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1 Úvod 

Úspěch každé firmy na trhu závisí od toho, jak dokáže rozvíjet své schopnosti, 

přidávat nové výkony a učit se novému. Důležité je také znát příčiny úspěšnosti respektive 

neúspěšnosti svého podnikání. Právě díky nim může být podnikový management pohotový 

tak, aby včas reagoval a ovlivňoval faktory vedoucí k jeho prosperitě. Proto se 

v ekonomickém systému vytvořili metody a strategie, které vedou ke koordinaci, analýze a 

hodnocení jednotlivých podnikových aktivit.  Jelikož každý podnik tvoří lidé, patří personální 

strategie mezi nedílné součásti celkové strategie firmy. Každá personální strategie by se měla 

vyznačovat jasnou formulací stanovených cílů, záměrů a zásad, aby byla co nejvíce snížena 

možnost nesprávné interpretace. Personální řízení v sobě zahrnuje oblast vytváření a analýzy 

pracovních míst, personální plánování, získávání a výběr pracovníků, jejich hodnocení, 

rozmísťování, odměňování, vzdělávání, pracovní vztahy, péči o pracovníky a informační 

systém. Klíčovými oblastmi personální strategie jsou ty oblasti personálního řízení, které mají 

rozhodující vliv na plnění personálních cílů i cílů celého podniku. 

           Cílem této bakalářské práce  je zhodnocení personální strategie firmy AUTO Heller s.r.o., 

jejímž předmětem podnikání je prodej osobních a užitkových vozů, jejich komplexní  servis, 

pronájem vozů a prodej náhradních dílů. Na základě provedené analýzy budou poté stanoveny 

doporučení v jednotlivých oblastech. Společnost má personální útvar zajišťující administrativní 

povinnosti a mzdy, personální řízení je primárně vedeno obchodním ředitelem, který změny 

pracovních pozic konzultuje s vedoucími jednotlivých středisek. 

 Jádro práce je rozděleno do čtyř kapitol. V druhé kapitole je věnovaná pozornost 

prezentaci firmy, je vymezen předmět její činnosti, její vznik a vývoj a celkové postavení na 

trhu. Třetí kapitola má teoretický charakter, jsou v ní pomocí teorie řízení lidských zdrojů 

vymezené základní teoretické východiska. Seznamuje s problematikou personální politiky, 

strategie, diagnostiky a s jednotlivými personálními činnostmi. Předmětem čtvrté kapitoly je 

v širším uhlu praktická analýza personální problematiky v konkrétním podniku. V poslední 

části práce jsou po analýze silných a slabších stránek podniku naznačené vhodné návrhy         

a doporučení do oblasti personálního řízení. 
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2 Charakteristika podniku 

AUTO Heller s.r.o. je autorizovaný prodejce nových vozů značek Volkswagen, Škoda, 

SEAT a Audi a ojetých vozů v systému “auto-plus“. Patří k největším prodejcům vozů 

Volkswagen Group. Předmětem činnosti firmy AUTO Heller s.r.o. je prodej automobilů, 

opravy motorových vozidel, opravy karoserií a pronájem motorových vozidel. 

Za 18 let své existence prodala firma AUTO Heller, s.r.o. více než 30 000 nových vozů a přes 

12 000 vozů ojetých. Ve svých servisech provedla více než 300 000 oprav vozů. 

 

Vznik a vývoj firmy AUTO Heller, s.r.o. 

Název AUTO Heller s.r.o. se váže ke jménu ing. Jan Heller, který je zakladatelem                   

a majitelem společnosti. Firma AUTO Heller s.r.o. byla založena dne 22.10.1992, kdy byla 

zapsána do obchodního rejstříku u Okresního soudu v Ostravě. Účelem podnikání firmy je 

prodej osobních a užitkových automobilů a provádění oprav motorových vozidel. Svou 

činnost zahájila počátkem roku 1993 jako autorizovaný dealer vozů značky ŠKODA se 17 

zaměstnanci v jednom autosalonu v Ostravě na Cihelní ulici. Roční obrat činil 164 mil. Kč. 

Již v následujícím roce dochází k expanzi firmy – získává další obchodní zastoupení pro vozy 

Volkswagen, Audi a SEAT. Pro firmu to znamenalo vybudování dalších třech autosalonů       

a samozřejmě rozšíření firmy o nové zaměstnance. Majitel firmy si byl vědom toho, že jedině 

kvalitní a komplexní služby přináší spokojenost zákazníkům a za tímto účelem rozšiřuje 

předmět podnikání i o výkup a prodej ojetých automobilů, vybudoval rozsáhlé a moderní 

servisní zázemí včetně zcela nové lakovny a karosárny pro komplexní opravy automobilů. 

Prodej ojetých vozů je realizován v systému „auto-plus“, který byl přijat v roce 2000              

a zaručuje důkladně prověřené vozy v dobrém technickém stavu a poskytuje řadu výhod         

a záruk zákazníkům. Garantem tohoto projektu je IVG. Prodej a výkup ojetých vozů je 

realizován ve všech prodejních místech tzn. v Ostravě, Opavě, Třinci a Frýdku-Místku. 

V Ostravě je v nabídce přes sto ojetých vozů všech značek, většina nabízených vozů je 

koncernových značek. V loňském roce firma otevřela reprezentativní prodejní místo pro 

zánovní vozy-předváděcí vozy, vozy vrácené z leasingu, vozy z operativního leasingu apod.  

Poptávka po ojetých (zánovních) vozech neustále roste a firma AUTO Heller s.r.o. chce 

tohoto trendu využít a nadále rozšiřovat prodej ojetých vozů. 
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Rok 2004 se stal pro firmu rokem expanze i do jiných částí regionu. V Opavě byl vybudován 

nový autosalon Volkswagen, který zajišťuje prodej osobních i užitkových vozů VW               

a servisní služby pro značky VW, Škoda, SEAT a Audi. Dalším prodejním místem se stalo 

město Třinec, kde firma AUTO Heller, s.r.o. provozuje autosalon určený k prodeji nových 

vozů SEAT a Volkswagen a prodeji zánovních vozů v programu „auto-plus„ včetně zajištění 

servisního zázemí. Od března roku 2008 byl zahájen prodej nových vozů Volkswagen            

a ojetých vozů ve Frýdku-Místku. Největší dosavadní investicí společnosti bylo vybudování 

nového terminálu Audi v Ostravě, slavnostně otevřeného v září roku 2008, který je 

momentálně nejluxusnějším a nejmodernějším autosalonem v České Republice. 

Firma AUTO Heller s.r.o. za více než 17 let své existence dosáhla významného postavení ve 

svém oboru podnikání. V rámci moravskoslezského kraje ji patří dominantní postavení 

s obratem přes 1,7 miliardy Kč a počtem 252 zaměstnanců. V současnosti existují pouze dvě 

autorizované firmy, které poskytují nabídku všech čtyř značek VW, SEAT, Škoda a Audi  

koncernu Volkswagen Group. V Čechách je to AUTO Jarov, s.r.o. a na Moravě firma AUTO 

Heller s.r.o. 

Firma AUTO Heller s.r.o. má všechny předpoklady obstát v tvrdém konkurenčním prostředí – 

má bohaté zkušenosti, kvalitní a způsobilé zaměstnance, dobré materiální zázemí a dobrou 

image firmy v regionu. 

Společnost AUTO Heller s.r.o. je držitelem certifikátů ISO 9001:2000 za vysokou 

kvalitu a též držitelem Ekoauditu za šetrný a citlivý přístup k životnímu prostředí. 

 

Tabulka č.1.1: Číselný přehled důležitých údajů 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Základní kapitál v mil. 20 20 20 20 20 20 

Počet zaměstnanců 156 176 202 210 220 239 

Počet řídících pracovníků 4 4 4 4 4 4 

Celkové tržby v tis. 1166,2 1241,4 1364,9 1549,5 1607,2 1689,7 

Celkové náklady v tis. 1145,4 1218,3 1325,1 1499,4 1567,9 1647,2 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Organizační struktura 

Společnost uplatňuje dvoustupňové řízení pro linii vedení firmy - středisko. Z hlediska 

charakteru činnosti jsou střediska zařazena do třech divizí, a to divize obchodní, divize 

servisní a divize správní. Z hlediska ekonomického řízení firmy je používán systém 

hospodářských a nákladových středisek, jejichž ekonomické výsledky jsou sledovány ve 

vnitropodnikovém účetnictví a jsou měsíčně sledovány a vyhodnocovány. Hospodářská 

střediska mají relativní samostatnost při sjednávání smluvních vztahů, avšak při respektování 

zásad cenové a obchodní politiky stanovené vedením firmy.  Obrázek organizační struktury 

uvádím v příloze č.1.                                     

 

Nabízené produkty a služby 

 Zaměření firmy AUTO Heller s.r.o. na komplexní služby zákazníkům nám 

dokumentuje rozsah poskytovaných služeb. 

           Z pestré nabídky služeb vybírám pouze základní služby - prodej nových vozů za 

hotové, na leasing a formou spotřebitelských úvěrů, vyřízení RZ, pojištění vozu, komplexní 

záruční a pozáruční servis, zapůjčení vozu po dobu opravy vozu, express servis, prodej 

náhradních dílů, mytí a čištění vozů, karosářské a lakýrnické práce, likvidace pojistných 

událostí, výkup a prodej ojetých vozů, non-stop služby zákazníkům odtahová služba               

a SERVICE Mobil. Pro své stálé zákazníky nabízí přednostní servis a zvýhodněné sazby na 

servisní práce. Ve spolupráci s POLICIÍ ČR zajišťuje označení rádia a pneumatik na přání 

zákazníka. 

            Vozy firmy AUTO Heller s.r.o. se také objevují na významných akcích regionu, kde 

zajišťují přepravu významných osobností. Mezi nejvýznamnější akce, kde firma zajišťuje 

dopravu již několik let je DEN NATO, který se koná na Letišti Leoše Janáčka, v minulém 

roce tuto akci navštívilo přes 130 000 lidí. Novou významnou společenskou akcí tohoto typu 

zaměření je Moravia Silesia Open - PGA Tour.  

 

Situace na trhu s automobily 

 Trh s automobily v současnosti nejvíce zmítá světová hospodářská krize, jenž prodej 

negativně ovlivňuje. Paradoxně se prodej nových vozů všech koncernových značek u 
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společnosti Auto Heller neustále zvyšuje a to především v segmentu malých vozů. Značnou 

měrou se na této situaci podílí také slevové akce a dobrá marketingová politika firmy. 

 Na konci roku 2008 bylo v České republice registrováno 4423 tis. Osobních 

automobilů v průměrném stáří 14 let. Průměrné stáří automobilů v EU je 8 let z čehož dvě 

třetiny nejsou starší 10 let. Z toho také vyplývá  nově zavedený ekologický poplatek. Za 

každý automobil se platí pouze jednou. U dovezeného vozidla jej zaplatí jeho nový majitel při 

první registraci svého vozu do registru silničních vozidel ČR. Pokud již bylo vozidlo v ČR 

registrováno, zaplatí tento poplatek při první přeregistraci jeho nový majitel. Výše poplatku za 

ojetý vůz se odvíjí podle emisní normy EURO, kterou vůz splňuje. Nejvyšší možnou částku 

(Kč 10 000,-) budou platit noví majitelé ojetých vozů, které nesplňují žádnou z emisních 

norem EURO. Pokud vůz splňuje normu EURO 1, zaplatí noví majitelé vozu částku Kč 

5 000,-. Pokud vůz splňuje normu EURO 2 je poplatek stanoven na Kč 3 000,-. Tím se trh 

s těmito ojetými vozy velmi zmenšil.                                    

