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Anotace 

Diplomová práce se zabývá popisem a analýzou jednotlivých personálních 

činností ve společnosti Czech Coal a.s. Jsou zde analyzovány jednotlivé 

personální činnosti tak, jak jsou skutečně uplatňovány ve společnosti. Závěrečná 

část se zaměřuje na rozšíření balíčku zaměstnaneckých výhod a to ve formě 

bezúročných půjček, sociálních výpomocí a půjček. Pro lepší názornost je 

diplomová práce doplněna tabulkami, grafy a přílohami. 

Klíčová slova: personální činnost, zaměstnanecké výhody, půjčky 

 

 

Summary 

This thesis deal with the description and analysis of individual personál activities in 

Czech Coal a.s. I have analysed individual personal activities, which are actually 

applied in the company. The final part is focused on extensit of employee´s 

amenities packet in the form of free loans, social help and loans. The thesis is 

supplemented by charts, graphs and appendices in order to maket he whole is 

more comprehensible. 

 

Keywords: personal activities, employee´s amenities, loans 
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1  ÚVOD 

„Má-li firma dojít tam, kam chce, musí znát směr a cíl cesty. Jinými slovy, musí si 

ujasnit svoji strategii. Vytvářejí ji, vymýšlejí, plánují a realizují lidé. Má-li být však 

ţivotná, musí být také pro lidi a o lidech ………“ 

Jiří Stýblo 

 

Lidské zdroje jsou nepostradatelným článkem pro úspěch kaţdé organizace. Je 

tedy zřejmé, ţe s nimi musí být nakládáno stejně obezřetně jako se zdroji 

kapitálovými, finančními a materiálními.  

Přesto je u nás stále velmi často řízení lidí povaţováno pouze za doplňkovou 

činnost, která se jen málo podílí na ziskovosti společnosti. Proto bych se chtěla ve 

své diplomové práci zaměřit na personální politiku a její analýzu u vybrané těţební 

společnosti – Czech Coal a.s.. 

První část mé práce bude zaměřena na charakteristiku společnosti a analýzu 

personálních činností. V konkurenčním boji se schopnost firmy řídit lidské zdroje 

stává prvořadou. Můţeme říct, ţe úspěch firmy stojí a padá s lidmi. Pokud nemá 

firma správné lidi na správných místech, nepomůţe jí ani nejlepší marketing a 

nejlépe sestavené plány financí.  

V další části diplomové práce se zaměřím na zhodnocení personální politiky, 

zejména v oblasti péče o zaměstnance. Na provedeném průzkumu chci dokázat, 

ţe je velmi důleţité znát ţebříček hodnot zaměstnanců, který se dá vyuţívat při 

motivování zaměstnanců k podávání lepších výkonů. Neboť důleţitou součástí 

řízení lidských zdrojů je také motivace zaměstnanců. Je třeba klást si otázky: Jaký 

nastavit systém motivace a hodnocení? Jak získat pro firmu opravdové odborníky 

v oboru? Jak si tyto odborníky udrţet? Jak dosáhnout loajálnosti zaměstnance 

k firmě? 

V poslední části navrhnu změny, které by mohly přispět ke zlepšení současné 

situace v oblasti péče o zaměstnance. 
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2  CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI 

Czech Coal je skupina zahrnující obchodníka s energetickými komoditami Czech 

Coal a.s., především s hnědým uhlím, elektrickou energií a povolenkami na emise 

skleníkových plynů. Společnost je dále tvořena těţařskými společnostmi Vršanská 

uhelná a.s., která disponuje uhelnými zásobami s nejdelší ţivotností v České 

republice v rámci stávajících územních limitů, Litvínovská uhelná a.s. s největšími 

uhelnými zásobami v České republice, a servisní společností Czech Coal Services 

a.s.. Součástí skupiny jsou i další obsluţné společnosti a majetkové účasti 

v regionálních teplárnách. 

 

Obrázek 1  Struktura společnosti Czech Coal a.s. 

Vršanská uhelná a.s. 

Zajišťuje těţbu hnědého uhlí v lokalitě Vršany v centrální části Severočeské 

hnědouhelné pánve. Společnost Vršanská uhelná a.s. disponuje uhelnými 

zásobami s nejdelší ţivotností v České republice v rámci stávajících limitů aţ do 

roku 2058. Zásoby k vytěţení obsahují přibliţně 323 mil. tun uhlí, které by mohly 

potencionálně zásobovat palivem i novou elektrárnu, respektive teplárnu po celou 

dobu její ţivotnosti. 
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Litvínovská uhelná a.s. 

Spravuje těţební lokalitu Československé armády včetně homogenizační drtírny a 

Úpravny uhlí Komořany. Zásoby uhlí do územně ekologických limitů představují 

41,6mil tun kvalitního hnědého uhlí s výhřevností 17,5 MJ/kg. Za těmito limity se 

dále nachází 750 mil. tun hnědého uhlí s nejvyšší výhřevností v České republice. 

Pokud se v krátké době neučiní ze strany vlády korekce UV č.444/1991, bude 

muset dojít jiţ v roce 2012 k radikálnímu sníţení těţby hnědého uhlí v této oblasti, 

a to z 5 mil tun aţ na 2,5 mil tun ročně. Hrozí téţ, ţe v roce 2021 bude muset být 

těţba v této lokalitě dočasně zastavena úplně. 

Czech Coal Services a.s. 

Zajišťuje sdílené sluţby v rámci skupiny Czech Coal: 

- v oblasti personální, 

- v oblasti ekonomické – zajišťování účetních operací, správa daní, 

- v oblasti výrobní – zajišťování přepravy vytěţených hmot prostřednictvím 

kolejové dopravy, 

- v oblasti bezpečnosti a ochrany  zdraví při práci, 

- v oblasti ochrany a tvorby ţivotního prostředí, 

- v oblasti laboratorní činnosti, 

- v oblasti důlně měřické činnosti. 

V obchodě s energetickými komoditami se jedná o společnost, která je flexibilním 

a spolehlivým partnerem, který kromě konkurenceschopných produktů nabízí i 

související sluţby s přidanou hodnotou a poradenství. 

V obchodě s hnědým uhlím, kde se na trhu v důsledku přetrvávající platnosti 

územních limitů těţby prohlubuje nerovnost mezi omezenou nabídkou a rostoucí 

poptávkou, je povinností společnosti Czech Coal a.s. zabezpečit rovné podmínky 

v prodeji uhlí vůči všem zákazníkům. 
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V oblasti produkce hnědého uhlí se společnost soustředí na: 

 kvalitní řízení jakosti uhlí a zákaznický servis tak, aby produkce vyhovovala 

nejvyšším nárokům na ochranu ţivotního prostředí, zdraví  a bezpečnost 

zákazníků. 

 dodrţení všech zákonných omezení při těţbě, včetně limitů hlučnosti a 

prašnosti. 

 revitalizaci ţivotního prostředí po těţbě nad rámec zákonem dané 

rekultivační povinnosti. 

Činnosti  většiny společností Czech Coal a.s. mohou různou měrou ovlivňovat 

jednotlivé oblasti ţivotního prostředí, tzn. oblast ochrany ovzduší, nakládání 

s vodami,  nakládání s odpady, obaly a nebezpečnými látkami a přípravky a další. 

V roce 2008 byla péče o ţivotní prostředí přednostně orientována na prevenci 

vzniku moţných negativních vlivů vyvolaných těţební činností a souvisejícími 

činnostmi. Maximální pozornost byla a je věnována zejména oblastem, kde je 

moţné ovlivňovat úroveň produkovaných emisí. 

