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1 ÚVOD 
 

Mzda je považována za základní stimul v každé firmě či společnosti mající rozdílný 

význam pro jednotlivé účastníky pracovněprávních vztahů, tj. zaměstnavatele a 

zaměstnance. Zatímco zaměstnavatel se snaží navrhnout výši mzdy tak, aby co nejlépe 

odpovídala pracovnímu výkonu a schopnostem zaměstnance a na druhé straně zajistit, aby 

náklady na ni vynaložené byly co nejnižší, tak naopak zaměstnanec vyhledává co nejvyšší 

možnou úroveň mzdy korespondující s jeho výkonem. Aby se docílilo souladu rozdílných 

požadavků obou účastníků, zaměstnavatel vytváří ve společnosti tzv. mzdový systém, 

který zohledňuje veškeré faktory působící na úroveň mzdy a vytváří tak spokojenost na 

obou stranách. 

V první kapitole mé bakalářské práce se zabývám právní úpravou mzdy podle 

platných právních předpisů a také příslušnými instituty, např. minimální či naturální 

mzdou, souvisejících s touto problematikou. Uvedl jsem zde rovněž nejpoužívanější 

mzdové formy a srážky ze mzdy, které zaměstnavatel v rámci sestavování mzdového 

systému musí řešit. Obsáhlou podkapitolou jsou též zaměstnanecké benefity, které 

zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům povinně dle zákona nebo dobrovolně dle svého 

uvážení. 

V druhé kapitole se věnuji samotné tvorbě mzdového systému, zejména postupu, 

kterého by se mohl zaměstnavatel při sestavování mzdového systému držet. Ve své práci 

uvádím 10 fází procesu tvorby, kterými by měl zpracovatel projít a věnovat jim pozornost. 

Ve třetí kapitole se zabývám konkrétním mzdovým systémem vybrané společnosti 

Swith, a.s. a snažím se tak o zobrazení jejich nastaveného systému odměňování. V úvodu 

bych rád uvedl, že fiktivní název této společnosti Swith byl mnou vybrán po dohodě 

s personálním ředitelem společnosti. Důvodem změny názvu společnosti pro tuto práci 

bylo přání personálního ředitele. 

Cílem mé bakalářské práce je především nastínit fungující mzdový systém dané 

společnosti a pomocí metody komparace srovnat určité oblasti s platnou právní úpravou. 

Na základě tohoto srovnání tak zjistit případné rozdíly a odchylky, např. při stanovení výše 

příplatků či odměn apod. Dalším podstatným cílem je uvést změny, které počátkem 

letošního roku vešly v platnost, jedná se především o změny týkající se odměňování 

technicko-hospodářských zaměstnanců. 
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2 MZDA A JEJÍ PRÁVNÍ ÚPRAVA 

2.1 Definice mzdy 

,,Mzdou se rozumí peněžitá plnění nebo plnění peněžité hodnoty (naturální mzda) 

poskytovaná zaměstnavatelem zaměstnanci za práci, a to podle složitosti, odpovědnosti     

a namáhavosti, podle obtížnosti pracovních podmínek, pracovní výkonnosti                        

a dosahovaných pracovních výsledků.“ [10, s. 84] 

Podle [12, s. 31] ,,Termínem mzda označujeme odměnu za práci u zaměstnavatelů, kteří 

provozují podnikatelskou činnost.“ 

Ostatní plnění zaměstnavatele zaměstnanci, jestliže nejsou poskytnuta za práci, jsou 

brána jako nemzdová plnění zahrnující např. poskytnuté plnění v souvislosti se 

zaměstnáním, kde spadá zejména náhrada mzdy, odstupné, cestovní náhrady, výnosy 

z kapitálových podílů nebo obligací a odměna za pracovní pohotovost. 

Veškeré údaje týkající se mzdy a oblasti odměňování řešil zákon č. 1/1992 Sb.,         

o mzdě, který byl nahrazen novým zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce s účinností      

od 1.1. 2007. 

Kromě zmíněných předpisů je základním předpisem v oblasti odměňování Ústava 

ČR a součástí je Listina základních práv a svobod, ve které je zakotveno, že každý 

zaměstnanec má právo na spravedlivou odměnu za práci a zároveň zakazuje diskriminaci 

zaměstnanců zejména dle pohlaví, jelikož právo na stejnou mzdu za stejnou práci               

a za práci stejné hodnoty mají všichni zaměstnanci jednoho zaměstnavatele. 

2.2 Funkce mzdy 
 

Funkce mzdy působí zpravidla uvnitř pracovněprávních vztahů, tedy buď mzda jako 

celek, nebo podle jednotlivých částí mzdy a ve svých důsledcích působí i vně 

pracovněprávních vztahů, neboť má svůj ekonomický i společenský význam. Všechny 

funkce mzdy působí současně a vzájemně. 

Podle [3] rozlišujeme tyto funkce mzdy: 

2.2.1 Stimula ční (motiva ční) 

Stimulační funkce ovlivňuje chování jednak zaměstnance tak i zaměstnavatele, 

jelikož spočívá ve spojení určité formy mzdy s pracovním výkonem zaměstnance. Úkolem 

mzdy je motivovat zaměstnance ke zvyšování kvalifikace a jejich odborné připravenosti. 
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2.2.2 Regulační 

Regulační funkce mzdy se projevuje především vně pracovněprávních vztahů, 

protože mzda představuje tržní hodnotu práce u určitého zaměstnavatele nebo v určitém 

regionu. Mzda ovlivňuje – reguluje: 

� výši mzdy u podniku v závislosti na její výši u konkurence a v regionu, 

� zájem občanů o určitá povolání v závislosti na možnostech výdělků,  

� nepřímo i zájem lidí o určité vzdělání, 

� v tržním hospodářství v souvislosti s nabídkou a poptávkou mzda reguluje částečně 

nabídku a poptávku po určitých profesích, 

� smluvní volnost při sjednávání mzdy a limituje zaměstnavatele při určování mzdy 

svým zaměstnancům. 

2.2.3 Kompenza ční 

Mzda občanovi kompenzuje to, že část svého života tráví výkonem práce. Zároveň 

jednotlivé složky mzdy kompenzují svojí výší určitým způsobem různá pracovní prostředí 

či podmínky při výkonu práce. Tato funkce mzdy se projevuje několika způsoby jednak    

ve výši tarifní mzdy, v příplatcích za práci ve ztíženém prostředí, v noci, za směnnost       

či ve mzdovém zvýhodnění za práci na odloučeném pracovišti. 

2.2.4 Alimenta ční (sociální) 

Mzda ovlivňuje životní úroveň zaměstnance a jeho rodiny a z celospolečenského 

hlediska sociální klima celé společnosti v územním regionu či státním útvaru. Alimentační 

funkce mzdy zajišťuje řada pracovněprávních institutů, kde spadá minimální mzda, 

splatnost a výplata mzdy nebo ochrana mzdy zaměstnanců při nesolventnosti 

zaměstnavatele a při jeho bankrotu. 

2.3 Sjednání, stanovení a ur čení mzdy 

Zaměstnavatel sjednává mzdu se zaměstnancem jednak v kolektivní smlouvě, 

pracovní smlouvě nebo jiné smlouvě a jednostranným úkonem ve vnitřním mzdovém 

předpisu či mzdovým výměrem nebo dekretem. [3] 

,,Při sjednávání, stanovení, či určení mzdy je velice důležité, aby tak bylo učiněno 

před výkonem práce, za kterou tato mzda přísluší.“ [9, s. 94] 
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2.3.1 Mzda v kolektivní smlouv ě 

Kolektivní smlouva představuje dvoustranný písemný právní úkon mezi 

zaměstnavatelem a odborovou organizací nebo organizací zaměstnavatelů a odborovým 

svazem. Obsahem kolektivní smlouvy je všeobecně ujednání o mzdě, o pracovněprávních 

nárocích danými pracovněprávními předpisy a o vztazích mezi zaměstnavatelem                 

a zaměstnanci. [2] 

V oblasti, kde se kolektivní smlouva zabývá mzdovými podmínkami, jsou uvedeny 

údaje o způsobu odměňování, o splatnosti mzdy, termínu výplaty mzdy, místu a způsobu 

vyplácení mzdy. [1] 

2.3.2 Mzda v pracovní nebo jiné smlouv ě 

Pracovní smlouva slouží k založení pracovního poměru a obsahuje zejména ujednání: 

� o způsobu odměňování (časová, úkolová, podílová nebo jiná mzda) 

� o stálých mzdových kategoriích, jako je např.: 

� zařazení do tarifního stupně podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti 

práce vyplývající z druhu práce sjednaného v pracovní smlouvě 

� zařazení do mzdové skupiny podle sjednaného typu pracovního režimu 

� zařazení do mzdové skupiny podle ztěžujících a rizikových vlivů 

pracovního prostředí 

� splatnosti mzdy, o termínu výplaty mzdy, a o místu a způsobu vyplácení 

mzdy 

2.3.3 Vnit řní p ředpis (mzdový) 

Vnitřní předpis nahrazuje kolektivní smlouvu zejména, kdy u zaměstnavatele 

nepůsobí žádná odborová organizace. Obsahem vnitřního předpisu bývají obvykle údaje     

o odstupném, dovolené na zotavenou, přestávkách v práci, apod. [2] 

Vnitřní předpis je závazný pro zaměstnavatele i pro všechny jeho zaměstnance a má 

předepsanou písemnou formu.  

2.3.4 Mzdový vým ěr 

Při nástupu zaměstnance do práce je zaměstnavatel povinen mu vystavit písemný 

mzdový výměr obsahující údaje o způsobu odměňování, o termínu a místě výplaty mzdy. 

Pokud dojde ke změně údajů ve mzdovém výměru je zaměstnavatel povinen na tuto změnu 

svého zaměstnance nejpozději v den, kdy změna nabývá účinnosti upozornit. [1] 
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Jelikož se jedná o údaje týkající se konkrétního zaměstnance, musí být doručen 

zaměstnanci do vlastního rukou na pracovišti, v jeho bytě nebo kdekoli bude zastižen          

a tudíž se vylučuje možnost doručení prostřednictvím sítě nebo služby elektronických 

komunikací, není-li to možné, zaměstnavatel jej může doručit prostřednictvím 

provozovatele poštovních služeb. [1] 

2.4 Minimální mzda 
 

Pro zaměstnance se minimální mzdou rozumí nejnižší přípustná výše odměny          

za práci v pracovněprávním vztahu, která zaručuje zaměstnancům všech zaměstnavatelů, 

aby bez ohledu na způsob hospodaření zaměstnavatele, způsob utváření mezd a bez ohledu 

na výkonnostní kritéria hodnocení výsledků své práce obdrželi mzdu alespoň ve výši 

stanovené vládou. [5] 

Vyplacená mzda zaměstnanci nesmí být nižší než minimální mzda. Nastane-li 

situace, že je celková mzda nižší, je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnanci 

doplatek do úrovně minimální mzdy. Do dosažené mzdy se pro tento účel nezahrnuje mzda 

za práci přesčas, příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí, za práci v noci,         

ve svátek a ani příplatek za práci v sobotu a v neděli. 

Nařízení vlády o minimální mzdě stanoví vždy minimální mzdu za každou 

odpracovanou hodinu, nebo jako měsíční částku. Minimální mzda se od roku 2007 zvýšila 

ze 7 955 Kč na 8 000 Kč měsíčně, což činí 48,10 Kč za hodinu a tato výše je shodná            

i pro letošní rok 2010. 

2.5 Zaručená mzda 
 

,,Zaručenou mzdou je mzda, na kterou zaměstnanci vzniklo právo, podle zákoníku 

práce, smlouvy, vnitřního předpisu či mzdového výměru.“  [11, s. 33] 

Nejnižší úroveň zaručené mzdy nesmí být nižší než částka, kterou stanoví zákoník 

práce jako základní sazbu minimální mzdy. Nařízením vlády jsou stanoveny nejnižší 

úrovně zaručené mzdy rozdílné podle 8 tarifních stupňů, které představují práce 

odstupňované podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti.  

Následující tabulka zobrazuje nejnižší úrovně zaručené mzdy pro stanovenou týdenní 

pracovní dobu 40 hodin. 
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Tabulka 2.1 Nejnižší úrovně zaručené mzdy 

Nejnižší úroveň zaručené mzdy 
Tarifní stupeň 

v Kč za hodinu v Kč za měsíc 

1. 48,10 8 000 

2. 53,10 8 900 

3. 58,60 9 800 

4. 64,70 10 800 

5. 71,50 12 000 

6. 78,90 13 200 

7. 87,10 14 600 

8. 96,20 16 100 

Zdroj: VYBÍHAL, V., a kol. Mzdové účetnictví 2009. 12. vydání. s. 92 

V případě, že mzda patřící zaměstnanci je pod úrovní nejnižší zaručené mzdy, náleží 

zaměstnanci doplatek. Do mzdy se pro tyto účely nezahrnuje mzda za práci přesčas, 

příplatek za práci ve svátek a příplatek za práci ve ztíženém prostředí, za práci v noci          

a za práci v sobotu a neděli.  

2.6 Naturální mzda 
 

Zaměstnanci lze poskytnout část mzdy s výjimkou minimální mzdy naturální 

formou, za předpokladu, že je tak učiněno se souhlasem zaměstnance a zaměstnavatel 

s ním dohodl podmínky poskytování části mzdy touto formou. [5] 

Naturální mzdou jsou poskytovány výrobky, výkony, práce a služby s výjimkou 

lihovin, tabákových výrobků či jiných návykových látek. 

,,Výše naturální mzdy se vyjadřuje v peněžní formě tak, aby odpovídala ceně, kterou 

zaměstnavatel účtuje za srovnatelné výrobky, výkony, práce a služby ostatním 

odběratelům, obvyklé ceně, nebo částce, o kterou je úhrada zaměstnance za výrobky, 

výkony, práce a služby poskytnuté zaměstnavatelem nižší než obvyklá cena.“  [11, s. 35] 

2.7 Formy mzdy 

,,Formy mzdy představují soubor pravidel, metod a prostředků, kterými se utváří 

závislost mzdy zaměstnanců na výsledcích práce a na jejich osobním přínosu k těmto 

výsledkům.“ [5, s. 163] 
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Zaměstnavatelé rozhodují o formě mzdy a o způsobu jejího uplatnění po projednání 

s příslušným odborovým orgánem, není-li úprava formy mzdy obsažena přímo v kolektivní 

smlouvě.  