 Nemůžu opomenout silnou konkurenci prodejců nových vozů i poskytovatelů 

servisních služeb v regionu. Konkurenční výhoda firmy AUTO Heller s.r.o. je v autorizaci 

pro prodej a servis značek VW, SEAT, Škoda a Audi, i když bohužel někdy neplní svou 

funkci, protože zákazníci neznají výhodu autorizovaného prodejce. Pouze autorizovaný 

prodejce může garantovat záruky poskytované výrobcem. Mezi hlavní konkurenty patří 

prodejci značek Renault, Peugeot, Ford a Kia a to převážně díky velkým slevám 

poskytovaným na uvedené značky vozů a nově i delším poskytovaným zárukám. Mezi 

konkurenty jistě patří také autorizovaní prodejci vozů Škoda působící v Ostravě a okolí - 

Autocentrála s.r.o., ADO Ostrava a.s., UNICAR s.r.o. a další.  

 

Vymezení firmy AUTO Heller s.r.o. 

 Majitelem a zároveň jednatelem firmy AUTO Heller s.r.o. je ing. Jan Heller. AUTO 

Heller s.r.o.  je společnost s ručením omezeným, základní kapitál společnosti činí 20 mil. Kč. 

             Firma AUTO Heller, s.r.o. se řadí mezi firmy s regionální působností. Na začátku 

svého působení měla své pobočky kromě sídla firmy v Ostravě, v Ostravě - Porubě                 

a v Ostravě - Dubině. Po významných strategických rozhodnutích v roce 1999 se firma 

rozhodla pro výstavbu autosalonů pro značky VW a Škoda v sídle v Cihelní ulici. V současné 

době již i značka SEAT má svůj autosalon v Cihelní ulici a v loňském roce byl slavnostně 

otevře autosalon Audi. V roce 2004 firma AUTO Heller, s.r.o. expandovala do Opavy            
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a Třince. Firma AUTO Heller, s.r.o. je jediným autorizovaným prodejcem vozů Volkswagen 

a Audi v Moravskoslezském kraji. 

            Podle zákona č. 47/2002 Sb. o podpoře malého a středního podnikání se společnost 

řadí mezi podniky střední  s 252 zaměstnanci.  

            Od roku 2000 už můžeme pozorovat trend růstu prodejů nových značek u firmy 

AUTO Heller s.r.o.  Pouze prodeje vozů Škoda se od roku 2000 pohybují v přibližně stejných 

číslech až do současnosti. Důvodů je jistě víc, jedním z nich je také pouze jedno prodejní 

místo pro vozy Škoda. Nejpřesněji lze určit tržní podíl firmy AUTO Heller s.r.o. u prodeje 

nových automobilů Škoda, kde známe přesná čísla prodejů konkurentů v regionu.  

Seznámíme-li se s tržním podílem firmy AUTO Heller s.r.o. v prodejích značky Škoda v 

regionu zjistíme, že tržní podíl v prodeji vozů Škoda firmy AUTO Heller s.r.o. neustále roste.  

Tento trend je velice dobrý, ale ukazuje, že jediná možnost zvýšení prodejů vozů Škoda bude 

v rozšíření společnosti do nových regionu a vybudování nových prodejních míst.  
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3 Teoreticko – metodologická východiska 

 Následující kapitola formuluje teoretické východiska oblasti personální problematiky. 

 

3.1 Řízení lidských zdrojů 

 Řízení lidských zdrojů lze definovat jako proces dosahování podnikových cílů 

prostřednictvím získávání, stabilizování, propouštění, rozvoje a optimálního využívání 

lidských zdrojů v organizaci. [3]  

Charakteristické znaky řízení lidských zdrojů: 

• Strategický přístup k personální práci a všem personálním činnostem 

(zaměření na dlouhodobou perspektivu a zvažování dlouhodobých dopadů všech 

rozhodnutí v oblasti personální práce). 

• Orientace na vnější faktory formování a fungování pracovní síly organizace 

(především zájem o populační vývoj, vnější ekonomické podmínky, trh práce, 

hodnotové orientace lidí, jejich sociální rozvoj a životní způsob, osídlení a životní 

prostředí, legislativu apod.). 

• Personální práce přestává být záležitostí odborných personalistů a stává se 

součástí každodenní práce všech vedoucích pracovníků (stále více výkonné 

personální práce, ale i stále více pravomocí a rozhodování v této práci přechází na 

vedoucí pracovníky všech úrovní, kteří přece jen mají k jednotlivým pracovníkům 

blíže než personální útvar; personální útvar pak stále více plní koncepční, 

metodologickou, poradenskou, organizační a kontrolní roli). 

• Úzké propojení personální práce se strategiemi a plány organizace (lidské zdroje 

jsou klíčovou oblastí strategie organizace a jejich řízení je klíčovou oblastí 

strategického řízení organizace). 

• Personální práce se stává páteří organizace, nejdůležitější oblastí jejího řízení, 

ústřední manažerskou rolí. 

• Vedoucí personálního útvaru bývá členem nejužšího vedení organizace. 

• Mimořádný důraz kladený na rozvoj lidských zdrojů jako nástroj flexibilizace 

organizace a její připravenosti na změny. 

  7



• Orientace na kvalitu pracovního života a spokojenost pracovníků (personální          

a sociální rozvoj). 

• Orientace na participativní způsob řízení a sounáležitost pracovníků s organizací. 

• Důraz na vytváření žádoucí organizační kultury a zdravých pracovních vztahů. 

• Vytváření dobré zaměstnavatelské pověsti organizace. [11] 

Úkolem řízení lidských zdrojů v nejobecnějším pojetí je sloužit tomu, aby byla 

organizace výkonná a aby se její výkon neustále zlepšoval. [11] 

 

3.2 Personální politika, strategie a strategické řízení lidských zdrojů 

 Personální politiku lze chápat dvojím způsobem: 

Jako systém relativně stabilních zásad, jimiž se subjekt personální politiky řídí při 

rozhodováních, která se přímo nebo nepřímo dotýkají oblasti práce a lidského činitele. 

Jako soubor opatření, jimiž se subjekt personální politiky snaží ovlivňovat oblast práce 

a lidského činitele a usměrňovat chování a jednání lidí tak, aby přispívalo k efektivnímu 

plnění úkolů a záměru organizace. [11] 

Personální strategie organizace se týká dlouhodobých, obecných a komplexně 

pojatých cílů v oblasti potřeby pracovních sil a zdrojů pokrytí této potřeby i v oblasti 

využívání pracovních sil a hospodaření s nimi. Její nedílnou součástí jsou představy o cestách 

a metodách, jak těchto cílů dosáhnout. [11] 

Cíle v oblasti práce jsou nedílnou součástí dalších častí organizace. Neměly by 

překročit hranici zákona a musejí brát v úvahu vnější podmínky pro formování, reprodukci     

a fungování pracovní síly. 

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

organizace v podobě politiky, programů a praxe týkající se zaměstnávání lidí, získávání, 

výběru a stabilizace pracovníků, vzdělávání a rozvoje pracovníků, řízení pracovního výkonu, 

odměňování a pracovních vztahů. [2] Nástrojem strategického řízení lidských zdrojů je 

strategické (dlouhodobé) personální plánování. [11] 

 

 

  8



Význam strategického řízení lidských zdrojů: 

• použití plánování, 

• logicky promyšlený přístup k vytváření a řízení systému personální práce založený na 

politice zaměstnávání lidí a strategii pracovní síly a opírající se často o „filozofii“, 

• přizpůsobení aktivit a politiky řízení lidských zdrojů určité jasně formulované 

podnikové strategii, 

• nahlížení na lidi v organizaci jako na „strategický zdroj“ pro dosažení „konkurenční 

výhody“. [2] 

Strategické řízení lidských zdrojů spočívá v tom, že lidé vnímají výhodnost existence 

dohodnuté a srozumitelné základny pro vytváření dlouhodobějších přístupů k řízení lidí. 

Konkurenční výhoda je podstatou konkurenční strategie. Zahrnuje ty schopnosti, zdroje, 

vztahy a rozhodnutí, které dovolují organizaci využít příležitostí na trhu a vyhnout se 

nástrahám, které by mohly ohrozit její žádoucí postavení. 

 

  3.3 Personální činnosti 

Úkoly řízení lidských zdrojů nacházejí svůj konkrétní výraz v tzv. personálních 

činnostech (službách, funkcích). Personální činnosti představují výkonnou část personální 

práce. Je mimořádně důležité, aby cíle a zásady uplatňované při provádění jednotlivých 

personálních činností (služeb, funkcí) byly vzájemně provázány, sladěny a podporovaly se. 

Zatímco v malých organizacích bývá paleta personálních činností přece jen užší a provádějí 

se jen v případě potřeby, ve velkých organizacích bývá škála personálních činností široká        

a mnohé z těchto činností jsou na denním pořádku. [11] 

 

    3.3.1 Vytváření a analýza pracovních míst 

Pracovní místo tvoří soubor příbuzných úkolů, které vykonává určitá osoba                

a naplňuje tím účel pracovního místa. Lze je považovat za určitou jednotku struktury 

organizace, která se nemění, ať už je na tomto pracovním místě kdokoliv. [2] 

Vytváření pracovních míst lze definovat jako specifikaci obsahu, metod a vztahů 

pracovního místa za účelem uspokojení technologických a organizačních požadavků a rovněž 

sociálních a osobních požadavků držitele pracovního místa. [2] 
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Analýzou pracovních míst rozumíme zjišťování, zaznamenávání, uchovávání             

a analýza informací o úkolech, metodách práce, odpovědnosti, vazbách na jiná pracovní 

místa, podmínkách za nichž se práce vykonává a o dalších souvislostech pracovních míst. 

Cílem analýzy je zpracování všech těchto informací v podobě tzv. popisu pracovního místa. 

Popis pracovního místa je pak podkladem pro odvození požadavků, které pracovní místo 

klade na pracovníka, tedy zpracovávání tzv. specifikace pracovního místa. [9] 

Popis pracovního místa vyjadřuje účel pracovního místa a jeho místo v organizační 

struktuře. Dále podmínky za jakých pracovník práci vykonává a hlavní prvky povinnosti 

držitele pracovního místa nebo hlavní úkoly, které musí plnit. 

Specifikace pracovního místa určuje vzdělání, kvalifikaci, výcvik, zkušenosti, osobní 

rysy a schopnosti chování, které by měl držitel pracovního místa mít, aby mohl uspokojivě 

vykonávat svou práci. Specifikace jsou používány při získávání a výběru pracovníků. [2]   

Schopnosti jsou definovány dvojím způsobem: 

a)   odborné schopnosti, odborná způsobilost, kvalifikace (také se říká „tvrdé“ schopnosti), 

b)  schopnosti chování či odpovídajícího, žádoucího chování (také se říká „měkké“ schop-

nosti). 

Metody zjišťování informací o pracovních místech: 

• pozorování, 

• pohovor ( strukturovaný nebo nestrukturovaný, hromadný pohovor), 

• dotazníková metoda (značné množství variant podle zaměření analýzy na druh práce). 

[11]  

 

3.3.2 Personální plánování 

Personální plánování (plánování lidských zdrojů, plánování pracovníků) slouží 

k realizaci cílů organizace tím, že předvídá vývoj, stanovuje cíle a realizuje opatření směřující 

k současnému a perspektivnímu zajištění úkolů organizace adekvátní pracovní silou. 