Společnost Czech Coal a.s. se souběţně s těţbou hnědého uhlí zabývá také  

rekultivačními pracemi a zcela cílevědomě připravuje zahlazování své důlní 

činnosti v dlouhodobém předstihu. Vedení společnosti je si vědomo, ţe efektivně 

řešená a řízená těţba s promyšleným způsobem následné sanace a rekultivace 

můţe přinést do oblasti těţebních regionů takové prvky, které svým rozsahem a 

vyuţitím přesahují moţnosti běţných investorů. Rekultivačním procesem vytváří 

nejen novou krajinu formou zemědělských pozemků a kultur, lesů, vodních ploch 

a toků, ale také území určená zejména k rekreačním a sportovním účelům. 

Vznikají zcela nové krajinné prvky, jezera, novotvary převýšených výsypek, které 

v kontaktu s městy a obcemi předznamenávají nové. vyuţití této krajiny, zpravidla 

zcela odlišné od vyuţití území před zahájením těţby. V těţebních lokalitách 

skupiny Czech Coal bylo od počátku provádění rekultivačních prací k 31. 12. 2008 

zahlazeno 6 367 ha ploch po báňské činnosti. 

Společnost Czech Coal a.s. povaţuje za zásadní spolupodílet se na řešení 

problémů v regionu, kde sídlí naprostá většina jejích výrobních kapacit a bydlí 
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většina zaměstnanců. Regionální politika společnosti Czech Coal a.s. se tedy 

soustředí na Ústecký kraj, zejména na okresy Most a Chomutov. 

Znalost názorů obyvatel na svou činnost společnost povaţuje za důleţitý bod při 

rozhodování o zaměření svého dalšího rozvoje, včetně regionální politiky. 

Obyvatelé i ostatní subjekty sdělují své názory a připomínky přímo či elektronickou 

formou, a to odboru regionální politiky a komunikace Czech Coal a.s., či od května 

2006 také v Infromačním a komunikačním centru Spoluţití v Litvínově. 

HISTORIE 

1993 

Vznik Mostecké uhelné společnosti a.s., druhé největší hnědouhelné těţební firmy 

v České republice. 

1998 

Mostecká uhelná společnost je privatizována skupinou Appian Group. 

2002 

Skupina Appian Group a.s. získává licenci obchodníka s energetickými 

komoditami. 

2003 -2004 

Manaţeři Mostecké uhelné společnosti Antonín Koláček, Luboš Měkota, Vasil 

Bobela a Petr Pudil kupují prostřednictvím společnosti Severočeská uhelná a.s. od 

skupiny Appian Group energetická aktiva v České republice, která zahrnují mimo 

jiné akciové společnosti Appian Group a Mostecká uhelná. 

2005 

Vznik skupiny Czech Coal. Investoři odkupují od původního vlastníka energetická 

aktiva, která zahrnují Mosteckou uhelnou společnost, skupinu s největšími 

uhelnými zásobami v České republice, a společnost Czech Coal a.s., drţitele 

licence v obchodování s elektrickou energií od roku 2002. 
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2006 

Skupina Czech Coal a.s. zakládá se skupinou E.ON společný podnik v Teplárně 

Otrokovice a Energetice Malenovice. Do skupiny Czech Coal a.s. vstupuje 

nákupem minoritního podílu finanční investor Indoverse Czech Coal Investments 

Limited. 

2008 

Skupina Czech Coal a.s. je jedním z pěti největších dodavatelů elektrické energie. 

Skupina se člení na tři nové společnosti:  

 Vršanská uhelná a.s. 

 Litvínovská uhelná a.s. 

 Czech Coal Services a.s 

Hlavní předmět podnikání: Obchod s uhlím, energií a souvisejícími sluţbami, 

těţba a zpracování uhlí. 

Skupina Czech Coal a.s. v současné době poskytuje práci téměř šesti tisícům 

zaměstnanců a patří tak mezi nejvýznamnější zaměstnavatele především 

v Ústeckém kraji. 

 

Ekonomické údaje 

Tabulka 1 Ekonomické údaje – zdroj Czech Coal a.s. 

 

 

 

 

 

     2006 2007 2008 

Celkové konsolidované trţby za skupinu      
( mil.Kč ) 9 862 9 862 11 168 

Čisté trţby 8 607 8 293 8 647 

Celková aktiva 15 709 16 913 15 488 

Vlastní kapitál 3 355 5 658 6 376 

Cizí kapitál 12 354 11 256 9 112 

Počet zaměstnanců 6 398 6 205 5 864 
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Data roku 2008 oproti roku 2007 obsahují společnosti Czech Coal Services a.s., 

Litvínovská uhelná a.s. a Vršanská uhelná a.s., které vznikly na základě rozdělení 

bývalé Mostecké uhelné a.s., dále neobsahují společnosti E – Gate a.s., MUS-

Uniservis s.r.o, které byly prodány. Navíc obsahují nově vzniklé společnosti 

Prehnisten s.r.o. a Údrţba dolů Komořany a.s.  
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3  ANALÝZA PERSONÁLNÍCH ČINNOSTÍ 

3.1 STRUKTURA ZAMĚSTNANCŮ 

Společnosti, které tvoří součásti skupiny Czech Coal a.s., se rozprostírají 

především v severních Čechách jsou jedním z největších zaměstnavatelů v této 

oblasti. Práci zde nalezlo přes 5,8 tisíce občanů, zejména z okresu Most, který je 

proslulý dlouho dobu vysokou nezaměstnaností. Konkrétně tvořili občané okresu 

Most v roce 2008 přibliţně 8% zaměstnaných obyvatel. 

 

O 

Obrázek č. 2 Podíl zaměstnanců v obcích – zdroj Czech Coal a.s. 
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Cílem personální politiky společnosti je stabilní zkvalitňování lidských zdrojů pro 

úspěšný rozvoj obchodní a výrobní prosperity společnosti. 

V řízení zaměstnanosti vyuţívá společnost Czech Coal a.s. vnitřních zdrojů, 

vnitřních přechodů mezi obory a obsazování volných míst s ohledem na 

podnikovou hierarchii. 

Společnost se také zaměřuje na věkovou strukturu svých zaměstnanců, s cílem 

zlepšit průměrný věk zaměstnanců. Významná je také podpora absolventů 

středních a vysokých škol. Dochází tak k poklesu zaměstnanců, kteří dosáhli 

pouze základního vzdělání. Podpora a udrţení v regionu středoškolsky a 

vysokoškolsky vzdělaných obyvatel má kladný dopad nejen na společnost Czech 

Coal a.s., ale i pro tak jiţ sociálně oslabený kraj. Kvalifikační struktura společnosti  

vykazuje pokles zaměstnanců se základním vzděláním a vzestup zaměstnanců se 

středoškolským vzděláním. 

