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1. Úvod 

 

Manaţerské teorie i praktické ekonomické výsledky ukazují význam lidských zdrojů při 

dosahování ekonomické prosperity organizací. Jestliţe je lidský potenciál a jeho vyuţívání 

rozhodujícím faktorem úspěchu organizací, je hlavním úkolem personalistů získat a udrţet 

kvalitní zaměstnance. V podnikatelském prostředí 21. století bychom se tedy měli setkávat se 

skutečně strategickým řízením lidských zdrojů, kdy role personálního manaţera je 

v organizaci postavena na úroveň všech ostatních vedoucích funkcí přímo podřízených 

řediteli podniku.  

 

Jednou z nejdůleţitějších personálních činností je odměňování zaměstnanců, které jsem si 

zvolila jako téma své diplomové práce. Vytvoření jednoduchého, spravedlivého, motivujícího 

a efektivního systému odměňování je sloţitou záleţitostí. V rámci této práce se pokusím 

objasnit, jak by měl být takový systém odměňování vytvořen, aby podniku umoţnil nejen 

získat a udrţet kvalitní zaměstnance, ale aby také přispíval k růstu jejich produktivity, zajistil 

vnitřní i vnější spravedlnost v odměňování a umoţnil i konkurenceschopnost mzdových 

nákladů.  

 

Cílem mé diplomové práce je na základě získaných teoretických poznatků analyzovat systém 

odměňování zaměstnanců ve vybrané organizaci. Z informací zjištěných dotazníkovým 

průzkumem pak budu vycházet při navrhování doporučení, které by mohly vést ke zlepšení  

tohoto systému. 

 

Diplomová práce je rozdělena do několika částí. První část s názvem Teoretická východiska 

vychází z uvedené literatury a shrnuje informace z oblasti odměňování. V části nazvané 

Charakteristika organizace je stručně popsána organizace, ve které byl proveden průzkum, 

jehoţ výsledky jsou rozebrány v následující kapitole nazvané Analýza systému odměňování 

zaměstnanců ve zvolené organizaci. Pro zpracování této části jsem vyuţila také studium 

firemních dokumentů a rozhovory s vedením organizace. Pátá kapitola Návrhy a doporučení 

obsahuje moţná zlepšení, která by mohla organizaci zaujmout. V poslední části Závěr jsou 

shrnuty získané poznatky. 
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2. Teoretická východiska 

 

2.1 Metodika diplomové práce a pouţité metody 

 

V rámci této diplomové práce bude postupováno následujícím způsobem: 

1. Výběr několika témat z oblasti řízení lidských zdrojů. Na základě komparace poznatků 

získaných při studiu odborných předmětů budou vybrána témata, která obsahují 

zajímavé náměty pro zpracování diplomové práce. 

 

2. Výběr organizace, ve které bude vhodné vybraná témata zpracovávat, a to 

srovnáváním kritérií jako počet zaměstnanců, charakter činnosti organizace a ochota 

ke spolupráci. 

 

3. Konzultace se zástupcem zvolené organizace o jednotlivých námětech. Tato 

konzultace byla podkladem pro výběr problematiky odměňování zaměstnanců jako 

konkrétního tématu diplomové práce. 

 

4. Prostudování dostupné odborné literatury týkající se odměňování. Pomocí srovnávání 

názorů v jednotlivých literárních pramenech bude zpracována teoretická část 

diplomové práce. V rámci této fáze budou pouţity analyticko-syntetické poznávací 

postupy. 

 

5. Konzultace diplomové práce ve firmě, kde se bude řešit současný systém odměňování. 

V této fázi budou zpracovávány také informace z dostupných vnitropodnikových 

materiálů. S pouţitím abstrakce tak budou zjištěny obecné vztahy, které tvoří podstatu 

systému odměňování. 

 

6. Analýza současného systému odměňování, jakoţto rozloţení zkoumaného systému na 

jednotlivé části, které umoţňují lépe poznat systém jako celek.  

 

7. Prostudování literatury týkající se sociologického průzkumu, zejména informací o 

tvorbě dotazníku. Na základě syntézy těchto poznatků a informací získaných analýzou 

systému odměňování bude vypracován dotazník pro vybranou organizaci. 

8. Provedení dotazníkového průzkumu mezi zaměstnanci organizace a následné 

vyhodnocení výsledků. V této fázi bude také vyuţita analytická klasifikace 

vycházející z určitého celku, která jej rozkládá na jednotlivé prvky. 

 

9. Definování problémových oblastí na základě syntézy všech zjištěných informací. Při 

syntéze jsou sjednocovány jednotlivé části v celek, coţ pomáhá odhalovat vnitřní 

zákonitosti fungování a vývoje systému. 
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10.  Návrh doporučení k odstranění zjištěných nedostatků. Na základě poznatků 

z literatury budou dedukcí navrţena případná zlepšení. Dedukcí rozumíme způsob 

myšlení, při kterém z obecných závěrů vyvozujeme méně obecné. 

 

11.  Dokončovací fáze, která se týká formy diplomové práce. Jedná se o opravy textových 

překlepů, správné uvádění citací, úpravy v číslování kapitol a konečné vytištění práce. 

 

2.2 Lidské zdroje 

 

Lidské zdroje mohou představovat jednu z nejdůleţitějších konkurenčních výhod organizace. 

Jiţ na počátku 80. let vznikla koncepce kritických faktorů úspěchu firem, známá jako 

koncepce „7S“. Tento přístup, zaloţený na stanovení a vzájemné podmíněnosti sedmi 

hlavních faktorů říká, ţe pokud budou všechny tyto faktory v organizaci uspokojeny, pak by 

měla organizace dobře fungovat. Těmito faktory jsou strategy (strategie), structure (struktura 

organizace), systems (systémy), staff (personál), skills (dovednosti, znalosti), shared values 

(sdílené hodnoty) a style (styl řízení). Čtyři poslední faktory úzce souvisí s lidskými zdroji, 

coţ dokazuje, ţe by jim organizace měly věnovat značnou pozornost.  

 

2.3 Legislativa v oblasti odměňování zaměstnancŧ 

 

Jistou hranici v oblasti odměňování v organizacích tvoří právní předpisy. Mezi základní 

právní normy vztahující se k této problematice patří Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, 

který nahradil Zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce. Tato tzv. nová úprava vycházející z 

principu „co není zakázáno, je dovoleno“ přináší řadu změn. Zákoník práce je rozčleněn do 

čtrnácti částí, které se skládají z několika hlav, a kaţdá hlava obsahuje paragrafy. 

Problematikou odměňování se přímo zabývá část šestá. 

 

Zákon č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o 

změně některých zákonů umoţňuje uplatnit splatné mzdové nároky zaměstnanců, které jim 

jejich zaměstnavatel nevyplatil.  

 

Dalším právním předpisem, který má vztah k této problematice, je Zákon č. 143/1992 Sb., o 

platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových organizacích a v některých dalších 
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organizacích a orgánech. Tento zákon se však týká uţ jen vojáků z povolání, neboť nový 

zákoník práce nahradil ustanovení tohoto zákona vlastními ustanoveními. 

 

Zákon č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, ve znění pozdějších předpisů, upravuje 

kolektivní vyjednávání mezi orgány odborových organizací a zaměstnavateli. Cílem tohoto 

vyjednávání je uzavření kolektivní smlouvy. Zákon se zabývá postupem při uzavírání těchto 

smluv, jejich platností, způsobem řešení sporů a vztahem kolektivních smluv a stávek. 

 

2.4 Systém odměňování 

 

Jedním z klíčových problémů kaţdé organizace je stanovení způsobu, který zabezpečí a udrţí 

vhodné typy a úrovně mezd a platů, zaměstnaneckých výhod a dalších forem odměny. Tento 

způsob stanovení mezd a platů vyjadřuje systém odměňování.  

 

Vytvoření takového systému odměňování, který vyhovuje jak poţadavkům a podmínkám 

konkrétní firmy tak potřebám jejich zaměstnanců můţe být poměrně komplikovanou 

záleţitostí. Důleţité je, aby systém odměňování byl: 

 efektivní – musí přispívat k plnění cílů organizace, např. aby nárůst mezd byl spojen 

s rostoucí produktivitou práce a nikoli jen s inflací  

 etický – aby nemohlo docházet k diskriminaci některé kategorie zaměstnanců, tzn. aby 

byla uplatňována politika rovných příleţitostí 

 motivační – podporuje aktivitu zaměstnanců 

 spravedlivý – zaměstnancům musí být zdůvodněno, co je příčinou mzdových rozdílů, 

aby neměli pocit, ţe jsou ve srovnání s jinými zaměstnanci ve finanční nevýhodě 

 transparentní – zaloţen na průhledných a jednoduchých mechanismech, které 

umoţní kaţdému zaměstnanci spočítat si svou mzdu. 

 

Vytvořený systém odměňování musí být zaměstnanci uznáván. Proto je nutné, aby měli 

zaměstnanci moţnost podílet se na jeho vytváření, zavádění i fungování. Společnou 

odpovědností vlastníka organizace, vedení i zaměstnanců tak mohou být zmírněny spory, 

které tato problematika vyvolává. Všichni společně musí vytvořit takový systém odměňování, 

který: 

 přiláká potřebný počet kvalitních uchazečů o zaměstnání  
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 stabilizuje a motivuje stávající zaměstnance 

 odměňuje zaměstnance za jejich úsilí, výsledky, loajalitu, zkušenosti a schopnosti 

 vede k vytváření konkurenceschopné organizace 

 odpovídá finančním i časovým moţnostem organizace 

 je v souladu s právními normami, kulturou a strategií organizace 

 stimuluje ke vzdělávání a rozvoji zaměstnanců 

 zajistí kontrolu mzdových nákladů [8]. 

 

2.4.1 Strategie odměňování 

 

Strategie odměňování definuje záměry organizace o tom, jak by měly být vytvářeny její 

politika a procesy odměňování, aby odpovídaly poţadavkům podnikání. Je nedílnou součástí 

strategie řízení lidských zdrojů [5]. 

 

Účinná strategie odměňování je zaloţena na hodnotách podniku, musí vycházet z podnikové 

strategie a být provázána se strategií lidských zdrojů. Spojuje organizační schopnosti 

s individuálními, zajišťuje odměňování zaměstnanců podle jejich schopností a přínosu, 

poskytuje manaţerům pravomoci k tomu, aby odměňování vyuţívali k dosahování cílů, je 

praktická a proveditelná. Obsah strategie vychází z interního i externího prostředí organizace. 
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2.4.2 Tvorba systému odměňování 

 

Při tvorbě systému odměňování musí organizace vědět, jak diferencuje skupiny zaměstnanců, 

kolik prostředků můţe vynaloţit na odměny, které právní normy musí respektovat, jaká je 

situace na trhu práce, jaká výše mezd přivede do organizace kvalitní uchazeče o práci, jaká 

mzdová úroveň splňuje očekávání současných zaměstnanců a jaké další peněţní i nepeněţní 

odměny by měla nabízet.  

 

Na základě odpovědí na všechny předchozí otázky se pak jiţ konkrétně zvaţuje: 

 úroveň mezd a platů (v porovnání s ostatními organizacemi a situací na trhu práce, 

s ohledem na finanční situaci a úspěšnost firmy, pouţívanou techniku a technologii, 

s ohledem na předpisy, zákony, vyšší kolektivní smlouvy atd.), 

 vnitřní struktura mezd a platů (hierarchie mzdových tarifů a platových tříd, struktura 

práce a pracovních míst - ústředním problémem je přitom hodnocení práce), 

 placení jednotlivců (spojování lidí s pracovními úkoly a pracovními místy/rolemi, 

přiznávání platových tříd, jak vysokou mzdu nebo plat dát konkrétnímu jedinci, jak jej 

zařazovat v rámci mzdového/platového rozpětí třídy – ústředním problémem je 

hodnocení pracovníků), 

 problém, zda platit za odpracovaný čas nebo za výsledky, popřípadě za schopnosti či 

přínos, 

 zvláštnosti odměňování specialistů a manaţerů (různé pobídkové formy odměňování, 

problém placení za kvalifikaci či schopnosti, za délku praxe či délku zaměstnání ve 

firmě, zvláštní zaměstnanecké výhody apod.), 

 zaměstnanecké výhody a příplatky (pojištění placené zcela nebo zčásti firmou, firemní 

penze, placená dovolená, rizikové příplatky, místní příplatky apod.), 

 řízení a kontrola mezd a platů (zkoumání přiměřenosti a snaha o úspory mzdových 

nákladů, popis a specifikace pracovních míst, zkoumání stimulačního účinku 

zásahových či pobídkových forem odměňování aj.), 

 výběr jednotlivých typů odměn a formování struktury systémů odměňování [8]. 
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Obr. 2.1 Systém odměňování zaměstnanců [7] 

 

2.5 Mzdotvorné faktory a determinanty odměňování 

 

Majitelé a manaţeři firem by si měli uvědomit, ţe lidé uţ nepracují pouze pro peníze, ale ţe 

začínají upřednostňovat i jiné hodnoty. Mzda a jiné hmotné formy odměn sice závisí na 

pracovním výkonu a mají bezpochyby vliv na spokojenost zaměstnanců, ale existují i takové 

sloţky odměn, které na pracovní výkon navázány nejsou. S ohledem na to, ţe pracovní výkon 

bývá někdy také obtíţně měřitelný, nesmějí manaţeři zapomínat pouţít při práci s lidmi i 

další motivační faktory. 

 

2.5.1 Vnitřní mzdotvorné faktory 

 

Mezinárodní úřad práce vytvořil seznam faktorů, které by měly být při odměňování 

zohledněny: 

 

Analýza a úsudek, bystrost, dělání chyb a jejich dopad, dovednosti, duševní úsilí, duševní 

zátěţ, fyzické poţadavky, hospodaření se zdroji, iniciativa, komplexnost v přístupu, kontakt 
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Formální 

Neformální 
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s lidmi a diplomacie, obratnost, obtíţnost práce, odborná příprava a zkušenosti, odpovědnost 

za peníze, materiál, informace, zařízení, evidenci a zpracování hlášení, odpovědný přístup 

k práci, plánování a koordinace, plnění úkolů, pracovní podmínky, přesnost, rizikovost práce, 

rozhodování, řešení problémů, řízení a kontrola lidí, sociální dovednosti, soudnost, stresující 

povaha práce, tvořivost, úsilí, vzdělání, znalost práce, znalosti všeobecně [9].

 

Všechny tyto faktory můţeme shrnout do tří skupin: 

1. Faktory související s pracovním místem, tzn., jaké jsou úkoly zaměstnance. Zdrojem 

informací je popis a specifikace pracovního místa.  

2. Výkonnost zaměstnance, výsledky práce a pracovní chování. Vychází se z hodnocení a 

evidence zaměstnanců. 

3. Pracovní podmínky daného pracovního místa ve firmě, které mohou ovlivňovat zdraví, 

bezpečnost či pracovní pohodlí zaměstnance [9]. 

 

2.5.2 Vnější mzdotvorné faktory 

 

Systém odměňování ovlivňují také vnější mzdotvorné faktory, které lze rozdělit do dvou 

skupin: 

1. Situace na trhu práce, především zda je na trhu práce dostatečná nabídka lidí, které 

jeho podnikatelská činnost potřebuje, ale i chování konkurence v podnikatelském 

prostředí či způsob ţivota v dané společnosti.  