Konkrétně lze říci, že personální plánování usiluje o to, aby organizace měla nejen 

v současnosti, ale zejména v budoucnosti pracovní síly, a to: 

• v potřebném množství (kvantita), 

• s potřebnými znalostmi, dovednostmi a zkušenosti (kvalita), 
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• s žádoucími osobnostními charakteristikami, 

• optimálně motivované a s žádoucím poměrem k práci, 

• flexibilní a připravené na změny, 

• optimálně rozmístěné do pracovních míst a organizačních celků organizace, 

• ve správný čas, 

• s přiměřenými náklady. [11] 

Plánování lidských zdrojů by mělo být v podstatě integrální součástí podnikového 

plánování. Proces projektového plánování by měl definovat projektované změny v rozsahu     

a typech činností vykonávaných organizací. Měl by rozpoznat hlavní schopnosti, které 

organizace potřebuje k dosažení svých cílů, tedy požadavky týkající se dovedností 

(kvalifikace). [2] 

Oblasti personálního plánování: 

• plánování potřeby pracovníků,                                                                                   

• plánování pokrytí potřeby pracovníků, 

• plánování personálního rozvoje. 

Plánování potřeby pracovníků je vlastně plánováním pracovních míst, tedy 

plánováním poptávky po pracovních silách, zatímco plánování pokrytí potřeby pracovních sil 

je předvídáním nabídky pracovních sil v organizaci i mimo ni a vytyčením cest, jak pro 

organizaci zabezpečit potřebné zdroje pracovních sil. [11] 

Cíle plánování lidských zdrojů 

Cíle plánování lidských zdrojů v organizaci do značné míry závisí na jejích 

podmínkách. Typickými cíli jsou: 

• získat a udržet si takové počty lidí, které organizace potřebuje a kteří by zároveň měli 

požadované dovednosti, zkušenosti a schopnosti; 

• předcházet problémům souvisejícím s potencionálním přebytkem nebo nedostatkem 

lidí; 

• formovat dobře vycvičenou a flexibilní pracovní sílu a také přispívat k schopnosti 

organizace adaptovat se na nejisté a měnící se prostředí; 

• snižovat závislost organizace na získávání pracovníků z vnějších zdrojů v případech, 

kdy nabídka pracovních sil s kvalifikací, která je pro organizaci klíčová, je 
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nedostatečná, a to pomocí formulování strategie stabilizace a strategie rozvoje 

pracovníků; 

• zlepšit využití pracovníků zaváděním flexibilnějších systémů práce. [2] 

Proces plánování pracovníků 

Stejně, jako v případě plánování jiných oblastí, je pro personální plánování rozhodující 

předvídání, prognóza. V tomto případě jde především o prognózu potřeby pracovních sil, 

z nichž je možné zmíněnou potřebu pokrýt. Kvalita plánování tak závisí na kvalitě prognóz, 

zejména na kvalitě a hloubce odpovídajících analýz, které však nelze provádět bez pečlivého 

a detailního zjišťování informací. Páteří každého plánovacího procesu je tedy posloupnost: 

Informace – Analýza – Prognóza – Plán. 

Personální plánování v organizaci vychází ze dvou prognóz: 

• prognózy potřeby pracovních sil (výrobní orientace, situace na trhu, vývojové 

tendence v oblasti techniky, demografické struktury pracovníků, mobilita pracovníků) 

• prognózy zdrojů pracovních sil (využívání a možnosti úspor pracovních sil 

v organizaci, kvalifikační struktura pracovníků, populační vývoj ve státě, situace na 

trhu práce, tendence v oblasti vzdělávání) [11] 

 

3.3.3 Získávání a výběr pracovníků 

Obecným cílem získávání a výběru pracovníků by mělo být získat požadované 

množství a takovou kvalitu pracovníků, kteří jsou žádoucí pro uspokojení podnikové potřeby 

lidských zdrojů, a to s vynaložením minimálních nákladů. Získávání a výběr pracovníků 

zpravidla probíhá ve třech fázích: 

• definování požadavků - příprava popisů a specifikací pracovního místa, rozhodnutí o 

požadavcích a podmínkách zaměstnání; 

• přilákání uchazečů - prozkoumání a vyhodnocení různých zdrojů uchazečů uvnitř 

podniku i mimo něj, inzerování, využití agentur i poradců; 

• vybírání uchazečů – třídění žádostí, pohovory, testování, hodnocení uchazečů, 

assessment centra, nabízení zaměstnání, získávání referencí, příprava pracovní 

smlouvy. [2]  
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Metod získávání pracovníků je velmi mnoho, mezi nejčastější formy patří individuální 

nabídka zaměstnanců nezávisle na poptávce, doporučení současného pracovníka organizace, 

vývěsky, inzerce ve sdělovacích prostředcích, spolupráce organizace se vzdělávacími 

institucemi, spolupráce s úřady práce a různými sdruženími odborníků, stavovskými 

organizacemi, vědeckými společnostmi apod. V neposlední řadě lze zde také zařadit využití 

komerčních zprostředkovatelen a Internetu. 

Volná pracovní místa 

Zaměstnavatelé mají dle ustanovení § 35 odst. 1 zákona o zaměstnanosti povinnost do 

10 kalendářních dnů oznámit příslušnému úřadu práce volná místa a jejich charakteristiku      

a neprodleně, nejpozději do 10 kalendářních dnů, oznámit obsazení těchto míst. [13]  

Specifikace požadavků na pracovníka 

Specifikace požadavků na pracovníka, známá rovněž jako specifikace pracovního 

místa nebo personální specifikace, definuje vzdělání, výcvik, kvalifikaci a zkušenosti 

požadované od držitele dané role (daného pracovního místa). 

Specifikace požadavků na pracovníka může být sestavena podle následujících bodů: 

• odborné schopnosti, 

• požadavky na chování a postoje, 

• odborná příprava a výcvik, 

• zkušenosti, praxe, 

• zvláštní požadavky, 

• vhodnost pro organizaci, 

• další požadavky 

• možnost splnění očekávání uchazeče. 

Ta část specifikace požadavků na pracovníka, která se týká chování a postojů, se 

používá jako východisko pro strukturovaný rozhovor. [2]  

 

 

3.3.4 Hodnocení pracovníků 

Hodnocení pracovníků je velmi důležitá činnost zabývající se zjišťováním toho, jak 

pracovník vykonává svou práci, jak plní úkoly a požadavky svého pracovního místa či své 
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role, jaké je jeho pracovní chování a jaké jsou jeho vztahy ke spolupracovníkům, zákazníkům 

či dalším osobám, s nimiž v souvislosti s prací přichází do styku a následným sdělováním 

výsledků zjišťování jednotlivým pracovníkům, projednáváním těchto výsledků s nimi             

a hledáním cest ke zlepšení pracovního výkonu a realizací opatření, která tomu mají 

napomoci. 

V poslední době se stále více hodnotí i to, jaké jsou schopnosti a rozvojový potenciál 

pracovníka. Moderní hodnocení pracovníků tedy představuje jednotu zjišťování, posuzování, 

úsilí o nápravu a stanovování úkolů týkajících se pracovního výkonu. Je považováno za velice 

účinný nástroj kontroly, usměrňování a motivování pracovníků. 

Hodnocení pracovníků rozlišujeme v těchto podobách: 

• Neformální hodnocení – průběžné hodnocení pracovníka jeho nadřízeným během 

vykonávání práce. Má příležitostnou povahu a je spíše determinováno situací daného 

okamžiku, pocitem hodnotícího, jeho dojmem i momentální náladou než nějakou 

faktickou jistotou výsledku práce či chování pracovníka. 

• Formální hodnocení – je většinou racionálnější a standardizované, je periodické, má 

pravidelný interval a jeho charakteristickými rysy jsou plánovitost a systematičnost. 

Pořizují se z něj dokumenty, které se zařazují do osobních spisů pracovníků. 

Hodnocení se může přednostně zaměřit buď na výsledky práce nebo na pracovní          

a sociální chování pracovníka. Schopnosti a charakteristiky osobností bývají zpravidla spíše 

doplňkovými kritérii hodnocení. 

• V případě, že se zaměří na výsledky práce, bude operovat s takovými 

charakteristikami, jako jsou množství, kvalita, včasnost, náklady aj. – tedy 

charakteristikami většinou dobře měřitelnými a objektivně zjistitelnými. 

• V případě, že se zaměří na chování pracovníka, bude operovat s charakteristikami jako 

jsou iniciativnost, rozvážnost, kritičnost, schopnost vést, schopnost se rozhodovat, 

disciplinovanost, odbornost, píle, kvalita práce, ochota, postoje, schopnost 

spolupracovat, vstřícnost, vystupování na veřejnosti, snaha šetřit materiál a zařízení, 

umění jednat s lidmi atd. Tím mohou vznikat problémy s měřitelností charakteristik    

a jejich spolehlivostí 

V každém případě je třeba hodnocení na základě výsledků práce a hodnocení na 

základě chování pracovníka ještě doplnit hodnocením toho, do jaké míry pracovní schopnosti 
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a osobnost pracovníka odpovídají formálním požadavkům pracovního místa daným jeho 

specifikací či požadavkům týmu. [11]  

S výsledky hodnocení by měli být zaměstnanci obeznámeni a poté mít možnost se 

k němu vyjádřit. Společně nalézt řešení k nápravě vzniklých problémů či nedostatků. 

Rozhovor s hodnoceným pracovníkem většinou vede jeho přímý nadřízený. 

 

3.3.5 Rozmísťování pracovníků 

Rozmísťování pracovníků lze nejpřesněji definovat jako kvalitativní, kvantitativní, 

časové a prostorové spojování pracovníků s pracovními úkoly a s pracovními místy s cílem 

optimalizovat vztah mezi člověkem, jeho prací a pracovním místem, a tím dosahovat 

zlepšování individuálního, týmového i celoorganizačního pracovního výkonu. Při 

rozmisťování pracovníků musíme brát v úvahu jednak profil pracovníka a také povahu 

pracovního místa. Profil pracovního místa vyplývá z analýzy pracovních míst – popis  

pracovního místa a specifikace pracovního místa. 

Rozmísťování pracovníků v organizaci je nepřetržitý proces slaďování počtu               

a struktury pracovních míst s počtem a strukturou pracovníků, hledání takových řešení, při 

nichž by pracovník podával optimální výkon s maximálně přispíval k dosahování cílů 

organizace. [11]  

Rozmísťování pracovníků uvnitř organizace v rámci mobility tvoří povyšování 

pracovníků, převádění pracovníků na jinou práci (pracoviště) a přeřazování pracovníků na 

nižší funkci. Vnější mobilita má svou aktivní a pasivní stránku. Aktivní tvoří řetězec procesu 

získávání, výběru, přijímání a orientace. Pasivní stránku oproti tomu tvoří různé způsoby 

ukončování pracovního poměru, tj. propouštění a penzionování pracovníků, popř. rezignace. 

Metoda výpočtu míry fluktuace 

          Fluktuaci lze sledovat za různě zvolená období, dle pracovní funkce, dle středisek 

společnosti, atd. Je vhodné sledovat strukturu odcházejících zaměstnanců. Do výpočtu se 

nezahrnují odchody zaměstnanců ze zdravotních důvodů, na mateřskou dovolenou, do 

starobního či invalidního důchodu, k výkonu veřejných funkcí a podobně vynucené odchody. 
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Míra fluktuace  

  = Celkový počet rozvázaných pracovních poměrů v daném období (roce) x100 / Průměrný 

počet zaměstnanců v daném období (roce) [14] 

 

3.3.6 Odměňování pracovníků 

Systém odměňování pracovníků se skládá ze vzájemně propojených politik, procesů   

a praktických postupů organizace při odměňování podle jejich přínosu, dovedností                  

a schopností a také jejich tržní hodnoty. Výsledkem by měl být aktivní, účinný a motivující 

systém, jenž naplňuje princip spravedlivé odměny. Je utvořen v rámci filozofie a strategie 

politiky odměňování organizace a zahrnuje uspořádání procesu, praxe, struktur a postupů. Ty 

zabezpečují a udržují vhodné typy a současně úroveň mezd a platů, zaměstnaneckých výhod    

a jiných forem odměny. [1] 

Mzdové formy 

Úkolem mzdových forem je mzdově ocenit výsledky práce pracovníka i všechny 

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

v podniku důležité. [10]             

  Základní mzdové formy jsou časová mzda, úkolová mzda, podílová a smíšená mzda. 

