ metoda faktorového porovnávání připomíná bodovací 

metodu, ale s výjimkou, ţe počet úrovní a rozsah bodů je omezen a faktory se nemusí váţit.  



Klasifikační (katalogová) metoda  

Často označovaná jako nejpouţívanější neanalytický přístup. Podstata této metody 

spočívá ve stanovení určitých modelových tříd nebo stupňů prací, které se porovnávají 

s relativní hodnotou konkrétní práce. Zkoumaná práce je na základě porovnávání potom 

zařazena do odpovídající třídy. Výhodou je jednoduchost, srozumitelnost a snadná realizace. 

Nevýhodou je ovšem nízká citlivost na přesnost a pečlivost při přípravě modelových popisů. 

Metoda je také méně precizní, neboť hodnotí práci jako celek. Hodnocení práce v podniku 

nemůţe jednotlivé práce ocenit. Proto se sleduje úroveň mezd, která by měla odpovídat nejen 

poţadavkům na dovednosti a odpovědnost, ale měla by být také konkurenceschopná. Z tohoto 

důvodu podnik při stanovení úrovní svých mezd vychází ze mzdových šetření. 

 

Metoda pořadí prací 

Jedná se o nejjednodušší a nejrychlejší metodu hodnocení práce. Princip této metody 

je zaloţen v seřazování prací jako celků od nejlehčích k nejobtíţnějším. Výhoda této metody 

je její jednoduchost a srozumitelnost. Nevýhodou této metody je, ţe je pouţitelná pouze při 

hodnocení malého souboru prací.  Zároveň je málo přesná a snadno zpochybnitelná. 

Neukazuje podstatné vzájemné rozdíly prací, pouze určuje jejich pořadí. 

Metoda párového porovnávání 

Jde o statistickou metodu, která se pouţívá pro mnohem promyšlenější tvorbu pořadí 

prácí jako celků. Je zaloţena na předpokladu, ţe je mnohem jednodušší porovnávat jednu 

práci s jinou, neţ se zabývat celým souborem prací a z toho se pokusit vytvořit nějaké pořadí. 

Tato metoda si vyţaduje izolované porovnávání. Výhodou je snadnost odděleného 

porovnávání jedné práce s jinými pracemi narozdíl od mnohonásobného porovnávání. 

Nevýhodou této metody je neexistence pravidel, které by nám slouţili pro posuzování 

relativní hodnoty a zároveň, ţe se tato metoda nehodí pro účely posuzování stejné odměny za 

práci stejné hodnoty. Zároveň pro tuto metodu existuje poţadavek na mnoţství počtu prací, 

které lze této metody porovnávat. 

 

2.2.5 MZDOVÁ ŠETŘENÍ (analýza trţních sazeb) 

Mzdová šetření jsou obecně šetření, které se provádějí v organizacích, zároveň se 

provádí ve vybraném území, odvětví, či sektoru. Toto šetření nám slouţí jako podklad pro 

porovnávání údajů o politice, metodách a praxi odměňování. Organizace provádí šetření 

z důvodu zajištění jejich konkurenceschopnosti v oblasti mezd/platů. Nezbytnou součástí, je 

neustále sledovat trţní sazby práci existujících organizací, tudíţ vědět jak platí práci jiné 



organizace za stejnou práci, coţ vyţaduje znalost daného regionu, odvětví, či oboru. Pomocí 

mzdového šetření zajišťuje organizace informace týkající se úrovně základních mezd a platů, 

ale také i jiných forem odměňování (zaměstnanecké výhody, prémie).  

 

Získávání kvalitních informací pro mzdová šetření mohou být čerpány z různých typů 

zdrojů. Mezi hlavní druhy zdrojů patři: 

 

1) publikovaná šetření - publikovaná šetření obsahují veškeré informace týkající se odměn 

manaţerů, specialistů a technických či administrativních prací. Těchto šetření je spousta 

druhů. Ve většině případů, šetření provádějí personální agentury, ale také České statistické 

úřady. Publikovaná šetření bývají formou získávání informací velmi rychlou a zároveň 

nepříliš nákladnou, coţ je výhodné v rámci tohoto šetření. Naopak nevýhoda je, ţe 

publikovaná šetření nám v konečné fázi, vytvoří pouhé rámcové informace, nikoliv zcela 

reprezentativní. Nezbytnou součásti je ovšem ověření mnoţství a sloţení účastníků, kvalitu 

poskytovaných informací a jejich aktuálnost. 

 

2) speciální šetření – tuto formu šetření si můţeme provést buďto sami, anebo 

prostřednictvím personální agentury formou zakázky. Pouţití personální agentury, je 

samozřejmě draţší formou, ale výhoda je ušetření času, kdyţ se objeví moţné potíţe. 

Organizace si nejprve určí potřebné informace, následné stanovení klíčových prací, pro které 

jsou vypracovány popisy pracovních míst. Závěrem si organizace vybere organizace, ve 

kterých se mohou objevit podobné práce, a pozve tyto vyhovující organizace k účasti na 

šetření. 

 

3) klubová šetření - klubového šetření se zúčastní určitý počet organizací. Tento počet 

organizací se domluví na spolupráci v rámci výměny informací o odměnách. Výhoda této 

formy šetření je velká úspora času a vynaloţeného úsilí včetně pravidelnosti informací.  

 

4) inzeráty – inzeráty se mohou stát velmi zavádějící formou dat, z důvodu nenaleznutí 

vhodného protějšku pro porovnání. Inzerované odměny nemusí být ty, které nakonec daný 

zaměstnanec dostane. Informace pocházející z inzerátů mohou být velmi nespolehlivé, proto 

tento prostředek spíše pouţijeme jako doplňkovou formu získávání informací o 

mzdách/platech.  

 



5) publikace, odborné články - v nich najdeme informace o vývojových trendech 

v odměňování, ať uţ mluvíme o úrovni mezd/platů. Zároveň tyto data mohou být pouţity jako 

podklad pro rozhodování o druhu nárůstu mezd či platů, pouze tehdy zda je daný nárůst 

ţádoucí.  

 

Hlavní cíle při analýze trţních sazeb jsou, dle Armstronga (2009): 

 získat odpovídající, přesné, reprezentativní a aktuální údaje o peněţních odměnách a 

zaměstnaneckých výhodách pro konkrétní pracovní místa v organizaci, 

 z těchto informací odvodit běţné trţní sazby nebo trţní rozpětí pro dané pracovní 

místo a brát přitom v úvahu typ a význam pracovního místa i takové proměnné, jako je 

velikost podniku, sektor/odvětví a umístění podniku,  

 udrţovat v porovnání s trhem práce konkurenceschopné peněţní odměny a 

zaměstnanecké výhody a umoţňovat tak organizaci přilákat a udrţet si lidi té kvality, 

jakou potřebuje, 

 poskytovat informace pro rozhodování o výši peněţních odměn pro jednotlivá 

pracovní místa a o hranicích mzdových/platových rozpětí nebo o stupnicích pro stupně 

(třídy) mzdové/platové struktury, 

 poskytovat vodítko pro rozhodování o úpravách peněţních odměn, týkající se všech 

úprav celkové nebo individuální výše odměny, 

 podpora při hodnocení práce metodou trţního ocenění – to bude zejména důleţité 

tehdy, kdyţ se organizace rozhoduje, ţe její výše peněţních odměn by se měly řídit 

trhem, 

 nabízet vodítko pro rozdíly uvnitř organizace s odkazem na rozdíly na vnějším trhu 

práce.  

 

Metoda, která je nejspolehlivější v rámci mzdového šetření je jednoznačně osobní 

rozhovor, díky této metody získáme okamţitou zpětnou vazbu. Avšak metoda, která se 

nejvíce pouţívá je rozesílání dotazníků prostřednictvím pošty či najatých osob. Telefonní 

rozhovory jsou dalším typem mzdového šetření. Tato forma je sice velmi rychlá, ale nepřináší 

nám úplně přesné informace. Můţeme ji vyuţít k dodatečnému vysvětlení problematických 

otázek v rámci dotazníkového šetření. Jednotlivé otázky dotazníkového šetření jsou většinou 

zaměřeny: na délku pracovní doby, základní tarify, mzdové formy, rozpětí či na různé 



příplatky a zaměstnanecké výhody, mimořádné odměny a na jejich celkovou spokojenost se 

systémem odměňování aj. 

Mzdová šetření mohou být velmi uţitečná pro danou organizaci, ale pouze tehdy 

pokud jsou prováděny a interpretovány pečlivě a řádně. Kdyţ organizace nebude mzdová 

šetření provádět pečlivě a řádně, získá takové informace, které budou pro danou 

organizaci/firmu nespolehlivé, tudíţ zavádějící a v konečném důsledku, budou představovat 

hrozbu v rámci udrţení konkurenceschopnosti organizace/firmy na daném trhu. 

 

2.2.6  MZDOVÉ STRUKTURY 

Mzdová struktura poskytuje rámec pro řízení základních peněţních odměn, růst těchto 

odměn a někdy i poskytování zaměstnaneckých výhod.  

 Některé organizace nemají ţádnou formální strukturu a místo toho pouţívají 

specifické sazby pro jednotlivé práce (pracovní místa), nebo lidi bez jakékoliv moţnosti růstu 

peněţních odměn nad touto sazbou, nebo na jinou sazbou. Většina organizací s větším počtem 

zaměstnanců pouţívá formální mzdové struktury, které: 

 stanovují mzdová rozpětí nebo stupnice pro práce seskupeného stupňů (tříd), 

pásem nebo skupin (druhů) prací, obvykle s ohledem na trţní sazby a často na 

základě výsledku hodnocení práce, 

 poskytují prostor pro zvýšení odměny podle výkonu, dovedností, schopností, 

přínosu nebo doby zaměstnáni a to v rámci mzdových rozpětí nebo stupnic, 

 specifikují pravidla, podle nichţ můţe docházet k přesunům prací anebo 

jednotlivých zaměstnanců mezi úrovněmi, stupni nebo pásmy struktury. 

 

 Účelem mzdových struktur je poskytnout logicky vytvořený rámec, v němţ lze 

realizovat spravedlivou, slušnou, důslednou a průhlednou politiku odměňování. Umoţňují 

organizaci stanovovat úroveň peněţních odměn za práce lidem a jsou základnou pro efektivní 

řízení mzdových relací, pro proces monitorování a řízení praktického odměňování. Jsou 

zároveň jakýmsi komunikačním kanálem, pomocí něhoţ můţe organizace informovat 

zaměstnance o tom, jaké se jim v oblasti odměňování naskýtají moţnosti. 

 

Mzdové struktury by měly podle Amstronga (2007): 

 být v souladu s charakteristickými rysy a potřebami organizace a jejích 

zaměstnanců,  



 usnadňovat řízení mzdových relací a dosahování spravedlnosti, slušnosti a 

důslednosti v řízení odměňování zaměstnanců, 

 být schopny se adaptovat na dopady změn trţních sazeb a na nedostatek lidí 

s určitou kvalifikací na tru práce, 

 usnadňovat flexibilitu ve vykonávání práce a soustavný rozvoj, 

 poskytovat prostor pro odměňování výkonu a přírůstku dovedností a 

schopností, 

 vyjasňovat příleţitosti týkající se odměňování a kariéry, 

 být konstruovány logicky a jasně tak, aby základy, na kterých jsou postaveny, 

mohly být snadno a srozumitelně sděleny zaměstnancům,  

 umoţnit organizaci provádění kontroly realizace mzdové politiky a kontroly 

rozpočtů. 

 

2.2.6.1  TYPY MZDOVÝCH STRUKTUR  

 V podniku se mohou vyskytovat různé typy mzdových struktur. Nejčastěji bývají 

členěny podle úrovně nebo podle kategorie zaměstnanců. Mezi nejznámější mzdové struktury 

lze zařadit: 

Stupňovité mzdové/platové struktury 

Jedná se o strukturu, která je sloţena ze vzestupné řady tarifních stupňů se mzdovým 

rozpětím. Princip této struktury spočívá v zařazení prací podle jejich náročnosti do stupňů 

(tříd) práce. Kolik bude tarifní rozpětí ve mzdové/platové struktuře závisí především na 

velikosti mzdy za nejvíce a nejméně placené práce. Výhoda této struktury je srozumitelnost a 

velmi snadné porozumění zaměstnanci. Nevýhodou je moţnost přeplacení méně náročných 

prací a podhodnocení těch náročnějších prací. 

 

Širokopásmové mzdové/platové struktury 

Mzda/ plat se v širokopásmové struktuře pohybuje horizontálně a to v závislosti na 

růstu jednotlivých aktivit zaměstnance z hlediska jeho přínosů, dovedností, schopností. Pásmo 

je obecně charakterizováno dle typů rolí, které jsou do něho zařazeny. 

 

Struktury pro skupiny (druhy) prací 

Jde o strukturu, kdy kaţdý druh práce má svou vlastní strukturu úrovni mezd/platů, 

kterou lze definovat na základě odpovědností, dovedností, schopností. Tyto struktury jsou 



vhodné jen, pro určité skupiny prací v organizacích, ve kterých je vysoký podíl specialistů a 

velmi vzdělaných a zkušených zaměstnanců. 

 

Mzdové/platové bodové stupnice 

Mzdové bodové stupnice se skládají  z rostoucích či přírůstkových řad bodů v rozpětí 

od nejméně k nejvýše placeným pracím. 

 

2.2.7  MZDOVÉ FORMY 

Úkolem mzdových forem je ocenit výsledky práce zaměstnance a všechny aspekty 

jeho výkonu s přihlédnutím k těm mzdotvorným faktorům, které jsou pro práci v podniku 

důleţité. Nejdůleţitějším krokem při vytváření systému odměňování je volba vhodné mzdové 

formy, popřípadě volba kombinace mzdových forem. Firma se musí rozhodnout, zda bude 

platit zaměstnance za odpracovanou dobu, za jejich výkon nebo i za další zásluhy.  

V následující podkapitole vymezím formy mezd a vysvětlím, jaké jsou u kaţdé formy 

případné výhody či nevýhody a kde je vhodné je nejčastější uţívat.  

 

Časová (základní) mzda/plat 

 Tato mzdová forma, se stanovuje v podobě hodinové, týdenní či měsíční částky. Jejími 

výhodami můţou být: administrativně nenáročná a levnější forma, snadné plánování 

mzdových nákladů, srovnatelnost pro zaměstnance apod. Časová mzda/ plat má i své moţné 

nevýhody: nemotivuje zaměstnance ke zvyšování výkonu a produktivity práce. Někteří 

zaměstnanci se touto formou přiţivují na práci svých spolupracovníku, proto vyţaduje větší 

kontrolu podřízených. Časovou mzdu/plat je vhodné pouţít např. tam, kde je obtíţné měřit 

mnoţství a kvalitu práce, kdy mnoţství a tempo práce nemůţe zaměstnanec ovlivnit a kdy 

potřeba práce není rovnoměrná (kolísá). Zaměstnanci, kteří mají stanovenou časovou 

(základní) mzdu/plat, jsou placeni za to, jak dlouho věnují svůj čas své práci, tudíţ mzda/plat 

se neodvíjí z hlediska jejich výkonů. viz Koubek (2005) 

       

 

 

 

 



Graf 2.3 Vytváření struktury časových mezd/platů  

 

Zdroj: (Koubek, 2005) 

 

Úkolová mzda/plat 

 Úkolová mzda/plat je nejjednodušší a nejčastěji mzdovou/platovou formou, 

pouţívanou v prostředí výroby, především u dělnických profesí. Zaměstnanec (dělník) je 

placen určitou výši částky, která se odvíjí mnoţstvím jednotek odvedené práce. Mzda/plat 

zaměstnance (dělníka) se vypočítavá násobkem počtu odvedených jednotek práce krát 

odměna (sazba) za jednotku práce.  

 

Úkolová mzda/plat se člení do dvou forem: 

1) Individuální 

2) Týmová 

 

Mezi hlavní výhody této individuální a týmové formy patři:  

 vede zaměstnance k vyšším výkonům,  

 přináší vyšší výdělky,  

 menší potřeba dohledu,  

 pokud se podaří vykonat za kratší časovou jednotku větší mnoţství kvalitně odvedené 

práce, pak klesají náklady. 

 

 



Nevýhody:  

 zavedení a udrţování systému je finančně náročné (nákladné, drahé), systém je málo 

motivující, 

 nedostatečně motivující systém (zaměstnanci jsou motivování k vyššímu výkonu 

pouze penězi, a proto budou pracovat stále více za více peněz), 

 produkce se sice můţe zvýšit, ale na úkor kvality. 

 

Podílová (provizní) mzda/plat 

 Tato forma odměny se uplatňuje především v obchodních činnostech či v některých 

sluţbách. Odměna je z části závislá na prodaném mnoţství nebo na poskytnutých sluţbách. 

Výhodou této odměny je přímý vztah odměny k výkonu. U přímé a zálohované provize 

zaměstnanec ví, ţe kdyţ „prodá” jeho výkon bude náleţitě proplacen. Nevýhodou je, ţe ji 

mohou ovlivnit určité faktory, které zaměstnanec nemůţe dostatečně kontrolovat jako např. 

změna hospodářské situace, počasí či preference klientů. 

 

Mzda/plat za očekávané výsledky práce 

Tato forma představuje odměnu za dohodnutý soubor prací, za dohodnutý výkon, 

který zaměstnanec provede během určitého období v odpovídajícím mnoţství a kvalitě. 

Předpokladem této mzdové/platové formy podle Koubka (2007) je: 

 přesné stanovení očekávaných výsledků a moţnost jejich kontroly, 

 důkladné plánování, 

 přesné stanovení pracovních postupů, 

 stanovení postupů a kritérií pro hodnocení výsledků, 

 existence zdůvodněných norem spotřeby práce, 

 vytvoření potřebných podmínek pro zaměstnance. 