2. Všechny právní normy a předpisy, které se týkají zaměstnanců a oblasti odměňování. 

 

2.5.3 Determinanty odměňování 

 

Mzdotvorné faktory ve své konkrétní podobě tvoří spolu s některými dalšími okolnostmi 

determinanty odměňování zaměstnanců v organizaci. Mezi hlavní determinanty odměňování 

patří:  

 relativní hodnota, kterou má práce na pracovním místě pro organizaci 

 relativní hodnota (vzácnost) pracovníka 

 situace na trhu práce 
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 úroveň odměňování v zemi, regionu, odvětví, v organizacích konkurujících na trhu 

práce 

 ţivotní náklady v regionu a zemi 

 ţivotní způsob lidí v regionu a zemi 

 objem prostředků, které můţe organizace na odměňování vynaloţit 

 pouţívaná technika a technologie v organizaci; její změny ovlivňují změny systému a 

jeho struktury 

 produktivita práce v organizaci 

 síla odborů v kolektivním vyjednávání 

 existující právní normy týkající se odměňování [9]. 

 

2.6 Hodnocení práce  

 

Jestliţe se organizace rozhoduje, kolik má tedy za kaţdou práci platit, musí nejprve provést 

hodnocení práce. Je důleţité si uvědomit, ţe je hodnocena pouze práce a nikoli osoba, která 

tuto práci vykonává. Na základě tohoto hodnocení dá podobné práce do skupiny a aţ poté 

rozhoduje o výši odměny za práci, přičemţ musí respektovat trţní hodnotu práce.  

 

Hodnocení práce představuje systematický proces stanovování relativní hodnoty prací 

v organizaci za účelem stanovení vnitřních mzdových/platových relací. Poskytuje základnu 

pro vytváření spravedlivých mzdových/platových stupňů a struktur, pro zařazování prací do 

těchto struktur a pro řízení relací mezi pracemi a odměnami [3]. 

 

Při hodnocení práce je nutné vymezit účel tohoto hodnocení, zabezpečit účast 

zainteresovaných stran a zvolit nejvhodnější metody. 

 

Při hodnocení práce se obvykle postupuje ve třech fázích: 

1. Příprava – vytvoří se tým odborníků, který navrhne systém hodnocení práce, provede 

výběr a analýzu klíčových prací. 
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2. Realizace – zvolený tým vypracuje analýzu a hodnocení ostatních prací, zrealizuje 

mzdové šetření, zhodnotí odměňování podle výkonu, zformuje stupně mzdové 

struktury a vytvoří administrativní postupy. 

3. Vyhodnocení a monitoring systému s vyuţitím výpočetní techniky [4]. 

 

2.6.1 Metody hodnocení práce 

 

Hodnocení práce je komparativní strukturovaný proces. Metody hodnocení práce můţeme 

rozdělit na neanalytické a analytické, dále se pouţívá trţní oceňování, hodnocení zaloţené na 

dovednostech a hodnocení zaloţené na schopnostech. 

 

Neanalytické metody hodnocení práce 

 

Tyto metody porovnávají práce jako celek, aniţ by rozlišovaly mezi faktory, které tyto práce 

odlišují. Nejjednodušší metodou je metoda pořadí prací. Jednotlivé práce v organizaci jsou 

vzájemně porovnávány a seřazeny podle toho, jak je vnímán jejich význam. Jedná se o 

metodu nejrychlejší a srozumitelnou, můţe však být značně subjektivní a málo přesná. Další 

nevýhodou je její nesnadné pouţití při velkém mnoţství prací a nepruţnost při změnách 

v organizaci. 

 

Metoda párového porovnávání poměřuje všechny moţné dvojice prací mezi sebou. Je-li 

jedna z dvojice povaţována za práci s vyšší hodnotou, jsou jí uděleny 2 body, jsou-li obě 

stejného významu, dostanou kaţdá 1 bod. Práce nejméně významná dostane 0 bodů. Po 

ukončení porovnávání se body u kaţdé práce sečtou a vytvoří se pořadí prací. Nejvíce 

ohodnocena je práce, která dostala nejvíc bodů. Metoda je o něco přesnější neţ předchozí a je 

snadno pochopitelná. Je však také subjektivní, jelikoţ nelze přesně určit důvody pro přiznání 

počtu bodů. Pokud porovnáváme velké mnoţství prací, musíme provést řadu operací [4].  

 

Klasifikační metoda je zaloţena na výchozím rozhodnutí o počtu a charakteristikách stupňů, 

do kterých budou práce zařazovány. Tyto stupně se liší dovednostmi, schopnostmi a 

odpovědností. Konkrétní práce jsou pak zařazovány do stupňů na základě srovnání jejich 

poţadavků plynoucích z popisu pracovního místa s modelovými nároky jednotlivých stupňů.  

Výhodou je její jednoduché, rychlé a snadné pouţití. Při změnách v organizaci je také snadné 
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nové práce zatřídit. Tato metoda je však obtíţně pouţitelná pro sloţitější práce a je málo 

citlivá na změny v obsahu a povaze prací [5]. 

 

Analytické metody hodnocení práce 

 

Tyto metody nesrovnávají práce jako celek, ale rozčleňují je na větší počet faktorů, které 

jednotlivé práce odlišují. Bodovací metoda patří k nejčastěji uţívané metodě. Rozdělí práci 

na tzv. placené faktory, coţ jsou pro firmu kritéria, za která je ochotna platit. Můţe se jednat 

např. o odpovědnost, rozhodování či sloţitost práce. Kaţdému faktoru je podle číselné 

stupnice přidělen počet bodů podle toho, v jaké míře je v hodnocené práci obsaţen. Tyto 

numerické stupnice se mohou lišit pro různé skupiny prací. Kaţdá organizace si určuje své 

faktory a také jejich váhu. Celková hodnota práce je určena součtem bodů, které jednotlivé 

faktory získaly. Placené faktory mohou být také dále členěny na subfaktory. Bodovací metoda 

je objektivnější neţ metody předchozí, srozumitelná a umoţňuje promítnutí rozdílnosti prací 

při vytváření tarifních stupňů v mzdových/platových strukturách. Nevýhodou je spotřeba času 

při vytváření a zavádění a finanční náročnost [8].  

 

Metoda faktorového porovnávání porovnává faktor práce s faktorem v nějaké stupnici. U 

kaţdého z placených faktorů, které se nedělí na subfaktory, se tak vytvoří pořadí hodnocených 

prací. Faktorům se předem přidělují váhy. Pokud vynásobíme váhu faktoru pořadím práce a 

tyto součiny pro kaţdou práci zvlášť sečteme, získáme celkovou hodnotu práce. Výhodou 

metody je její objektivnost a snadná transformace do podoby mzdového tarifu, nevýhodou 

finanční a časová náročnost.  

 

Trţní oceňování práce 

 

Některé organizace nesouhlasí s takto formálním hodnocením práce, a proto mzdové sazby 

stanovují dle úrovně určené trhem. Tato úroveň můţe být zjišťována pomocí analýzy 

mzdových šetření. Tento přístup však nerespektuje vnitřní relace. Problematické je také 

získání kvalitních a detailních údajů o kaţdé práci probíhající v organizaci.  

 

Hodnocení zaloţené na dovednostech hodnotí úroveň poţadovaných vstupů, které jsou 

potřebné k vykonávání práce. Tyto dovednosti by měly být hodnoceny jen v případě, ţe jsou 

vyuţívány. Toto hodnocení je vhodnější pro vysoce kvalifikované zaměstnance. Hodnocení 
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zaloţené na schopnostech posuzuje náročnost prací seřazením schopností, které zaměstnanci 

potřebují pro jejich příznivé vykonávání.  Je vhodná pro odborné a vědecké práce. Obě tyto 

metody nejsou v praxi příliš pouţívané. 

 

2.7 Analýza trţních sazeb (mzdová šetření) 

 

Mzdová šetření představují proces získávání informací o úrovni odměn, které jsou vypláceny 

zaměstnancům na podobných pracovních místech v jiných organizacích. Mohou se zabývat 

otázkami základních tarifů, mzdovými/platovými rozpětími, délkou pracovního dne, 

zvláštními příplatky, poskytovanými zaměstnaneckými výhodami či detaily kolektivních 

smluv. Tyto údaje slouţí organizaci k zajištění konkurenceschopnosti mezd, ale mohou také 

zpřesnit představy zaměstnanců o určitých pracích a ovlivnit jejich motivaci. Pro získání 

validních, porovnatelných, reálných údajů o trţních sazbách je důleţité: 

 zajistit podobný charakter vzorku, tzn., aby organizace, ve kterých jsou údaje 

shromaţďovány, byly podobné z hlediska odvětví, druhu podnikání, velikosti, 

technologie, umístění, perspektivy apod., 

 zkoumat všechny sloţky celkové odměny, jelikoţ v některých organizacích můţe být 

nedostatek jedné formy odměny kompenzován jinou, 

 zabezpečit, aby byla porovnávána stejná nebo alespoň podobná pracovní místa,  

 vzít v úvahu faktor času, protoţe některé organizace jiţ mohly provést úpravu mezd a 

platů zatímco jiné ještě nikoli [5]. 

 

2.7.1 Zdroje informací o trţním ocenění prací 

 

Údaje pro mzdová šetření mohou být získána z různých zdrojů. Veřejně publikovaná šetření 

zahrnují širokou škálu prací, jsou lehce dostupná a tudíţ nenákladná. Patří zde oficiálně 

publikované statistiky, šetření prováděná specializovanými poradenskými agenturami nebo 

šetření prováděná tiskem. Problémem je však nemoţnost podrobnějšího porovnání obsahu a 

nároků jednotlivých prací, a proto se mohou získané údaje ve výsledcích jednotlivých šetření 

značně lišit. 
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Organizace mohou provádět svá speciální šetření nebo si jej mohou objednat u poradenské 

firmy. Zadavatel stanoví práce, o kterých chce získat informace, vypracuje pro ně popisy 

pracovních míst v kostce a určí podobné organizace, v nichţ by mělo šetření probíhat. Tyto 

organizace jsou poţádány, aby se zúčastnily šetření a vyplnily formuláře. Po zpracování 

analýzy jsou výsledky dány účastníkům k dispozici. Tento způsob je finančně i časově 

náročnější a můţe být problematické přimět účastníky ke spolupráci. 

 

Klubová šetření představují dohodu několika organizací o pravidelné vzájemné výměně 

informací o odměnách ve standardizované podobě. Výhodou je dosaţení srovnatelnosti 

pracovních míst a vzhledem k pravidelnosti také moţnost získání údajů o vývojových 

trendech, je však důleţité aby tyto kluby měly dostatečný počet členů. 

 

Dále mohou být údaje získávány z inzerátů s nabídkou práce, z údajů publikovaných 

v časopisech, z databází poradenských firem, z šetření týkajících se konkrétních zaměstnání či 

z on-line údajů.  

 

2.7.2 Prezentace údajŧ mzdových šetření 

 

Pro prezentaci údajů získaných ze mzdových šetření se pouţívají statistické ukazatele. První 

skupinou jsou ukazatele střední hodnoty: 

 aritmetický průměr – součet všech poloţek řady dělený počtem těchto poloţek, můţe 

být ovlivněn extrémně vysokými či nízkými hodnotami poloţek 

 medián – prostřední hodnota v uspořádané řadě poloţek, tzn. 50% hodnot je vyšších 

neţ tato hodnota a 50% hodnot je niţších, není zatíţen extrémními hodnotami, 

nejčastěji pouţívaný ukazatel 

Druhou skupinu tvoří ukazatele variability: 

 horní kvartil – hodnota, nad níţ leţí 25% hodnot 

 dolní kvartil – hodnota, pod níţ leţí 25% hodnot 

 kvartilové rozpětí – rozdíl mezi hodnotami horního a dolního kvartilu 
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2.8 Struktury stupňŧ a mzdové/platové struktury 

 

Struktury stupňŧ tvoří sekvence nebo hierarchie stupňů, pásem nebo úrovní, v nichţ jsou 

umístěny skupiny prací, které jsou v podstatě srovnatelné. Můţe jít o jedinou strukturu, která 

je definována počtem stupňů a pásem, které obsahuje. Alternativně můţe být tato struktura 

rozdělena na řadu skupin (druhů) kariéry nebo skupin (druhů) prací, kde povaha a účel práce 

jsou v podstatě podobné, ale práce se vykonává na různých úrovních dovedností a 

odpovědnosti [1]. 

 

2.8.1 Typy mzdových/platových struktur 

 

Struktura stupňů se stává mzdovou/platovou strukturou, kdyţ jsou ke kaţdému stupni, pásmu 

nebo úrovni připojeny mzdová/platová rozpětí, mzdové/platové skupiny nebo stupnice [1].  

 

Struktury úzkých stupňŧ 

 

Tyto mzdové/platové struktury jsou tvořeny deseti nebo i vyšším počtem úzkých stupňů. 

Stupně mají krajní hodnoty určeny tak, aby kaţdé pracovní místo s bodovým skóre 

dosaţeným při hodnocení práce mohlo být jednoznačně zařazeno do některého tarifního 

stupně. Do těchto stupňů jsou na základě hodnocení práce umisťovány pracovní místa 

přibliţně stejné hodnoty.  Tato struktura umoţňuje snadné rozlišení mezi různými úrovněmi 

povinností a odpovědnosti. Poskytuje větší moţnost pro růst mzdy/platu. Nevýhodou je, ţe 

můţe existovat tlak na přeřazování do vyšších stupňů, který povede k nekontrolovatelnému 

růstu mezd [1].  

 

Mzdová/platová rozpětí mohou být popsána z hlediska procentního poměru, v němţ nejvyšší 

bod převyšuje nejniţší. Tato velikost/šíře bývá od 20% do 50%.  

 

V kaţdém rozpětí se určuje referenční bod. Ten vyjadřuje částku, kterou je organizace 

ochotna platit jedinci, jenţ má poţadovanou úroveň kompetencí pro vykonávání práce na 

určitém místě. Referenčním bodem bývá střed mzdového/platového rozpětí kaţdého stupně.  
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Odstupňovanost vyjadřuje rozdíl mezi středními body sousedících rozpětí. Obvykle se 

pohybuje mezi 15% aţ 20%. Malá odstupňovanost by znamenala omezený prostor pro 

zvyšování mzdy/platu při přeřazení do vyššího stupně, naopak velká odstupňovanost by 

mohla být příčinou toho, ţe zvýšení mzdy/platu neodpovídá přírůstku povinností [1]. 

 

Překrývání umoţňuje organizaci vyjádřit, ţe zkušený zaměstnanec, který dobře pracuje, je pro 

organizaci cennější neţ nový zaměstnanec zařazený v nejbliţším vyšším stupni. Překrývání se 

měří jako podíl rozpětí, ve kterém je překryto sousedním niţším rozpětím.  

 

Struktury širokých stupňŧ 

 

Struktury širokých stupňů mají obvykle šest aţ devět stupňů. Bývají pouţívány v dnešních 

plochých organizačních strukturách. Struktury širokých stupňů pomáhají zmírnit problém 

s nekontrolovatelným pohybem mezi stupni. Stupně i mzdová/platová rozpětí jsou definována 

stejně jako u struktury úzkých stupňů.  