Časová mzda se vypočítává dle času vykonané práce, úkolová mzda dle množství práce, 

podílová mzda se vypočítává z podílu tržby a smíšená je kombinací více druhů mezd. 

K dodatkovým mzdovým formám potom patří např. prémie, odměny, osobní ohodnocení, 

podíly na výsledcích hospodaření a povinné a nepovinné osobní příplatky. 

Systém odměňování se skládá z dvou částí: 

• peněžního odměňování – platba organizace zaměstnanci jako kompenzace za 

vykonanou práci, 

• nepeněžní odměňování – uznání, ocenění, úspěch, odpovědnost a osobní růst. 

Součástí odměňování jsou také zaměstnanecké výhody, které mají převážně nepeněžní 

formu. Zaměstnavatel je poskytuje nad rámec svých povinností. Např. služební auto, užívání 

služebního telefonu, dovolená na zotavenou, apod. 
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Cíle politiky a praxe zaměstnaneckých výhod podniku jsou: 

• poskytnout atraktivní a konkurenceschopný soubor celkových odměn, 

• uspokojovat osobní potřeby zaměstnanců, 

• posilovat oddanost a vědomí závazku zaměstnanců vůči podniku. [1] 

  Hodnocení práce poskytuje základnu pro vytváření spravedlivých mzdových  stupňů 

a struktur pro zařazování prací do těchto struktur a pro řízení relací v odměňování. 

Výsledkem hodnocení práce je stanovení základních mzdových relací v organizaci. Základní 

mzdové relace slouží jako vodítko pro diferenciaci peněžního oceňování práce v navazujícím 

rozhodovacím procesu nebo tarifním vyjednávání, jehož výsledkem jsou mzdové tarify. [11] 

 

 3.3.7 Vzdělávání a rozvoj pracovníků 

        Vzdělávání představuje systematické přizpůsobování chování učením, ke kterému 

dochází v důsledku vzdělávání, instruktáží, rozvoje a plánovaného získávání zkušeností. 

Základním cílem vzdělávání pracovníků je pomoci organizaci dosáhnout jejích cílů pomocí 

zhodnocení jejího rozhodujícího zdroje, tj. lidí, které zaměstnává. Vzdělávání znamená 

investovat do lidí za účelem dosažení jejich lepšího výkonu a co nejlepšího využívání jejich 

přirozených schopností.  

Konkrétními cíli vzdělání jsou: 

• rozvinout dovednosti a schopnosti pracovníků a zlepšit jejich výkon; 

• pomoci lidem k tomu, aby v organizaci rostli a rozvíjeli se tak, aby budoucí potřeba 

lidských zdrojů organizace mohla být v maximální míře uspokojována z vnitřních 

zdrojů; 

• snížit množství času potřebného k zácviku a adaptaci pracovníků začínajících pracovat 

na nových pracovních místech, či pracovníků převáděných na jiné pracovní místo 

nebo povyšovaných, tedy k povyšování toho, aby se tito pracovníci stali plně 

schopnými vykonávat tuto novou práci tak rychle a tak nízkými náklady, jak je to 

možné. [2] 
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Metody vzdělávání: 

• metody vzdělávání při výkonu práce (na pracovišti), které se používají v každodenní 

praxi jako součást speciálně na míru šitého vzdělávacího programu. Zahrnují 

demonstrování, koučování, rotaci práce, plánované zážitky, mentoring a ostatní 

aktivity osobního rozvoje; 

• metody vzdělávání mimo pracoviště,  používané ve formálních vzdělávacích kurzech 

konaných ve vzdělávacích zařízeních. Zahrnují přednášky, přednášky spojené 

s diskuzí, diskuze, metodu objevování, případové studie, hraní rolí, simulaci, 

skupinová cvičení, team building, distanční vzdělávání, učení se hrou a semináře; 

• metody používané na pracovišti i mimo pracoviště, zahrnující instruktáž, otázky         

a odpovědi, učení se akcí, pověření úkolem, projekty, studium doporučené literatury, 

vzdělávání pomocí počítačů, interaktivní video a video. [2] 

Základním problémem vyhodnocování výsledků vzdělávání i vyhodnocování 

účinnost vzdělávacího programu je stanovení kritérií hodnocení. Kvalifikace a vzdělání 

jako kvalitativní charakteristiky jsou obtížně kvantifikovatelné a jejich úroveň nebo velikost 

změny lze zjistit jen nepřímo.  Z toho ovšem vyplývá značná rozmanitost kritérií a postupů 

vyhodnocování. V první řadě se nabízí porovnání výsledků vstupních testů účastníků s testy 

uskutečněným po ukončení vzdělávacího programu. Tento způsob má však mnohá úskalí. 

Ještě méně spolehlivé je monitorování vzdělávacího procesu a programu. Na tenkém ledě se 

ocitáme, snažíme-li se kvantifikovat praktický přínos vzdělávání pomocí ekonomických 

ukazatelů (zvýšení produktivity práce, zvýšení prodeje, zvýšení kvality výrobků či služeb, 

poklesu nákladů, zmetkovosti či hospodaření s materiálem). [11] 

 

3.3.8 Pracovní vztahy 

Moderní personalistika chápe pracovní vztahy velmi široce jako všechny vztahy mezi 

lidmi a jejich skupinami či sdruženími vznikajícími v souvislosti s vykonáváním práce. 

Tradičně byly pracovní vztahy redukovány spíše na tzv. kolektivní pracovní vztahy, tj. 

vztahy mezi organizacemi zaměstnanců, zpravidla odbory a vedením podniku a vztahy mezi 

odborovými svazy a sdruženími zaměstnavatelů, popřípadě s vládou jako třetím partnerem. 

Jedná se přitom nejen o formální vztahy upravované nejrůznějšími pravidly, platnými buď 

pouze v rámci určité pracovní skupiny či v rámci podniku. [10] 
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V organizaci vznikají vztahy: 

• mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, tedy tzv. zaměstnanecké vztahy; 

• mezi zaměstnancem a zaměstnaneckým sdružením, zpravidla odbory nebo komorami 

zaměstnanců; 

• mezi odbory, popřípadě jinými druhy sdružení zaměstnanců a zaměstnavatelem, 

popřípadě vedením organizace či sdruženími zaměstnavatelů (kolektivní pracovní 

vztahy); 

• mezi nadřízeným a podřízeným, upravované pracovní smlouvou; 

• k zákazníkům a veřejnosti; 

• mezi spolupracovníky. 

Pracovní vztahy jsou přítomny ve všech personálních činnostech, v celé personální 

práci. Musí na ně brát zřetel personální politika i personální strategie, o personálním 

plánování nemluvě. Zejména plánování personálního rozvoje je oblastí s velkou citlivostí na 

pracovní vztahy. [11] 

 

3.3.9 Péče o pracovníky 

Péče o pracovníky se poskytuje z takových důvodů, které bezprostředně nesouvisejí 

s jimi vykonávanou prací, i když mohou obecně souviset s jejich pracovištěm. Péče o 

pracovníky se týká individuálních služeb péče o pracovníky, jako jsou například pomoc 

v podobě konzultací při osobních problémech, pomoc související s problémy zdraví či nemoci 

a zvláštní služby pro penzionované pracovníky. Skupinové služby se mohou týkat 

zabezpečování společenských a sportovních aktivit a stravovacích zařízení. Zařízení péče o 

děti lze poskytovat jak na individuální, tak na kolektivní bázi. [2] 

Problematiku pracovní doby a pracovního režimu, bezpečnosti práce a ochrany zdraví 

a do značné míry i pracovního prostředí řeší příslušné zákony a předpisy, zejména pak 

Zákoník práce. [10]  
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Služby o pracovníky spadají do dvou kategorií: 

• individuální nebo osobní služby související s nemocí, úmrtím blízké osoby, rodinnými 

problémy, problémy v zaměstnání a problémy starších nebo penzionovaných 

pracovníků; 

• skupinové služby orientované na sportovní a společenské aktivity, kluby pro 

penzionovaný personál a pomoc dobročinným organizacím. [2] 

Péče o pracovníky zahrnuje následující záležitosti: 

• pracovní dobu a pracovní režim (přesčasová práce, směnová práce, práce na částečný 

úvazek, pružná pracovní doba, sdílení pracovního místa a distanční práce); 

• pracovní prostředí; 

• bezpečnost práce a ochrana zdraví; 

• personální rozvoj pracovníků; 

• služeb poskytovaných pracovníkům na pracovišti; 

• ostatních služeb poskytovaných pracovníkům a jejich rodinám; 

• péče o životní prostředí. 

 

3.3.10 Personální informační systém 

Nezbytnou podmínkou jakéhokoliv řízení, řízení pracovních sil a zaměstnanosti 

v podniku nevyjímaje, je existence věrohodných, detailních a aktuálních informací, 

umožňujících provádět všechny potřebné analýzy podnikové pracovní síly i výsledků její 

práce. Proto moderně řízené podniky věnují mimořádnou pozornost budování a rozvoji 

podnikového personálního informačního systému. [12] 

Nedílnou součástí personálního informačního systému je formalizovaný soubor 

postupů používaných k získávání informací, jejich aktualizaci, zpracování a analýzu, tedy 

jakési menu metod a ukazatelů. Systém musí umožňovat poskytování jak individuálních, tak 

hromadných dat, zpracování periodických statistických výkazů, hlášení či zpráv a na požádání 

musí umožnit poskytnutí informací ve specifické podobě. Personální informační systém 

v této podobě je nutně počítačovým systémem. 
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Charakteristickým rysem je to, že data, informace a dokumenty do systému vstupují 

průběžně a průběžně se aktualizují, přičemž se eviduje i datum aktualizace. [11] 

Výhody počítačového personálního informačního systému 

Personální informační systém může: 

• umožnit personálnímu útvaru, aby poskytoval lepší služby liniovým manažerům; 

• být jakýmsi potrubím propojujícím personální politiku a personální procesy v celé 

organizaci a tak usnadňovat formování a rozvíjení integrovaného a promyšleného 

přístupu k personálnímu řízení; 

• poskytovat důležité údaje pro strategické personální rozhodování a umožňovat 

personalistům rychlé získání a analýzu informací, aby si mohli prověřit své nápady         

a plány; 

• snížit náklady práce při vykonávání personálních činností tím, že eliminuje málo 

hodnotné úkoly, na druhé straně však umožňuje personálnímu útvaru účinně 

zabezpečovat administrativní služby. 

Těchto výhod lze dosáhnout v plné míře pouze tehdy, jestliže se v požadavcích na 

personální informace uplatní strategický a podnikový pohled. Jestliže je systém použit pouze 

k tomu, aby se zautomatizovaly určité stránky personální administrativy, například evidence 

pracovníků, pak není plně využit jako potenciál. [2] 

 

3.4 Podniková diagnostika 

Diagnostika podniku je nauka, zabývající se rozpoznáváním a vyhodnocováním: 

• úrovně fungování podniku jako systému, 

• celkové hodnoty (bonity) podniku, 

• silných a slabých stránek podniku, 

• problémů a krizových jevů v podniku včetně jeho případného zániku, 

• nevyužitých příležitostí a potenciálů podniku. 
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Diagnostika podniku se dále zabývá výzkumem, formulací a ověřováním přístupů, 

metod a technik rozpoznávání a vyhodnocování těchto stránek podniku a současně rozvíjí 

pojmenování, charakteristiku a třídění podnikových nemocí. 