 

Mzda/plat za očekávané výsledky práce mají tři podoby: 

a) smluvní mzda – mezi výhody této formy patří jasný vztah odměny k výkonu a 

spolupráce zaměstnance při stanovení cílového úkolu. Nevýhodou je náročnost na 

stanovení a revizi normovaných časů práce, potřeba pravidelně sledovat čas.  

b) mzda s měřeným denním výkonem – k jejím výhodám patří to, ţe zaměstnanci je 

zaručena pravidelná odměna, výkyvy ve výkonu se řeší operativně. Mezi hlavní 

nevýhody jde např. o to, ţe tato forma je náročná na operativnost zjišťování a analýzu 

aktuálních informací o pracovním výkonu kaţdého jedince.  



c) programová mzda – výhodou této formy je, ţe zaměstnanec dostává pravidelnou 

výši odměny a není pod bezprostředním tlakem vazby odměny na výkon, je zde také 

zaručená spolupráce zaměstnance při projednávání programu a uzavření dohody. 

Naproti tomu stojí nevýhody, kterými jsou náročnost na přípravu a nutnost vytvořit 

výkonnostně homogenní a sladěnou skupinu. 

 

Dodatkové mzdové/platové formy 

Mezi dodatkové mzdové formy se zpravidla řadí:  

 prémie, odměny, osobní ohodnocení (osobní příplatek),  

 podíly na výsledcích hospodaření, 

 odměňování zlepšovacích návrhů, 

 povinné a nepovinné příplatky apod. 

 

Existují i dodatkové mzdové formy představující zvláštní zvýhodnění pro zaměstnance 

podniku. Patří k nim např. třinácté platy, vánoční příspěvky, příspěvek na dovolenou, 

příspěvek k ţivotnímu nebo pracovnímu výročí, náborový příspěvek, lokální příplatky, 

odměna za zvýšení kvalifikace, odměna u příleţitosti odchodu do důchodu a další. 

 

2.2.8  VÝKONOVÉ ODMĚŇOVÁNÍ 

O výkonovém odměňování můţeme mluvit, pouze tehdy pokud se jedná, ţe část 

mzdy/platu (pohyblivá nebo-li variabilní sloţka) zaměstnance je závislá na jeho měřitelném 

výkonu a její výše není předem zaručena. Jestliţe je variabilní sloţka mzdy/platu závislá na 

jiných, neţ na výkonových faktorech a výše je určena a zároveň zaručena, nejedná se o 

výkonové odměňování. Mezi nevýkonové faktory patří např. délka zaměstnání v organizace, 

počet podřízených aj. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Graf 2.4 Odměna podle výkonu 
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Graf 2.3 nám popisuje metody uplatňování odměňování podle výkonu, které se velmi 

výrazně liší včetně jeho hlavních typických rysů. 

 

Aby byl systém výkonového odměňování efektivní, musí splňovat následující 

podmínky:  

 vybrané výkonové cíle organizace, musí odráţet strategické cíle organizace, 

 zaměstnanci musejí být zapojení do příprav systému, aby systém získal jejich podporu, 

 systém musí být dobře vysvětlen všem zaměstnancům i manaţerům, aby nedocházelo 

k chybám v rámci komunikace, 

 systém musí být dobře nastaven, coţ znamená ţe, musí být jednoduchý, musí být 

dostatečně proškoleni veškeří manaţeři, včetně zapojení všech liniových manaţerů. 

 

Odměna podle výkonu můţe dostatečně motivovat zaměstnance, jsou-li splněné 

následující podmínky viz Horváthová, P.; Čopíková, A. (2007): 

 je-li vázána na jasně stanovený úkol či pracovní cíl, 

 výkonová odměna záleţí na objektivním hodnocení a pracovním výsledku, 

které zaměstnanec nebo pracovní skupina můţe přímo ovlivnit, 

 je vázaná 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. 

  



Nesplnění těchto podmínek můţe vést, ţe odměna bude ztrácet své motivační 

schopnosti směřující na jednotlivé zaměstnance. To vše se můţe odrazit ve ztrátě produktivity 

či efektivity práce v konečném důsledku ztrátou kvalitního zaměstnance. Tudíţ i ztrátou 

konkurenceschopnosti organizace na trhu, ve kterém se organizace nachází. 

 

Metoda Balanced score card – v mnoho organizacích je výkonová sloţka mzdy/platu závislá 

na větším počtu kritérií. Především u manaţerských a specializovaných pozic je časté 

pouţívaní kritérií metody balanced score card – jedná se o nástroj, který bere v potaz čtyři 

základní oblasti: 

1. Jak nás vidi zákazníci? 

2. V čem můţeme excelovat? 

3. Můţeme pokračovat ve zdokonalování a ve vytváření hodnoty? 

4. Jak vypadáme z hlediska akcionářů a jejich vliv na výkonnost organizace? 

 

 Strategické cíle a jejich ukazatele (váţení ukazatele, četnost vyplácení odměn, 

stanovení výkonnostní sloţky odměny) by měly odpovídat řídicí úrovni organizace. 

 

2.2.8.1 NÁSTROJE VÝKONOVÉHO ODMĚŇOVÁNÍ 

Do nástrojů výkonového odměňování řadíme: provize, prémie nebo bonusy, podíly na 

zisku, odměnu za úsporu času, zaměstnanecké akcie aj. 

 

1) Provize – uplatňují se v oblasti obchodních činností či ve sluţbách. Odměna zaměstnance 

je zcela nebo zčásti závislá na prodaném mnoţství výrobků, či poskytnutých sluţeb. V prvním 

moţném případě má zaměstnanec přímou podílovou mzdu/plat. V druhém případě 

zaměstnanec má garantovanou základní mzdu/plat a k ní/němu dostává provizi za prodané 

mnoţství výrobku či poskytnutých sluţeb. Výhodou je přímý vztah odměny k výkonu. 

Hlavní nevýhodou můţou být faktory, které nemá zaměstnanec zcela ve svých kompetencích 

např. výrobek, který se prodává a je náhle nahrazen mnohem lepším, kvalitnějším, levnějším 

výrobkem či nové preference zákazníků.   

2) Prémie nebo bonusy – tento druh nástrojů výkonového odměňování bývá poskytován 

k časové i úkolové mzdě/platu, ale také je moţno je poskytnout v rámci ostatních 

mzdových/platových forem, které se vyskytují ve dvou podobách. Jednorázová prémie 

(mimořádná odměna) – je odměna poskytovaná za mimořádný výkon, snahu jedince, 

výborné pracovní chování. Tento druh odměňování označujeme jako individuální formu 



odměňování. Periodicky se opakující prémie (výkonové odměny) – tvoří je odměny závislé 

na dosaţení či překročení předem stanovených cílů. Periodicky se opakující se odměny jsou 

velmi motivujícím prvkem zaměstnance ke splnění mnohem vyšších výsledků/cílů. Mohou 

být jak individuální tak skupinové. Prémie či bonusy jsou v praxi zpravidla tvořeny dvěma a 

více sloţkami jako několikanásobné odměňování. Výkonová základní sloţka bývá nejčastěji 

mzda/plat. Poměr sloţek musí být stanoven takovým způsobem, aby vyhovoval co nejlépe 

potřebám firmy a dostatečně motivoval zaměstnance k lepším výkonům.   

3) Podíly na zisku – jsou formou výkonových odměn, spočívají v rozdělení části zisku 

zaměstnancům jako doplněk k jejich mzdě/platu. Hlavním cílem podílů na zisku je zvyšování 

produktivity práce, sniţování nákladů, růst participace zaměstnanců na řízení.  

 

4) Odměny za úsporu času – tento druh odměn se často pouţívá u dělnických profesí 

s časovou mzdou, kdy je zaměstnanec odměňován za odvedení ţádoucího mnoţství práce 

během kratší doby, neţ stanoví normy. 

 

5) Zaměstnanecké akcie – podnik často nabízí svým zaměstnancům ke koupi akcie pro 

určitou dobu, za určitou cenu, vycházející na základě doby trvání zaměstnání v podniku, 

platu/mzdě a zisku organizace. Tyto akcie mohou být obchodovatelné, či nikoliv. Akcie 

mohou přinášet výhody jak zaměstnanců, tak organizacím, kdyţ zrovna neztrácejí svou 

hodnotu, v podobě sníţení cen podnikových akcií. Existuje široká škála druhů akcií, ať uţ 

určené pro zaměstnance nebo manaţery. 

 

2.2.8.2 FORMY VÝKONOVÉHO ODMĚŇOVÁNÍ 

Systém výkonového odměňování podle skupiny osob, na které se vztahuje, se člení na: 

Individuální výkonové odměňování – je zaměřeno na odměňování konkrétního 

zaměstnance, aby splnil předem stanovené podmínky práce 

Týmové odměňování – poskytuje odměny týmům nebo skupinám zaměstnanců 

vykonávajících podobnou práci, která souvisí s výkonem týmu, výkon je moţné měřit 

v podobě výstupu nebo splnění norem poskytovaných sluţeb  

Celopodnikové systémy odměňování – jsou v podobě podílu ze zisku nebo 

zaměstnaneckých akcií 

Odměny zaměstnancům poskytované za nadstandardní výkon – mohou být vypláceny 

v peněţní nebo naturální podobě (placené rekreace, poukázky na zboţí atd.) 



Odměňování za výkon je vhodné pouţít tam, kde je při rozhodování o odměnách 

dostatečně vyváţený a všestranný přístup nejen na výkon, ale také i na schopnosti výkonu, 

flexibilitu, připravenost na moţné změny v budoucnosti, a tam kde zaměstnanci jsou 

povaţování za bohatství organizace.  

 

2.2.8.3 INDIVIDUÁLNÍ ZÁSLUHOVÉ ODMĚŇOVÁNÍ 

Individuální zásluhová odměna je termín pouţívaný k označení systému poskytování 

peněţních odměn, které se vztahují k individuálnímu výkonu, schopnostem, přínosu nebo 

dovednostem. Avšak i peněţní odměna vztahující se k délce zaměstnání je v určitém smyslu 

zásluhovou odměnou. 

Zásluhová odměna se můţe vyskytovat v podobě zvýšení zahrnutých do základních 

sazeb, nebo v podobě peněţních bonusů (proměnlivá odměna), či kombinace obou podob.  

Individuální zásluhové odměny jsou zaloţeny na procesu propojování odměny 

s výkonem, schopnostmi, přínosem nebo dovednostmi. Poskytují nám odpověď na dvě 

základní otázky řízení odměňování: co oceňujeme a za co jsme ochotní platit? Tyto ukazatele 

mohou být vyjádřeny jako bodová hodnocení, která se pomocí nějakého vzorce přeměňují na 

výplaty. Mnoho lidí povaţuje zásluhovou odměnu za nejlepší způsob motivování lidí. 

Armstrong (2009) 

 

Argumenty pro a proti zásluhovému odměňování dle Armstronga (2009; s. 288) 

Nejváţnějším argumentem pro zásluhové odměňování je to, ţe ti, kteří přinášejí více, 

by měli být lépe placeni. Je správné a vhodné oceňovat pomocí peněţních, a tedy 

hmatatelných odměn. Dává se tomu přednost před odměňováním lidí jen za to, „že tu jsou“ 

jako je tomu v systému odměňování podle délky zaměstnání. 

Argumenty proti: 

 míra, v jaké systémy zásluhového odměňování motivují, je problematická-částka je 

stanovena většinou tak malá, ţe nepůsobí jako dostatečná motivace (pobídka) směrem 

k zaměstnanci, 

 kritéria úspěšnosti jsou náročná a těţko dosaţitelná, 

 lidé reagují na jakoukoliv podobu motivování nejrůznějšími způsoby- nelze 

předpokládat, ţe peníze budou motivovat všechny lidi stejně, navzdory tomu, ţe jde o 

východisko, na němţ jsou zaloţeny systémy odměňování podle přínosu, 



 systémy zásluhového odměňování závisejí na existenci přesných a spolehlivých metod 

měření či posuzování výkonu schopnosti, přínosu nebo dovednosti, které nemusejí 

vůbec existovat, 

 koncepce zásluhového odměňování je zaloţena na předpokladu, ţe výkon je plně pod 

kontrolou zaměstnanců, kteří však jsou ovlivňováni systémem a podmínkami, v nichţ 

pracují, 

 zásluhové odměňování, zejména pak systémy odměňování podle výkonu, můţe 

působit v neprospěch kvality a týmové práce. 

 

2.2.9 ZAMĚSTNANECKÉ VÝHODY 

Zaměstnanecké výhody jsou součástí systému odměňování. Jde o nepřímou hmotnou 

formu odměňování, jeţ zaměstnavatel dobrovolně poskytuje nad rámec povinně stanovených 

dávek, pokud na ně má. Jejich rozsah je přímo úměrný tomu, jak je firma podnikatelsky 

výkonná a zda zaměstnavatel povaţuje zaměstnanecké výhody za důleţitý motivační faktor ve 

mzdové politice. Zaměstnanecké výhody mají fakultativní povahu a rozsah jejich nabídky je 

závislý na výši finančních prostředků vyčleněných pro tyto účely. Jejich rozsah je rovněţ 

limitován i daňovým mechanismem, jenţ je výhodný jak pro zaměstnavatele, tak i 

zaměstnance (např. závodní stravování). 

Velký vliv zde má i tradice z hlediska zájmu organizace o zaměstnance. V počátcích 

byly zaměstnanecké výhody zaměstnanci při vstupu do firmy přidělovány automaticky. Šlo 

převáţně o kompenzaci za špatné ţivotní a pracovní podmínky v organizaci, případně o 

přilepšení zaměstnancům. V minulosti zde byl silně uplatňován princip seniority a nebyla zde 

uplatňována provázanost na výkon zaměstnance a jeho přínos pro firmu. V současnosti rozsah 

a struktura zaměstnaneckých výhod se staly předmětem vyjednávání mezi zaměstnavatelem a 

zaměstnanci. 

Mnozí zaměstnavatelé malých a středních firem nepovaţují za potřebné se 

zaměstnaneckými výhodami zabývat. Jsou přesvědčeni o tom, ţe se firma udrţí na trhu a bude 

dostatečně prosperující, pokud budou zvyšovat svým zaměstnancům mzdy.  

 Zaměstnaneckými výhodami, jak tvrdí Bláha, J.; Mateiciuc, A.; Kaňáková, Z. (2005, s. 

174), přispíváme k: 

 lepší konkurenceschopnosti vůči ostatním firmám – srovnáváme, co nabízíme my a 

co jiné firmy, 

 posílení sounáležitosti zaměstnance s firmou a vědomí závazku zaměstnanců vůči 

firmě, 



 nákladové efektivnosti – být co nejhospodárnější při plnění cílů firmy, 

 etice, to je nejen soulad a dodrţování platných zákonů, předpisů, úmluv, ale 

rovněţ „férové“ jednání ve firmě, 

 respektování rozdílných potřeb a preferencí zaměstnanců (odklon od plošného 

vnímání zaměstnaneckých výhod a přechod na flexibilní systém zaměstnaneckých 

výhod). 

 V České republice byly zaměstnanecké výhody v minulosti koncipovány z 

právnického hlediska, a to na obligatorní (povinné ze zákona) a fakultativní (dobrovolná 

dávka navíc). Moderní pohled říká, ţe zaměstnanecké výhody jsou dobrovolnou dávkou ze 

strany zaměstnavatele, pokud na ně má a byly vyjednány. Co je dáno zákonem, to je povinné 

a nelze to povaţovat za zaměstnanecké výhody. Při koncipování zaměstnaneckých výhod je 

třeba zohlednit: 

 společenské zájmy (promítají se i do daňových úlev), 

 firemní zájmy, jimiţ organizace signalizuje svůj zájem o zaměstnance, provázanost na 

jejich výkon, 

 zájmy zaměstnanců, kdy jsou respektovány jejich potřeby k lepšímu vytvoření 

motivačního mechanismu pro řízení lidských zdrojů. 

 

2.2.9.1 DRUHY ZAMĚSTNANECKÝCH VÝHOD 

 Zaměstnanecké výhody lze členit do 3 skupin, jak tvrdí Bláha, J.; Mateiciuc, A.; 

Kaňáková, Z. (2005, s. 175): 

 sociálně kulturní výhody (kulturní a společenské akce, různá připojištění, bydlení, 

dojíţďka do zaměstnání, školky, půjčky aj.), 

 pracovní výhody (vzdělání, jenţ není povinné ze zákona,  stravování, deputáty, další 

výhody z hlediska bezpečí a zdraví nad rámec zákona), 

 výhody spojené s pozicí zaměstnance ve firmě tzv. poziční zaměstnanecké výhody, 

které pouţívají zaměstnanci z klíčových funkcí/profesí, jeţ mají největší podíl na 

úspěchu firmy. V českém prostředí známe zejména manaţerské výhody (auto, mobil, 

notebook, stáţe aj.). Poziční výhody mohou být také pro zaměstnance z rizikových 

pracovišť. 

 



Cafeteria systém  

Protoţe zaměstnanecké výhody nejsou pro všechny zaměstnance stejně atraktivní, 

existuje v podniku tzv. cafeteria systém. Jedná se o systém volitelných bloků 

zaměstnaneckých výhod, jehoţ prostřednictvím si mohou zaměstnanci, dle svých 

individuálních představ, vybrat ze široké škály nabízených zaměstnaneckých výhod takový 

balíček, předem stanovených finančních limitů, který mu nejvíce vyhovuje. Zaměstnanci je 

přiřazen určitý objem bodů nebo tzv. virtuálních finančních prostředků, díky kterým můţe 

čerpat zaměstnanecké výhody do určité výše svého zaměstnaneckého účtu.  

 Výhody cafeteria systému jsou, jak flexibilita v důsledku měnících se potřeb 

zaměstnanců, tak v neposlední řadě je to transparentnost, informovanost a spravedlnost. Další 

nezbytnou výhodou je také odklon od plošného systému odměňování, směrem 

k individuálním potřebám zaměstnanců. Administrativa a řízení tohoto systému jsou 

organizačně velmi náročné. Další nevýhodou, je nutnost pravidelné aktualizace potřeb 

zaměstnanců, coţ je to velice nákladná záleţitost pro organizaci.  

 

Varianty cafeteria systému v praxi 

V dnešní době se většina podniků snaţí svou nabídku zaměstnaneckých výhod 

přizpůsobit potřebám zaměstnanců. Jelikoţ jsou tyto potřeby různorodé, čím dál tím víc 

dochází k prosazování cafeteria systému. Pokud se podnik rozhodne zavést systém 

volitelných zaměstnaneckých výhod, můţe si vybrat z následujících třech typů, které se 

v praxi běţně pouţívají.  