 

Tabulka 2 –Počty zaměstnanců  v roce 2008  - zdroj Czech coal a.s. 
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Průměrný měsíční počet 
zaměstnanců 77 732 1 031 2 067 

Počet zaměstnanců celkem k 31.12.2008 81 721 1 020 1 930 

Muži 45 590 755 1 420 

Ženy 36 131 265 510 
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Tabulka 3 – Celkový počet zaměstnanců společnosti – zdroj Czech Coal a.s 

Vývoj celkového počtu zaměstnanců 

Rok Počet 

2003 9 177 

2004 8 453 

2005 6 750 

2006 6 398 

2007 6 205 

2008 5 864 

 

 

Graf 1 – Vývoj počtu zaměstnanců ve společnosti 

 

Zdroj Czech Coal a.s. 
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Tabulka 4 -  Vzdělání  zaměstnanců – rok 2008 – zdroj Czech Coal a.s 

Vzdělání zaměstnanců skupiny Czech Coal (%  z počtu zaměstnanců ) rok 2008 
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VŠ - Bc., Mgr., Ing. Dr. 59,18 4,44 3,43 5,39 

SŠ + VOŠ (DiS.) 38,78 14,01 13,82 19,22 

UOsM ( učební obor s 
maturitou) 0 5,41 5,49 7,82 

UO bez maturity s výučním 
listem i bez 2,04 57,42 53,14 57,31 

Základní vzdělání 0 18,72 24,12 10,26 

 

Řízení lidských zdrojů ve společnosti Czech Coal a.s.  můţeme rozdělit na dvě 

hlavní části. První část se zaměřuje na upevnění a rozvoj profesí, které jsou 

klíčové pro bezvadné zabezpečení provozovaných technologií s cílem preventivně 

zamezit či minimalizovat fluktuaci, zejména u profesí, které vyţadují vysokou 

kvalifikaci. 

Odchody nad hranici přirozené fluktuace jsou ojedinělé, s vyšším podílem             

u vysoce kvalifikovaných pozic. Velkým problémem je obsazování míst, která 

vyţadují specifickou kvalifikaci, zejména vyučení v oboru elektro a strojním. 

Největší poptávku má společnost po provozních zámečnících, obsluze strojů a 

zařízení, strojvedoucích a vlakvedoucích. 

Pokles odchodu pracovníků je v současnosti ovlivněn také ekonomickou krizí. 

Neboť většina konkurenčních společností v průmyslových částech regionu 

utlumuje své kapacity. 
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Tabulka 5 – Pohyb zaměstnanců ve společnosti za rok 2008 -  zdroj Czech Coal a.s. 

Pohyb zaměstnanců ve společnosti skupiny Czech Coal a.s.v roce 2008 
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ODCHODY CELKEM 19 56 117 278 

z toho  muţi 11 46 79 212 

z toho  ţeny 8 10 38 66 

z toho do 29let včetně 2 14 17 32 

z toho ve věku 30-49let 
včetně 9 14 50 109 

z toho ve věku nad 50let 8 28 50 137 

z toho propuštěných - 
reorganizace 6 1 26 23 

NOVĚ PŘIJATÍ 50 24 32 82 

% CELKOVÉ FLUKTUACE 23,5 8,1 11,7 13,9 

 

Společnost Czech Coal a.s. velmi úzce a na vysoké úrovni spolupracuje s úřadem 

práce v Mostě a s celou sítí vzdělávacích zařízení v Ústeckém kraji. Spolupráce 

se projevuje zejména v oblasti aktivní politiky zaměstnanosti. 

Druhá část řízení lidských zdrojů se zaměřuje na jiţ zmiňovanou věkovou 

strukturu zaměstnanců. V současné době je průměrný věk zaměstnanců 

společnosti 46 – 47 let. 

V roce 2008 zahájila obchodní společnost Czech Coal a.s. reformu v řízení 

lidských zdrojů a firemní kultury. 
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3.2  KOMUNIKACE SE ZAMĚSTNANCI 

Ke komunikaci se zaměstnanci vyuţívají skupiny společnosti především porady, 

interní média, nástěnky, intranet a periodikum Důlní noviny. Zaměstnanci zde 

naleznou veškeré potřebné informace – např. vnitřní normy a směrnice 

společnosti, zprávy, aktuality i sdělení neformálního charakteru. 

Společnost se zaměřuje na informační systémy, které mohou poskytnout 

personální sluţby formou osobních konzultací, porad a informačních tabulí. 

V roce 2005 bylo zřízeno zaměstnanecké centrum, jehoţ sluţeb vyuţilo v roce 

2008 přibliţně 12 tisíc lidí.  

Zaměstnanci kromě osobního kontaktu mohou vyuţívat schránky centra či 

elektronického portálu. 

V závěru roku 2008 došlo ke změně v organizaci práce a bylo vytvořeno kontaktní 

pracoviště, jehoţ předností je poskytnutí komplexních sluţeb na jednom místě. 

Společnost také zřizuje oddělení psychologie práce. Cílem toho útvaru je 

poskytování komplexních sluţeb z oblasti psychologie práce, které jsou součástí 

koncepce psychologických činností  Czech Coal a.s.: 

 vstupní screening nově nastupujících zaměstnanců, 

 vstupní a periodické posuzování psychické způsobilosti exponovaných 

profesí a profesí, kde je posouzení povinné ze zákona, 

 výběrová psychodiagnostika, 

 vstupní a periodické vyšetření řidičů dle zákona č. 411/2005 Sb. 

 manaţerská psychodiagnostika 

 testování pedagogických výchovných pracovníků letních táborů, 

 psychologické poradenství, 

 assessment Center pro mistry a revírníky, 

 outdoorové aktivity pro vybrané týmy, 

 ostatní činnosti. 

Psychologické sluţby jsou poskytovány všem zaměstnancům firmy sesterských a 

dceřiných společností i externím zákazníkům. V roce 2008 prošlo psychologickým 

vyšetřením celkem 647 osob, z toho bylo 185 externích klientů. 
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3.3   NÁBOR ZAMĚSTNANCŮ 

Nábor zaměstnanců je upraven vnitřními předpisy společnosti pro daný rok. 

Společnost pouţívá tyto postupy: 

 Maximalizace zefektivnění činností 

 Racionalizace práce 

 Outsourcing 

 Vyuţívání vnitřní fluktuace 

 Vyuţívání pracovní síly při restrukturalizaci 

 Doporučení stávajících zaměstnanců 

 Spolupráce se školskými zařízeními v regionu 

 Výběrová řízení 

 Spolupráce s úřady práce 

3.4  HODNOCENÍ VÝKONNOSTI ZAMĚSTNANCŮ 

Hodnocení zaměstnanců patří v kaţdé organizaci k významným úkolům. Jedná se 

o poměrně účinný nástroj kontroly, ale také motivace. Pravidelné hodnocení by 

mělo být neodmyslitelnou součástí kaţdé personální politiky. 

Nejvíce je propracováno hodnocení zaměstnanců ve vedoucí skupině  Czech Coal 

a.s., které se provádí kaţdé čtvrtletí u zaměstnanců pobírajících individuální 

smluvní mzdu ( 42% zaměstnanců ). 

V ostatních skupinách společnosti se hodnocení provádí pouze jen u řídících 

pracovníků od úrovně vedoucích jednotlivých odborů. Postup je určen ve 

vnitropodnikových pravidlech. Vyuţívá se formy rozhovoru a standardizovaných 

formulářů, které jsou k dispozici hodnocenému i hodnotiteli [Příloha 1,2]. Pro 

personální práce jsou tvořeny výstupy, které slouţí jako podklad pro statistická 

data a pro informace potřebné k dalšímu plánování kariéry. 

3.5  SPOLUPRÁCE SE ŠKOLAMI A ABSOLVENTSKÉ PROGRAMY 

Společnost nabízí školám moţnost stáţí a odborného výcviku studentům. Rozpětí 

je široké, od konzultací diplomových prací studentů Vysoké školy báňské 

v Ostravě a Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, po vedení odborného 



Lenka Bomberová Piskačová; Personální politika a její analýza u těţební organizace 

 

2010 15 

výcviku v učebních oborech, např. elektro  - Střední průmyslová škola v Mostě, 

Střední průmyslová škola v Chomutově, Integrovaná střední škola Velebudice 

v Mostě. 