2.7.1 Časová mzda 

,,Časová mzda je mzda nebo část mzdy poskytovaná podle odpracovaného času. 

Časová mzda je součinem mzdové sazby (mzdového tarifu stanoveného nejčastěji podle 

složitosti, odpovědnosti a namáhavosti práce) a odpracovaného času za určité období.“  

[1, s. 255] 

� časová mzda hodinová – je daná součinem mzdové sazby (mzdového tarifu)            

a počtu odpracovaných hodin 

� časová mzda měsíční – je daná mzdovým tarifem stanoveným na období 

kalendářního měsíce. Měsíční sazby se stanovují ve stejné výši nezávisle na počtu 

pracovních dnů v měsíci (těch může být podle konkrétní situace v daném měsíci 

různý počet) 

� jiná období – na směnu, na období kalendářního dne, týdne, dekády, čtvrtletí 

Časová mzda se vyznačuje následujícími charakteristikami: 

� Konstantnost mzdy -  celková mzda roste s odpracovaným časem a to bez ohledu 

na výkonnost během pracovní doby, není důležité zda výkonnost je nad či pod 

průměrem. 

� Mzdové náklady na kus (na jednotku výsledku práce) se mění podle výkonnosti      

a spotřeby času. Klesající při nadprůměrné výkonnosti a klesající spotřebě času, 

mzdové náklady na kus se vyvíjejí nepřímo úměrně vůči vývoji výkonnosti. 

Časovou mzdu využíváme nejčastěji v případech, kdy nejsou nutné pobídky 

k výkonu (např. noční hlídač), kdy pobídky k výkonu nejsou účelné (např. činnosti            

ve výzkumu) a kdy výkon není individuálně ovlivnitelný a to je např. v případě práce         

u běžícího pásu. [7] 

2.7.2 Úkolová mzda (kusová mzda) 

Úkolová mzda je mzda nebo část mzdy poskytovaná za splnění určitého úkolu, který 

je vyjádřen normovaným časem (v hodinách, minutách, vteřinách) určená k provedení 

stanovených prací. Takto předem určený čas se stává po provedení normou. [4] 
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Úkolová mzda převládá na pracovištích, které mají zájem na množství vyrobené 

produkce a kde pracovníci mohou svými výkony toto množství ovlivnit. Tam, kde existuje 

trvalý přísun zpracovávaného materiálu, odběr vyrobené produkce, kde jsou k dispozici 

výkonové normy, nebo existují podmínky pro jejich hospodárné stanovení, v podnicích, 

kde je uplatněna spolehlivá evidence, kontrola množství a jakosti práce. 

Výhodou úkolové mzdy je, že stimuluje pracovníky k podávání co nejlepších 

výkonů, zaměstnanec může intenzitou své práce ovlivnit kvantitativní výsledek své práce    

a na druhé straně nevýhodou při nasazení nadměrného pracovního tempa pracovníků může 

vést k poškození zdraví, technickým škodám na zařízení či ke zvýšené zmetkovosti, popř. 

nedostatečné kvalitě vyráběných výrobků. 

2.7.3 Smíšená mzda 

Smíšená mzda je kombinací časové mzdy a úkolové mzdy, která má dle [5] tři varianty: 

� Smíšenou mzdu úkolovou, u které se mzdový tarif rozdělí na dvě části, na část 

časovou a úkolovou 

� Smíšenou mzdu podílovou, u které se předpokládaný celkový výdělek rozdělí       

na časovou a na podílovou složku. Podílová složka se vyjádří podílem                    

na předpokládané úrovni peněžních ukazatelů. 

� Smíšená mzda s více ukazateli (vícefaktorová mzda), při níž se rozdělí 

předpokládaný výdělek na dílčí, eventuálně různě velké složky (maximálně tři)       

a každá se váže na průběh určitého kritéria (např. výkon, jakost, využití zařízení) 

2.7.4 Podílová mzda 

,,Podílová mzda je mzda nebo část mzdy stanovená podílem z určitého množství 

zpravidla v hodnotovém vyjádření. Měsíční mzda je součinem příslušného hodnotového 

ukazatele (obratu, tržeb, zisku, příjmu, apod.) a podílové sazby v %.“ [4, s. 186] 

Při stanovení podílové sazby vychází z následujícího poměru:  

 

2.7.5 Provizní mzda 

,,Provizní mzda je specifickým typem podílové mzdy, která je poskytována 

v podmínkách větší míry samostatnosti zaměstnance a zhodnocuje efektivnost v širších 

souvislostech.“ [1, s. 259] 
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Nejčastěji se využívá v případě obchodního zástupce, který má možnost si stanovit 

strukturu a množství prodávaného množství, okruh kupujících, postup prodeje, cenu 

v daném rámci, podmínky vracení neprodaného zboží, má větší pravomoc ovlivňovat 

náklady prodeje. Provizí se tedy vyjadřují zpravidla výsledky zaměstnance v širším 

kontextu, než je vývoj jednoho hodnotového ukazatele. 

2.7.6 Prémie 

,,Prémie představují formu mzdy, která umožňuje s velkou variabilitou a pružností 

motivovat jednotlivé zaměstnance nebo dílčí pracovní kolektivy k dosažení potřebných 

pracovních výsledků.“ [5, s. 166] 

Prémie je zapotřebí stanovit předem, čili před začátkem období, ve které se 

prémiovaný úkol nebo orientace pracovních výsledků začíná realizovat. Zaměstnanci musí 

být s prémií seznámení a dohodnuté podmínky je vhodné formulovat písemně, do tzv. 

prémiového listu nebo prémiového řádu.  

Podle [5] existuje několik druhů prémií: 

� Výkonové prémie, motivující množství produkce a produktivitu práce nejčastěji   

ve spojení s časovou mzdou místo úkolové mzdy. 

� Prémie za věcné úspory, které se zaměřují na úspory (využití) materiálu, energie, 

nástrojů, apod. 

� Prémie za kvalitu, motivující např. snížení zmetků, nebo zvýšení produkce 

nejlepší kvality. 

� Termínové a cílové prémie, stanovené za splnění konkrétního pracovního úkolu 

v dané lhůtě 

Podle [15] patří k nejvýznamnějším prémiovým mzdovým systémům:    

• Halseyův prémiový systém. K základní časové mzdě se za každou jednotku 

výsledku práce přesahující normální výkon vyplácí prémie ve výši 50% 

jednotkových mzdových nákladů odpovídajících normálnímu výkonu.  

• Rowanův prémiový mzdový systém. Prémie, kterou získává dělník k časové 

mzdě, činí tolik % základní mzdy, o kolik byl uspořen normovaný čas.  

• Diferenciální kusová mzda podle Taylora. Tento systém vychází z úkolové 

mzdy, kde se určí přesnými časovými studiemi normální výkon a využívá se 

diferencovaných mzdových sazeb. Dosáhne-li dělník vyšší než normální výkon, 
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stanoví se mu odměna na základě vyšší sazby než je sazba normální a při nižším 

než normálním výkonu se použije úkolové sazby, která je nižší než normální. 

• Prémiový mzdový systém podle Bedauxe. V tomto systému se na základě 

analytického hodnocení měří lidský pracovní výkon měrnými jednotkami. 

2.7.7 Odměny 

Odměny představují velkou skupinu forem mzdy, používaných k motivaci různých 

stránek práce a jejích výsledků.  

Tak jako prémie můžeme i odměny dle [5] rozdělit na: 

� Výkonnostní odměny, které poskytují zaměstnancům podle předem rámcově 

stanovených kritérií pracovních výsledků a výkonnosti, na které je odměna vázána 

a které v pravidelných intervalech, nebo po splnění úkolu, hodnotí a konkrétní výši 

výkonnostní odměny stanoví obvykle nadřízený vedoucí zaměstnanec. 

� Stabilizační a věrnostní odměny, které jsou poskytované zaměstnancům              

za určitou dobu výkonu práce v podniku. 

� Mimořádné odměny, které se poskytují podle rozhodnutí vedení podniku, 

většinou za dosažení zvlášť úspěšných pracovních výsledků, za iniciativní přínosy 

pro podnik, za ochranu majetku či zabránění ztrát. 

2.7.8 Osobní ohodnocení (osobní p říplatek) 

Forma mzdy sloužící k dlouhodobější motivaci pracovní výkonnosti a výsledků 

zaměstnanců. Uplatňuje se tam, kde se využívají pevné mzdové tarify. Osobní ohodnocení 

je založeno buď na hodnocení jednotlivých zaměstnanců podle pracovní výkonnosti            

a výsledků nebo dle stanovených kritérií, do kterých spadají množství, kvalita práce, 

spolehlivost, samostatnost, apod. 

2.7.9 Účast na hospodá řských výsledcích organiza ční jednotky 

Mzdová forma, která motivuje účast zaměstnanců na komplexních, resp. konečných 

výsledcích. Základem je stanovení určitého podílu zaměstnanců na hospodářském 

výsledku podnikových organizačních jednotek a rozdělení tohoto podílu na zaměstnance,   

u kterých je tato forma použita, dále stanovení podílu na výsledku nebo zisku jednotlivým 

zaměstnancům. 

Cílem účasti na hospodářských výsledcích je stimulace růstu produktivity práce 

nejen prostřednictvím vyšší odměny, ale i navozením partnerství pracovníka v podniku. 
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2.8 Výplata mzdy 

Mzda se zásadně zaměstnancům vyplácí v pracovní době, na pracovišti v  českých 

korunách. Zaměstnancům s místem výkonu práce v zahraničí lze s jejich souhlasem 

vyplatit celou nebo část mzdy v cizí měně. Mzda je zaokrouhlována na celé koruny 

směrem nahoru a při výplatě mzdy v cizí měně se postupuje obdobně. [4] 

2.8.1 Povinnosti zam ěstnavatele p ři výplat ě mzdy: 

� V případě, že se zaměstnanec nemůže dostavit k výplatě mzdy z vážných důvodů, je 

zaměstnavatel povinen mu zaslat příslušnou mzdu na svůj náklad a nebezpečí v den 

stanovený pro její výplatu nebo nejpozději v nejbližší následující pracovní den. 

� Při měsíčním vyúčtování mzdy je zaměstnavatel povinen vydat zaměstnanci písemný 

doklad o mzdě zahrnující i její jednotlivé složky. 

2.8.2 Právo zam ěstnance p ři výplat ě mzdy: 

� K přijetí mzdy může zaměstnanec písemně zmocnit jinou osobu např. manžela/ku a bez 

písemného zmocnění lze vyplatit mzdu jiné osobě než zaměstnanci v případě, že 

zaměstnanec je osoba závislá na alkoholu nebo na jiné návykové látce a nezabezpečuje 

řádně výživu dětí nebo jiných osob, k nimž má vyživovací povinnost. 

2.8.3 Hotovostní výplata mzdy  

Zaměstnanec má právo na hotovostní výplatu mzdy, kterou si vyzvedne na svém 

pracovišti nebo v objektu či areálu zaměstnavatele, v jehož rámci je konkrétní práce 

konána. Nelze zaměstnance nutit, aby si mzdu vyzvedl o přestávce na jídlo a oddech, 

protože ta není součástí pracovní doby. [8] 

2.8.4 Bezhotovostní výplata mzdy 

Zaměstnavatel je povinen při výplatě mezd, popř. jiných peněžitých plnění               

ve prospěch zaměstnance (např. náhrady za ztrátu na výdělku, cestovních náhrad apod.),   

po provedení příslušných srážek ze mzdy, poukázat mzdu, resp. její část, určenou 

zaměstnancem, na jeho účet u banky nebo spořitelního či úvěrního družstva. [8] 
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2.9 Prodlení p ři výplat ě mzdy, proml čení 
 

Při výplatě mzdy je důležité, aby zaměstnavatel poskytl zaměstnanci mzdu řádně       

a včas. Jestliže se tak nestane, zaměstnavatel se dostává do prodlení počínající 

následujícím kalendářním dnem po dni, kdy mělo být plnění vyplaceno. 

Podle [9] může zaměstnanec v případě prodlení: 

� uplatnit své právo žalobou u soudu 

� úspěšně požadovat úroky z prodlení, které je možné požadovat jen u peněžitých 

plnění, nikoliv plnění peněžité hodnoty (naturálních) 

� okamžitě zrušit pracovní poměr, pokud se zaměstnavatel dostane do prodlení 

s výplatou mzdy nebo náhrady mzdy přesahující 15 dnů; zároveň zaměstnanci 

vzniká nárok na odstupné ve výši nejméně 3násobku průměrného měsíčního 

výdělku 

Stejně tak jako zaměstnavatel tak i zaměstnanec se může dostat do prodlení, jestliže 

nepřijme řádně a včas nabídnuté plnění nebo neposkytne součinnost potřebnou 

k uspokojení svého nároku (např. se nedostaví k výplatě mzdy bez vážného důvodu, uvede 

zaměstnavateli nesprávné bankovní spojení pro poukázání mzdy na účet u peněžního 

ústavu, neoznámí zaměstnavateli změnu své adresy pro případ poukázání mzdy 

prostřednictvím pošty apod.). 

Právo na mzdu se promlčí v obecné promlčecí lhůtě, která činí 3 roky a běží ode dne 

splatnosti příslušného nároku, je-li nárok uznán zaměstnavatelem písemně co do důvodu     

a výše, činí promlčecí lhůta 10 let. 

2.10 Splatnost mzdy 

,,Mzda je splatná po vykonání práce, a to nejpozději v kalendářním měsíci 

následujícím po měsíci, ve kterém vznikl zaměstnanci nárok na mzdu nebo na některou její 

složku, pokud nebylo v pracovní smlouvě nebo v kolektivní smlouvě sjednáno kratší než 

měsíční období splatnosti mzdy.“ [4, s. 59] 

Zaměstnavatel je povinen stanovit pravidelný výplatní termín, není-li sjednán 

v kolektivní smlouvě. Stanovení pravidelného výplatního termínu je důležité z toho 

důvodu, aby zaměstnavatel nemohl poskytnutí mzdy odsunout a upřednostnit tak jiné 

nutnější platby.  
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Případy splatnosti mzdy: 

� V případě, že výplatní termín připadne na sobotu, neděli nebo svátek je nutné,     

aby zaměstnavatel danou mzdu vyplatil v nejbližším předcházejícím pracovním 

dni, v případě, že v kolektivní či jiné smlouvě nebo stanoveno vnitřním předpisem, 

že se tak stane v následující pracovní den. 

