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1. Úvod 

Lidé, jakožto hlavní zdroj konkurenční výhody, jsou nejdůležitějším tvůrčím 

faktorem. Optimálního výkonu organizace může dosáhnout pouze v případě, že dokáže 

shromáždit a vzájemně propojit finanční, informační, materiální a především lidské 

zdroje.  

Pouze spolehliví, schopní a správně motivovaní lidé mohou společnost dále 

rozvíjet a posunovat kupředu. Naopak lidé, kteří nemají ty nejvhodnější dispozice          

a motivaci, mohou ve společnosti napáchat značné škody jak na majetku, tak na celkové 

atmosféře zaměstnaneckých vztahů.  

Zaměstnanci jsou nedílnou součástí každé organizace. Problematika odměňování 

tak patří mezi nejožehavější témata personální činnosti vůbec. Tato ne zcela vždy jasná 

a přehledná záležitost je s velkou pozorností sledována nejen zaměstnanci, ale i jejich 

zaměstnavateli.  

Jako téma své diplomové práce jsem zvolil „Systém odměňování zaměstnanců ve 

vybrané organizaci“, ve které bych se chtěl detailněji zaměřit na problematiku 

odměňování. V této práci se chci věnovat jak teoretickému popisu dané situace, tak 

konkrétní praktické aplikaci nabytých znalostí.  

Praktická část této práce je zaměřena na společnost Bucyrus Czech Republic, a. s., 

která mi poskytla cenné podklady, rady a konzultace. Společnost díky své velikosti 

umožňuje aplikovat poznatky z oblasti řízení lidských zdrojů do praxe.  

Cílem této práce je analyzovat současný stav všech složek odměňování ve 

společnosti, jejich vývoj a nedostatky. Prvky odměňování, které budou vykazovat 

nedokonalosti, bych chtěl podrobně prozkoumat a navrhnout změnu vedoucí ke zlepšení 

současného stavu. Výstupem mého snažení by tedy měly být konstruktivní návrhy 

vedoucí k efektivnímu a ekonomickému fungování systému odměňování v rámci 

celopodnikových činností.  

Dlouhou dobu již neplatí, že odměňování je pouze záležitost mzdy. Velký podíl 

na motivaci zaměstnanců mají také benefity, vzdělávání, pracovní prostředí či jistota 
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zaměstnání. Konkrétně se proto chci zaměřit na zaměstnanecké benefity, které tvoří 

jednu z významných složek celkové odměny zaměstnance.  

V práci bych chtěl zakomponovat nejnovější trend z praxe, který se skutečně 

využívá. V rámci zvoleného trendu bych chtěl vytvořit akční plán. Ten by měl nastínit 

kroky nutné k realizaci. Jedná se o poslání trendu, zainteresované strany, konkrétní 

dopady, činnosti, samotné využití, výhody a rizika či finanční náročnost. 
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2. Teoretická východiska a právní rámec odměňování 

zaměstnanců 

2.1 Odměňování jako součást řízení lidských zdrojů  

V moderních a uvědomělých společnostech je lidský faktor brán s vážností, a také 

podle toho patřičně odměněn za vykonanou práci. Odměňování zaměstnanců obecně 

patří mezi činnosti, které spadají do procesů týkajících se řízení lidí. Často používaný 

termín „personální řízení“ byl v poslední době nahrazen termínem „řízení lidských 

zdrojů“.  

Řízení lidských zdrojů je definováno jako strategický a logicky promyšlený 

přístup k řízení toho nejcennějšího, co organizace mají – lidí, kteří v organizaci pracují  

a kteří individuálně i kolektivně přispívají k dosažení cílů organizace
1
.  

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

činnostech. Personální činnosti zastávají výkonnou část personální práce. Mezi 

personální činnosti je nejčastěji zařazeno:  

 Vytváření a analýza pracovních míst. 

 Personální plánování. 

 Získávání a výběr pracovníků. 

 Rozmisťování pracovníků. 

 Ukončování pracovního poměru. 

 Hodnocení pracovníků. 

 Odměňování. 

 Vzdělávání pracovníků. 

 Pracovní vztahy a péče o pracovníky. 

 Zdravotní péče o pracovníky. 

 Dodržování zákonů v oblasti práce a zaměstnávání pracovníků atd. 

                                                

 

1 ARMSTRONG, Michael. Řízení lidských zdrojů 
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Z výše uvedeného je patrné, že odměňování je nedílnou součástí personální 

činnosti. Odměňování a další nástroje ovlivňování pracovního výkonu a motivování 

pracovníků, včetně organizování a poskytování zaměstnaneckých výhod, je zcela 

nepochybně komplikovaná činnost, protože ta či ona organizace musí brát v potaz 

specifika provozu organizace, personálního složení, finanční omezení, právní předpisy, 

zvyklosti a jiné záležitosti, jež se pojí k dané organizaci.  

 

2.2 Pojetí a úkoly odměňování  

V moderním řízení lidských zdrojů neznamená odměňování pouze mzdu nebo 

plat, popřípadě jiné formy peněžní odměny, které poskytuje organizace pracovníkovi 

jako kompenzaci za vykonanou práci. Moderní pojetí odměňování je mnohem 

obsáhlejší. Obsahuje povýšení, formální uznání (pochvaly) a také zaměstnanecké 

výhody (zpravidla nepeněžní) poskytované organizací pracovníkovi nezávisle na jeho 

pracovním výkonu, pouze z titulu pracovního poměru nebo jiného vztahu, na jehož 

základě pracovník pro organizaci pracuje. Odměny mohou zahrnovat věci či okolnosti, 

které nejsou zcela samozřejmé, např. přidělení určitým způsobem vybavené kanceláře, 

přidělení počítače, parkovacího místa aj. Čím dál častěji je mezi odměny zařazováno      

i vzdělávání poskytované organizací. Kromě těchto více či méně hmatatelných odměn, 

které kontroluje a o nichž v podstatě rozhoduje organizace (také se jim říká vnější 

odměny), se stále více pozornosti věnuje tzv. vnitřním odměnám. Ty nemají hmotnou 

povahu a souvisejí se spokojeností pracovníka, s vykonanou prací, radostí, kterou mu 

práce přináší, příjemnými pocity vyplývajícími z toho, že se může zúčastňovat určitých 

aktivit a úkolů, z pocitu užitečnosti a úspěšnosti, neformálního uznání okolí, postavení, 

dosahování pracovních cílů a kariéry apod. Odměny tohoto druhu korespondují 

s osobností pracovníka, jeho potřebami
2
.  

 

                                                

 

2 KOUBEK, Josef. Řízení lidských zdrojů 
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2.3 Cíle řízení odměňování  

Řízení odměňování se bezprostředně týká formulování a realizace strategií            

a politiky, jejichž účelem je odměňovat pracovníky slušně, spravedlivě a důsledně 

v souladu s jejich hodnotou pro organizaci a při dodržení patřičných právních předpisů. 

Cíle řízení odměňování jsou tedy
3
:  

 Přilákání a stabilizování pracovníků. 

 Odměňování lidí za hodnotu, kterou generují.  

 Odměňování lidí podle hodnoty pro organizaci.  

 Pomoc pro udržení si klíčových pracovníků. 

 Motivování pracovníků a získávání jejich oddanosti. 

 Vytváření pozitivní atmosféry. 

 Odměňování rovným a transparentním způsobem apod. 

Systém odměňování nám pomáhá stanovit mzdy, zaměstnanecké výhody a další 

formy peněžního i nepeněžního odměňování. Často bývá za odměnu považovaná pouze 

mzda (ve veřejném sektoru plat), avšak jak již bylo výše zmíněno, tento výčet není 

konečný. Pro objasnění složité provázanosti řady činností včetně hodnocení práce, 

řízení pracovního výkonu, stupňů a mzdových struktur na strategii odměňování 

přikládám následující diagram. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

 

3 ARMSTRONG, Michael. Odměňování pracovníků 
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Obrázek  2.1 Řízení odměňování, prvky a jejich vzájemné vztahy 

 

Zdroj: ARMSTRONG, Michael. Řízení lidských zdrojů 

 

Celková odměna tedy tvoří integrovaný a logický celek. Je tedy ošemetné 

zacházet pouze s jednou složkou celkové odměny a domnívat se, že dosáhneme 

kýženého efektu.  

Detailně pak moderní řízení lidských zdrojů chápe odměňování pracovníků 

následujícím způsobem. 
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Zdroj: HORVÁTHOVÁ, Petra. ČOPÍKOVÁ, Andrea. Systémy odměňování v organizacích 

(upravená verze autorem) 

 

Systém odměňování tedy pracuje s následujícím rozdělením celkové odměny pro 

zaměstnance: 

a) Transakční odměny – hmotné, hmatatelné odměny plynoucí z transakce mezi 

zaměstnavatelem a pracovníky, které se týkají peněžních odměn                               

a zaměstnaneckých výhod. Ještě podrobněji se dá tato hmotná forma systému 

odměňování rozčlenit na: 

 Nárokovou složku – mzda (úkolová, časová, za výsledky práce - podíl na 

sjednaných obchodech či dosažených tržbách). 

 Nenárokovou složku: 

o Peněžní: příplatky, prémie, bonusy atd. 

o Nepeněžní: zaměstnanecké výhody. 

b) Vztahové (někdy také relační) odměny – nehmotné odměny spjaty s rozvojem, 

povýšením, uznáním, pochvalou, větší samostatností, vzděláním, zážitky                  

a zkušenostmi atd. zpravidla jsou: 

o Formální: povýšení, vzdělávací kurzy. 

o Neformální: pochvala, uznání od spolupracovníků. 

Obrázek  2.2 Struktura celkové odměny 
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2.4 Lidské potřeby ve vztahu k  motivaci  

Jednou z nejdůležitějších záležitostí řízení odměňování je, jak vysokou úroveň 

výkonu mohou dosáhnout motivovaní lidé. Lidské jednání a potřeby jsou do značné 

míry odlišené, avšak je možno vysledovat určité společné rysy, které jsou pro většinu 

pracovníků charakteristické. Peněžní pobídky mohou stimulovat vyšší pracovní výkon, 

jelikož lidé peníze potřebují. Tím však výčet nekončí.  

Motivaci můžeme podle Herzberga rozdělit na dva typy:  

a) Vnitřní motivace – ta je definována jako motivace vycházející z práce samé. 

Nastává v okamžiku, když lidé cítí, že jejich práce je zajímavá, podnětná, důležitá          

a podstatná, je v ní pravomoc a odpovědnost.  

b) Vnější motivace – to, co se dělá pro lidi, abychom je stimulovali. Tvoří ji 

zvýšení platu, pochvala, uznání nebo povýšení, ale také stres
4
. 

Při vedení lidí nám může pomoci jedna z klasických teorií. Jedná se o teorii „X“     

a  „Y“, jež ve své podstatě zobrazuje dva extrémy chování podřízených.  