   

Diagnostika lidských zdrojů v organizaci 

Problematikou lidských zdrojů v organizaci se zabývá personální řízení nebo řízení 

lidských zdrojů. Obvykle se tato oblast řízení definuje jako činnost, která zahrnuje všechna 

manažerská rozhodnutí a postupy, které přímo ovlivňují lidi nebo lidské zdroje, pracující v 

organizaci. S ostatními funkčními oblastmi managementu se podílí na dosažení synergického 

efektu – ovlivnění cílů zaměstnanců a organizace jako celku. 

Řízení lidských zdrojů hledá odpovědi na řadu otázek: 

• co je cílem řízení lidí v dané organizaci,   

• na jaké oblasti se zejména soustředit, 

• jak optimálně hodnotit pracovníky,     

• jak poznat kompetence manažerů,       

• jak naučit týmy pracovat,             

• jak naučit obchodníky obchodovat, apod. 

Odpovědi na tyto a další otázky, reakce na problémy a předvídání možných budoucích 

změn, vyžadují v řízení lidských zdrojů uplatňovat diagnostický model, tzn. neustálý proces 

hodnocení situace, stanovování cílů, vybírání z alternativ postupů a hodnocení dosažených 

výsledků. Uvedený postup znázorňuje Obr. č. 3.1. 
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Obr. č. 3.1:  Diagnostický model strategie řízení lidských zdrojů 
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Zdroj: Podniková diagnostika. Josef Kašík; Milan Michalko a kolektiv. Ostrava: Tandem, 

1998. 343 s. ISBN 80-902167-4-9 
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4 Analýza současného stavu   

 V této kapitole je věnovaná pozornost personální oblasti konkrétní firmy a to AUTO 

HELLER s. r. o., která byla představena v kapitole č. 2. 

 

4.1 Analýza současného stavu 

Ve firmě AUTO Heller není oficiální personální strategie, ovšem v krátkodobém 

horizontu by měla být vytvořena. Personální administrativu a mzdy má na starost jedna 

pracovnice. Ve společnosti nyní pracuje 177 lidí technickohospodářské profese a 75 dělnické 

profese. 

Diagnóza personální činnosti 

         Informace potřebné ke zhodnocení dané problematiky ve firmě AUTO Heller jsem 

získal díky rozhovorům s obchodní ředitelkou této firmy a pracovnicí zabývající se 

personalistikou a zpracováním mezd. Cílem získání co nejvíce informací jsem měl zpracován 

okruh otázek, které jsem postupně doplňoval při dalších rozhovorech. Základní informace o 

vzniku společnosti jsem získal z internetových stránek.  

Následně jsem využil metodu SWOT analýzy, jejíž podstatou je, že se při ní 

identifikují faktory a skutečnosti, které pro objekt analýzy představují silné a slabé stránky. 

Pomocí této metody jsem po zhodnocení způsobu řízení lidských zdrojů v podniku 

identifikoval jeho silné a slabé stránky, příležitosti a ohrožení. 

Tab. 4.1 : SWOT analýza 

Výčet silných stránek          S W       Výčet slabých stránek 

strenghts Weaknesses 

Výčet příležitostí            O T             Výčet hrozeb 

opportunities Threats 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Strategická vize společnosti :                

Pro společnost Auto Heller s.r.o. je primárním úkolem spokojenost zákazníka, 

zaměstnance a zisk využitý k dalšímu rozvoji firmy. 

Politiku jakosti má na starost manažer kvality, který zodpovídá za jakost a bezpečnost 

při práci. Podklady pro tuto činnost získává z CSS studie spokojenosti zákazníka (Customer 

Satisfaction Survey), kterou zpracovává a hodnotí nezávislá agentura. Firma splňuje dílenské 

testy společnosti DEKRA. Mottem pro toto oddělení je „měřit, kontrolovat, řídit a zlepšovat ” 

 

4.1.1 Vytváření a analýza pracovních míst 

Vytváření a analýza pracovních míst patří mezi nejdůležitější personální činnosti 

organizace. Správné nastavení úkolů nově vytvářeného pracovního místa zvyšuje jeho 

následnou efektivitu. Cílem analýzy pracovního místa je popis pracovního místa, jenž je 

podkladem pro zpracování tzv. specifikace pracovního místa. Tato slouží pro vhodné 

obsazení dané pozice. 

            Ve firmě AUTO Heller je popis pracovního místa u dělnických profesí již předem dán 

vykonávanou činností, v případě obsáhlejších technicko-hospodářských prací se tento popis 

rozšiřuje. Ve firmě jsou podrobně sestavena organizační schémata na jednotlivá střediska 

(viz.příloha č.1), která jsou při změnách aktualizována. Pracovní místa jsou na popud 

nedostatečné efektivity práce následně znovu analyzována a přehodnocována. 

            Zdrojem informací pro analýzu pracovního místa jsou především vedoucí pracovníci 

daných středisek. Ti jsou nejvíce obeznámeni s požadavky na danou pracovní pozici a mají 

přehled o možných změnách rozsahu pracovních činností na toto místo. Dodatečné informace 

je možné čerpat z personálního informačního systému společnosti. 

V oblasti vytváření pracovních míst je vedení firmy zaměřeno na motivační přístup       

a budování určité autonomie pracovníka, jež vede ke zlepšení kvantitativních i kvalitativních 

stránek pracovního výkonu, k vyšší míře spokojenosti s prací a pozitivní úrovně absence         

a fluktuace. 
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4.1.2 Personální plánování 

          Personální plánování nepatří ke strategickým činnostem podniku. Jedná se o podnik 

středně velký do 250 zaměstnanců. Plánování pokrytí potřeby pracovníků se připravuje 

s ohledem na převyšující poptávku po zaměstnání u této firmy. K odhadům perspektivní 

potřeby pracovníků se využívá metoda intuitivní, kterou zajišťují vedoucí jednotlivých 

středisek a posléze užší vedení firmy. Vzhledem ke skutečnosti, že se pohyb zaměstnanců dá 

předpokládat v delším časovém horizontu, může se tato činnost dobře optimalizovat. 

           Pokud se krátkodobě vyskytne na středisku určitý nedostatek pracovních sil, je zde 

možnost určité vzájemné zastupitelnosti současných zaměstnanců. V oddělení servisních 

služeb a karosárny s lakovnou mohou o zastupitelnosti zaměstnanců rozhodovat jejich 

vedoucí podle současné potřeby. U technicko-hospodářských pracovníků je situace dána 

podle jejich odborné specializace a popisu pracovního místa. 

            Při plánování potřeby pracovníků v dílně se bere v úvahu spolupráce se střední školou 

a odborným učilištěm a praxe jejich studentů, popř. učňů ve firmě. Organizace spolupracuje 

s 10 středními školami v regionu Ostrava, Opava, Frýdek – Místek a Třinec. Počet studentů se 

pohybuje v rozmezí 30-40 ve školním roce. Tímto si organizace vytváří nový potenciál 

zaměstnanců.  Poté dle hodnocení vedoucích středisek jsou osloveni s nabídkou zaměstnání. 

Po ukončení školního roku 2008/2009 byli přijati 2 absolventi. V jiných případech se čerpá 

z externích nabídek životopisů, které průběžně přicházejí na firmu. U technicko-

hospodářských pracovníků je základním kritériem jejich dosažené vzdělání, praxe                   

a charakterové vlastnosti. Do základních pozic se čerpá z externích zdrojů s jejich možným 

postupným pracovním rozvojem. 

Doba neobsazenosti pracovního místa je většinou velmi krátká v rozmezí 7-14 dní, 

podle typu náplně práce a požadované odbornosti a praxe. V prvním pololetí roku 2009 se 

míra nezaměstnanosti v Moravskoslezském kraji vyšplhala v důsledku krize českého 

hospodářství na úroveň 10,5 procenta. 

             Plánování personálního rozvoje pracovníků je zaměřeno na jejich potencionální 

kariérní růst a s ním úzce související plánování vzdělávání a plánování rozmísťování 

pracovníků. Společně s pracovníkem, vedením firmy a personalistou radí jak realisticky 

stanovit jeho kariérní cíle a tyto plány směřující k jeho dosažení zpracovat. Je zde také 

zahrnuto plánování pokrytí potřeb pracovníků z vnitřních zdrojů, které mají podobu 

pyramidy, jenž se vyznačuje pokrýváním vedoucích pozic více než jedním náhradníkem. 
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4.1.3 Získávání a výběr zaměstnanců 

Pokud ve firmě vznikne volné místo na náročnější nebo organizačně vyšší pozici, je 

preferováno obsazení z vnitřních zdrojů. Jelikož uchazeč již zná organizaci, zná silné a slabé 

stránky a probíhá tím lepší návratnost investic vložených do zaměstnance. Do základních 

pozic a v případě nemožnosti obsazení z interních zdrojů se využívají zdroje vnější. 

Z vnějších zdrojů je možnost čerpání z průběžných nabídek zájemců, které docházejí 

v průběhu celého roku nezávisle na poptávce a využití spolupráce organizace s vzdělávacími 

institucemi. V některých případech je získávání pracovníků na doporučení současného 

pracovníka organizace. 

Vznik nového pracovního místa je způsoben přirozenou fluktuací, rozšiřováním 

autosalonů a vznikem nových autosalonů. Podnět pro vznik nového pracovního místa dávají 

vedoucí středisek, při vzniku většího množství nabídky pracovních pozic se náborem 

zaměstnanců zabývá vedení firmy. 

           Počet zaměstnanců se do roku 2008 neustále navyšoval až k hranici 250 zaměstnanců. 

V současnosti je ve firmě AUTO Heller zaměstnaných 252 pracovníků, včetně 8 pracovnic na 

mateřské dovolené. V případě dlouhodobější nemoci nebo mateřské dovolené se tento 

dočasný nedostatek nahradí přijetím zaměstnance na dobu určitou. 

         Firma AUTO Heller má dle ustanovení §35 odst. 1 zákona o zaměstnanosti povinnost 

do 10 kalendářních dnů oznámit příslušnému úřadu práce volná pracovní místa a jejich 

charakteristiku a neprodleně, nejpozději do 10 kalendářních dnů, oznámit obsazení těchto 

míst. 

          K získávání nových zaměstnanců byla již také využita personální agentura, ovšem 

s negativním výsledkem. Tato metoda je nákladná a nikoliv vždy tomu odpovídá kvalita          

a spolehlivost jejich služeb. Vedení společnosti AUTO Heller upřednostňuje inzerci ve 

sdělovacích prostředcích, spolupráci se vzdělávacími institucemi a doporučení současných 

pracovníků. 

         Popis a specifikaci obsazovaného pracovního místa určuje obchodní ředitelka firmy na 

doporučení vedoucích středisek. Nejdůležitější charakteristiky pracovního místa se stávají 

součástí informací obsažených v nabídce zaměstnání a umožňují uchazeči rozhodnout se, zda 

na nabídku reagovat. 
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          Ve firmě je vytvořena databáze žadatelů o pracovní místo, která obsahuje všechny 

došlé žádosti. Tato forma výběru je velmi operativní a finančně nenáročná. Do databáze se 

přidávají na doporučení vedoucích servisních služeb i schopní studenti a učni vykonávající 

zde praxi v rámci spolupráce se vzdělávacími institucemi. 