Společnost studentům nabízí moţnost vyuţití roční pracovní smlouvy v rámci 

absolventského projektu. Tuto roční pracovní smlouvu vyuţilo do dnešní doby 14 

zájemců. Z toho pět zájemců s vysokoškolským vzděláním, pět zájemců se 

středoškolským vzděláním a čtyři zájemci ze středního odborného učiliště. V roce 

2008 přešli tři absolventi z absolventského programu na standardní pracovní 

poměr a dvěma absolventům byl program prodlouţen. Celkové náklady na tento 

projekt činily v roce 2008 1 344 tisíc Kč, včetně dotací z úřadu práce. 

V současnosti se program realizuje bez dotací. 

3.6. ZAMĚSTNANCI V PŘEDDŮCHODOVÉM VĚKU A OUTPLACEMENT 

Pravidla pro řešení problematiky zaměstnanců v předdůchodovém věku jsou 

nejvíce rozvinuta ve vnitropodnikovém dokumentu „Zásady pro řešení pracovního 

poměru zaměstnanců před nárokem na starobní důchod a jejich odchodu do 

starobního důchodu“. Cílem pravidel v tomto dokumentu je, aby zaměstnanec 

získal dostatečné informace nezbytné pro další rozhodování v předstihu. Pokud 

dojde k dosaţení shody v řešení, vzniká zaměstnanci nárok na motivační odměnu, 

která se koncipuje v závislosti na odpracovaných letech u společnosti. Po odchodu 

do starobního důchodu mají moţnost zaměstnanci i nadále vyuţívat poukázek 

v rámci benefitových programů nebo vyuţívat rekreačních zařízení společnosti se 

slevou. 

Společnost Czech Coal a.s. řeší také problematiku outplacementu – pomoc 

pracovníkům propuštěným z důvodů nadbytečnosti. Zabezpečení zaměstnanců 

v případě ukončení pracovního poměru, provádění organizačních změn a 

racionalizačních opatření (včetně hromadného propouštění dle § 62  Zákoníku 

práce), řeší jak zákoník práce, tak ustanovení v kolektivních smlouvách. 

Zaměstnancům náleţí téţ zvýšené odstupné ve výši pětinásobku průměrného 

měsíčního výdělku s tím, ţe v případě rozhodnutí odejít před uplynutím výpovědní 

lhůty mohou získat ještě aţ další dva násobky. V případech realizace 
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organizačních změn ve společnost mají zaměstnanci dle kolektivní smlouvy mimo 

odstupného nárok na bezplatnou právní a psychologickou pomoc. 

Ve Vršanské uhelné a.s., Litvínovské uhelné a.s. nedošlo v roce 2008 k ţádným 

organizačním změnám kromě meziročního sníţení počtu pracovních míst, které 

bylo důsledkem racionalizace práce a realizací nových sníţených normativů 

osádek, jeţ bylo realizováno rámci přirozené fluktuace, bez nutnosti propouštění 

prostřednictvím organizační změny. 

3.7  KOLEKTIVNÍ SMLOUVY 

Kolektivními smlouvami je upravována velká část pracovněprávních podmínek. 

Smlouvy se vztahují na 95% zaměstnanců ( přibliţně 5 600 zaměstnanců ). Pouze 

ve společnostech Rekultivace a.s., Hipodrom Most a.s. a Infotea s.r.o. nepůsobí 

odborová organizace, a proto se tedy v těchto společnostech neuzavírá kolektivní 

smlouva. Vztahy mezi zaměstnanci a zaměstnavatelem se zde řídí pouze 

zákoníkem práce a vnitřními předpisy. 

3.8  ODMĚŇOVÁNÍ A VÝVOJ MEZD  

Kaţdému zaměstnanci přísluší mzda nejméně ve výši minimálního mzdového 

tarifu příslušného tarifního stupně, kam je zaměstnanec zařazen či mzda podle 

smlouvy o individuálních mzdových podmínkách.  

Mezi hlavní faktory, které ovlivňují vývoj mzdy zaměstnance jsou výkonnost 

zaměstnance, perspektivnost zaměstnance, konkurenceschopnost mzdy 

zaměstnance na relevantním trhu práce.  

Pohlaví nemá v oblasti odměňování ţádnou roli. Je třeba si, ale uvědomit, ţe ve 

výrobní technologii společnosti je nutná generová specializace, která je dána 

zaměřením na báňskou činnost a strojírenskou výrobu. Přesto mají ţeny i muţi ve 

společnosti  
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Tabulka  6 – Průměrná měsíční mzda – zdroj Czech Coal.a.s. a ČSÚ 

Vývoj průměrné mzdy 

Rok Czech Coal a.s. Ústecký kraj 

2006 20 040 Kč 18 094 Kč 

2007 20 135 Kč 19 596 Kč 

2008 20 350 Kč 19 870 Kč 

 

Ve výše uvedené tabulce je moţno porovnat průměrné mzdy ve společnosti 

Czech Coal a.s. s průměrnými  mzdami v Ústeckém kraji. Průměrná mzda 

společnosti Czech Coal a.s. se pohybuje nad průměrem Ústeckého kraje. Tato 

skutečnost nepochybně zvyšuje atraktivitu společnosti jako zaměstnavatele. 

3.9  ZAMĚSTNANECKÉ VÝHODY - BENEFITY 

Společnost Czech Coal a.s. kromě nadprůměrné mzdy v oblasti pouţívá 

k motivaci zaměstnanců také benefity. Nejedná se o odměny za odpracovanou 

dobu či pracovní výkon. Společnost Czech Coal a.s. nabízí pro své zaměstnance 

širokou škálu sociálních a zdravotních benefitů, které zpravidla nejsou vázány na 

pracovní pozice. 

Společnost přispívá v rámci zaměstnaneckých výhod na penzijní připojištění 

zaměstnanců, stravování, dopravu do zaměstnání apod. 

Zaměstnavatel si je dobře vědom, ţe podpora správného ţivotního stylu a návyků 

ovlivňuje pracovní výkonnost a sniţuje pracovní neschopnost, proto jsou do 

programu zaměstnaneckých výhod zařazeny aktivity z těchto oblastí, např. na 

zdravotní péči, příspěvek na sportovní činnosti. 

Systém zaměstnaneckých výhod je ve společnosti Czech Coal a.s., jak jsem jiţ 

zmínila, koncipován na spravedlivém přístupu k čerpání výhod. Přístup k čerpání 

zaměstnaneckých výhod je tedy závislý pouze na vlastním rozhodnutí jednotlivých 

zaměstnanců. 
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Tabulka 7 -  Přehled benefitů - zdroj Czech Coal a.s. 

Přehled ekonomických,zdravotních a sociálních benefitů 
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Kolektivní smlouva ne ano ano ano 

13.plat - průměrná výše ne ano ano ano 

Příspěvek na zdravotní péči ano ano ano ano 

Příspěvek na penzijní připojištění ano ano ano ano 

Příspěvek na stravování ano ano ano ano 

Sluţby spojené se závodním stravov. ne ano ano ano 

Smluvní autobusová doprava ne ano ano ano 

Nápoje a vitaminové preparáty ne ano ano ano 

Příspěvek na dětskou rekreaci ne ano ano ano 

Příspěvek na rodinnou rekreaci ne ne ne ano 

Rekondiční manaţerské pobyty ano ano ano ano 

Příspěvek na sportovní a kulturní čin ano ne ne ano 

1den volna na 1/4 samoţivitelům ano ano ano ano 

1týden dovolené nad základní výměru ano 2týdny 2týdny 2týdny 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lenka Bomberová Piskačová; Personální politika a její analýza u těţební organizace 

 

2010 19 

Ve společnosti Czech Coal a.s. je nejfrekventovanějším benefitem příspěvek na 

závodní stravování – společnost přispívá výší 55% ceny oběda – podíl stravujících 

se zaměstnanců v závodních jídelnách je 82%. 