Teorie „X“ vychází z předpokladu, že průměrný pracovník nemá své zaměstnání 

rád a práci se vyhýbá. Je třeba pracovníka neustále do práce nutit a stimulovat jeho 

pracovní výkon. Jeho základním rysem je lenost a snaha práci se vyhnout, ale přitom 

brát peníze. Tato teorie vede k nutnosti vyšší kontroly a k zajištění podnětů motivace 

pracovníka.  

Teorie „Y“ vychází z opačného předpokladu. Pracovník chce v práci najít svou 

seberealizaci, práce ho baví a navíc usiluje o získání odpovědnosti. Vedoucí se v tomto 

případě stává koordinátorem a rádcem
5
. 

V praxi je však nevyhnutelné hledat kompromis mezi oběma variantami.  

Bezpochyby je zřejmé, že při odměňování nejde pouze o zasypání lidí penězi. 

Tento fakt dokládá mj. hierarchický systém, který je znám jako Maslowova pyramida 

neboli Maslowova hierarchie potřeb.  

                                                

 

4 ARMSTRONG, Michael. Odměňování pracovníků 
5 ŠVARCOVÁ, Jena. Ekonomie - stručný přehled 
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Obrázek  2.3 Maslowova pyramida lidských potřeb 

 

Zdroj: ŠVARCOVÁ, Jena. Ekonomie - stručný přehled 

 

Základ této teorie spočívá v tom, že při přechodu z jedné motivační úrovně na 

úroveň vyšší je nezbytné patřičně uspokojit potřeby na nižší úrovni, jinak se vytrácí 

motivační efekt.  

Uspořádání potřeb podle Maslowovy pyramidy zahrnuje tyto body: 

a) Základní fyziologické potřeby jsou nezbytné pro přežití. Zahrnují spánek, jídlo, 

pití, ochranné pomůcky, odstraňování rizika apod. 

b) Potřeby existenční jistoty znamenají určité zajištění bytí i do budoucnosti, 

neexistence ohrožení. V této souvislosti lze hovořit o dobré perspektivě firmy, která 

zajistí obživu svým pracovníkům. 

c) Sociální potřeby zahrnují sociální vztahy (láska, přátelství), začlenění do 

kolektivu, ale také vztahy k ostatním lidem.  

d) Uznání kvalitních vlastností osobnosti, respekt a uspokojení z vykonávané práce. 

Patřičné finanční ocenění za vykonanou práci. 



14 

 

e) Potřeba seberealizace je naplňováním potenciálu jedince. Vhodně organizovaná 

práce, která umožňuje člověku stát se tím, čím je schopen
6
. 

Podstatným poznatkem pro manažera je zjištění, že neustálé uspokojování 

základních hodnot (zvyšování hmotné odměny, odstraňování nedostatků právního 

prostředí) nemůže být trvalým zdrojem motivace pracovníků. Významným nástrojem 

v rukou manažerů se pak stává uspokojování dalších lidských potřeb – sociálních potřeb 

a seberealizace
7
. Tento krok však není jednoduchý a řada manažerů jej nezvládá, 

přestože výdaje na tyto potřeby jsou mnohonásobně menší než výdaje na uspokojování 

potřeb materiálních.  

2.5 Tvorba systému odměňování  

Při tvorbě systému odměňování proti sobě stojí pracovník (se svými 

schopnostmi, dovednostmi, výkonem atd.), a na straně druhé organizace, která má své 

cíle a potřebuje získat konkurenční výhodu. Aby svých cílů dosáhla, potřebuje právě 

zaměstnance se svým potenciálem. Vzájemné postavení mezi pracovníkem       a 

organizací je do jisté míry determinováno vnějšími faktory, jako jsou např. populační 

vývoj, kvalifikační struktura, školský systém, situace na trhu práce apod.  

Základní otázky odměňování v organizaci
8
: 

1) Úroveň mezd (v porovnání s konkurencí a situací na trhu práce). 

2) Vnitřní struktura mezd (mzdové tarify a struktura pracovních míst). 

3) Placení jednotlivců (přidělování úkolů, mzdových tarifů, provázanost na hodnocení 

práce). 

4) Placení za čas nebo výsledky? 

5) Zvláštnosti odměňování odborníků a manažerů (pobídkové formy, zvláštní 

zaměstnanecké výhody atd.). 

6) Zaměstnanecké výhody (pojistné hrazené organizací, důchodové připojištění, 

volnočasové aktivity atd.). 

                                                
 

6 BĚLOHLÁVEK, František. Jak řídit a vést lidi 
7 BĚLOHLÁVEK, František. Jak řídit a vést lidi 
8 KOUBEK, Josef. Řízení lidských zdrojů 
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7) Řízení a kontrola mezd (úspory mzdových nákladů, zkoumání stimulačních účinků, 

popis a specifikace pracovních míst). 

8) Výběr jednotlivých typů odměn a formování struktury odměňování (častou chybou 

manažerů bývá, že spoléhají pouze na své intuice a neberou v potaz názory             

a potřeby zaměstnanců). 

Správným pojetím výše uvedených otázek se může organizace vyvarovat vysoké 

fluktuace zaměstnanců, nepříznivého klimatu, demotivačních účinků či selhávání 

přijímání a adaptace zaměstnanců.  

2.6 Faktory ovlivňující výši peněžní odměny  

Notnou dávku opatrnosti a obezřetnosti musíme věnovat rozhodnutí o výši 

peněžní odměny. Zaměstnanci svým peněžním příjmem uspokojují nejrůznější potřeby. 

Do určité míry jsou tedy závislí na organizaci. To dělá z peněžní odměny (do určité 

výše) praktický nástroj, který dokáže zaměstnance dostatečně stabilizovat a motivovat. 

Převažuje mínění, že odměňování má být závislé na výkonu pracovníka. Z důvodu, že 

pracovní výkon bývá často obtížně měřitelný, se navíc přihlíží i k jiným faktorům.  

Pro účely systému odměňování si můžeme tyto faktory rozdělit na: 

Vnitřní (vnitropodnikové) mzdotvorné faktory 

 Analýza a úsudek. 

 Bystrost. 

 Duševní úsilí. 

 Fyzické požadavky. 

 Iniciativa. 

 Obratnost. 

 Odborná příprava a zkušenosti. 

 Odpovědnost. 

 Přesnost. 

 Vzdělání. 
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 Znalost práce atd.
 9
 

Výše uvedené body lze shrnout na faktory související s výsledky práce a na 

faktory související s požadavky pracovního místa.  

Vnější mzdotvorné faktory: 

 Situace na trhu práce (přebytek či nedostatek pracovních sil, mobilita na trhu 

práce). 

 Platné zákony, předpisy a výsledky kolektivního vyjednávání (diskriminace, síla 

odborů). 

Mzdové faktory vytvářejí podmínky pro determinování odměny v prostoru a čase. 

Důležitým činitelem je tedy hodnota samotného zaměstnance pro organizaci a hodnota 

vykonávané práce. Neopomenutelná je situace na trhu práce a úroveň odměňování 

v dané zemi, která do jisté míry předurčuje rozmezí, v němž se bude výsledná odměna 

pohybovat. Dalšími faktory ovlivňujícími výši odměny pracovníka jsou životní náklady, 

síla odborů či právní normy týkající se odměňování
10

. 

 

2.7 Oceňování práce a tvorba tarifních stupňů  

Výše mezd v dané organizaci je ovlivněna mnoha faktory. Cílem oceňování práce 

na daném pracovním místě by mělo být vytvoření fungujícího mzdového tarifu, který 

patřičně zohlední ekonomické možnosti organizace, ale také vnější faktory. Výstupem 

této činnosti se stává struktura mzdových stupňů. 

Mzdová struktura určuje úrovně peněžní odměny za práce/pracovní místa nebo 

jejich skupiny s ohledem na jejich relativní vnitřní hodnotu definovanou hodnocením 

práce, s ohledem na vyjednané sazby za práce např. s odborovými organizacemi. 

Definuje prostor pro zvyšování odměny podle výkonu, schopností, doby či přínosu 

v zaměstnání.  

                                                
 

9 ARMSTRONG, Michael. Odměňování pracovníků 

 
10 HORVÁTHOVÁ, Petra. ČOPÍKOVÁ, Andrea. Systémy odměňování v organizacích 
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Následující obrázek jednoduše popisuje různá pojetí struktur stupňů.  

Obrázek  2.4 Struktura úzkých stupňů, struktura širokých stupňů a širokopásmová struktura 

 

Zdroj: ARMSTRONG, Michael. Odměňování pracovníků 

 

2.8 Mzdové formy  

Úkolem mzdových forem je mzdově ocenit výsledky práce pracovníka 

s přihlédnutím k jeho výkonu, včetně jeho pracovního chování, schopností či přínosu. 

Zásadní otázkou, na kterou si musí organizace při vytváření systému odměňování 

odpovědět, je výběr správné kombinace mzdových forem. Pakliže je systém špatně 

nastaven, dochází v organizaci k neefektivnímu vynakládání zdrojů, což vede 

k plýtvání.  

Některé mzdové formy nemají dostatečný motivační účinek (např. časová 

mzda), a tak bývají doplněna o tzv. pobídkové formy odměny. Tyto odměny jsou 

nabízeny jako dodatek k časové mzdě nebo existují samostatně a jsou zpravidla přímo 

úměrné pracovnímu výkonu. Hlavním úkolem pobídkové odměny je zesílit vazbu mezi 

vyplacenou odměnou a výkonem. Pracovníci musejí vnímat, že jejich výkon je přesně    

a spravedlivě ohodnocen. U manažerských pozic je otázka měřitelnosti dosti 

komplikovaná a provázaná na dlouhodobější úsilí. Dále musí být pobídkové formy 

nekompromisně založeny na výkonu. Stává se, že pracovník docílí posunu v rámci 

mzdového tarifu, a tuto skutečnost pak bere jako danou. Svou odměnu chybně vnímá 

jako samozřejmou. Novým pojmem je v oblasti odměňování tzv. „zásluhová 

mzda/odměna“. Tento pojem do jisté míry koresponduje s pobídkovou odměnou, avšak 

zásluhová odměna je chápána šířeji. Konkrétně se pak jedná o pobídky k výkonu, 
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osvojování si schopností, znalostí, dovedností, přínosy pro společnost, efektivní 

týmovou práci či setrvání v organizaci
11

.  

2.8.1 Základní mzdové formy  

 Časová mzda  

Hlavní charakteristikou časové mzdy nebo části mzdy je to, že souvisí 

s odpracovaným časem. Není tedy přímo závislá na výkonu. Často bývá doplněna         

o některou z pobídkových forem. Časová mzda je součinem odpracované doby (hodin) 

a mzdové sazby na konkrétní pracovní pozici. Lze ji rozčlenit na následující formy: 

 Hodinová (obvykle u dělnických profesí). 

 Měsíční (obvykle u nedělnických profesí). 

 Směnová. 

 Kalendářní den, týden, dekáda apod.  

Výhody časové mzdy: 

 jednoduchá a administrativně nenáročná, 

 srozumitelná, 

 administrativně nenákladná, 

 nevyvolává tolik sporů jako výkonové odměňování. 