� Jestliže výplatní termín připadá na dny dovolené zaměstnance tak zaměstnavatel je 

povinen vyplatit mzdu popř. přiměřenou zálohu na ni před nastoupením 

zaměstnance na dovolenou a to i bez jeho žádosti. 

� Pokud dojde ke skončení pracovního poměru, zaměstnavatel na žádost zaměstnance 

a pokud to umožňuje technika výpočtu mu vyplatí mzdu splatnou za měsíční 

období v den skončení pracovního poměru. 

2.11 Srážky ze mzdy 
 

Srážkami z příjmu zaměstnance se rozumí srážky ze mzdy a z jiných příjmů 

zaměstnance z pracovněprávního vztahu. [1] 

Srážky se provádějí zejména ze mzdy, ale také z náhrad mzdy, odměn za pracovní 

pohotovost a nově od roku 2007 se provádějí též z odstupného, popř. obdobných plnění 

poskytnutých zaměstnanci v souvislosti se skončením zaměstnání a z peněžitých plnění 

věrnostní a stabilizační povahy poskytnutých zaměstnanci v souvislosti se zaměstnáním 

(např. odměny při pracovních a životních výročích a odchodu do důchodu, apod.)                

a od roku 2010 budou zaměstnavatele i nadále provádět srážky z náhrady za ztrátu na 

výdělku po dobu pracovní neschopnosti a náhrady za ztrátu na výdělku po skončení 

pracovní neschopnosti.  

Podle [9] se srážky člení do tří oblastí, a to na: 

2.11.1 Srážky dle právních p ředpis ů  

Jedná se o okruh srážek stanovené zákoníkem práce nebo jiným zákonem a spadají zde: 

� srážky daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a pojistného na sociální     

a zdravotní pojištění, tyto srážky jsou prováděny přednostně a vytváří se čistá 

mzda, všechny ostatní jsou prováděny přímo z čisté mzdy. 
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� srážky na pohledávky zaměstnavatele, které si může zaměstnavatel srazit i bez 

souhlasu zaměstnance a jde o případy stanovené výslovně a taxativně: 

� záloha na mzdu, kterou je zaměstnanec povinen vrátit proto, že nebyly 

splněny podmínky pro její přiznání 

� nevyúčtovaná záloha na cestovní náhrady a též jiné nevyúčtované zálohy 

poskytnuté zaměstnanci k plnění jeho pracovních úkolů 

� náhrada mzdy za dovolenou, na niž ztratil zaměstnanec právo nebo na niž 

mu právo nevzniklo 

� náhrada mzdy za prvních 14 dnů dočasné pracovní neschopnosti nebo 

karantény, na niž mu nevzniklo právo 

� výkon rozhodnutí, neboli exekuce, kdy zaměstnavatel provádí srážky nařízené 

soudem, soudním exekutorem či správcem daně – tj. finančním úřadem orgánem 

správního úřadu, jiného státního orgánu nebo orgánu územního samosprávného 

celku) 

2.11.2 Dohody o srážkách ze mzdy 

Nový zákoník práce, resp. Občanský zákoník znají 3 typy dohody o srážkách ze mzdy, a to: 

� dohodu o srážkách ze mzdy k uspokojení pohledávky zaměstnavatele 

K uspokojení pohledávky je zapotřebí uzavřít písemně dohodu mezi 

zaměstnavatelem a zaměstnancem jako dlužníkem. Týká se to například náhrady mzdy,    

za kterou zaměstnanec odpovídá zaměstnavateli a zaplacení hodnoty odebraných potravin      

a nápojů v závodním stravování po odečtení příspěvku zaměstnavatele. 

� dohodu o srážkách ze mzdy a jiných příjmů podle občanského zákoníku 

Touto dohodou je možné zajistit uspokojení pohledávky výživného podle zákona      

o rodině. Dohoda musí být opět uzavřena písemně, jinak by byla neplatná.        

Zaměstnavatel – plátce mzdy není účastníkem této dohody o srážkách ze mzdy, ale ze 

zákona má povinnost ji realizovat, je-li mu předložena věřitelem nebo dlužníkem. 

� dohodu o srážkách ze mzdy k uspokojení závazků zaměstnance 

Jedná se o dohodu mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem k uspokojení závazků 

zaměstnance. Zákonem není předepsaná forma dohody ani podstatné náležitosti. Touto 

dohodou lze vyhovět zaměstnanci, aby zaměstnavatel srážel z jeho mzdy na jeho dluh,     

ale jen v případě, že zaměstnavatel na tento návrh přistoupí. 
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2.11.3 Srážky odborových členských p říspěvků 

Zákoník práce umožňuje provádět srážky k úhradě členských příspěvků 

zaměstnance, který je členem odborové organizace, bylo-li to sjednáno v kolektivní 

smlouvě nebo na základě jiné písemné dohody mezi zaměstnavatelem a odborovou 

organizací a souhlasí-li s tím zaměstnanec – odborář. [9] 

Co se týče pořadí srážek, nejdříve se povinně srazí daně a pojistné, tj. záloha na daň 

z příjmu FO, pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti   

a pojistné veřejného zdravotního pojištění. Ostatní srážky ze mzdy lze provádět jen 

v rozsahu stanoveném v OSŘ. Jedná se o pohledávky, pro které byl soudem nebo správním 

orgánem nařízen výkon rozhodnutí, způsob provádění srážek i pořadí jednotlivých 

pohledávek, které se v zásadě dělí na přednostní a nepřednostní. 

Podle [9] řadíme mezi přednostní pohledávky: 

� pohledávky výživného 

� pohledávky náhrady škody způsobené poškozenému ublížením na zdraví 

� pohledávky náhrady škody způsobené úmyslnými trestnými činy 

� pohledávky daní a poplatků 

� pohledávky náhrady přeplatků na dávkách nemocenského a důchodového pojištění 

� pohledávky náhrady za příspěvek na výživu dítěte a příspěvek na náhradu potřeb 

dítěte svěřeného do pěstounské péče 

� pohledávky náhrady přeplatků na podpoře v nezaměstnanosti a podpoře při 

rekvalifikaci 

� pohledávky náhrady přeplatků na dávkách státní sociální podpory 

� od roku 2009 pohledávky regresní náhrady 

� pohledávky náhrady mzdy poskytované v období prvních 14 kalendářních dnů 

dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény 

2.12 Zaměstnanecké benefity (výhody) 
 

2.12.1 Pojem benefity 

,,Jde o výhody, které zaměstnanec získává z titulu zaměstnaneckého poměru 

k zaměstnavateli, z větší části bez souvislosti s pracovním výkonem (avšak při dodržení 

stanovených podmínek, jež se mohou pracovní činnosti týkat), zčásti pak v souvislosti 

s pracovním zařazením, popř. délkou pracovního poměru.“ [13, s. 12] 
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Využívání zaměstnaneckých benefitů slouží především k posílení pozitivního vztahu 

k podniku, motivace k pracovnímu výkonu a produktivity, spokojenosti zaměstnanců         

a jejich relaxaci. Na druhé straně je zaměstnavatelé používají zejména ke snížení 

mzdových nákladů s ohledem na daňové a odvodové úlevy a jsou brány jako způsob 

odlišení se od konkurence a snaha o získání konkurenční výhody.  

Typy zaměstnaneckých výhod podle [14]: 

2.12.2 Osobní bezpe čnost 

Spadají zde výhody zaměřené na osobní bezpečnost zaměstnance zahrnující:  

� zdravotní péči – zabezpečování periodických lékařských prohlídek poskytované 

prostřednictvím zdravotního pojištění, které kryje náklady léčení v soukromých 

nemocnicích 

� pojištění – pro případ úmrtí v zaměstnání, osobních úrazů a služebních cest 

� nemocenské dávky – poskytující plnou mzdu po určitou dobu nemoci a určitou 

část mzdy poté. Nárok na nemocenské dávky má vazbu na délku zaměstnání. 

� dodatečné odstupné – při propuštění z důvodu nadbytečnosti, spadá zde i zvláštní 

dávky vázané na dobu zaměstnání a zvláštní platby poskytované ředitelům              

a exekutivním pracovníkům jako kompenzaci za ztrátu funkce zvané ,,zlatý padák“ 

2.12.3 Peněžní pomoc 

Peněžní pomoc může mít následující formy: 

� podniková půjčka – jsou poskytovány buď bezúročné menší půjčky nebo větší 

půjčky s nízkým úrokem, které jsou většinou vyhrazeny na speciální účely, jako 

jsou vylepšení bydlení nebo domácnosti 

� půjčka na permanentky – bezúročné půjčky na měsíční nebo roční předplatní 

jízdenky či na předplatné na kulturní či sportovní události 

� pomoc při splátkách hypoték – dotované platby úroků z hypoték do určité výše, 

které nejčastěji poskytují podniky finančních služeb svým zaměstnancům 

� členský příspěvek v profesních organizacích – nejčastěji vyskytující se 

v nějakém sdružení personalistů, účetních či manažerů apod. 

� příspěvek na přemístění – určené pro pracovníky, které organizace přemístila 

jinam nebo získala odjinud, mohou být proplaceny i náklady spojené se stěhováním 

a honoráře realitních agentů 
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2.12.4 Osobní pot řeby 

Zaměstnanecké výhody uspokojující osobní potřeby zahrnují: 

� mateřskou a otcovskou dovolenou a dávky během ní, poskytované nad zákonné 

minimum 

� volno z osobních důvodů 

� péče o děti v podnikových zařízeních (jeslích, mateřských školkách) nebo 

poukázky s příspěvky na tuto péči 

� poradenské služby před odchodem do důchodu 

� osobní poradenské služby prostřednictvím programů pomoci pracovníkům 

� sportovní a společenská zařízení 

� podnikové slevy – pracovníci si mohou koupit za nižší ceny výrobky či služby 

nabízené podnikem 

� maloobchodní poukázky na nákup zboží v obchodních řetězcích 

2.12.5 Dovolená 

Podniky jsou ze zákona povinny poskytovat placenou mateřskou a otcovskou 

dovolenou a neplacenou rodičovskou dovolenou. 

2.12.6 Dobrovolné zam ěstnanecké výhody 

Systémy dobrovolných zaměstnaneckých výhod poskytují pracovníkům příležitost 

nakupovat zboží nebo služby za nižší cenu. Zaměstnavatel si s poskytovatelem vyjedná 

dohodu o slevě, ale přitom systém zaměstnavatele nic nestojí. 

Mezi dobrovolné zaměstnanecké výhody zahrnujeme: 

� Zdraví  – pojištění soukromé léčebné péče, pojištění péče o chrup, zdravotní 

prohlídky 

� Domácnost – zboží pro domácnost, on-line nakupování 

� Ochrana – pojištění pro případ závažného onemocnění, životní pojištění, pojištění 

příjmu, osobní úrazové pojištění 

� Volný čas – dovolená, volné dny, cestovní pojištění, zapůjčení počítače, zapůjčení 

jízdního kola 

2.12.7 Ostatní zam ěstnanecké výhody 

Mezi jiné výhody patří bezplatné parkování, poskytnutí firemního vozidla, vánoční 

večírky a bezplatné poskytování kávy, čaje či studených nápojů na pracovišti. 
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3 MZDOVÝ SYSTÉM 

3.1 Definice a význam mzdového systému 
 

,,Mzdový systémem (soustavou) se rozumí souhrn podmínek, podle nichž poskytuje 

zaměstnavatel zaměstnancům mzdu, nebo na jejichž základě se zajišťuje ochrana 

zaměstnanců ve mzdové oblasti“  [4, s. 139] 

,,Prostřednictvím mzdového systému podnik vyjadřuje své mzdové politické záměry   

a prosazuje svou personální politiku.“ [6, s. 129] 

Podle [6] podnikatelský subjekt se snaží svým mzdovým systémem naplnit tyto cíle: 

� získat a udržet kvalifikované pracovníky, kteří svými znalostmi a dovednostmi 

splňují požadavky pracovních míst, svým chováním přispívají k vytváření               

a udržování pozitivního podnikového klimatu 

� stimulovat výkon a žádoucí pracovní chování zaměstnanců 

� udržet objem mzdových prostředků vyplácených v odměnách za vykonanou práci 

zaměstnancům na úrovni, která neohrožuje konkurenční schopnost podniku 

� zajistit zdůvodněnou mzdovou diferenciaci, která bude pracovníky vnímána jako 

spravedlivá, uvnitř podniku i ve vztahu ke mzdovým relacím na vnějším trhu práce. 

Mzdovou diferenciaci se rozumí rozdíly ve výši individuální mzdy pracovníků, 

které vyplývají z rozdílů v míře náročnosti vykonávané práce a míře výkonu. 

Mzdový systém je založen na využití mzdotvorných faktorů, jejichž prostřednictvím 

se uskutečňuje mzdová diferenciace. Mzdovými faktory je hodnota práce, mimořádné 

pracovní podmínky, pracovní výkon a tržní cena práce. 

 
Obrázek 3.1 Vztah mezi mzdotvornými faktory a složkami mzdy 

                      Mzdotvorné faktory          Složky individuální mzdy 

 

Zdroj: NOVOTNÝ, J. Nauka o podniku. Výstavba podniku. s. 131 

Hodnota práce 

Pracovní výkon a chování 

Mimořádné pracovní 
podmínky 

Tržní cena práce 

 

 

 

Mzdový tarif 

Mzdové formy 

Příplatky tarifní povahy 
Mzdová zvýhodnění 
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3.2 Fáze procesu tvorby mzdového systému podle [4],  
kterými musí zpracovatel projít  

� Stanovení cílů (účelu) mzdového systému 

� Rozbor vnitřních a vnějších podmínek ovlivňujících proces odměňování 

� Stanovení mzdových nákladů 

� Stanovení a souměření mzdových relací 

� Výběr hledisek odměňování 

� Stupňování (hodnocení) hledisek 

� Stanovení a stupňování mzdových sazeb 

� Výběr mzdových forem 

� Určení časové posloupnosti 

� Určení kompetencí (působnosti a příslušnosti) 

3.2.1 Stanovení cíl ů (účelu) mzdového systému 

Na samotném začátku zpracování nového či úpravě stávajícího mzdového systému je 

důležité, aby si zpracovatel uvědomil a ujasnil jakých cílů a očekávání se má dosáhnout 

pomocí mzdy a jakou úlohu má naplnit. Zpracovatel se může rozhodnout, že mzda bude 

plnit úlohu buď nástroje pouhého rozdělení prostředků určených na mzdy nebo nástroje 

stimulace plnění nejrůznějších úkolů či vytvářet potřebné klidné sociální klima a nastolit 

pocit spravedlnosti nebo pouze přispívat k naplnění obchodní strategie. 