 

Vzrůstající šíře stupňů znamená, ţe organizace někdy zavádějí mechanismus kontroly 

progrese ve stupni tak, aby lidé nutně nedosahovali horní hranice odměny. Tento 

mechanismus tvoří: 

 Kontrola pomocí referenčního bodu – poskytuje prostor pro růst peněţní odměny za 

schopnosti v podobě přírůstků k referenčnímu bodu. Podle toho mohou jednotliví 

pracovníci získat peněţní bonusy za trvale vysoce úspěšnou práci, které mohou být 

součástí mzdy nebo platu aţ do výše maxima pro daný stupeň. 

 Kontrola pomocí prahů – ve mzdovém/platovém rozpětí je definován bod, za který 

nelze jít, pokud pracovníci nedosáhnou definované úrovně schopností a úspěšnosti. 

 Kontrola pomocí segmentů nebo zón – jde o rozšíření kontroly pomocí prahů, které 

znamená rozdělení stupně do určitého počtu (často do tří) segmentů nebo zón [1]. 

 

Širokopásmové struktury 

 

V těchto strukturách se místo většího počtu tarifních stupňů vytváří jen čtyři aţ pět pásem. 

Hranice pásem bývají určovány pomocí hodnocení práce, např. práce s bodovým hodnocením 

mezi 800 a 1000 jsou zařazeny do stejného pásma. Pásma mohou být také definována 

charakterem prací, např. technické, obsluţné, odborné apod. Zaměstnanci mohou postupovat 
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v rámci pásma díky novým znalostem a dovednostem, které uplatňují při řešení nových úkolů.  

Původně se pásma dál nečlenila, coţ umoţňovalo pruţnější řízení odměňování a více 

pozornosti bylo věnováno sazbám na trhu práce. Později se však i pásma začala členit na zóny 

s referenčními body, které tak víc připomínají obvyklé stupně.  

 

Struktury skupin (druhŧ) kariéry 

 

V těchto strukturách jsou rozlišeny skupiny pracovních míst, které jsou si podobné znalostmi 

a dovednostmi z podobné oblasti, např. skupina marketing, finance, informační technologie. 

V kaţdé z těchto skupin jsou rozeznávány po sobě jdoucí úrovně. Vyšší úrovni v rámci 

skupiny kariéry odpovídají vyšší poţadavky na znalosti, dovednosti a schopnosti. Mzdová 

rozpětí v navzájem si odpovídajících úrovních jsou stejná ve všech skupinách kariéry, 

jednotlivé skupiny mají tedy stejný počet úrovní. Tyto struktury skupin (druhů) kariéry slouţí 

jako základ pro plánování osobního rozvoje.  

 

Struktury skupin (druhŧ) prací 

 

Tyto struktury jsou podobné předchozím, protoţe pro jednotlivé druhy prací jsou opět 

vytvořeny skupiny, které jsou příbuzné předmětem své činnosti. Na rozdíl od předchozí 

struktury však můţe mít kaţdá skupina (druh) práce svou vlastní mzdovou/platovou strukturu, 

která bere v úvahu trţní sazby v této skupině prací. Počet úrovní v rámci kaţdé skupiny prací 

se můţe také lišit.  

 

Mzdové bodové stupnice 

 

Tyto stupnice se pouţívají spíše ve veřejném sektoru nebo v organizacích, které 

v odměňování uplatňují přístup jako veřejný sektor. Stupnice se skládá z rostoucích bodů, 

které se zvyšují od nejméně placených prací k nejvíce placeným místům. Přírůstky mohou být 

konstantní, obvykle mezi 2,5% a 3% nebo se mohou na různých úrovních lišit. Zvyšování 

platu v rámci stupně se řídí délkou zaměstnání na daném místě, coţ však znamená, ţe plat 

není vůbec vázán na výkon [3].  
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Stupně jednotlivých prací 

 

Jednotlivým pracovním místům jsou přiřazeny sazby, které mají definováno mzdové/platové 

rozpětí. Existuje tedy prostor pro zvýšení odměny podle výkonu či schopností. Střed rozpětí je 

určen podle hodnocení práce nebo s ohledem na trţní sazby.  

 

Při výběru mzdové struktury by měl být zohledněn typ organizace (její velikost, pouţívané 

technologie, kultura, tradice, podnikatelský plán) a typu zaměstnávaných lidí (podíl 

manaţerů, úředníků, manuálních pracovníků). Při vytváření a zavádění mzdových struktur se 

postupuje v několika krocích: 

1. Provést hodnocení práce a mzdová šetření 

2. Rozhodnout o mzdové a trţní pozici organizace a o politice diferenciace 

3. Zařadit práce do stupňů podle výsledků hodnocení práce 

4. Definovat tarifní rozpětí s ohledem na zvolenou politiku diferenciace a trţní sazby 

5. Zavést mzdovou strukturu [6] 

 

2.9 Koncepce celkové odměny 

 

Pojetí celkové odměny má značný vliv na celou strategii odměňování. Všechny stránky 

odměny, zejména základní mzda či plat, zásluhová odměna, zaměstnanecké výhody a 

nepeněţní odměny, zahrnující vnitřní odměny, které přináší práce sama, jsou vzájemně 

provázány a zachází se s nimi jako s integrovaným a logickým celkem. Celková odměna 

propojuje vliv dvou hlavních kategorií odměn: 

1) transakční odměny – hmotné, hmatatelné odměny plynoucí z transakce mezi 

zaměstnavatelem a pracovníky, které se týkají peněţních odměn a zaměstnaneckých 

výhod, a 

2) relační (vztahové) odměny – nehmotné odměny týkající se vzdělávání a rozvoje a 

zkušeností, záţitků z práce [1]. 
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Obr. 2.2 Model celkové odměny [1] 

 

Horní dva kvadranty představují odměny transakční, které jsou pro získání a udrţení 

zaměstnanců důleţité, avšak mohou být podobné ve všech organizacích. Dolní dva kvadranty 

představují odměny relační a jsou důleţité pro zvyšování hodnoty odměn transakčních. Pro 

správné fungování systému odměňování je podstatné oba typy odměn vhodně kombinovat. 
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spíše jejich kombinaci, která zaměstnance spravedlivě ocení. Nejprve je třeba rozhodnout, zda 

budou zaměstnanci odměňováni za odpracovaný čas, za jejich výkon nebo i za další zásluhy. 

 

2.10.1 Časová mzda/plat 

 

Výše mzdy je stanovena jako součin mzdové/platové sazby a odpracovaného času. Bývá 

stanovena jako hodinová, týdenní či měsíční částka. Zaměstnanci tak v podstatě dostávají 

odměnu za to, kolik času v práci stráví, aniţ by byl zohledněn jejich výkon.  

 

Výhody: 

 jednoduchý, administrativně nenáročný systém 

 snadnější plánování mzdových nákladů 

 srozumitelná pro zaměstnance 

 vyvolává méně sporů, vede ke stabilizaci zaměstnanců 

 administrativně levnější 

 

Nevýhody: 

 nemotivuje k lepšímu výkonu ani k rozšiřování schopností 

 umoţňuje některým pracovníkům profitovat z práce jiných 

 vyţaduje intenzivní kontrolu zaměstnanců  

 

Časová mzda se pouţívá zejména tam, kde je obtíţné měřit mnoţství vykonané práce, kde 

zaměstnanec nemůţe mnoţství práce ovlivnit, kde potřeba práce kolísá anebo v případech, 

kdy jsou důleţitější jiné charakteristiky výkonu, např. kvalita práce. Zpravidla bývá 

kombinována s dalšími formami mezd, které odráţejí výkon či vklad zaměstnance. Za účelem 

zvýšení výkonu se někdy pouţívá také dva nebo více tarifů pro stejnou práci, aby byl výkon 

jednotlivých zaměstnanců diferencován. 

 

2.10.2 Úkolová mzda/plat 

 

Tato forma je nejčastěji pouţívána pro odměňování dělnických profesí. Zaměstnanec je 

placen za kaţdou jednotku práce, kterou odvede. Odměna za jednotku práce je stanovena 
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podle toho, co je povaţováno za spravedlivou odměnu pro průměrného zaměstnance 

s přihlédnutím k sazbám na trhu práce. Výslednou odměnu tedy tvoří součin mnoţství 

jednotek práce, které odvede a sazby za jednotku práce; v tomto případě se jedná o úkolovou 

mzdu s rovnoměrným průběhem závislosti mzdy na výkonu. Vedle toho lze však pouţít i 

úkolovou mzdu/plat s diferencovaným průběhem; v tomto případě existuje jedna sazba za 

jednotku aţ do určitého stanoveného mnoţství a za jednotky nad toto mnoţství je 

poskytována sazba vyšší [6]. 

 

Výhody: 

 motivuje k vyššímu výkonu 

 klesající náklady při vykonání většího mnoţství práce za kratší časovou jednotku 

 menší potřeba kontroly 

 moţnost vyšších výdělků 

 

Nevýhody: 

 draţší zavádění a udrţování systému 

 moţnost vzniku neshod při určování jednotek práce 

 zvyšování produkce na úkor kvality 

 nemotivuje k osobnímu rozvoji 

 

2.10.3 Podílová (provizní) mzda/plat 

 

V některých organizacích zaměřených na obchod či sluţby můţe být odměna zaměstnance 

zcela nebo částečně závislá na prodaném mnoţství či poskytnutých sluţbách. V prvním 

případě jde o přímou podílovou mzdu, ve druhém případě dostává zaměstnanec garantovanou 

základní mzdu a navíc provizi za prodané mnoţství. 

 

Výhody: 

 přímý vztah odměny a výkonu 

 spoluzodpovědnost zaměstnanců za dobré fungování organizace 

 

Nevýhody: 

 zaměstnanec nemůţe ovlivnit některé faktory, které působí na velikost prodeje 
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2.10.4 Mzda/plat za očekávané výsledky práce 

 

V tomto případě zaměstnanec dostává odměnu za předem dohodnutý soubor prací, tedy za 

stanovený výkon, který se pracovník zaváţe provést během určitého období v odpovídající 

kvalitě. Organizace zaměstnanci průběţně vyplácí určitou pevnou částku zahrnující uţ 

výkonnostní sloţku. Zaměstnanec tak má moţnost vyrovnávat případné výkyvy ve svém 

výkonu během dohodnutého období a má jistotu příjmu. Po uplynutí období se provádí 

vyhodnocení provedené práce a tyto výsledky mají vliv na stanovení odměny pro další 

období.  

 

Tato forma mzdy/platu můţe mít několik podob. Smluvní mzda/plat je odměna za 

dohodnutý výkon, po uplynutí období dochází k vyhodnocení výsledků. Mzda/plat 

s měřeným denním výkonem je způsob, kdy je pevně stanovena mzda/plat, avšak výkon je 

sledován a v případě nutnosti je zaměstnanec motivován ke zlepšení. Programová mzda/plat 

je pravidelná pevně stanovená částka, která je zaměstnanci vyplácena po dobu plnění 

programu. Po včasném dokončení programu v odpovídajícím mnoţství a kvalitě obdrţí 

zaměstnanec dohodnutou odměnu, ve které je obsaţena pohyblivá sloţka, která můţe být při 

nesplnění některého z kritérií sniţována nebo úplně odebrána [6]. 

 

2.10.5 Zásluhové odměny 

 

Zásluhové odměny tvoří odměny, které se vztahují k výkonu, přínosu či schopnostem a 

dovednostem zaměstnance. Důvodem pro pouţívání těchto odměn můţe být motivace 

zaměstnanců, uznávání a odměňování lepšího výkonu, získávání a udrţování kvalitních 

zaměstnanců nebo vysílání zprávy o významu výkonu. Tato odměna můţe být vyplácena jako 

pevné zvýšení základní mzdy/platu či jako její proměnlivá sloţka.  

 

Tato odměna má motivující účinek pouze je-li vázána na jasně definovaný cíl, který je pro 

zaměstnance reálné splnit. Posuzování tohoto cíle musí probíhat objektivním a spravedlivým 

způsobem. Výše odměny musí být přitaţlivá, aby vynaloţené úsilí stálo za to. Zaměstnanec 

také musí mít jistotu, ţe pokud stanovený cíl splní, odměna mu bude poskytnuta. Výplata 

odměny by měla být uskutečněna co nejdříve po splnění úkolu. Pokud nebudou tyto 

podmínky splněny, odměna ztrácí svůj motivační účinek a stává se automatickou.  
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Odměna podle výkonu 

 

V případě výkonového odměňování je tedy alespoň část mzdy zaměstnance závislá na jeho 

objektivně měřitelném výkonu. Cílem tohoto způsobu odměňování je vázat odměnu na 

výsledky práce, které můţe zaměstnanec přímo ovlivnit, posílit spravedlnost odměňování, 

podpořit identifikaci zaměstnanců s cíli organizace, lépe kontrolovat mzdové náklady podniku 

a zvýšit konkurenceschopnost odměňování. Vhodně uplatněné výkonové odměňování vede 

zpravidla k růstu produktivity, můţe se však pozitivně projevit i v poklesu pracovních absencí 

a fluktuace nejproduktivnějších pracovníků [12].  

 

Formy výkonového odměňování lze klasifikovat podle okruhu osob, na které se vztahuje. 

Individuální výkonové odměňování, které patří v praxi k nejčastějším, odměňuje 

zaměstnance za dosaţení nebo překročení určitých kritérií výkonu. Můţe být pouţito pouze 

tehdy, existuje-li moţnost přesného hodnocení individuální výkonnosti a práce je navrţena 

tak, aby zaměstnanec měl moţnost pracovat s jistou mírou nezávislosti a vlastního 

rozhodování. Nejčastěji se pouţívá kombinace spojující minimální základní mzdu s variabilní 

výkonovou komponentou. Klíčovým prvkem při navrhování tohoto systému je stanovení 

správného podílu fixní a variabilní sloţky. Individuální výkonové cíle mohou být v praxi 

stanoveny na základě těchto tří kritérií: 

 individuální benchmark – výkonnost v tomto případě musí dosáhnout nebo převýšit 

určitý standard výkonnosti ustanovený v organizaci, 

 externí benchmark – výkonnost v tomto případě musí dosáhnout nebo překročit 

úroveň odvozenou (získanou) mimo organizaci; tyto externí ukazatele mají obecnější 

povahu a jsou pouţívány u technických, specializovaných a vedoucích zaměstnanců, 

 strategické cíle organizace – na těchto cílech jsou většinou zaloţeny výkonová kritéria 

středního a vyššího managementu a poţadavky na výkonnost se liší podle konkrétní 

odpovědnosti manaţera [12]. 