            Výběr pracovníků má na starost obchodní ředitelka, která provádí s uchazeči výběrový 

pohovor. V prvé řadě se uplatňuje zkoumání životopisu, poté následuje strukturovaný 

pohovor s okruhem připravených cílených otázek. Důležitou součástí je také využití sledování 

neverbální komunikace uchazeče, její adekvátnost, popř. zbytečná důraznost. Okruh otázek 

směřuje na jejich vzdělání, praxi a odborné schopnosti. V úvahu se berou nejen odborné, ale i 

osobnostní charakteristiky uchazeče, jeho potenciál a flexibilita. Výsledky přijímacích 

pohovorů sděluje písemně obchodní ředitelka. Pracovník je přijímán na hlavní pracovní 

poměr s tříměsíční zkušební dobou, po uplynutí zkušební doby je zaměstnán na dobu 

neurčitou. Pracovní poměr na dobu určitou je využit v případě zástupu na peněžitou pomoc 

mateřství. Neúspěšní kandidáti jsou informováni včas a adekvátním způsobem, zároveň je jim 

nabídnuto možné následné zařazení do firmy ovšem na jinou pozici. 

          Každý nový zaměstnanec vyplní vstupní dotazník se svými údaji a absolvuje lékařskou 

prohlídku firemním lékařem a školení bezpečnosti prováděné technikem, pro zaměstnance, 

kteří jezdí firemními vozy je připraveno také školení řidičů. Podle dané profese následuje 

školení na jednotlivá pracovní místa. Zaměstnanec je po zkušební době zařazen do 

certifikačního procesu na stanovenou pozici a musí absolvovat zkoušky předepsané 

společností Import VOLKSWAGEN Group s.r.o. 

 

4.1.4 Hodnocení pracovníků 

            Hodnocení pracovníků ve firmě je odvislé podle vykonávané profese. U technicko-

hospodářských pracovníků je hodnocení neformální od vedoucích pracovníků dle daného 

výkonu, dle prodeje a okolních pracovních činností. U dělnických profesí je hodnocení 

závislé na kvalitě a kvantitě odvedené práce, které jsou zpracovávány do výkonových tabulek. 

V případě závady, je tento problém zaznamenám oddělením řízení jakosti a poté vyhodnocení 

vzniklých chyb.     

          Zaměstnanec, který nedosahuje plánovaných výkonů, které jsou sledovány vedením 

společnosti je nejprve uděleno slovní napomenutí, při dalších rozporech s výsledky práce je 
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řešen finančním postihem ve formě snížení odměn. Výkonnému zaměstnanci jsou naopak 

odměny navýšeny. 

         K formálním hodnocením dochází pouze jednou za rok na firemním večírku, kde 

jednatel firmy provede zhodnocení uplynulého roku a zároveň vytyčení nových cílů a plánů. 

Poté jsou vyhlášeni nejlepší zaměstnanci daného roku a odměněni drobnými dárky, finanční 

odměnou nebo nepeněžním benefitem. 

          Ve firmě není vedena dokumentace zaměřená na tuto personální činnost. K hodnocení 

se využívá dat z oddělení jakosti a ze zpracovaných výkonů jednotlivých středisek. Jejich 

zpětnou vazbou jsou tedy výše odměn pro jednotlivé pracovníky. 

          Objektivním činitelem k hodnocení pracovníků servisu a prodeje jsou také výsledky 

spokojenosti zákazníků vytvářené společností AISA, ve kterých srovnává přístup a provedení 

servisních služeb a úroveň prodeje nových vozů s ostatními autorizovanými dealery značky 

v České republice. Na portál s výsledky mají přístup vedoucí pracovníci hodnocených 

středisek. Tyto výsledky mají měsíční cyklus a jsou brány za celé středisko. 

          U dělnických profesí je jejich práce kontrolována manažerem kvality a tyto výsledky 

následně vyhodnocovány. Jakékoliv pracovní nedostatky jsou okamžitě řešeny 

 

4.1.5 Rozmísťování pracovníků a ukončování pracovního poměru 

Rozmísťování pracovníků probíhá podle aktuální potřeby firmy obsadit pracovní místo 

vhodným zaměstnancem. Podle druhu pracovního místa se vybírá v rámci vnitřní či vnější 

mobility. V případě obsazení vyšší pracovní pozice je využíváno povyšování pracovníků, 

popř. převádění pracovníků na jiné pracoviště. Na základní pracovní místa jsou využity vnější 

mobility. Tento proces zahrnuje přijetí nového pracovníka na základě požadavků, které jsou 

stanoveny ve specifikaci a popisu pracovního místa. 

             K přeřazování na nižší funkce nedochází, jelikož na vyšší pozice se dostávají již 

ověření zaměstnanci, proto zde dochází k výměně pracovní pozice pouze v případech žádosti 

samotného zaměstnance na odchod, ze zdravotních, rodinných nebo jiných důvodů. 

K povyšování pracovníků je využit direktivní způsob na základě rozhodnutí jednatele              

a obchodní ředitelky společnosti. 

           Ukončování pracovního poměru je ve většině případů řešeno dohodou o rozvázání 

pracovního poměru. Ukončování pracovních poměrů má v kompetenci obchodní ředitelka 
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firmy na základě informací od vedoucích jednotlivých středisek. Počet zaměstnanců se 

každoročně zvyšuje od roku založení 1992 až po rok 2009 kdy v současnosti pracuje u firmy 

AUTO Heller 252 zaměstnanců. 

          Za rok 2007 byla míra fluktuace 10,5 %, což je ještě optimální hodnota a hodnota nižší 

než průměrná míra fluktuace v České republice, jenž je na úrovni cca 15%. Za rok 2008 již 

tato statistika není tak optimální a překračuje průměr ČR s hodnotou 17,6%. A pro rok 2009 

tento údaj znovu vzrostl na 17,8 %. Podle dostupných dat je optimální fluktuace v rozmezí 5 - 

10 % , jelikož automobilový průmysl je z hlediska fluktuace na nejvyšších příčkách, zvolil 

jsem zdravou fluktuaci na 10 %. 

Graf č. 4.1 :Fluktuace firmy AUTO Heller  vs. doporučená úroveň fluktuace 
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Tab. 4.2: Porovnání fluktuace ve firmě AUTO HELLER s doporučenou úrovní 

 r.2007 r.2008 r.2009 

Auto Heller 10,5 17,6 17,8 

zdravá fluktuace 10 10 10 

                                    Zdroj: vlastní zpracování 

            Přes poloviční podíl na fluktuaci mají odchody zaměstnanců s dobou pracovního 

poměru kratší než 1 rok, což nese řadu negativ jako: přechodné zhoršení péče o zákazníky, 
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zvýšené náklady na udržení funkčních procesů a náklady na výběr a adaptaci nových 

zaměstnanců. 

Tab. 4.3: Fluktuace zaměstnanců s pracovní  smlouvou do 1 roku 

 r.2007 r.2008 r.2009 

Auto Heller 5,9 8,6 8,9 

                                Zdroj: vlastní zpracování 

 

4.1.6 Odměňování pracovníků 

            Finanční hodnocení probíhá v podniku trojím způsobem. Dělníci jsou placeni 

úkolovou mzdou, technicko-hospodářští pracovníci časovou mzdou, kromě prodejců 

automobilů, kteří jsou odměňováni podílovou mzdou. Prémie u THP jsou upravovány dle 

jednotlivých profesí v organizaci. Prodejci nových a ojetých vozů jsou odměňováni 

garantovaným základním platem, plus provizí za prodané množství. Pro výpočet podílové 

(provizní) mzdy je vytvořena výpočtová základna, z které se následně procentuálně rozděluje 

peněžní odměna. Touto formou si může zaměstnanec mzdu i zdvojnásobit. Ve firmě 

rozhoduje o výši odměn vedení společnosti, jež zahrnuje jednatele společnosti, obchodní 

ředitelku a finančního ředitele. Každý z nich je kompetentní pro určitý okruh firemních 

středisek, viz příloha č.2.            
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Graf č. 4.2: Vývoj průměrné hrubé měsíční mzdy v ČR (dle metodiky CZ NACE) a u firmy 
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              Zdroj: vlastní zpracování 

            Mimořádné prémie jsou udělovány 2 krát ročně, jejich výši předkládá jednateli 

společnosti finanční ředitel, který vychází z celkového hospodářského vývoje firmy. 

            Po třech měsících zkušební doby se mzda již příliš nenavyšuje, jde spíše o symbolické 

navýšení. Poté se výše mzdy odvíjí od pracovního zařazení a výkonu zaměstnance. 

          Pro příklad jsou zde uvedeny průměrné mzdy nejčastějších profesí ve firmě a jejich 

vývoj v letech 2007, 2008 a 2009. Z grafu lze rozeznat, že mzdy těchto povolání se postupně 

dorovnávají.   

Graf č. 4.3: Vývoj průměrné mzdy dle nejčastějších pozic u firmy AUTO Heller 
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         Zdroj: vlastní zpracování    
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Motivace zaměstnanců probíhá především mzdovým ohodnocením. K motivaci 

přispívá i možnost kariérního růstu, jelikož se v první řadě hledá potenciál ve vlastních 

řadách. Mzda se vyvíjí podle jednotlivých profesí různě podle poptávky na trhu a kvality 

odvedené práce. Ze získaných dat je zde uveden procentuální vývoj mezd za roky 2008           

a 2009 dle jednotlivých profesí ve firmě AUTO Heller. 

Graf č. 4.4: Procentuální růst mezd dle profesí 
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     Zdroj: vlastní zpracování 

 

V podniku je i řada motivujících zaměstnaneckých výhod, které podporují spokojenost 

zaměstnance a tudíž mají vliv na jeho pracovní výkon. 

Mezi firemní výhody pro zaměstnance patří: 

• životní připojištění uzavřené u společnosti ING Pojišťovna a GENERALI v hodnotě 

666,- Kč měsíčně pro zaměstnance pracující ve firmě déle než 5 let a pro hierarchicky 

vyšší pracovní pozice dříve;    

• penzijní připojištění v rozmezí 300 až 500 Kč, jejichž výši a udělení navrhuje 

obchodní ředitel firmy a schvaluje jednatel společnosti, zajišťuje ING Pojišťovna a.s. 

a Česká Pojišťovna; 

• zvýhodněné stravování ve společnosti AUTO Heller s padesáti pěti procentním 

doplatkem zaměstnavatele; 
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• vánoční a mikulášské balíčky při pořádání firemních večírků s kulturním programem     

a veškerým občerstvením zdarma; 

• půjčování automobilů zaměstnancům z půjčovny za zvýhodněné ceny; 

• balená pramenitá voda pro všechny zaměstnance; 

• výhodnější tarify pro mobilní volání se společností T-MOBILE i pro rodinné 

příslušníky; 

• možnost zvýhodněné koupě počítačů a jeho následný servis v IT oddělení; 

• dárky při životních jubileích; 

• zaměstnanecké půjčky.                                                                                                                            

       O veškerých výhodách jsou zaměstnanci obeznámeni při jejich přijetí a následně při 

pracovních poradách. Pořádaní firemních akcí je sdělováno pomocí intranetu a formou 

plakátů.      

 

4.1.7 Vzdělávání a rozvoj pracovníků           

AUTO Heller, jakožto autorizovaný prodejce vozů a autorizovaný servis klade vysoký 

důraz na školení, které je nedílnou součástí pracovních povinností zaměstnanců. S nárůstem 

komplexnosti činností, rychlostí technických změn a pokroku, stoupajícím očekáváním 

zákazníků a silnou konkurencí ;  to vše vede k tomu, že se zvyšují nároky na personál              

a zaměstnanci musí vykonávat práci efektivně a produktivně. Aby se vyhovělo požadavkům 

této filosofie, organizace vynakládá vysoké finanční prostředky na školení zaměstnanců.       