Pokud jde o očekávání, je zde rozdílný pohled vlastníka firmy, vedoucích 

zaměstnanců a samotných zaměstnanců. Pro vlastníka firmy je důležitý přínos koruny 

vložené do mezd signalizující celkový efekt jeho podnikání, zatímco vedoucí zaměstnanci 

budou chtít využívat mzdy jako nástroj stimulace k dosažení cílů, jejichž dosažením byli 

pověřeni a co se týče samotných zaměstnanců, ti se budou prostřednictvím mzdy snažit 

uspokojit své životní potřeby a potřeby svých rodin.  

Hlavním úkolem této fáze je nalézt kompromisní řešení mezi různými pohledy         

na splnění požadavků mzdového systému, pokud jde o očekávání. 

3.2.2 Rozbor vnit řních a vn ějších podmínek ovliv ňujících 
odměňování 

Proces odměňování ovlivňují podmínky, které je možno rozdělit na ty, které působí 

uvnitř organizace a na ty, které jsou dány vnějšími vlivy. 
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Analýza vnitřních podmínek: 

� ekonomicko-obchodní situace organizace 

Mzdy jsou stěžejním faktorem určení ceny a tím zásadním způsobem ovlivňují 

efekty, smysl a účel podnikání. 

� sociálně psychologické podmínky (klima) 

Jedná se o sociálně ekonomické a psychologické faktory vyplývající ze vztahu 

zaměstnanců a zaměstnavatele. Odrážejí se v nich postoje, úroveň jednání, nálady, 

vzájemné pochopení, porozumění, důvěra a také vzájemné respektování, což jsou 

faktory, které značným způsobem ovlivňují vliv a podobu mzdového systému. 

� úroveň lidských zdrojů 

Zaměstnanci zásadním způsobem ovlivňují do jisté míry podobu mzdového 

systému svou odborností, duševní, morální a jinou způsobilostí, schopnostmi          

a vlastnostmi, jelikož o mzdách rozhodují a mzdové systémy utvářejí. Mezi 

ukazatele souhrnně charakterizující úroveň lidských zdrojů patří produktivita práce, 

podíl mzdových nákladů z celkových nákladů, věková a kvalifikační struktura, 

průměrná mzda zaměstnanců podle různé struktury a členění kvalifikace                 

a způsobilost příslušných vedoucích zajišťujících poskytování mezd. 

� způsob zajišťování personální politiky a jiných úseků činnosti organizace 

Způsoby poskytování mezd musí být v přísném souladu se způsoby provádění 

jiných vnitropodnikových aktivit, především s personální politikou, ale                    

i ekonomickými, obchodními, technickými, provozními a výrobními opatřeními. 

Důležité je tyto veškeré aktivity, které mají jakýkoliv dopad v oblasti odměňování 

nebo mají přímý či nepřímý vliv na mzdy ve mzdových soustavách zohlednit. 

� organizační podmínky 

Spadají zde podmínky ovlivňující proces odměňování, zejména ty vyplývající         

z organizačního uspořádání prací, z řídících a organizačních struktur, z působnosti 

řídících stupňů a kompetence vedoucích zaměstnanců, ze způsobů stanovení           

a měření spotřeby práce, z úrovně produktivity práce, racionalizace pracovních 

procesů. V rámci organizačních podmínek se rovněž řeší otázka, zda zajistit práci 

vlastními zaměstnanci nebo dodavatelsky jinými způsoby. 
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� technické podmínky 

Vliv technických podmínek je úzce spjat se zásadní otázkou, za jakých podmínek 

lze nahrazovat lidskou práci technickými prostředky. 

� kvalifikační struktura a další požadavky související s výkonem práce 

Ve mzdovém systému se kvalifikační struktura odráží v mnoha směrech, pokud jde 

o stupeň vzdělanosti (základní, střední, vysokoškolské), osob a směr vzdělání 

(technické, přírodovědné, ekonomické, obchodní), nebo zda práce ve firmě 

předpokládají jiný zdroj kvalifikace získaný např. praxí nebo prostřednictvím 

firemního nebo jiného vzdělávání. 

� odbornost, organizovanost, akceschopnost a jiné vlastnosti podnikové odborové 

organizace nebo jiných zástupců zaměstnanců 

Významných způsobem ovlivňují podobu mzdového systému jsou odborové 

orgány a organizace nebo jiné skupiny vystupující na ochranu zájmů zaměstnanců.  

Analýza vnějších podmínek 

� sociálně-ekonomický vývoj společnosti 

Mezi ukazatele charakterizující sociálně-ekonomický stav a vývoj společnosti patří 

celkový ekonomický vývoj (růst produktivity práce, cenový vývoj), úroveň 

ekonomické stability, vývoj životních nákladů a politická situace. 

� tržní prostředí 

Podoba mzdového systému je do určité míry ovlivněna vývojem nabídky                

a poptávky na tuzemském, ale i zahraničním trhu, vývojem a zajištěním odbytu,  

dostupností a podmínkami pro získání finančních a kapitálových zdrojů, vývojem 

cen surovin a materiálů. 

� trh práce 

Ukazatel zaměstnanosti ovlivňuje mzdové poměry firmy, nejen z hlediska její 

celkové úrovně, ale ve všech strukturálních průmětech a to podle územní, profesní, 

kvalifikační a věkové struktury a podle pohlaví 

� mzdový trh, mzdový vývoj 

Výdělkové poměry charakterizované např. průměrnou mzdou podle odvětví, 

regionů, forem vlastnictví patří mezi ukazatele ovlivňující výši mzdy a podmínky 

pro její poskytování. 
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� úroveň mimopodnikové (nadpodnikové) organizovanosti zaměstnavatelů a odborů 

Mzdový systém je ovlivněn zapojením zaměstnavatele a odborové organizace         

do vyšších organizačních celků (svazů), mírou jejich organizovanosti, napojením  

na další a vyšší organizační celky včetně zahraničních, odborná úroveň, 

akceschopnost a jiné faktory zvyšující účinnost jejich činnosti. 

� právní předpisy 

Obecně závazné právní předpisy velice tvrdě ovlivňují mzdový systém a podle míry 

vlivu je lze rozčlenit do několika skupin – od zprostředkovaného vlivu v oblasti 

obchodního nebo občanského práva, přes předpisy s nepřímým vlivem z oblasti 

daňové, sociálního a dalších druhů pojištění, přímý vliv předpisů z oblasti 

pracovněprávní až po bezprostřední vliv zákonů a prováděcích nařízení vlády 

v oblasti poskytování mezd. 

3.2.3 Stanovení mzdových náklad ů 

Patří mezi nezbytné operace, která pomůže nastolit základní proporce mezd. 

Nejčastěji se vychází z těchto zdrojů informací: ekonomicko-obchodní úvahy odvíjející se 

z předpokládaných realizačních cen a předpokládaného odbytu, z cen ostatních vstupů,    

ze zisku, z úrovně mezd zaměstnanců a mzdových nákladů jiných organizací, ze součtu 

mezd jednotlivých zaměstnanců za minulá období a jejich následný vývoj. 

Výše mzdových nákladů je východiskem pro úvahy o: 

� vývoji mezd (průměrné mzdy, nominální, reálné) 

� struktuře mzdy (počtu, váze a konstrukci mzdových složek) 

� mzdové stimulace (na závislosti mzdových sazeb a hledisek pro odměňování) 

3.2.4 Stanovení a soum ěření mzdových relací 

Důležitých krokem je stanovení očekávané relace mezi výdělky jednotlivých 

zaměstnanců nebo jejich specifických skupin, včetně očekávané výše mzdy, které lze 

stanovit ze stávajících relací mezi zaměstnanci firmy a z výdělkových relací zaměstnanců 

mimo organizaci (ze statistických šetření). Slouží to také ke stanovení průběhu mzdových 

sazeb tak, aby tyto relace nenarušily výsledný efekt. 

Informace o výdělkových relacích je možno čerpat ze státní mzdové statistiky, 

organizované Českým statistickým úřadem, z účelových statistických šetření o mzdách,    

či jiných dostupných zdrojů. 
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Pro rozbor mzdových relací je nutno zvolit parametry srovnávání, a proto je nezbytné 

určit předmět relačního srovnávání.  

Předmětem mohou být výdělky podle: 

� jejich výše 

� profesí a tarifních stupňů 

� podle pracovních podmínek a pracovního prostředí 

� kvalifikační struktury, vzdělání, věku, schopností 

� podle organizačního začlenění, stupňů řízení nebo jiného organizačního postavení, 

postavení v dělbě činností 

� dosahovaných výsledků 

3.2.5 Výběr hledisek odm ěňování 

Zaměstnanci se poskytuje mzda dle jednotlivých hledisek, kterých je mnoho              

a úkolem zpracovatele je výběr těchto hledisek.  

Hlediska pro stanovení mzdy: 

� Vykonávaná práce 

� kvalifikační náročnost práce 

� složitost práce  

� odpovědnost  

� namáhavost práce  

� rizikovost a další nároky a požadavky, které vyplývají z výkonu práce 

� Pracovní podmínky a pracovní prostředí 

� obtížnost pracovních režimů (zde spadá práce přesčas, ve svátek, v sobotu, 

v neděli, ve druhé směně, ve třetí směně, ve dvoj, troj a vícesměnném, 

v nepřetržitém, turnusovém, nepravidelném režimu, při rozdělování směny     

do více částí, v noci, apod.) 

� obtížnost pracovního prostředí (práce ve ztíženém pracovním prostředí daném 

výskytem chemických škodlivin, prachu nebo jiných netoxických aerosolů, 

vibrací, ionizujícího, elektromagnetického nebo infračerveného záření           

nad rámce stanovené hygienickou normou) 

� rizikovost pracovního prostředí (charakterizovaná mírou překonávání 

psychologických zábran nutnou k výkonu prácí, např. práce ve výškách,        

nad volnou hloubkou, s výbušninami, se zvlášť problémovými skupinami osob) 
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� Osobní pracovní způsobilost (schopnosti) a dlouhodobá výkonnost zaměstnance 

� odborná způsobilost 

� duševní způsobilost 

� smyslová a neuropsychická způsobilost 

� tělesná způsobilost 

� Pracovní výkonnost, kvalita prováděných prací a výsledky práce 

� množství výstupů dané spotřebovaným pracovním časem, množstvím produkce 

za jednotku času, plněním výkonnostních norem 

� kvalita výstupů, např. vlastnosti, jakost a kvalita výrobků, produkce, výkonů     

a služeb 

� intenzita prováděných prací, např. spotřeba pracovního času, plnění 

stanovených termínů, normy početních stavů 

� kvalita prováděných prací, např. hospodárnost, dodržování stanovených postupů 

3.2.6 Stupňování (hodnocení) hledisek 

Jedná se o vnitřní členění hledisek podle jejich velikostí, míry působení, intenzity, 

apod. Konkrétně se jedná o: 

� odstupňovat do potřebného množství stupňů složitost, odpovědnost a namáhavost 

práce, kterými se bude porovnávat – hodnotit složitost, odpovědnost a namáhavost 

konkrétních prací vykonávaných zaměstnancem 

� odstupňovat do potřebného množství skupin obtížnost práce, kterými se bude 

porovnávat obtížnost pracovišť 

� odstupňovat v určitém počtu pásem faktory osobních schopností a předpokladů    

pro výkon prací, kterými se budou porovnávat schopnosti a způsobilost konkrétních 

zaměstnanců 

� stanovit pásma různé plnitelnosti výkonových ukazatelů, hledisek množství            

a kvality výsledků pro srovnávání konkrétních výsledků práce jednotlivých 

zaměstnanců nebo skupin zaměstnanců 

3.2.7 Stanovení a stup ňování mzdových sazeb 

Stanovení mzdových sazeb je velice citlivá oblast vůči zaměstnancům, tak                 

i ve vztahu k nákladovosti práce a ziskovosti. Špatné stanovení sazeb může znamenat 

zainteresovanost zaměstnanců i špatné ekonomické výsledky organizace. 
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3.2.8 Výběr mzdových forem 

Zaměstnavatel si může zvolit z několika mzdových forem, kterými bude hodnotit 

práci zaměstnanců a které bude aplikovat ve svém systému odměňování. Mzdové formy 

členíme zejména podle obsahu, významu a váhy hledisek, které se zohledňují v rámci 

systému odměňování, podle podoby mzdové sazby, podle typu závislosti mzdové sazby    

na mzdovém hledisku, podle období pro poskytování mzdové formy apod. Konkrétní 

členění a význam jednotlivých mzdových forem je uveden v podkapitole mzdové formy. 

3.2.9 Určení časové posloupnosti 

Podle charakteru hledisek se stanoví časová účinnost mzdové formy. Mzdové složky se 

podle období poskytují: 

� na dobu platnosti podmínek pro poskytování mzdové složky 

� na dobu od začátku do splnění úkolu nebo dosažení parametru nebo jiného cíle 

(cílové prémie za kvalitu) 

� jednorázově (mimořádné odměny) 

� na dobu účinnosti danou stanoveným začátkem a koncem (kalendářní čtvrtletí, 

zimní sezona, období sklizně) 

3.2.10 Určení kompetencí (p ůsobnosti a p říslušnosti) 

Rozsah kompetencí, které jsou svěřeny zaměstnanci, závisí na: 

� organizačním vztahu k odměňovanému zaměstnanci, stupni nadřízenosti, na počtu 

vyšších a nižších řídících stupňů 

� jeho odborné zdatnosti, osobních vlastnostech 

� stupni jeho zainteresovanosti na plnění úkolů odměňovaného zaměstnance, plnění 

úkolů řízené organizační složky 

� podobě personálního systému, na zásadách pro postup do vyšších funkcí,              

na podmínkách pro ustavování do funkce, odborného růstu, apod. 