Tabulka  8 – Podíl příjemců benefitů – zdroj Czech Coal a.s. 

Zaměstnanecké benefity - podíl příjemců z celkového počtu zaměstnanců 
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13.plat - podíl zaměstnanců   97,68 105,55 91,91 

Příspěvek na penzijní 
připojištění 54,1 81 83 90 

Příspěvek na zdravotní 
péči 100 100 100 100 

Příspěvek na stravování 100 78 84,7 81,7 

Smluvní autobusová 
doprava   40 40 40 

Příspěvek na sportovní 
činnost 100     5 

Jiné - dětská rekreace 
apod. 3,9 6 4,7 7,9 

Jiné - kombinace (kultura a 
sport ) 100       

 

 

Zaměstnavatel zaměstnancům přispívá s ohledem na platnou legislativu měsíčně 

na penzijní připojištění od 250 – 450 korun, tj. 1,5% vyměřovacího základu 

zaměstnance pro pojistné na sociální zabezpečení. V roce 2008 se jednalo            

o 3 309 osob, kterým zaměstnavatel takto přispíval. Měsíční průměrná částka byla 

382 korun na jednoho zaměstnance. 

Vzhledem k poloze pracovišť zajišťuje společnost v rámci zaměstnaneckých výhod 

svým zaměstnancům smluvní dopravu, kterou vyuţívá přibliţně 40% 

zaměstnanců. Počet linek je devět. Zajišťují obsluţnost zejména pro Most, 
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Chomutov, Jirkov, Litvínov. Náklady na smluvní dopravu v roce 2008 činily      

2 833 tisíc korun. 

Společnost Czech Coal a.s. spojila zaměstnanecké výhody s péčí o své 

zaměstnance a vytvořila program Zdraví. Jedná se o osobní fond zaměstnance ve 

výši 8 000 korun. Tato částka je platná do roku 2011, kdy proběhne nové 

kolektivní vyjednávání. Zaměstnanec si díky osobnímu fondu můţe svobodně 

vybírat ze široké palety produktů a sluţeb. Sám si tak určuje v rámci finančního 

limitu druh a mnoţství čerpaných poloţek podle svých konkrétních potřeb. 

Program vznikl v roce 2003. V současné době má 45 druhů aktivit u 42 smluvních 

partnerů. Seznam aktivit a partnerů je pravidelně aktualizován v podnikovém tisku 

Důlní noviny. Celkem bylo vyuţito 8 624 poukazů, nejvíce na sportovní aktivity, 

zejména plavání na Aquadromu v Mostě. 

Skutečné čerpání ze sociálního fondu za rok 2008 bylo 30,971 mil korun. 

 

Tabulka 9 – Sociální náklady – zdroj Czech Coal a.s. 

Sociální náklady ve skupině Czech Coal (Kč) 

          2006 2007 2008 

Sociální náklady  celkem 100 638 979 122 502 806 135 676 517 

z toho náklady daňově 
neúčinné 33 289 290 40 958 959 36 904 680 

Prům.náklady daňově 
neúčinné na 1 zam/rok 5 222 6 601 6 275 

Prům.soc.náklady na  1 
zam/rok 15 786 19 742 23 071 
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4  ZHODNOCENÍ 

Domnívám se, ţe největší konkurenční výhoda firem z hlediska personální politiky 

spočívá ve vhodně motivovaných zaměstnancích.  

Od určité výše příjmu nejsou peníze jiţ jedinou stimulací k vynikajícím výkonům 

zaměstnance. Ve společnosti Czech Coal a.s. si toto podle mého názoru dobře 

uvědomují, a proto věnují velkou pozornost i dalším otázkám, jakými jsou 

moţnosti odpočinku a relaxace, sportovního vyţití apod.. 

Motivace je vnitřní proces vedoucí k utváření cílů, postojů a chování člověka. 

Společnost Czech Coal a.s. vykročila dobrým směrem při vyuţití 

zaměstnaneckých výhod ( benefitů ) jako motivačních nástrojů. 

Zaměstnanecké výhody v sobě skrývají jednu nevýhodu – velmi rychle si na ně 

zaměstnanci zvykají. Zaměstnanci by je podle mého názoru měli dostávat opravdu 

za zásluhy a ne za odpracované hodiny, věk či roky praxe.  

Společnost Czech Coal a.s. zvolila střední cestu, jak jsem jiţ zmínila dříve, systém 

této společnosti je postaven na spravedlivém přístupu a závislý na volbě 

samotného zaměstnance. Pro takto velkou společnost je jednodušší zavést plošné 

výhody pro všechny zaměstnance. Nevýhodu spatřuji v tom, ţe tím pak není vůle 

sledovat výkonnost jednotlivých zaměstnanců. 

V rámci mé diplomové práce jsem provedla průzkum zaměřený na hodnotový 

ţebříček zaměstnanců Czech Coal a.s.. 

Zadala jsem lidem různého věku a vzdělání zaměstnaných ve společnosti Czech 

Coal a.s. několik slovních spojení. Měli je seřadit podle svých osobních pohnutek 

– podle svého hodnotového ţebříčku od prvního pořadí do pátého. 

Spojení zněla: 

Chci být zaměstnán ( nezáleţí mi na výši mzdy, kterou budu pobírat ) 

Chci mít jistou mzdu ( tedy pobírat mzdu ) 

Chci pracovat v pěkném pracovním prostředí 

Chci pracovat v dobrém pracovním kolektivu 
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Chci pracovat, abych  se seberealizoval/a 

Průzkumem jsem chtěla zjistit v jakém pořadí respondenti seřadí daná slovní 

spojení – tedy jaké hodnoty vyznávají. Průzkumu se zúčastnilo anonymně 

40zaměstnanců společnosti Czech Coal a.s., zejména ze skupiny společnosti 

Litvínovská uhelná a.s.. V této části společnosti jsou zaměstnáni převáţně 

obyvatelé okresu Most, tedy oblasti, kde je nejvyšší míra nezaměstnanosti, coţ se 

domnívám výsledky dotazovaní také mohlo ovlivnit. 

Ohledně zaměstnaneckých výhod jsem poloţila dotaz obdobně. Seřaďte podle 

Vašeho ţebříčku hodnot následující zaměstnanecké výhody: 

Sociální – penzijní připojištění, stravování,… 

Zdravotní – preventivní prohlídky, příspěvky na dobrovolné očkování, … 

Relaxační – vstupenky na Aquadrom, poukázky na masáţe, dovolená navíc, … 

Vzdělávání – příspěvky na jazykové kurzy, kurzy IT, … 

Dotazník 

Seřaďte podle Vašeho ţebříčku hodnot následující slovní spojení:  

1. nejvíce důleţité ………………..5.nejméně důleţité 

Část A 

Chci být zaměstnán (nezáleţí mi na výši mzdy,kterou pobírám)     

Chci mít jistou mzdu ( tedy pobírat mzdu )     

Chci pracovat v pěkném pracovním prostředí     

Chci pracovat v dobrém pracovním kolektivu     

Chci pracovat,abych se seberealizoval/a     

Část B 

Seřaďte podle Vašeho ţebříčku hodnot následující zaměst. Výhody     

Sociální – penzijní připojištění, stravování,      

Zdravotní – preventivní prohlídky, očkování     

Relaxační – plavání, masáţe, dovolená navíc     

Vzdělávání – jazykové kurzy, IT kurzy ….     