Doporučuje se její využití v případech, kdy není snadné měřit množství, tempo        

a kvalitu práce. 

Nevýhody časové mzdy: 

 má velmi malý pobídkový účinek, 

 neodhaluje líné a málo zručné pracovníky, 

 vyžaduje důkladnou kontrolu činnosti pracovníků
12

. 

 

 

                                                

 

11 KOUBEK, Josef. Řízení lidských zdrojů 
12 HORVÁTHOVÁ, Petra. ČOPÍKOVÁ, Andrea. Systémy odměňování v organizacích 
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 Úkolová mzda 

Úkolová mzda je nejjednodušší a nejpoužívanější typ pobídkové formy. Využívá 

se zejména při odměňování dělnických profesí. Mzda přímo závisí na množství kvalitní 

práce (vadná práce by neměla být placená). Bývá spojována s normováním práce. 

Pracovník tedy ví, kolik peněz si vydělá při kvalitním splnění určitého úkolu. Při užití 

úkolové mzdy je žádoucí zajistit, aby množství a kvalita odvedené práce byly zjistitelné 

a kontrolovatelné. 

Existují dvě formy: 

 Úkolová mzda s rovnoměrným průběhem -  závislost mzdy na výkonu, přičemž 

je stejná sazba za jednotku pro všechny. 

 Úkolová mzda s diferencovaným průběhem - závislost mzdy na výkonu, přičemž 

je stejná sazba za jednotku pro všechny přijatelné jednotky až do určité normy, za 

jednotku nad normu se poskytuje vyšší sazba, ale za nedostatečné výkony je možné 

udělit penalizace. 

Výhody úkolové mzdy: 

 zaměstnanci podávají vyšší výkon, 

 vykonáním práce za kratší časový úsek klesají náklady. 

Nevýhody úkolové mzdy: 

 zavedení a udržování systému je poměrně drahé, 

 může vzniknout konfliktní prostředí, 

 může vzniknout zvýšení kvantity na úkor kvality, 

 málo motivující systém
13

. 

 

 Mzda za očekávané výsledky práce 

Mzdy za očekávané výsledky práce jsou odměny za dohodnutý soubor prací, za 

dohodnutý výkon, který se pracovník organizaci zaváže odvést během určitého období. 

Organizace vzhledem k tomu, že zná pracovní schopnosti a výkonnost pracovníka, 

                                                

 

13 HORVÁTHOVÁ, Petra. ČOPÍKOVÁ, Andrea. Systémy odměňování v organizacích 
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oprávněně očekává, že pracovník úkoly splní. Průběžně je mu vyplácena mzda. Po 

skončení období se provádí vyhodnocení a nastavení mzdy na další období. 

Předpokladem pro uplatnění této formy odměňování je přesné stanovení očekávaných 

výsledků a důkladné plánování
14.

 

 

2.8.2 Zásluhové odměňování 

 Odměňování podle výkonu 

Vztahuje se k individuálnímu výkonu, dosažení dohodnutých výsledků 

definovaných jako úkoly nebo cíle. O odměňování se dá hovořit tehdy, je-li alespoň část 

mzdy pohyblivá a závislá na měřitelném výkonu. Účinnost při motivaci takovéto 

odměny je možné zajistit jasným stanovením úkolu, objektivním hodnocením, musí být 

jistá a vyplacená ihned po splnění cíle. Vyplácení této odměny se nesmí stát pravidlem, 

jinak ztratí svou motivační schopnost a lidé jí budou vyžadovat i bez žádoucího výkonu. 

 

 Odměňování podle schopností a dovedností 

Jedná se o relativně novou formu způsobů odměňování. Umožňuje navázat 

odměnu na to, jak je pracovník schopen kvalifikovaně a efektivně vykonávat úkoly řady 

různých pracovních míst. Inventurou žádoucích znalostí a dovedností se získává určitý 

výčet vlastností. Porovnáním s požadavky na konkrétní pracovní pozici lze pak zjistit, 

zdali pracovník nedosahuje, dosahuje, či převyšuje úroveň požadovaných schopností     

a dovedností.  

Výhodou je, že takto nastavený systém podporuje flexibilitu, vzájemnou 

zastupitelnost a osvojení si nových technik pracovníky. Nevýhodný je pro organizaci 

tlak na náklady vzdělávání a rozvoje zaměstnanců. 

 

 

                                                

 

14 KOUBEK, Josef. Řízení lidských zdrojů 
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 Odměňování podle přínosu 

Odměňování za přínos v sobě integruje odměňování za výsledky a odměňování za 

schopnosti. Jinými slovy jsou zaměstnanci odměněni jednak za dosažené výkony, ale i 

za to, jak jich dosáhli (odměňování za budoucí úspěch).
15

 

2.8.3 Týmové odměňování 

Jednou z dalších forem je týmové odměňování. Významným přínosem této formy 

je zhodnocení dobré týmové práce. Využití je vhodné tehdy, když individuální 

odměňování přestává být vhodné a je překážkou v týmové práci. Odměna týmu bývá 

vyplacena po splnění zadaného úkolu. Předem musí být stanoveny cíle a jasná odměna.  

Typy týmů 

 Organizační týmy – jsou tvořeny organizačně spojenými jedinci. Jedná se například 

o vrcholový tým, který je tvořen často jedinci z různých oddělených funkcí, avšak 

spolupracujích na dosažení společného cíle útvaru.  

 Pracovní týmy – jsou to stálé a samostatné týmy. Členové úzce spolupracují na 

tvorbě produktů, služeb nebo zabezpečování procesů. Právě pro tento typ týmu je 

vhodný trvalý systém týmových odměn za podmínek jasně měřitelného výkonu. 

 Projektové týmy – jsou složeny z lidí, zastávajících rozdílné funkce odlišných 

útvarů. Projektové týmy existují několik měsíců až několik let. Tato forma týmu 

bývá často využita v tzv. „maticové organizační struktuře“. 

 Ad hoc týmy – jsou to oborové týmy, vzniklé pro řešení bezprostředního problému. 

Mají většinou jen krátkou životnost. 

Cíl týmového odměňování 

 Poskytnout pobídky a oceňování týmových úspěchů. 

 Vyslat signál, že si organizace cení efektivní týmové práce. 

 Vyjasnění očekávání od týmů a stanovení předem definované odměny.
16

 

                                                

 

15 KOUBEK, Josef. Řízení lidských zdrojů 
16 ARMSTRONG, Michael. Odměňování pracovníků 
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2.8.4 Odměňování za výkon organizace  

Mnoho organizací se rozhodlo zavést další formu odměňování, která by měla 

překonat omezenost individuální odměny. Důsledkem je nabízení peněžní odměny, 

která je odvozena od výkonu organizace.  

Typy systémů 

 Podíly na zisku – vyplácí se peněžní částky v závislosti na zisku podniku. 

 Podíly na vlastnictví – pracovníci mají možnost nakoupit akcie podniku. 

 Podíly na výnosu – vyplácí se peněžní částky pracovníkům v přímé provázanosti 

na výnosech dosažených v důsledku zlepšení produktivity práce.  

Cíle odměn odvozených od výkonu organizace
17

: 

 Zvyšovat oddanost pracovníků. 

 Odměnit podíl pracovníků na úspěchu organizace. 

 Podnítit zájem pracovníků o prosperitu organizace 

 Zaměření pozornosti na dosahování lepších výsledků atd. 

2.8.5 Dodatkové mzdové formy  

Dodatkové mzdové formy odměňují výkon, loajalitu či zásluhy. Mohou se 

vyskytovat nedostatečné pobídkovosti časové mzdy, ale využívají se také ke zvýšení 

motivace základních pobídkových forem. Bývají spojovány s individuálním nebo 

kolektivním výkonem. Jsou jednorázové či periodické. Existují různé typy odměn: 

 Odměna za úsporu času – bonifikace pracovníka za odvedení kvalitní práce 

během kratší doby, než mu stanovuje norma. Je třeba dát pozor na vhodně 

nastavenou časovou normu. 

 Prémie – jednorázová prémie (bonus) za vynikající plnění povinností, či 

periodicky se opakující prémie s jasným prémiovým řádem. Prémie mohou být 

jak kolektivní, tak individuální. Prémie mohou být vázány na množství odvedené 

práce, úspory, kvalitu, využití dostupných zdrojů či mohou být termínově 

                                                

 

17 ARMSTRONG, Michael. Odměňování pracovníků 
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orientované. V případě, že jde o kolektivní prémii, je třeba nastavit jasná pravidla 

pro její přiznání a rozdělení jednotlivým členům kolektivu. 

 Osobní ohodnocení – za dlouhodobé dosahování výsledků práce. Velikost 

odměny je dána určitým procentem ze základní mzdy, přičemž je stanovena 

maximální percentuální hranice. Jedná se výhradně o individuální formu odměny.  

 Odměňování zlepšovacích návrhů – tato odměna může být odvozena od 

přírůstku k zisku či jednorázovou předem stanovenou výplatou. Jedná se také       

o nástroj prohlubování sounáležitosti s organizací a může zlepšovat vertikální 

komunikaci.  

 Podíly na výsledcích hospodaření organizace – nejčastěji jde o pevné procento 

ze zisku rozdělované mezi pracovníky. Výše této částky je zpravidla závislá na 

velikosti základní mzdy. Někdy se využívá rozdělení podle hierarchické struktury 

organizace. Procento podílu na zisku může být pro všechny pracovníky stejné, ale 

může být i diferencované podle významu pracovní pozice pro organizaci. 

Nevýhoda může být skryta v tom, že si průměrný pracovník nemusí uvědomovat 

přímý vztah mezi svým výkonem a výkonem organizace jako celku.  

 Příplatky – dělí se na povinné (práce přesčas, práce v sobotu a neděli, za 

pracovní pohotovost, za zastupování, za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém 

pracovním prostředí, za práci v noci, za vedení atd.) a nepovinné (za oděv, za 

dopravu do práce, ubytování atd.). 

 Scanlonův systém – prémie založené na prokazatelné úspoře nákladů práce a má 

za cíl stimulovat pracovníky k navrhování změn. Podle Scanlonova systému jsou 

úspory nákladů placeny všem pracovníkům a nikoliv pouze jedinci. Existuje řada 

modifikací tohoto systému.  

 Ostatní výplaty – jde především o formy dodatečného zvýhodnění pracovníka 

organizace. Lze zde zařadit 13. plat, vánoční příspěvek, příspěvek na dovolenou, 

příspěvek k životnímu výročí atd.
18

 

 

                                                

 

18 ARMSTRONG, Michael. Odměňování pracovníků 
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2.9 Zaměstnanecké výhody  

Zaměstnanecké výhody představují opatření zaměstnavatele zaměřená na jeho 

pracovníky, která působí pozitivně na jejich blahobyt. Jako součást celkové hmotné 

odměny jsou tyto výhody poskytované pouze za to, že pracovník pro danou organizaci 

pracuje. Někdy se při jejich poskytování přihlíží k zastávané funkci, době zaměstnaní 

v organizaci nebo zásluhám. Zaměstnanecké výhody jsou poměrně nákladnou položkou, 

a proto by mělo být snahou každé organizace, aby bylo dosaženo jejích cílů. Mezi cíle 

politiky zaměstnaneckých výhod můžeme zařadit především:  

 Nabídnout atraktivní a konkurenceschopný systém celkových odměn, který umožní 

získat a stabilizovat vhodné zaměstnance. 

