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ANOTACE 

Tato bakalářská práce si klade za cíl analyzovat personální činnosti ve společnosti 

Hyundai-Motor s.r.o. a popřípadě navrhnout opatření pro jejich zlepšení. Po úvodní části 

následuje charakteristika společnosti, teoretická část práce uvádí současné poţadavky 

řízení lidských zdrojů na personální činnosti, konkrétně příjímání a výběr zaměstnanců, 

odměňování a zaměstnanecké výhody. V praktické části interpretuji zjištění o současném 

stavu těchto činností ve společnosti. Závěrečná část práce je zaměřená na vyhodnocení 

stavu ŘLZ v podniku. 

 

Klíčová slova: řízení lidských zdrojů, zaměstnanec, personální činnosti. 

 

 

SUMARRY 

This bachelor thesis aims to analyze personnel activity in the Hyundai-Motor Ltd. and 

propose appropriate measures for their improvement. After the introductory section is an 

overview of the theoretical part of the thesis, the current requirements of human resource 

management on personal activities, namely receiving and employee selection, 

compensation and employee benefits. The practical part interpret the findings of the 

current state of activities in society. The final section is focused on evaluating the state of 

HRM in the company. 

 

Keywords: human resource management, employee personnel actions. 
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1. ÚVOD 

V dnešní době, kdy je konkurence mezi firmami čím dál tím vyšší, proto musí firmy 

pracovat co nejefektivněji, k čemuţ vyuţívají nejen zdroje materiální, finanční či 

informační, ale hlavně zdroje lidské, které jsou zdrojem nejdůleţitějším. Představiteli 

lidských zdrojů jsou zaměstnanci, kteří uvádějí do pohybu další zdroje, přináší nové 

nápady a poznatky a jsou tvořivým článkem podniku. Toto vše a mnoho dalších faktorů 

z nich dělá v zemích s rozvinutou ekonomikou zdroje nejcennější, přestoţe jsou většinou 

také zdrojem nejdraţším.  

Aby podnik dosahoval svých vytyčených cílů, je potřeba umět lidské zdroje efektivně 

vyuţívat. Obzvláště je řídit a usměrňovat. Tuto problematiku ve firmě řeší personalisté, 

vykonáváním různých personálních činností.  

Analýzou těchto činností, bych se chtěla zabývat ve své bakalářské práci. Z důvodu 

omezeného rozsahu práce, jsem k analýze vybrala pouze několik personálních činností – 

získávání a výběr zaměstnanců, odměňování a zaměstnanecké výhody, péče o zaměstnance 

- konkrétně pracovní doba a bezpečnost práce a poţární ochrana. Cílem práce bude shrnutí 

teoretických poznatků těchto činností, které poslouţí k přiblíţení současných teorií a 

poţadavků řízení lidských zdrojů. Poté je na základě poznatků teoretické části, provedena 

analýza těchto činností v konkrétní společnosti, k čemuţ poslouţí Hyundai Motor 

Manufacturing Czech. Práce bude zakončena vyhodnocením situace v podniku.  

Společnost Hyundai – Motor Manufacturing Czech, jsem si vybrala, jelikoţ je v současné 

době jeden z největších a nejmodernějších výrobních závodů v naší republice, který svým 

vznikem nabídl mnoho nových pracovních míst, které jsou v našem kraji tolik potřeba. 

Ve své práci usiluji zejména o poznání chodu personálních činností a prozkoumání stavu 

ve společnosti, abych z výsledků analýzy činností, mohla systém personální práce 

posoudit, zhodnotit a také navrhnout změny pro jeho případné zlepšení.  
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2. CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI 

Společnost Hyundai Motor Company je největší jihokorejským podnikem. Vzniká v roce 

1967, kdy ji zakládá Chung Ju-Yung (1915-2001), muţ který pocházel z velmi chudých 

poměrů, a který díky své píli a houţevnatosti vybudoval z malé opravy automobilů nejdnu 

z největších automobilek na světě. Hyundai v roce 1999 fúzoval s jinou jihokorejskou 

automobilkou Kia a postupně se stal nejvýznamnějším korejským výrobcem automobilů, 

který dnes zaujímá celkově 5. místo v počtu prodaných aut na světovém trhu. Společnost 

má výrobní závody po celém světě (Korea, Indie, Čína, USA, Turecko, Česká republika), 

zaměstnává téměř 52.000 zaměstnanců a disponuje více neţ 5.000 prodejními místy ve 193 

zemích. 

Za rok 2004 prodala firma Hyundai v Evropě více neţ 340.000 vozů, coţ znamenalo nárůst 

prodeje o 21% proti roku 2003, a proto se společnost Hyundai Motor Company rozhodla 

umístit svůj vlastní výrobní závod také v Evropě.  

Firma Kia Motors, která je sesterskou firmou v rámci skupiny Hyundai-Kia Automotive 

Group, má svůj evropský závod postaven ve slovenské Ţilině. Cílem společnosti Hyundai 

bylo umístit novou evropskou továrnu co nejblíţe Ţilině, z důvodu sdílení řady výrobních 

komponentů – proto se společnost Hyundai rozhodla právě pro Nošovice.  

7.7.2006 vzniká Hyundai Motor Manufacturing Czech, s.r.o. (dále jen HMMC) v nově 

vybudované průmyslové zóně v Nošovicích. Prezidentem  HMMC je pan Kim Eokjo.  

Tento závod byl postaven v rekordním čase osmnácti měsíců a celkové investice přesáhly 

1,2 miliardy korun. Nyní je povaţován za nejmodernější v Evropě. (viz.Obrázek č.1) 

 

Základní informace o HMMC 

 Plocha: 200 ha 

 Zastavěná plocha: 26,5 ha 

 Sloţení závodu: lisovna, svařovna, lakovna, montáţ, převodovkárna 

 Kapacita produkce: 300.000 vozidel za rok 
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Obrázek č. 1: Závod HMMC,Nošovice. 

 

 Zdroj: HMMC News 8/2009. 

 

 

 

 

 

 

  



Michaela Milatová : Analýza personální činnosti ve vybrané společnosti 

2010   4 

 

2.1. PERSONÁLNÍ STRUKTURA SPOLEČNOSTI 

 

Obrázek č. 2: Personální struktura vedoucích pozic HMMC 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Interní firemní informace. 

 

V HMMC je moţno pracovat  ve výrobě, na technických pozicích  nebo v administrativě. 

 

V současné době jsou ve výrobě obsazovány pozice na úsecích:  

 lisovna, 

 svařovna, 

 lakovna, 

 finální montáţ vozů, 

 převodovkárna, 

 kontrola kvality, 

 údrţba výrobního zařízení. 

Prezident 

 

Prezident 
Vicepresident 

administrativa 

Ředitel výroby Ředitel nákupu 

Vicepresident výroba 

Generální 

manaţer financí 

Generální 

manaţer kvality 
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Členění pozic – nejvyšší je supervisor, následuje senior specialista a na nejniţších pozicích 

pracují operátoři.  

 

Technické pozice jsou obsazovány na úsecích : 

 lisovna, 

 svařovna, 

 lakovna, 

 finální montáţ vozů, 

 převodovkárna, 

 kontrola kvality, 

 zajištění kvality, 

 údrţba výrobního zařízení, 

 řízení a plánování výroby, 

 oddělení nákupu, 

 oddělení správy budov, OŢP a BOZP. 

Administrativní sféra je členěna na tyto úseky: 

 informační technologie, 

 vnější vztahy, 

 právní oddělení, 

 lidské zdroje, 

 oddělení nákupu, 

 oddělení správy budov, OŢP a BOZP. 

 

 

Také u technických pozic a v administrativě jsou pracovní pozice dle úrovně dále členěny. 

Po generálním manaţerovi (GM) následuje – manaţer, senior specialista, specialista, junior 

specialista a nejniţší pozicí je asistent 
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Dle původního plánu měla HMMC v roce 2010 zaměstnávat 3534 zaměstnanců (viz 

tabulka.č.1.), skutečnost je ale taková, ţe k 1.3.2010 je v podniku zaměstnáno 2150 osob. 

Přestoţe je plánováno zahájení třísměnného provozu na podzim tohoto roku, a s tím 

související přijímání nových zaměstnanců, původně plánovaného počtu zaměstnanců 

HMMC v roce 2010 nedosáhne. Za hlavního viníka nesplnění plánu, můţeme povaţovat 

světovou hospodářskou krizi, která i přes veškerou snahu minimalizovat dopad  této krize, 

negativně ovlivnila i výrobu v HMMC. Podnik byl nucen omezit výrobu, v důsledku toho 

zaměstnanci dostali několik dní plánované dovolené a v lednu 2009 došlo i k úpravě 

pracovní doby, na jejímţ základě čerpali zaměstnanci HMMC kaţdý pátek volno 

s náhradou mzdy ve výši 68% průměrného výdělku. 

 

 

Tabulka č. 1: Plánovaný vývoj počtu zaměstnanců v letech 2006-2011. 