Obrázek 3 – Dotazník 
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Po vyhodnocení mého průzkumu jsem vytvořila závěr, ţe zaměstnanci společnosti 

Czech Coal a.s. neberou plat jako hlavní rozhodují faktor, který ovlivňuje  jejich 

výkony. Je pro ně důleţitější mít stálé zaměstnání. Zde se podle mého názoru 

nejvíce projevil vliv oblasti, ve které jsem průzkum prováděla. Lidé jsou nuceni 

váţit si kaţdé práce. Je zde pro firmy velký výběr pracovních sil. Některé tuto 

situaci dokáţí také zneuţívat, ale k takovým společnost Czech Coal a.s. nepatří. 

Společnost nezneuţívá svého vlivného postavení na pracovním trhu a své 

zaměstnance odměňuje, jak jsem uvedla jiţ dříve, v regionu aţ nadprůměrnou 

mzdou, nikoli mzdou minimální. Značný vliv má zajisté také poměrně nový sociální 

systém, který výrazně sníţil sociální dávky. Lidé dobře vědí, ţe ze sociálních 

dávek se nedá vyţít. 

Tabulka  10 – Mít zaměstnání - zdroj vlastní 

 1.pořadí 2.pořadí 3.pořadí 4.pořadí 5.pořadí 

Mít 

zaměstnání 

28 

70% 

5 

12% 

4 

9% 

1 

4% 

2 

5% 

 

 

Graf 2 – Mít zaměstnání  

 

Zdroj vlastní 
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Na druhém místě se jiţ mzda objevila. Je to dáno tím, ţe lidé si po práci chtějí uţít 

volného času. Kvalitně strávený čas ( sport, relaxace, kultura), pěkně zařízená 

domácnost, spokojená rodina – to vše stojí peníze. Lidé si toto uvědomují, nechtějí 

jen přeţívat od výplaty  k výplatě.  

 

Tabulka  11 – Pobírat mzdu - zdroj vlastní 

 1.pořadí 2.pořadí 3.pořadí 4.pořadí 5.pořadí 

Pobírat 

mzdu 

9 

22,5% 

21 

52,5% 

2 

5% 

7 

17,5% 

1 

2,5% 

 

 

 

Graf  3  Pobírat mzdu 

 

Zdroj vlastní 
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Umístění seberealizace na třetím místě znamená, ţe lidé si začínají uvědomovat 

svou cenu. Nechtějí být povaţováni jen za pracovní stroje. Lidé mají chuť 

ztotoţňovat se s cíli firmy, růst na pracovních pozicích, chtějí nad prací uvaţovat. 

 

Tabulka 12 – Seberealizace -  zdroj vlastní 

 1.pořadí 2.pořadí 3.pořadí 4.pořadí 5.pořadí 

 

Seberealizace 

1 

2,5% 

20 

50% 

3 

7,5% 

9 

22,5% 

7 

17,5% 

 

Graf 4 - Seberealizace 

 

 

Zdroj vlastní 
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Dobrý pracovní kolektiv dokáţe zaměstnance motivovat k podávání lepších 

pracovních výkonů. Objevil se na místě čtvrtém. 

 

Tabulka 13 – Dobrý pracovní kolektiv zdroj vlastní  

 1.pořadí 2.pořadí 3.pořadí 4.pořadí 5.pořadí 

Dobrý 

kolektiv 

1 

2,5% 

3 

7,5% 

19 

47,5% 

13 

32,5% 

4 

10% 

 

 

 

Graf 5 Dobrý pracovní kolektiv 

 

 

Zdroj vlastní 
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Na posledním místě se umístilo pracovní prostředí. Zdá se, ţe lidem je stále jedno 

jak vypadá jejich pracovní prostředí. 

Tabulka  14 – Pracovní prostředí - zdroj vlastní 

 1.pořadí 2.pořadí 3.pořadí 4.pořadí 5.pořadí 

Pracovní 

prostředí 

3 

7,5% 

6 

15% 

7 

17,5% 

12 

30% 

12 

30% 

 

Graf  6 – Pracovní prostředí 

 

Zdroj vlastní 

 

Tabulka 15 Výsledek výzkumu – část A – zdroj vlastní 

 Pořadí umístění 

Být zaměstnán 1. 

Pobírat mzdu 2. 

Pracovní prostředí 5. 

Pracovní kolektiv 4. 

Seberealizace 3. 
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Na základě odpovědí v části B mého dotazníku jsem vytvořila tento závěr: 

Zaměstnanci společnosti Czech Coal a.s. upřednostňují benefity z oblasti 

relaxační ( vstupenky na Aquadrom, permanentky do fitness center, masáţe, 

kupony na kosmetické sluţby, …), hned na druhém místě je oblast sociální             

( příspěvky na penzijní připojištění, stavební spoření apod. ). Třetí místo obsadila 

oblast zdravotní ( příspěvky na preventivní prohlídky, dobrovolná očkování, 

poukázky do lékáren ). Pomyslnou bramborovou medaili v průzkumu získala 

oblast vzdělávání. V této oblasti je zájem o benefity poměrně malý. Přestoţe 

v první části dotazníku se seberealizace umístila na třetím místě. Zaměstnanci si 

uvědomují svůj volný čas, sociální zajištění a zdraví, ale ještě tolik nevnímají 

potřebu dalšího celoţivotního vzdělávání. Je to dáno opět situací v regionu a 

celkovým vztahem společnosti ke školství. 

Tabulka 16 Výsledek výzkumu –část B zdroj vlastní 

 Pořadí umístění 

Sociální výhody 2. 

Zdravotní výhody 3. 

Relaxační výhody 1. 

Vzdělávání 4. 

 

Graf  7 Oblast výhod 

 

Zdroj vlastní 
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Je patrné, ţe ve společnosti Czech Coal a.s. se v oblasti personální politiky 

nevyskytují ţádné vyloţeně problematické oblasti, které by měla tato společnost 

řešit. 

Po analýze a zhodnocení personální politiky ve společnosti Czech Coal a.s. 

doporučuji tedy zaměřit se nikoli na změnu systému personální politiky, ale na její 

vylepšení. Podle mého výzkumu jsou zaměstnanci spokojení s výhodami 

relaxačními, zde je dostatek nabídek. Zaměřila bych se na druhou nejoblíbenější 

oblast zaměstnaneckých výhod – sociální výhody. Rozšířila bych je o půjčky, 

půjčky na bytové účely a sociální výpomoc. 

Došlo by ke zvýšení atraktivity společnosti u zaměstnanců. Zaměstnanci vnímají 

peníze ve výplatě a zaměstnanecké výhody rozdílně. Peníze jsou jistou 

samozřejmostí a jsou neosobní. Péče společnosti o zaměstnance ( volný čas, 

zdraví, půjčky) je vnímána mnohem intenzivněji. Pokud zaměstnavatel tuto oblast 

neopomíjí, zaměstnanci podvědomě vnímají, ţe jejich zaměstnavateli na nich 

záleţí a povaţuje za důleţité se o ně starat i nad rámec pracovního procesu. 

Jednalo by se zejména o půjčky na bytové účely, sociální výpomoc a půjčky. 

Společnost sama sestaví rozpočet a způsob čerpání z tohoto fondu. Např. 

základní příděl, kterým bude fond tvořen, bude 5% z čistého zisku společnosti. 

Prostředky fondu bude společnost ukládat na samostatný účet. Na poskytnutí 

půjčky nebo výpomoci by neměli zaměstnanci společnosti právní nárok. 

Bezúročnou půjčku, kterou společnost poskytne, bude zaměstnanec splácet 

formou sráţek ze mzdy. V interních dokumentech bude také stanovena nejniţší 

moţná sráţka a výše, např. 500 korun měsíčně. Půjčka bude poskytnuta 

zaměstnanci aţ po předloţení faktury k proplacení, kde musí být dodrţen účel,  

pro který byla půjčka schválena. 