 

Výkonové odměňování malých skupin vytváří jasný vztah mezi výkonností a odměnou 

skupiny. Toto spojení motivuje a podporuje týmovou práci a zvyšuje tlak skupiny na osoby 

s niţším výkonem. K jeho zavedení postačuje stanovení výkonových kritérií skupiny, které 

můţe být jednodušší neţ u jednotlivců. Na druhou stranu však sniţuje důraz na individuální 

výkonnost, a umoţňuje slabším členům skupiny vést se se skupinou. Výkonové cíle a kritéria 

se zde také vztahují k cílovým hodnotám finančních ukazatelů, ukazatelů produktivity i 
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dalším cílům. Základním rozdílem je však snaha podporovat skupinovou spolupráci, 

zastupitelnost a soudrţnost pracovních skupin. K nejčastějším formám výkonového 

odměňování malých skupin patří: 

 gainsharing (podíl na výsledku) – je zaloţen na měření toho, k jakému zlepšení 

výkonových ukazatelů ve srovnání s určitou základnou díky skupině došlo (např. 

sníţení nákladů) a na vyčíslení finančního přínosu a rozdělení části tohoto finančního 

výsledku mezi zaměstnance, 

 odměna za kvalitu a úroveň sluţeb zákazníkům – odměna týmu je vázána na klíčové 

ukazatele pouţívané systémem TQM, ke kterým patří především sníţení počtu závad a 

zmetků, a na klíčové ukazatele sluţeb zákazníkům, jako je např. sníţení počtu 

zákaznických stíţností, 

 výkonové odměňování projektových týmů – k základním výkonovým kritériím 

projektové práce patří dokončení projektu ve stanoveném čase a v rámci zadaného 

rozpočtu, přičemţ souhrnný úkol můţe být rozdělen do několika etap s dílčími termíny 

a rozpočty [12]. 

 

Výkonové odměňování velkých skupin zahrnuje všechny firemní zaměstnance nebo velké 

počty pracovníků. Systémy jsou zpravidla zaloţeny na jednom nebo dvou širších ukazatelích 

výkonu, např. dosaţení plánovaného rozpočtu nebo zisku. Motivace velkých skupin má často 

podobu bonusu, jednorázové částky vyplacené na konci časového období, nejčastěji roku. 

Měla-li organizace úspěšný rok a dosáhla stanovených výkonových cílů, odmění své 

zaměstnance souhrnným bonusem např. ve výši 5% základního platu, a to jako výraz uznání 

všech zaměstnanců. Tato odměna má však slabší motivační působení, jelikoţ nerozlišuje příliš 

mezi přínosem jednotlivých zaměstnanců, a tak většinou nepodporuje příliš individuální 

výkon. Řešením můţe být propojit celofiremní výkonové odměňování s výkonovým 

odměňováním individuálním a skupinovým tak, ţe vyplacení individuální či skupinové 

odměny je vázáno na dosaţení cílové úrovně výkonových ukazatelů firmy [12]. 

 

Konkrétní nástroje výkonového odměňování mohou mít řadu podob a mohou být vzájemně 

kombinovány. Patří zde: 

 úkolová mzda, jejíţ výše je závislá na mnoţství odvedené práce a částce stanovené za 

jednotku práce, 

 provize, pouţívaná zejména u obchodníků či v některých sluţbách. 
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Často pouţívaným nástrojem jsou prémie. Můţeme rozlišit dva typy prémií: 

 Pravidelně se opakující prémie, které mají jasnou závislost na minulý výkon, kritéria 

jejich vyplacení jsou předem dána stejně jako jejich sazba. Mohou být vázány na 

mnoţství vykonané práce, úspory, kvalitu nebo splnění termínů. 

 Jednorázová prémie (bonus), která můţe mít peněţní i nepeněţní formu a zaměstnanci 

jsou takto odměňováni za mimořádný výkon. 

 

Další moţností, pouţívanou zejména u dělnických profesí, je odměna za úsporu času. Náleţí 

těm zaměstnancům, kteří odvedli za stanovené mnoţství času větší mnoţství práce, neţ 

stanovuje norma. Zaměstnanec dostane ke své základní mzdě navíc pevné nebo pohyblivé 

procento hodinového mzdového tarifu odpovídající velikosti uspořeného času. 

 

Osobní ohodnocení nebo také tzv. osobní příplatek slouţí k ocenění náročnosti a dlouhodobě 

dosahovaných výsledků práce a bývá vypláceno jako určité procento základní mzdy/platu, 

které můţe být periodicky vyčísleno podle hodnocení práce jednotlivce. 

 

Organizace můţe za účelem propojení cílů jedince s cíli celé organizace vyplácet i podíl na 

výsledku hospodaření. Nejčastěji se jedná o podíl na zisku, kdy se v závislosti na velikosti 

základní mzdy/platu či na postavení pracovního místa v organizační struktuře rozděluje určité 

pevné procento ze zisku.  

 

Odměna za zlepšovací návrh má pobízet zaměstnance k předkládání zlepšovacích návrhů, 

které organizaci pomohou k přírůstku zisku nebo k poklesu nákladů. Tato odměna můţe být 

odvozena od předpokládaného efektu návrhu a v tomto případě je vyplácena jednorázově 

nebo můţe být odvozena od skutečného účinku, kdy se vyplácí periodicky po předem 

stanovenou dobu. 

 

Výhody výkonového odměňování 

 motivační účinek 

 přináší správné sdělení 

 je spravedlivé odměňovat lidi podle jejich výkonu 

 nabízejí hmatatelné nástroje pro odměňování a uznání úspěšné práce [5] 
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Nevýhody výkonového odměňování 

 ztrácí motivační účinek v případě, ţe je obtíţné splnit stanovená kritéria 

 obtíţné zavádění a provádění systému, vyţaduje značnou přípravu 

 moţná rivalita a konflikty mezi zaměstnanci či jejich skupinami 

 v případě odměňování skupin můţe být obtíţné specifikovat příspěvek jednotlivce, 

coţ můţe být také příčinou konfliktů 

 orientace na mnoţství práce můţe mít negativní vliv na její kvalitu 

 v případě pouţití výkonových forem jen na některých pracovních pozicích můţe být 

vyvolán dojem, ţe jedni pracují a jiní si pracovní dobu odsedí 

 výkonové formy je třeba vylepšovat 

 musí být zaloţeno na nějaké formě hodnocení, je obtíţné stanovit realistické ukazatele 

výkonu [5] 

 

Odměna podle schopností 

 

V tomto případě zaměstnanci dostávají peněţní odměnu jako přírůstek k základní mzdě či 

platu podle dosaţené úrovně schopností. Povzbuzuje tak v lidech potřebu osobního rozvoje, 

měly by však být odměňovány jen takové schopnosti, které jsou při výkonu práce vyuţívány. 

Pouţití je tedy vhodné tam, kde jsou schopnosti klíčovým faktorem a kde měřit výstupy můţe 

být nevhodné.  

 

Odměna podle dovedností 

 

Odměňování podle dovedností vyjadřuje přímou vazbu mezi zvyšováním peněţní odměny a 

dovednostmi, které jsou pro dané pracovní místo důleţité, a které zaměstnanci získávají a 

vyuţívají. Zahrnuje jak dovednosti získané k vykonávání širšího okruhu úkolů na stejné 

úrovni tak rozvoj dovedností k vykonávání pracovních úkolů na vyšší úrovni. Zvyšuje se tak 

vzájemná zastupitelnost zaměstnanců, coţ přispívá k větší flexibilitě celé organizace. Tento 

způsob však vyvolává tlak na náklady v oblasti vzdělávání a rozvoje zaměstnanců, přičemţ 

existuje riziko, ţe pozitivní účinek na produktivitu práce se neprojeví.  
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Odměňování podle přínosu 

 

Toto odměňování spojuje odměnu za výsledky a odměnu za schopnosti. Jde tedy o jakousi 

kombinaci odměny za dosavadní výkony a odměny za budoucí úspěšnost; zvýšení mzdy nebo 

bonusy tedy závisí na tom, co lidé dělají a také na tom, jak to dělají. Zaměstnanci jsou tedy 

povzbuzováni k tomu, aby svým úsilím přispívali k dosahování cílů celé organizace. Toto 

odměňování je vhodné pouţít tam, kde se věří, ţe je uţitečné odměnit jak výkon, tak 

schopnosti, flexibilitu a připravenost na změny. 

 

2.10.6 Výkonové odměňování metodou balanced scorecard 

 

Především u specializovaných a vedoucích pozic se výkonové odměňování neobejde bez 

vyuţití více hodnotících kritérií majících své váhy. Podstatou metody BSC je stanovení 

hlavních podnikových cílů a jejich převedení do výkonových ukazatelů. Výkonnost podniku a 

jeho jednotek hodnotí tato metoda pomocí ukazatelů charakterizujících čtyři základní 

perspektivy: 

1. Finanční perspektiva. Cíle této perspektivy vycházejí ze zájmu vlastníků, ukazatele 

se vztahují k obratu, nákladům, zisku a dalším veličinám od nich odvozeným. 

2. Zákaznická perspektiva. Cíle se vztahují ke čtyřem zákaznicky důleţitým oblastem, 

a to času, kvalitě, inovacím a nákladům, resp. ceně podnikové produkce. Příkladem 

ukazatelů odpovídajících těmto cílům můţe být podíl trţeb z nových výrobků nebo 

podíl včasných dodávek. 

3. Perspektiva vnitřních procesŧ. Tato perspektiva odráţí kvalitu vnitřních 

podnikových procesů. Příkladem ukazatelů je např. zkracování výrobního cyklu, 

zvyšování produktivity nebo zkracování doby vývoje nového výrobku. 

4. Perspektiva učení a rŧstu. Většina těchto ukazatelů se vztahuje ke schopnostem 

zaměstnanců a manaţerů, tedy v čem by se měli zdokonalit nebo své postupy změnit 

[12]. 

 

Vyuţití metody BSC znamená vytvoření výkonového odměňování formou bonusů 

vycházejícího z většího počtu hodnotících kritérií rozdělených do jednotlivých perspektiv. Její 

zavedení předpokládá stanovení cílových hodnot výkonových kritérií, vytvoření informačního 

systému, který zaměstnance a jejich nadřízené o plnění výkonových ukazatelů průběţně 
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informuje, a stanovení zásad vyváţeného souhrnného hodnocení. Jednotlivým ukazatelům je 

proto třeba přidělit určité relativní váhy vyjádřené v procentech, které by měly odpovídat 

významu jednotlivých ukazatelů pro dosaţení strategických cílů jednotlivých perspektiv, 

případně náročnosti jejich dosaţení, a měly by být relativně stálé. Váţení a souhrnné 

hodnocení ukazatelů je moţné provést způsobem, kdy výkonovým kritériím jsou stanoveny 

percentuální váhy tak, ţe jejich součet je roven stu. Konkrétní výše bonusu je potom 

odvozena z jeho cílové částky a stanovena jako procento cílového bonusu odpovídající součtu 

percentuálních vah ukazatelů, které byly splněny. Další variantou je váţení kritérií tak, ţe jim 

přiřadíme určitá procenta odpovídající podílu základní mzdy, který zaměstnanec za splnění 

kritéria získá jako bonus. Celkový bonus je stanoven jako procento základní mzdy 

odpovídající součtu procent získaných za splnění jednotlivých kritérií [12]. 

 

Oba výše uvedené způsoby jsou k výpočtu bonusů v praxi pouţívány, ale mají i své problémy. 

Ani jeden z nich nemusí v některých případech vést k opravdu vyváţenému řízení a 

odměňování výkonu, na které klade metoda BSC důraz. Někdy mohou manaţeři či další 

zaměstnanci totiţ získat bonus i v situaci, kdy splní jen některé z kriteriálních ukazatelů, např. 

ty, jejichţ splnění je v dané situaci snazší. Dobré výsledky v jedné z perspektiv tak mohou být 

získány na úkor jiných důleţitých ukazatelů. Nejsnazší metodou, jak tomuto zabránit, je 

stanovení minimální, případně maximální hodnoty určitých ukazatelů, které musí manaţeři či 

jimi řízené jednotky dosáhnout. Výplata bonusu je tedy podmíněna dosaţením dané hodnoty. 

Další moţností je např. vázat vyplacení bonusu na splnění větší poloviny kriteriálních 

ukazatelů [12]. 

 

2.10.7 Dodatkové formy odměňování 

 

Dodatkových mzdových forem existuje v organizacích značné mnoţství. Pouţívají se 

z důvodu zvýšení pobídkovosti úkolové, časové či jiné mzdy. Mohou, ale nemusejí být 

vázány na individuální, týmový či celofiremní výkon. Mohou být vypláceny jednorázově 

nebo jako pravidelně se opakující odměna. 

 

Svým zaměstnancům můţe organizace povinně či nepovinně vyplácet příplatky ke 

mzdě/platu. Mezi povinné patří příplatek za práci přesčas, za práci v neděli a ve svátek, za 

práci v noci, za práci ve ztíţeném a zdraví škodlivém prostředí apod. Nepovinné příplatky 



 28 

mají podobu příplatků na dopravu do zaměstnání, na oděv a ostatní, které souvisejí s výkonem 

práce. Ostatní osobní příplatky vyjadřují zvláštní uznání zaměstnance. Patří zde např. třináctý 

plat, věrnostní prémie za počet odpracovaných let ve firmě, příspěvek na dovolenou, 

příspěvek k ţivotnímu jubileu, vánoční příspěvek apod. 

 

2.11 Zaměstnanecké výhody 

 

Zaměstnanecké výhody nebo také benefity tvoří významnou část odměny zaměstnanců. 

Zahrnují širokou škálu poţitků, které organizace poskytuje svým zaměstnancům pouze za to, 

ţe pro ni pracují. Z větší části tedy nesouvisí s pracovním výkonem. K hlavním důvodům, 

proč podniky tyto výhody poskytují, patří snaha získat a udrţet kvalitní zaměstnance, 

podporovat jejich loajalitu, poskytovat zaměstnancům i organizaci daňově zvýhodněný 

způsob odměny a uspokojovat osobní potřeby zaměstnanců.  

 

Poskytování zaměstnaneckých výhod s sebou však nese i některá úskalí. Především jsou 

zaměstnanci často chápány jako nárok, nikoli jako nadstandardní péče, jelikoţ si zaměstnanci 

neuvědomují jejich náklady. V případě plošného poskytování výhod mají sklon být nepruţné, 

tzn., ţe stejné výhody nevyhovují všem zaměstnancům. Při jejich mechanickém poskytování 

nevychází ze specifických potřeb podniku. Mohou také vyvolat nespokojenost zaměstnanců, 

pokud jejich přiznávání vyvolává pocity nespravedlnosti. 

 

Aby zaměstnanecké výhody působily motivačně, musí organizace stanovit cíle v oblasti 

motivace, stabilizace a případně dalších aspektů řízení lidských zdrojů, ze kterých jejich 

poskytování vychází. Opakovaně by měly být zjišťovány poţadavky zaměstnanců v této 

oblasti a mělo by probíhat ověřování toho, jak zaměstnanci poskytované výhody hodnotí. 