ROK 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

POČET ZAMĚSTNANCŮ 52 645 1.927 2.872 3.534 3.535 

 Zdroj: HMMC Entry Course Textbook. 

 

Sloţení zaměstnanců, dle pohlaví není rovnoměrné. V podniku je převaha muţů – 1591, 

zatímco ţen v HMMC pracuje 559 (viz. Graf č. 1). Tuto skutečnost přisuzuji tomu, ţe 

automobilový průmysl, vţdy nabízel pracovní místa více interesující, a moţná i více 

vhodná, pro muţe neţ ţeny. 

 

Graf č. 1 : Členění zaměstnanců dle pohlaví. 

 

 Zdroj: Interní firemní informace. 

74%

26%

Členění zaměstnanců dle pohlaví

Muži Ženy
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Jak jiţ bylo zmíněno pozice jsou obsazovány ve sféře administrativní a výrobní. Na grafu 

č. 2 vidíme, ţe z velké části převaţuje počet pracovníků ve výrobě. Pozice technické jsou 

zde zahrnuty v pozicích výrobních. 

 

Graf č. 2 : Členění zaměstnanců dle umístění v administrativní sféře vzhledem k umístění zaměstnanců ve 

výrobní a technické sféře. 

 

 

Zdroj: Interní firemní informace. 

 

 

 

Firma inklinuje spíše k příjímání mladých a dynamických uchazečů s chutí 

pracovat, jejichţ pracovní potenciál je moţné neustále rozvíjet, o čemţ svědčí průměrný 

věk, který nyní dosahuje 32,2 let. 

 

Poţadavky na vzdělání se liší dle pozic. Pro práci v administrativě a v technických 

pozicích musí být ukončeno VŠ nebo SŠ vzdělání s maturitou, přičemţ převaţuje počet 

vysokoškoláků. Pro práci ve výrobě je dostačující střední odborné popřípadě základní 

vzdělání. 

82%

18%

Rozdělení zaměstnanců dle umístění v 
administrativní/výrobní(technické) sféře

Výrobní a terchnikcá sféra Administrativní sféra
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3. ANALÝZA VYBRANÝCH PERSONÁLNÍCH ČINNOSTÍ 

3.1. TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

3.1.1. CHARAKTERISTIKA ŘLZ 

Cílem této kapitoly bude definovat řízení lidských zdrojů (dále jen ŘLZ), a také 

charakterizovat mezinárodní ŘLZ. Tato kapitola je důleţitá, protoţe  ŘLZ je základním 

pilířem pro všechny personální činnosti. 

Můţeme říci, ţe hlavním cílem ŘLZ je optimální vyuţití pracovní síly za účelem co 

nejefektivnějšího plnění cílů organizace. Dle Armstronga k tomu organizace pouţívají 

různé nástroje v následujících oblastech: 

 zabezpečování a rozvoj pracovníků – zabezpečit získávání a udrţování kvalitních 

pracovníků a poskytovat jim příleţitost k soustavnému vzdělávání a rozvoji, 

 ocenění pracovníků – zvyšování motivace zaměstnanců, vyuţíváním oceňování a 

odměňování za vykonanou činnost, 

 vztahy – udrţovat prostřední, které bude vhodné pro vytváření týmové práce atd.. [1] 

 

Úkoly ŘLZ 

 Organizace - podoba organizace, vytváření pracovních úkolů, rozvoj organizace. 

 Zaměstnanecké vztahy. 

 Řízení (management) znalostí. 

 Zabezpečování lidských zdrojů - plánování lidských zdrojů, získávání a výběr. 

 Řízení pracovního výkonu. 

 Rozvoj lidských zdrojů - celoorganizační a individuální vzdělávání, rozvoj manaţerů, 

řízení kariéry. 

 Řízení odměňování – systémy odměňování, zásluhové odměny, nepeněţní odměny. 

 Pracovní vztahy - kolektivní pracovní vztahy, zapojování a participace pracovníků, 

komunikace. [1] 
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3.1.2. MEZINÁRODNÍ ŘLZ 

Jelikoţ HMMC je společností zahraniční, je důleţité nahlédnout do problematiky 

mezinárodního řízení lidských zdrojů. Je důleţité uvést, ţe pro tuto problematiku neexistují 

ţádné univerzální předpisy. 

Podle Armstronga je mezinárodní personální řízení proces zaměstnávání a rozvíjení lidí 

mezinárodních organizací, které působí v Evropě nebo globálně tzn. pracovat bez ohledu 

na národní hranice při formulování a zavádění strategií zabezpečování zdrojů pracovních 

sil, jejich rozvoje, řízení kariéry a odměňování, politik a postupů, které lze uplatnit vůči 

mezinárodní pracovní síle. Zahrnuje občany tzv. expatrianty, coţ jsou občané, kteří pracují 

v cizině, místní občany a občany třetích zemí, jeţ pracují pro společnost v určité zemi, ale 

nejsou občany mateřské země. 

 

Mezi stěţejní problémy mezinárodního řízení lidských zdrojů, patří: 

 sloţitější řízení národnostně a kulturně smíšené rasy, 

 řízení v podmínkách rozmanitosti (kulturní, společenská, legislativní), 

 komunikace, 

 zajišťování správných pracovníků pro mezinárodní operace. 

 

Politika zaměstnávání lidí v mezinárodních firmách,  má 3 moţné přístupy. 

- Obsazování všech klíčových funkcí občany mateřské země. 

- Obsazování klíčových funkcí domácími občany. 

- Obsazovat do klíčových funkcí ty nejlepší, bez ohledu na státní příslušnost. 

Třetí způsob bývá favorizován 
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3.1.3. ZÍSKÁVÁNÍ A VÝBĚR ZAMĚSTNANCŮ 

Získávání zaměstnanců 

Cílem získávání pracovníků je získat kvalifikované pracovníky, kteří usilují nejen o své 

zájmy, ale také o zájmy organizace a jejichţ hodnoty jsou v souladu s hodnotami 

organizace. Dle Koubka je definice následující: 

„Získávání zaměstnanců je činnost, která má zajistit, aby volná pracovní místa v organizaci 

přilákala dostatečné mnoţství odpovídajících uchazečů o tato místa, a to s přiměřenými 

náklady a v ţádoucím termínu. Spočívá tedy v rozpoznávání a vyhledávání vhodných 

pracovních zdrojů, informování o volných pracovních místech v organizaci, nabízení 

těchto volných pracovních míst, v jednání s uchazeči, v získávání přiměřených informacích 

o uchazečích a v organizačním a administrativním zajištění všech těchto činností.“ [3] 

Při získávání potenciálních zaměstnanců, je třeba si uvědomit, ţe proti sobě stojí dvě 

strany – organizace, která hledá zaměstnance a lidé, kteří hledají práci. Je potřeba, aby 

mezi nimi fungoval tok informací tak, aby se potencionální uchazeči o nabízené práci 

dozvěděli co nejdříve.  

 

To, jestli se o práci budou ucházet ovlivňují tři faktory: 

1. Nabídka organizace. 

2. Vnitřní podmínky v organizaci. 

3. Vnější podmínky ( neovlivnitelné ). 
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Pro názornou ukázku poslouţí model získávání pracovníků. 

Obrázek č. 3: Schéma získávání pracovníků 

 

 Zdroj: Koubek J., Řízení lidských zdrojů. 

Počátek procesu získávání a výběru pracovníků, je zapříčiněn několika důvody: 

 Odchody z organizace. 

 Rozšíření činnosti organizace. 

 Jiná činnost nebo nové pracovní postupy. 

 Organizační změny. 

Velikost poptávky po nabízené práci je ovlivněna různými podmínkami, které dle 

charakteru dělíme na vnitřní podmínky a vnější podmínky. 

Mezi vnitřní podmínky patří: 

 Podmínky související s nabízeným pracovním místem – povaha práce, poţadavky na 

pracovníka, rozsah povinnosti a odpovědnost, místo výkonu práce atd.. 

 Podmínky související s organizací, která pracovní místo nabízí – význam organizace a 

její hospodářské výsledky, pověst a prestiţ organizace, odměňování zaměstnanců, 

úroveň vzdělávání, mezilidské vztahy na pracovišti. 
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Vnější podmínky zahrnují 

 Demografické podmínky. 

 Ekonomické podmínky. 

 Sociální podmínky. 

 Technologické podmínky. 

 Sídelní podmínky. 

 Politicko – legislativní podmínky. 

 

Organizace můţe obsazovat pracovní místa buď zájemci z vnějších zdrojů, nebo vyuţívá 

vnitřní zdroje (současní zaměstnanci). 

Vnější zdroje jsou tvořeny: 

 Volné pracovní síly na trhu práce. 

 Čerství absolventi škol. 

 Zaměstnanci jiných organizací. 

 Doplňkové zdroje – ţeny v domácnosti, důchodci, studenti atd.. 