� míře volnosti, kterou má odměňovaný zaměstnanec při určování pracovních 

postupů 

� výdělkových relacích mezi odměňovaným zaměstnancem a tím, kdo mzdy 

poskytuje 

� administrativní náročnosti procesu odměňování 
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4 MZDOVÝ SYSTÉM VE VYBRANÉ SPOLEČNOSTI 

4.1 Profil spole čnosti Swith, a. s. 

Společnost Swith, a.s. patří k velkým stavebním firmám zaměřující svou činnost     

na území České republiky s důrazem na region Moravskoslezského kraje. Svoji pozici stále 

upevňuje nabídkou komplexního provádění složitých projektů i dosahovanou kvalitou 

práce. Swith, a. s. byla založena na základě zakladatelské listiny ze dne 25.1.1993              

k 1.1.1994, kdy byla zapsána do Obchodního rejstříku jako přímý nástupce podniku 

Stavitelství PH, založeného v roce 1951. V říjnu roku 2006 se Swith, a. s. oddělila           

od společnosti PH, a. s. a stala se tak jedním z nejvýznamnějších členů skupiny     

GEDLET, a.s. V současné době koncentruje Swith, a. s. svoji činnost na komplexní 

pozemní, podzemní a důlní stavitelství, zároveň diverzifikuje nesouvisející obory činnosti. 

Základní kapitál společnosti je tvořen 320 ks akcií na jméno v listinné podobě, 

jejichž jmenovitá hodnota činí 1 000 000 Kč/ks. Z toho vyplývá, že základní kapitál je     

ve výši 320 000 000 Kč. 

4.2 Předmět podnikání 
Hlavními předměty podnikání jsou: 

� Pozemní stavební činnost 

� Důlně – stavební činnost 

� Podpovrchová stavební činnost 

� Výroba stavebních výrobků 

� Obchodní činnost 

Společnost Swith, a. s. je dle prováděných činností rozčleněna do dvou divizí – 

Divize pozemního stavitelství a Divize důlního a podzemního stavitelství. 

4.2.1 Divize pozemního stavitelství 

� Občanské a bytové stavby 

Pozemní stavitelství se brzy po založení podniku stalo jedním z nosných kamenů 

činnosti Swith. Spektrum staveb Swith je opravdu široké a jejich množství je možno 

počítat ve stovkách, mezi podstatné stavby mohou být zařazeny např. Krytý plavecký areál 

v Hranicích, Aquapark v Havířově, Dům s pečovatelskou službou ve Stonavě, Karvinská 

hornická nemocnice a Divadlo loutek v Ostravě. 
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� Průmyslové stavby 

Společnost Swith je generálním dodavatelem staveb typu: 

� výrobní haly 

� skladová a logistická centra 

� čistírny odpadních vod        

� Rekonstrukce a revitalizace 

Cílem je komplexní řešení regenerace bytového fondu, regenerace bytových jader, 

výměna vnitřních rozvodů, zateplení celého domu včetně střechy, rekonstrukce 

historických objektů a další komplexní či dílčí opravy. Zejména jde o opravné práce 

budov, které zabezpečují nejen proti dalším poruchám, ale upravují je tak, aby vyhovovaly 

svému původnímu účelu. 

Společnost vyvinula několik zateplovacích systémů, které mají společnou jednotnou 

strukturu spočívající v očištění podkladu nebo v odstranění starých nevyhovujících omítek, 

vyrovnání podkladních vrstev, upevnění izolačních materiálů a provedení konečné 

povrchové úpravy.  

� Demolice a sanace 

Swith se zabývá demolicemi vysokých objektů, prací v hustě zastavěných oblastech, 

likvidací starých základů turbín a strojů, přípravou základů pro budoucí výrobní linky        

a stroje, sanací území dotčených důlní a průmyslovou činností bez zátěže na životní 

prostředí. Za zmínku stojí uvést demolice zimního stadionu J. Kotase v Ostravě, demolice 

objektu areál Sovinec Karviná-Doly, likvidace desáté koksové baterie Koksovny Svoboda 

a další. 

� Vysokotlaký paprsek 

Moderní ekologická metoda čištění fasád a odstraňování graffity bez dalšího 

narušení a oslabení konstrukce s použitím čerpadla s plynulou regulací tlaku vodního 

paprsku, další možné užití k řezání konstrukcí nebo k hydrodestrukci. Výhodou je plynule 

měnitelný tlak vodního paprsku, možnost řezání i v prašném prostředí, kde není možné 

použít otevřený plamen a v poslední řadě nedochází k narušení a oslabení konstrukcí. 

� Armování 

Metoda spočívající ve střihání a ohybu betonářské oceli, která je určena pro výztuž 

železobetonových konstrukcí na stavbách a výrobu veškerých ohybů. 
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� Beranění larsen 

Další specializovaná činnost, kterou se provádí stavba tunelů, zdymadel, zpevňování 

svahů, terénní úpravy silnic a železnic a budování základů staveb. Použití této metody 

značným způsobem omezuje vibrace půdy, vibrace v okolních budovách a snížení rušivých 

faktorů pro obyvatelstvo. 

� Výroba betonových prvků 

Zejména výroba pažin, cihel, patek mobilního oplocení, dílců pro kanalizaci, studen 

a šachet, prvků energokanálů včetně krycích desek. 

� Monolitické konstrukce 

Společnost v roce 2008 rozšířila svou působnost v oblasti pozemního stavitelství také 

na provádění železobetonových monolitických konstrukcí. Provádí monolitické skelety, 

základové konstrukce, nosné a opěrné zdi, stropy, suterény, montáž systémového bednění   

a bílé vany a specializuje se především na bytové stavby, průmyslové stavby, 

administrativní budovy, polyfunkční domy a rodinné domy. 

Pracovníci společnosti Swith nejen, že pomáhají s vlastní realizací zakázky, ale také 

s její přípravou již při návrhu technologického řešení. Jejich služeb lze využít i v oblasti 

zdravotechniky (např. stavba vnitřních kanalizací, vnitřních vodovodů a vnitřních 

plynovodů), ústředního vytápění (např. montáž teplovodních a horkovodních systémů, 

rekonstrukce výměníkových stanic, dodávka a montáž plynových kotelen apod.),                

a venkovních rozvodů (např. vnější rozvody pitné vody z tlakového PVC, lepeného PVC, 

polyethylenu, vnější rozvody kanalizace a další) 

4.2.2 Divize d ůlního a podzemního stavitelství 

V současné době je Swith, a. s. jednou ze společností, která má ve své výrobní náplni 

kromě staveb důlních a povrchových i podpovrchové stavitelství. 

� Podzemní stavby 

Na důlní činnost navazuje provádění podpovrchových stavebních prací, tj. zejména 

ražení štol a kolektorů, hloubení šachtic pro podzemní vedení inženýrských sítí, větracích 

šachet tunelů, kanalizace, výkopové práce, stavby protipovodňových opatření                     

a specializované elektro práce. V rámci podpovrchových staveb Swith realizuje i podzemní 

garáže, čistírny odpadních vod atd. 
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Společnost uskutečňuje podzemní stavby nejen v České republice ale i v zahraničí, 

zejména v Německu, kde většinou dodává kompletní šachty pro větrání tunelů či samotné 

ražení tunelů, další zemí, kde společnost vykonává své práce je Španělsko. 

� Důlní stavby 

Swith, a. s. v ostravsko-karvinskému revíru již tradičně patří k zásadním 

dodavatelům důlních prací. Mezi široké spektrum prací patří v důlní oblasti především 

výstavba nových dolů, výstavba vertikálních děl (hloubení vertikálních jam z povrchu, 

prohlubování stávajících jam, hloubení šibíků a výstavba zásobníků), ražení horizontálních 

a úklonných děl různých velikostí a průřezů, výstavba velkoprostorových děl (čerpací 

stanice, žumpovní překopy, trafostanice, skipostanice), rekonstrukce svislých důlních děl, 

oprava jam, šibíků a zásobníků, vystrojování vertikálních důlních děl, šibíků a zásobníků, 

elektro práce v podzemí. 

Stejně tak jako podzemní stavby, tak i důlní stavby jsou realizovány v zahraničí,     

od roku 1991 ve Španělsku. 

Společnost kompletně postavila následující doly v Ostravsko-karvinském revíru: 

� Důl Dukla 1955 – 1963 

� Důl 9. Květen 1958 – 1962 

� Důl ČSM 1958 – 1964 

� Důl Paskov 1962 – 1970 

� Důl Staříč 1964 – 1972 

� Důl Darkov 1976 – 1985 

Kvalitu prováděných staveb může doložit nejen certifikáty kvality, ale také 

pravidelnou nezávislou technickou kontrolou stavebních a montážních prací prováděnou 

Technickým a zkušebním ústavem stavebním Praha, s. p.  

Společnost je držitelem certifikátů vydaných nezávislými organizacemi, které 

potvrzují soulad zavedených a udržovaných systémů se všemi požadavky příslušných 

norem nebo kvalifikačních požadavků.  

Fakt, že společnost realizuje své výrobky a služby v požadované kvalitě, že plní 

přání a požadavky svých zákazníků, potvrzuje držení certifikátu kvality ČSN EN ISO 

9001:2001. Certifikát ČSN EN ISO 14001:2005 je důkaz, že společnost omezuje dopady 

na životní prostředí při realizaci jednotlivých činností. V zájmu společnosti není pouze 

ochrana životního prostředí, ale taky ochrana zdraví při práci podle programu Bezpečný 

podnik, který řeší oblast zajišťování bezpečnosti a ochrany při práci na povrchových 

pracovištích. 
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Společnost se také pyšní mnoha oceněními, za zmínku stojí uvést nejvíce oceňována 

stavba Opravárenského centra pro opravu letadel, která si připsala ocenění za nejlepší 

stavebně podnikatelský záměr roku 2008 či děkovné uznání za realizaci podnikatelských 

aktivit mající celkový vliv na hospodářský, ekonomický a společenský rozvoj 

Moravskoslezského kraje. Mezi další významné ocenění patří první umístění v anketě ,,100 

obdivovaných firem České republiky“, referenční list Magistrátu města Ostravy za stavbu 

800 m obslužného kolektoru pod ulicí Poděbradovou v Ostravě, titul Dům roku                

za rekonstrukci Národního divadla Moravskoslezského Divadla Antonína Dvořáka a v roce 

2007 stavba aquaparku v Hranicích získala ocenění Bazén roku a další. 

4.3 Orgány spole čnosti 

4.3.1 Valná hromada 

Valná hromada je nejvyšší orgán společnosti, která se svolává jednou ročně 

představenstvem. Valná hromada je schopna usnášet se, pokud přítomní akcionáři mají 

akcie, jejichž jmenovitá hodnota představuje 30% základního kapitálu společnosti. 

V případě, že je usnášení hodná, rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů.            

Do působnosti valné hromady náleží rozhodování o zvýšení či snížení základního kapitálu 

společnosti, schvalování řádně, mimořádné a konsolidované účetní závěrky a další. 

4.3.2 Představenstvo 

Představenstvo je statutárním orgánem a zároveň vrcholným řídícím orgánem 

společnosti. Představenstvo řídí činnost společnosti a navenek jedná a vystupuje jejím 

jménem. Funkční období jednotlivých členů představenstva je podle kolektivní smlouvy 

pětileté. Rozhoduje o všech záležitostech, pokud nejsou zákonem, statutem představenstva 

nebo stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady. 

Představenstvo rozhoduje většinou hlasů svých členů, kdy každý člen má jeden hlas. 

Představenstvo ve společnosti má 5 členů z toho 1 předseda představenstva,                       

1. místopředseda představenstva a 2. místopředseda představenstva a 2 členové. 

4.3.3 Dozorčí rada 

Dozorčí rada plní úlohu kontrolního orgánu společnosti, který dohlíží na výkon 

působnosti představenstva a uskutečňuje podnikatelské činnosti s cílem zajistit co největší 

ochranu zájmů svých akcionářů. Tvoří ji 3 členové z toho 1 předseda a 2 členové dozorčí 

rady, kteří mají rovněž pětileté funkční období. 
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4.3.4 Výkonný ředitel 

Výkonný ředitel je nejvyšším výkonným orgánem společnosti, který je jmenován      

a odvoláván představenstvem. Odpovídá za provoz společnosti, přijímá koncepční              

i operativní rozhodnutí v rámci organizačního řádu a v mezích stanovených zákonem. Je 

podřízen představenstvu společnosti. 

4.3.5 Ředitel divize/ ředitel úseku 

Ve společnosti plní úlohu nejvyššího výkonného orgánu divize/úseku. Zajišťují 

plnění a kontrolu úkolů společnosti a koordinaci všech jim podřízených organizačních 

jednotek ve věcech patřících do působnosti jimi řízených úseků. 

4.4 Organiza ční struktura spole čnosti 

viz. Příloha č. 1 

4.5 Obecná ustanovení dle kolektivní smlouvy  

Mzda se ve společnosti Swith sjednává především v pracovní nebo v kolektivní 

smlouvě. Se zaměstnancem společnost uzavírá pracovní smlouvu, a to vždy písemně          

a nejpozději v den vzniku pracovního poměru. Obsahem pracovní smlouvy jsou údaje       

o druhu vykonávané práce dle platného katalogu Swith, a. s., o místě a dni nástupu           

do práce a údaje o mzdových podmínkách ve vazbě na mzdovou část KS.  

Obsah kolektivní smlouvy 

Část I. Obecná ustanovení 

Část II. Vztahy mezi smluvními stranami 

Část III. Pracovněprávní vztahy 

Část IV. Materiální a organizační zajištění činnosti odborových organizací u 

 zaměstnavatele 

Část V. Pojištění zaměstnanců 

Část VI. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a hygiena práce 

Část VII. Řešení racionalizačních a organizačních dopadů na zaměstnance 

Část VIII. Sociální oblast 

Část IX. Mzdová oblast 

Část X. Závěrečná ustanovení 

Část XI. Přechodné ustanovení 
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Zaměstnanci je mzda vyplácena v české měně a pokud se jedná o zaměstnance 

vykonávající práci v zahraničí, společnost těmto zaměstnancům na základě jejich souhlasu 

poskytuje celou nebo část mzdy v cizí měně. 

Společnost mzdu zaměstnanci vyplácí v pracovní době a na pracovišti nebo na žádost 

zaměstnance může zaměstnanec poukázat mzdu na jeden účet zaměstnance u banky      

nebo české pobočky zahraniční banky nebo spotřebního či úvěrového družstva. V případě, 

že se zaměstnanec z vážných důvodů nemůže dostat k výplatě mzdy, zašle mu 

zaměstnavatel mzdu nejpozději v nejbližší následující pracovní den po termínu výplaty     

na svůj náklad a nebezpečí. Jestliže je mzda splatná v době dovolené na zotavenou je 

zaměstnavatel povinen zaměstnanci vyplatit mzdu před jeho nástupem na dovolenou. 