Ke zvýšení celkové efektivity zaměstnaneckých výhod přispívá zjišťování úrovně 

zaměstnaneckých benefitů u konkurenčních organizací a sledování nových trendů ve způsobu 

jejich poskytování. Důleţitým faktorem je také zajištění účinných komunikačních prostředků, 

kterými budou zaměstnanci o poskytovaných benefitech informováni. V některých 

organizacích je účelné zváţit také moţnost outsourcingu zaměstnaneckých výhod. 
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2.11.1 Členění zaměstnaneckých výhod 

 

Zaměstnanecké výhody můţeme členit podle několika hledisek. Z věcného hlediska můţeme 

rozlišit následující čtyři skupiny: 

 výhody sociální – důchodové připojištění hrazené zcela nebo zčásti organizací, 

ţivotní pojištění, podnikové půjčky a ručení za půjčky, příspěvky na rekreaci dětí 

apod. 

 výhody zkvalitňující vyuţívání volného času – kulturní a sportovní aktivity, 

organizování dotovaných zájezdů, nabídka nebo dotování rekreace pro zaměstnance a 

jejich rodinné příslušníky apod. 

 výhody mající vztah k práci – stravování, výhodnější prodej podnikových produktů 

zaměstnancům, podnikové parkoviště, příspěvek na úhradu cestovních nákladů při 

dojíţdění do zaměstnání, poskytování pracovního oděvu, vzdělávání hrazené 

podnikem apod. 

 výhody spojené s postavením v organizaci, tzv. poziční zaměstnanecké výhody – 

firemní automobily pro vedoucí zaměstnance, pouţívání firemních automobilů pro 

soukromé účely, přidělení mobilního telefonu, úhrada provozu telefonu v bytě, nárok 

na společenský oděv a jiné náklady reprezentace organizace apod. [6]. 

 

Z hlediska daňové a odvodové výhodnosti členíme benefity na: 

 daňově optimální benefity – ţivotní pojištění, penzijní připojištění, vzdělávání, 

 daňově přijatelné benefity – příspěvky na dopravu do zaměstnání, příspěvky na 

vstup do sportovních center, poskytnutí přechodného ubytování, 

 daňově nevýhodné benefity – benzinové karty, úhrada soukromých telefonních 

hovorů. 

 

Z hlediska cílových skupin, na které se zaměstnanecké výhody zaměřují, je lze rozdělit na: 

 benefity individuální, zaměřené na konkrétní osoby a jejich osobní situace, 

 benefity skupinové, poskytované větším skupinám nebo všem zaměstnancům. Jejich 

formou jsou i specifické benefity poskytované určitým segmentům podnikové 

pracovní síly [12]. 
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2.11.2 Cafeteria systém 

 

Zaměstnanecké výhody určené všem zaměstnancům firmy mohou zaměstnavatelé poskytovat 

dvěma způsoby: 

 fixní systém benefitŧ – zaměstnavatel vybere základní zaměstnanecké výhody 

s určením pro všechny zaměstnance a je na samotném zaměstnanci, zda tyto benefity 

vyuţije nebo ne. Největší nevýhodou takovéhoto poskytování zaměstnaneckých výhod 

je, ţe zaměstnavatel investuje do určitého programu zaměstnaneckých výhod, ale 

zaměstnanci nemusí mít o ně zájem (např. zabezpečení vstupenek do bazénu, na 

kulturní akce, vitaminové přípravky, očkování proti chřipce apod.). 

 flexibilní systém benefitŧ (cafeteria systém) – jde o systém, umoţňující 

zaměstnancům vybrat si v rámci stanoveného firemního balíčku zaměstnaneckých 

výhod a stanoveného limitu bodů pro kaţdého zaměstnance takové benefity, které 

budou nejvíce vyhovovat danému zaměstnanci. Při výběru benefitů vychází 

zaměstnanec z bodově ohodnocené příslušné zaměstnanecké výhody a z celkové výše 

přidělených bodů zaměstnanci k čerpání benefitů. Zaměstnanec tak můţe v rámci 

stanoveného bodového limitu optimalizovat čerpán benefitů podle vlastních preferencí 

[10]. 

 

Výhody cafeteria systému 

 

Tento systém umoţňuje uspokojit potřeby zaměstnanců s různými preferencemi, flexibilně 

reaguje na změny v poptávce zaměstnanců po benefitech, je transparentní a spravedlivý, 

zvyšuje zaměstnaneckou spokojenost a loajalitu a v neposlední řadě představuje jednu 

z konkurenčních výhod organizace. 

 

Nevýhody cafeteria systému 

 

Zavedení cafeteria systému většinou vyţaduje vysokou prvotní investici. Tento systém je 

celkově administrativně náročnější, vyţaduje intenzivní komunikaci se zaměstnanci, 

sledování vývoje a pravidelnou aktualizaci potřeb zaměstnanců. 
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Varianty cafeteria systému 

 

V praxi se můţeme nejčastěji setkat se třemi variantami cafeteria systému: 

 

 systém „bufetu“ – zaměstnanci mají moţnost vybrat si z poskytovaných 

zaměstnaneckých výhod do výše svého zaměstnaneckého účtu 

 

Obr. 2.3 Systém bufetu 

. 

 systém „jádra“ – organizace stanoví jádro zaměstnaneckých výhod, které jsou 

vyuţívány všemi zaměstnanci a ostatní benefity jsou volitelné 

 

Obr.2.4 Systém jádra 

 

 systém „blokŧ“ – jsou vytvořeny skupiny zaměstnaneckých výhod, které nejlépe 

vyhovují jednotlivým kategoriím zaměstnanců, např. ţeny, muţi, mladší zaměstnanci 

apod.  

 

Obr. 2.5 Systém bloků 

jednotlivé 

zaměstnanecké výhody 

volitelný blok 

jádro 
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2.12 Odpovědnost za odměňování 

 

Mnozí personalisté a specialisté na lidské zdroje se domnívají, ţe by na liniové manaţery 

měla být přenášena větší odpovědnost za rozhodování o mzdách. Existují zde však určitá 

nebezpečí, např. nesoulad či nedůslednost mezi rozhodnutími jednotlivých manaţerů, 

protekcionářství, zaujatost. Mnozí manaţeři mají tendenci nediferencovat mezi výkonem 

jednotlivých členů pracovního kolektivu. V důsledku toho můţe být hodnocení takové, ţe 

většina lidí je nahromaděna okolo středu a velice málo zaměstnanců je hodnoceno jako dobří 

nebo špatní zaměstnanci. Přenesení větší pravomoci na liniové manaţery můţe být velmi 

ţádoucí, pokud jsou však náleţitě instruováni o své odpovědnosti, seznámeni se mzdovou 

politikou, se zásadami, které je třeba dodrţovat při mzdových úpravách, a se způsobem, jak 

by měli chápat a uplatňovat směrnice pro mzdové úpravy [3]. 

 

Pro moudré spravování výdajů na odměňování musí personalisté a linioví manaţeři 

spolupracovat. Typické rozdělení povinností při odměňování je následující: 

 Oddělení lidských zdrojŧ – vytváří a spravují systém odměňování, provádějí 

hodnocení práce a mzdové průzkumy, vyvíjejí mzdové/platové struktury a politiku, 

 Linioví manaţeři – určují popisy práce a účastní se odměňování, doporučují mzdové 

sazby a příplatky v rámci zásad stanovených oddělením lidských zdrojů, hodnotí 

výkon zaměstnanců pro účely odměňování [11].  

 

2.13 Sociologický prŧzkum 

 

Sociologický průzkum je nástrojem, který umoţňuje shromáţdit a vyhodnotit potřebná data a 

zpracovat je do podoby, kterou pro svůj cíl potřebujeme. Konkrétní formy získávání 

informací představují techniky sociologického výzkumu. Kaţdá výzkumná technika má své 

výhody i nevýhody, svým způsobem je jednostranná. Proto se doporučuje kombinovat 

současně při empirickém šetření několik technik, aby byly eliminovány jejich jednostrannosti.  

 

Dotazník můţeme povaţovat za nejpouţívanější výzkumnou techniku, kterou lze vyuţít i pro 

větší počet respondentů. Mezi nesporné výhody dotazníku patří zejména skutečnost, ţe je 

relativně málo nákladný, časově úsporný, poskytuje moţnost rozmyslet si odpověď a zajišťuje 

standardnost situace (pořadí a formulace otázek). Písemným dotazováním se také sniţuje míra 
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subjektivity tazatele. Problémem však můţe být nízká návratnost, nemoţnost zaměřit se na 

sloţitější problémy a jejich hlubší zkoumání. Nevýhodou je také obtíţné ověřování platnosti a 

správnosti odpovědí, poněvadţ lidé mohou něco jiného psát a myslet si.  

 

Návratnost dotazníku je ovlivněna několika faktory. Významná je délka dotazníku – čím více 

otázek, klesá respondentova chuť odpovídat. Dalším faktorem je dobře napsaný průvodní 

dopis, který zbaví respondenta obav a motivuje ho k vyplnění (objasnit proč informace 

sbíráme, čeho se výzkum týká, ujištění o anonymitě, pokyny k vyplnění). Návratnost zvyšuje 

také zpestření dotazníku či odměna. 

 

Velká pozornost by měla být věnována problematice otázek. Můţeme rozlišit několik druhů: 

 otevřené - respondent formuluje vlastní odpověď 

 polouzavřené - respondent volí jednu z nabízených odpovědí a v případě, ţe se ani 

jedna nehodí, má moţnost dopsat vlastní 

 uzavřené - respondent volí jednu z nabízených odpovědí 

 filtrační - dělí respondenty na ty, kteří budou odpovídat na další skupinu otázek a ty, 

kteří odpovídat nebudou 

 sociodemografické - slouţí jako podklad pro třídění odpovědí (pohlaví, věk, vzdělání). 

 

Pro formulaci otázek platí, ţe by měly být obsahově i jazykově srozumitelné, věcně 

nenáročné, stručnější a nesmí být sugestivní. V první části by měly být umístěny otázky 

jednodušší, neosobní, které podnítí respondenta ke spolupráci, ve střední části pro 

respondenta méně zajímavé otázky a v závěru otázky citlivější a otevřené. Otázky by na sebe 

měly logicky navazovat a tvořit uzavřený celek.  
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3.  Charakteristika organizace 

 

Pro účely své diplomové práce jsem si zvolila organizaci, jejímţ hlavním předmětem 

podnikání je pojišťovací činnost. Tato organizace má formu akciové společnosti a patří 

mezi největší pojišťovny na tuzemském trhu. Byla zaloţena na začátku 90. let jako jedna 

z prvních komerčních pojišťoven na území bývalého Československa. V současné době činí 

její podíl na celkovém předepsaném pojistném víc jak 1/5. 

 

Společnost má nyní přes 3500 zaměstnanců a její hlavní sídlo je v Praze. Celá společnost je 

řízena prostřednictvím dozorčí rady a představenstva, kterému jsou podřízeny jednotlivé 

úseky; jedná se např. o právní úsek, úsek marketingu a vývoje produktů, personální úsek, úsek 

pojištění motorových vozidel a další. Kaţdý z úseků má svůj sekretariát a je dále členěn na 

odbory či oddělení.  

 

Obchody společnosti jsou uzavírány prostřednictvím několika agentur, přičemţ kaţdá 

agentura spravuje určitou územní oblast České republiky. V této oblasti jsou pak umístěny 

kanceláře, které tato agentura vede. Kaţdá z  agentur má svou organizační strukturu. Analýza, 

která je součástí této diplomové práce, byla provedena v kanceláři obchodního oddělení 

Moravskoslezského kraje, proto je v Příloze č.1 uvedena organizační struktura agentury pro 

oblast Severní Moravy. 

 

Základní vize společnosti se týká klientské zóny. Pojišťovna usiluje o to, aby na všechny své 

zákazníky působila jednotným dojmem, tedy aby pobočky v celé ČR měly úplně stejnou 

vnější tvář. Neméně důleţitou vizí je také vytvoření profesionální klientské zelené linky, 

prostřednictvím které zákazníci získají rychlé a kvalitní sluţby, na které mají jako klienti této 

pojišťovny nárok.  

 

3.1 Základní informace o produktech 

 

Vybraná společnost je univerzální pojišťovnou, která nabízí úplný sortiment sluţeb a všechny 

standardní druhy pojištění jak pro občany, tak pro klienty z řad firem od drobných 

podnikatelů aţ po velké korporace. 
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V rámci pojištění osob nabízí společnost svým klientům univerzální ţivotní pojištění, zajištění 

důchodu, kapitálové ţivotní pojištění, úrazové a rizikové pojištění či pojištění dětí. Dále 

poskytuje sluţby v oblasti cestovního pojištění, pojištění vozidel, pojištění majetku občanů, 

pojištění malých a středních podnikatelů, pojištění průmyslových rizik, různé druhy pojištění 

hrazeného zaměstnavatelem, pojištění firemních vozidel, zákonné pojištění odpovědnosti 

zaměstnavatele, pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli, 

pojištění právní ochrany a program pro pojištění měst a obcí. 

 

3.2 Společenská odpovědnost 

 

Tato pojišťovna si uvědomuje, ţe kaţdá firma čerpá ze společnosti určité mnoţství zdrojů. 

Aby část těchto zdrojů vrátila společnosti zpět, určila si pojišťovna několik oblastí, ve kterých 

chce pomáhat: 

 bezpečnost silničního provozu – vzkazy s bezpečnostní tematikou na rychlostních 

komunikacích, vzkazy vybízející k bezpečnější jízdě v rámci dopravního zpravodajství 

v rádiu 

 handicapovaní – příspěvky na výcvik asistenčních psů 

 interní ekologické projekty 

 firemní dobrovolnictví – organizování dnů, kdy mají zaměstnanci společnosti šanci 

pomoci např. v dětských domovech 

Společnost je také sponzorem mnoha sportovních a kulturních akcí.  
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4. Analýza systému odměňování zaměstnancŧ ve zvolené organizaci 

 

Základní principy systému odměňování jsou stanoveny ve mzdovém řádu zaměstnanců 

pojišťovny, který je vydáván personálním úsekem pojišťovny. Všechna ustanovení tohoto 

řádu jsou v souladu s příslušnými ustanoveními zákoníku práce a s Vyšší kolektivní smlouvou 

Svazu bank a pojišťoven. Tento mzdový řád se vztahuje na všechny zaměstnance, kteří jsou 

v pracovněprávním vztahu k pojišťovně.  

 

4.1 Mzdové zařazení zaměstnancŧ 

 

Pro účely odměňování se zaměstnanci pojišťovny člení na dvě skupiny: 

 výkonní zaměstnanci zařazovaní a odměňovaní v rámci 12 tarifních tříd, 

 vedoucí zaměstnanci zařazovaní a odměňovaní mimo tarif, případně další funkce, u 

nichţ je z hlediska odměňování účelné zavést zařazování mimo tarif. 

 

Pro potřeby funkčního zařazování zaměstnanců je v pojišťovně vypracován katalog funkcí a 

typových činností, který obsahuje: 

 seznam všech pracovních pozic uplatněných v rámci tarifního systému pojišťovny 

podle druhu práce a náročnosti, 

 seznam všech řídicích funkcí stanovených v souladu s organizačním řádem pojišťovny 

a zařazených mimo tarif,  

 seznam dalších funkcí a pozic zařazených mimo tarif. 