 Uspokojit osobní potřeby zaměstnanců. 

 Omezit nespokojenost a fluktuaci zaměstnanců. 

 Zvyšovat loajalitu a zlepšovat zaměstnanecké vztahy
19

. 

Využitelné náklady a formy se mezi organizacemi značně liší. Pro Evropu jsou 

zaměstnanecké výhody členěny zpravidla následovně: 

 Výhody sociální povahy (důchody poskytované organizací, důchodové připojištění 

hrazené zcela nebo z části organizací, půjčky a ručení za půjčky, jesle a mateřské 

školy, rekreace dětí apod.). 

 Výhody, které mají vztah k práci (stravování, výhodnější prodej produktů 

organizace pracovníkům, vzdělání hrazené zaměstnavatelem apod.). 

 Výhody spojené s postavením v organizaci (firemní automobily pro vedoucí 

zaměstnance, firemní telefon, nárok na oděv, bezplatné bydlení atd.). 

 Výhody vztahující se k volnému času (sportovní aktivity, kulturní akce, dotované 

zájezdy, rekreace)
20

. 

Jednotlivé zaměstnanecké benefity mohou mít konkrétní podobu: 

 Příspěvek zaměstnavatele na soukromé životní pojištění, penzijní připojištění. 

 Příspěvek na stravování a nápoje. 

                                                

 

19 ARMSTRONG, Michael. Řízení lidských zdrojů 
20 ARMSTRONG, Michael. Odměňování pracovníků 



25 

 

 Poskytování pracovního oblečení. 

 Školení, doškolování, vzdělávání. 

 Prodej bytu zaměstnanci. 

 Příspěvek na dopravu. 

 Prodloužená dovolená. 

 Odběr zboží a služeb zaměstnavatele za nižší cenu. 

 Bezúročné půjčky. 

 Vstupenky na kulturní a sportovní akce. 

 Příplatek zaměstnancům na rekreaci. 

 Dary zaměstnancům (peněžité i nepeněžité). 

 Služební automobil i pro soukromé účely. 

 Mobilní telefon, notebook, příspěvek na společenský oděv atd.
21

 

Zaměstnanecké výhody neboli benefity prospívají osobním potřebám pracovníků, 

jsou nástrojem zvyšování jejich motivace a oddanosti a přispívají k udržování vědomí 

pracovníka o tom, že o něj organizace dostatečně pečuje. Na straně druhé je nevýhoda 

v častém pojetí zaměstnaneckých výhod zaměstnanci jako určité samozřejmosti a ne 

jako nadstandardní péče. Plošné poskytování benefitů má sklon k nepružnosti a 

následně pak dochází k zanedbatelnému čerpání zaměstnanci. Organizace by se v této 

oblasti neměla jen poměřovat s konkurencí, ale měla by taky sama zjišťovat potřeby a 

preference svých zaměstnanců.  

Benefity můžeme dále rozdělit z hlediska daňových dopadů do tří skupin: 

 Daňově optimální benefity (vzdělání, životní pojištění, penzijní připojištění). 

 Daňově přijatelné benefity (poskytování přechodného bydliště, využití sportovišť 

a zdravotnických zařízení, rekreace). 

 Daňově nevýhodné benefity (úhrada soukromých telefonních hovorů, úhrada 

pohonných hmot spotřebovaných pro soukromé účely apod.)
22

. 

                                                

 

21
 ARMSTRONG, Michael. Řízení lidských zdrojů 

22 HORVÁTHOVÁ, Petra. ČOPÍKOVÁ, Andrea. Systémy odměňování v organizacích 
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Jelikož existují značné rozdíly v preferencích pracovníků, organizace začaly 

zhruba od devadesátých let minulého století využívat volitelný systém zaměstnaneckých 

výhod nebo jejich bloků (tzv. Cafeteria systém). 

 

2.10 Cafeteria systém  

Mnohé organizace nabízejí v rámci flexibilního a pružného systému svým 

zaměstnancům možnost si v rámci určitého omezení zvolit typ („balíček“) nebo rozsah 

zaměstnaneckých výhod, které jsou z hlediska preferencí a momentálních potřeb 

nejlepší.  

Cafeteria systém – systém volitelných bloků zaměstnaneckých výhod, kdy je 

zaměstnanci přiznán určitý objem bodů nebo virtuálních peněz, za které jsou během 

daného období čerpány výhody z širší nabídky
23

.  

Kroky nutné pro zavedení flexibilních zaměstnaneckých výhod: 

1) Definování podnikových potřeb – zaměstnaneckými výhodami organizace 

podporuje uspokojování potřeb svých zaměstnanců, atraktivitu organizace na trhu 

či stabilizaci pro další období.  

2) Zjištění názorů – je vhodné provést šetření o tom, co si myslí zaměstnanci             

o současné podobě výhod a jak by přivítali systém flexibilní.  

3) Rozhodnutí o strategii – manažeři by měli navrhnout strategii flexibilních výhod. 

Důležité rozhodnutí je pak požadováno ohledně využití vlastního benefitního 

systému nebo systému zajišťovaném externí společností. Externí odborná 

konzultace je vítaným přínosem do zaběhlé praxe interních procesů. Neméně 

důležitá je otázka dostupných finančních zdrojů. 

4) Sestavení projektového týmu – může jít o pracovníky personálního útvaru 

spolupracujících s externím konzultantem.  

5) Definitivní rozhodnutí o přístupu 

6) Vytvoření systému – rozhodnout o jednotlivých zaměstnaneckých výhodách, 

sestavení menu, případně vytvořit kategorie zaměstnanců atd. Malé organizace 

                                                

 

23 HORVÁTHOVÁ, Petra. ČOPÍKOVÁ, Andrea. Systémy odměňování v organizacích 



27 

 

mohou zpracovat celý systém „na papíře“. Pro velké organizace je doporučován 

speciální software.  

7) Informování o podrobnostech systému – pracovníci musí dostat podrobné 

informace. Jedná se především o podstatu, výhody, obslužnost a termín spuštění.  

8) Provedení pilotního ověřování – zjišťování reakcí lidí.  

9) Zavedení systému – zesílená komunikace v této fázi.  

Zaměstnanci by měli mít zpravidla možnost obměňovat velikost, rozsah 

jednotlivých výhod, připlácet si, pokud chtějí více, nebo ve skutečnosti dostávat peníze 

v hotovosti v případě, že chtějí méně
24

. 

Varianty Cafeteria systému: 

1) Organizace poskytují Cafeteria systém ve více variantách. Především se setkáváme 

s koncepcí jádra (stálá složka) a volitelného bloku (měnitelná složka). Jádro obsahuje 

zpravidla složku sociálních výhod. 

Obrázek  2.5 Systém jádra 

 

2) Systém „bufetu“ – výčet zaměstnaneckých výhod s možností je čerpat do výše 

stanoveného zaměstnaneckého limitu. 

                                                

 

24 ARMSTRONG, Michael. Odměňování pracovníků 
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Obrázek  2.6 Systém bufetu 

 

3) Systém „bloků“ pro kategorie zaměstnanců – jsou nadefinované jednotlivé kategorie 

zaměstnanců a k nim je vytvořena nabídka zaměstnaneckých výhod.
 25

 

Obrázek  2.7 Systém bloků pro kategorie zaměstnanců 

 

 

2.11 Právní předpisy v  oblasti odměňování  

Bezpodmínečně nutné je při odměňování dodržovat zákony spjaté s touto 

problematikou. Již samotná ústava (Listina základních práv a svobod) pamatuje na 

sociální a hospodářskou oblast každodenního života, a to podle základního ustanovení 

ústavního zákona č. 2/1993 Sb. Podle článku 26 má každý právo na svobodnou volbu 

povolání a přípravu k němu. Velmi důležitý je i článek následující, protože ten 

ustanovuje, že každý má právo svobodně se sdružovat s jinými na ochranu svých 

hospodářských a sociálních zájmů. Odborové organizace pak vznikají nezávisle na 

státu. Díky tomuto článku je pak zaručeno právo na stávku za podmínek stanovených 

zákonem. V článku č. 28 je pak výslovně uvedeno, že zaměstnanci mají právo na 

                                                

 

25 HORVÁTHOVÁ, Petra. ČOPÍKOVÁ, Andrea. Systémy odměňování v organizacích 
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spravedlivou odměnu za práci a na uspokojivé pracovní podmínky. Podrobnosti stanoví 

související legislativa. 

V této oblasti hovoříme především o zákonu č. 262/2006 Sb., zákoníku práce ve 

znění pozdějších předpisů, jenž vychází z principu „co není zakázáno, je dovoleno“. 

Podle zákoníku práce zůstává minimální mzda v letech 2010 a 2011 stejná od 1. 1. 2007 

a činí 8 000 Kč za měsíc nebo 48,10 Kč za hodinu (při týdenní pracovní době 40 hodin). 

Nově se v zákoníku zavádí pojem „zaručená mzda“ (§ 112). Nedosáhne-li mzda nebo 

plat bez příplatku za práci přesčas, příplatku za práci ve svátek, za noční práci, za práci 

ve ztíženém pracovním prostředí a za práci v sobotu a v neděli příslušné nejnižší úrovně 

zaručené mzdy podle odstavce 2, je zaměstnavatel povinen zaměstnanci poskytnout 

doplatek. Zákoník práce se mj. podrobně zaobírá vymezením pracovního poměru, 

pracovní dobou a dobou odpočinku, bezpečností a ochranou zdraví při práci, 

překážkami v práci, dovolenou, náhradou škody, informováním atd.   

Se mzdovou problematikou je samozřejmě spjat i zákon č. 118/2000 Sb.,             

o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele ve znění pozdějších 

předpisů, který mj. zaměstnanci tímto stanovuje právo na uspokojení splatných 

mzdových nároků nevyplacených jeho zaměstnavatelem. 
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3. Představení společnosti 

 

 

 

 

 

Pro účely této práce jsem navázal kontakt se společností Bucyrus Czech Republic, 

a. s., která působí v Moravskoslezském kraji.  