Týdenní pracovní doba je ve společnosti maximálně v délce 37,5 hodiny, a to            

při pětidenním pracovním týdnu. Do pracovní doby se započítává např. doba přepravy 

z jednoho pracoviště na pracoviště druhé, u důlních zaměstnanců 20 minut na jejich očistu 

a u zaměstnanců pracujících v nečistých povrchových provozech se započítává 15 minut   

na jejich očistu. Naopak do pracovní doby se nezapočítává přestávka na jídlo a oddech,    

na kterou mají zaměstnanci právo po šesti hodinách nepřetržité práce v délce 30 minut. 

Zaměstnavatel odesílá mzdu na účet zaměstnance tak, aby byla připsána na účet 

nejpozději do 14. dne v každém kalendářním měsíci. 

Při měsíčním vyúčtování mzdy společnost svým zaměstnancům prostřednictvím 

účetního software vydává písemný doklad, tzv. výplatní pásek, který obsahuje údaje          

o jednotlivých složkách mzdy a o provedených srážkách. Vzorový výplatní pásek je 

obsahem přílohy č. 2. 

4.6 Účetní a personální software 

Společnost používá ke zpracování mezd účetní program SAP. Skrze něj společnost 

řeší celopodnikové účetnictví, kde spadá výpočet mezd, výpočet srážek ze mzdy, jejich 

sledování a výpočet příplatkových mezd. 

Kromě účetního programu společnost používá personální software KARAT Express, 

díky kterému rychle a přehledně zpracovává velké množství dat pro další využití a rychle 

získává přehled výnosů a nákladů. Zmíněný informační systém řeší oblasti jako je 

účetnictví, finance, majetek, skladové hospodářství, nákup, prodej, marketing a obchod      

a také základní manažerské řízení a rozhodování. 
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4.7 Systém odm ěňování d ůlních a TH zam ěstnanc ů  

Zaměstnanci jsou pro účely odměňování zařazeni do dvou kategorií: 

4.7.1 Dělnická povolání  

Zaměstnance provádějící dělnická povolání rozdělujeme na dělníky v dole a dělníky 

na povrchových pracovištích, kterým je poskytována základní mzda minimálně ve výši 

příslušného tarifního stupně a stupnice dle vykonávané práce.  

Tabulka 4.1 Mzdové tarify pro dělníky v dole 

Tarifní stupeň 
stupnice mzdových tarifů 

Důl 1 (Kč/hod.) 

stupnice mzdových tarifů 

Důl 2 (Kč/hod.) 

3. 70,50  

4. 81,00 94,50 

5. 92,50 108,00 

6. 105,00 124,00 

7. 114,50 139,50 

Zdroj: Kolektivní smlouva Swith, a.s. na léta 2009 – 2012 

Poznámka:  Stupnice Důl 1 je určena pro výkon prací jako jsou – zmáhání důlních děl do 1/3 zaboření, 

                                              stavba protiklenby, ražení jímek, kanálů, výklenků, ostatní výlomové práce do 

                                              15 m3, izolačních objektů, hráze, vrtací práce, montážní práce ve vertikálních 

                                              dílech či montáž a demontáž strojního a elektro zařízení. 

                    Stupnice Důl 2 je určena pro výkon prací jako jsou – ražení překopů, chodeb, hloubení a 

                                              prohlubování jam, zmáhání důlních děl nad 1/3 zaboření díla a ostatní výlomová 

                                             díla nad 15 m3. 

Tabulka 4.2 Mzdové tarify pro dělníky na povrchových pracovištích 

Tarifní stupeň 

stupnice P2 

hodinový mzdový tarif 

(Kč/hod.) 

stupnice P3 

hodinový mzdový tarif 

(Kč/hod.) 

1. 53,50  

2. 56,00  

3. 60,90 72,50 

4. 66,20 78,00 

5. 73,70 87,00 

6. 81,30 96,00 

7. 90,60 107,50 

Zdroj: Kolektivní smlouva Swith, a.s. na léta 2009 – 2012 

Poznámka: Stupnice P2 se vztahuje ke všem profesím s výjimkou prací prováděných hornickým způsobem 

                   Stupnice P3 se vztahuje na práce prováděné hornickým způsobem 
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4.7.2 TH zaměstnanci 

Zaměstnancům zařazeným do této kategorie se poskytuje základní mzda ve výši 

měsíčního mzdového tarifu, který vychází z tarifního rozpětí příslušného tarifního stupně. 

Tabulka 4.3 Mzdové tarify pro TH zaměstnance 

Stupnice I. Stupnice II. 

rozpětí Kč/měs. rozpětí Kč/měs. Tarifní stupeň 

min. max. min. max. 

5. 9 700 13 000   

6. 10 800 15 300   

7. 12 300 17 200   

8. 14 100 19 700 16 800 20 600 

9. 16 200 22 300 19 100 23 400 

10. 18 200 24 600 21 400 26 500 

11. 20 300 27 200 23 700 29 300 

Zdroj: Kolektivní smlouva Swith, a.s. na léta 2009 – 2012 

Poznámka:  Stupnice I.   platí pro všechny TH zaměstnance mimo zaměstnance uvedené ve Stupnici II. 

                    Stupnice II. se uplatní u provozních TH zaměstnanců, kteří bezprostředně řídí práci dělníků 

                    v dole a pracují trvale v podzemí – revírník, vedoucí úseku, mechanik (elektromechanik) úseku 

4.8 Mzdové formy používané ve spole čnosti 

V rámci mzdového systému společnost pracuje s těmito formami mzdy: 

� Časová mzda 

� Úkolová mzda 

� Prémie  

� Odměny 

� Přídavek na dovolenou a na vánoce 

� Příplatky a jiná zvýhodnění 

Za mzdu se ve společnosti nepovažuje plnění, která jsou poskytována dle zvláštních 

předpisů v souvislosti se zaměstnáním, zejména náhrady mzdy, odstupné, cestovní 

náhrady, výnosy z kapitálových podílů (akcií) nebo obligací a odměna za pracovní 

pohotovost. 

4.8.1 Časová mzda 

Zaměstnanci, který je odměňován měsíčním tarifem, přísluší měsíční mzda stále      

ve stejné výši bez ohledu na to, kolik je v měsíci pracovních dnů, zda jsou v měsíci nějaké 

svátky či ne. Zaměstnanci, který neodpracoval v měsíci všechny pracovní dny, přísluší 

měsíční mzda ve výši odpovídající odpracované době. 
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4.8.2 Úkolová mzda 

Pro úkolovou mzdu platí pouze omezení, které zakazuje její použití k odměňování 

prací, při nichž jsou zaměstnanci vystaveni zvýšenému nebezpečí úrazu a kde by tato 

forma mzdy vedla při zvyšování pracovních výkonů zároveň k ohrožení bezpečnosti          

a zdraví zaměstnanců. 

4.8.3 Prémie 

Prémie se ve společnosti rozdílně poskytují opět dle rozdělení zaměstnanců do dvou 

výše zmíněných skupin pro účely odměňování.  

a) Prémiový řád pro dělníky 

Zaměstnancům, kteří spadají do této skupiny, tj. dělníci v dole a na povrchových 

pracovištích, vzniká nárok na prémie ve výši základní sazby splněním prémiových 

ukazatelů, které jsou rozdílné dle použití buď úkolové nebo časové mzdy. 

� Použití úkolové mzdy 

Ukazatelem pro stanovení prémií je denní postup nebo-li výkon vypočten 

vynásobením aplikované normy a skutečné průměrné osádky v jednotlivých 

dílčích odbírkách, která vyplývá z podílu celkového počtu odpracovaných směn 

a počtu provozních dnů. 

� Použití časové mzdy 

Prémie se stanoví v závislosti na splnění předem stanovených měřitelných 

ukazatelů, které sleduje a hodnotí příslušný vedoucí činnosti či výroby.         

Při hodnocení ukazatelů vedoucí využívá výkazů provedených prací, stavební 

deník, nařízenou dokumentaci či zápisy v kontrolních knihách. 

Při plnění denního postupu nad 100% stanoví vedoucí HS nárůst prémie za vylepšení 

ukazatele dle Tabulky 4.1. 

b) Prémiový řád pro TH zaměstnance 

Tímto řádem se řídí jednak zaměstnanci správní režie správy společnosti a taky 

zaměstnanci výrobní režie s úsekovou působností jednotlivých divizí. V rámci ukazatelů se 

hodnotí podíl plnění a neplnění společnosti, jednotlivých divizí a jednotlivých 

zaměstnanců. 

Ukazatelé pro poskytnutí prémií: 

� Splnění plánovaného hospodářského výsledku společnosti 

� Splnění plánovaného hospodářského výsledku divize 
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� Splnění plánovaného hospodářského výsledku hospodářského střediska 

� Splnění hospodářského výsledku zakázky 

� Splnění mzdové přiměřenosti za společnost, divizi 

Zaměstnancům se stanoví prémiové ukazatele na prémiovém listě před začátkem 

prémiového období. Po skončení prémiového období je povinen nadřízený vedoucí 

vyhodnotit ukazatele a doložit jejich plnění, včetně stanovení celkové výše prémie. 

Prémiové období a jeho vyhodnocení u zaměstnanců správní režie na správě 

společnosti, jednotlivých divizí je čtvrtletí s kumulativním sledováním ukazatelů                

a u zaměstnanců výrobní režie je hodnocení čtvrtletí s čtvrtletním sledováním ukazatelů. 

Prémie TH zaměstnanců správní režie: 

Spadají zde THZ správy společnosti, THZ správy divize důlního a podzemního 

stavitelství, THZ správy divize pozemního stavitelství a THZ správy divize technických 

služeb. Těmto zaměstnancům přísluší v případě splnění plánovaného hospodářského 

výsledku společnosti či divize prémie ve výši 18 %. 

Prémie TH zaměstnanců hospodářských středisek divize důlního a podzemního stavitelství: 

Do této skupiny zaměstnanců se řadí vedoucí HS, revírník a mechanik. V případě, že 

dojde ke splnění plánovaného hospodářského výsledku střediska, náleží prémie ve výši    

10 % a v případě splnění plánovaného hospodářského výsledku divize tak činí prémie 8 %. 

Prémie TH zaměstnanců hospodářských středisek divize pozemního stavitelství: 

Patří sem mistr a stavbyvedoucí, kterým po splnění plánovaného hospodářského 

výsledku střediska je poskytnuta prémie ve výši 10 % a 8 % při splnění plánovaného 

hospodářského výsledku divize. 

Prémie TH zaměstnanců divize technických služeb: 

Stejně tak jako u předešlých dvou skupin zaměstnanců pro účely poskytnutí prémií 

jsou tito zaměstnanci odměňováni 10 % za splnění plánovaného hospodářského výsledku 

střediska a 8 % za splnění plánovaného hospodářského výsledku divize. 

4.8.4 Odměny 

Odměna za pracovní pohotovost 

Odměnu za pracovní pohotovost společnost poskytuje zaměstnanci rozdílně      

pokud dojde k výkonu práce v rámci pracovní pohotovosti během pracovního týdne nebo 
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během dnů pracovního klidu či ve svátek. Tabulka znázorňuje zvýhodnění poskytované 

společností Swith ve srovnání se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce. 

Odměna Společnost Swith Zákon 

Pracovní pohotovost – pracovní 

týden 
15 % průměrného výdělku min. 10 % průměrného výdělku 

Pracovní pohotovost – den 

pracovního klidu, svátek 
25 % průměrného výdělku min. 10 % průměrného výdělku 

Jubilejní odměny 

Slouží k ocenění zaměstnanců za dlouholetou práci vykonávanou ve společnosti a jsou 

poskytovány při těchto příležitostech: 

� Po odpracování 25 let 

� Při životním jubileu 50 let věku 

� Při skončení pracovního poměru pro trvalou zdravotní nezpůsobilost 

� Při skončení pracovního poměru z organizačních důvodů 

� Při prvním ukončení pracovního poměru po nabytí nároku na starobní, příp. na plný 

invalidní důchod 

� Při skončení pracovního poměru z důvodu choroby z povolání, ohrožení nemoci 

z povolání, pracovního úrazu nebo dosažení NPE (nejvyšší přípustná expozice)       

a odchodu mimo Swith, a. s. 

Tabulka 4.4 Výše jubilejní odměny podle délky trvání pracovního poměru 
5 – 9 let 3 500 Kč 

10 – 14 let 4 500 Kč 

15 – 19 let 6 500 Kč 

20 a více let 7 500 Kč 

Zdroj: Kolektivní smlouva Swith, a.s. na léta 2009 – 2012 

Jubilejní odměna nenáleží zaměstnancům, kteří v době 12 kalendářních měsíců 

předcházejících měsíce, ve kterém zaměstnanec dosáhne výročí měli neomluveně 

zameškanou směnu a těm, kterým v době nároku na jubilejní odměnu byla dána výpověď 

z pracovního poměru. 

4.8.5 Přídavek na dovolenou a na vánoce 

Přídavek se uplatňuje pouze u zaměstnanců na hlavní pracovní poměr. Odlišně se 

stanoví přídavek na dovolenou a přídavek na vánoce.  
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Přídavek Výše přídavku Rozhodné období Výplata přídavku 

Přídavek na dovolenou 

10-ti násobek 

průměrného denního 

výdělku 

od 1.1. do 30.4. 
do 15.6. příslušného 

kalendářního roku 

Přídavek na vánoce 

12-ti násobek 

průměrného denního 

výdělku 

od 1.5. do 31.10. 
do 15.12. příslušného 

kalendářního roku 

Nárok na přídavek zaniká zaměstnanci, pokud neomluveně zameškal jednu nebo více 

směn v příslušném rozhodném období. 

Ve společnosti je poskytována dovolená v souladu s ustanovením § 213, odst. 1) ZP., 

z čehož vyplývá, že si společnost nikterak délku dovolené neupravila. Zaměstnancům je 

umožněno souvislé čerpání dovolené v délce minimálně 2 týdnů v měsících červen – září. 

Zaměstnanec Délka dovolené 

Důlní 5 týdnů + 1 týden dodatkové dovolené 

Povrchový 5 týdnů 

TH 5 týdnů 

4.8.6 Příplatky a jiná zvýhodn ění 

Stabilizační příplatek 

Tento druh příplatku je poskytován zaměstnancům společnosti, na než se nevztahuje 

zákon č. 62/1983 Sb. o věrnostním přídavku horníkům a zaměstnancům Swith, a. s.,        

kteří jsou v pracovním poměru k 30.6. běžného roku podle skutečně odpracované doby 

v rozhodném období (skutečně odpracované směny vyjma práce přesčas), čili pro dělníky 

pracující na povrchových pracovištích. 