 

I. Systém „bufetu“ – jedná se o výčet zaměstnaneckých výhod a jejich výběr do 

výše stanoveného zaměstnaneckého účtu. 

 

 

      Jednotlivé zaměstnanecké výhody 

 

 

 



II. Systém „jádra“ – v tomto případě je pevně stanoven výpis zaměstnaneckých 

výhod - ,,jádro“, které mohou vyuţít všichni zaměstnanci. Lze do nich zahrnout 

například stravování, prevence zdraví atd. A zbývající pohyblivé zaměstnanecké 

výhody jsou v nabídce. 

 

          Volitelný blok   jádro 

 

 

III. Systém „bloků“ pro kategorie zaměstnanců – smyslem tohoto systému je 

nadefinování kategorie zaměstnanců (ţeny, muţi, mladí zaměstnanci) a k nim 

vytvořit nabídku zaměstnaneckých výhod. 

III.

I.

IV.

II.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.3 TRENDY ODMĚŇOVÁNÍ 

 

2.3.1 TRENDY V ČR 

Výsledky mzdové studie pro rok 2009 Paywell, kterou kaţdoročně provádí společnost 

PricewaterhouseCoopers vykazují existenci ekonomické nejistoty na trhu práce. Za uplynulé 

období se velmi projevila ve změně celkového přístupu firem k otázce odměňování. To vše je 

zapříčiněno vlivem hospodářské krize, díky ní se mění celkový pohled, jak na efektivitu 

nástrojů odměňování, ale také na způsob motivování zaměstnanců. V současnosti, kdy se jiţ 

prohnala Českou republikou vlna propouštění, je velkou výzvou pro firmy nejlépe sniţovat či 

udrţovat si ve stabilní míře firemní náklady. V neposlední řadě snaha firem/zaměstnavatelů 

nabídnout svým zaměstnancům dostatečně motivující mzdové/platové ohodnocení včetně 

konkurenceschopných zaměstnaneckých výhod (benefitů).  

 Firmy se snaţí více orientovat na výkon a to u všech kategorií zaměstnanců. Mezi 

výkonnostní sloţky mzdy řadíme všechny typy negarantovaných platů (bonusy, prémie, 

prodejní provize), které zaměstnanec dostane pouze při dodrţení a splnění všech 

poţadovaných kritérií. I přesto, ţe spousta firem se zaměřuje na nastavení výkonnostní sloţky 

mzdy, lze říci, ţe struktura nastavení se nijak nezměnila oproti roku 2008, pouze mírně vzrostl 

význam výkonu při nastavování výkonnostních bonusů a to u manaţerských pozic. Nejvíce 

vyuţívanou kategorií řízení výkonu jsou výkonnostní bonusy, které vyuţívá 75 % firem. 

Pouţívání výkonnostních sloţek bylo donedávná oblastí, která se týkala hlavně pozic s dobře 

měřitelným výkonem, jako jsou manaţerské pozice nebo pozice obchodníků. Avšak 

v posledních letech se začal tento trend měnit a roste procento firem, které vyuţívají tuto 

formu také v oblastech administrativních či odborných pozic.  

 V posledních letech se snaţí firmy navyšovat mzdy/platy svých zaměstnanců. I v roce 

2009 navzdory nepříznivé situace, 85 % firem zvyšovalo mzdy/platů svých zaměstnanců. 

Míra navýšení byla niţší, dle očekávání a to v průměru o 2,3 % ve srovnání s rokem 2008, 

kdy byla výše 5,5 %. Dalším trendem je pokles v automatickém navyšování mezd/platů 

zaměstnanců po skončení zkušební doby. Takhle podobně klesající trend je také v oblasti 

vyplácení 13. garantovaných mezd/platů. Letos chce vyplácet 13. mzdu/plat pouhých 10 % 

firem, coţ je o polovinu méně neţ v předchozích letech (2008, 2007). Výše těchto 13. 

garantovaných mezd/platů byla v roce 2008 - 17 276 Kč, a v roce 2009 se výrazně poklesla a 

to na částku 16 659 Kč.   



 V oblasti strategie odměňování existují prvky, které naznačují počínající trend změny 

orientace při stanovování úrovně odměňování, a to jak je výběru trhu pro porovnání, tak ve 

stanovení vlastní úrovně odměňování. Z hlediska výběru trhu dochází k oslabování vlivu 

regionu a posilování vlivu trţního sektoru, který slouţí jako hlavní trh pro porovnání. Trţní 

sektor se stal dominantním kritériem, jak pro manaţerské a odborné pozice, ale také pro 

obchodníky, dohromady tvoří více jak 40 procent společností. Ačkoliv u administrativních a 

výrobních pozic stálé převládá porovnávání s regionem, i zde došlo k posílení role trţního 

sektoru oproti roku 2008 o 20 %.  

 Tato doba je také velmi nepředvídatelná pro absolventy vysokých škol bez praxe. Lze 

říci, ţe zaţívají a budou po nějakou dobu zaţívat mnohem těţší časy.  

Absolventi s krátkou praxí zůstávají na pracovním trhu déle. Zatímco v minulosti firmy velmi 

často investovaly do zaškolování nováčků, v současnosti dávají přednost odborníkům, kteří jiţ 

mají poţadované zkušenosti a mohou danou pozici zastávat okamţitě. Lze říci, ţe tak 

skončila, nebo se přinejmenším na čas zastavila, doba, kdy se firmy o absolventy přetahovaly 

navyšováním mezd/platů. Zaměstnavatelé budou neustále stát o odborníky, ale budou zároveň 

opatrnější s výší nabízené mzdy/platu.  

V oblasti zaměstnaneckých výhod se firmy snaţili ušetřit. Tento trend se nejvíce 

projevil v oblasti kulturních, sportovních, společenských akcí. Současný podíl 

zaměstnaneckých výhod na celkových mzdových/platových nákladech firem je 5 %. Roční 

hodnota nákladů na zaměstnanecké výhody na jednoho zaměstnance činila v roce 2009 - 31 

300 Kč.  

Mezi nejčastější poskytované zaměstnanecké finanční výhody patří penzijní 

připojištění. Poskytuje je 75 % firem. Sluţební automobily poskytuje, alespoň některým 

zaměstnancům 92 % firem. Nejvíce rozšířenou zaměstnaneckou výhodou (benefitem) 

zůstávají stravenky, ty poskytuje téměř 80 % firem. Novým trendem je také, ţe cca. 30 % 

firem přemýšlí o zavedení nových výhod pro příští období. Posledním faktorem v oblasti 

zaměstnaneckých výhod je, ţe cca. 26 % firem nabízí zaměstnanecké výhody prostřednictvím 

systému volitelných zaměstnaneckých výhod (cafeteria systém).  

Hospodářská krize rozhodně ovlivnila a nadále ovlivňuje negativním způsobem 

systém odměňování, ať uţ v oblasti jeho výše či meziročního navyšování. Tudíţ můţeme říci, 

ţe ovlivňuje veškeré prvky odměňování a samotné jeho principy. Především princip 

variabilního odměňování, který se zaměřuje na zohledňování rizika při dosahování 

poţadované výše zisků.  



Závěrem je důleţité říci, ţe firmy se snaţí vypořádat s touto velmi nepředvídatelnou 

dobou a řešení firem, je v podobě různých redukcí odměn především v oblasti nefinančních 

zaměstnaneckých výhod (benefitů).  Odměny v roce 2009 dostává o necelých 6 % méně 

zaměstnanců, neţ v roce 2008.  

 

2.3.2  TRENDY V EVROPĚ 

Jednoznačným trendem v Evropě je, ţe minimální mzda/plat se zvýšila v 11 zemích 

EU, ačkoliv v České republice nikoliv. Nejdéle je minimální mzda/plat bez jakýchkoliv změn 

ze všech zemí EU v Česku (od 1. ledna 2007 činila 8 000 Kč měsíčně). Hodinová minimální 

mzda/plat je zákonem stanovena ve 20 z 27 členských zemích Evropské unie, v 11 zemích 

došlo od ledna k jejímu zvýšení.  

V západoevropských zemích činí hodinová minimální mzda/plat nejméně 8,40 euro. 

Nejvyšší je v Lucembursku, kde hodinová minimální mzda/plat činí 9,49 euro. Ve Velké 

Británii je hodinová mzda 7,20 euro – její úroveň je však ve skutečnosti vyšší, protoţe v 

současné době je kurz libry vůči euro na nízké úrovni, coţ se při přepočtu zákonné minimální 

mzdy/platy v národní měně na euro zohlednilo. Nejniţší hodinová minimální mzda/plat je v 

Rumunsku a Bulharsku, kde nedosahuje ani 1 euro za hodinu. Kaţdopádně je tedy minimální 

mzda/plat v Lucembursku více, neţ třináctinásobně vyšší neţ v Bulharsku. Při zohlednění 

kupní síly je však minimální mzda/plat v Lucembursku vyšší šestinásobně. Nejvíce se zvýšila 

minimální mzda/plat v Rumunsku a Bulharsku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabulka 2.1 Vývoj a růst minimální mzdy/platu v EU v čase (v letech 2000 aţ 2008) 

 

Země 2000 2008 2000 (eur) 2008 (eur) 

Rumunsko 75 500 35 137 

Bulharsko 75 220 38 112 

Maďarsko 25 500 69 000 98 285 

Česká republika 4 500 8 000 125 329 

Lotyšsko 50 160 88 228 

Estonsko 1 850 4 350 118 278 

Slovenská republika 5 570 8 100 126 267 

Litva 430 800 113 232 

Polsko 700 1 126 168 334 

Španělsko 425 700 425 700 

Irsko 945 1 462 945 1 462 

Slovinsko 77 010 567 373 567 

Portugalsko 371 497 371 497 

Lucembursko 1 221 1 610 1 221 1 610 

Řecko 534 681 534 681 

Nizozemí 1 092 1 357 1 092 1 357 

Francie 1 083 1 321 1 083 1 321 

Malta 208 612 507 612 

Belgie 1 118 1 336 1 118 1 336 

Velká Británie 625 909 993 1 148 

 

  Zdroj: Eurostat-European Commission, Key Figures on Europe 2009 Edition, ISSN 1830-7892 

http://www.sfinance.cz/zpravy/finance/213018-minimalni-mzda-se-zvysila-v-11-zemich-eu-v-cesku-nikoliv-/ 

 

V předchozí tabulce máme uvedenou minimální měsíční mzdu/plat v zemích EU v 

roce 2000 a v roce 2008. Propočet nárůstu minimální mzdy/platu je proveden, jak v národní 

měně, tak v euro. Odlišný výsledek je způsobem změnou vzájemného kursu během let u 

těchto zemí, kde není zavedené euro. Např. v Česku se minimální mzda/plat zvýšila ze 4500 

Kč na 8000 Kč měsíčně, coţ je nominálně o 78 % více, při přepočtu na eura je to však více o 

163 %. Důvodem bylo posílení české měny, tedy koruny vůči euru v čase. V roce 2000 byl 

totiţ pouţitý vzájemný kurs 36 Kč za euro, zatímco v roce 2008 byl pouţit vzájemný kurs 

24,32 Kč za euro. Zohledníme-li tedy pouze zvýšení v eurech během let 2000 aţ 2008, tak 

došlo k nejvyššímu zvýšení měsíční minimální mzdy/platu v Rumunsku (o 291 %), Bulharsku 

(o 195 %) a Maďarsku (o 191 %). V západní Evropě se zvýšení pohybuje okolo 30 %. 

http://www.sfinance.cz/zpravy/finance/213018-minimalni-mzda-se-zvysila-v-11-zemich-eu-v-cesku-nikoliv-/


Nejméně se potom minimální mzda/plat zvýšila ve Velké Británii (o 16 %) a v Belgii (o 20 

%). Jednoznačně však můţeme říci, ţe minimální mzda/plat ve východní Evropě roste 

nesrovnatelně rychleji neţ v západní Evropě.  

 

2.4 METODOLOGIE DOTAZNÍKOVÝCH ŠETŘENÍ  

Určitě kaţdý z nás, se uţ setkal s dotazníky. V běţném ţivotě je nacházíme např. 

v novinách, časopisech, na internetu.  

Kaţdému šetření musí předcházet formulace jeho cílů. Cílem můţe být zjištění např., 

jaké hodnoty kladou lidé na první místo. V některých případech se zkoumá, zda jsou vůbec 

určité informace dosaţitelné. K tomu se pouţívá tzv. pilotní studie, kdy se nejčastěji na 

malém výběru realizuje nestandardizovaný rozhovor. Otázky můţeme podle Řezánkové 

(2007, s. 11) rozčlenit do dvou základních skupin: 

 otázky týkající se názoru a chování respondentů, 

 otázky za účelem získání jiných údajů, například demografických. 

V první skupině jsou obsaţeny především otázky zaměřené k vlastnímu problému, které se 

nazývají meritorní. Kromě nich se mohou vyskytovat otázky pomocné (kontaktní, větvící) a 

kontrolní. Druhá skupina obsahuje otázky analytické (třídící, identifikační). V dotaznících se 

obvykle tyto otázky zařazují doprostřed nebo na konec. Není vhodné, aby první dotaz zněl: 

„Jaký je Váš rodinný stav?“.  

 Velice důleţité je, aby otázky byly formulovány srozumitelně a jednoznačně. 

Respondentovi jsou u většiny dotazů nabízeny varianty odpovědí. Tyto otázky nazýváme 

uzavřené. V rámci nich rozlišujeme otázky alternativní (nabízejí dvě varianty) a selektivní 

(více neţ dvě varianty). Je nutné, aby byly zahrnuty všechny moţné odpovědi, aby tyto 

odpovědi byly jednoznačné a zároveň se nepřekrývaly. 

Často proto bývá zařazena odpověď „nevím“, „jiné“ apod. Kromě uzavřených otázek se 

v dotazníku mohou vyskytovat otázky otevřené. Škála hodnot se pak vytváří dodatečně na 

základě odpovědí respondentů. Existuje i moţnost kombinovat uvedené dva typy a nabízet 

polouzavřené (polootevřené) otázky. Respondent si tak můţe buď vybrat některou 

z nabízených variant odpovědí, nebo uvést svou odlišnou variantu.  

 U odpovědí by měla být zajištěna jejich validita (co nejvěrnější zachycení skutečností) 

a realiabilita (spolehlivost), kterou můţeme charakterizovat jako opakovatelnost za stejných 

podmínek. Vedle přímých otázek („Co se Vám nelíbí v městské hromadné dopravě?“) lze 

z psychologických důvodů zařazovat otázky i nepřímé – projekční. („Co se Vašim kolegům 

nelíbí v MHD?“), u nichţ je ovšem třeba kontrolovat validitu. V určitých případech se 



doporučuje přidat k otázce komentář (vysvětlení) – pak se hovoří o otázkách 

psychotaktických.    

 Kromě formulace dotazů a jejich pořadí je důleţitá také grafická úprava dotazníků. 

Grafická úprava klasického dotazníku závisí na tom, zda budou odpovědi převáděny do 

počítače pomocí skeneru nebo zda budou vkládány pomocí klávesnice. První případ lze pouţít 

pro dotazníky, které jsou zaloţeny na uzavřených otázkách. Výběry jsou zaznamenávány 

například pomocí kříţků do předtištěných čtverečků, které mohou být umístěny buď vedle 

odpovědí, nebo na zvláštním listu spolu s kódy odpovědí. Není-li pouţit skener, měl by být 

dotazník opatřen kódy, které budou vkládány do počítače. Jednou z moţností je vytisknout 

vedle čtverečku (krouţku), který slouţí pro vyznačení odpovědi, příslušný kód odpovědi.  

 Spolu s dotazníkem by měla být navrhovaná i struktura datového souboru (názvy a 

typy proměnných, škála hodnot, označení chybějících údajů). Dodatečné definování datového 

souboru je časově mnohem náročnější. V úvahu je třeba vzít, jaké operace budou s daty 

prováděny a v jakém programovém systému. Některé systémy totiţ pro určité operace 

vyţadují, aby hodnoty byly číselné, i kdyţ se jedná o kódy.  

 Odpovědi respondentů jsou hodnotami z určité škály. Jde o škály měření, jejichž 

základní dělení je následující:  

 škála nominální, u jejichţ hodnot můţeme pouze určit, ţe jsou různé, nemůţeme 

stanovit jejich pořadí, 

 škála ordinální, u jejichţ hodnot můţeme stanovit pořadí, nemůţeme však určit, o 

kolik je jedna hodnota větší či menší neţ druhá, 

 škála intervalová, u jejichţ hodnot můţeme určit, o kolik je jedna hodnota větší či 

menší neţ druhá (jde o číselné hodnoty), 

 škála poměrová, u jejichţ hodnot můţeme určit, o kolik i kolikrát je jedna hodnota 

větší neţ druhá škála obsahuje pouze kladné hodnoty) viz Řezánková (2007) 

 

Kaţdá odpověď respondenta musí být zaznamenána do samostatné proměnné. Je – li 

na určitý dotaz přípustná maximálně jedna odpověď, odpovídá tomuto dotazu jedna 

proměnná. Pokud je jich přípustných více, musí být rezervován potřebný počet proměnných. 

Pro odpovědi na polozavřený dotaz musí být připraveny dvě proměnné.  

 

Podle typu škály rozlišujeme proměnné:  

 nominální, např. typ absolvované školy, typ profese,  



 ordinální (pořadové), např. stupeň znalosti (klasifikace ve škole), dosaţený stupeń 

vzdělání, stupeň spokojenosti, 

 kvantitativní, které se obvykle člení na: 

- intervalové, např. počet dětí v rodině, počet hodin věnovaných určité činnosti 

(mohou nabýt hodnoty nula), 

- poměrové, např. počet členů domácnosti (nabývají hodnot větších neţ nula).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 CHARAKTERISTIKA ZKOUMANÉ ORGANIZACE 

 

3.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI 

Společnost STOW ČR, s.r.o., která má sídlo v Říčanech u Prahy, Modletice 141, PSČ 

251 01, byla zaloţena zápisem do obchodního rejstříku, a to dne 29. července 1996, vedená u 

městského soudu v Praze, oddíl C, vloţka 46849.  