            V podniku je vzdělávací a školící systém pro zaměstnance založen podle typu 

střediska společnosti a profesního zařazení. Vzdělávání a školení probíhá v průběhu celého 

roku a podle aktuálních potřeb. Výuka cizích jazyků probíhá dobrovolně v prostorách 

společnosti s celkovým proplácením zaměstnavatele. 

           Nově přijatý pracovník má za úkol ve zkušební době doplnit okruh potřebných znalostí 

pro vykonávání své profese. Je přidělen ke zkušenějšímu zaměstnanci, který za něj následně 

zodpovídá. U nově přijatých THP probíhá zaškolování jejich přímým nadřízeným. 

        Školení probíhají dle norem importéra a nutnosti splnění požadovaných znalostí 

s následným obdržením certifikátu. Školení probíhá externě, současně se všemi 

  34



autorizovanými prodejci a servisy koncernu Volkswagen v České republice. Kurzy probíhají 

více dní, několikrát v roce a jsou zaměřovány na nové modely uvedené na trh. 

          Společnost Auto Heller s.r.o. podporuje také distanční studium zaměstnanců na 

vysokých školách, v rámci soukromých vysokých škol platí zaměstnancům školné dané škole, 

čímž se podílí na zvýšení hodnoty lidského kapitálu a produktivity. Na tyto náklady se pohlíží 

z hlediska dlouhodobějších investic, které se posléze firmě vrátí. 

         Rozvoj pracovníků probíhá také formou celorepublikových soutěží mezi jednotlivými  

servisními profesemi značek Audi, Škoda, Seat a Volkswagen, z nichž se nadále postupuje do 

mezinárodních kol – Top Servise People, v kterých již obsadili i nejlepší místa, což dokazuje 

vysokou odbornost a profesionalitu těchto zaměstnanců. 

         Podnik pořádá  pro každý specifický typ zaměstnanců různé druhy kurzů, patří sem 

např. kurzy: 

• profesionální služby zákazníkům pro pracovníky I. Linie společnosti Auto Heller, 

s.r.o.,      

• strategické plánování a plán osobního prodeje jako efektivní nástroj prodejce, 

• implementace  integrovaného marketingu do řídícího systému firmy, 

• jak správně a efektivně komunikovat po telefonu pro servisní techniky společnosti. 

 

4.1.8 Pracovní vztahy 

        Vztahy mezi nadřízeným a podřízeným jsou upravované pracovní smlouvou                  

a organizačním řádem organizace. Ve firmě jsou udržovány dobré pracovní podmínky, 

vrcholový management má zájem znát potřeby a názory řadových zaměstnanců. O pozitivní 

přístup k týmové práci zaměstnanců se snaží vedení již při výběrových řízeních nových 

pracovníků. 

         Odborová činnost ve firmě není uskutečňována a v budoucnu se nepočítá s jejím 

založením. V současnosti zde není realizována ani zaměstnanecká rada, zaměstnavatel tedy 

informuje zaměstnance o ekonomické, finanční situaci podniku a o možném vývoji 

zaměstnanosti na hromadných firemních akcích pořádaných dvakrát do roka. Střední a top 

management o těchto výsledcích jedná na poradách, které se uskutečňují jednou týdně. 
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         O dobrém pracovním kolektivu a jeho pracovních vztazích značí i to, že z 252 

zaměstnanců ve firmě pracuje deset manželských párů, čtyři otcové se synem a další tři 

příbuzenské vazby. Z toho se dá posoudit, že zaměstnanci mají pozitivní tendenci 

k doporučení práce v této firmě. 

           Jelikož si je vedení firmy vědomo toho, že pracovní vztahy mají významný vliv na 

kvalitu a efektivitu personální činnosti, snaží se tento kolektiv neformálně utužovat 

pořádáním společných akcí, např. vánoční večírek, fotbalový turnaj, den dětí a dalších 

společenských a sportovních akcí. 

           Při konfliktech na pracovišti, se tyto neshody řeší okamžitě vedoucím pracovníkem, 

který má tyto zaměstnance pod svým vedením. Tyto problémy se ovšem vyskytují velmi 

ojediněle a ne do takové míry, že by narušovalo klima firmy. 

 

4.1.9 Péče o pracovníky 

         Zaměstnanci jsou pro firmu nejdůležitějším zdrojem, který má organizace k dispozici          

a pomocí něhož zajišťuje dlouhodobou prosperitu firmy, současně představují významnou 

nákladovou položku. Společnost AUTO Heller si uvědomuje, že úspěšnost                       

a konkurenceschopnost je v rozhodující míře závislá na pracovnících a jejich schopnostech. 

Ve firmě probíhá jednosměnný pracovní provoz, ovšem s různým časovým nástupem 

do práce. Každý zaměstnanec má 8 hodinový pracovní cyklus. Autosalony společnosti se 

otevírají již od 6.30, k přejímce automobilů servisním technikem a od 7 hodin k prodeji 

nových i ojetých vozů, zavírají se v 18.00. Rozsáhlejší časový prostor ke střídání příchodů 

jednotlivých prodejců a servisních techniků zvyšuje flexibilitu pro zákazníka a snižuje 

demotivaci jednotvárnosti začátku pracovní doby. 

         U THP má pracovní doba rovnoměrný cyklus, začíná v 7.00 a končí v 15.30 od pondělí 

do pátku. Jednatelem společnosti je přestávka na jídlo a oddech stanovena po 4,5 hodinách 

práce. Tato přestávka není započítávána do pracovní doby. V prostorách firmy mají 

každodenní nabídku 4 druhů teplých jídel s nadpoloviční úhradou zaměstnavatele a širokou 

škálu občerstvení a nápojů. V případě žádosti zaměstnance o úpravu pracovní doby z různých 

rodinných či zdravotních důvodů, snaží se jim být v rámci možností firmy vyhověno. 

       Zaměstnanci firmy mají podle Zákoníku práce nárok na 20 dnů dovolené. Další dovolená 

již není poskytována. Dovolená se hlásí minimálně 14 dní dopředu písemnou nebo verbální 
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formou svému nadřízenému. Nutnost ohlášení také závisí na pozici, kterou pracovník 

vykonává a jeho zastupitelnosti v době nepřítomnosti. 

        Společnost AUTO Heller, má v Ostravě na Cihelní ulici 4 autosalony, každý z nich je 

vybaven prostorem pro nabídku a prodej automobilů, příjem oprav a koupi náhradních dílů. 

V horních prostorách autosalónů se nachází kanceláře pro jednotlivé vedoucí středisek           

a administrativní pracovníky. Součástí areálu je i budova v němž sídlí vedení společnosti. 

V autosalonu Volkswagen je umístěna jídelna pro zaměstnance. Firma má také pobočky 

ve městech Opava, Frýdek Místek a Třinec. Vedení těchto autosalonů přijíždí minimálně 

jedenkrát týdně do Ostravy na firemní poradu, při které jsou obeznámeni s potřebnými 

skutečnostmi. Organizace využívá služeb bezpečnostní agentury k ochraně majetku po celých 

24 hodin denně. 

         Preventivní prohlídky jsou prováděny dle vnitřního předpisu u smluvního lékaře a to 

podle profese: 

• THP a dělníci nejméně 1 x za 5 let, 

• řidiči nad 50 let nejméně 1 x za 2 roky, 

• karosáři a lakýrníci nejméně 1 x za 2 roky. 

 

4.1.10 Personální informační systém 

            Personální informační systém obsahuje detailní a aktuální informace o zaměstnancích 

a je nezbytným podkladem pro provádění všech personálních činností. Oprávnění pro práci s 

tímto systémem má pouze personální oddělení firmy, které nese odpovědnost za jeho formální 

správnost a nejvyšší vedení společnosti. 

           Modul Personalistika v programu Helios lze využívat k zaznamenávání pracovních 

míst včetně podmínek k výkonu a odměňování. Umožňuje zaznamenat organizační strukturu  

firmy, včetně možnosti provázání z hlediska podřízenosti a nadřízenosti jednotlivých 

pracovních míst., dále také profesi, popis funkce a všechny činnosti vykonávané v organizaci. 

            Evidenci personálních, mzdových a osobních údajů o zaměstnancích obsahuje pořadač 

karet zaměstnanců. Každý pracovník, kterému je proplácena jakákoliv forma mzdy nebo 

náhrad, musí mít zavedenou svou kartu. Systém automaticky zaznamenává některé změny 

provedené na kartě a tyto změny pak eviduje v samostatných pořadačích. Takovými pořadači 
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jsou např. Zařazení zaměstnance, údaje o zdravotní pojišťovně, jazykových znalostech, 

vyplácených paušálech nebo naopak o prováděných srážkách evidovaných zaměstnanců           

a dosaženém vzdělání.  

         Jsou zde také zaznamenávány údaje o školeních nebo školených oblastech, data vzniku 

nároků na starobní důchod, lékařské prohlídky a penzijní a životní pojištění.  

         Do roku 2007 byl ve firmě provozován počítačový informační systém dodaný 

společností Import VOLKSWAGEN Group s.r.o, který i v současnosti využívají téměř 

všichni autorizování dealeři koncernu Volkswagen. V roce 2007 společnost přešla k 

přehlednějšímu systému Helios, který také využívá největší koncernový prodejce automobilů 

v České republice AUTO Jarov s.r.o.  

 

4.2 Souhrnná interní analýza 

Po provedené personální diagnóze jednotlivých činností ve firmě AUTO Heller s.r.o. 

jsem dospěl k těmto poznatkům: 

Silné stránky: 

•  kvalitní systém vzdělávání a rozvoje pracovníků, 

•  personální informační systém v elektronické podobě, 

•  podpora dobrých pracovních vztahů a celkové pozitivní klima ve firmě, 

•  hodnotný systém péče o pracovníky, vysoká míra benefitů pro zaměstnance, 

•  certifikát 9001:2000 osvědčuje splnění požadavků evropského systému řízení jakosti, 

•  odměňování pracovníků s velkou variabilní složkou, zvyšující motivaci, 

•  velká loajalita zaměstnanců, 

•  průměrná mzda převyšující průměr ČR, 

•  možnost kariérního růstu, 

•  lokalita sídla společnosti a její renomé. 
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Slabé stránky: 

• velká míra fluktuace zaměstnanců, 

• nedostatečná analýza pracovních míst, 

• netransparentní personální plánování, 

• chybějící písemná podoba personální strategie odvíjející se z hlediska celkové firemní 

strategie, 

• nedochází k vyhodnocování příčin odchodu zaměstnanců, 

• neprovádí se písemný průzkum spokojenosti zaměstnanců. 

 

4.2.1 Zhodnocení 

         Personální strategie firmy nemá písemnou podobu a je vedena obchodní a personální 

ředitelkou v jedné osobě. Je ovšem velkou měrou konzultovaná s vedoucími pracovníky          

a s externími poradci. Velká část personálních činností je velmi dobře provedená, např. 

vzdělávání a rozvoj pracovníků, péče o pracovníky a pozitivní firemní kultura. Firma 

s přesahujícím počtem 250 zaměstnanců by již měla mít samostatné personální středisko 

zajišťující převážnou část vedení personalistiky. Zvýšenou pozornost bych zaměřil na 

zjišťování spokojenosti zaměstnanců a zpětnou vazbu příčin jejich odchodů.  

 

4.2.2 Rizikové faktory 

 Personální řízení: 

• vedoucí pracovníci nejsou proškoleni z hlediska personalistiky a nevyužívají metody 

koučingu, 

• nevytvořená písemná podoba personální strategie a veřejně přístupný motivační 

program pro zaměstnance. 
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Personální plánování: 

• personální plánování dlouhodobějšího charakteru ve firmě není, 

• potřeba nových zaměstnanců se řeší z krátkodobého časového hlediska. 