 

Na základě sjednaného druhu práce se zaměstnanec zařazuje do příslušné pracovní funkce a 

tarifní třídy podle katalogu funkcí a typových činností. Zaměstnanci se tak přiznává základní 

mzda podle kvalifikace, sloţitosti vykonávané práce, jeho schopností, míry samostatnosti a 

odpovědnosti a na základě dosahovaných výsledků při výkonu zastávané funkce. V některých 

případech zaměstnanci vykonávají více pracovních činností, které jsou zařazeny do různých 

tarifních tříd. V tomto případě se zařazují do funkce a třídy podle nejnáročnější vykonávané 

práce. 
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4.2 Odměňování technicko-hospodářských zaměstnancŧ 

 

Do této kategorie náleţí široký okruh pracovních pozic. V niţších tarifních třídách se jedná 

např. o uklízeče, údrţbáře, spojovatele v telefonní ústředně, recepční. Dále jsou zde zařazeni 

zaměstnanci vykonávající funkce administrativních pracovníků, referentů, účetních, 

personalistů, likvidátorů pojistných událostí, ekonomů či trenérů prodeje. V nejvyšších 

tarifních třídách jsou zařazeni matematici, systémoví inţenýři, interní auditoři, riskmanaţeři, 

produktoví manaţeři, analytici.  

 

Základní mzda 

 

Výši základní mzdy konkrétního zaměstnance stanoví na základě návrhu vedoucího 

zaměstnance ředitel personálního úseku. Zaměstnancům zařazeným do tarifních tříd náleţí 

mzda odpovídající nejméně mzdovým tarifům, které vycházejí z Nařízení vlády č.567/2006 

Sb., ze zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce a Kolektivní smlouvy vyššího stupně Svazu 

bank a pojišťoven platné od roku 2008: 

 

Tarifní 

třída 

Minimální mzdový tarif 

Kč/měsíc 

1 8 000 

2 8 500 

3 9 000 

4 9 500 

5 10 000 

6 10 500 

7 11 500 

8 12 500 

9 13 500 

10 15 000 

11 16 200 

12 18 000 

 

Čtvrtletní výkonnostní odměny 

 

Mzdový řád společnosti stanovuje, ţe tyto odměny jsou vypláceny zaměstnancům na základě 

splnění cílů útvaru, společnosti i osobních cílů a základnou pro výpočet odměny je 75% ze 

základní mzdy. Ke stanovení váhy výše čtvrtletní výkonnostní odměny konkrétního 
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zaměstnance by měla být tato základna vynásobena koeficientem splnění cíle společnosti, 

koeficientem splnění cíle útvaru a koeficientem splnění osobních cílů. Tyto odměny jsou 

nenárokovou sloţkou mzdy. Nárokovou se stávají, pokud jsou stanoveny a vyhodnoceny 

čtvrtletní cíle. V praxi však rozdělování těchto odměn probíhá tak, ţe generální ředitelství 

přidělí kaţdé agentuře určitou finanční sumu. Určitou část si ředitel agentury ponechá na 

odměny svých zaměstnanců a další část rozdělí mezi kanceláře, které spadají do jeho oblasti. 

O rozdělení odměn v těchto kancelářích pak rozhodují jejich ředitelé. Toto rozhodnutí vychází 

z vyhodnocení plnění cílů, které jsou určeny přímo v pracovní náplni zaměstnance. Cíle u 

těchto TH zaměstnanců jsou však velice obtíţně měřitelné, a proto můţe být rozhodnutí o výši 

odměny ovlivněno subjektivním názorem nadřízeného. Vedení příslušné kanceláře, ve které 

byla provedena analýza systému odměňování, potvrdilo, ţe zaměstnanci nemají moţnost si 

sami vypočítat výši této odměny. Tato odměna však bývá pravidelně vyplácena všem 

zaměstnancům a pohybuje se v rozmezí od 3000 Kč do 6000 Kč za čtvrtletí. 

 

Mimořádné a cílové odměny 

 

Pro ohodnocení mimořádných pracovních výkonů je v rámci jednotlivých útvarů stanoven 

objem prostředků tak, ţe na kaţdou pozici s výjimkou některých funkcí je na kalendářní 

měsíc plánována konkrétní peněţní částka. Pro ocenění splnění stanovených výjimečných 

cílů, které svým rozsahem přesahují činnost útvaru lze pouţít cílové odměny, které jsou 

závislé na vyhodnocení předem písemně stanovených kritérií. 

 

Odměna za lektorskou činnost 

 

Zaměstnanci, kteří jsou zapsáni v seznamu vnitřního lektorského sboru vedeném personálním 

úsekem pojišťovny, mají za výuku nárok na peněţní odměnu. Ta je stanovena jako násobek 

odučených hodin a částky 200 Kč za 1 hodinu výuky. Jedná se o zaměstnance, kteří však 

nemají školení a zácvik zaměstnanců jako součást své pracovní náplně, musí absolvovat kurz 

lektorských dovedností a předloţit personálnímu úseku sylaby k přednášenému tématu. 
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Odměna za e-learning 

 

Za správu a aktualizaci e-learningových kurzů v rámci pojišťovny mají zaměstnanci nárok na 

konkrétní pevnou měsíční peněţní částku. Za vytvoření tohoto kurzu je zaměstnanci 

vyplacena jednorázová odměna, jejíţ výše závisí na rozsahu a sloţitosti vytvořeného kurzu. 

 

Odměna za mentorskou činnost 

 

Zaměstnanci – mentorovi, který po dobu trvání trainee programu vede traineeho, můţe být 

přiznána odměna do výše 1000 Kč za měsíc. O výši této odměny rozhoduje ředitel 

personálního útvaru. 

 

4.3 Odměňování zaměstnancŧ obchodní sluţby 

 

Zaměstnanci obchodní sluţby jsou přijímáni do pracovního poměru do mimotarifní funkce 

pojišťovacího poradce juniora na dobu určitou v délce trvání 6 měsíců se zkušební dobou 3 

měsíce. Jsou odměňováni základní mzdou ve výši 8000 Kč, adaptačním příspěvkem, pro 

jehoţ vyplacení je přesně stanoveno, co musí udělat a provizní odměnou za sjednání pojištění. 

Na základě dosaţení poţadovaných cílů adaptačního plánu přechází po uplynutí šesti měsíců 

zaměstnanec na pracovní pozici pojišťovacího poradce. Pokud je převáděn zaměstnanec 

z kategorie TH zaměstnanců na pozici pojišťovacího poradce nebo je přijímán nový 

zaměstnanec, který má dostatečnou praxi v pojišťovnictví, lze na základě rozhodnutí ředitele 

agentury zařadit zaměstnance rovnou na pozici pojišťovacího poradce. Totéţ platí pro 

pojišťovacího poradce juniora v případě mimořádných výsledků jiţ v průběhu adaptačního 

procesu. 

 

Zaměstnanci na pozicích pojišťovacích poradců jsou podle náročnosti vykonávané práce 

rozděleni do tří úrovní: 

 pojišťovací poradce – tarifní třída 6 

 pojišťovací poradce specialista – tarifní třída 7 

 pojišťovací poradce disponent – tarifní třída 8 
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Tito zaměstnanci jsou odměňováni provizními odměnami. Jedná se o provizi získatelskou a 

provizi následnou. Získatelská provize je provize za získání klienta a uzavření pojistné 

smlouvy. Provize následná znamená provizi za údrţbu klientské základny, tedy určité 

procento z platby klienta, pokud tento klient v dalších letech pojistku řádně platí. Např. pokud 

pojišťovací poradce získá nového klienta a uzavře s ním smlouvu o povinném ručení, získá 

12% z roční platby klienta. V dalších letech pak výše provize činí 8%. Výše těchto provizí se 

liší podle druhu pojištění a vychází z provizního řádu. Následné provize poradců jsou však 

kráceny, coţ lze ukázat na následujícím příkladě: 

Pojišťovací poradce během celého roku uzavřel pojistné smlouvy, na kterých společně se 

smlouvami jiţ trvajícími, klienti zaplatí pojišťovně 3 000 000 Kč. Pokud se tomuto poradci 

podaří v následujícím roce tuto částku udrţet (odcházející klienty nahradí novými apod.), 

získá 95% následných provizí. Pouze pokud se mu podaří zvýšit tuto částku o 5%, získá 

celých 100%  následných provizí. V případě, ţe by klienti na pojistném v následujícím roce 

uhradili pouze 2 400 000 Kč (tedy pokles o 20% oproti výchozímu stavu), získá jen 50% z 

následných provizí.  

 

Pokud se kanceláři povede získat významného klienta, např. dostane zakázku na zpracování 

smluv penzijního připojištění všech zaměstnanců větší firmy, ředitel kanceláře vybere 

zaměstnance, kteří se budou na zpracování této zakázky podílet.  

 

Jelikoţ jsou informace o konkrétních výších provizí v této pojišťovně důvěrné, je 

v následující tabulce uvedena pouze jejich orientační výše u některých druhů pojištění. 

 

Tab. 4.1 Orientační výše provizí finančních produktů 

Název produktu Výše provize 

Stavební spoření 1 % z cílové částky 

Penzijní připojištění 250–450 % z měsíční úloţky 

Povinné ručení 10–30 % z ročního pojistného 

Havarijní pojištění 20–30 % z ročního pojistného 

Pojištění domácnosti 20–40 % z ročního pojistného 

Pojištění nemovitosti 20–40 % z ročního pojistného 

Úrazové pojištění 40–60 % z ročního pojistného 

Cestovní pojištění 

10–20 % z jednorázového 

pojistného 

Kapitálové ţivotní 

pojištění 90 –160 % z ročního pojistného 
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Zaručená mzda zaměstnancŧ obchodní sluţby 

 

Zaměstnancům, kteří pracují jako pojišťovací poradci, je zaručena minimálně tzv. zaručená 

mzda, která je dána tabulkou: 

Tarifní 

třída 

Zaručená mzda 

Kč/měsíc 

6 10 500 

7 11 500 

8 12 500 

 

V případě, ţe provizní odměna zaměstnance obchodní sluţby včetně veškerých odměn 

nedosáhne zaručené mzdy, je zaměstnanci poskytnut doplatek do její výše. Tento doplatek je 

však vratný. V měsíci, kdy skutečná provizní odměna zaměstnance včetně odměn přesáhne 

zaručenou mzdu, se provede jeho vrácení.  

 

Odměna za chod kanceláře 

 

Za zabezpečení administrativních činností kanceláře lze poskytnout pojišťovacím poradcům 

odměnu. Výplata této odměny se provádí na základě příslibu konkrétního pojišťovacího 

poradce, ve kterém je uvedena výše odměny při 100% odpracování plánovaného měsíčního 

fondu pracovní doby. Výše odměny tedy závisí na odpracované době v měsíci. 

 

4.3.1 Odměňování zaměstnancŧ odpovědných za organizaci a řízení obchodní sluţby 

 

Zaměstnanci, kteří jsou zařazeni na vedoucích pozicích, např. obchodní ředitel agentury pro 

interní/externí obchod, zástupce obchodního ředitele agentury, vedoucí referátů agentur, 

vedoucí oddělení podpory prodeje, vedoucí kanceláře, jsou kromě smluvní mzdy (asi 40% 

příjmu) odměňováni zejména superprovizí (asi 60% příjmu).  

 

Smluvní mzda 

 

Vedoucí zaměstnanci jsou odměňováni na základě pracovní smlouvy manaţera. Součástí této 

smlouvy je kromě smluvní mzdy také superprovizní příslib. Tento příslib roční odměny 
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osahuje úkoly, na základě jejichţ plnění se přiznává roční odměna, výši příslibu roční odměny 

a další podmínky výplaty této odměny. 

 

Superprovize 

 

Na základě obchodního plánu celé společnosti jsou klíčové cíle rozepsány mezi odpovědné 

zaměstnance a kaţdý cíl má svou váhu. Jejich rozdělení je následující: 

 váha 10% - plnění plánu objemu předepsaného pojistného v celé oblasti spravované 

agenturou 

 váha 50% - plnění plánu objemu předepsaného pojistného ve svěřené oblasti 

 váha 30% - rozvoj obchodní sluţby v zaměstnaneckém poměru, tedy získání nových 

produktivních zaměstnanců 

 váha 10% - rozvoj obchodní sluţby pracující pro pojišťovnu na IČO 

 

Splnění těchto cílů je podmínkou pro výplatu stanovené roční superprovize.  

 

4.4 Věrnostní odměny 

 

Zaměstnancům, jejichţ pracovní úvazek je minimálně 30 hodin/týden je přiznávána věrnostní 

odměna. Tato odměna je vyplacena společně se mzdou za měsíc, ve kterém zaměstnanec 

dovršil stanovenou délku souvislého trvání pracovního poměru. Výše věrnostní odměny činí: 

 10 let ve společnosti 10 000 Kč, 

 15 let ve společnosti 15 000 Kč, 

 20 let ve společnosti 20 000 Kč. 

Při ukončení pracovního poměru po přiznání starobního nebo invalidního důchodu činí 

odměna 12 000 Kč. 

 



 43 

4.5 Příplatky a odměna za pracovní pohotovost 

 

Příplatek za zastupování 

 

Zaměstnanci, který přechodně zastupuje v plném rozsahu nepřítomného zaměstnance 

zařazeného do vyšší tarifní třídy nebo do mimotarifní funkce, můţe být přiznán příplatek za 

zastupování. Tento příplatek můţe být stanoven aţ do výše rozdílu mezi základní (smluvní) 

mzdou zastupovaného a zastupujícího. 

 

Příplatek za práci přesčas 

 

Za dobu odpracovanou nad rámec stanovené týdenní pracovní doby náleţí zaměstnanci, 

pokud s ním nebylo dohodnuto čerpání náhradního volna, příplatek za práci přesčas ve výši 

50% průměrného výdělku.  Za tento přesčas se však povaţuje pouze doba odpracovaná na 

příkaz nebo se souhlasem příslušného vedoucího zaměstnance. 

 

Dále uvedené druhy příplatků se týkají zaměstnanců, kteří pracují jako operátoři v call centru, 

vrátní, údrţbáři. 

 

Příplatek za práci v odpolední směně 

 

Za práci v odpolední směně náleţí zaměstnanci příplatek ve výši 10 Kč za kaţdou 

odpracovanou hodinu. Odpolední směnou se rozumí směna ve vícesměnném provozním 

reţimu, v níţ alespoň čtyři hodiny připadnou do doby od 14 do 22 hodin. Vícesměnným 

provozním reţimem se rozumí provoz, v němţ se pracuje ve dvou směnách, a to nejméně po 

dobu 10 hodin denně.  

 

Příplatek za práci v noci 

 

Za noční směnu, kterou se rozumí práce v době od 22 do 6 hodin, náleţí zaměstnanci 

příplatek ve výši 20% průměrného výdělku. 
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Příplatek za práci o sobotách a nedělích 

 

Za práci v těchto dnech náleţí zaměstnanci příplatek ve výši 50% průměrného výdělku. 

Příplatek se poskytuje zaměstnanci, který v rámci stanovené týdenní pracovní doby pracuje 

v sobotu a neděli nebo jde-li o práci konanou na příkaz nebo se souhlasem vedoucího 

zaměstnance. 

 

Příplatek za práci ve svátek 

 

Za práci v těchto dnech náleţí zaměstnanci pracovní volno. V případě dohody můţe být 

poskytnut příplatek ve výši 100% průměrného výdělku. 

 

Odměna za pracovní pohotovost 

 

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

výdělku. 

 

4.6 Zaměstnanecké výhody poskytované pojišťovnou 

 

Pojišťovna nabízí svým zaměstnancům řadu benefitů, kterými se snaţí udrţet a posílit jejich 

spokojenost. V rámci této diplomové práce jsou poskytované zaměstnanecké výhody 

rozděleny z hlediska jejich zaměření do několika oblastí. 