 

Vnitřní zdroje tvoří: 

 Pracovní síly uspořené v důsledku technického rozvoje. 

 Pracovní síly uvolněné v důsledku ukončení nějaké činnosti nebo jinými změnami. 

 Pracovníci, kteří jsou schopni vykonávat náročnější práci, neţ jakou vykonávali 

doposud. 

 Pracovníci, kteří mají zájem přejít na jiné místo v organizaci. 

 

Oba zdroje mají pro organizaci mnoho výhod i nevýhod a proto není moţné jednoznačně 

určit, který je kvalitnější. 
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Metody získávání pracovníků jsou např.: 

 Uchazeči se nabízejí sami. 

 Doporučení současného pracovníka organizace. 

 Přímé oslovení vyhlédnutého jedince. 

 Vývěsky v organizacích. 

 Letáky. 

 Inzeráty. 

 Spolupráce organizace se vzdělávacímu institucemi, odbory, úřady práce, komerčními 

zprostředkovatelnami aj.. 

 Internet. 

Předpokladem pro efektivní proces získávání pracovníků je perfektní znalost povahy 

jednotlivých pracovních míst, kterou přináší analýza pracovních míst, a předvídání 

uvolňování či vytváření nových pracovních míst, které je součástí personálního 

plánování. [3] 

Výběr pracovníků 

Výběr pracovníků definujeme jako: 

Personální disciplínu, jejíţ cílem je rozpoznat, který ze zájemců o práci v podniku, kteří 

byli v procesu získávání pracovníku zaregistrováni, bude nejlépe odpovídat poţadavkům 

příslušného pracovního místa a zároveň bude všestranným přínosem pro pracovní 

kolektiv. [4] 

Volba metod získávání zákazníků se odvíjí od toho, zda budeme pracovníky čerpat 

z vnitřních nebo vnějších zdrojů. 

Známe tři hlavní metody výběru pracovníků: [1] 

1. Pohovor 

2. Assessment centre 

3. Testy pracovní způsobilosti 

Pohovor je nejpouţívanější metodou a podle názorů odborníků i nejvhodnější metodou 

výběru pracovníků. 
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Cíle pohovoru 

 Získat dostatečné informace o uchazeči. 

 Informovat uchazeče o organizaci a práci o níţ se uchází. 

 Vyhodnotit osobní vlastnosti uchazeče. 

 Vytvořit mezi organizací a uchazečem přátelské vztahy. 

Assessment centre = diagnosticko výcvikový program, který se vyuţívá převáţně u 

obsazování manaţerských pozic. Jedná se o simulaci činností typických pro obsazované 

místo, činnosti jsou buď individuální, nebo kolektivní a vedoucí pracovníci hodnotí, jak 

uchazeč danou situaci zvládá. 

Testy pracovní způsobilosti slouţí spíše jako doplňkový nástroj výběru. Nejpouţívanější 

testy jsou např. testy inteligence, testy osobnosti, testy schopností aj.. 

 

3.1.4. ODMĚŇOVÁNÍ A ZAMĚSTNANECKÉ VÝHODY 

Odměňování 

Odměňování patří k nejdůleţitějším personálním činnostem. Napomáhá organizaci 

k udrţení kvalitních zaměstnanců eliminováním neţádoucích odchodů, pomáhá přilákat 

potřebný počet a potřebnou kvalitu uchazečů, motivuje pracovníky a tím dopomáhá ke 

zvyšování jejich výkonů. 

„Odměňování v moderním ŘLZ neznamená pouze mzdu nebo plat, popř. jiné formy 

peněţní odměny, které poskytuje organizace pracovníkovi jako kompenzaci za 

vykonávanou práci. Moderní pojetí odměňování je mnohem širší. Zahrnuje povýšení, 

formální uznání (pochvaly) a také zaměstnanecké výhody.“ [3] 

„Systém odměňování se skládá z peněţních odměn (pevné a pohyblivé mzdy a platy) a 

zaměstnaneckých výhod, které v úhrnu tvoří celkovou odměnu. Systém také zahrnuje 

nepeněţní odměny (uznání, ocenění, úspěch, odpovědnost a osobní růst).“ [1] 

Obecně vzato, nelze jednoznačně říci, zda zaměstnanecké výhody patří k peněţním či 

nepeněţním odměnám, avšak častěji mívají nepeněţní formu. 
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Základní dělení odměn můţe být na : 

 peněţní, 

 nepeněţní.  

 

Peněţní 

 mzda, 

 plat, 

 prémie (opakující se, jednorázové bonusy, mimořádné odměny), 

 podíly na výsledcích hospodaření organizace, 

 příplatky (povinné, nepovinné), 

 ostatní výplaty (13. platy, příspěvky). 

Nepeněţní 

 pochvala, povýšení, uznání aj., 

 

Pojem mzda a plat je často chybně uţíván a chápán jako synonymum. K porozumění 

rozdílů mezi nimi, poslouţí jejich následující charakteristiky. 

Mzda 

Mzda je z ekonomického hlediska významným stimulátorem a je pouţívána všeobecně ve 

všech typech organizací. [3] 

Známe tyto druhy mezd: 

o časová mzda a plat, 

o úkolová mzda, 

o podílová mzda, 

o dodatková mzda. 
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Plat 

Platem je peněţité plnění poskytované za práci zaměstnanci zaměstnavatelem, kterým je: 

o stát, 

o územní samosprávný celek, 

o státní fond, 

o příspěvková organizace, 

o školská právnická osoba zřízená Ministerstvem školství, mládeţe a tělovýchovy, 

krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí podle školského zákona nebo 

o veřejné neziskové ústavní zdravotnické zařízení. [2] 

 

Zaměstnanecké výhody (benefity) 

„Zaměstnanecké výhody (poţitky) jsou takovou formou odměn, které organizace poskytuje 

pracovníkům pouze za to, ţe pro ni pracují.“ [3] 

Výhody mohou mít peněţní i nepeněţní formu a tvoří část příjmu zaměstnance. 

 

V Evropě uţíváme členění zaměstnaneckých výhod do tří skupin. 

1. Výhody sociální povahy – důchody poskytované organizací, ţivotní pojištění, 

mateřské školy. 

2. Pracovní výhody – stravování, slevy na produkty organizace. 

3. Poziční výhody – automobily, telefony, bezplatné bydlení. 
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Důvody poskytování zaměstnaneckých výhod: 

 efektivní získávání pracovníků, 

 stabilizace pracovníků (motivace), 

 vytvoření moţnosti ovlivňování zaměstnanců – dobré vztahy mezi zaměstnavateli a 

zaměstnanci, usnadňují spolupráci s pracovníky, 

 úspory daní a daňové předpisy – některé výhody představují efektivní nezdanitelný 

nástroj 

 některé práce nemohou být vykonávány bez poskytnutí výhod – těmito výhodami se 

převáţně rozumí automobil a mobilní telefon 

 

3.1.5. PÉČE O ZAMĚSTNANCE 

Zaměstnavatelé si uvědomují, ţe pokud si chtějí udrţet kvalitní pracovníky, kteří jim 

zajišťují úspěch a vysokou konkurenceschopnost, musí jim věnovat náleţitou péči. 

Tato péče můţe být rozdělena do 3 skupin: 

 povinná péče – dána zákony, předpisy a kolektivními smlouvami nadpodnikové 

úrovně, 

 smluvní péče – dána kolektivními smlouvami podnikovými, 

 dobrovolná péče – výraz personální politiky zaměstnavatele. 

V této práci se blíţe se seznámíme s pracovní dobou a bezpečnosti práce a poţární ochrany 

(BOZP). 

 

Pracovní doba 

„Pracovní doba determinuje časovou vyuţitelnost pracovníka, ale i jeho volný čas, tedy 

jeho ţivotní způsob a ţivotní úroveň, ovlivňuje uspokojování jeho mimopracovních potřeb, 

jeho zdraví, reprodukci jeho pracovních schopností.“ [3] 
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Maximální délka pracovní doby dle zákona činí 40 h/týden. Při práci v podzemí, 

třísměnných a nepřetrţitých provozech 37,5 h/týden, ve dvousměnných provozech 38,75 

h/týden. 

Do pracovní doby se nezapočítávají přestávky na jídlo a oddech. 

Základní dělení pracovní doby je na týdenní pracovní dobu (zákonná pracovní doba) a 

kratší pracovní dobu (práce na zkrácený úvazek). 

V zásadě lze stanovenou týdenní pracovní dobu rozdělit na pracovní směny dvěma 

způsoby: 

 rovnoměrně – takové rozvrţení týdenní pracovní doby, kdy je pracovní doba ve všech 

pracovních týden stejná, 

 nerovnoměrně – pracovní doba je v kaţdém týdnu jiná. 

Známe 2 druhy nerovnoměrná doby – konto pracovní doby a pružné rozvržení pracovní 

doby. 