Tabulka 4.5 Výše stabilizačního příplatku podle doby trvání pracovního poměru 

Doba trvání pracovního poměru  Sazba za odpracovanou dobu 

0 – 4 roky 1 Kč/směna 

5 – 10 let 6 Kč/směna 

11 – 15 let 8 Kč/směna 

16 a více let 10 Kč/směna 

Zdroj: Kolektivní smlouva Swith, a.s. na léta 2009 – 2012 

Rozhodným obdobím pro posuzování nároku na stabilizační příplatek je tzv. 

hornický rok, který začíná 1.7. a končí 30.6. následujícího roku. Příplatek je poskytován 

v ročních částkách a vyplácí se v termínu výplaty věrnostního přídavku horníků. 
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Věrnostní přídavek horníků (VPH) 

Na rozdíl od stabilizačního příplatku, který je poskytován dělníkům na povrchových 

pracovištích, je věrnostní přídavek poskytován zaměstnancům vykonávající hornickou 

činnost, čili pro dělníky v dolech podle zákona č. 62/1983 Sb. o věrnostním přídavku 

horníků. Nárok na VPH vzniká splněním podmínky tříleté čekací doby, zjištěné nejpozději 

k 30. červnu běžného roku, ve kterém se VPH vyplácí. Do zmíněné čekací doby se 

započítává doba trvání pracovního poměru k organizaci provádějící hornickou činnost       

a doba trvání pracovního poměru k jiné organizaci, ale jen ty roky, v nichž zaměstnanec 

vykonával hornickou činnost v hornickém provozu alespoň po dobu 120 směn. 

VPH se poskytuje v ročních částkách, stanovených pro jednotlivé skupiny          

podle doby hornické činnosti, vždy ke dni horníků spadající na den 9. září. Zařazení          

do příslušné skupiny  je dle namáhavosti práce. 

   Počet let I. skupina II. skupina III. skupina IV. skupina 

3 – 5 1 800 Kč 1 400 Kč 1 200 Kč 1 000 Kč 

6 – 10 2 900 Kč 1 900 Kč 1 600 Kč 1 200 Kč 

11 – 15 3 700 Kč 2 500 Kč 2 100 Kč 1 600 Kč 

16- 20 4 900 Kč 3 300 Kč 2 700 Kč 2 000 Kč 

21 – 25 6 200 Kč 4 300 Kč 3 300 Kč 2 400 Kč 

26 a více 5 200 Kč 5 200 Kč 4 000 Kč 2 800 Kč 

Mzda za práci přesčas 

Práci přesčas může zaměstnavatel nařídit pouze ve výjimečných případech, jde-li       

o vážné provozní důvody. Pokud je práce přesčas nařízena, nesmí u jednotlivého 

zaměstnance činit více než osm hodin v jednotlivých týdnech a 150 hodin v kalendářním 

roce. Konat práce nad rámec 150 hodin v kalendářním roce lze pouze se souhlasem 

dotyčného zaměstnance, ale i zde práce nesmí překročit v průměru více než osm hodin 

týdně a 416 hodin ročně.  

Omezení vztahující se na práci přesčas platí pro ty, kterým je zkrácena pracovní doba 

ze zdravotních důvodů bez snížení mzdy, mladistvé a těhotné ženy. 

Příplatek Společnost Swith Zákon 

Práce přesčas 
náhradní volno nebo 25 % 

průměrného výdělku 

náhradní volno nebo 25 % 

průměrného výdělku 
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Mzda za práci v sobotách, nedělích nebo svátcích 

V případě, že zaměstnanec vykonává práci o sobotách a nedělích má nárok              

na dosaženou mzdu za každou odpracovanou hodinu. Následující tabulka zobrazuje 

srovnání zvýhodnění za daný příplatek, které poskytuje společnost Swith a na které má ze 

zákona   č. 262/2006 Sb., zákoník práce nárok každý zaměstnanec. 

Příplatek Společnost Swith Zákon 

Práce o sobotách a nedělích 25 % průměrného výdělku min. 10 % průměrného výdělku 

Práce ve svátek, jestliže nespadá 

na sobotu nebo neděli 
25 % průměrného výdělku 

náhradní volno nebo příplatek 

v min. výši průměrného výdělku 

 

Práci ve svátek a ve dnech pracovního klidu nelze nařídit, ale pouze dohodnout se 

zaměstnanci s kratší pracovní dobou, se ženami a osamělými muži pečujícími alespoň       

o jedno dítě ve věku do 10 let, se zaměstnanci pečujícími o osoby vyžadující zvláštní péči 

a se zaměstnanci se ZPS nebo ČID. 

Příplatek za práci v odpoledních směnách a mzda za práci v noci 

Zaměstnancům s výjimkou těch, mající pružnou pracovní dobu, vykonávající 

odpolední směnu a to v době mezi 14. do 22. hodiny, náleží příplatek za práci ve výši        

4 Kč/hod. Podmínkou poskytnutí příplatku za práci v odpoledních směnách je odpracování 

minimálně dvou hodin ve stanoveném časovém intervalu.  

Za výkon práce v noci, tj. v době mezi 22. a 06. hodinou opět náleží příplatek daný 

zákonem. Zde platí omezení vztahující se na mladistvé ve věku do 18 let. 

Příplatek Společnost Swith Zákon 

Práce v noci 10 % průměrného výdělku min. 10 % průměrného výdělku 

Těm, kteří pracují ve čtyřsměnném provozním režimu přísluší mzda a příplatek ve výši: 

� 06.00 – 14.00 hod. – 0 Kč/hod 

� 18.00 – 02.00 hod. – 10 % průměrného výdělku 

� 12.00 – 20.00 hod. – 4 Kč/hod. 

� 24.00 – 08.00 hod. – 10 % průměrného výdělku 
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Příplatek za vedení pracovní čety 

Zaměstnancům tj. předákům řídící a organizující práci v pracovní četě, kde rovněž 

pracují a řídí 3 až 10 zaměstnanců, přísluší příplatek ve výši 10 % přiznaného mzdového 

tarifu za dobu, kdy zaměstnanec četu řídí. 

Příplatek za práci v nejobtížnějších důlněgeologických podmínkách 

Dělníkům a provozním TH zaměstnancům řídící práci dělníků v dole a trvale 

pracující v podzemí, se poskytuje příplatek, který vyjadřuje obtížné podmínky při výkonu 

práce v dole. 

V důlních dílech zařazené do 2. stupně nebezpečí důlních otřesů v případě, že se 

provádí prevence přísluší dosažená mzda a příplatek ve výši 7 Kč/hod a v důlních dílech       

3. stupně nebezpečí důlních otřesů přísluší dosažená mzda a příplatek ve výši 8 Kč/hod. 

Zaměstnanci pracující na pracovištích, kde je z důvodu mikroklimatických podmínek 

stanoven režim práce a odpočinku přísluší příplatek ve výši 9 Kč/hod. 

Ve slojích s nebezpečím průtrží uhlí a plynů zejména na pracovištích zařazených    

do 1. stupně nebezpečí přísluší příplatek 6 Kč/hod. a na pracovištích zařazených do 2. 

stupně nebezpečí je to pak příplatek 8 Kč/hod. 

Mzda a příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí 

Pracoviště se ztíženými podmínkami se pro tyto účely rozumí pracoviště,              

kde dochází k překračování nejvýše přípustné hodnoty (koncentrace, dávky apod.) 

škodlivých faktorů a hodnotí se tak, jako by byla realizována všechna technická                 

a organizační opatření, která jsou za současného stavu technicky uskutečnitelná. Hodnotí 

se míra ztěžujících vlivů, která je při výkonu hodnocených prací obvyklá a tudíž se 

nepřihlíží k občasným odchylkám a k havarijním stavům. 

Dělníkům i TH zaměstnancům vykonávající pravidelně či krátkodobým               

nebo občasným výkonem pracovní činnosti práci ve ztížených podmínkách, náleží 

dosažená mzda i příplatek, který je stanoven pevnou částkou za hodinu.  

Příplatek Společnost Swith Zákon 

Práce ve ztíženém pracovním 

prostředí 
7,50 Kč/hod. min. 10 % minimální mzdy 
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Příplatek za zaškolování 

Zaměstnanci, který je pověřen zaškolováním a odborným vedením učňů, žáků, 

přísluší příplatek za zaškolování. Tento příplatek se odvíjí od počtu zaškolenců a platí, čím 

více zaškolenců, tím větší je příplatek a zároveň je zde omezení, že zaměstnanec může 

zaškolit max. 3 nové zaměstnance. Příplatek je poskytován pouze za dobu zaškolování        

a odborného vedení.  

Počet zaškolenců Výše příplatku 

1 10 % přiznaného mzdového tarifu 

2 15 % přiznaného mzdového tarifu 

3 20 % přiznaného mzdového tarifu 

Příplatek za práci ve výškách a nad volnou hloubkou 

Příplatek je určen zaměstnancům vykonávající práci ve výškách a nad volnou 

hloubkou na povrchových pracovištích.  

Výše příplatku se odvozuje dle vykonávaných prací: 

� V omezeném pracovním prostoru na pracovních plošinách (na visutém lešení,             

na pracovní lávce, apod.): 

� nad     8 m – 4,00 Kč/hod. 

� nad   50 m – 6,00 Kč/hod. 

� nad 150 m – 9,00 Kč/hod. 

� Ve vynucených polohách bez pracovních plošin (z provazového žebříku, visutých 

sedaček, postroje apod.) 

� nad   8 m – 5,00 Kč/hod. 

� nad 20 m – 6,00 Kč/hod. 

� nad 50 m – 7,00 Kč/hod. 

� Zaměstnancům odměňovaným důlními tarify přísluší příplatek ve výši 6 Kč/hod.        

při pracích ve výšce (hloubce) nad 8 m tam, kde je podle technologického postupu 

stanoveno osobní jištění. 

Příplatek za namáhavost práce řidičů 

Tento příplatek je poskytován řidičům nákladních vozidel, který činí za hodinu přepravního 

výkonu: 

� u nákladních automobilů a přívěsových tahačů s přívěsem (přívěsy) o celkové 

hmotnosti přívěsu (přívěsů) do 12 tun 3,00 Kč/hod., tato výše příplatku se 
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poskytne také zaměstnancům řídící zařízení umožňující mechanizaci ložných 

operací (hydraulické výsuvné rameno, výsuvné plošiny, rozvozné domíchávače 

směsí apod.) 

� u nákladních automobilů a přívěsových tahačů s přívěsem (přívěsy) o celkové 

hmotnosti přívěsu (přívěsů) přes 12 tun 4,00 Kč/hod. 

Mzda při předfárání a výkonu inspekční služby 

Předfáráním se rozumí provádění předběžných prohlídek důlních děl a prohlídek 

větrních cest a větracích zařízení.Zaměstnancům, tj. vedoucí skupiny odpovídající            

za plnění úkolů se poskytne mzda ve výši 1 340 Kč a těm, kteří zajišťují doprovod se 

poskytne 1 160 Kč. Při výkonu inspekční služby pak mzda činí 1 340 Kč. Tato výše mzdy 

přísluší za odpracování sedmi a půl hodinové pracovní doby a v případě, že je kratší          

či delší se mzda patřičně upraví. Součástí mzdy je alikvotní podíl příslušných příplatků       

a mzdových zvýhodnění a z tohoto důvodu se k této mzdě neposkytují žádné příplatky       

a zvýhodnění s výjimkou příplatku za práci ve svátek. 

Náhrada mzdy při překážkách v práci 

Jestliže se při výkonu práce na pracovišti vyskytnou závady ze strany společnosti, 

které nezpůsobil zaměstnanec, např. porucha strojního zařízení, prostoje v dodávce surovin 

nebo pohonných sil, zadání chybných pracovních podkladů nebo jiné podobné provozní 

příčiny, a z těchto důvodů nebyl převeden na jinou práci, přísluší mu náhrada mzdy ve výši 

80% průměrného výdělku. V případě přerušení práce pro nepříznivé povětrnostní 

podmínky, přísluší zaměstnanci taktéž náhrady mzdy ve výši 80 % průměrného výdělku, 

jestliže nebyl z těchto důvodů převeden na jinou práci. 

4.9 Firemní benefity 

4.9.1 Stravenky 

Zaměstnavatel poskytuje svým zaměstnancům stravenky zpětně za odpracované 

směny v kalendářním měsíci v ceně 70 Kč. V jaké výši se podílí na úhradě stravenek 

zaměstnavatel a zaměstnanec ukazuje následující tabulka. Zaměstnanec příslušnou částku 

hradí formou srážky ze mzdy. 

 Hrazeno v % Hrazeno v Kč 

Zaměstnavatel 55 % 38,50 Kč 

Zaměstnanec 45 % 31,50 Kč 



 44 

4.9.2 Sociální opat ření 

Společnost poskytuje svým zaměstnancům jednorázové odškodnění v případě úmrtí 

zaměstnance následkem pracovního úrazu nebo nemoci z povolání pozůstalému manželovi 

(druhovi) ve výši 240 000 Kč. Dítěti pak náleží odškodnění ve výši 240 000 Kč. 

4.9.3 Životní pojišt ění 

Zaměstnanec má možnost uzavřít písemnou smlouvu se společností Swith, a. s.           

a pojišťovnou ING Pojišťovna, a. s. o životním pojištění, na jejímž základě zaměstnavatel 

bude každý měsíc zaměstnanci přispívat na pojištění formou příspěvku částku 400 Kč.  

4.9.4 Důchodové p řipojišt ění 

Zaměstnanec obdobně jako u životního pojištění může uzavřít písemnou smlouvu      

o penzijním připojištění s Penzijním fondem. Společnost Swith, která je účastníkem 

penzijního připojištění sjednaného s ČSOB PF Progres, nebo s AXA penzijním fondem, 

a.s. je pak povinna na základě této smlouvy poskytnout zaměstnanci příspěvek. Maximální 

výše příspěvku je 200 Kč měsíčně za podmínek, že zaměstnanec si sjednal penzijní 

připojištění s minimální vlastní úložkou 150 Kč a že souhlasí, aby platba jeho pravidelného 

měsíčního příspěvku dle smlouvy byla prováděna srážkou ze mzdy. 