Bucyrus Czech Republic, a. s. je právnická osoba, která vznikla dne 1. února 1993 

a sídlí v Ostravě – Radvanicích. Do 30. 11. 2008 se však společnost jmenovala OKD 

BASTRO, a. s. Období změn však nekončí. Americký výrobce stavebních strojů 

Caterpillar na konci roku 2010 uzavřel největší obchod v historii firmy, když se dohodl 

pro koupi holdingové společnosti Bucyrus International za 7,6 miliardy dolarů, která 

urychlí jeho expanzi na trh důlních produktů. Sloučením obou společností vznikne 

přední globální dodavatel nákladních vozů, hydraulických rypadel, bagrů a zařízení na 

těžbu uhlí. Caterpillar dále pak převezme dluh Bucyrusu ve výši jedné miliardy 

dolarů
26

. Celková hodnota transakce tak dosáhne 8,6 miliardy dolarů. V kontextu této 

práce budu dále používat název Bucyrus, jelikož celá transakce ještě není zdaleka           

u konce. Přechod pod jiného vlastníka bude zahrnovat mj. i změnu loga, korporátních 

barev, tiskopisů, webových stránek a hlavně interních procesů. V této fázi transformace 

ještě neproběhla, tudíž budu vycházet z původních informací. 

 

                                                

 

26 KELLEHER, James B. Finance.cz [online]. 2010 

Obrázek 3.1  Logo společnosti 
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Obrázek 3.2 Hydraulická podpěra stropu 

  

 

Obrázek 3.3  Razící zařízení 

 

Velikosti organizace odpovídá poměrně složitá funkcionální organizační struktura 

(viz. Příloha č. 1). Zajímal jsem se o budoucí stav organizační struktury a zjistil jsem, že 

stávající hierarchie by se měla v dohledné době ještě více rozšířit tak, aby pokryla 

požadavky výroby.  

 

3.1 Předmět činnosti  

Hlavním předmětem činnosti společnosti je kovoobráběčství, zámečnictví, 

nástrojařství, koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, zprostředkovatelská 

činnost, podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady, montáž, opravy, revize                

a zkoušky vyhrazených zdvihacích, plynových, tlakových a elektrických zařízení, 

výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů a výroba, instalace a opravy 

elektronických zařízení, výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví, výroba 

strojů a zařízení pro využití mechanické energie, výroba kovových konstrukcí, kotlů, 

těles a kontejnerů. Mateřskou společností je Bucyrus DBT Europe GmbH. 
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3.2 Finanční situace společnosti  

Rok 2009 zůstane v dosavadní – již téměř šedesátileté historii společnosti trvale 

zapsán jako rok zlomový. K 1. 12. 2008 došlo ke změně vlastníka a následně i názvu 

společnosti. Tím se před společností vytvořila dlouhodobá perspektiva rozvoje v oblasti 

oprav a výroby důlních zařízení.  

Přes celosvětovou finanční krizi dosáhl v roce 2009 objem tržeb hodnoty         

1069 mil. Kč, což v meziročním srovnání představuje zvýšení o 18%, výsledek 

hospodaření po zdanění dosáhl hodnoty 25.2 mil. Kč. Společnost prokázala svou 

schopnost generovat pro akcionáře přidanou hodnotu a vytvářet vlastní zdroje pro svůj 

další rozvoj.  

Vzhledem k dobrým ekonomickým výsledkům a potřebě stabilizovat kvalitní 

zaměstnance společnosti vzrostly meziročně měsíční výdělky zaměstnanců                      

a přiblížily se hranici 22 000,- Kč. 

Významný stabilizační prvek představují pro společnost obchodní vztahy 

v mateřské skupině, která byla v roce 2009 největším obchodním partnerem. 

Společnost dále upevnila své postavení u tradičních zákazníků z oblasti dodávek 

strojů, dílů a zařízení pro hlubinné dobývání uhlí, a dále v oblasti energetiky                  

a metalurgie. 

Pro rok 2010 společnost počítá s rychlým rozvojem. I přes nižší objem zakázek 

v 1. čtvrtletí roku 2010, očekává společnost Bucyrus Czech Republic a. s. za celý rok 

dosažení rekordního zisku po zdanění o 70 % vyšší než v roce předcházejícím.  

Rok 2010 je také počátkem nového restrukturalizačního programu, kdy jsou 

očekávány úspory v oblasti interní logistiky a efektivnosti procesů. Nezbytnou 

podmínkou uskutečnění tohoto programu je realizace plánu investic pro rok 2010 ve 

výši 7mil. USD dle dlouhodobého plánu investic na roky 2009-2012. Cílem tohoto 

plánu je zajistit dlouhodobou konkurenceschopnost společnosti, zvýšit její ziskovost     

a také zvýšit spokojenost zaměstnanců, kteří jsou klíčovým prvkem realizace tohoto 

plánu.  
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3.3 Obchodní  aktivity v roce 2009  

Největším obchodním partnerem byla v roce 2009 mateřská společnost Bucyrus 

Europe GmbH, pro niž společnost dodávala především nové díly pro hydraulické 

výztuže určené k hlubinnému dobývání uhlí, dále také realizovala opravy těchto 

zařízení. Mimo mateřskou společnost dodával Bucyrus Czech Republic, a. s. stroje         

a zařízení pro hlubinné dobývání uhlí společnosti OKD, a. s. 

V roce 2009 společnost potvrdila, že je stabilním dodavatelem těch 

nejvýznamnějších firem z oblasti dodávek strojů, dílů a zařízení pro hlubinné dobývání 

uhlí, a dále v oblasti energetiky a metalurgie.  

Teritoriální členění odbytu 

Skupina Bucyrus   47,5 % 

Export mimo skupinu Bucyrus 9,6 % 

Ostatní ČR    42,9 %. 
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4. Analýza současného stavu 

Systém odměňování ve vybrané organizaci je koncipován do jisté míry podle 

požadavků mateřské společnosti. Cílem systémů odměňování je především dosahování 

stanovených cílů prostřednictvím svých zaměstnanců s ohledem na finanční možnosti 

společnosti. Je třeba si ale uvědomit, že samotná peněžní odměna (především tedy 

mzda) není jedinou a konečnou odměnou za práci pro společnost. Zaměstnancům jsou 

hrazeny nejrůznější příplatky či výhody, a to i nad rámec stanovený zákonem. 

V následujícím textu představím systém odměňování ve zvolené společnosti Bucyrus.  

Odměňování zaměstnanců v organizaci má své pevné základy v Kolektivní 

smlouvě (dále pak také KS) mezi všemi zaměstnanci Bucyrus Czech Republic, a. s.        

a základní organizací odborového svazu pracovníků hornictví, geologie a naftového 

průmyslu (ZO OS PHGN) Bucyrus Czech Republic, a. s. na straně jedné                         

a zaměstnavatelskou organizací Bucyrus Czech Republic, a. s. na straně druhé. Smlouva 

je závazná i pro právní nástupce (Caterpillar). Každý rok dochází k její aktualizaci,         

a díky odborům se konají předmětná jednání, jejichž zájmem je prosazování zájmů 

všech zaměstnanců. Zaměstnavatel (Bucyrus Czech Republic, a. s.) se zavazuje 

respektovat právo zaměstnance být odborově organizován.  

Pouze se souhlasem odborového orgánu může zaměstnavatel mj. stanovit termíny 

výplat včetně náhrad mezd, vydávat směrnici „Pracovní doba“ či „Hodnocení 

zaměstnanců“. Ve společnosti má poměrně značný vliv odborová organizace, a proto 

mnohá rozhodnutí v oblasti personalistiky nejsou pouze jednostranná, nýbrž jsou 

výsledkem kolektivního vyjednávání. Odborová organizace také dohlíží na dodržování 

Zákoníku práce. 

 

4.1 Mzdová oblast  

4.1.1 Obecná část  

Sjednaná pravidla pro stanovení mzdy za práci se vztahují na všechny 

zaměstnance, pokud z obsahu jednotlivých ustanovení Kolektivní smlouvy nevyplývá 

jinak. 
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Zaměstnancům přísluší za vykonanou práci mzda. Mzdou se rozumí peněžitá 

plnění nebo plnění peněžité hodnoty poskytovaná zaměstnavatelem zaměstnanci za 

práci. Za mzdu se nepovažují plnění poskytovaná podle zvláštních předpisů 

v souvislosti se zaměstnáním, zejména: náhrady mzdy, odstupné, cestovní náhrady atp.  

Mzda se podle KS sděluje ve mzdovém výměru, případně ve smlouvě                   

o individuálních podmínkách poskytování mzdy. Tyto smlouvy respektují Zákoník 

práce v platném znění.  

4.1.2 Mzdové formy 

Nyní jsou uplatňovány tyto mzdové formy: 

 měsíční základní tarif, 

 individuální podmínky odměňování – smluvní mzda (konkrétně se jedná                    

o zaměstnance se mzdou vyšší než 40 000,- Kč, 

 příplatky ke mzdě. 

 

Jednotlivé formy mzdy jsou zakotveny v KS. 

Při uplatňování minimální mzdy se postupuje podle § 111 Zákoníku práce. 

4.1.3 Růst výdělků a hodnocení výkonnosti  

Společnost zaručuje meziroční růst průměrného výdělku zaměstnanců v roce 

2011 podle KS ve výši 3 % a základních mezd tzv. Merit increase. 

Růst základních mezd je závislý na ročním hodnocení všech zaměstnanců. To 

znamená, že každý zaměstnanec uvedená procenta navíc skutečně obdržet nemusí. Je to 

otázka hodnocení, které je prováděno v ročních intervalech. Ve výsledku se tedy 

můžeme setkat se situací, že jeden pracovník dostane přidáno 6 % a jinému zaměstnanci 

se mzda nezmění. Navýšení mzdy navrhují přímí nadřízení. Všichni vedoucí a mistři 

obdrží rozpočet (budget) pro svá střediska a navrhnou zvýšení základní mzdy jejich 

zaměstnanců. Tento návrh prochází schválením HR Managera a vedení společnosti 

(kontrola, zda je soulad mezi hodnocením a růstem). Nutné je dodržet plánovanou 

částku pro nárůst průměrných mezd všech zaměstnanců.  
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Vývoj mezd sleduje a kontroluje ekonomicko-mzdová komise po měsících. 

Skutečný růst mezd je součástí pololetního a ročního vyhodnocení KS. Nenastane-li růst 

mezd alespoň v minimální garantované výši, tak odborová organizace a zaměstnavatel 

neprodleně zahájí kolektivní vyjednávání.  

Hodnocení výkonnosti se provádí na tiskopise „Roční přehled výkonnosti“, který 

je zařazen v příloze č. 2.  

Hodnocení probíhá v osmi (respektive devíti) okruzích. Jedná se o docházku, 

bezpečnost, přístup k práci, znalost práce, týmovou práci, kvalitu práce, 

produktivitu/kvantitu, stálé zlepšování a závěrem pak zhodnocení technických 

dovedností. Hodnocení vždy provádí přímý nadřízený u dělnických profesí                      

i u technicko-hospodářských pracovníků. Jen u THZ je hodnocení nastavené tak, že 

prvně hodnotí každý sám sebe a následně přímý nadřízený, který musí prokonzultovat 

se svým podřízeným, jak ho vidí (hodnotí), proč je hodnocení vedoucího rozdílné od 

vlastního sebehodnocení a co by měl zlepšit. Z jednotlivých okruhů se vypočítá 

průměrné hodnocení, které je pak základem pro případné navýšení/snížení mzdy. 