 

Finanční sluţby 

 

Pojišťovna poskytuje zaměstnancům příspěvek na stravování. Celková hodnota stravenky je 

85 Kč, příspěvek z nákladů organizace činí 46,75 Kč a ze sociálního fondu 19,25 Kč. 

Zaměstnanec hradí sráţkou ze mzdy doplatek ve výši 19 Kč. Stravenky jsou poskytovány po 

uplynutí kalendářního měsíce zpětně za kaţdý odpracovaný den.  

 

Zaměstnanci můţe být poskytnuta k překlenutí tíţivé finanční situace návratná bezúročná 

sociální pŧjčka ze sociálního fondu. Zaměstnanec musí o tuto půjčku zaţádat 

prostřednictvím standardizovaného formuláře, na kterém uvádí také důvod půjčky. K této 
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ţádosti se vyjadřuje také ředitel příslušné agentury a ředitel personálního úseku. Maximální 

částka je stanovena pojišťovnou. V určitých nepříznivých finančních případech můţe být 

zaměstnanci obdobným způsobem poskytnuta nenávratná sociální výpomoc, jejíţ 

maximální částka je také stanovena pojišťovnou a tato sociální výpomoc je zdanitelným 

příjmem zaměstnance. 

 

Na modernizaci bytového zařízení či koupi a rekonstrukci bytu mohou být zaměstnancům 

poskytnuty zaměstnanecké pŧjčky do stanovené výše. Půjčka se poskytuje na dobu dvou let 

s úrokem 1% p.a. Ručitel, který garantuje splacení půjčky, musí být rovněţ zaměstnancem 

této pojišťovny a jeho způsobilost posuzuje personální úsek. Zaměstnanec je povinen do šesti 

měsíců předloţit účetní doklady dokazující čerpání této půjčky.  

 

Zaměstnancům, kteří mají uzavřenou smlouvu o penzijním připojištění je poskytován měsíční 

příspěvek na penzijní připojištění ve výši shodné s příspěvkem zaměstnance, maximálně 

však 1000 Kč. Tento příspěvek zaměstnanci náleţí v případě, ţe sám měsíčně přispívá 

částkou nejméně 500 Kč formou sráţky ze mzdy a předloţil personálnímu útvaru uzavřenou 

smlouvu s penzijním fondem.  

 

Pokud má zaměstnanec u této pojišťovny uzavřenu smlouvu o ţivotním pojištění, můţe mu 

být poskytnut příspěvek na toto soukromé ţivotní pojištění. Tento příspěvek je poskytován 

ve výši shodné s pojistným, placeným zaměstnancem, maximálně však 1000 Kč. Příspěvek 

zaměstnanci náleţí, pokud předloţí personálnímu úseku kopii smlouvy o ţivotním pojištění a 

pojistné placené zaměstnancem je minimálně 330 Kč.  

 

Zaměstnanci mají nárok na slevu v případě cestovního pojištění. Na základě pojistné 

smlouvy je pojistné za zaměstnance hrazeno ze sociálního fondu a je zaměstnanci měsíčně 

zdaněno. Pokud zaměstnanec uzavře úrazové pojištění novorozeného dítěte, je pojistné za 

dítě zaměstnance placeno ze sociálního fondu a je zaměstnanci jednorázově zdaněno.  

 

Také v případě sjednávání některých druhů pojištění majetku a pojištění motorových vozidel 

mají zaměstnanci pojišťovny nárok na pouţití specifických koeficientů u těchto vybraných 

pojistných produktů.  
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Zdravotní péče 

 

Pro všechny zaměstnance pojišťovny poskytuje společnost Santé s.r.o. a síť jejich smluvních 

lékařů zdravotní péči. Mezi bezplatně poskytované sluţby v rozsahu zdravotního pojištění 

patří zejména zdravotní prohlídky, zajištění očkování, vyšetření srdce či vyšetření přístrojem 

mamograf. 

 

Volný čas  

 

V rámci vlastního sportovního klubu pojišťovna pořádá sportovní akce.  Na základě dohody 

s personálním útvarem pořádají agentury pro děti svých zaměstnanců krátkodobé sportovní 

či kulturní akce, na které pojišťovna přispívá z prostředků sociálního fondu částkou 200 Kč 

na dítě za den, na základě dokladu o zaplacení této akce. Dále pojišťovna jednou ročně hradí 

příspěvek na dětskou rekreaci ve výši 1500 Kč na kaţdé dítě zaměstnance.  

 

Sociální sluţby 

 

Zaměstnancům, kteří ukončují pracovní poměr pro nadbytečnost, poskytuje pojišťovna 

příspěvek na jakýkoli kurz dle vlastního výběru. Maximální výše tohoto příspěvku je 

stanovena pojišťovnou. Podmínkou pro jeho získání je objednání tohoto kurzu v době trvání 

pracovního poměru a pojišťovna hradí příspěvek přímo dodavateli kurzu. 

 

Pojišťovna dále zajišťuje prostřednictvím klubu pro seniory udrţování stálého kontaktu s 

bývalými zaměstnanci, kteří odešli do starobního důchodu 

 

Osamělým zaměstnancům pečujícím o dítě do 15 let lze poskytnout za čtvrtletí jeden den 

pracovního volna. Tento den volna můţe být poskytnut také těhotným ţenám od čtvrtého 

měsíce těhotenství. Dále můţe zaměstnanec čerpat za rok aţ 3 dny pracovního volna na 

překlenutí nemoci bez povinnosti přinést neschopenku, které jsou podmíněny souhlasem 

přímého nadřízeného. Za tyto dny náleţí zaměstnanci základní resp. zaručená mzda a jsou 

značeny v interním informačním systému ve výkazu práce. 
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Kaţdému zaměstnanci se prodluţuje nárok na dovolenou o jeden týden nad rámec stanovený 

zákoníkem práce. Dále jsou na pracovištích pojišťovny instalovány kávové automaty a na 

pracovištích s více jak 10 zaměstnanci zajišťuje personální útvar dodávku balené pitné vody. 

 

Výhody poskytované finanční skupinou České spořitelny 

 

Společnosti finanční skupiny České spořitelny poskytují zaměstnancům pojišťovny své sluţby 

za zvýhodněných podmínek. Jedná se např. o osobní účet, hotovostní a spotřebitelský úvěr, 

hypoteční úvěr nebo stavební spoření. Podmínkou získání zvýhodnění je předloţení 

sluţebního průkazu. 

 

4.7 Hodnocení zaměstnancŧ 

 

Hodnocení zaměstnanců se v této pojišťovně provádí jednou za pololetí a dále v rámci kaţdé 

změny, např. při přeřazení na jinou pracovní pozici. Hodnocení je prováděno v rámci 

interního informačního systému. Nejprve zde zaměstnanec provede sebehodnocení ve 

výkonové oblasti, zhodnotí moţnosti svého osobního růstu a uvede i další informace, které 

povaţuje z tohoto hlediska za důleţité. Toto hodnocení se pak zobrazí přímému nadřízenému, 

který má povinnost na toto hodnocení reagovat a připojit své připomínky a celé hodnocení 

posílá zpět zaměstnanci. Tento proces však nemá návaznost na systém odměňování. Dále 

probíhá jednou za čtvrtletí vyhodnocování plnění cílů, které je podkladem pro rozdělování 

čtvrtletních výkonnostních odměn a superprovizí. 

 

V tabulce 4.2 jsou vyčísleny mzdové náklady zaměstnanců a vedoucích pracovníků 

v jednotlivých letech: 

 

Tab. 4.2 Mzdové náklady  

Rok 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Mzdové náklady 

(v tis. Kč) 1 434 615 1 466 989 1 574 578 1 767 644 1 870 670 1 892 354 

 



 48 

4.8 Analýza dotazníkového šetření 

 

Analýza systému odměňování byla provedena formou anonymního dotazníku v kanceláři 

obchodního oddělení Moravskoslezského kraje. Dotazník byl rozdán všem 18 zaměstnancům, 

kteří zde pracují. Na jeho zpracování měli zaměstnanci 10 dní a na ţádost ředitele oblasti byl 

všemi vyplněn. První část dotazníku obsahuje 19 otázek, které se týkají systému odměňování. 

Druhá část obsahuje otázky identifikační. Dotazník je uveden v Příloze č.2. 

 

Tab. 4.3 Pohlaví respondentů 

Pohlaví 

Absolutní 

četnost 

Relativní 

četnost 

Ţena 13 72 

Muţ 5 28 

Celkem 18 100 

 

Tab. 4.4 Vzdělání respondentů 

Vzdělání 

Absolutní 

četnost 

Relativní 

četnost 

Základní 0 0 

Středoškolské s výučním listem 2 11 

Středoškolské s maturitou 14 78 

Vysokoškolské 2 11 

Celkem 18 100 

 

Tab. 4.5 Pracovní zařazení respondentů 

Pracovní zařazení 

Absolutní 

četnost 

Relativní 

četnost 

TH zaměstnanec 5 28 

Zaměstnanec obchodní sluţby 13 72 

Celkem 18 100 

 

Tab. 4.6 Počet let v organizaci 

Počet let v organizaci 

Absolutní 

četnost 

Relativní 

četnost 

Méně neţ 2 roky 4 22 

2 - 4 roky 7 39 

4 - 7 let 4 22 

Déle neţ 7 let 3 17 

Celkem 18 100 
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Otázka č.1: Byli jste seznámeni se systémem odměňování ve vaší organizaci? 

Všichni zaměstnanci uvedli, ţe se zavedeným systémem odměňování byli seznámeni. Toto 

seznámení probíhá vţdy při přijetí zaměstnance do pracovního poměru a dále mají 

zaměstnanci moţnost si kdykoli prohlédnout mzdový řád. Tato skutečnost je velice důleţitá 

pro systém odměňování v kaţdé organizaci. 

Graf 4.1 Znalost systému odměňování 

 

Otázka č.2: Povaţujete systém odměňování ve vaší organizaci za spravedlivý? 

Celkem 50% uvedlo, ţe systém odměňování je podle nich spravedlivý, 39% zaměstnanců 

uvedlo, ţe spíše ano a pouze 11% zaměstnanců si myslí, ţe tento systém je spíše 

nespravedlivý. Dalším dotazováním bylo zjištěno, ţe tato nespravedlnost je vnímána spíše 

jako nepoměr odměn vyplácených vrcholovému vedení společnosti. 

Graf 4.2 Spravedlnost systému odměňování 

 

Otázka č.3: Rozumíte způsobu stanovení vaší mzdy, je pro vás systém odměňování 

srozumitelný? 

Zde opět všichni zaměstnanci uvedli, ţe systém odměňování je pro ně srozumitelný. Jelikoţ je 

tato odpověď v rozporu s odpovědí na následující otázku, byla zjišťována příčina tohoto 

nesouladu. Srozumitelností systému odměňování respondenti rozuměli spíše to, ţe vědí z čeho 

je jejich mzda sloţena (základní mzda, provize, odměny). Z čeho je odvozena např. konkrétní 

výše čtvrtletních odměn zde nebylo uvaţováno. 
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Graf 4.3 Srozumitelnost systému odměňování 

 

Otázka č.4: Umíte si spočítat výši variabilní sloţky mzdy (prémie, odměny)? 

Výši své variabilní sloţky mzdy si dokáţe spočítat 61% zaměstnanců. Skutečnost, ţe 39% 

zaměstnanců toto nedovede je dána zejména tím, ţe čtvrtletní výkonnostní odměny u TH 

zaměstnanců jsou přidělovány na základě rozhodnutí nadřízeného, a tito zaměstnanci nemají 

moţnost výši této odměny nijak ovlivnit. 

Graf 4.4 Variabilní sloţka mzdy 

 

Otázka č.5: Jsou poţadované výsledky práce dosaţitelné? 

Většina zaměstnanců uvedla, ţe poţadované výsledky povaţuje za dosaţitelné. Do 

pracovního poměru jsou přijímáni pouze vysoce výkonní zaměstnanci, u kterých je 

předpoklad, ţe budou pro společnost opravdu přínosem. Pouze 11% si myslí, ţe tyto výsledky 

jsou pro ně spíše nedosaţitelné. 
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Graf 4.5 Dosaţitelnost výsledků práce 

 

Otázka č.6: Odpovídá výše vaší mzdy náročnosti vámi vykonávané práce? 

Opět pouze 11% zaměstnanců uvedlo, ţe výše jejich mzdy spíše neodpovídá náročnosti 

vykonávané práce. Dalším dotazováním bylo zjištěno, ţe udrţet si klientskou základnu je 

velice náročné, zvláště kdyţ sazby pojištění nemohou poradci nijak ovlivnit, a byla tedy 

zaznamenána nespokojenost s krácením provizí. 

Graf 4.6 Poměr náročnosti práce a výše mzdy 

 

Otázka č.7: Je výše vaší celkové mzdy ovlivnitelná vaším výkonem? 

Celkem 78% zaměstnanců uvedlo, ţe jejich mzda je ovlivnitelná výkonem. V tomto případě 

se bude jednat zejména o pojišťovací poradce, kteří jsou odměňováni systémem provizí, a 

provázanost výkonu a mzdy je zde tedy velice zřetelná. Zbylých 22% uvedlo, ţe nedokáţí 

svým výkonem ovlivnit svou mzdu, coţ odpovídá tomu, jak je nastaven systém odměňování u 

TH zaměstnanců. 
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Graf 4.7 Moţnost ovlivnit mzdu výkonem 

 

Otázka č. 8: Myslíte si, ţe vás systém odměňování ve společnosti motivuje k lepším 

výkonům? 

Skutečnost, ţe zavedený systém odměňování motivuje k lepším výkonům, potvrdilo 67% 

zaměstnanců. Dalších 33% zaměstnanců tuto motivaci v zavedeném systému odměňování 

postrádá. Zde je nutno opět zdůraznit skutečnost, ţe mzda zaměstnanců obchodní sluţby se 

odvíjí od jejich snahy získat nové klienty a spokojenosti klientů stávajících. Oproti tomu jsou 

TH zaměstnanci placeni spíše za čas, který stráví v práci.  

Graf 4.8 Motivující funkce systému odměňování 

 

Otázka č. 9: Kdo rozhoduje o prémiových sloţkách mzdy? 

Celkem 72% zaměstnanců zde uvedlo, ţe o výši jejich prémií rozhoduje přímý nadřízený. 

Ostatní zaměstnanci uvedli, ţe o jejich prémiích rozhodují vrcholoví manaţeři. Celková suma 

finančních prostředků, které budou vyplaceny na prémiích, závisí opravdu na vrcholovém 

vedení, tedy kolik prostředků uvolní pro tu kterou oblast. Toto rozhodnutí však vychází 

z toho, jak se v oblasti daří plnit výši předepsaného pojistného. O rozdělení výsledné částky 

mezi jednotlivé zaměstnance však jiţ rozhoduje přímý nadřízený, tedy ředitel kanceláře. 
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Graf 4.9 Rozhodování o prémiích 

 

Otázka č.10: Povaţujete zpětnou vazbu od nadřízeného, která se týká vašeho výkonu, za 

dostatečnou?  