Zůstatek nesplacených půjček poskytnutých zaměstnanci by mohl být na základě 

rozhodnutí vedení společnosti prominut. Jednalo by se o výjimečné případy, např. 

dlouhodobá nemoc, špatná sociální situace nezaviněná zaměstnancem apod. 

Maximální výše zůstatku by byla pevně stanovena, např. 5000 korun. Prominutá 

část se stává příjmem zaměstnance v měsíci, kdy k prominutí došlo, a podléhá 

zdanění daní z příjmů ze závislé činnosti. 
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Pokud by došlo k prominutí zůstatku půjčky zaměstnance u rodinných příslušníků 

zemřelého zaměstnance, je výše prominuté půjčky hodnocena jako bezúplatné 

nabytí jiného majetkového prospěchu, který se stává předmětem daně darovací. 

Daň darovací je stanovena na základě podaného přiznání k dani darovací. 

Další účel, na který by bylo moţno pouţít prostředky fondu je sociální výpomoc. 

Z fondu bude moţné poskytnout jednorázovou výpomoc zaměstnancům, případně 

nejbliţším pozůstalým, v závaţných případech a při řešení neočekávaných 

tíţivých sociálních situacích, vzniklých např. úrazem, dlouhodobým onemocněním. 

Maximální výše sociální výpomoci bude činit 15 000 korun. Poskytovala by se        

v hotovosti a byla by nevratná. 

Na základě uzavření písemné dohody bude moţné, aby společnost poskytla 

zaměstnanci bezúročnou půjčku na překlenutí tíţivé finanční situace. Maximální 

výše 20 000 korun se splatností 5 let od uzavření dohody. Půjčka by slouţila          

k zabezpečení nezbytné ţivotní potřeby zaměstnance a jeho rodiny v případě 

neočekávaných událostí, které nevzniknou zaviněním zaměstnance ( př. závaţné 

onemocnění v rodině, ţivelná pohroma, nehoda v bytě – př. poţár, krádeţ …). 

Půjčka se poskytne převodem na účet zaměstnance. Při ukončení pracovního 

poměru musí být půjčka splacena nejpozději do 6 měsíců ode dne jeho skončení, 

pokud nebude ve smlouvě uvedeno jinak. 

Půjčky na bytové účely bude moţno zaměstnancům poskytnout rovněţ na základě 

písemné smlouvy. Půjčku by bylo moţno pouţít na pořízení domu nebo bytu do 

vlastnictví nebo spoluvlastnictví pro vlastní bydlení, na sloţení členského podílu 

na druţstevní byt pro vlastní bydlení a na provedení změny stavby domu nebo 

bytu, který zaměstnanec uţívá pro vlastní bydlení a na které se vydává stavební 

povolení nebo které podléhá ohlášení, koupi bytového zařízení. 

Půjčky na bytové účely z prostředku fondu budou poskytnuty bezúročně. 

Zaměstnanci bude moţno poskytnout i více půjček, jejich celková výše však nesmí 

přesáhnout sumu 60 000 korun. Kaţdá půjčka bude splatná do 5 let od uzavření 

smlouvy o půjčce. Prostředky z poskytnuté půjčky lze pouţít pouze k přímé úhradě 

účelu, který byl dohodnut ve smlouvě o půjčce. Půjčka můţe být poskytnuta pouze 
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zaměstnanci, který pracuje ve společnosti déle neţ dva roky a to na hlavní 

pracovní poměr. 

Dojde-li ke skončení pracovního poměru bude půjčka ( půjčka na bytové účely, 

bezúročná půjčka) splatná nejpozději do šesti měsíců ode dne ukončení, pokud 

nebude ve smlouvě o půjčce určeno jinak.  

Půjčky nebude moţno poskytnout na úhradu nákladů, které jiţ byly kryty půjčkou 

nebo úvěrem od bank. Půjčky nebude moţno poskytnout na vypořádání 

společného jmění manţelů, vypořádání dědiců a jiná majetkoprávní vypořádání. 

Postup při podání ţádosti bude následující. Zaměstnanec, který má zájem o 

poskytnutí půjčky si podá ţádost o poskytnutí půjčky [Příloha 3], která musí 

obsahovat minimálně:  

 údaje o ţadateli, účel půjčky, celkovou částku, lhůtu splatnosti, údaj o datu 

od kdy bude zaměstnanec půjčku splácet, výše jednotlivých splátek. 

Hodnocení ţádosti bude probíhat individuálně a podílet se na něm bude 

ekonomický ředitel společnosti a personální oddělení. Hodnocení ţádostí bude 

probíhat individuálně. 

V případě kladného vyřízení ţádosti je se zaměstnancem sepsána smlouva o 

půjčce [Příloha 4]. Ta musí obsahovat minimálně tyto údaje:  

 smluvní strany, účel půjčky, celková částka, lhůta splatnosti, reţim splácení, 

způsob splácení, závazek uţivatele k uţití půjčky k dohodnutému účelu, 

smluvní pokuta za porušení účelovosti a porušení podmínek smlouvy o 

půjčce – okamţité vrácení poskytnutých peněţních prostředků. 

Podle zákona o dani z příjmu je od daně z příjmů ze závislé činnosti  osvobozeno 

peněţní zvýhodnění plynoucí zaměstnancům v souvislosti s bezúročnými 

půjčkami poskytovanými ze sociálního fondu nebo ze zisku po zdanění. 

Podmínkou daňového osvobození je splnění určitých finančních limitů a účelu 

půjčky. 

 



Lenka Bomberová Piskačová; Personální politika a její analýza u těţební organizace 

 

2010 32 

 Musí se jednat o jednu z následujících variant: 

Půjčka – Půjčka zaměstnanci na bytové účely do výše 100 000Kč nebo 

k překlenutí tíţivé finanční situace do 20 000Kč. Půjčka zaměstnanci postiţenému 

ţivelní pohromou aţ do výše jednoho milionu korun a na bytové účely aţ  do výše    

200 000Kč k překlenutí tíţivé finanční situace. 

Sociální výpomoc – V jednotlivých případech lze poskytnout částku aţ do výše   

15 000Kč a v případě postiţení ţivelní pohromou, ekologickou nebo průmyslovou 

havárií na územích, na nichţ byl vyhlášen nouzový stav, můţe sociální výpomoc 

činit aţ 30 000Kč. 

Výše stanovené podmínky pro osvobození daně z příjmu ze závislé činnosti by 

byly společností Czech Coal a.s. splněny, neboť maximální výše bezúročné půjčky 

bude 20 000Kč, půjčky na bytové účely 60 000Kč a sociální výpomoc dosáhne 

maximální výše 15 000Kč. 
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5  ZÁVĚR 

Diplomovou práci jsem zpracovala v průmyslovém podniku, jednalo se o těţební 

skupinu Czech Coal a.s. Cílem mé práce bylo zanalyzovat jednotlivé personální 

činnosti ve společnosti Czech Coal a.s. a navrhnout moţné zlepšení v personální 

politice. 

V diplomové práci charakterizuji skupinu Czech Coal a.s. včetně jejích 

společností, popisuji historii společnosti, uvádím základní údaje a ukazatele           

o společnosti.  

Těţiště diplomové práce spočívá v analýze personální činností v uvedené 

společnosti a jejich zhodnocení. V návaznosti na provedenou personální analýzu 

jsem došla k závěru, ţe společnost nemá v personální oblasti ţádné výrazné 

nedostatky, které by bylo potřeba nutně řešit. Proto jsem navrhla rozšíření 

zaměstnaneckých výhod a to o bezúročné půjčky, sociální výpomoc a půjčky. 