Obdobnému hodnocení podléhají i zaměstnanci na vysokých pozicích v organizační 

struktuře (tzv. „Bílé límečky“). Výsledky tohoto hodnocení za rok 2009 přidávám jako 

Přílohu č. 3. 

4.1.4 Uplatňování jednotlivých mzdových forem  

Pro účely odměňování se zaměstnanci zařazují do kategorie dělnických povolání 

nebo technicko-hospodářských funkcí.  

Konkrétní pracovní zařazení je prováděno v mzdovém výměru, a to: 

a) u kategorie „D“  

- povolání 

- tarifní stupeň 

- účinnost  

 

 

 

 

 

b) u kategorie „THZ“  

- funkce 

- tarifní stupeň 

- účinnost. 
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S pracovním zařazením a mzdovým výměrem je zaměstnanec prokazatelně 

seznámen před dnem účinnosti pracovní smlouvy nebo příslušného dodatku k pracovní 

smlouvě. 

Zaměstnanci se poskytuje základní mzda ve výši měsíčního mzdového tarifu, 

který vychází z tarifního rozpětí příslušného tarifního stupně. Jeho výše je uvedena ve 

mzdovém výměru. Změna základní mzdy platí ode dne účinnosti příslušného 

rozhodnutí. Tato zásada se vztahuje i na případy přeřazení zaměstnanců do jiné funkce a 

profese, případně tarifního stupně. Mzdové tarify jsou v Bucyrus Czech Republic, a. s. 

pojaty takto: 

   Tabulka 4.1: Mzdové tarify 2011 

Tarifní stupeň Tarifní rozpětí min. Kč/měs. Max. 

4. 9 000 13 500 

5. 10 500 17 000 

6. 13 000 19 500 

7. 15 000 24 000 

8. 18 000 31 000 

9. 21 000 39 000 
Zdroj: Kolektivní smlouva 2011 

4.1.5 Příplatky ke mzdě  

Za dobu práce přesčas přísluší zaměstnanci dosažená mzda zvýšená               

o příplatek ve výši 25 % průměrného výdělku (podle § 114 ZP). 

Za dobu čerpání náhradního volna za práci ve svátek náleží zaměstnanci 

náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku. Dohodnou-li se zaměstnavatel                 

a zaměstnanec, že nebude zaměstnanec čerpat náhradní volno za práci ve svátek, 

náleží zaměstnanci příplatek ke mzdě ve výši 100 % průměrného výdělku.  

Za dobu práce v sobotu a v neděli přísluší zaměstnanci dosažená mzda          

a příplatek ve výši 25 % průměrného výdělku. To je tedy kladný rozdíl o 15 % oproti 

zákonnému limitu.  

Za práci v odpoledních směnách přísluší zaměstnanci příplatek ve výši      

5,- Kč/hod. Odpolední směnou se pro tyto účely rozumí doba mezi 14:00 až 22:00 

hodinou. 
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Zákon všeobecně stanovuje přípatek za dobu noční práce zaměstnanci 

nejméně ve výši 10 % průměrného výdělku. To však neplatí v případě jiného 

ujednání v KS. Ta konkrétně stanovuje příplatek ve výši 7,- Kč/hod. Noční směnou 

se pro tyto účely rozumí doba mezi 22:00 až 06:00 hodinou.  

Za dobu práce ve ztíženém pracovním prostředí přísluší zaměstnanci 

dosažená mzda a příplatek. Vymezení ztíženého pracovního prostředí pro účely 

odměňování a výši příplatku stanoví vláda nařízením. Příplatek za práci ve ztíženém 

pracovním prostředí činí nejméně 10 % částky, kterou stanoví tento zákon                 

v § 111 odst. 2 jako základní sazbu minimální mzdy. 

Za dobu pracovní pohotovosti přísluší zaměstnanci odměna ve výši 10 % 

průměrného výdělku. 

Kolektivní smlouva mj. také určuje, že zaměstnanci náleží při převedení na 

jinou práci mzda ve výši průměrného výdělku, a to z důvodů: ohrožení nemocí 

z povolání, karanténních opatření, pro přechodnou závadu způsobenou na strojním 

zařízení, v dodávce surovin nebo pohonné síly apod. Nemůže-li zaměstnanec konat 

práci z důvodu překážky na straně zaměstnavatele, bude mu poskytnuta náhrada ušlé 

mzdy ve výši 80 % průměrného výdělku.  

Vyrobí-li zaměstnanec vlastní vinou vadný výrobek, nepřísluší mu za práci na 

něm mzda. Lze-li vadný výrobek opravit a provede-li zaměstnanec opravu sám, 

přísluší mu mzda za práci na tomto výrobku, nikoliv však mzda za provedení opravy. 

4.1.6 Splatnost mzdy a výplata mzdy  

Mzda se vyplácí všem zaměstnancům v penězích. Mzda a náhrady mzdy jsou 

splatné pozadu za měsíční období, a to v nejbližším výplatním termínu po uplynutí 

období, za něž se poskytuje.  

 

4.2 Výdaje na sociální účely  

Prostředky na sociální účely jsou určeny pro potřeby zaměstnanců, zaměstnaných 

u zaměstnavatele v hlavním pracovním poměru, případně jejich rodinné příslušníky        
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a bývalé zaměstnance, kteří v době odchodu do důchodu pracovali u zaměstnavatele 

v hlavním pracovním poměru.  

Na sociální účely pro rok 2010 bylo vyčleněno 3 905 tis. Kč. Konkrétně se 

jednalo o následující položky. 

Tabulka 4. 2 Výdaje na sociální účely 2010 

Název Rozpočet v Kč 

1. Rekreační zařízení vlastní (Ostravice) 180 000 

2. Příspěvky na dětskou rekreaci 45 000 

3. Příspěvky na tělovýchovu a sport 50 000 

4. Penzijní připojištění 2 400 000 

5. Jubilejní odměny 130 000 

6. Stravování 1 100 000 

Čerpání celkem 3 905 000 
   Zdroj: Kolektivní smlouva 2010 

Na sociální účely pro rok 2011 bylo vyčleněno také 3 905 tis. Kč, ale došlo 

ke změně ve prospěch stravování, na které společnost zaznamenala stížnosti. Navýšení 

rozpočtu na stravování činí 170 000,- Kč. Největší suma (200 000,- Kč) se ubrala 

penzijnímu připojištění.  

Tabulka 4.3 Výdaje na sociální účely 2011 

Název Rozpočet v Kč 

1. Rekreační zařízení vlastní (Ostravice) 200 000 

2. Příspěvky na dětskou rekreaci 35 000 

3. Příspěvky na tělovýchovu a sport 70 000 

4. Penzijní připojištění 2 200 000 

5. Jubilejní odměny 130 000 

6. Stravování 1 270 000 

Čerpání celkem 3 905 000 
Zdroj: Kolektivní smlouva 2011 

 Čerpání výdajů na sociální účely podléhá schválení Představenstva a vyřizování 

těchto záležitostí je v kompetencích oddělení lidských zdrojů. 

4.2.1 Závodní stravování 

Zaměstnavatel zabezpečuje a umožňuje zaměstnancům na ranní a před odpolední 

směnou stravování – jedno teplé jídlo za cenu, kdy je zaměstnancem hrazena pořizovací 
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cena surovin. Zaměstnavatel hradí výdej svačin zaměstnancům s pracovištěm 

v podzemí.  

Zaměstnavatel se dále zavazuje poskytovat závodní stravování ve vlastních 

stravovacích zařízeních důchodcům, kteří u zaměstnavatele pracovali před odchodem do 

důchodu, a to za stejnou cenu, jakou hradí zaměstnanec.  

4.2.2 Příspěvek na tělovýchovu  

Zaměstnavatel poskytuje příspěvek na tělovýchovu a sport, a to na úhradu 

permanentek na bazény, dále pak na úhradu nájmů hřišť a tělocvičen. Úhrada se 

poskytuje v plné výši. Příspěvek je uplatňován prostřednictvím závodního výboru 

základní odborové organizace, konečné schválení podléhá Představenstvu. Nepřispívá 

se na vstupenky, permanentky a poukazy, které si pracovníci zajistí sami.  

4.2.3 Rekreace na Ostravici (vlastní zařízení) 

Cena poplatků na podnikovém rekreačním zařízení je pro vlastní zaměstnance      

a rodinné příslušníky: 

 60,- Kč/den – víkendový pobyt, 

 50,- Kč/den – při délce pobytu minimálně 5 dnů a více. 

4.2.4 Dětská rekreace  

Zaměstnavatel přispívá na dětskou mimopodnikovou rekreaci 1 krát za rok, a to 

v období jarních nebo letních prázdnin. 

Příspěvek na dětskou rekreaci pro děti povinné školní docházkou činí 100,- 

Kč/den a dítě, max. 1 500,- Kč. 

4.2.5 Penzijní připojištění  

Zaměstnavatel přispívá na penzijní připojištění zaměstnanců, kteří mají sjednáno 

nebo si sjednají penzijní připojištění u kteréhokoliv penzijního fondu. 
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Výše příspěvku na penzijní připojištění poskytovaného zaměstnavatelem 

zaměstnanci – účastníku penzijního fondu činí: 

 Při úložce ve výši 100,- Kč – 199,- Kč, činí příspěvek zaměstnavatele 100,- Kč. 

 Od úložky ve výši 200,- Kč – 299,- Kč, činí příspěvek zaměstnavatele 200,- Kč. 

 Od úložky ve výši 300,- Kč – 399,- Kč, činí příspěvek zaměstnavatele 300,- Kč. 

 Od úložky ve výši 400,- Kč – 499,- Kč, činí příspěvek zaměstnavatele 400,- Kč. 

 Od úložky ve výši 500,- Kč a více, činí příspěvek zaměstnavatele    500,- Kč. 

4.2.6 Dovolená 

Společnost Bucyrus poskytuje svým zaměstnancům týden dovolené navíc oproti 

zákonem stanovenému limitu. To má umožnit zaměstnancům větší míru  

rekonvalescence po pracovních výkonech.  

4.2.7 Jubilejní odměna 

Jubilejní odměny patří svou formou spíše do mzdové oblasti (v KS), avšak 

personální oddělení je řadí mezi výdaje na sociální účely, kde jsou věcně zařazeny          

i v tabulce č. 4.2 a) a 4.2 b). Zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům k ocenění 

dlouholetého výkonu práce jubilejní odměny, a to při těchto příležitostech:  

 Při 25 letech zaměstnání. 

 Při životním jubileu 50 let věku. 

 Při prvním ukončení pracovního poměru po nabytí nároku na starobní, popř. 

invalidní důchod, nebo při skončení pracovního poměru z důvodu dosažení nejvyšší 

přípustné expozice.  