Všichni zaměstnanci odpověděli, ţe zpětná vazba, kterou jim nadřízený poskytuje, je 

dostatečná. Tato skutečnost je dána nejen pololetním hodnocením v rámci interního 

informačního systému, ale zejména tím, ţe na poradách konaných jednou týdně má jak 

vedoucí tak jeho podřízení moţnost zkonzultovat vše, co se týká jejich pracovní činnosti. 

Graf 4.10 Zpětná vazba od nadřízeného 

 

 

Otázka č.11: Existuje ve společnosti návaznost systému odměňování na hodnocení 

zaměstnanců? 

Celkem 78% zaměstnanců uvedlo, ţe to, jak jejich práci hodnotí nadřízený, se promítá do 

systému odměňování. Tato vazba je dána tím, ţe pokud nadřízený povaţuje zaměstnance za 

vysoce produktivního, umoţní mu podílet se na větších zakázkách. 22% zaměstnanců 

nepovaţuje systém odměňování za propojený se systémem hodnocení. Důvodem je 

skutečnost, ţe ačkoli někteří zaměstnanci plní své úkoly a jsou vedoucím hodnoceni kladně, 

na výši jejich odměny to nemá vliv.  
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Graf 4.11 Návaznost systému odměňování a hodnocení zaměstnanců 

 

Otázka č.12: Víte, jaké zaměstnanecké výhody společnost poskytuje? 

Na tuto otázku 50% zaměstnanců odpovědělo, ţe ví přesně, které zaměstnanecké výhody 

společnost poskytuje. Dalších 50% uvedlo, ţe ví jen o některých. Pravděpodobnou příčinou 

bude to, ţe společnost nabízí všem svým zaměstnancům široké portfolio zaměstnaneckých 

výhod a zaměstnanci si pamatují jen ty z nich, o které mají skutečný zájem.  

Graf 4.12 Informovanost o zaměstnaneckých výhodách 

 

Otázka č.13: Jste spokojen/a s nabídkou zaměstnaneckých výhod? 

Následující graf ukazuje, ţe zaměstnanci jsou s poskytovanými zaměstnaneckými výhodami 

spokojeni. Toto zjištění není nijak překvapující s ohledem na to, ţe nabídka zaměstnaneckých 

výhod je zde opravdu široká a kaţdý zaměstnanec můţe vyuţívat kterékoli z nich. 

Graf 4.13 Spokojenost se zaměstnaneckými výhodami 
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Otázka č. 14: Které zaměstnanecké výhody vyuţíváte? 

Z následujícího grafu je patrné, ţe z nabízených benefitů zaměstnanci preferují týden 

dovolené navíc a příspěvek na stravování. Nejméně vyuţívanými výhodami jsou příspěvky na 

krátkodobé kulturní a sportovní akce pro děti zaměstnanců a výhody poskytované finanční 

skupinou České spořitelny. Nabízené zaměstnanecké půjčky nevyuţívá nikdo. 

Graf 4.14 Vyuţívanost zaměstnaneckých výhod 

 

 

Otázka č.15: Které zaměstnanecké výhody, o nichţ víte, ţe společnost nabízí, povaţujete za 

zbytečné a jaké další byste naopak uvítal/a? 

Zde 72% zaměstnanců odpovědělo, ţe nabídka zaměstnaneckých výhod ve stávající podobě 

jim vyhovuje a není tedy třeba nic přidávat. Dalších 28% odpovědělo, ţe by uvítalo příspěvek 

na notebook, který ke své práci nezbytně potřebují. V kancelářích mají kaţdý k dispozici svůj 

osobní počítač, ovšem jednání s klienty často probíhají mimo budovu společnosti. 

Graf 4.15 Další zaměstnanecké výhody 
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Otázka č.16: Poskytuje vám organizace moţnost dalšího rozvoje a vzdělávání? 

Odpovědi respondentů zde byly zásadně odlišné. 56% respondentů uvedlo, ţe jim organizace 

poskytuje moţnost dalšího rozvoje, ovšem dalších 44% zaměstnanců potvrdilo, ţe tuto 

moţnost nemá. Bylo zjištěno, ţe pojišťovna vzdělává své zaměstnance pouze v problematice 

související s jejich prací, coţ některým z nich nemusí připadat jako rozvojová aktivita. 

Z následných rozhovorů vyplynulo, ţe by zaměstnanci uvítali moţnost rozvíjet své 

komunikační dovednosti, které jsou důleţitým předpokladem pro získávání nových klientů.  

Graf 4.16 Moţnost rozvoje a vzdělávání 

 

Otázka č.17: Jsou vámi nově získané znalosti a dovednosti nějak ohodnoceny? 

Pouze 33% zaměstnanců na tuto otázku odpovědělo kladně. Toto ohodnocení je však spíše 

spojeno s moţností pracovat na větších zakázkách. 67% zaměstnanců uvedlo, ţe nově získané 

znalosti nejsou nijak ohodnoceny.  

Graf 4.17 Ohodnocení nově získaných znalostí a dovedností 

 

Otázka č.18: Chválí vás nadřízený za dobře odvedenou práci? 

61% zaměstnanců vyjádřilo skutečnost, ţe jejich nadřízený vyuţívá i tzv. nehmotné odměny, 

tedy vyjadřuje uznání formou pochvaly za dobře odvedenou práci. Dalších 39% zaměstnanců 

uvedlo, ţe nadřízený se takto k jejich práci nevyjadřuje. Tato forma odměny je nezbytnou 

součástí systému odměňování zaměstnanců a měla by být vyuţívána kaţdým vedoucím co 

nejvíce. 
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Graf 4.18 Nehmotné odměny 

 

Otázka č.19: Jaké změny byste provedli v rámci systému odměňování? 

Na tuto otázku většina zaměstnanců odpověděla, ţe jsou se současným systémem odměňování 

spokojeni. Někteří by však změnili systém provizí, zejména jejich zvýšením u neţivotního 

pojištění, zrušili by sníţení následné provize a krácení provizí za pokles klientské základny. 

Tyto navrhované změny by však znamenaly velice razantní změnu v celém systému 

odměňování a byly by samozřejmě spojeny s navýšením nákladů celé společnosti. 
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5. Návrhy a doporučení 

 

Z výsledků provedeného dotazníkového šetření lze usoudit, ţe společnost má vytvořen 

srozumitelný, dostatečně motivační systém odměňování, který odpovídá potřebám 

vyplývajícím z charakteru organizace. I přesto zde existují určité problémové oblasti, ze 

kterých budu vycházet při návrhu doporučení směřujících ke zlepšení celého systému.  

 

První doporučení se týká odměňování TH zaměstnanců. Domnívám se, ţe ke zvýšení jejich 

spokojenosti povede především ujasnění kritérií, která se týkají vyplácení čtvrtletních 

výkonnostních odměn. Především by měly být všechny sloţky výkonové odměny vázány na 

předem stanovené a objektivně hodnotitelné kvantitativní cíle i kvalitativní kritéria. Tato 

odměna by měla zahrnovat celopodnikovou, skupinovou a individuální sloţku. Navrhuji, aby 

celopodniková sloţka čtvrtletní výkonnostní odměny činila 25% základní mzdy zaměstnance 

a byla vyplácena při dosaţení předem stanoveného ročního zisku společnosti. Skupinová 

sloţka čtvrtletní výkonnostní odměny by měla být vázána na splnění předepsaného pojistného 

dané oblasti, v tomto případě Moravskoslezského kraje a měla by představovat 10% základní 

mzdy zaměstnance. Individuální sloţka čtvrtletní výkonnostní odměny by měla být vázána na 

plnění osobních cílů a opírat se o pravidelné hodnocení výkonu těchto zaměstnanců přímým 

nadřízeným. Pro toto hodnocení bych navrhla zavést metodu MBO – řízení podle cílů. Tyto 

cíle by měly být nastaveny individuálně pro kaţdého zaměstnance a měly by se týkat výkonu, 

rozvoje potenciálu i pracovního chování. Při splnění všech těchto cílů by měl zaměstnanec 

nárok na individuální sloţku čtvrtletní výkonnostní odměny ve výši 20% základní mzdy. 

 

Příklad výpočtu čtvrtletní výkonnostní odměny u administrativního pracovníka, který je 

zařazen ve 4. tarifní třídě: 

Základní mzda     9 500 Kč 

Celopodniková sloţka  0,25*9 500 = 2 375 Kč 

čtvrtletní výkonnostní odměny 

Skupinová sloţka    0,1*9 500 = 950 Kč 

čtvrtletní výkonnostní odměny 

Individuální sloţka    0,2*9 500 =  1 900 Kč 

čtvrtletní výkonnostní odměny 
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Celková čtvrtletní výkonnostní odměna tohoto zaměstnance by tedy činila 5 225 Kč. Dle 

mého názoru by tento způsob stanovení odměny nebyl pro společnost nereálný, jelikoţ ve 

stávajícím systému odměňování se čtvrtletní odměny TH zaměstnanců pohybují v podobné 

výši. Celý systém odměňování by tak byl rovněţ provázán s hodnocením zaměstnanců. Zde 

bych rovněţ navrhla, aby se společnost zaměřila na oblast mimořádných odměn, jelikoţ 

nejsou stanovena jasná pravidla pro jejich vyplácení, tedy co je myšleno mimořádným 

pracovním výkonem a kdo a jak tento výkon posuzuje. 

 

Druhé doporučení má za cíl zvýšit transparentnost výběru pojišťovacích poradců, kteří se 

budou podílet na větších zakázkách, jelikoţ v současné době toto přidělování závisí pouze na 

uváţení ředitele kanceláře. Navrhuji, aby pro zaměstnance na pozicích pojišťovacích poradců 

byla v kanceláři vypsána obchodní soutěţ. Kaţdému druhu pojištění by příslušel určitý počet 

bodů na stupnici od 1 do 10. Toto bodové ohodnocení by mělo být provedeno ředitelem 

kanceláře v návaznosti na cíle předepsaného pojistného, které mají být v oblasti splněny. 

Zaměstnancům by toto bodové hodnocení mělo být vysvětleno. Na konci kaţdého měsíce by 

nadřízený zveřejnil jména tří zaměstnanců, kteří byli v uzavírání nových smluv nejúspěšnější 

a dosáhli tak nejvyššího počtu bodů. Těmto pojišťovacím poradcům by pak bylo umoţněno 

pracovat na zakázkách většího rozsahu, které kancelář získá, coţ by pro ně znamenalo větší 

počet provizí. Zvýšila by se tak nejen průhlednost při výběru zaměstnanců, ale také jejich 

motivace. 

 

Dále společnosti doporučuji, aby zváţila moţnost úpravy počtu let pro poskytování 

věrnostních odměn. Důvodem pro toto doporučení je skutečnost, ţe věrnostní odměna jak za 

15 let tak za 20 let odpracovaných ve společnosti je spíše něčím, na co velký počet 

zaměstnanců nedosáhne, a neplní tedy svou motivační funkci. Navrhuji tedy toto rozdělení 

věrnostních odměn: 

 5 let ve společnosti 3 000 Kč, 

 10 let ve společnosti 8 000 Kč, 

 15 let ve společnosti 15 000 Kč, 

 20 let ve společnosti 20 000 Kč. 

 

V rámci systému odměňování bych dále doporučila, aby byly více vyuţívány i nehmotné 

formy odměn jako je pochvala či vyjádření uznaní. Ačkoli je hmotná odměna hlavním 
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stimulujícím prostředkem, nehmotná odměna, zvláště je-li přesně cílená, můţe mít pro 

zaměstnance podstatný význam. Vnímá tak zájem ze strany nadřízeného, uvědomuje si svou 

potřebnost pro společnost a upevňuje se v něm pocit sounáleţitosti, coţ je důleţité zejména u 

pozic pojišťovacích poradců. Tento návrh je směřován především řediteli kanceláře, jelikoţ je 

přímým nadřízeným všech osob, které zde pracují.  

 

Páté doporučení se týká oblasti zaměstnaneckých výhod. Jelikoţ je většina zaměstnanců 

s poskytovanými výhodami spokojena, není třeba nic zásadně měnit. Změnu bych navrhovala 

pouze ve zjednodušení tohoto systému. V případě, ţe by byl v celé společnosti zrealizován 

průzkum a ukázalo se, ţe některé z širokého portfolia benefitů opravdu nejsou vyuţívány 

nebo jsou vyuţívány pouze minimálně, tak jako na obchodním oddělení v Moravskoslezském 

kraji, bylo by vhodné tyto benefity odstranit a finanční prostředky vyhrazené na tyto benefity 

pouţít jako příspěvek na notebook, který práci pojišťovacích poradců výrazně zjednodušuje. 

Jednou z moţností by bylo zakoupit několik firemních notebooků pro kancelář, které by si 

mezi sebou pojišťovací poradci na základě domluvy půjčovali. Kvalitní notebook postačující 

pro tuto práci lze v dnešní době zakoupit v ceně kolem 10 000 Kč. Další moţností by mohlo 

být uhrazení části ceny společností, tedy pokud si zaměstnanec koupí notebook, přispěje mu 

společnost částkou ve výši 4 000 Kč. Jinou alternativou je pak moţnost v budoucnu 

nahrazovat vyřazované osobní počítače, umístěné v kancelářích, právě firemními notebooky. 

 

Jelikoţ podstatná část zaměstnanců obchodního oddělení uvedla, ţe nemá moţnost dalšího 

rozvoje a vzdělávání (kromě problematiky v oblasti pojišťovnictví), navrhuji společnosti, aby 

zváţila moţnost poskytování kurzů prostřednictvím vlastních trenérů. Tito lidé by tedy kromě 

informování o prodeji pojistných produktů rozvíjeli také obchodní, prezentační a komunikační 

dovednosti všech zaměstnanců. 
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6. Závěr 

 

Systém odměňování je klíčovým faktorem při řízení motivace a výkonnosti zaměstnanců. 

Tento systém musí být provázán s celkovou strategií a odpovídat prioritám společnosti. Pouze 

kvalitně vypracovaný systém odměňování můţe ovlivnit aktivitu zaměstnance, zvýšit jeho 

flexibilitu a co nejlépe uplatnit jeho schopnosti. Je důleţité si uvědomit, ţe systém 

odměňování v kaţdé organizaci musí být nastaven tak, aby zaměstnanci měli moţnost svým 

výkonem ovlivnit výši své mzdy. 

 

Teoretická část této diplomové práce se zabývá problematikou odměňování. Jsou zde 

vymezeny základní informace o vytváření systému odměňování, hodnocení práce, mzdových 

šetřeních, mzdových/platových strukturách, mzdových formách a zaměstnaneckých 

výhodách. Tato část byla vypracována na základě uvedené odborné literatury. 

 

V úvodu praktické části je stručně popsána společnost, jejíţ systém odměňování je 

analyzován ve čtvrté kapitole. Z provedeného dotazníkového šetření lze usoudit, ţe společnost 

má vypracovaný spravedlivý systém odměňování, který není potřeba zásadně měnit. Vedení 

společnosti si uvědomuje, ţe vysoká motivace zaměstnanců zajistí jejich odpovědný přístup. 

V páté kapitole jsou tedy navrţeny pouze dílčí úpravy, které by mohly vést ke zvýšení 

spokojenosti zaměstnanců. Realizace těchto změn by zajisté vedla ke zlepšení současného 

systému odměňování, čímţ byl splněn cíl této diplomové práce. 
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