 

Pracovní směny 

Směna – část stanovené týdenní pracovní doby bez práce přesčas, kterou je zaměstnanec 

povinen na základě předem stanoveného rozvrhu pracovních směn odpracovat v rámci 24 

hodin po sobě jdoucích. (zákoník práce paragraf 78) 

Zaměstnanci s České republice, mohou pracovat v provozech jednosměnných, 

dvousměnných, třísměnných nebo při nepřetrţitém provozu. 

Přestávky 

Přestávky na jídlo a oddych - zaměstnavatel je povinen poskytovat zaměstnanci přestávky 

na 30 minut, nejdéle po 6 hodinách nepřetrţité práce. V nepřetrţitých provozech, musí 

zaměstnavatel najít způsob jak zajistit adekvátní dobu na přestávku, bez toho aby musel 

provoz přerušit. 
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Bezpečnostní přestávky – povinné podle bezpečnostních předpisů, mají např. řidiči, letečtí 

dispečeři. 

Nepřetrţitý odpočinek 

Mezi dvěma směnami – mezi koncem jedné směny a začátkem druhé musí být odpočinek 

12 hodin po sobě jdoucích během 24 hodin. 

Práce přesčas 

Je práce konaná nad rámec stanovené týdenní doby, buď dobrovolně nebo na příkaz 

zaměstnavatele. Nesmí činit více neţ 8 hodin v jednotlivých týdnech a 150 hodin 

v kalendářním roce. 

 

Bezpečnost práce a poţární ochrana 

Zaměstnavatel je povinen zabezpečit zaměstnanci bezpečné pracovní podmínky a odstranit 

příčiny ohroţení ţivota a zdraví pracovníka s cílem zabránit vzniku pracovních úrazů a 

nemocí z povolání. 

Zaměstnavatelé jsou povinni: 

 vyhledávat posuzovat a hodnotit rizika moţného ohroţení bezpečnosti a zdraví 

zaměstnanců, informovat o nich zaměstnance a činit opatření k jejich ochraně, 

 provozovat stroje a zařízení odpovídající poţadavkům bezpečnosti práce, 

 nepřipustit, aby zaměstnavatel vykonával práci, která neodpovídá jeho schopnostem 

nebo zdravotní způsobilosti 

 seznamovat zaměstnance s předpisy zajišťujícími bezpečnost práce 

 provádět 1 krát ročně prověrky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci aj.. 
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Zaměstnanci mají právo na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ale také jsou 

povinni: 

 dodrţovat předpisy bezpečnosti, 

 pouţívat osobní ochranné pracovní pomůcky, 

 nebýt pod vlivem alkoholu ani jiných omamných látek, 

 oznamovat nedostatky a závady na pracovišti, jeţ by mohly být potenciální příčinou 

ohroţení bezpečnosti nebo zdraví  při práci, 

 zúčastňovat se školení a výcviku. 

 

3.2. SITUACE VE SPOLEČNOSTI 

3.2.1. CÍLE ŘLZ HMMC 

V oblasti ŘLZ usiluje HMMC zejména o co nejniţší fluktuaci a vyškolení zaměstnanců 

nejmodernějšími technologiemi. Obecné cíle personálního útvaru jsou udrţování ideálního 

počtu zaměstnanců a motivační hodnocení všech. 

Jelikoţ je HMMC zahraniční firmou, zajímala jsem se také o oblast mezinárodního ŘLZ. 

Zejména obsazování vedoucích pozic. Skutečnost je taková, ţe při počátcích budování 

závodu byly vedoucí pozice obsazeny pouze Korejci. Důvodem byla jejich větší znalost 

problematiky. Firma ale postupně připravovala české speciality, kteří postupně klíčové 

funkce přebírají. Nyní pracují 2 Češi jako generální manaţeři a dalších 15 jako manaţeři.  

 

3.2.2. ZÍSKÁVÁNÍ A VÝBĚR ZAMĚSTNANCŮ 

Získávání 

V době budování závodu, kdy probíhal největší nábor zaměstnanců, bylo zřízeno náborové 

centrum v Ostravě. Toto centrum po získání potřebného počtu zaměstnanců zaniklo a 

funkci převzalo personální oddělení v Nošovivích.  

  



Michaela Milatová : Analýza personální činnosti ve vybrané společnosti 

2010   21 

 

HMMC pouţívá převáţně vnější zdroje zaměstnanců. O pracovních příleţitostech 

nejčastěji informují prostřednictvím úřadů práce, personálních agentur, pracovních portálů 

a v neposlední řadě je neustále obměňována nabídka na hlavní straně jejich internetového 

portálu www.hyundai-motor.cz. Pokud máte zájem v HMMC pracovat, je na těchto 

stránkách také dostupný tzv. registrační formulář (viz. Příloha č.1 a č. 2), který můţete 

nezávazně vyplnit a tím budete zařazeni do databáze firmy jako uchazeč o práci a při 

přijímáni zaměstnanců vás HMMC, na základě tohoto formuláře, můţe kontaktovat s 

nabídkou práce.   Nabírání z vnitřních zdrojů prozatím není aktuální, ale plánuje se s jeho 

započetím.   

Pro potenciální uchazeče je neustále k dispozici tzv. blue line (modrá linka), kde získají 

formou osobního rozhovoru s operátorem všechny potřebné informace. 

Je třeba zmínit, ţe jsou nabíráni i čerství absolventi pro pozice junior specialista. V září 

loňského roku dokonce HMMC podepsala smlouvu s VŠB-TUO o stáţi talentovaných 

studentů v nošovické automobilce v rámci projektu Inkubátor talentovaných ekonomů a 

manaţerů podniků. Praxi získají nejnadanější studenti čtvrtého (nebo druhého 

navazujícího) ročníku, které vyberou jejich učitelé na základě studijních výsledků. Ti 

nejlepší se zúčastní výběrového řízení, které bude vypadat jako skutečný konkurz na 

špičkovou manaţerskou pozici v závodě Hyundai. Během své několikaměsíční stáţe, 

budou moci studenti poznat chod v automobilce a zkusit si práci v nejrůznějších 

odděleních na nejrůznějších pozicích. 

Výběr 

Výběr zaměstnanců je odlišný podle pozic, o kterou se ucházejí. Jsou definovány základní 

poţadavky, které uchazeč musí splňovat, neţ se vůbec začne o práci aktivně ucházet. Pro 

práci v technických pozicích a administrativně je poţadováno následující: 

 VŠ nebo SŠ vzdělání, 

 komunikativní znalost anglického jazyka, 

 praxe (není podmínkou všude), 

 čistý trestní rejstřík. 

  

http://www.hyundai-motor.cz/


Michaela Milatová : Analýza personální činnosti ve vybrané společnosti 

2010   22 

 

Ve výrobní sféře: 

 zájem o práci, 

 čistý trestní rejstřík. 

Výběr zaměstnanců v HMMC  je součástí náborového procesu,   také proto jsou všechny 

potřebné informace o výběru zaměstnanců, zveřejňovány jako součást tzv. náborového 

plánu, který je vydáván na konci kaţdého roku. Mimo jiné tento plán udává kolik a kam 

bude potřeba nových zaměstnanců pro nadcházející rok, ale hlavně obsahuje směrnice, 

podle kterých se řízen výběr zaměstnanců. .  

Při výběru pracovník se HMMC řídí tzv. náborovým standartem, který má zajistit výběr 

uchazeče s největším potenciálem pro správné místo ve společnosti a celý nábor, tedy 

včetně výběru, je řízen tzv. náborovým týmem. Doba od zahájení náboru do doby, kdy 

zaměstnanec nastupuje do práce je obvykle 2 – 3 měsíce. 

Samotný výběr se skládá z různých postupů, dle charakteru práce, zásadní je jestli se jedná 

o nábor pro pozice technicko-hospodářské nebo dělnické. 

Pozice technicko-hospodářské zahrnují práci v administrativě a také práci v technických 

pozicích ve výrobě, které poţadují určité specifické znalosti (kontrolor kvality, plánování 

výroby atd.).  Pozice dělnické jsou pouze ve výrobní sféře a jedná se povětšinou o 

manuální profese. 

Pro technicko-hospodářské pozice i dělnické pozice začíná nábor stejně - po oznámení 

volného pracovního místa, jsou uchazeči povinni doručit ţivotopis nebo registrační 

formulář, tyto dokumenty jsou vytříděny a jsou vybráni vhodní uchazeči. Výběr je tedy 

zaměřen na: 

 kontrola ţivotopisů, 

 průvodních dopisů, 

 telefonický pohovor, 

 reference. 
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Technicko-hospodářské pozice 

Po základním vytřídění ţivotopisů a registračních formulářů následuje pohovor 

s vybranými kandidáty. Pohovor je veden za účasti člena oddělení lidských zdrojů a člena 

poptávajícího oddělení. První pohovor má dvě části – pohovor zaměřený na pracovní 

kompetence (pracovní kompetence podle analýzy pracovních pozic, profesionálních 

zkušeností, motivace) a hlavní/vůdcovské kompetence. Druhé kolo pohovoru můţe být 

poţadováno od pozice Senior specialista a výše.  