Lze očekávat, ţe aplikace mého doporučení budou pro společnost Czech Coal 

a.s.  přínosem a  to nejen v oblasti motivace zaměstnanců a zvýšení jejich pocitu 

sounáleţitosti se společností, ale i zviditelnění společnosti Czech Coal a.s. jako 

atraktivního zaměstnavatele. Základem pro kaţdou společnost jsou totiţ lidské 

zdroje a člověk představuje pro podnik ten nejlepší kapitál, se kterým můţe 

disponovat. 
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Příloha 1 

        

 ZÁZNAM HODNOCENÍ ZAMĚSTNANCE  

   ROK …….    

        
Jméno: 
 
Číslo: 
 
 
Úsek: 
 
Hodnotitel        

        

      

Hodnocení podle  kritérií     

Kritérium Hodnocení Zdůvodnění 

Kvalita práce     

Kvantita práce     

Způsob komunikace     

Úroveň chování     

Profesní úroveň     

Seberozvoj     

Výsledné hodnocení     

 
Komentář zaměstnance:     
  
 
 
 
 
 
        

Rozvojové potřeby: Aktivity zaměstnance   
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Žádost na ředitelství: 

        

        

Příloha 2           
 
        

 LIST HODNOCENÉHO  

   
KATEGORIE 

……    

        

Osobní údaje hodnoceného zaměstnance 

Jméno, příjmení, titul   

Funkce   

Pracoviště   

Hodnocené období   

      

Hodnocení 

1.Hlavní úkoly,které hodnocený zaměstnanec plnil: 

Plnění popisu pracovních činností: 

Splnění rozhodujících úkolů: 

Jiné hodnocení - uvést konkrétně: 

  

        

2.Výkonnost 

Trvale vysoký výkon, prakticky bez výkyvů    

Schopnost vysokých výkonů jen po určitou dobu    

Stálá výkonnost s častějšími výkyvy    

Slabá, či velmi nevyrovnaná výkonnost    

Velmi slabá výkonnost s velmi častými výkyvy    

Doplnění    

        

3.Kvalita práce 

Naprostá spolehlivost a záruka vysoké kvality    

Snaţí se vţdy o kvalitní výsledky    

S kvalitou bývá někdy problém    

Kvalita spíše průměrná či dosti kolísavá    

Kvalita práce je převáţně podprůměrná    

Doplnění    
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4.Nápaditost a iniciativa 

Má mimořádný zájem o práci,přichází s nápady    

Umí se "zmobilizovat", příchází s nápady    

Spíše pasivní, nápady jsou výjimkou    

Práci vykonává bez zájmu a přemýšlení    

5.Vztah ke spoluzaměstnancům 

Umí získat sympatie druhých,pozitivně je ovlivňovat    

S ostatními vychází dobře, bez konfliktu    

Sklon prosazovat sebe na úkor druhých    

Vysoce konfliktní typ,narušuje vztahy v kolektivu    

V kolektivu neoblíben    

 
 
        

6.Schopnost osobního rozvoje 

Trvale dosahuje odborných znalostí - expert    

Velmi dobré odborné znalosti    

Dobré odborné znalosti    

Projevují se mezery v odborných znalostech    

Odborné znalosti nedostačující    

 
 
        

7.Vztah ke společnosti 

Hájí a propaguje zájmy společnosti slovy i činy    

Ke společnosti má pozitivní vztah    

O společnost jako celek nejeví větší zájem    

Často dává najevo,ţe mu je společnost lhostejná    

Společnost bere jednáním a prací jako nutnost    

 
    

 
 
    

8.Pečlivost a spolehlivost 

Je téměř pedantsky pečlivý a spolehlivý    

Velmi pečlivý a spolehlivý    

Spolehlivost a pečlivost je na průměrné úrovni    

Někdy málo pečlivý a spolehlivý    

S pečlivostí aa spolehlivostí má problémy    
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Příloha 3 

Ţádost 

o bezúročnou  půjčku ze sociálního fondu 

 

Ţadatel 

Jméno a příjmení: 

Rodné číslo: 

Adresa trvalého pobytu: 

 

Poţadovaná půjčka 

Účel půjčky: 

Částka: 

Předpokládaná lhůta zahájení splácení půjčky a  datum poslední splátky 

Zahájení:                                        

Poslední splátka: 

 

Výše jednotlivých splátek: 

 

V Mostě …………………..                                     Podpis ţadatele: 
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Příloha 4 

Smlouva o půjčce 

ze sociálního fondu půjček a sociálních výpomocí 

 

Společnost Czech Coal a.s. 

sídlo: 

k podpisu smlouvy pověřen: 

(dále jen „věřitel“)  

a 

Jméno a příjmení zaměstnance 

adresa: 

rodné číslo: 

(dále jen „dluţník“ ) 

I 

Předmět smlouvy 

Předmětem této smlouvy je závazek věřitele poskytnout dluţníkovi finanční částku 

ve výši ……………………………….( slovy:        ), a to za účelem 

……………………………………………………………………………………………….. 
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II 

Práva a povinnosti účastníků 

1.) Finanční prostředky poskytne věřitel dluţníkovi bezhotovostním převodem 

na účet ……………………….., a to do 10 dnů ode dne nabytí účinnosti této 

smlouvy. 

2.) Dluţník není oprávněn poskytnuté peněţní prostředky pouţít k jinému 

účelu, neţ který je uveden v čl. I této smlouvy. Dluţník je povinen vrátit 

poskytnuté finanční prostředky věřiteli ve lhůtě stanovené článkem III odst.1 

této smlouvy. 

3.) Dluţník dává souhlas k tomu, aby věřitel pravidelně zadrţoval uvedenou 

výši splátky na vypůjčenou jistinu zúčtováním z jeho mzdy při kaţdé 

měsíční výplatě, v případě nemoci z dávek nemocenského pojištění. 

4.) Dluţník je oprávněn vrátit poskytnuté peněţní prostředky před dobou 

stanovenou ve smlouvě. 

5.) Pokud v době trvání smlouvy dojde ke změně skutečností podstatných pro 

poskytnutí půjčky jsou strany smlouvy povinny se o takových skutečnostech 

vzájemně informovat. 

 

III 

Trvání smlouvy 

1.) Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do  ……………….. 

2.) Před uplynutím doby, na kterou byla smlouva uzavřena, lze tuto smlouvu 

ukončit na základě dohody smluvních stran nebo odstoupením. 

3.) Věřitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, ţe dluţník neplní 

povinnosti podle této smlouvy, zejména neuţívá peněţení prostředky 

v souladu, zejména neuţívá-li finanční prostředky v souladu s účelem 

uvedeným v čl. I této smlouvy. Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti 

dnem následujícím po dni prokazatelného doručení jeho písemného 

vyhotovení druhé smluvní straně. 
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IV 

Neoprávněně pouţité prostředky 

1.) Jestliţe dluţník nesplní některý ze svých závazků či povinností 

stanovených touto smlouvou, má věřitel právo od dluţníka poţadovat, aby 

ve lhůtě, kterou věřitel stanoví, poskytnuté finanční prostředky (nebo jejich 

část ) vrátil. 

 

                                                   

 

                                            

                                                 V 

                                 Závěrečná ustanovení 

1.) Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nich kaţdá smluvní strana 

obdrţí jeden. 

2.) Změny této smlouvy lze učinit pouze formou písemných číslovaných 

dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

3.) Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran. 

V Mostě  dne ………………….. 

 

………………………                                                          ……………………….                                                                                

Dluţník                                                                                      Za věřitele 
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