Hlavní náplní společnosti Stow je vývoj a výroba vysoce jakostních regálových 

systémů pro skladování palet, drobného zboţí, dlouhého materiálu, jakoţ i konstrukce plošin. 

 Návrhy, prodej a instalace konstrukcí jsou zajišťované pobočkami Stow a distributory 

na všech klíčových trzích. Mezi nejdůleţitější zákazníky patří logistické společnosti, 

obchodní řetězce, výrobní firmy a maloobchody.  

Společnost Stow je svojí odborností zaměřena na projekty šité na míru, tvůrčí 

konstruování, přizpůsobitelné řešení skladování a na instalace splňující přísné normy či 

standarty ISO 9001. Regálové systémy Stow jsou tvořeny standardními elementy hromadně 

vyráběnými v téměř plně automatizovaném výrobním závodě v Belgii.  

Expanzí se během posledních třiceti let ze společnosti Stow stala mezinárodní 

společnost se třemi výrobními závody, pobočkami po celé Evropě a s rozsáhlou distribuční 

sítí zaměřenou na Evropu a Střední a Dálný Východ.  

Stow se odlišuje od ostatních výrobců svým zaměřením na problematiku skladování 

svých zákazníků. Řešení pak můţe nalézt buď v sériově vyráběných standardních produktech, 

nebo v produktech vyrobených na zakázku. Pro dosaţení potřebného výsledku mají jednotliví 

zástupci firmy Stow k dispozici vysoce technické znalosti. Zároveň mají důleţitou oporu v 

odborném technickém zázemí nejen své vlastní pobočky, ale i mateřské firmy.  

Návrhy konstrukcí a výpočty jsou prováděny s vyuţitím speciálních programů a 

zvláštních dovedností, zkušeností, které jsou nezbytné pro výpočty bezpečných konstrukcí.  

Oddělení R & D vţdy hledá inovace v řešení skladování. Výsledkem je společnost, u 

které nalezne zákazník řešení tzv. „pod jednou střechou“, coţ zdůrazňuje dodatek názvu firmy 

- „STORAGE SOLUTION“- řešení pro skladování.  

Společnost Stow investovala mnoho finančních prostředků do plně automatizovaných 

výrobních linek a plně automatizované kontroly kvality s vyuţitím nejnovější techniky.  

Počítačové řízení profilovacích linek a svařovacích automatů zajišťuje vysokou 

přesnost výroby, která je poţadovaná pro aplikace automatizovaných skladů. Průběţně 

kontrolní procesy zaručují stabilní a vysokou úroveň kvality.  



Vysoce kvalitní povrchová úprava je dosaţená aplikací práškové vypalované barvy 

s integrovaným fosfátováním, které zaručuje antikorozní úpravu.  

 Montáţní tolerance jednotlivých konstrukcí závisí na typu regálu a instalace jsou 

prováděny v souladu s normami FEM (všechny komponenty jsou důkladně testované 

v nezávislých laboratořích). 

 

Logo společnosti STOW ČR, s.r.o. se skládá ze dvou názvů. Název STOW byl 

odvozen ze dvou pojmů a to Stockage (v překladu „doba skladování“) a Wevelgen, coţ je 

název města, kde byl umístěn první výrobní závod této společnosti.  

Hlavní název firmy, a to Stow, je sloţen z malých písmen a dodatek názvu firmy coţ je 

„STORAGE SOLUTION“ (v překladu „řešení pro skladování“), je sloţen z velkých písmen. 

Obrázek loga je tvořen ze dvou barevně rozlišných obrázků, kdy první ţlutá část, by měla na 

první pohled připomínat vidle vysokozdviţného vozíku, a druhá modrá část by měla 

představovat palety. Co se týče barevného sladění loga -  nemá ţádnou zvláštní symboliku. 

Celkový vzhled loga společnosti představuje základní systém neboli nástroj pro skladování.  

 

Předmět činnosti firmy:  

 koupě zboţí za účelem jeho dalšího prodeje a prodej,  

 poradenská činnost v oblasti obchodu, 

 zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu, 

 montáţní práce nábytku, 

 výroba, obchod a sluţby neuvedené v přílohách 1 aţ 3 ţivnostenského zákoníku, 

 zámečnictví, 

 nástrojařství. 

 

 



Pro rok 2010 si firma vymezila mezi své hlavní cíle: 

 zvýšení efektivity na jednotlivých odděleních závodů, 

 udrţení úrovně zmetkovitosti a kovového odpadu z předchozího roku,  

 udrţení úrovně zákaznických reklamací a nákladů s nimi spojených,  

 udrţení dodávkové spolehlivosti na úrovni předchozího roku,  

 realizace projektu Colruyt (francouzský řetězec), 

 instalace nového odsávacího systému na svařovně za účelem zlepšení kvality  

pracovního prostředí.  

 

Organizační struktura 

Firma Stow  je tvořena třemi výrobními závody, dceřinými společnostmi (prodejními 

pobočkami), které pokrývají trhy v Evropě, oblasti Středního východu, Asie a Tichomoří. 

Jedním z výrobních závodů je závod se sídlem v Karviné - Nové město, ulice závodní 540/51, 

PSČ 76506. Tento odštěpný závod společnosti STOW ČR, s.r.o je firmou, kde budu 

následovně zkoumat systém odměňování zaměstnanců. Počátek výroby v Karviné se píše 

k datu 1. 9. 2008.  

První výrobní závod, který je zároveň centrálou společnosti Stow, sídlí v Belgii ve 

městě Dottignies.  Druhý závod se nachází v Asii v čínském Šanghaji.  Oba závody 

zabezpečují samostatně výrobní, obchodní i správní funkce. Co se týče administrativy, 

exportu a importu, prodeje a marketingu, tyto jednotlivé činnosti jsou zabezpečovány 

samostatnými dceřinými společnosti (pobočkami), které zajišťují zejména prodej 

v jednotlivých regionech. Organizační schéma odštěpného výrobního závodu společnosti 

STOW ČR, s.r.o. sídlícího v Karviné, je uvedeno viz příloha  č.1. 

 

Zaměstnanci 

V roce 2008 původně společnost zaměstnávala 50 zaměstnanců, tento počet se sníţil 

v roce 2009 na 44 zaměstnanců a nyní zůstává stejný. Z výše uvedeného vyplývá, ţe pokles 

činil o pouhých 6 zaměstnanců, v procentním vyjádření tento pokles činí 12 %. 

Grafické znázornění změny počtu zaměstnanců v jednotlivých letech uvádí tab. 3.1. 

 

 

 

 

 



Tabulka 3.1 Celkový počet zaměstnanců v letech 2008 – 2010 

 

Rok Počet zaměstnanců 

2008 50 

2009 44 

2010 44 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Graf 3.1 Struktura zaměstnanců podle pohlaví 
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Zdroj: vlastní zpracování 

 

Z celkového počtu zaměstnanců, který činí 44, společnost STOW ČR, s.r.o. 

zaměstnává 4 ţeny, 3 z toho jsou THZ a poslední zastupuje dělnickou profesi.  

 

Historie společnosti  

První výrobní závod společnosti STOW byl zaloţen v roce 1977 v belgickém 

městečku Wevelgem. Výroba skladových regálu v Belgii se od počátku nejprve orientovala 

převáţně na domácí trh a společnost zaměstnávala pouhých 67 zaměstnanců. V roce 1986 

dosáhl obrat přibliţně 5mil. Eur.  

V roce 1987 se původní název společnosti změnil na STOW International, byly 

zřízeny dalšího pobočky v Evropě a obchodní zastoupení v čínské Šanghaji a Pekingu. V roce 

1996 odstartovala výroba ve výrobním závodě v Šanghaji. V obou čínských městech se také 

nachází prodejní oddělení. V roce 1997 došlo k dalšímu rozvoji výroby skladových regálů 

společnosti Stow, a to zřízením druhého výrobního závodu nacházejícího se v Belgii ve městě 

Dottignies. Spuštěním druhého výrobního závodu přineslo firmě rozšíření prodejních sítí a 

distributorů nejenom v celé střední a východní Evropě, ale také v Asii a Tichomoří.  



V roce 2001 se Stow stala součástí společnosti KRI Group. KRI Group představuje 

dvě rozlišné divize, kdy první divize se soustřeďuje na výrobu statistických regálů. Druhá 

divize vyrábí dynamické regály a automatizované systémy pro skladování a výrobu.   

 V roce 2007 se obrat prostřednictvím široké škály distributorů zvýšil na 177 mil. eur. 

K tomuto datu se píše také zvýšení počtů zaměstnanců, kdy v Čině je zaměstnáno 161 

zaměstnanců a v Evropě 381 zaměstnanců. O rok později se můţe společnost Stow pyšnit 

dalším významným krokem, a to započetím spolupráce s Ruskem.  

V současné době zaměstnává firma Stow přes 500 zaměstnanců, a její obrat dosahuje 

výše 200 mil. eur. Jedním z důleţitých faktorů dynamického rozvoje společnosti je její 

nemalé mnoţství poboček a distribučních sítí. 

 Tyto pobočky se nacházejí ve státech, jako jsou např. Česká republika, Slovensko, 

Nizozemsko, Německo, Francie, Polsko, Velká Británie, Rakousko, Rusko, Lucembursko, 

Belgie, Čína.  

Dceřiná společnost STOW International, česká společnost STOW ČR, s.r.o. se sídlem 

v Říčanech u Prahy, byla zaloţena dne 29. července 1996. Poté následovalo zřízení oblastní 

kanceláře v Brně. V belgickém Dottignies existuje plně automatizovaný závod, ve kterém se 

vyrábí velkosériové zakázky. Menší zakázky a doplňkový sortiment vyţadoval výrobu 

v poloautomatizovaných, nebo manuálně zaměřených provozech. Tyto zakázky si firma 

STOW zajišťovala externě v kooperaci. V roce 2006 uzavřely společnosti STOW a Kovona 

Systém dvouletý kontrakt na dodávky nosníků pro regálové systémy.  Po skončení kontraktu 

se firma STOW rozhodla pokračovat ve výrobě v Karviné, ale jiţ pod hlavičkou STOW. 

V areálu Průmyslového parku Karviná si pronajali výrobní haly, skladovací a kancelářské 

prostory, zakoupili výrobní zařízení, nabrali nové zaměstnance a k 1. září 2008 bylo započato 

s výrobou.  Hlavním produktem odštěpného závodu v Karviné je výroba příčných nosníků  

pro regálové systémy. 

 

 

3.2 STRATEGIE A PERSONÁLNÍ POLITIKA ORGANIZACE 

 Vzhledem k velikosti a organizační struktuře není ve společnosti zřízeno samostatné 

personální oddělení, za řízení lidských zdrojů a personální politiku firmy je odpovědný ředitel 

výrobního závodu, kterému v této oblasti vypomáhá asistentka. Hlavní náplní práce asistentky 

v oblasti personalistiky jsou veškeré činnosti administrativy (účetnictví, mzdy, daně…). 

Personální útvar a jednatel společnosti STOW ČR, s.r.o. se sídlem v Říčanech u Prahy nijak 

nezasahuje do samostatného chodu odštěpného výrobního závodu v Karviné.  



Personální strategie firmy STOW ČR, s.r.o se zaměřuje na sedm základních tezí:  

 

1) Stanovení personální potřeby a systemizace pracovních míst 

- Vytvoření katalogu pracovních míst, který obsahuje: 

 popis pracovních činností, 

 vymezení povinností a odpovědností, 

 potřebná kvalifikace, 

 specifické poţadavky (psychika, způsob myšlení, dovednosti, schopnosti, 

znalosti), 

 platové zabezpečení, 

 sociální zabezpečení, 

 předpoklad kariérního růstu. 

- Hlavním cílem je definice potřebného počtu a struktury personálu. 

 

2) Personální marketing 

- Program zaměřený na komunikaci s trhem práce 

 komunikace s úřadem práce, 

 komunikace se školami, 

 komunikace s personálními firmami, 

 komunikace s konkrétními zájemci, 

 program vyhledávání nových zdrojů. 

- Cílem je zajistit v potřebném předstihu obsazení pracovních míst personálem z trhu práce. 

 

3) Výběr personálu 

 Vytvoření pravidel pro výběr zaměstnanců (výběrové řízení). 

- Cílem je zajištění efektivní a zároveň pokud moţno objektivní a průhledný způsob výběru 

personálu.  

 

4) Transformace personálu do cílového stavu 

- Plán vzdělávání a tréninku 

 formy vzdělávání, 

 obsah vzdělávání a tréninku, 

 náklady na vzdělávání. 



- Cílem je zabezpečení u všech pracovních míst z katalogu funkcí z hlediska jejich 

efektivního výkonu a u vybraných profesí kariérní růst.  

 

5) Hodnocení personálu 

 program tvorby systému hodnocení a zásad hodnocení, 

 program výcviku manaţerů v hodnocení, zpracování a vyuţití výsledků. 

- Cílem je vytvoření systému, který bude slouţit k hodnocení kvalit a výkonnosti personálu 

s důrazem na hodnocení výkonnosti, které bude umoţňovat kvalitativní i kvantitativní 

srovnatelnost a jehoţ výsledky budou patřit k rozhodujícím faktorům odměňování a 

kariérního růstu. 

 

6) Sociální politika 

 program ekonomického zabezpečení  - mzda, příplatky, 

 program sociálního zázemí (kultura, sport,  sociální pomoc), 

 program materiálního zabezpečení (pracovní oděv, stravování), 

 program zdravotní péče, 

 pracovní prostředí  - sociální zařízení, šatny, 

 bezpečnost práce, 

 pracovní čas.  

- Cílem je stabilizace personálů a vytvoření vhodných podmínek pro kvalitní plnění úkolů. 

 

7) Personální management 

 personální informační systém, 

 program výstavby personálního systému – obsah činnosti, kompetence, 

spolupráce, 

 podniková kultura, 

 sledování vývoje směru práce s lidskými zdroji. 

- Posledním cílem je zajistit uplatňování výše uvedených tezí v praxi všemi vedoucími 

zaměstnanci.  

 

 

 

 

 



4 ANALÝZA SYSTÉMU ODMĚŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ VE 

VYBRANÉ ORGANIZACI  

 

Způsob a nastavení současného systému odměňování ve společnosti STOW ČR, s.r.o. 

jsem zjistila na základě konzultace s  ředitelem výrobního závodu Karviná. Dále se v této 

kapitole diplomové práce zaměřím na analýzu systému odměňování zaměstnanců a přehled 

mezd a zaměstnaneckých výhod, které společnost STOW ČR, s.r.o. poskytuje svým 

zaměstnancům. Součástí této kapitoly je analýza systému odměňování na základě 

dotazníkového šetření a následné zhodnocení silných a slabých stánek.   

 

4.1 MZDOVÁ POLITIKA 

Odměňování zaměstnanců v této společnosti se řídí interními směrnicemi, ty jsou 

platné jiţ od vzniku samotné společnosti. Ve společnosti neexistuje odborová organizace, 

tudíţ není mzdová politika vyjednávána a podepsána na základě kolektivní smlouvy. 

Základním dokumentem pro odměňování zaměstnanců je mzdový předpis, jehoţ zásady jsou 

platné pro všechny zaměstnance. Tento předpis upravuje podmínky pro poskytování mezd a 

odměn. Ustanovení mzdového předpisu se řídí příslušným zákonem o mzdě. Mzda 

zaměstnance se stanoví podle sloţitosti, odpovědnosti a namáhavosti práce s přihlédnutím 

k obtíţnosti pracovních podmínek, dále podle pracovní výkonnosti zaměstnance a jeho 

pracovních výsledků. K tomu se zaměstnanci zařazují do tarifních stupňů.  

Kaţdý zaměstnanec je odměněn za vykonanou práci určitou výší mzdy, která se 

sjednává na základě pracovní smlouvy. Součástí pracovní smlouvy jsou dohodnuté mzdové 

podmínky vyjádřené tarifním stupněm, podle kterých společnost STOW ČR, s.r.o. zařazuje 

jednotlivé pracovní činnosti svých zaměstnanců, prostřednictvím vlastního „Katalogu 

pracovních míst“. Zaměstnanec je zařazen do tarifního stupně podle těţiště vykonávané práce, 

tedy podle toho druhu práce, na kterou byl zaměstnanec přijat a která s ním byla dohodnuta 

v pracovní smlouvě.  

Jestliţe byla se zaměstnancem sjednána smluvní mzda, která se skládá z pevné a 

z pohyblivé sloţky, tak ve smlouvě o mzdě se uvádí přesné korunové vyjádření a uzavírá se 

podle § 113 odstavce 1. Zákoníku práce. Mzdy se zaměstnancům ve společnosti STOW ČR, 

s.r.o. vyplácejí na základě jejich písemné ţádosti bezhotovostně na jejich osobní účet u 

peněţního ústavu do dvanáctého dne následujícího měsíce. Zaměstnanci na všech pracovních 

pozicích dostávají od svých nadřízených za odpracované období doklad o vyúčtování mzdy, 



kdy nezbytnou součásti tohoto vyúčtování jsou veškeré náhrady, jednotlivé sloţky mzdy, 

sráţky atd. Součet těchto údajů bývá označován jako výplatní páska. Tuto výplatní pásku ve 

vytištěné podobě obdrţí všichni zaměstnanci, a to nejpozději do termínu připsáni mzdy na 

osobní účet zaměstnance.  

 

4.2 MZDOVÉ FORMY 

Ve společnosti STOW ČR, s.r.o. jsou uplatňovány jednotlivé sloţky mzdy, jako mzda 

základní (pevná), a jednotlivé variabilní (pohyblivé) sloţky mzdy. Základní mzda se skládá 

z prosté časové mzdy nebo úkolové mzdy a dále jsou její součástí výkonnostní sloţky mzdy a 

dodatkové formy odměňování. Časovou mzdu zaměstnance tvoří jeho základní tarifní mzda a 

případné příplatky. Úkolová mzda se poskytuje výrobním zaměstnancům a je tvořena 

přepočtem výkonových norem. Úkolová mzda se poskytuje jen určeným dělnickým profesím. 