Následuje konečné rozhodnutí – formulář výstup pohovoru je vyplněn po pohovoru. 

Oddělení lidských zdrojů hodnotí zejména vzdělání, pracovní zkušenosti, dovednost řešit 

problémy, motivaci a znalost angličtiny. Je důleţité podotknout, ţe u všech 

administrativních pozic je 45 minutový pohovor vedený v anglickém jazyce. 

 

Dělnické pozice 

Stejně jako u technicko-hospodářských pozic prvotně probíhá vytřídění ţivotopisů a 

registračních formulářů a to je následováno výběrovým řízením, které probíhá za účasti 

člena oddělení lidských zdrojů. Výběrové řízení pro dělnické pozice je sloţitější, má 

celkem 6 částí: 

 test technického myšlení, 

 osobnostní test, 

 manuální test, 

 test fyzické zdatnosti, 

 test barvové diskriminace, 

 10 minutový pohovor – vzdělání, motivace, pracovní zkušenosti. 

 

U specifických pozic je uchazeč navíc testován ze znalosti technické dokumentace. 
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Konečný postup je pro technicko-hospodářské a dělnické pozice je opět totoţný: podle 

poţadavku daného oddělení se oddělení lidských zdrojů a kandidát dohodnou na termínu 

nástupu, pozici, platu (dle matice pozic a mzdových tabulek) a dalších  benefitech. 

Nástupní den je zpravidla 2x měsíčně (1. a 15. v měsíci). Před nástupem je nutné schválení 

prezidentem. Pracovní smlouva se podepisuje týden před nástupem nebo v den nástupu do 

zaměstnání 

3.2.3. ODMĚŇOVÁNÍ A ZAMĚSTNANECKÉVÝHODY 

(BENEFITY) 

Odměňování 

HMMC vyuţívá peněţních i nepeněţních forem odměňování. Na prvním místě se 

zaměříme na nejdůleţitější část odměňování -  mzdové ohodnocení zaměstnanců. Mzdová 

struktura (viz. Tabulka č. 3) je zaloţena na základní mzdě (pevná mzda) a variabilní mzdě, 

která zahrnuje speciální příspěvky a výkonnostní příplatky. Variabilní příplatky slouţí 

k motivaci individuálního výkonu zaměstnance. Část mzdy je tedy pohyblivá, jelikoţ 

narůstá či klesá na základě pracovního výkonu, zaměstnanci dostávají příplatky za 

pracovní přesčasy, práci o víkendech, nočních směnách a státních svátcích., mzda je 

vyplácená standartně 1x měsíčně. V příloze č. 3, přikládám vzorovou výplatní pásku. 

 

Tabulka č. 2: Mzdová struktura HMMC. 

Pevná mzda Variabilní mzda 

Základní mzda Speciální příplatek Výkonnostní příplatek 

Zdroj: HMMC Entry Course Textbook. 

 

 Odměna za práci – důraz na 

výkon 

 Mzda zaměstnance – mění se 

kaţdý rok, podle mzdové 

tabulky, podle kompetencí a 

ceny práce na trhu 

 Individuální příspěvek 

- Speciální bonusy 

- Zákonné příplatky 

 Odměna za výkon 

 Roční odměny v případě 

dosaţení obchodního cíle 
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Konkrétní výše mezd mi nebyly firmou poskytnuty, a o výši svých příjmů nemohou 

hovořit ani zaměstnanci. Na internetových stránkách HMMC se hovoří o nadprůměrné výši 

platu v rámci výrobního sektoru Moravskoslezského kraje.  

Přesto porovnám – li  průměrné  platy v různých průmyslových odvětvích ČR,  je platové 

hodnocení v automobilovém průmyslu podprůměrné, dokonce druhé nejniţší 

(viz. Graf č.4). 

 

Graf č. 3: Průměrné mzdy v průmyslových odvětvích v ČR. 

 

 Zdroj: www.mesec.cz 

Zaměstnanci ve výrobní sféře mohou získat tzv. výkonnostní prémie. To zda tyto prémie 

obdrţí závisí na: 

 docházce do práce, 

 přístup k práci, 

 kvalita práce 

 

Kontrolu a hodnocení stupně plnění těchto poţadavků má na starost přímý nadřízený, 

neboli group leader. 

Za účelem stimulace hodnotícího procesu mezi posuzovateli a hodnocenými je nezbytná 

nepřetrţitá komunikace v řízení pracovního výkonu.  
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Na základě výsledků hodnocení je vyplácena výkonnostní prémie ve výši aţ 6.000 Kč, 

která je vyplácená kvartálně. Tato prémie se nevztahuje na zaměstnance ve zkušební době, 

která činní 3 měsíce. Kritéria jsou uvedena v tabulce č. 5. Systém funguje na principu 

bodového hodnocení výše uvedených základních poţadavků. Čím vyšší obdrţí 

zaměstnanci  celkový počet bodů, tím vyšší jsou jejich prémie.  

 

Zaměstnanci jsou hodnocení stupnicí s5 intervaly - S – vynikající, A – dobrý, B – 

uspokojivý, C – neuspokojivý, D – nedostatečný. 

 

Tabulka č. 3: Kritéria hodnocení pracovního výkonu pro výrobní zaměstnance. 

 

 Zdroj: HMMC News. 

 

V administrativě se na začátku kaţdého roku stanoví cíle a na konci roku se hodnotí do 

jaké míry byly cíle splněny. Vyplácení prémií probíhá tedy jednou ročně. 
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Firma pouţívá i formy nepeněţního odměňování – povyšování. Probíhá 1x ročně 

v administrativě 1. dubna a ve výrobě 2x ročně, kaţdý půl rok.  

Kaţdým rokem jsou také oceňováni nejlepší zaměstnanci. Cílem je odměnit zaměstnance 

s výjimečnými pracovními výsledky a výkony. Jsou voleni 2 zlatí a několik stříbrných 

zaměstnanců. Stříbrní zaměstnanci obdrţí finanční prémie ve výši 15.000 Kč a zlatí 

zaměstnanci 25.000 Kč. Vyhlášení vítězů se koná kaţdý rok v lednu. V roce 2009 proběhl 

jiţ 3. ročník.  

 

Zaměstnanecké výhody (benefity) 

V době hospodářské krize, řada zaměstnavatelů ruší mnoho benefitů, společnost HMMC se 

k těmto krokům neuchýlila, ale více neţ jindy se snaţí zvyšovat efektivitu poskytnutých 

výhod. V mnoha případech jsou benefity pro zaměstnance i zaměstnavatele daňově 

zvýhodněny, ale není tomu tak vţdy. Například nákupní dárkové poukazy podléhají dani 

z příjmu a odvodům na zdravotní a sociální pojištění na straně zaměstnance. Tyto 

poukázky jsou tedy daňově nevýhodnými benefity. Proto je snaha HMMC  poskytovat ty 

výhody, které nepodléhají daňovému zatíţení u zaměstnanců. 

Mezi takové patří penzijní připojištění, ţivotní pojištění, příspěvky na sportovní a 

rehabilitační aktivity poskytované formou nepeněţního plnění, vstupenky na kulturní akce 

apod. 

Přehled vybraných zaměstnaneckých výhod HMMC: 

 příspěvek na penzijní připojištění, 

 příspěvek na ţivotní pojištění, 

 slevy na zájezdy, 

 rozšířená nabídka zdravotních pojišťoven, 

 exkluzivní nabídka mobilního operátora, 

 jazykové kurzy, 

 školení zaměstnanců, 

 příspěvek na stravování, 

 podpora dopravy do zaměstnání aj., 
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 sportovní a kulturní akce. 

 

o Příspěvek na ţivotní pojištění a příspěvek na penzijní připojištění poskytuje HMMC 

pouze za splnění určitých podmínek a pouze zaměstnancům po ukončené zkušební 

době. Pokud si zaměstnanec spoří na ţivotním a penzijním pojištění  alespoň 100 Kč 

měsíčně u pojišťovny Alianz nebo ČSOB, má nárok zaţádat o měsíční příspěvek od 

HMMC. Příspěvek je tím vyšší, čím vyšší sumu si měsíčně zaměstnanci spoří.  

o Z titulu zaměstnance HMMC je moţné uplatnit slevy na zájezdy vybraných cestovních 

kanceláří – CK Orbix, Exim Tours, Čedok. Sleva je u kaţdé kanceláře jiná, pohybuje 

se od 3% ze základní ceny zájezdu. Nejvyšší slevu poskytuje Exim Tours, jde uplatnit 

slevu aţ 11% z ceny běţného zájezdu.  

o Při poskytování příspěvků na rekondiční a rehabilitační pohybové aktivity 

spolupracuje s VZP (Všeobecná zdravotní pojišťovna), která navíc pracovníkům 

společnosti poskytuje příspěvky na vybraná očkování, příspěvky pro dárce krve, 

vitamíny, zdravotní pomůcky aj. 

o Sluţeb mobilního operátora mohou vyuţívat všichni zaměstnanci. HMMC má 

navázanou spolupráci s Telefónicou O2, která připravila speciální výhodnou nabídku,  

nabízí výběr z několika různých tarifů a nabízí také poskytnutí stejných výhod pro 1 

rodinného příslušníka. K listopadu 2009 vyuţívá bendit přes 1100 zaměstnanců a více 

neţ  600 rodinných příslušníků.  

o Společnost pravidelně organizuje dobrovolné jazykové kurzy angličtiny a korejštiny. 