Jubilejní odměny u zaměstnavatele se zdaňují s výdělkem za příslušné období 

v plném rozsahu.  
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Tabulka 4.4: Stanovení výše jubilejní odměny 

U příležitosti 

  Počet 

odpracovaných let 

u zaměstnavatele 

Výše 

jubilejní 

odměny v Kč 

50 let věku 

od 10 do 15 let 2 000 

nad 15 do 20 let  2 500 

nad 20 do 25 let  3 000 

nad 25 do 30 let  3 500 

nad 30 let  4 000 

První odchod 

do důchodu a 

pro NPE 

od 10 do 15 let 3 000 

nad 15 do 20 let  4 000 

nad 20 let 5 000 

25 let 

zaměstnání u 

zaměstnavatele 

25 let 3 000 

Zdroj: Kolektivní smlouva 2011 

4.2.8 Sociální oblast  

Dalším neméně významným prvkem oblasti celkového zabezpečení a pracovního 

prostředí je sociální oblast. Zaměstnanec má právo na využití smluvně zajištěného 

lékaře pro potřeby související s pracovním výkonem zaměstnance.  

Zákoník práce zmiňuje také zvláštní sociální výpomoc podle § 378 a to pro 

pozůstalého manžela a nezaopatřené dítě, a to každému v jednorázové platběve výši 

240 000,- Kč.  

Kolektivní smlouva také zmiňuje povinnost zaměstnavatele sjednat pro 

zaměstnance pracujících na pracovištích se zvýšenou mírou rizika pojištění pro případ 

smrti v důsledku pracovního úrazu a pro případ pracovního úrazu s trvalými následky. 

 

4.3 Program sdílení zisku společnosti  

Ve výše uvedeném textu jsem se zabýval základním systémem odměňování. Nyní 

si však přiblížíme pobídkový systém odměňování, který má za cíl udržet vhodné 

pracovní nasazení, loajalitu a spolupráci.  

Systém se jmenuje Program sdílení zisku společnosti Bucyrus pro rok 2010 (PSP). 
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Vyplácená procenta i pevné částky plateb související s PSP platné pro rok 2009 

platí i v roce 2010. Tyto platby už nadále nebudou rozděleny na část společnosti a část 

skupiny, ale budou vycházet z 100% EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, 

Depreciation and Amortization) společnosti. 

Tabulka  4.5 EBITDA společnosti Bucyrus v roce 2010 

Limit pro rok 

2010 
Cíl roku 2010  

Maximum roku 

2010  

500,553 miliónů 

dolarů 

556,170 miliónů 

dolarů 

625,691 miliónů 

dolarů 

Zdroj: Interní informace 

Pokud nebylo dosaženo limitu EBITDA, neprovádí se žádná platba. Při dosažení 

výsledku mezi cílem a maximem se vyplácí poměrná výše bonusu. Uvedená čísla jsou 

za celou skupinu Bucyrus. 

Ve Spojených státech byla pro rok 2010 odsouhlasena následující struktura PSP.     

Ta slouží jako vzor, na základě kterého mohou místa mimo USA připravit své PSP.  Na 

základě níže uvedené tabulky USA zjistíme strukturu pro místa mimo USA. 

 Tabulka  4.6 Struktura PSP v USA 

 Úroveň PSP    Limit      Cíl      Maximum 

Globální stupeň 

11 a výše 

4% základní 

platby 

8% základní 

platby 

12% základní 

platby 

Globální stupeň 

10 a níže 

2% základní 

platby 

3% základní 

platby 

4% základní 

platby 

Pracovníci ve 

výrobě/skladu 
700 dolarů 1 000 dolarů 1 300 dolarů 

Zdroj: Interní informace 

Každé místo mimo USA si může strukturu PSP upravit tak, aby odpovídala 

programu kompenzace a místním zákonům. To by se mělo provést s pomocí následující 

tabulky, která slouží jako rámec. 
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 Tabulka  4.7 Struktura PSP mimo USA 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Interní informace 

Účel PSP 

Účelem PSP je zajistit, aby všichni zaměstnanci měli finanční zájem na dosažení 

globálního úspěchu společnosti Bucyrus. Tato společnost věří, že program společného 

bonusu a podílení se na úspěšných výsledcích je dobrou podnikatelskou praxí a ze 

společnosti Bucyrus dělá zaměstnavatele, pro kterého se vyplatí pracovat. 

PSP je programem určeným pro zaměstnance, kterých se netýká Pobídkový plán 

pro management (MIP) a kteří se nepodílí na žádných provizích z prodeje                       

a nezúčastňují se ani jiných bonusových programů. 

Popis PSP 

PSP a MIP jsou programy strukturované stejnými cíli EBITDA společnosti. Na 

rozdíl od MIP však platby PSP nemají základ v rentabilitě ani v individuálních cílech.  

Administrativa PSP 

PSP má být místním programem spravovaným skupinou.  Záměrem PSP je všude 

ve světě vyměnit existující bonusové programy a praxe a eliminovat programy s více 

bonusy. Cílem je nabídnout jako bonusové programy pouze MIP nebo PSP.    Od každé 

skupiny se očekává, že se s rozhodností vydá k tomuto cíli.   

Např. v ČR mají zaměstnanci díky místním zákonům pracovní poměr                     

a individuální právo vyjednávání.  Avšak zaměstnanci, kteří nezmění svůj existující 

Úroveň PSP Práh Cíl Maximum 

Úroveň 1 (přímá hlášení GM 

a vyšší technická místa) 

4% 

základní 

platby 

8% 

základní 

platby 

12% 

základní 

platby 

Úroveň 2 (profese, 

administrativa, technická a 

úřednická místa (THP) 

2% 

základní 

platby 

3% 

základní 

platby 

4% 

základní 

platby 

Pracovníci ve výrobě/skladu  

70% 

cílové 

platby 

XXX* 

 

130% 

cílové 

platby 

*Tato částka platby určená pracovníkům ve výrobě/skladu při dosažení 

cíle by měla být pevnou částkou rovnající se asi 3% ročního platu.  
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bonusový program nebo příslušné cílové částky, tak mohou přijít o svůj nárok na 

budoucí změny plateb a navýšení, nebo o nárok podílet se na jiných programech.  

PSP je spravován na místní úrovni a všechny platby budou v místní měně (Kč).  

Zúčtování PSP 

Místní přírůstky PSP budou měsíčně zaznamenány v částkách rovnajících se 1/12 

(jedné dvanáctině) celkové platby 100 % cíle, pokud od viceprezidenta a kontrolora 

korporace nedostanete jiný pokyn. Od všech zaměstnanců se očekává, že v roce 2010 

odpracují nejméně 1 000 hodin.  

Po konci roku je navrhovaná částka platby a podpůrná dokumentace zaslána 

viceprezidentovi a kontrolorovi korporace ke kontrole. Ten pak bude spolupracovat       

s vyšším vedením, aby zajistil její odsouhlasení. Jakmile je vše odsouhlaseno, 

účetní/mzdové oddělení může zahájit proces výplat. 

Komunikace PSP  

Management skupiny musí informovat o programu PSP pro rok 2010 (respektive 

2011) a o úrovni cílové platby každého zaměstnance, kterého se bude tento program 

týkat. Vedoucí pracovníci také periodicky sdělují aktualizace ohledně toho, jak si 

společnost stojí s ohledem na limit, cíl a maximum. 

Způsobilost pro účast v PSP  

Aby zaměstnanec mohl obdržet platbu z PSP, musel být v roce 2010 placený za   

1 000 nebo více pracovních hodin a musí být zaměstnancem společnosti Bucyrus           

v době, kdy se vyplácí bonus PSP za rok 2010. Do požadavku 1 000 hodin se 

započítávají i placené přesčasové hodiny. Odpracované hodiny v roce 2010, zaplacené 

díky načasování platebního cyklu v lednu roku 2011, se také započítávají do tohoto 

pravidla 1 000 hodin. 

Jestliže pracovník, který je způsobilý, ukončí pracovní poměr předtím, než se 

provede platba PSP, neobdrží nic. Platba PSP se však provede, pokud ukončení 

pracovního poměru nastane v důsledku úmrtí, postižení nebo odchodu do důchodu.  
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Výpočet plateb PSP  

O úrovni plateb rozhodnou dosažené výsledky v porovnání s cílem stanoveným 

pro rok 2010. Tyto výpočty by měly být provedeny v únoru roku 2011. 

U zaměstnanců, kteří obdrží platby vypočítané podle procent základního platu, 

budou platby vypočítány s použitím příslušných procent plateb odsouhlasených 

viceprezidentem a kontrolorem korporace pro celkovou obdrženou základní mzdu v 

roce 2010.  

Příklad: Jestliže zaměstnanec má základní roční plat 30 000 dolarů, ale v celém 

roce 2010 obdržel pouze 25 000 dolarů a z PSP má nárok na 3%, částka bonusu bude 

750 dolarů (25 000 x 0,03). 

Platby budou mít základ v pobídkovém programu, na který má zaměstnanec nárok 

k datu 31. prosince 2010. Například, pokud se zaměstnanec zúčastnil v lednu PSP, ale 

později toho roku byl přemístěný do MIP nebo do programu provizí z prodeje, bonus 

bude vyplacený podle programu, kterého se zaměstnanec zúčastnil na konci roku. Totéž 

platí pro ty, kteří přejdou v průběhu roku z jedné do jiné skupiny. V žádném případě se 

nesmí stát, aby zaměstnanec dostal zaplaceno v jednom roce ze dvou programů. 

Základní mzda/plat se určuje k 31. prosinci 2010 a znamená základní mzdu/plat, 

který zaměstnanec obdržel v kalendářním roce 2010. Ten nezahrnuje pobídky, provize, 

přídavky ani jiné formy kompenzace nebo výhod. 

Budoucnost PSP  

PSP je dobrovolným programem bonusů odsouhlaseným pro rok 2010. Cílem 

společnosti je nabídnout PSP každý rok. Protože však nikdo nedokáže předvídat 

budoucí podnikatelské podmínky, společnost si ponechává právo rozhodnout vždy pro 

daný rok, zda bude PSP nabídnut, nebo bude-li program změněn. 

 

4.4 Cílová odměna  

Ve společnosti je zavedena cílová odměna pro odměňování pracovních skupin 

(týmů). Dílčí cíle bývají časově a kvalitativně vymezeny, přičemž je již předem známá 

odměna za dodržení jednotlivých termínů. Platí zde zásada – čím je práce dříve 
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vykonána, tím je možno dosáhnout na vyšší odměnu. Zaměstnancům nemusí nutně 

náležet stejná odměna, protože každý z nich má jiný díl účasti a zodpovědnosti. Velký 

důraz je kladen na kvalitně provedenou práci, protože společnost Bucyrus vyrábí vysoce 

sofistikovaná zařízení, u kterých je snaha o maximální eliminaci zmetkových dílů. Např. 

porucha razícího zařízení může znamenat až stotisícové škody za každý den odstávky. 

Tabulka  4.8 Modelový příklad pro odměnu týmu v Kč 

Zaměstnanec 
Termín 

do 1. 6. 2011 do 15. 6. 2011 do 30. 6 2011 

V 1 500 1 000 500 

W 1 500 1 000 500 

X 1 500 1 000 500 

Y 1 200 700 300 

Z 1 200 700 300 
Zdroj: vlastní zpracování 

 

4.5 Konkrétní personální údaje  

Pro potřeby této práce jsem zajistil interní personální údaje, které mi poskytla 

personální vedoucí.  