Mezi hlavní výkonnostní sloţky mzdy patří prémie, osobní ohodnocení, mimořádné odměny, 

odměny za zlepšovací návrhy. Do dodatkových forem odměňování pak spadají: příplatky, 

náhrady mzdy, odměny za pracovní pohotovost. THZ a manaţerské pozice jsou odměňovány 

smluvní mzdou.  

 

Zaměstnanecké odměny se liší podle toho, do jaké skupiny jsou zařazeny. Zaměstnanci jsou 

rozděleni do základních tří kategorií:  

 

o dělnické profese,  

o THZ – technicko - hospodářští zaměstnanci, 

o manaţeři. 

 

Odměňování dělnických profesí 

Dělníci ve společnosti STOW ČR, s.r.o. jsou odměňováni na základě dohodnutého 

druhu práce, podle kterého jsou zařazeni do jednotlivých tarifních stupňů viz tab. 4.1. Tarifní 

stupně a sazby k nim přiřazené se odvozují od Katalogu pracovních míst. Zaměstnanci 

přísluší tarifní (zaručená) mzda odpovídajícímu stupni, do kterého je zařazen a příslušné 

tarifní sazbě.  

Mzdové tarify jsou stanoveny pro 37,5 hodinovou týdenní pracovní dobu a nesmí být 

niţší, neţ minimální mzdové hranice popsané v Zákoníku práce. Základní mzdu dělníka 

vyčíslíme pomocí dvou základních poloţek, a to počtem odpracovaných hodin v příslušném 

tarifním stupni a se základním hodinovým mzdovým tarifem a jejím následným součinem. 



 Rozhodnutí o zařazení konkrétního pracovního místa do tarifu přísluší vedoucímu 

výroby. 

 

Tabulka 4.1 Mzdové tarify dělnických profesí pro obchodní rok 2008/2009 

 

Stupeň Mzdový tarif v Kč/hod. 

4. 71,80 

6. 95,00 

 

Zdroj: podnikové záznamy 

 

Z tabulky 4.1 je patrné, ţe společnost STOW ČR, s.r.o. poskytuje dva mzdové stupně 

a tarify. Do mzdového tarifu stupně 6 spadají dělnické profese, jako je strojírenský dělník 

(svářeč). Mzdový tarif stupně 4 náleţí všem ostatním úkolovým zaměstnancům. Se zbývající 

skupinou dělnických pracovníků má společnost uzavřenou smluvní mzdu. To je v případě 

reţijních dělníků, jako jsou např. skladník, zámečník, elektrikář, valcíř, strojník válcové tratě 

apod.  

 

Průměrný výdělek dělnických profesí za období 2008/2009 

Průměrný výdělek dělníků je vymezen v následující tab. č. 4.2 a za jednotlivá období 

se nijak nezměnil. Jelikoţ společnost odstartovala svou výrobu ke dni 1. září 2008, z tohoto 

důvodu se daný průměrný výdělek nezměnil v roce 2009, pro rok 2010 bylo úspěchem 

udrţení současného stavu vzhledem ke globální recesi, která samozřejmě výrazně postihla i 

tento trh s regálovými systémy, který je výrazně závislý na nových investičních projektech. 

 

Tabulka 4.2 Průměrný výdělek dělnických profesí za období 2008/2009 

 

Rok Průměrný výdělek 

2008 22 100 Kč 

2009 22 100 Kč 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 



Odměňování technicko – hospodářských zaměstnanců. 

Do skupiny THZ ve společnosti STOW ČR, s.r.o. můţeme zařadit pracovní profese, 

jako jsou např.: asistentka, mistr strojírenské výroby, kontrolor jakosti, technolog nebo 

koordinátor logistiky. 

 Všem těmto zaměstnancům náleţí po uzavření pracovní smlouvy předem sjednaná 

smluvní mzda.  

 

Tab. 4.3 Průměrný výdělek technicko – hospodářských zaměstnanců za období 2008/2009 

 

Rok Průměrný výdělek 

2008 25 900 Kč 

2009 25 900 Kč 

  

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Předchozí tab. 4.3 nám vymezuje průměrný výdělek získány za první dvě období 

fungování závodu, kdy je nepatrné, ţe daná výše se nijak nezměnila. Pro lepší orientaci a 

přehlednost jsem v následující tab. 4.4 rozvrhla jednotlivé průměrné výdělky zaměstnanců 

podle toho, do jaké kategorie jsou zařazeni.  

 

Tabulka 4.4 Průměrný výdělek v závodě podle kategorie 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Odměňování na manaţerských pozicích 

Ve společnosti STOW ČR, s.r.o. jsou dvě manaţerské pozice, a to  ředitel výrobního 

závodu a vedoucí výroby. Ředitel výrobního závodu je odměňován smluvní mzdou, kde má 

stanovenou pevnou měsíční mzdu a roční prémii vyplácenou v březnové výplatě následujícího 

roku. Výše roční prémie je závislá na splnění kritérií, která jsou stanovena nejvyšších 

vedením v Belgii. 

Období Dělnická profese THZ Zaměstnanci celkem 

2008 22 100 Kč 25 900 Kč 22 700 Kč 

2009 22 100 Kč 25 900 Kč 22 700 Kč 



 Částka se vypočítává na základě splnění jednotlivých předem stanovených parametrů 

přestavující udrţení či zvyšování efektivity jednotlivých oddělení (lakovna, válcovna.) 

výrobního závodu, dále udrţení úrovně zmetkovitosti a kovového odpadu a nákladů s nimi 

spojených. Poslední parametry představují udrţení dodávkové spolehlivosti a udrţení úrovně 

zákaznických reklamací včetně nákladů s nimi spojených. Nesplnění výše uvedených 

parametrů povede ke zvýšení celopodnikových nákladu, ztrátě efektivity, sníţení ziskovosti, 

coţ se v konečném důsledku projeví v daném ročním vyhodnocení.  

 Ředitel také vyuţívá tzv. poziční zaměstnanecké výhody, jako jsou např.: sluţební 

automobil, notebook, mobilní telefon atd.  

 

4.3 VÝKONNOSTNÍ SLOŢKY MZDY 

Prémie 

Prémie ve společnosti STOW ČR, s.r.o. jsou poskytovány zaměstnancům, kteří mají 

sjednanou smluvní mzdu a vyplácí se na základě rozhodnutí přímého nadřízeného (ředitel 

výrobního závodu). Tato prémie bývá nejčastěji vyplácená v následujícím měsíci po měsíci, 

ve kterém dochází k vyhodnocení individuálních cílů, podle toho do jaké výše byly splněny.  

Společnost poskytuje individuální prémie, a to podle charakteru práce jednotlivého 

výrobního oddělení. Prémie k úkolové a časové mzdě se zaměstnancům poskytují k základní 

tarifní mzdě dle posouzení přímého nadřízeného. Pro poskytování prémií se nadřízený daného 

oddělení řídí kritérii, které si sám stanovuje. Na základě těchto kritérií, neboli podmínek pro 

poskytnutí prémií, vyhodnocuje plnění  úkolů jednotlivých zaměstnanců. Podmínky jsou vţdy 

nastaveny tak, aby byly dostatečně vyhodnotitelné a měřitelné.  

Měřitelnost se stanoví na základě číselného výsledku nebo určitého procenta plnění 

pracovního úkolu. Vyhodnotitelnost vychází dle předem stanovených pravidel. Tato kritéria 

jsou zakotvena v tab. 4.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabulka 4.5 Příklad seznamu kritérií (úkolů) pro poskytnutí prémií vedoucímu výroby 

 

Č
ís

lo
 ú

k
o

lu
   

Kritérium 
Leden 

Váhy Hodnocení   

1. Řízení výroby, plnění zakázek, jakost 40 % 100 % 

 

2. Bezpečnost práce 20 % 100 % 

3. Plnění úkolů nadřízeného 15 % 100 % 

4. Řízení podřízených zaměstnanců 15 % 100 % 

5. Osobní úkoly - plnění osobních cílů 10 % 100 % 

  

Pracovní dny / odpracované / % 20 20 100 % 

    100 % 100 % 100 % 

 

Zdroj: vnitropodnikové záznamy 

 

Předchozí tab. 4.5 nám zobrazuje, jakým způsobem jsou stanoveny parametry 

hodnocení jednotlivých zaměstnanců – pro kaţdou pozici jsou stanovena individuální kritéria 

hodnocení a jejich váha v procentech. Tuto prémii lze krátit nebo odejmout na základě 

podmínek dohodnutých v pracovní smlouvě. Maximální výše prémie, kterou zaměstnanci 

mohou obdrţet dosahuje výše 15 000 Kč. Ke krácení či odejmutí této prémie dochází: při 

zjištěných nedostatcích v práci, při neplnění či neúplném plnění předem stanovených úkolů 

nebo pro způsobení značné škody zaměstnavateli 

 

Osobní ohodnocení 

Zaměstnancům společnosti STOW ČR, s.r.o. na dělnických profesích se dále přiděluje 

za velmi dobré pracovní výsledky osobní ohodnocení ve výši 10 % tarifní mzdy. Tato odměna 

se netýká zaměstnanců, kteří mají sjednanou dohodu o provedení práce.  

 

 Mimořádné odměny 

Mimořádné odměny náleţí zaměstnancům, kteří byli vybráni ředitelem výrobního 

závodu pro vypracování speciálního či mimořádného úkolu např. spolupráce na novém 

projektu. Většinou se jedná o splnění jednorázového úkolu, převyšující rámec běţných 

pracovních úkolů zaměstnance. Hodnocení speciálního úkolu se řídí předem stanovenými 

kritérii. Na základě těchto kritérií je vyměřena výše mimořádné odměny zaměstnance.   

 



Systém „CI“ (Continuous Improvement) v překladu „neustálé zlepšování“. 

Jedná se o systém, který se orientuje na zapojení všech zaměstnanců do veškerých 

činností související s výrobním procesem. Tento systém spočívá v předkládání 

zaměstnaneckých návrhů či nápadů. Ve společnosti mají proto vytvořenou speciální schránku, 

které říkají „box nápadů“, do které můţe vhodit papír se svým návrhem či nápadem 

kterýkoliv zaměstnanec. Je zaloţen na sběru informací, následného vyhodnocení a konečného 

setkání ředitele se zaměstnanci na speciálních poradách, které se konají minimálně jedenkrát 

za čtvrtletí. Tyto porady jsou zaměřeny na vzájemném vyslechnutí obou stran, konzultují se 

zde veškeré změny, pokroky, prosby, názory. 

 

Systém „CI“ ve společnosti STOW ČR, s.r.o. se zaměřuje na tyto hlavní činnosti:  

1. zvyšování produktivity a efektivity výrobního procesu 

2. optimalizace technologických procesů 

3. zlepšování ergonomie práce a pracovního prostředí 

- K dosaţení zlepšení výše uvedených oblastí je podporováno investičními projekty, které 

jsou součástí investičního plánu celé skupiny STOW. Jedním z letos schválených investičních 

akcí je realizace projektu instalace nového odsávacího systému v hale svařování za účelem 

zvýšení úrovně kvality pracovního prostředí na svařovně, tudíţ zvýšení ochrany zdraví a 

bezpečnosti práce zaměstnanců pracujících na tomto útvaru.  

 

4.4 DODATKOVÉ FORMY ODMĚŇOVÁNÍ 

Zaměstnanci k základní mzdě dostávají také dodatkové formy odměňování, které jsou 

stanoveny v Zákoníku Práce.  

 

Příplatek za práce přesčas 

Za práci přesčas přísluší zaměstnanci, kterému nebylo poskytnuto náhradní volno, 

vedle dosaţené mzdy příplatek ve výši 25 % průměrného hodinového výdělku.  

 

Příplatek za práci ve svátek  

Za práci ve svátek přísluší zaměstnanci, se kterým bylo dohodnuto poskytnutí 

příplatku namísto náhradního volna, 100 % průměrného hodinového výdělku.  

 



Příplatek za práci v noci 

Za práci v noci přísluší zaměstnanci příplatek ve výši 10 % průměrného výdělku. Výše 

příplatku je stanovena v Příkazu ředitele určujícím nejniţší úrovně zaručené mzdy. Za práci 

v noci je povaţovaná doba od 22.00 hodin do 6.00 hodin. 

 

Příplatek za práci ve stíţeném a zdraví škodlivém pracovním prostředí 

Za práci ve stíţeném a zdraví škodlivém pracovním prostředí přísluší zaměstnanci 

příplatek ve výši 15 % základní sazby minimální mzdy. Tento příplatek náleţí vybraným 

dělnickým profesím.  

 

Příplatek za práci o sobotách a nedělích 

Za práci v sobotu a v neděli přísluší zaměstnanci vedle dosaţené mzdy příplatek ve 

výši 25 % průměrného hodinového výdělku zaměstnance. Tento příplatek nepřísluší 

zaměstnancům, kteří si o víkendech nadpracovávají pracovní volno.  

 

Příplatek za dobu pracovní pohotovosti 

Za dobu pracovní pohotovosti přísluší zaměstnanci odměna ve výši 10 % průměrného 

výdělku, a jde – li o den pracovního klidu (sobota, neděle), ve výši 20 % průměrného 

výdělku.  

 

Příplatek za svařování 

 Zaměstnancům prováděcím činnost svařování, kteří jsou drţiteli příslušných oprávnění 

na svářečské práce, přísluší:  

a) Částka ve výši 20 Kč za odpracovanou hodinu zaměstnanci, který je drţitelem 

certifikátu na svářečské práce dle normy DIN a provádí svářečské práce ve výrobě na 

výrobku, u kterého je poţadovaná certifikace.  

b) Částka ve výši 11,33 Kč za odpracovanou hodinu zaměstnanci, který je drţitelem 

oprávnění na svářečské práce ochranné atmosféře, např. CO a provádí svářečské 

práce ve výrobně na výrobku. 

c) Částka ve výši 6 Kč za odpracovanou hodinu zaměstnanci, který je drţitelem jiných 

neţ výše uvedených oprávnění na svářečské práce a v průběhu pracovní směny 

svářečské práce prováděl.  

 

 



Mzda při školení a zaškolování 

Zaměstnanci, který je předchozím písemným pověřením určen přímým nadřízeným 

k zaškolování a odbornému vedení učňů, ţáků nebo nových případně nekvalifikovaných 

zaměstnanců, přísluší vedle mzdy příplatek za zaškolování ve výši 400 Kč měsíčně.  

 

Příplatek za funkci preventisty poţární ochrany  

Na základě pověření k výkonu funkce preventisty poţární ochrany náleţí příslušným 

zaměstnancům vyplácení měsíčního příplatku ve výši 200 Kč. Pověřené osoby eviduje a 

případné změny ohlašuje osoba odpovědna za systém BOZP ve společnosti. 

 

Odměny k ţivotním a pracovním jubileím 

Společnost STOW ČR, s.r.o. poskytuje tyto speciální odměny ve třech podobách 

(verzích). 

 

a) Při dovršení ţivotního jubilea 50 let věku nebo při prvním skončení pracovního 

poměru po nabytí nároku na starobní, předčasný starobní nebo plný invalidní důchod, 

bude zaměstnanci pracujícímu ve společnosti nejméně jeden rok poskytnuta 

jednorázová odměna -  viz tab. 4.6.  

 

Tabulka 4.6 Výše odměny při dovršení ţivotního jubilea 50 let věku zaměstnance 

 

Počet let Do 2 let Do 5 let 6 – 10 let 11 – 15 let 16 – 20let 20 let a více 

Odměna 1000 Kč 2000 Kč 2 500 Kč 3 000 Kč 3 500 Kč 4 000 Kč 

 

Zdroj: interní směrnice 

 

Ţivotní jubilea sleduje asistentka. Nadřízení zaměstnanci jednotlivých jubilantů 

vypracovávají pracovní hodnocení, které předávají asistence. Ta na základě pracovního 

hodnocení vystaví poukázku, kterou předá k zúčtování mzdové účtárně.  

Odměny při významných ţivotních výročích se vyplácejí se mzdou za měsíc, na které 

připadne ţivotní výročí.  

 



b) Při pracovním výročí 25. let celkové doby zaměstnání, pracuje – li zaměstnanec bez 

neomluvené absence nepřetrţitě, poskytne mu zaměstnavatel odměnu ve výši viz tab. 

4.7. 

 

Tabulka 4.7 Schéma délky odpracovaných let 

 

Pracuje – li nejméně 2 roky u STOW a předchozích 23 let u jiných zaměstnavatelů 1 000 Kč 

Pracuje – li 5 let u STOW a předchozích 20 let u jiných zaměstnavatelů 2 000 Kč 

Pracuje – li 10 let u STOW a předchozích 15 let u jiných zaměstnavatelů 2 500 Kč 

Pracuje – li 15 let u STOW a předchozích 10 let u jiných zaměstnavatelů 3 000 Kč 

Pracuje – li 20 let u STOW a předchozích 5 let u jiných zaměstnavatelů 3 500 Kč 

Pracuje – li 25 let u STOW nepřetrţitě 4 000 Kč 

 

Zdroj: interní směrnice 

 

 Odměna bude poskytnuta v případě, ţe zaměstnanec v příslušném roce dovrší 25 let 

celkové doby zaměstnání. Délku odpracovaných let si sleduje zaměstnanec sám a tuto 

skutečnost sděluje asistence prostřednictvím „Ţádosti“ zaměstnance o proplácení odměny u 

pracovního výročí. Odměna je poskytnuta pouze v roce, na které připadlo příslušné pracovní 

výročí.  

 

c) V případě, ţe zaměstnanec odpracoval ve společnosti nepřetrţitě níţe uvedené počty 

let, obdrţí příslušnou odměnu viz tab. 4.8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabulka 4.8 Výše odměny při nepřetrţitém odpracování níţe uvedených v podniku 

 

Odpracovaná doba Odměna 

2 roky a více 500 Kč 

5 let a více 1 000 Kč 

10 let a více 2 000 Kč 

20 let a více 3 000 Kč 

25 let a více 4 000 Kč 

30 let a více 5 000 Kč 

35 let a více 6 000 Kč 

40 let a více 7 000 Kč 

45 let a více 8 000 Kč 

 

Zdroj: interní směrnice 

 

Odměny při ţivotních a pracovních výročích nenáleţí zaměstnancům:  

 Kterým v době nároku na odměnu byla dána výpověď z pracovního poměru dle § 52 

nebo § 55 Zákoníku Práce. 