Oba kurzy jsou v délce 3 měsíců, probíhají 1 x týdně v délce 90 minut. Účastníci jsou 

rozděleni podle úrovně do různých skupin. Jednotlivé skupiny mají maximálně 6 

členů. Poplatek za kurz činní 1.000Kč, coţ je 50% ceny, zbytek hradí HMMC. V této 

ceně je i učebnice International Express. Pro úspěšné absolvování kurzu je zapotřebí, 

aby studenti dosáhli hodnocení alespoň 70%. Na něm se podílí docházka do kurzu 

(60%), absolvování průběţného (20%) a závěrečného testu (20%).  

V případě, ţe účastník nedosáhne alespoň 70 % hodnocení, musí uhradit i zbylých 

50% ceny, tedy dalších 1.000Kč, které jim jsou automaticky staţeny z platu.Splní-li 
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účastník kurzu kritéria, zaloţená zejména na docházce do kurzu a úspěšné absolvování 

závěrečného testu, společnost zaměstnanci zpětně uhradí 50% ceny kurzu (1.000 Kč). 

o Samozřejmostí je pro nové zaměstnance vstupní školení zvané Entry Course. Kurz je 4 

denní a účastníci kurzu se doví něco o mateřské společnosti Hyundai, o situaci na 

automobilovém trhu, ale zejména získají přehled o struktuře a pravidlech v HMMC 

v Nošovicích. Jsou informováni například o pravidlech bezpečnosti, personálních 

záleţitostech a benefitech , o výrobním procesu, korejské kultuře atd. Novým 

zaměstnancům přednáší okolo 20 lektorů, převáţně české národnosti. Kromě těchto 

kurzů firma pořádá různé školící programy a moţnost školení v zahraničí v různých 

závodech Hyundai. Délky zahraničních kurzů  jsou od jednoho týdne aţ po několik 

měsíců. Zaměstnanci HMMC jiţ navštívili například Čínu, Turecko, Koreu, 

Slovensko. 

o Zaměstnanci mají moţnost stravování celkem v 7 jídelnách, kde je nabízen výběr 3 

hlavních chodů české kuchyně a jedno jídlo je z kuchyně korejské. HMMC kaţdému 

zaměstnanci na stravu přispívá 25 Kč na jídlo denně. Bez příspěvku se cena českých 

jídel pohybuje okolo 60 Kč a korejské jídlo stojí okolo 80 Kč. Ve firmě funguje i 

doplňkový prodej - nápojové a jídelní automaty, které jsou umístěny ve všech halách. 

o Společnost HMMC podporuje dopravu do a ze zaměstnání formou autobusových 

spojů ve spolupráci s jejich zřizovatelem – Krajským úřadem Moravskoslezského 

kraje. Provozovateli jsou autobusové společnosti Veolia a 3ČSAD. Jízdní řády jsou 

přístupné na nástěnkách, v informačním systému Autoway a na stránkách 

www.idos.cz. HMMC přispívá zpětně zaměstnancům na dopravu ve výši 50% 

z prokazatelných nákladů. Jízdenky, nalepené na speciálním formuláři, je nutné 

odevzdat k proplacení oddělení vnitřních záleţitostí, vţdy do druhého pracovního dne 

následujícího měsíce.  Spoje odjíţdějí z Ostravy, Frýdku-Místku, Havířova, Nového 

Jičína, Českého Těšína a Třince (viz. Příloha č. 4) a ve výjimečných případech 

HMMC zajišťuje vlastní autobusovou dopravu (doprava po přesčasech, doprava 

z obce Morávka na denní a noční směny, speciální doprava na ţádost oddělení atd.). 

o Jedním z hlavních cílů pořádání kulturních a sportovních akcí je teambuilding 

(„budování týmu“). Funguje vlastní fotbalová liga HMMC, 2 krát do roka se pořádají 

http://www.idos.cz/
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turnaje ve squashi za podpory ČSOB, která nejlepší hráče finančně odmění.  

Samozřejmostí je také pořádání večírků, bowlingu aj. 

 

3.2.1. PÉČE O ZAMĚSTNANCE  

Pracovní doba 

K 1.3.2010 je pracovní doba ve výrobě 8 hodinová, systém je dvousměnný na ranní a 

noční. Na podzim roku 2010 je v plánu navýšení počtu zaměstnanců a zahájení 

třísměnného provozu.  Ranní směna je od 6:00 do 14:35, noční od 21:25 do 6:00. Doba 

mezi směnami (od 14:35 do 21:25) je čas určený pro údrţbu. Zaměstnanec má nárok kaţdé 

2 hodiny na 10 minutovou přestávku od práce a jedenkrát za směnu má nárok na 30 min 

přestávku na jídlo. 

Dovolená není pro všechny stejná, ale funguje jakýsi systém motivování pro co největší 

pracovní výkon. Kdyţ zaměstnanec nastoupí do práce je dostává 20 dní dovolené. Pokud 

odpracuje 1 celý kalendářní rok, dovolená se mu navyšuje na 22 dní a po dalším jednom 

celém kalendářním roce na 25 dní, coţ je maximum. Zaměstnavatel má nárok zaměstnanci 

dovolenou krátit o jeden aţ dva dny za kaţdou neomluvenou pracovní směnu. Čerpání 

dovolené určuje zaměstnavatel podle plánu dovolené a zaměstnanec je povinen zaţádat o 

dovolenou písemně. 

Zaměstnanec má moţnost získat pracovní volno s náhradou mzdy: 

 

a/ Nezbytné vyšetření ve zdravotnickém zařízení. 

b/ Preventivní prohlídky těhotné ţeny. 

c/ Na nevyhnutelně potřebný čas na převoz manţelky do zdravotnického zařízení při 

narození dítěte. 

d/ Pro doprovod rodinného příslušníka do zdravotnického zařízení. 

e/ 2 dny při úmrtí manţela/manţelky nebo dítěte. 

f/ 1den při úmrtí rodiče nebo sourozence. 
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g/ Nejvíce na 1 den při úmrtí prarodiče, vnuka zaměstnance nebo prarodiče jeho 

manţela/manţelky. 

f/ 1 den na samotnou svatbu zaměstnance. [7] 

 

Pracovní volno bez náhrady mzdy: 

a/ Na nezbytně nutný čas dostavit se do práce při neočekávaném přerušení provozu. 

b/ Přestěhování zaměstnance. [7] 

 

BOZP 

HMMC se v oblasti BOZP řídí standarty stanovenými zákoníkem práce ČR. Při nástupu do 

zaměstnání je kaţdý nový zaměstnanec podroben 3 dennímu povinnému školení. První 

přednáška je zaměřena na BOZP. Na konci školení jsou znalosti ověřeny testem. Pokud 

v testu zaměstnanec neuspěje napoprvé, má nárok na jedno opakování. Pokud neuspěje ani 

podruhé není do zaměstnání přijat. 

Zaměstnanec je povinnen: 

a/ aktivně předcházet nehodám a poţárům, 

b/ pouţívat při práci osobní ochranné pomůcky, které mu byly přiděleny na základě 

vnitřního pracovního předpisu. [7] 

Při pracovním úrazu je zaměstnanec povinnen: 

a/ uvědomit vedoucího pracovníka o kaţdém pracovním úraze, 

b/ zabezpečit poskytnutí první pomoci a v případě potřeby zavolat záchranou sluţbu. 

Úraz, který zaměstnanec utrpěl na cestě do zaměstnání nebo ze zaměstnání se nepovaţuje 

za pracovní úraz. [7]  
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4. VYHODNOCENÍ 

Jelikoţ  Hyundai Motor Company zaměstnává přes 50.000 lidí, uvědomuje si, jak její 

prosperita závisí na správném řízení lidských zdrojů. Příkladem pro současný stav ŘLZ by 

měl být samotný zakladatel společnosti Chung Ju-Yung, který aţ do své smrti ve svých 85 

letech dbal osobně o rozvoj pracovních sil. Věděl totiţ, ţe své záměry můţe uskutečnit jen 

s odborníky, prosazoval zásadu úzkého propojení managementu s dělníky a sám šel 

příkladem, protoţe se neostýchal přijít za svými zaměstnanci na pracoviště nebo s nimi 

poobědvat v kantýně. Říkal, ţe ţádný manaţer se nesmí povyšovat nad řadové pracovníky. 