4.10 Změny v odm ěňování TH zam ěstnanc ů od roku 2010 

Společnost Swith zavedla nový mzdový systém týkající se pouze odměňování TH 

zaměstnanců s platností od 1.1.2010. Zásadní změnou je rozdělení TH zaměstnanců         

do dvou skupin pro účely odměňování. Zavedené změny se vztahují na výši základní 

smluvní mzdy a výši prémií, které těmto zaměstnancům náleží. Dohodnutá základní mzda 

je společností stanovena podle vykonávané funkce a v rámci stanoveného rozpětí mzdy 

v manažerské smlouvě nebo ve smlouvě o individuálních podmínkách odměňování. Výše 

smluvní mzdy je dána rozpětím pro pracovní místo a zahrnuje přídavky na dovolenou, 

vánoce a stabilizační příplatek a práci přesčas. 

4.10.1 Ekonomické a dopl ňkové cíle 

Prémie jsou zaměstnancům poskytovány dle výkonnosti zaměstnance a  po splnění předem 

stanovených cílů, které dělíme na: 

� Ekonomické 

Ekonomické cíle jsou písemně předem stanoveny, jsou povinné a závislé na plnění 

měřitelných ukazatelů. Váha tohoto cíle činí 20 – 100% z celkové výše prémie.  
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Mezi ekonomické cíle řadíme – provozní hospodářský výsledek, obrat, výše závazků 

a pohledávek, dodržení splatnosti pozastávek, provozních ekonomických cílů a cash flow. 

Individuální prémie za splnění ekonomického cíle je vyplacena při minimálním 

splnění provozního hospodářského výsledku 81%. Za tuto úroveň splnění může být 

vyplacena prémie ve výši 5% nárokové částky; za každé 1% plnění se tato prémie zvyšuje 

o 5% až do výše 100%. Termín vyhodnocení je nejpozději 25. den v měsíci, následujícím 

po období, za které se prémiové ukazatelé vyhodnocují. 

� Doplňkové 

Doplňkové cíle jsou písemně předem stanoveny. Jsou hodnoceny a vypláceny         

ve stejné periodicitě jako prémie za ekonomické cíle. Mezi doplňkové patří – bezpečnostní, 

kvalitativní a objemové, jako i termínové ukazatele. 

Termín vyhodnocení je nejpozději 25. den v měsíci, následujícím po období, za které 

se prémiové ukazatelé vyhodnocují. 

Společnost pro účely nově zavedeného systému odměňování dělí TH zaměstnance do dvou 

kategorií: 

� Manažeři – veškeré podmínky týkající se výše mzdy, způsobu odměňování            

a stanovení výše prémie jsou uvedeny v manažerské smlouvě 

� Zaměstnanci – ti mají veškeré podmínky definované smlouvou o individuálních 

podmínkách odměňování; zaměstnance dále dělíme do kategorie A (vedoucí HS), 

kategorie B (ostatní) a do kategorie C (specialisté). 

4.10.2 Odměňování manažer ů 

Jak už bylo výše uvedeno, veškeré údaje vztahující se k odměňování manažerů jsou 

obsažené v manažerské smlouvě. Výše mzdy jednotlivých manažerů schvaluje výkonný 

ředitel. Co se týče prémií, jsou vypláceny jednou ročně po skončení účetního roku, a to    

ve výši 15% z nadzisku. Prémie jsou stanoveny na základě ekonomických a doplňkových 

cílů a jejich splnění posuzuje představenstvo společnosti, které posuzuje možnost výplaty. 

4.10.3 Odměňování zam ěstnanc ů kategorie A – vedoucí HS 

Mzda je sjednána ve smlouvě o individuálních podmínkách odměňování a schvaluje 

ji po projednání s personálním ředitelem ředitel divizí. Prémie jsou stejně tak jako              

u manažerů stanovené ekonomickými a doplňkovými cíly.  



 46 

Výše individuální prémie činí až 40%. Prémie jsou vypláceny pololetně, případně    

po skončení stavby, po schválení poradou vedení společnosti. V případě pololetního 

vyplácení je to formou záloh, které se objeví ve výplatě za červenec a za listopad. 

V červenci je záloha ve výši 40% z ročního objemu prémií a v listopadu záloha činí          

po odečtení zálohy v červenci 80% ročního objemu prémií. Po ukončení účetního období je 

následně vyplacen doplatek ve výši 20% z roční prémie. 

4.10.4 Odměňování zam ěstnanc ů kategorie B – ostatní  

Do této kategorie zaměstnanců spadají stavbyvedoucí, revírníci, mechanici, 

přípraváři, kalkulanti, rozpočtáři, projektanti, zaměstnanci pracující na nabídkách, 

energetik a jiní režijní zaměstnanci neuvedeni v kategoriích. Mzda je sjednána ve smlouvě 

o individuálních podmínkách odměňování a schvaluje ji příslušný ředitel divize/úseku      

po projednání s personálním ředitelem.  

Zde se stanovují kolektivní prémie, které jsou dány ukazatelem vyjadřující výsledky 

práce příslušného kolektivu. Výše prémií je pro všechny profese spadající do kategorie 

zaměstnanců B stejná a dosahuje výše až 25 %. Prémie se vyplácí čtvrtletně, případně       

po skončení stavby, a to po schválení poradou vedení společnosti formou záloh,               

ve výplatních termínech mzdy za duben, červenec, říjen a leden následujícího roku. 

� záloha v měsíci duben je do výše 25% ročního objemu prémií 

� záloha v měsíci červenec je do výše 50% ročního objemu prémií po odečtení 

zálohy v dubnu 

� záloha v měsíci říjen je do výše 75% ročního objemu prémií po odečtení zálohy 

v dubnu a v červenci 

� záloha v měsíci leden je do výše 100% ročního objemu prémií po odečtení zálohy 

v dubnu, červenci a v říjnu 

4.10.5 Odměňování zam ěstnanc ů kategorie C - specialisté 

Mzda je sjednána ve smlouvě o individuálních podmínkách odměňování. Mzdy 

schvaluje příslušný ředitel divize/úseku po projednání s personálním ředitelem. Prémie 

jsou poskytovány do výše 40% a vypláceny čtvrtletně za duben, červenec, říjen a leden 

následujícího roku. Čtvrtletní prémie jsou hodnoceny kumulativně stejně jako                     

u zaměstnanců kategorie B. 
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4.11 Pozitivní a negativní stránky mzdového systému  

V úvodu bych řekl, že stávající mzdový systém společnosti je nastaven správně, 

spravedlivě vůči všem zaměstnancům a snaží se tak své zaměstnance motivovat k lepším 

pracovním výkonům.  

4.11.1 Pozitivní stránky 

V první řadě mezi pozitivní stránky mzdového systému společnosti patří stanovené 

příplatky, náhrady či odměny poskytované zaměstnancům, které jsou v některých 

případech podstatně vyšší než stanovuje zákon. Jedná se např. o odměnu za pracovní 

pohotovost, která je poskytována rozdílně, tj. 15% průměrného výdělku (o 5% vyšší), 

jedná-li se o pracovní pohotovost připadající na dny pracovního týdne nebo 25% 

průměrného výdělku (o 15% vyšší) v případě pracovní pohotovosti ve dnech pracovního 

klidu či ve svátek. Za zmínku stojí i příplatek za práci o sobotách a nedělích ve výši 25% 

průměrného výdělku, tedy o 15% vyšší než zákon předepisuje. 

Jelikož společnost je orientována na důlní a povrchovou činnost, je si vědoma, že 

práce, kterou odvádějí jejich zaměstnanci je ve srovnání s jinými společnostmi namáhavá    

a mnohdy nebezpečná. Dělníkům na povrchových pracovištích se společnost snaží jejich 

úsilí a každodenní práci ve ztížených pracovních podmínkách kompenzovat stabilizačním 

příplatkem a dělníkům v dole věrnostním přídavkem. V obou případech je rozhodujícím 

faktorem pro stanovení výše jak příplatku tak i přídavku doba trvání pracovního poměru    

a u věrnostního přídavku navíc zařazení do skupiny dle namáhavost práce. 

Mezi další příplatky kompenzující zaměstnancům jejich namáhavost jednoznačně 

patří příplatek za práci v nejobtížnějších důlněgeologických podmínkách, příplatek za práci 

ve ztíženém pracovním prostředí nebo příplatek za práci ve výškách a nad volnou 

hloubkou. U příplatku za práci ve ztíženém pracovním prostředí dostává zaměstnanec 

zvýhodnění 7,50 Kč za každou odpracovanou hodinu v tomto prostředí ve srovnání se 

zákonem, který předepisuje zvýhodnění v minimální výši 10% minimální mzdy.         

Např. zaměstnanec, který odpracoval v měsíci 21 dnů 8 hodin denně ve ztíženém 

pracovním prostředí, získává ke mzdě příplatek ve výši 1 260 Kč, což je o 460 Kč více než 

stanovuje zákon. 

Společnost také poskytuje řadu zaměstnaneckých výhod, mezi které řadí stravenky 

poskytované zaměstnancům ve výši 70 Kč, přičemž zaměstnavatel se na výši stravenky 

podílí 55%. V souvislosti s firemními benefity společnost myslí i na rodinné příslušníky 
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zaměstnance, dojde-li při výkonu pracovní činnosti k úmrtí zaměstnance následkem 

pracovního úrazu nebo nemoci z povolání. Pak je těmto příslušníkům vyplaceno 

odškodnění ve výši 240 000 Kč. Další zaměstnaneckou výhodou je možnost uzavření 

životního pojištění, kdy společnost přispívá měsíčně částkou 400 Kč a nebo důchodového 

připojištění na kterém se společnost podílí měsíčním příspěvkem 200 Kč. 

Pokud jde o dovolenou, na kterou mají zaměstnanci ze zákona nárok, je poskytována 

zaměstnancům v délce 5-ti týdnů, což ve srovnání se zákonem představuje týden dovolené 

navíc. Krom zmíněných 5-ti týdnů, důlním pracovníkům společnost navíc poskytuje 

dodatkovou dovolenou v délce 1 týdne. 

Pozitivní stránkou nově zavedeného mzdového systému je především jednotný 

systém odměňování a prémiování, přehlednost a optický nárůst mezd, který je způsoben 

zahrnutím přídavku na dovolenou a na vánoce do základní mzdy na rozdíl od předešlého 

systému, který daný přídavek vyplácel samostatně. 

4.11.2 Negativní stránky 

V zavedeném mzdovém systému jsem nenašel závažné potíže, které by měly          

pro zaměstnance negativní dopad a působily tak nevýhodně. V některých bodech bych 

doporučil změnu, zejména v oblasti jubilejních odměn, které jsou poskytovány všem 

zaměstnancům ve stejné výši pouze v závislosti na délce trvání pracovního poměru.       

Zde bych se určitě zaměřil i na skutečnost, pro kterou je zaměstnanci jubilejní odměna 

poskytována. Zaměstnancům, kteří ve společnosti odpracovali 25 let zcela jistě náleží 

jubilejní odměna, ale ve srovnání se zaměstnancem, který musel ukončil pracovní poměr 

z důvodu choroby z povolání či pracovního úrazu, bych zvolil odměnu nižší a naopak 

zaměstnancům trpící chorobou z povolání odměnou vyšší. 

Další negativní stránkou mzdového systému dle mého názoru je nemožnost výběru 

z více pojišťoven v souvislosti s uzavřením životního pojištění. Zaměstnanci mohou 

uzavírat životní pojištění pouze s ING Pojišťovnou. Umožnil bych tak zaměstnancům 

výběr alespoň ze dvou a více pojišťoven, tak jak je tomu v případě penzijního připojištění. 

U nově zavedeného mzdového systému týkající se TH zaměstnanců, jedinou 

negativní stránkou je nedůvěra ze strany odborů, které spustily kampaň proti směrnici 

upravující nový mzdový systém. Nelíbí se jim zahrnutí přídavku na Vánoce a dovolenou 

do základní mzdy. Jelikož zaměstnanci, jichž se nový systém odměňování týká, podepsali 

smlouvu o mzdě, odbory tímto ztrácejí přehled o odměňování této skupiny zaměstnanců. 
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5 ZÁVĚR 
 

Mnou zpracovaná bakalářská práce nabízí pohled na fungující systém odměňování    

a poukazuje tak na rozdíly, které zaměstnavatel v souladu se zákonem učinil. Zjistil jsem, 

že rozdíly se týkají především v poskytování odlišného zvýhodnění za dané příplatky, 

náhrady a odměny. Všechny rozdíly jsou pozitivního charakteru, jelikož ve většině případů 

se jedná o zvýhodnění vyšší ve srovnání se zákonem č. 262/2006 Sb. zákoník práce. 

Na základě stanovených cílů, které jsem zmínil v úvodu a kterých jsem touto prací 

dosáhl, mohu konstatovat, že mzdový systém společnosti je vůči všem zaměstnancům 

spravedlivý a snaží se dosáhnout souladu podnikových záměrů, zejména ziskovosti, 

motivace zaměstnanců k práci a jejich spokojenosti. Cílem mé bakalářské práce bylo 

porovnat mzdový systém s platnou právní úpravou, čehož jsem se držel a snažil jsem se 

veškeré změny, které jsem zaznamenal, popsat. Ke srovnání mzdového systému 

společnosti s právní úpravou jsem použil metodu komparace, která je vhodná k zobrazení 

změn, které zaměstnavatel provedl. 

Jak už jsem v práci uvedl, od letošního roku nastaly určité změny v oblasti 

odměňování TH zaměstnanců, jehož hlavním důvodem bylo sladění mezd zaměstnanců 

divize důl a pozemního stavitelství a zahrnutí příplatku na Vánoce a dovolenou do základní 

mzdy, což způsobuje optický nárůst mezd. Celkově tuto změnu hodnotím jako pozitivní    

a na rozdíl od předešlého systému odměňování daleko více motivuje své zaměstnance       

ke zvýšení pracovních výkonů a tím tak zabraňuje fluktuaci zaměstnanců, která 

představuje jeden z trvalých problémů většiny zaměstnavatelů. 

Závěrem bych řekl, že stanovení mzdového systému je celkem složitý proces, který 

jsem popsal v kapitole ,,Mzdový systém.“ Zaměstnavatel se snaží při stanovení mzdového 

systému brát v potaz veškeré faktory mající podstatný vliv na mzdový systém. Efektivnost 

a stabilita mzdového systému se projeví jeho použitím a naplněním stanovených cílů, tj. 

spokojenost hlavně na straně zaměstnavatele a také na straně zaměstnanců. 
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