 Kteří v daném kalendářním roce, na který připadá výročí a v předchozím kalendářním 

roce, měli neomluvenou absenci. 

 

4.5 PŘEHLED POSKYTOVANÝCH ZAMĚSTNANECKÝCH VÝHOD VE 

SPOLEČNOSTI 

Společnost v současné době poskytuje mnoho druhů zaměstnaneckých výhod. V rámci 

provádění přehledu jsem pouţila evropské třídění zaměstnaneckých výhod (benefitů) na:  

 

 1) sociální 

 2) pracovní 

 3) poziční 

 

Ad.1) 

 Příspěvek na kulturní a sportovní akce 

Tento příspěvek je určen všem zaměstnancům, kteří se aktivně účastní sportovního 

vyţití. Společnost kaţdoročně pořádá fotbalové turnaje svých zaměstnanců. Tudíţ tento 



příspěvek zahrnuje pronájem fotbalového hřiště a zajištění občerstvení v podobě večerního 

rautu. Čerpání příspěvku probíhá tak, ţe asistentka vypracuje a předá pozvánku na sportovní 

akci s datem a místem konání všem zaměstnancům. Asistentka si posléze vypracuje jmenný 

seznam všech zaměstnanců, kteří se této akce zúčastní. Po skončení sportovní akce má 

předem jmenovaný zaměstnanec za úkol zajistit a zároveň předat doklad k proplacení (účet, 

paragon…) asistentce na personální oddělení.  

 

 Odměny za dárcovství krve 

Společnost poskytuje dárcům krve za bezplatné odběry tyto odměny: 

 1 000 Kč za bronzovou Jánského plaketu, 

 1 500 Kč za stříbrnou Jánského plaketu, 

 2 000 Kč za zlatou Jánského plaketu, 

 2 500 Kč za Zlatý kříţ III. stupně, 

 3 000 Kč za Zlatý kříţ II, stupně, 

 3 500 Kč za Zlatý kříţ I. stupně. 

 

Tato odměna je vyplácená na základě potvrzení z Českého červeného kříţe, které 

zaměstnanec předkládá asistentce. Ta vystaví na příslušnou částku poukázku a předloţí ji 

k zúčtování mzdové účtárně. 

 

Ad.2) 

 Dovolená navíc 

Společnost poskytuje všem zaměstnancům jeden týden dovolené navíc nad rámec 

dovolené stanovené Zákoníkem práce. Celková výměra dovolené činí 25 pracovních dnů za 

kalendářní rok.  

 

 Půlroční a roční odměna 

Půlroční odměna činí 5000 Kč, roční odměna je ve stejné výši také 5 000 Kč. Nárok 

na tyto odměny vzniká v případě, ţe zaměstnanec ukončil zkušební lhůtu sjednanou 

v pracovní smlouvě. Půlroční a roční odměny zpracovává asistentka a zúčtovává mzdová 

účtárna. Odměny jsou vypláceny bezhotovostně, vţdy s vyúčtováním za měsíc červen a 

prosinec. Nárok na odměny jsou kráceny na základě kritérií dle níţe uvedené tab. 4.9.  

 

 



 

Tabulka 4.9 Schéma nároků na tyto odměny 

 

Od % nemocnosti Do % nemocnosti Krácení v % 

 5,00 0 

5,01 5,50 10 

5,51 6,00 20 

6,01 6,50 30 

6,51 7,00 40 

7,01 7,50 50 

7,51 8,00 60 

8,01 8,50 70 

8,51 9,00 80 

9,01 9,50 90 

9,51  100 

 

Zdroj: interní směrnice 

 

 Stravování 

Společnost umoţňuje stravování všem zaměstnancům v závodní jídelně.  

Zaměstnavatel poskytuje všem zaměstnancům příspěvek na stravování ve výši 40 Kč na jednu 

pracovní směnu. Příspěvek je realizován v podobě stravenek. Kaţdý zaměstnanec obdrţí na 

začátku následujícího měsíce takový počet stravenek, kolik pracovních dnů v předcházejícím 

měsíci odpracoval. Stravenka má hodnotu 60 Kč, zaměstnavatel přispívá částkou 40 Kč, 

zbývajících 20 Kč si hradí zaměstnanec sám.  

Částka 20 Kč je vynásobená počtem obdrţených stravenek a následně bude 

zaměstnanci strhnuta ze mzdy. Nárok na vyplácení příspěvku na stravování vzniká dnem 

nástupu do pracovního poměru. Nárok na příspěvek nevzniká ve dnech, kdy zaměstnanec není 

z jakéhokoliv důvodu na směně. 

 

 Poskytnutí pracovního oděvu a obuvi 

Zaměstnanci také dostávají od společnosti pracovní oděv, opatřený logem společnosti. 

Do oděvu jsou zahrnuty dva kusy kalhot, dvě pracovní trička. Kromě toho dostávají 

zaměstnanci také pracovní obuv. Tato výhoda se vztahuje hlavně na dělnické profese, ale také 



na některé mistry. V neposlední řádě jim tyto oděvy společnost na své náklady jedenkrát 

měsíčně posbírá a vypere. 

 

 Odborné a jazykové vzdělávání, zvyšování kvalifikace 

Společnost podporuje odborné a jazykové vzdělání technicko – hospodářským 

zaměstnancům. THZ je umoţňována účast na externích a interních odborných seminářích, 

školeních, konferencích apod. Účast na externích a interních odborných seminářích, 

školeních, konferencích, jazykových kurzech, zabezpečuje asistentka na základě návrhů 

jednotlivých zaměstnanců a potřeb společnosti. Poţadavky překládají zaměstnanci na 

personální oddělení asistentce na formuláři „ Poţadavkový list“.  

 

Ad. 3) 

Společnost umoţňuje zaměstnancům, kteří mají mobilní telefon a sluţební automobil 

uveden v Popisu pracovního místa, na které byli zařazeni, uţívání těchto věcí i k soukromým 

účelům. Pravidla uţívání těchto věcí k soukromým účelům se řídí platnými právními předpisy 

upravující tuto problematiku. Z výše uvedeného vyplívá, ţe tyto benefity patří pouze 

vybraným zaměstnancům. Mezi další benefity  patří: 

 

 Zajištění parkovacího místa 

Pro sluţební automobily jsou v areálu Průmyslového parku Karviná, ve kterém se 

výrobní závod nachází, vyhrazena bezplatná parkovací místa. 

 

 Sluţební automobil 

 

 Mobilní telefon 

Jak sluţební automobil, tak i mobilní telefon mohou zaměstnanci vyuţívat také pro své 

soukromé účely.  

 

 Notebook 

Tuto výhodu vyuţívají jen vybraní zaměstnanci, u kterých se předpokládá pouţívání 

notebooku také z domova, je-li to nutné. Zaměstnanci je mohou opět vyuţívat pro své 

soukromé účely. 
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Graf 4.2 Celkové roční výdaje vyjádřené procentech vynaloţené na určité poskytované benefity 
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Tabulka 4.10 Celkové roční výdaje v Kč vynaloţené na určité poskytované benefity 

 

Druhy benefitů  rok 2009 % 

sociální příspěvek na kulturní a sportovní akce 69 960 7,7 

    

pracovní stravování 399 960 44 

 půlroční a roční odměna 440 000 48,3 

Celkem S+P  909 920 100 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Informace o pozičních výhodách a jejich celkových ročních výdajích mi nebyly 

poskytnuty z důvodu důvěrnosti těchto údajů. Z předchozí tab. je patrné, ţe celkové roční 

výdaje vynaloţené na pracovní zaměstnanecké výhody činí 839 960 Kč a v procentním 



vyjádření tvoří 92,3%. Zbývajících částka 69 960 Kč jsou výdaje vynaloţené na sociální 

zaměstnanecké výhody, v procentech je to pak 7,7%.  Tyto vynaloţené výdaje za období 2009 

a jejich vyjádření v procentech jsou pro lepší přehlednost zobrazeny v následujícím grafu 4.3. 
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Tabulka 4.11 Roční výdaje v Kč vynaloţené na benefity přepočítané na 1 zaměstnance 

 

Druhy benefitů  rok 2009 % 

sociální příspěvek na kulturní a sportovní akce 1 590 7,7 

    

pracovní stravování 9 090 44 

 půlroční a roční odměna 10 000 48,3 

Celkem S+P  20 680 100 

 

Zdroj. Vlastní zpracování 

 

Tabulka 4.12 Měsíční výdaje v Kč vynaloţené na benefity, přepočítané na 1 zaměstnance 

 

Druhy benefitů  rok 2009 % 

sociální příspěvek na kulturní a sportovní akce 132,5 7,7 

    

pracovní stravování 757,5 44 

 půlroční a roční odměna 833 48,3 

Celkem S+P  1 723 100 

 

Zdroj: vlastní zpracován 



4.6 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ  

Jako součást mé diplomové práce jsem zpracovala dotazník zaměřený na problematiku 

odměňování ve společnosti STOW ČR, s.r.o. s cílem posoudit vnímání 

systému odměňování zaměstnanců na jednotlivých úrovních organizační struktury.  Dotazník  

obsahuje 22 otázek a osobně mnou byl rozdán všem 44 zaměstnancům (respondentům) této 

společnosti. Z celkového počtu 44 respondentů se dotazníkového šetření zúčastnilo 24 

respondentů. Z toho je 8 THZ a 16 dělníků, v procentním vyjádření je to 55 % respondentů, 

coţ je dostatečně reprezentativní vzorek pro přijetí závěrů tohoto dotazníkového šetření. 

Cílem dotazníku bylo zjistit, jaká je úroveň spokojenosti zaměstnanců s odměňováním 

a mzdovými formami, které jim společnost poskytuje. Tato podkapitola mi bude slouţit, jako 

prostor pro vyhodnocení odpovědí na všechny otázky zahrnuté v dotazníku, nejenom 

graficky, ale také i slovně. Výsledky dotazníkového šetření mi budou slouţit, především jako 

podklad pro mé návrhy změn a závěrečná doporučení na zlepšení systému odměňování 

zaměstnanců. 

(Vzor dotazníku - viz příloha č. 2) 

 

Otázka č. 1 – Vnímáte systém odměňování ve Vaší společnosti jako spravedlivý? 

Na tuto otázku odpovědělo 6 respondentů (z toho 4 THZ a 2 dělníci), coţ je 25 % ano. 

Stejný počet respondentů (4 THZ a 2 dělníci, tudíţ opět 25 %) se přiklonil k opačné odpovědi 

ne. Pět dělníků (20,9 %) odpovědělo spíše ano, zbývajících 7 dělníků (29,1 %), kteří tvoří 

celkově největší počet respondentů se přikláněli  k odpovědi spíše ne. Kdyţ sečteme kladné a 

záporné odpovědi počtu respondentů i v procentech, jednoznačně z toho vyplývá, ţe 

nadpoloviční většina 13 z nich (4 THZ, 9 dělníků = 54,2 %) nevnímá systém odměňování ve 

společnosti jako spravedlivý.  Zbývajících 11 respondentů (4 THZ a 7 dělníků = 45,8 %) jej 

vnímá jako spravedlivý. 

 

Graf 4.4 

25%

29,1% 25%

20,9%

ano

spíše ano

ne

spíše ne

 

 

 



Otázka č. 2 - Myslíte si, ţe výše Vaší mzdy odpovídá náročnosti Vaší práce? 

Na výše uvedenou otázku odpověděli respondenti takto: tři THZ (12,5%) odpověděli 

ano. Osm respondentů (2 THZ, 6 dělníků = 33,3 %) se přiklonili k odpovědi spíše ano. Další 

respondenti počtem 8 (2 THZ, 6 dělníků = 33,3 %) odpověděli ne, zbylých 5 respondentů (1 

THP, 4 dělníci = 20,9 %) odpovědělo spíše ne. Dle počtu kladných a záporných odpovědí, 

vychází úplně stejný výsledek jako v otázce č. 1.  
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Otázka č. 3 - Jste spokojen/a  s informováním o způsobu stanovení Vaší mzdy? 

Na tuto otázku odpovědělo 13 respondentů (6 THZ, 7 dělníků = 54,2 %) ano, spíše 

ano odpovědělo 8 respondentů (2 THZ, 6 dělníků = 33,3 %). Odpověď ne označil pouze 

jeden dělník (4,2 %), k odpovědi spíše ne se přiklonili zbývající 2 dělníci (8,3 %). Z výše 

uvedeného vyplývá, ţe cca. 90 % respondentů je spokojeno s informováním o způsobu 

stanovení výše jejich mzdy.  
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Otázka č. 4 - Je výše Vaší mzdy ovlivnitelná Vaším výkonem? 

Celkový počet respondentů, kteří mohou ovlivnit svou výši základní mzdy nebo 

pohyblivé sloţky mzdy (prémie) svým výkonem je 19 (79,2 %). Svou základní mzdu mohou 

ovlivnit svým výkonem dělníci, k této odpovědi se přiklonilo 13 dělníků (41,7 %). Prémie 



jsou ve společnosti zaměstnanci také ovlivnitelná jejich výkonem, takto odpovědělo 8 

respondentů (5 THZ, 3 dělníci = 37,5 %). Pouze 5 respondentů odpovědělo následujícím 

způsobem: dva THZ (8,3 %) si myslí, ţe jejich mzda není ovlivnitelná výkonem, poslední 3 

respondenti (1 THZ a 2 dělníci = 12,5 %) odpověděli spíše ne.  
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Otázka č. 5 - Víte na čem je Vaše prémiová sloţka mzdy závislá a z čeho vychází (jak se 

měří, dle jakých kritérií)?  

Celkově 23 respondentů (95,8 %) ví, jak se vypočítává jejich prémie. Z tohoto počtu 

respondentů odpovědělo 20 (všech 8 THZ, 12 dělníků = 83,3 %), ţe ví na čem je závislá a 

z čeho vychází jejich prémie, 3 dělníci (12,5 %) odpověděli, ţe ví, jak se vypočítává jejich 

prémie, ale jen zčásti. Pouze jeden dělník (4,2 %) nezná, jak se vypočítává jeho prémiová 

sloţka mzdy.   

 

Graf 4.7 

4%

83%

13% ano, vím na čem je závislá

má prémie

ano vím, ale jen zčásti

ne, nevím

 

 

 

 

 



Otázka č. 6 - Myslíte si, ţe kritéria, na jejichţ základě je výše Vaši mzdy a prémií 

měřena, jsou spravedlivě nastavena? 

Tato otázka podle mého mínění, byla velmi záludná a respondenti odpovídali tímto 

způsobem: pouze 4 respondenti (3THZ, 1 dělník = 16,7 %) odpověděli ano. K odpovědi spíše 

ano se přiklonilo více respondentů a to počtem 12 (2 THZ, 10 dělníků = 50 %). Dohromady 

16 respondentů (66,7 %) si myslí, ţe kritéria dle, kterých jim je měřena mzda a prémie jsou 

spravedlivě nastavena, coţ je dobře. Zbývajících 8 respondentů (33,3 %), 6 z nich (2 THZ, 4 

dělníci = 25 %) odpovědělo, ţe nejsou spravedlivě nastavena. Poslední 2 respondenti (1THZ, 

1 dělník = 8,3 %) odpověděli spíše ne. U této odpovědi měli respondenti - také moţnost uvést 

svůj důvod, proč to takto myslí, ale ani jeden se k tomu nijak nevyjádřil.  
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Otázka č. 7 - Jestliţe jste splnili daná kritéria, myslíte si, ţe prémie jsou Vám 

přidělovány spravedlivě? 

Pro značnou většinu, a to 17 respondentů (6 THZ, 11 dělníků = 70,8 %), jsou prémie 

přidělována spravedlivě. Čtyři respondenti (2 THZ, 2 dělnici = 16,7 %) se domnívají, ţe jim 

nejsou prémie přidělovány spravedlivě. Pouze 3 dělníci (12,5 %) odpověděli diplomaticky a 

vybrali si moţnost odpovědi, jen někdy jim jsou přidělovány prémie spravedlivě.  
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Otázka č. 8 - Jak často je Vám vyplácena  prémiová sloţka mzdy? 

Respondenti počtem: 22 (z toho - 6 THZ, 16 dělníků = 91,7 %) odpověděli, ţe prémie 

jim jsou vypláceny měsíčně. Druhá moţnost odpovědi byla čtvrtletně, touto formou ve 

společnosti není ţádnému zaměstnanci vyplácena jeho prémie. Výjimku, ale najdeme u 2 

THZ - ( 8,3 %), kteří označili třetí moţnost odpovědi, která byla jinak (uveďte jak?) Touto 

formou odpověděli, ţe jim je vyplácená jejich prémie ročně. 
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Otázka č. 9 - Kdo rozhoduje o výši Vaši prémiové sloţky mzdy? 

K této otázce se vyjádřili respondenti následujícím způsobem: jedenáct respondentů 

(z toho - 4 THZ, 7 dělníků = 45,85 %) odpovědělo, ţe o výši jejich prémií rozhoduje přímý 

nadřízený, coţ je většinou mistr daného úseku, někteří si to zřejmě spletli s ředitelem 

výrobního závodu. Pouze 2 THZ (8,3 %) odpověděli, ţe právě ředitel rozhoduje o výši jejich 

prémií. Zbývajících 11 respondentů (poměrem - 2 THZ, 9 dělníků = 45,85 %) odpovědělo 

vedoucí oddělení, coţ je vedoucí výroby. 
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Otázka č. 10 - Dostáváte mimořádné odměny za splnění mimořádných úkolů? 

Přesná polovina respondentů (z toho - 4 THZ, 16 dělníků = 50 %) dostává mimořádné 

odměny jen zřídka. Devět respondentů (v poměru - 3 THZ, 6 dělníků = 37,5 %) nedostává 

nikdy mimořádné odměny. Poslední 3 respondenti (z toho - 1 THZ, 2 dělníci = 12,5 %) plní 

mimořádné úkoly, tudíţ dostávají mimořádné odměny. 
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Otázka č. 11 - Víte, jaké typy nehmotných odměn jsou vyuţívány ve Vaší společnosti? 