Osobně také kontroloval realizaci všech významných zakázek a znal perfektně situaci ve 

svých firmách a to mu pomáhalo k tomu, aby byl schopen co nejlépe vše řídit. 

 

Cílem této kapitoly je zhodnotit situaci ŘLZ v HMMC a pro slabá místa navrhnout 

opatření ke zlepšení situace. Návrhy se budou týkat pouze těch činností, kterými jsem se 

zabývala ve své analýze personálních činností. 

 

Z provedené analýzy lze konstatovat, ţe sytém personální práce HMMC je propracován a 

odpovídá nejmodernějším metodám ŘLZ, ale  i přesto jsem našla několik nedostatků, proto 

jsou podány návrhy ke zlepšení. 

 

V oblasti získávání pracovníků jsou vyuţívány pouze externí metody – spolupráce s  úřady 

práce a personálními agenturami a velmi dobře je propracována nabídka pracovních míst 

na www.hyundai-motor.cz . V roce 2010 je plánováno zahájení třísměnného  provozu, 

s nímţ souvisí i zvýšení počtu zaměstnanců. HMMC se nachází v kraji s vysokou mírou  

nezaměstnanosti, tudíţ se dá očekávat velká poptávka ze strany ze zmíněných externích 

zdrojů, ale jak vyplývá z článku zveřejněného 6.11.2009 na www.ct24.cz,  se firma potýká 

s nedostatkem kvalifikovaných pracovníků pro střední technický management. Chybějí 

mistři, například pro lakovnu. „…velmi těţko se hledají lidé kolem 30 let, kteří mají 

střední či vysokoškolské technické vzdělání, určité zkušenosti z praxe a znalost 

angličtiny…“ [8], proto bych doporučila na plánování přijímání zaměstnanců, vynaloţit 

větší finance a lépe informovat o volných pracovních místech také prostřednictvím novin, 

rozhlasu či televize, coţ umoţní vybírat z větší škály uchazečů neţ doposud, a firma můţe 

nalézt ty, kteří mají potřebnou kvalifikaci.  

http://www.hyundai-motor.cz/
http://www.ct24.cz/
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Hodnocení zaměstnanců je v HMMC základem pro jejich odměňování. Pravidelné 

hodnocení tzv. group leadrem  probíhá čtvrtletně a je součástí posuzování zaměstnanců, 

hodnotí se tři hlavní faktory – docházka do zaměstnání, kvalita  a přístup k práci. Aby 

fungovala jakási zpětná vazba ze strany zaměstnanců, doporučila bych, aby byl vytvořen 

systém na sebehodnocení zaměstnanců. Stejně jako group leadři, by měli i zaměstnanci co 

čtvrt roku vyplnit formulář o sebehodnocení, který by obsahoval např. – zda se vyskytly 

zaměstnanci nějaké překáţky v plnění práce (fyzické, psychické), jaké jsou silné a slabé 

stránky zaměstnance, pozitiva a negativa jeho práce aj. Tento formulář by slouţil ke 

zvýšení komunikace vedení se zaměstnanci, byla by to moţnost, jak ještě lépe poznat své 

zaměstnance, zjistit co je motivuje a naopak, co by bylo třeba zlepšit. Pokud by firma na 

jejich výtky alespoň částečně reagovala a snaţila se je řešit, zajisté by docházelo ke 

zlepšení jejich výkonů.   

 

V oblasti odměňování bych doporučila, pro ještě vyšší zkvalitnění vztahů mezi 

zaměstnanci a firmou, nahrazení  tzv. negativní formy motivace, coţ znamená např. 

sniţování prémií v případě příliš vysoké absence, vyuţíváním kombinovaného přístupu, 

tedy kombinace s pozitivní formou, kdy v případě nízké absence můţe zaměstnanec 

obdrţet vyšší bonusy.  

Podle nejnovějších průzkumů, firmy v roce 2009 kvůli nepříznivé hospodářské situaci 

výrazně sníţily nabídku benefitů svým zaměstnancům. Hospodářská krize a s ní spojená 

velká nezaměstnanost, také zapříčinila to, ţe uţ benefity nejsou při výběru práce 

rozhodující, tím nejdůleţitějším je stabilita firmy a moţnost profesního růstu. 

HMMC nabídku benefitů nesníţilo a navíc má snahu poskytovat benefity, které 

zaměstnance daňově nezatíţí. 

Nejrozšířenějšími benefity napříč všemi obory jsou dlouhodobě stravenky nebo 

občerstvení, pět týdnů dovolené, jazykové kurzy či pruţná pracovní doba. Naopak na 

straně zaměstnavatelů na přední příčky poskytovaných benefitů pronikly firemní 

teambuildingové akce, o které ovšem zaměstnanci příliš velký zájem nejeví. HMMC v 

srpnu roku 2009 uspořádala soutěţ na téma firemních benefitů. Z výsledků vyplynulo, ţe 

mezi nejoblíbenější patří O2 zvýhodněné tarify, příspěvek na obědové menu a na penzijní 

připojištění. Vzhledem různorodým zájmům a potřebám zaměstnanců, by vhodnou změnou 

stávajícího systému zaměstnaneckých výhod, bylo zavedení tzv. caferetia systému.  
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Tento systém umoţňuje zaměstnanci v rámci stanoveného limitu finančních prostředků 

sám vybere z benefitů poskytovaných firmou takové, které budou nejvíce vyhovovat jeho 

potřebám a poţadavkům. Částka, z které bude zaměstnanec čerpat, můţe být pro všechny 

stejná, popřípadě můţe být stanovena diferencovaně. Pokud je systém dobře zpracován, je 

zcela spravedlivý, průhledný, finančně efektivní a z pohledu zaměstnance velmi oblíbený. 

Nevýhoda systému je jeho administrativní náročnost a s tím související vyšší náklady 

5. ZÁVĚR 

Hlavními cíly práce bylo analyzovat vybrané oblasti ŘLZ ve společnosti Hyundai Motor 

Manufacturing Czech a situaci vyhodnotit.  

Výsledkem mého průzkumu bylo pozitivní zjištění, ţe firma vyuţívá velmi propracovaný 

systém řízení lidských zdrojů s vyuţitím těch nejmodernějších metod. Analýza personální 

práce HMMC není bohuţel kompletní z důvodu omezeného rozsahu práce, tudíţ jsem se 

zabývala hlavně získáváním a výběrem zaměstnanců, odměňováním, benefity a v menší 

míře jsem analyzovala pracovní dobou a BOZP.  

V souvislosti s výzkumem byla spolupráce s personálním oddělením HMMC příjemná. 

Věnoval se mi pan Jíří Havlín, který si na mě vymezil volný čas, kdykoliv jsem 

potřebovala, poskytl mi všechny potřebné informace a několik firemních dokumentů.  

Hlavní překáţkou ve vypracování mé práce bylo zamítnutí dotazníkového šetření vedením 

společnosti. Toto šetření mělo probíhat mezi řadovými zaměstnanci podniku a mělo se 

zabývat fungováním personálních procesů v praxi.  Tudíţ jsem všechny informace získala 

pouze od vedení společnosti, z internetu a tisku.  Jsem si vědoma toho, ţe v případě 

provedení dotazníkového šetření kombinovaného s analýzou dokumentů bych získala 

komplexnější obraz o jednotlivých procesech ŘLZ.  

Zpracování této bakalářské práce pro mě bylo přínosem, jelikoţ chci z personalistiky 

skládat státní závěrečnou zkoušku a tudíţ je pro mě uţitečné, ţe jsem do této problematiky 

mohla nahlédnout i z praktického hlediska.  

 

 



Michaela Milatová : Analýza personální činnosti ve vybrané společnosti 

2010   35 

 

SEZNAM POUŢITÉ LITERATURY: 

1. ARMSTRONG, M. Řízení lidských zdrojů. 8. vyd. Praha : Grada, 2002. 856 stran, 

ISBN 80-247-0469-2. 

2. KAHLE B. Praktická personalistika po novelách zákoníku práce v roce 2008. 1. 

vyd. Praha : Pragoeduca, 2008. 242 stran, ISBN 978-80-7310-031-5. 

3. KOUBEK, J. Řízení lidských zdojů. 3. vyd. Praha : Management Press, 2001. 367 

stran, ISBN 80-7261-033-3. 

4. PALÁN Z. Lidské zdroje. Výkladový skovník. 1. Vyd.  Praha : Academia, 2002. 

280 stran, ISBN 80-200-0950-7. 

5. PRAŢSKÁ L. A JIDNRA J. a kol. Obchodní podnikání. 2. vyd. Praha : 

Management Press, 2002. 874 stran, ISBN 80-7261-059-7.   

6. SALZBRUNN R. A POBOŘIL M. Řízení lidských zdrojů. 1. vyd. Ostrava : VŠ 

podnikání, a.s., 2005. 176 stran, ISBN 80-86764-32-X. 