Rozmísťování pracovníků: 

• nedostatečná analýza pracovního místa a z toho vyplývající možnost špatného výběru 

pracovníka na danou pozici, 

• nedostatečná implementace zaměstnance zařazeného na nové pracovní místo, popř. na 

jinou pracovní pozici. 

Odměňování  pracovníků: 

• rozdílné základní mzdové ohodnocení pracovníků na stejné pozici může vyvolat jejich 

nespokojenost a možnou frustraci. 
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5 Návrhy a doporučení 

Souhrnná personální analýza firmy AUTO Heller s.r.o. znázornila její silné a slabé 

stránky. Své návrhy a doporučení jsem zaměřil na oblast personální strategie a jejich cílů, 

rozmísťování pracovníků, ukončování pracovních poměrů a sféru zaměstnaneckých výhod. 

Firma AUTO Heller s.r.o. by si měla udržet kvalitní zaměstnance, renomé a pozitivní firemní 

kulturu. 

 

   5.1 Oblast personální strategie 

          Personální strategie ve firmě nemá písemnou podobu a vedoucí manažeři jednotlivých 

středisek nejsou dostatečně proškolení na pojetí správného personálního vedení. Veškeré 

činnosti zastávají ze svého osobního přesvědčení a zvyšování ziskovosti. 

Navrhuji, aby personální strategie dostala písemnou podobu s periodicitou 1 roku 

vycházející z podnikatelské strategie a jejich obchodních cílů. Dále doporučuji proškolit 

vedoucí manažery z oblasti personalistiky a ukázat jim možnosti koučingu. 

AUTO Heller má nyní 252 zaměstnanců a na oblast personálního vedení                       

a personalistiky jsou celkem 2 lidé, proto je žádoucí zvýšení kvalifikace vedoucích manažerů 

a tím i zjednodušení práce personálního týmu. Vytvořená personální strategie by měla být 

konzultována a přednesena vedoucím manažerům. Zvýšení kvalifikace v oblastech koučingu 

ukáže manažerům možnosti rozvoje potenciálu svých podřízených zaměstnanců.  

 

5.2 Oblast rozmísťování pracovníků a ukončování pracovních poměrů 

Rozmísťování pracovníků a ukončování pracovních poměrů nemá další zpětnou vazbu 

pro její vyhodnocení. Adaptace nových zaměstnanců na určenou pracovní pozici neprobíhá 

dle zjištěné fluktuace do 1 roku optimálně. 

Doporučuji, aby při začleňování nových zaměstnanců vznikla funkce mentora 

zajišťující  plynulé zařazení zaměstnance na pracovní místo a také do pracovního kolektivu      

a to po dobu trvání 6 až 12 měsíců. Mentor jako jeho partner, který pracuje ve stejné oblasti 

má možnost předat své zkušenosti, získat nové názory a zároveň si vytvořit kvalifikovaného     

a prověřeného spolupracovníka. Nový pracovník získá kolegu, který mu pomůže při začlenění 
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se do kolektivu, seznámí ho s chodem firmy i s pracovními postupy. Činnost mentora by byla 

ohodnocena jednou za rok, popř. zhodnocena při jeho následném kariérním postupu. 

Dále doporučuji zavést dotazník pro nové zaměstnance po uplynutí zkušební doby 

zaměřený na uchazečský pohovor, jeho pracovní zařazení a vysvětlení pracovních činností. 

Zaměstnanec, který podá žádost o ukončení pracovního poměru obdrží dotazník zaměřený na 

důvody k ukončení pracovního poměru. Tyto informace budou poté zpětně vyhodnoceny        

a provedeny zlepšení zjištěných negativů. 

 

5.3 Oblast zaměstnaneckých výhod 

  Škála zaměstnaneckých výhod ve firmě AUTO Heller s.r.o. je široká. Především 

podpora dalšího vzdělávání, životní připojištění, penzijní připojištění, výhodné tarify pro 

mobilní volání, půjčování automobilů zaměstnancům za zvýhodněné ceny, zaměstnanecké 

půjčky a další. 

Doporučuji vytvořit dotazník spokojenosti zaměstnaneckých výhod (viz. příloha č.3), 

který bude předložen zaměstnancům k anonymnímu vyplnění, zjistí preferované výhody, 

stupeň informovanosti o výhodách i návrhy možných zlepšení.  Oblast výhod společně 

s dotazníkem může být nabídnuta studentům vysokých škol pro témata diplomových prací.      

Po vyhodnocení dotazníků se současné výhody z hlediska možností přiblíží 

k potřebám pracovníků, čímž se zvýší jejich efektivita. 

Současně navrhuji vytvořit paušálně zvýhodněné stravování formou stravenek, které 

budou akceptovatelné ve firemním stravovaní i v ostatních zařízeních, což zvyšuje možnost 

volby zaměstnance a zároveň tlačí na zvýšení kvality současného provozovatele. 

Poslední doporučení bych zaměřil na informovanost zaměstnanců o poskytovaných 

výhodách firmy pomocí intranetu společnosti. Vzniká tak nenákladná a aktuální nabídka 

možností využití zaměstnaneckých výhod a lepší transparentnost. 
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6 Závěr 

Personalistika a její nejnovější koncepce řízení lidských zdrojů je komplikovaná 

součást celkového fungování společnosti. Správně naplánovat potřebu nových zaměstnanců, 

vybrat pracovníky vhodné pro danou práci, adekvátně je ohodnotit a zároveň je podporovat 

k využití jejich potenciálů představuje pro personalistu a celou firmu namáhavou                    

a zodpovědnou práci. Ve firmě AUTO Heller s.r.o. není personální útvar zajišťující 

komplexně tuto činnost. Obchodní ředitel zastává současně funkci personálního ředitele, 

administrativní personalistiku a mzdy vede jeden pracovník. 

Cílem této bakalářské práce bylo zhodnotit personální strategii ve společnosti AUTO 

Heller s.r.o., na základě zjištěných výsledků navrhnout a doporučit zlepšení situace 

v problematických oblastech. 

Ze získaných údajů z jednotlivých personálních činností v podniku byla analyzována       

a vyhodnocena jejich realizace. Plánování pracovních míst probíhá v krátkodobém horizontu, 

nábor nových pracovníků probíhá na základě doporučení stávajících zaměstnanců a současně 

z evidence nabízených životopisů. Výběr zaměstnanců provází pohovor s personálním 

ředitelem a vedoucím manažerem střediska. 

Hodnocení pracovníků obstarávají vedoucí jednotlivých středisek neformálním 

charakterem, jehož cílem je motivovat zaměstnance jinou podobou než finančně. Formální 

hodnocení probíhá jednou ročně nejužším vedením. 

Velkou pozornost firma klade na vzdělávání a rozvoj pracovníků, jelikož si 

uvědomuje, že zaměstnanci jsou jejím největším kapitálem. Organizace školí své zaměstnance 

dle norem importéra a umožňuje další vzdělávání uvolňováním z pracovních činností             

a mnohdy i jejich úhradou. 

Za účelem zlepšení řízení lidských zdrojů a zvýšení jeho efektivity doporučuji firmě 

AUTO Heller s.r.o. zhotovit písemnou podobu personální strategie, vzdělávat manažery 

v personalistice a koučingu. Dále navrhuji vytvořit funkci mentora, jenž by zajišťoval 

implementaci zaměstnance do firmy. Pomocí dotazníků vyvinout zpětné hodnocení 

poskytovaných zaměstnaneckých výhod a zároveň zvýšit jejich informovanost pomocí 

intranetu nebo informačními maily. 
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            Je nezbytné neustálé zlepšování jednotlivých personálních činností, jak pro rozvoj 

společnosti samotný, tak i pro konkurenceschopnost na trhu. Tyto hlediska se nejlépe 

uplatňují v období ziskovosti a dobré ekonomické situace. Získat loajalitu zaměstnance v této 

době je pro firmu velké pozitivum v případě ekonomických potíží. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  44



Seznam použité literatury: 

[1] ARMSTRONG, Michael. Personální management. Přel. J. Koubek; J. Berka. 1. vyd. 
Praha: Grada, 1999. 963 s. ISBN 80-7169-614-5. 

[2] ARMSTRONG, Michael. Řízení lidských zdrojů. Přel. J. Koubek. Praha: Grada 
Publishing, 2002. 856 s. ISBN 80-247-0469-2. 

[3] BĚLOHLÁVEK, František; KOŠŤAN, Pavol; ŠULEŘ, Oldřich. Management. 1. vyd. 
Brno: Computer Press, 2006. 724 s. ISBN 80-251-0396-X. 

[4] BRATTON, John; GOLD, Jeffrey. Human Resource Management: Theory and  
Practice. 2nd edition. Great Britain: Routledge, 2001. 432 pages. ISBN 0-8058-3862-
7. 

[5] DONNELLY, James; GIBSON, L. James; IVANCEVICH, M. John. Management. 
Přel. V. Dolanský; J. Koubek. - 1.vyd. Praha: Grada, 1997. 821 s. ISBN 80-7169-422-
3. 

[6] DVOŘÁKOVÁ, Zuzana  a kol. Management lidských zdrojů. 1. vyd.Praha: C.H. 
Beck, 2007. 485 s. ISBN 978-80-7179-893-4. 

[7] GRUBLOVÁ, Eva a kol. Podniková ekonomika. Ostrava: Repronis, 2007. 438 s. 
ISBN 80-86122-75-1. 

[8] KAŠÍK Josef; MICHALKO Milan a kolektiv. Podniková diagnostika. Ostrava: 
Tandem, 1998. 343 s. ISBN 80-902167-4-9. 

 

[9] KOUBEK, Josef. Personální práce v malých a středních firmách. 3. aktualiz. a rozš. 
vyd. Praha: Grada Publishing, 2007. 261 s. ISBN 978-80-247-2202-3. 

 

[10] KOUBEK, Josef. Personální práce v malých podnicích. 2. vyd. Praha: Grada  
Publishing, 2003. 248 s. ISBN 80-247-0602-4. 

 

[11] KOUBEK, Josef. Řízení lidských zdrojů: základy moderní personalistiky. 4. rozš. a 
dopl. vyd. Praha: Management Press, 2007. 399 s. ISBN 978-80-7261-168-3. 

 

[12] KOUBEK, Josef. Řízení pracovních sil a zaměstnanosti v podniku. 1. vyd. Praha: 
Vysoká škola ekonomická, 1995. 143 s. ISBN 80-7079-030-X. 

 

[13] MARTIN, David. Personalistika od A do Z. Přel. J. Bláha; A. Mateicicuc; Z. 
Kaňáková. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2007. 419 s. ISBN 978-80-251-1496-4 
 

[14] http://www.personall.cz/Fluktuace_I.html 

 



Seznam zkratek: 

s.r.o.:   společnost s ručením omezeným 

apod.:  a podobně 

tzv.:     takzvaně 

aj.;       a jiné 

popř.:  popřípadě 

viz.:     lze vidět  

Sb.:      sbírky 

IVG.:   Import VOLKSWAGEN Group 

r.z.:     registrační značka 

ISO.:   lnternational Organization for Standardization 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Přílohy:  

Příloha č. 1  Organizační schéma firmy AUTO Heller s.r.o. 

Příloha č. 2  Organizační schéma firmy AUTO Heller s.r.o dle středisek. 

Příloha č. 3 Dotazník spokojenosti zaměstnaneckých výhod. 
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Příloha č. 3 

 

 

 