Respondenti odpovídali následujícím způsobem: sedmnáct respondentů (4 THZ, 13 

dělníku = 70,8 %) neví o ţádných nehmotných odměnách. Zbývajících 7 respondentů 

(v poměru - 4 THZ, 3 dělníci = 29,2 %) ví, jaké typy nehmotných odměn jsou vyuţívány ve 

společnosti. Nejvíce respondenti ví - o těchto formách nehmotného odměňování: pochvala, 

ocenění, svěření náročného úkolu.   
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Otázka č. 12 - Myslíte si, ţe Váš nadřízeny pouţívá takové formy odměňování, které Vás 

dostatečně motivují k lepším výkonům? 

Pouze 3 respondenti (2 THZ, 1 dělník = 12,5 %) si myslí, ţe je jejich nadřízený 

dostatečně motivuje v rámci určitých forem odměňování. Počet odpůrců je 7 (z toho 2 THZ, 



5 dělníků = 29,2 %), ti jednoznačně odpověděli ne. Osm respondentů (2 THZ, 6 dělníků = 

33,3 %) se přiklonilo k odpovědi spíše ano, zbývajících 6 respondentů (2 THZ, 4 dělníci = 25 

%) odpovědělo spíše ne. Zde opět zvítězilo záporné hodnocení nad kladným a to poměrem. 
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Otázka č. 13 - Víte, jaké zaměstnanecké výhody Vám Vaše společnost nabízí? 

Všichni respondenti (100 %) odpověděli, ţe ví, které zaměstnanecké výhody jim 

společnost nabízí.  

 

Otázka č. 14. - Jak jste se o svých zaměstnaneckých výhodách dozvěděli? 

Největší počet respondentů počtem 15 (z toho 6 THZ, 9 dělníků = 62,5 %) se o svých 

zaměstnaneckých výhodách dozvěděli od svého nadřízeného. Z informačního balíčku se o 

svých zaměstnaneckých výhodách dozvědělo 7 respondentů (2 THZ, 5 dělníků = 29,2 %). 

Výjimkou jsou poslední 2 dělníci (8,3 %), ti se dozvěděli o svých zaměstnaneckých výhodách 

prostřednictvím informačního balíčku, ale také díky svému nadřízenému. Z výše uvedeného 

vyplývá, ţe jsou všichni respondenti dobře informováni o struktuře svých zaměstnaneckých 

výhod.  
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Otázka č. 15 - Jste spokojen/a s nabízenými druhy zaměstnaneckých výhod a jejich výši 

ve Vaší společnosti? 

U této otázky se zaměřím na vyhodnocení spokojenosti poskytovaných 

zaměstnaneckých výhod tak, jak je vnímají jednotliví respondenti. THZ (33,3 %) kladou 

největší důraz na tyto zaměstnanecké výhody: stravenky, dovolená navíc, půlroční a roční 

odměna, proplacené odborné vzdělání a školení. Zbývající zaměstnanecké výhody: mobil, 

notebook, tyto poziční výhody vyuţívá 5 THZ jako pracovní nástroj. Nejméně důleţité 

výhody pro THZ jsou tyto: proplácení dárcovství krve, příspěvek na kulturní a sportovní 

akce. Dělnické profese nepobírají ţádné z výše uvedených pozičních výhod, takţe se  k nim 

nijak nevyjadřovali. Respondenti počtem 11 (45,9%) dělníků jsou velmi spokojeni se všemi 

zaměstnaneckými výhodami, zbývajících pět dělníků (20,8 %) tuto otázku nezodpovědělo. 

Dělníci kladou menší důraz (spíše spokojeni) na proplácení dárcovství krve, příspěvek na 

kulturní a sportovní akce.  

 

Otázka č. 16 - Jste v současnosti spokojen/a s poskytovanými zaměstnaneckými 

výhodami? 

Na tuto otázku velká většina respondentů počtem 20 (z toho 7 THZ, 13 dělníků = 83,3 

%)  odpovídala kladně, ať uţ ano, či spíše ano. Další 3 respondenti (v poměru - 1 THZ, 2 

dělníci = 12,5 %) odpověděli, ţe nejsou spokojeni s poskytovanými zaměstnaneckými 

výhodami. Jediný dělník odpověděl spíše ne, a také zdůvodnil svou odpověď tím, ţe je 

poskytovaných zaměstnaneckých výhod málo.  
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Otázka č. 17 – Jaké z následujících výhod byste ocenili, kdyby Vám společnost poskytla? 

Nejvíce by respondenti ocenili, kdyby jim společnost poskytovala tyto zaměstnanecké 

výhody: příspěvky na penzijní připojištění, příspěvky na ţivotní pojištění, poukazy na 

rehabilitační péči (bazén, sauna, masáţe, solárium) 
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Otázka č. 18 - Preferovali byste ve Vaší společnosti „cafeteria systém“ (volitelný systém 

zaměstnaneckých výhod)? 

Na tuto otázku opět velká většina respondentů, počtem 20 (z toho 6 THZ, 14 dělníků = 

83,3 %) odpovídala kladně, ať uţ ano, či spíše ano. Jeden THZ (4,2 %) odpověděl spíše ne. 

Zbylí 3 respondenti ( 1THZ, 2 dělníci = 12,5 %) odpověděli, ţe by nepreferovali cafeteria 

systém. 
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Otázka č. 19 - Jaká je Vaše pracovní pozice? 

Dotazníkového šetření se zúčastnilo 24 respondentů, z toho 16 dělníků (66,7 %) a 8 

THZ (33,3 %). 
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Otázka č. 20 - Kolik je Vám let? 

Největší počet respondentů (46 % = 4 THZ, 7 dělníků) se pohybuje ve věkové hranici 

31 – 40 let. Respondentů, kteří mají 20 – 30 let, je 9 (z toho 3 THZ, 6 dělníků = 37,5 %), 

zbývající respondenti počtem 4 (z toho 1 THZ, 3 dělníci = 16,5 %) dosahují věkové hranice 

41 – 50 let.   
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Otázka č. 21- Jaké jste pohlaví? 

Na tuto otázku odpovědělo 24 respondentů z hlediska pohlaví: 3 ţeny a 21 muţů. 
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Otázka č. 22 – Jaké je Vaše dosaţené vzdělání? 

Tři THZ (12,5 %) mají vysokoškolské vzdělání. Zbývajících 5 THZ: tři (12,5 %)   

z nich mají středoškolské vzdělání s výučním listem, poslední 2 THZ (8,3 %) mají 

středoškolské vzdělání s maturitou.  Z celkového počtu dělníků mají 4 z nich ( 16,7%) 

středoškolské vzdělání s maturitou, zbývajících 12 dělníků (50 %) mají středoškolské 

vzdělání s výučním listem. 

 

Graf 4.21 Struktura respondentů podle stupně dosaţeného vzdělání 

 

25%

12,5%

62,5%

středoškolské s

vyučním listem

středoškolské s

maturitou

vysokoškolské

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.7 ZHODNOCENÍ ANALÝZY SYSTÉMU ODMĚŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ VE 

VYBRANÉ ORGANIZACI  

V rámci provedené analýzy systému odměňování zaměstnanců ve společnosti STOW 

ČR, s.r.o. jsem dospěla k názoru, ţe společnost tradičně, jako jiné organizace, vyuţívá 

vícesloţkovou formu odměňovaní. Celková mzda dělnických profesí je tvořena základní 

hodinovou mzdou plynoucí z tarifní tabulky. Tzn., ţe dělníkům přísluší tarifní (zaručená) 

mzda odpovídajícímu stupni, do kterého je zařazen a příslušné tarifní sazbě. Společnost 

vyuţívá pouze dva tarifní stupně a to, 4. a 6., do kterých jsou dělníci zařazovaní podle typu 

prováděné práce. Čtvrtý tarif je určen dělníkům, jako jsou např. operátoři pracující na 

lakovně, nebo pracovníci v kovovýrobě. Šestý tarif je určen dělníkům pracujícím - na 

svařovně. Určitá část skupiny dělníků (mistři), dále také i THZ a manaţerské profese, jsou 

odměňováni na základě smluvní mzdy. K této mzdě zaměstnancům náleţí navíc jednotlivé 

formy výkonnostních sloţek odměňování, jako jsou prémie, osobnostní ohodnocení, 

mimořádné odměny. Zaměstnanci k základní mzdě dostávají dodatkové formy odměňování 

v podobě příplatků, které jsou stanoveny v Zákoníku Práce. Dále také mzdu při školení či 

zaškolování a odměny k ţivotním a pracovním jubileím. V neposlední řadě součástí kaţdého 

systému odměňování jsou zaměstnanecké výhody, které náleţí i zaměstnancům této 

společnosti.  

 

Na základě provedené analýzy pomocí dotazníkového šetření bych ráda uvedla 

jednotlivé silné a slabé stránky systému odměňování ve zkoumané společnosti. Z 

dotazníkového šetření vyplývá, ţe 55 % respondentů nevnímá systém odměňování jako 

spravedlivý, zároveň si myslí, ţe výše jejich mzdy neodpovídá náročnosti jejich práce, coţ v 

konečném důsledku ovlivňuje jejich motivaci, o které si rovněţ myslí, ţe není dostačující. I 

přesto je dle mého názoru jednou ze silných stránek této společnosti srozumitelně a dobře 

propracovaný systém odměňování. Především jeho výkonnostních sloţek, které jsou 

dostatečně motivující pro zaměstnance. Tato motivace je v podobě prémií, osobnostního 

ohodnocení, mimořádných odměn a také v podobě systému CI, který se orientuje na 

předkládání zaměstnaneckých zlepšovacích návrhů či nápadů přispívající k ochraně zdraví, 

bezpečnosti, pracovních podmínek, zlepšení kvality, nebo zvýšení efektivity a produktivity 

práce. Mezi další silné stránky společnosti, které jednoznačně vyplývají z dotazníků, patří 

informování zaměstnanců o způsobu stanovení výše jejich mezd, coţ potvrzuje 90 % 

respondentů. Devadesát-šest procent respondentů ví, na čem je prémiová sloţka mzdy závislá 

a z čeho vychází (jak se měří, dle jakých kritérií) a zároveň 77 % respondentů si myslí, ţe 



kritéria, na jejichţ základě se měří jejich výše mzdy a prémií, jsou spravedlivě nastavena. 

Tyto informace z dotazníků mne utvrdily v mém názoru, ţe systém odměňování ve 

společnosti, je z hlediska základní mzdy (v podobě mzdových tarifních tabulek) a prémií 

(v podobě tabulek kritérií) velmi srozumitelně a dobře propracovaný. 

 

Přesto jsem na základě dotazníkového šetření zjistila i slabou stránku společnosti 

v systému odměňování. I kdyţ společnost směřuje svou motivaci zaměstnanců více 

k výkonnostním sloţkám mzdy, chybí zde motivace v podobě nehmotných forem 

odměňování. Tato slabá stránka jednoznačně ukazuje, ţe vedoucí oddělení preferuje spíše 

hmotnou formu odměňování a nemotivuje zaměstnance v podobě různých typů nehmotných 

forem odměňování, jako jsou např.: uznání, pochvala, ocenění, svěření pravomocí aj. Vyplývá 

to i z dotazníků, kdy 71 % respondentů neví o tom, ţe by společnost pouţívala tyto formy 

nehmotného odměňování.  

 

Co se týče zaměstnaneckých výhod, z dotazníkového šetření vyplývá, ţe všichni 

respondenti jsou velmi dobře informování o struktuře zaměstnaneckých výhod. Tyto 

informace se zaměstnanci (respondenti) dozvěděli od svého nadřízeného, a to v celkovém 

počtu 70 %. Všichni (100%) respondenti znají veškeré nabízené zaměstnanecké výhody 

společnosti. Osmdesát procent zaměstnanců (respondentů), jsou v současnosti spokojeni 

s poskytovanými zaměstnaneckými výhodami.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 NÁVRHY A DOPORUČENÍ 

 

Následující kapitola diplomové práce je zaměřená na závěrečné zhodnocení 

současného systému odměňování ve společnosti STOW ČR, s.r.o., a především na doporučení 

změn a návrhů na zlepšení. Tyto navrţené změny mohou směřovat k prospěchu zaměstnanců i 

samotné společnosti.  

 

V rámci průzkumu spokojenosti zaměstnanců metodou dotazovaní zaměřeného na 

úroveň systému odměňování a mzdových forem, které společnost poskytuje, jsem dospěla 

k názoru, ţe společnost má systém odměňování dostatečně motivující, srozumitelný a dobře 

propracovaný. I přesto se ve společnosti v rámci systému odměňování najdou slabé stránky, 

ke kterým budou směřovat mé doporučené změny a návrhy na zlepšení.    

 

V rámci systému odměňování bych doporučila zvýraznit nehmotné formy 

odměňování. Z dotazníku vyplývá, ţe 17 respondentů z 24, coţ je cca. 71 % respondentů 

nezná, ţádné nehmotné formy odměňování. Můj návrh především směřuje na vedoucího 

výroby, aby při motivaci svých podřízených, kterými jsou dělníci a THZ v pozici mistrů, 

pouţíval nejenom hmotnou formu odměňování, ale také i tu nehmotnou formu v podobě: 

pochvaly, uznání, ocenění, svěření pravomocí, atd. Vyuţívání nehmotné formy odměňování 

vedoucího výroby povede především k upevnění a vytvoření přátelské atmosféry na 

pracovišti, která se významně podílí na zlepšování pracovních výsledků.  

 

Dále bych navrhovala změnu v oblasti poskytování mimořádných odměn. Nejsem si 

zcela jistá, zda systém odměňování za plnění mimořádných úkolů nad rámec běţných 

pracovních úkolů je dostatečně spravedlivý vůči všem zaměstnancům této společnosti. 

Z dotazníku vyplývá, ţe pouze 3 respondenti (z toho - 1THZ, 2 dělníci = 12,5 %) odpověděli: 

„Ano, dostavám mimořádné odměny“. Společnost nemá zavedená přesná pravidla, komu 

náleţí plnit tyto mimořádné, či speciální úkoly.  

 

V neposlední řadě bych doporučila společnosti změnit systém nabízených 

zaměstnaneckých výhod (benefitů), nebo jej o nějakou zaměstnanci preferovanou 

zaměstnaneckou výhodu rozšířit. Na otázku, zda by zaměstnanci preferovali cafeteria systém, 

odpovědělo kladně 80 % respondentů. Z tohoto důvodu doporučuji ve společnosti zavést tzv. 



cafetria systém. Jedná se o systém volitelných zaměstnaneckých výhod, jehoţ prostřednictvím 

si mohou zaměstnanci vybírat z široké nabídky výhod v rámci předem stanovených 

finančních limitů. Zaměstnanec si můţe tedy čerpat zaměstnanecké výhody do určité výše 

svého zaměstnaneckého účtu. Výhodou je, ţe zaměstnanci mohou vybírat zaměstnanecké 

výhody dle svých preferencí, přání, či věku a v rozsahu, který je dán celkovým rozpočtem 

společnosti. Nevýhodou je, ţe tvorba a řízení tohoto systému je organizačně velmi náročná a 

nákladná.  

Doporučuji, aby cafeteria systém byl tvořen pevným jádrem a volitelným blokem. 

Jádro představuje zaměstnanecké výhody, které jsou pro všechny zaměstnance stejné. 

Volitelný blok, pak představuje soubor zaměstnaneckých výhod, z něhoţ si mohou 

zaměstnanci vybírat dle svých preferencí.  

Do jádra bych doporučila zahrnout některé zaměstnanecké výhody, které jiţ jsou ve 

společnosti vyuţívány, včetně nové výhody, a to příspěvku na penzijní připojištění. Příspěvek 

na penzijní připojištění doporučuji na základě dotazníku, jelikoţ 62,5 % respondentů by tuto 

zaměstnaneckou výhodu ocenilo.  

 

Do pevného jádra bych navrhovala tyto zaměstnanecké výhody: 

 dovolená navíc 

 půlroční a roční odměna 

 stravenky (stravování) 

 příspěvek na penzijní připojištění 

 

Do volného bloku bych navrhovala tyto zaměstnanecké výhody:  

 příspěvek na ţivotní pojištění 

 poukazy na rehabilitační péči 

 příspěvek na kulturní a sportovní akce  

 proplácení nadstandardního vzdělání a školení 

 

Do volitelného bloku doporučuji zavést zaměstnanecké výhody nabízené touto 

společností, včetně zavedení dvou nových zaměstnaneckých výhod, které opět vyplynuly dle 

dotazníkového šetření. Respondenti by ocenili poukazy na rehabilitační péči počtem 33,7 % 

(bazén, sauna, solárium, masáţe, aj.) a příspěvek na ţivotní pojištění počtem 54,2 %. Dále 

navrhuji, aby výhody, jako příspěvek na kulturní a sportovní akce a poukazy na rehabilitační 



péči, byly poskytovány v podobě poukázek, tak jako tomu je u stravování v podobě stravenek. 

Vycházím z předpokladu, ţe firma, která dodává stravenky, bude také poskytovat poukazy na 

výše vyjmenované zaměstnanecké výhody, a to ve výši: 250 Kč, 500 Kč, 1000 Kč. 