7. HMMC Entry Course, Pracovní materiál určený pro vstupní školení zaměstnanců 

Hyundai Motor Manufacturing Czech, s.r.o., 5.vyd. HMMC oddělení lidských 

zdrojů, útvar vzdělávání, 2007.  

8. www.ct24.cz/ekonomika/71780-hyundai-bude-nabirat-pomaleji-do-leta-jen-500-

lidi/ 

9. Oficiální stránky Hyundai Motor Manufacturig Czech, dostupné na www.hyundai-

motor.cz . 

10. Oficiální stránky Hyundai Motor Manufacturing, dostupné www.hyundai.cz . 

11.  www.mesec.cz/clanky/zamestnanecke-vyhody-umi-vyznamne-motivovat/ 

12. Firemní zpravodaj HMMC News, dostupný na www.hyundai-motor.cz . 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/O9AA6TIX/www.ct24.cz/ekonomika/71780-hyundai-bude-nabirat-pomaleji-do-leta-jen-500-lidi/
file:///C:/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/O9AA6TIX/www.ct24.cz/ekonomika/71780-hyundai-bude-nabirat-pomaleji-do-leta-jen-500-lidi/
http://www.hyundai-motor.cz/
http://www.hyundai-motor.cz/
http://www.hyundai.cz/
file:///C:/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/O9AA6TIX/www.mesec.cz/clanky/zamestnanecke-vyhody-umi-vyznamne-motivovat/
http://www.hyundai-motor.cz/


Michaela Milatová : Analýza personální činnosti ve vybrané společnosti 

2010   36 

 

SEZNAM GRAFŮ: 

1. Graf č.1: Členění zaměstnanců, dle pohlaví. 

2. Graf č.2: Členění zaměstnanců, dle umístění v administrativní sféře vzhledem 

k umístění ve výrobní a technické sféře. 

3. Graf č.3: Průměrné mzdy v průmyslových odvětvích v ČR. 

 

SEZNAM OBRÁZKŮ: 

1. Obrázek č. 1: Závod HMMC, Nošovice. 

2. Obrázek č. 2: Personální struktura vedoucích pozic HMMC 

3. Obrázek č. 3: Schéma získávání pracovních pozic. 

 

SEZNAM TABULEK: 

1. Tabulka č. 1: Plánovaný vývoj počtu zaměstnanců v letech 2006-2011. 

2. Tabulka č. 2: Mzdová struktura HMMC. 

3. Tabulka č. 3: Kritéria hodnocení pracovního výkonu pro výrobní zaměstnance. 

 

SEZNAM PŘÍLOH: 

1. Příloha č. 1: Registrační formulář pro práci v administrativě 

2. Příloha č. 2: Registrační formulář pro práci ve výrobě 

3. Příloha č. 3: Vzorová výplatní páska s vysvětlivkami 

4. Příloha č. 4: Mapa dopravy 

 

 

 

 

 



Michaela Milatová : Analýza personální činnosti ve vybrané společnosti 

2010   1 

 

PŘÍLOHY 

 

1. Příloha č. 1: Registrační formulář pro práci ve výrobě 

REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ PRO PRÁCI V ADMINISTRATIVĚ 

Mám zájem o práci – v administrativě a managementu 

Pracovní pozice  

 Oddělení finance a účetnictví  

 Oddělení informačních technologí  

 Oddělení lidských zdrojů  

 Oddělení vnitřních záleţitostí  

 Právní oddělení  

 Oddělení vnějších vztahů  

 Oddělení lisovny  

 Oddělení svařovny  

 Oddělení lakovny  

 Oddělení finální montáţe  

 Oddělení převodovkárny  

 Oddělení řízení projektů  

 Oddělení výstavby  

 Oddělení údrţby  

 Oddělení řízení výroby a plánování  

 Oddělení kontroly kvality  

 Oddělení nákupu a vývoje dílů  

 Oddělení nákupu  

 Podpora prodeje  

 Zajištění kvality  
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Osobní údaje 

Titul:                                               Jméno:                                         Příjmení: 

Pohlaví         muţ                  ţena  

Datum narození: 

Státní příslušnost: 

Kontakty 

Země:                                             Kraj:                                              Okres: 

Ulice:                                             Číslo:                                             Město:                                          

PSČ:                                               E-mail:    

Vzdělání 

Nejvyšší dosaţené vzdělání:                                               Rok ukončení:   

Zaměření:                                              Upřesnění: 

V současné době ještě studuji     

 ano  

Název instituce,obor: 

Předpokládaný termín ukončení studia  

ne  

PC znalosti 

 
ţádná základní dobrá výborná 

  Znalosti MS Office     

  Znalost Outlook     
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  Znalost SAP     

  Znalost Auto CAD     

  Jiné:                              
 

Jazyková znalost 

 
žádná základní komunikativní dobrá výborná 

  Anglicky      

     Jiný jazyk 
 

        

  
      

  
      

Odborné dovednosti 

Řidičský průkaz A B C D E T vysokozdviţný vozík  

Vyhláška 50       Ne Ano  

Typ certifikátu:                                           

Platnost do:  

Platnost jen u stávajícího zaměstnavatele Ne Ano  

Jiné: 

Dosavadní praxe 

* Absolvent  

* Předchozí zaměstnavatel  

Od……..               Do ……              Ještě pracuji  
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Společnost:                                       Pozice:                               Náplň práce: 

Vloţit ţivotopis (česky)*  

Vloţit ţivotopis (anglicky)*  

* vloţit ţivotopisy je nutné pro administrativu, management a technické profese 

* přílohy jen ve formátech .doc, .pdf, .rtf  

Reference 

Organizace:                        Pozice:                     Telefon/mobil:                   Vztah: 

Poţadavky 

Očekávaný hrubý měsíční plat: 

Moţný nástup:     ihned do 1 měsíce do 2 měsíců více neţ 2 měsíce 

 Jindy: 

Závěr 

Poznámka uchazeče: 

Kde jste se o nás dověděl?  

Tisk  Rozhlas  Televize  Úřad práce  Veletrh práce  Známí  Jinak

 Recruitment centrum  Internet  Magazín  Posters  

 

Zdroj: www.hyundai-motor.cz 

 

2. Příloha č. 2: Registrační formulář pro práci ve výrobě 

REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ PRO PRÁCI VE VÝROBĚ 

Mám zájem o práci – ve výrobě 

Pracovní pozice 

 Oddělení lisovny  

 Oddělení svařovny  
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 Oddělení lakovny  

 Oddělení finální montáţe  

 Oddělení převodovkárny  

 Oddělení výstavby  

 Oddělení údrţby  

 Oddělení řízení výroby a plánování  

 Oddělení kontroly kvality  

 

Osobní údaje 

Titul:                                               Jméno:                                         Příjmení: 

Pohlaví         muţ                  ţena  

Datum narození: 

Státní příslušnost: 

Vzdělání 

Nejvyšší dosaţené vzdělání:          Rok ukončení: 

Zaměření:                                                  Upřesnění: 

V současné době ještě studuji     

 ano  

Název instituce, obor: 

Předpokládaný termín ukončení studia  

ne  
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PC znalosti 

 
ţádná základní dobrá výborná 

  Znalosti MS Office     

  Znalost Outlook     

  Znalost SAP     

  Znalost Auto CAD     

  Jiné    ………………………………. 

Jazyková znalost 

 
žádná základní komunikativní dobrá výborná 

   Anglický      

     Jiný jazyk 
 

       

 

Odborné dovednosti 

Řidičský průkaz    A B C D E T vysokozdviţný vozík  

Vyhláška 50          Ne Ano  

Jeřábnický průkaz Ne Ano  

Vazačský průkaz   Ne Ano  

Svářečský průkaz  Ne Ano  

Jiné: 
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Dosavadní praxe 

Absolvent  

Předchozí zaměstnavatel  

Od……..               Do ……              Ještě pracuji  

Společnost:                                       Pozice:                               Náplň práce: 

Vloţit ţivotopis (česky)*  

Vloţit ţivotopis (anglicky)*  

* vloţit ţivotopisy je nutné pro administrativu, management a technické profese  

* přílohy jen ve formátech .doc, .pdf, .rtf  

Reference 

Organizace:                        Pozice:                     Telefon/mobil:                   Vztah: 

Poţadavky 

Očekávaný hrubý měsíční plat: 

Moţný nástup:     ihned do 1 měsíce do 2 měsíců více neţ 2 měsíce 

 Jindy: 

Závěr 

Poznámka uchazeče: 

Kde jste se o nás dověděl?  

Tisk  Rozhlas  Televize  Úřad práce  Veletrh práce  Známí  Jinak

 Recruitment centrum  Internet  Magazín  Posters  

 

 

Zdroj: www.hyundai-motor.cz 
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3. Příloha č. 3: Vzorová výplatní páska s vysvětlivkami 

 

 

Zdroj: HMMC News. 
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4. Příloha č. 4: Mapa dopravy 

 

Zdroj: www.hyundai-motor.cz 
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