 Zavedení cafeteria systému vyţaduje zhodnocení jednotlivých zaměstnaneckých 

výhod v daném volitelném bloku. Navrhovala bych ocenění jednoho bodu v peněţním 

vyjádření 1 Kč. Nezbytnou záleţitostí je také vytvoření účtu pro jednotlivé zaměstnance, 

který se bude pravidelně kontrolovat a vyhodnocovat. Kaţdý ze zaměstnanců bude mít svůj 

zaměstnanecký účet, na kterém bude mít určitý počet bodů. Ten bude představovat limit pro 

volbu a následný výběr zaměstnaneckých výhod. Jakmile zaměstnanec svůj limit překročí, 

navrhuji moţnost, ţe částku, kterou v peněţním vyjádření překročí, zaplatí hotově na mzdové 

účtárně, nebo bude tato částka zaměstnanci strhnuta jako sráţka ze mzdy. Jestliţe 

zaměstnanec si svůj zaměstnanecký účet nevybere, nemůţe ho převést do dalšího období 

(rok). Z tohoto důvodu je nezbytné, aby společnost jasně stanovila období, ve kterém si 

zaměstnanci mohou volit a čerpat zaměstnanecké výhody. Bodové ohodnocení 

zaměstnaneckých výhod ve volitelném bloku bych navrhovala následujícím způsobem: 

 

 příspěvek na ţivotní pojištění     2 000 bodů 

 příspěvek na kulturní a sportovní akce         500 bodů 

 poukazy na rehabilitační péči          500 bodů 

 proplácené nadstandardního vzdělání a školení  1 250 bodů 

4 250 bodů = 4 250 Kč,- 

 

V současné době se pohybují náklady na zaměstnanecké výhody přibliţně okolo 1 200 

000 Kč. Tuto částku beru jako konečnou a zároveň spoléhám, ţe zavedení systému cafeteria  

nepovede k rapidnímu zvýšení celkových nákladů. Protoţe neznám všechny hodnoty 

odhadovaných příspěvků, nemohu vyčíslit celkové odhadované náklady společnosti.  Za 

předpokladu, ţe odhad nákladů na jádro se bude pohybovat ve výši 80 %, na volitelný blok 

zbývá 20 %. Pak tedy na jádro bude připadat částka ve výši 960 000 Kč a na volitelný blok 

240 000 Kč. Dále musím stanovit počet bodů, které budou mít zaměstnanci k dispozici pro 

volbu a následné čerpání zaměstnaneckých výhod. Tento počet bodů získám, kdyţ 

odhadovanou částku 240 000 Kč na volitelný blok vydělím počtem zaměstnanců ve 

společnosti (44). Náklady na volitelný blok budou dosahovat následující výše:  

 240 000/44 = 5 454, 5 Kč/ročně/zaměstnance 



Výše uvedenou částku zaokrouhlím na 5 500 Kč, coţ znamená, ţe zaměstnanec bude mít 

ročně k dispozici 5 500 bodů. Měsíčně pak bude mít k dispozici zaměstnanec 458 bodů. 

Odhadované roční náklady na volitelný blok jsem zaokrouhlila na stovky nahoru, díky tomu 

se mi odhadované roční náklady zvýšily na částku 242 000 Kč. Po sečtení nákladů na jádro a 

volitelný blok by se celkové náklady zvýšily na částku 1 202 000 Kč. Nyní uţ záleţí jen na 

společnosti, zda bude ochotna akceptovat celkové náklady v této výši.   

 

Cafeteria systém je nástrojem, díky kterému lze jednoduše a efektivně realizovat 

politiku nepeněţního odměňování zaměstnanců. Vzhledem k tomu, ţe můţe být v podobě 

automatizovaného, externě dodávaného a spravovaného systému (tzn. on – line systém, 

intranet, modul), odpadá při jeho vyuţívání nutnost vytěţovat správou benefitů asistentku na 

personálním oddělení. Na tomto intranetu, by mohli všichni zaměstnanci nahlíţet na stav 

svého účtu a zároveň si volit svou preferovanou ZV. Tento účet by zároveň slouţil ke 

sledování a vyhodnocování účtů zaměstnanců. Tato moţnost je z hlediska vyhodnocování a 

administrativy velmi efektivní a jednoduchá, díky softwarovému porovnávání.  

Z finančního hlediska lze říci, ţe díky nepeněţní formě plnění, je to vhodně provedená 

investice do ZV na rozdíl od zvyšování mezd. Hlavní výhoda je moţnost daňového uplatnění 

benefitů na straně společnosti a charakter benefitů nezdanitelného příjmu na straně 

zaměstnance. Mnohé benefity jsou tedy levnější alternativou, neţ navyšování platů 

zaměstnanců a v případě cafeteria systému navíc odpadají skryté náklady spojené s tvorbou a 

správou interního systému, ke kterým se také váţou poměrně náročné administrativní a 

organizační činnosti. Na trhu najdeme spoustu externích dodavatelů, kteří se zaměřují na 

tvorbu on – line systémů. Např. firma Graf-it, která se specializuje na tvorbu on – line 

cafeteria systems. Předpokládaná výše nákladů na vytvoření takového intranetu činí 10 000 

Kč na rok. V tomto případě, by opět záleţelo na společnosti, zda by byla ochotna akceptovat, 

v rámci zavedení intranetu skrze externího dodavatele tohoto on – line systému, další zvýšení 

celkových nákladů na 1 212 000 Kč.  

 Kdyby firma nebyla ochotna zavést intranet prostřednictvím externích dodavatelů 

těchto on - line systémů, navrhuji moţnost vytvoření vlastního systému prostřednictvím 

excelovského souboru. Tato moţnost, ale vyţaduje pověření odpovědné osoby, která bude mít 

na starost správu tohoto systému. Nevýhodou této moţnosti je, ţe přinese mnohem více 

časově náročné a administrativní práce.  

 Ze zavedení zaměstnaneckého účtu vyplývá nutnost, aby společnost dostatečně 

informovala zaměstnance o změnách vyplývající z této změny. Doporučuji zde kroky, které 



povedou ke zvýšení informovanosti zaměstnanců, a zároveň vysvětlí podstatu 

zaměstnaneckého účtu. Informace by měly vést směrem od nadřízeného nebo od osoby jím 

pověřené. Na tyto informace by měl být kladen velký důraz a neměly by být nijak zanedbané.  

 

Dále bych navrhovala zavedení příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění pro 

zaměstnance na příští období (rok). Byla by to sice metoda, která by vyţadovala navýšení 

rozpočtu, ale dle mého názoru tato metoda bude velmi motivující pro zaměstnance. Princip 

této metody je, ţe zaměstnanec bude mít moţnost si vybrat výši příspěvku od společnosti 

v rozmezí 0 – 2 % ze své hrubé mzdy. Jestliţe si např. zvolí 2 %, tato dvě procenta odvede ze 

své hrubé měsíční mzdy (např. pokud hrubá mzda = 20 000 Kč, 2 % z 20 000 Kč = 400 Kč) 

na účet svého penzijního připojištění a tou samou částkou 400 Kč vţdy přispěje také 

zaměstnavatel. Výhodou pro zaměstnavatele je, ţe zde nejsou ţádné odvody na sociální a 

zdravotní pojištění.  

Ve zkoumané společnosti činí dělníkova průměrná hrubá měsíční mzda 22 100 Kč. Za 

předpokladu, ţe si bude odvádět na penzijní připojištění částku ve výši 1 % ze své hrubé 

mzdy, bude mu toto 1 % odvádět také zaměstnavatel (221 Kč). THP vydělává průměrně 25 

900 Kč, kdyţ si tento zaměstnanec zvolí např. 2 %, které bude odvádět na penzijní 

připojištění ze své hrubé mzdy, na účet mu vţdy připadne částka ve výši 518 Kč, kterou si 

odvede sám a 518 Kč od zaměstnavatele. 

 

Zavedení cafeteria systému ve společnosti povede k tomu, ţe společnost dokáţe nejen 

ovlivňovat, ale také dostatečně regulovat vynaloţené výdaje na zaměstnanecké výhody a to 

díky přesně stanovenému limitu účtu a prostřednictvím počtu bodů, které má zaměstnanec 

k dispozici. Dále povede ke zvýšení loajality a spokojenosti zaměstnanců a také bude mít 

výrazný vliv na úspěšnost tvorby firemní kultury. Benefity jsou nástrojem ke zvyšování 

pracovní motivace a potenciálu zaměstnanců, ale zároveň podporují dlouhodobé zlepšování 

rovnováhy mezi pracovním a soukromým ţivotem jedince. 

 

 

 

 

 

 

 



6 ZÁVĚR 

 

Cílem diplomové práce bylo analyzovat současný systém odměňování zaměstnanců ve 

společnosti STOW ČR, s.r.o. Na základě této analýzy byly shrnuty silné a slabé stránky, a 

zároveň byly navrţeny doporučení pro zlepšení tohoto systému odměňování. 

 

V druhé kapitole je na základě teoretických poznatků nastíněna problematika systému 

odměňování s jeho různými přednostmi a úskalími. 

Třetí kapitola slouţí k popsání základních charakteristik zkoumané společnosti, jako 

např.: předmět činnosti, organizační struktura, historie, personální strategie, vize atd. 

 

Čtvrtá kapitola je zaměřena na analýzu současného systému odměňování zaměstnanců 

ve zkoumané společnosti. Analýza byla provedena na základě dotazníkového šetření. 

Dotazník byl rozdán všem zaměstnancům, jak THZ, tak i dělníkům. Z analýzy vyplynulo, ţe 

jsou zaměstnanci na všech pracovních pozicích v podniku oceňováni na základě 

vícesloţkového systému odměňování, vycházejícího z interních směrnic společnosti. Jejich 

celková mzda je sloţena ze tří částí, a to ze základní mzdy, výkonnostní sloţky a tzv. 

dodatkové formy odměňování. V neposlední řadě součástí kaţdého systému odměňování jsou 

zaměstnanecké výhody, které náleţí i zaměstnancům této společnosti. Na základě 

vyhodnocení systému odměňování ve společnosti se potvrdilo, ţe spravedlivý, srozumitelný a 

dobře propracovaný systém odměňování je nezbytným faktorem, který nejenom motivuje 

zaměstnance k lepším výkonům, ale také celkově zvyšuje jejich spokojenost, která se odráţí 

na celkovém chodu společnosti. Tudíţ toto všechno, ovlivňuje celkovou produktivitu a 

konkurenceschopnost společnosti.   

 

Provedená analýza systému odměňování zaměstnanců odhalila také některé slabé 

stránky, které se staly předmětem páté kapitoly. Byly navrţeny doporučení pro změny, tedy 

návrhy na zlepšení a způsoby jejich řešení, které by mohly vést k vylepšení systému 

odměňování ve společnosti a k vyšší motivaci zaměstnanců 

 

 Cíle, které jsem si vytýčila v úvodu mé diplomové práce, jsem dle mého názoru 

splnila.  
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http://www.e15.cz/financni-data/makroekonomika/?utm_medium=cpc&utm_source=google&utm_campaign=content-prum-plat
http://www.e15.cz/financni-data/makroekonomika/?utm_medium=cpc&utm_source=google&utm_campaign=content-prum-plat
http://www.stow-group.com/CS/default.aspx
http://portal.justice.cz/justice2/uvod/uvod.aspx
http://tiscali.cz/euro/euro_center_030506.598374.html
http://www.graf-it.cz/reference/cafeteria-systems.html
http://www.cafeteriasystems.cz/


Seznam zkratek: 

R & D   Research and development (fráze pro výzkum a vývoj) 

FEM    Finite element method (metoda konečných prvků) 

DIN   Deutsche industrie – norm (cizí norma - německá národní norma) 

ZV   zaměstnanecká výhoda 

BOZP   bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

s.r.o.    společnost s ručením omezeným 

ISO    International organization for standardization (mezinárodní organizace pro 

standartizaci) 
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Příloha č. 1. – Organizační struktura společnosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 2. - VZOR DOTAZNÍKU 
 

Váţení pracovníci společnosti STOW ČR, s.r.o.,  

 

obracím se na Vás s ţádostí o vyplnění tohoto dotazníku, který je součástí mé diplomové 

práce na téma odměňování zaměstnanců. Cílem dotazníku je zjistit  úroveň Vaší spokojenosti 

s odměňováním a mzdovými formami, které Vám společnost poskytuje. Informace získané 

tímto způsobem budou pouţity pouze pro zpracování diplomové práce. Dotazník je 

anonymní. Vámi zvolenou odpověď prosím zakrouţkujte, pokud není uvedeno jinak. 

 

Děkuji za Váš čas a spolupráci. 

        Bc. Daria Rozsívalová 

 

1) Vnímáte systém odměňování ve Vaší společnosti jako spravedlivý? 

a) ano 

b) spíše ano 

c) ne 

d) spíše ne 

 

2) Myslíte si, ţe výše Vaší mzdy odpovídá náročnosti Vaší práce? 

a) ano 

b) spíše ano 

c) ne 

d) spíše ne 

 

3) Jak jste spokojen/a  s informováním o způsobu stanovení Vaší mzdy? 

a) ano 

b) spíše ano 

c) ne 

d) spíše ne 

 

4) Je výše Vaší mzdy ovlivnitelná Vaším výkonem? 

a) ano, má základní mzda je ovlivnitelná mým výkonem 

b) ano, má pohyblivá sloţka (prémie) mzdy je ovlivnitelná mým výkonem 

c) ne není 

d) spíše ne 

e) jinak (proč?)…………………. 

 

5) Víte na čem je Vaše prémiová sloţka mzdy závislá a z čeho vychází (jak se měří, 

dle jakých kritérií)?  

a) ano vím, na čem je závislá má prémiová sloţka mzdy 

b) ano vím, ale jen zčásti 

c) ne, nevím 

 

6) Myslíte si, ţe kritéria, na jejichţ základě je výše Vaši mzdy a prémií měřena jsou 

spravedlivě nastavena? 

a) ano  

b) spíše ano 

c) ne  

d) spíše ne (proč?)………………………………………………… 



7) Jestliţe jste splnili daná kritéria, myslíte si, ţe prémie jsou Vám přidělovány 

spravedlivě? 

a) ano 

b) jen někdy 

c) ne 

 

8) Jak často je Vám vyplácena prémiová sloţka mzdy? 

a) měsíčně 

b) čtvrtletně 

c) jinak (uveďte jak?)………………………………… 

 

9) Kdo rozhoduje o výši Vaši prémiové sloţky mzdy? 

a) přímý nadřízený 

b) vedoucí oddělení 

c) ředitel výrobního závodu 

 

10) Dostáváte mimořádné odměny za splnění mimořádných úkolů? 

a) ano 

b) ne, nikdy 

c) jen zřídka 

d) ano, jsou vypláceny pravidelně 

 

11) Víte, jaké typy nehmotných odměn jsou vyuţívány ve Vaší společnosti? 

a) pochvala 

b) uznání 

c) ocenění 

d) svěření náročného úkolu (projektu) 

e) svěření pravomocí 

f) účast na rozhodovaní  

g) jiné (uveďte jaké)………………………………………. 

h) ţádné, nevím o nich  

 

12) Myslíte si, ţe Váš nadřízeny pouţívá takové formy odměňování, které Vás 

dostatečně motivují k lepším výkonům? 

a) ano 

b) spíše ano 

c) ne 

d) spíše ne 

  

13) Víte, jaké zaměstnanecké výhody Vám Vaše společnost nabízí? 

a) ano 

b) ne 

 

14) Jak jste se o svých zaměstnaneckých výhodách dozvěděli?  

a) z informačního balíčku 

b) od svého nadřízeného 

c) od spolupracovníků 

d) jinak (uveďte jak?)……………………………………………… 

 



15) Jste spokojen/a s nabízenými druhy zaměstnaneckých výhod a jejich výši ve Vaší 

společnosti? 

 

Tabulka: stupeň spokojenosti zaměstnaneckých výhod 

 

Spokojenost  Důležitost 

1, 2, 3, 4,  stravenky 1, 2, 3, 4,  

1, 2, 3, 4,  proplácení dárcovství krve 1, 2, 3, 4, 
1, 2, 3, 4,  dovolená navíc 1, 2, 3, 4,  
1, 2, 3, 4,  půlroční a roční odměna 1, 2, 3, 4,  
1, 2, 3, 4,  mobilní telefon 1, 2, 3, 4,  
1, 2, 3, 4,  proplácené odborné vzdělávání a školení 1, 2, 3, 4,  
1, 2, 3, 4, notebook 1, 2, 3, 4,  
1, 2, 3, 4,  příspěvek na kulturní a sportovní akce 1, 2, 3, 4,  

 

Spokojenost:      Důleţitost: 

1 – velmi spokojen/a     1 – velmi důleţité 

2 – spíše spokojen/a     2 – spíše důleţité 

3 – spíše nespokojen/a    3 – spíše nedůleţité 

4 – velmi nespokojen/a    4 – nedůleţité 

 

Pokud jste v tabulce spokojenosti zaměstnaneckých výhod  nebyl/a spokojen/a 

s poskytovanými zaměstnaneckými výhodami, zakrouţkujte 1 nebo 2 výhody, kde jste byl/a 

nejméně spokojen/a  a uveďte důvod proč s ní nejste 

spokojen/a………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………. 

 

16) Jste v současnosti spokojen/a s poskytovanými zaměstnaneckými výhodami? 

a) ano 

b) spíše ano 

c) ne  

d) spíše ne (proč?, uveďte důvod)…………………………………. 

 

17) Jaké z následujících výhod byste ocenili, kdyby Vám společnost poskytla? 

a) příspěvky na penzijní pojištění 

b) zaměstnanecké půjčky 

c) příspěvek na dopravu do zaměstnání 

d) poukazy na rehabilitační péči (bazén, sauna, masáţe, solárium) 

e) příspěvky na ţivotní pojištění  

f) jiné (uveďte jaké)……………………………………………… 

 

18) Preferovali byste ve Vaší společnosti „cafeteria systém“ (volitelný systém 

zaměstnaneckých výhod)? 

a) ano 

b) spíše ano 

c) spíše ne 

d) ne 

Vysvětlení pojmu „cafeteria systému“:Do určité výše finančních prostředků si můžete zvolit 

jakékoliv zaměstnanecké výhody, které Vám zaměstnavatel nabízí (rehabilitace, fitness, 

poukázky do restaurace, příspěvek na dovolenou,). 



19) Jaká je Vaše pracovní pozice? 

a) dělnická profese 

b) THP 

 

20) Kolik je Vám let? 

a) méně neţ 20  

b) 20 – 30  

c) 31 – 40 

d) 41 – 50  

e) 51 – 60 

f) 61 a více 

 

21) Jaké jste pohlaví 

a) muţ 

b) ţena 

 

22) Jaké je Vaše dosaţené vzdělání? 

a) základní 

b) středoškolské s výučním listem 

c) středoškolské s maturitou 

d) vysokoškolské 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