Tabulka 4.9 Věková struktura zaměstnanců k 1/2011 

Věkové rozmezí Počet 

18 - 29 52 

30 - 39 101 

40 - 49 158 

50 - 59 172 

60 a více 37 

Průměr 45,2 
 Zdroj: Interní informace 

Z výše uvedené tabulky je patrné, že se společnost potýká s vysokým průměrným 

věkem zaměstnanců. V dohledném časovém horizontu se bude společnost potýkat 

s razantnější personální obměnou, která si vyžádá značné úsilí jak pro nábor, tak pro 

zapracování na daných pozicích.  
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Tabulka 4.10 Struktura zaměstnanců dle dosaženého vzdělání z ledna 2011 

 

 

 

 

Zdroj: Interní informace 

Další tabulka vystihuje stav vzdělání zaměstnanců k 31. 1. 2011. Převažují 

zaměstnanci se vzděláním zakončeným výučním listem. Vysokoškolsky vzdělaných 

osob je ve společnosti pouze 53.  

Nyní se dostávám ke konkrétním osobním nákladům za jednotlivá období.  

  Tabulka 4.11 Průměrný počet zaměstnanců společnosti a související osobní náklady (tis. Kč) 

        Položka 

2008 2009 

Celkový 

počet zam. 

z toho 

manag. 

Celkový 

počet zam. 

z toho 

manag. 

Průměrný počet 

zaměstnanců 
698 2 488 4 

Mzdy 169 057 1 987 138 239 2 939 

Sociální zabezpečení, 

zdrav. Poj. 
59 742 695 42 636 849 

Důchodové 

připojištění 
2 002 10 1 895 15 

Sociální náklady 6 573 23 3 533 37 

Osobní náklady 

celkem 
237 374 2 715 186 303 3 840 

      Zdroj: Výroční zpráva 2009 

Z tabulky můžeme vyčíst, že průměrný počet zaměstnanců klesl o 210 osob. 

Tento výrazný posun byl zapříčiněn prodejem části podniku – Údržba sítě OKD 

(elektromontáže). 

Průměrné osobní náklady na jednoho zaměstnance v roce 2008 činily zhruba        

340 000,- Kč. 

Průměrné osobní náklady na jednoho zaměstnance v roce 2009 činily asi 

381 800,- Kč. To je nárůst téměř o 3 500,- Kč na osobních nákladech na jednoho 

pracovníka za měsíc. 

Vzdělání Muži Ženy Celkem 

Základní 20 10 30 

Vyučení 305 19 324 

Úplné střední s maturitou 94 23 117 

Vysokoškolské 37 16 53 

Celkem 456 68 524 
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Tabulka  4.12 Vývoj počtu zam. a osobních nákladů 

Rok 
Počet 

zaměstnanců 

Osobní 

náklady 

v tis. 

Kč 

2005 853 228 508 

2006 792 224 033 

2007 808 242 054 

2008 698 237 374 

2009 488 186 303 
          Zdroj: vlastní zpracování 

Následující graf zobrazuje vývoj skutečných osobních nákladů zaměstnavatele na 

jednoho zaměstnance za rok, přičemž je patrný rostoucí trend. 

Graf  4.1 Osobní náklady v jednotlivých letech na osobu 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Průměrný počet zaměstnanců v roce 2009 byl 488, z toho 374 dělníků                    

a 114 technicko-hospodářských zaměstnanců. Průměrný měsíční výdělek na 

zaměstnance za rok 2009 činil 21 932 Kč. Průměrná mzda evidovaná ke konci roku 

2010 je na úrovni 24 243,- Kč. Hrubá mzda meziročně vzrostla více než o 10,5 %. To se 

mi jeví jako nezanedbatelný přírůstek a vstřícné gesto směrem k zaměstnancům. Podle 

průzkumu provedeným renomovanou poradenskou společností PricewaterhouseCoopers 

bylo průměrné navyšování mezd v roce 2008 na úrovni 5,5 % a v roce 2009 na úrovni 

2,3 %.  Výše mzdového růstu se odvíjela od plnění ekonomických ukazatelů a výsledků 

hospodaření.  
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Tabulka 4.13 Průměrný hrubý výdělek a stav zaměstnanců 

Období 2007 2008 2009 2010* 2011* 

Stavy zaměstnanců 808 698 488 520 520 

Průměrný výdělek v Kč/zam. 17 134 19 810 21 932 24 243 24 243 

(*): vycházím z jednoho údaje na konci roku 2010 

    Zdroj: vlastní zpracování 
 

Velmi zajímavé jsou také informace o čerpání sociálního fondu. 

Tabulka 4.14 Skutečné čerpání výdajů na sociální účely (v tis. Kč) 

Ukazatel 2007 2008 2009 2010* 2011* 

Celkové čerpání  5 760 4 850 3 363 3 905 3 905 

z toho připojištění 2 193 1 755 1 859 - - 

 (*): plánovaná hodnota. 

Zdroj: Interní informace 

     Graf  4.2 Srovnání skutečných výdajů na sociální účely v letech 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Skutečné výdaje ze sociálního fondu na osobu v posledních letech klesaly. 

Společnost však nově počítá s navýšenou částkou na tyto účely pro roky 2010 a 2011.  

4.5.1 Anketa spokojenosti zaměstnanců 

V červenci roku 2010 byla společností Bucyrus provedena anketa mezi 

zaměstnanci společnosti s cílem zjistit jejich názor různé oblasti pracovního života (viz. 

Příloha č. 4 a Příloha č. 5). Ankety se účastnilo 146 zaměstnanců. Každá oblast 

hodnocení mohla obdržet známku od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší). 
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Oblasti hodnocení a konečné pořadí zprůměrovaných známek  

 Ochranné pomůcky    1. 

 Stravování      2. 

 Pracovní prostředí    3. 

 Spolupráce s odborovou organizací  4. 

 Informovanost a komunikace   5. 

 

Stručná interpretace 

 V oblasti pracovního prostředí byl vytýkán v konkrétních připomínkách 

nevyhovující stav podlah, střechy, klimatizace a osvětlení, velká prašnost                 

a nevyhovující vybavení dílenských kanceláří. 

 U stravování lidem nejvíce vadí malé porce a drahé zboží v kantýně.  

 Velmi kladně pak bylo ohodnoceno zajišťování ochranných pomůcek.  

 Velmi špatná se jeví komunikace a nízká informovanost. 

 Poměrně překvapující výsledek je nevyhovující spolupráce s odborovou organizací. 

V anketě nebyl zahrnut velmi důležitý okruh – odměňování včetně 

zaměstnaneckých výhod. Nejvíc (25) konkrétních připomínek ze všech zaznamenala 

právě tato oblast zájmu. Většina aktivních příspěvků zněla: nízké mzdy.  

O dvě méně konkrétních připomínek zaznamenalo jednání vedoucích. Vytýkána 

byla špatná organizace a řízení výroby, arogance a nevhodné chování nadřízených. 

Spolu s oblastí hodnocení informovanosti a komunikace by tento problém zasloužil 

větší pozornost. To ovšem není předmětem této práce.  
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5. Vlastní návrhy a doporučení 

5.1 Změna systému poskytování zaměstnaneckých benefitů  

Systém výdajů na sociální účely (benefity) se mi jeví jako příliš strohý                   

a nepružný. Jak jsem již popsal v podkapitole 4. 2, hlavní výdaje v této oblasti míří 

především na penzijní připojištění, částečně dotované stravování, jubilejní odměny 

popř. rekreaci. Tím je však výčet zaměstnaneckých benefitů téměř vyčerpán.  

Osobně považuji plošný systém poskytování zaměstnaneckých výhod u tak velké 

společnosti za nedostatečný, a proto přicházím s konkrétním návrhem vytvořeným 

v souladu se současným trendem.  

5.1.1 Co je posláním – úkolem 

Řada tuzemských společností prošla v posledních letech mnoha změnami. Ty jsou 

čerpány především ze zahraničních modelů, kde vůle k zlepšování dosahovala vyšší 

úrovně. Společnosti v ČR byly, stále jsou, a některé ještě evidentně budou zatíženy 

provozní slepotou a neochotou k radikálnějším změnám. 

Dravé ekonomické prostředí současnosti vyžaduje aktualizaci systému organizace 

ve všech ohledech. Zaměstnanecké výhody jsou poměrně nákladnou (až 1/3 ze základní 

mzdy
27

) položkou, a proto by mělo být snahou každé organizace, aby bylo dosaženo 

jejích cílů. Samotné zaměstnanecké výhody jsou záležitostí starou několik mnoho 

desítek let. Co se však ujalo mezi společnostmi napříč státy, jsou vysoce organizované 

systémy zaměstnaneckých výhod.  

Tato myšlenka spočívá v reorganizaci dosavadního benefitního systému popř. 

v tvorbě systému šitého na míru.  

 

 

                                                

 

27 PELC, Vladimír. Zaměstnanecké benefity v roce 2008 
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Tabulka 5.1 Srovnání systémů poskytovaných benefitů v čase 

Dříve 

(samostatné benefity) 

Nyní a v blízké budoucnosti 

(Cafeteria systém) 

Pevně stanovené benefity pro 

všechny zaměstnance 

Systém volitelných bloků 

zaměstnaneckých výhod 

Strnulost Flexibilita 

Neprůhlednost Transparentnost 

Špatně odhadnutelná výše 

nákladů na benefity 
Lepší predikce nákladů 

Čerpání pouze některých 

benefitů z nabídky 

Při využití Cafeteria systému 

čerpají zaměstnanci téměř na 

100% 

Zdroj: vlastní zpracování 

Podrobněji jsou pak důvody zavádění volitelných systémů zaměstnaneckých 

výhod následující: 

 Nutností volby bloku výhod zaměstnancem se zvyšuje nevědomky všeobecná 

informovanost o zaměstnaneckých výhodách. 

 Získání hodnoty za peníze vynakládané na zaměstnanecké výhody, protože tento 

způsob lépe vystihuje individuální přání a potřeby. 

 Zaměstnanecké výhody představují neustále vzrůstající složku celkových odměn. 

 Systém umožňuje lepší kontrolu nákladů, ba dokonce finanční úspory.  

 Pružné zaměstnanecké výhody mohou být lákadlem pro potenciální zaměstnance 

či důvodem pro setrvání v organizaci. 

 Odlišení od konkurence na trhu práce – budování image společnosti a firemní 

kultury. 

 Růst produktivity práce díky viditelné odměně. 

 Pozitivní vliv na zdraví pracovníků. 

 Systém je transparentnější, hospodárnější a vytváří pozitivní postoje a chování 

jedinců atd. 

Počet nevýhod volitelného systému zaměstnaneckých výhod je nepoměrně menší. 

Ale i tak je třeba uvést hlavně administrativní náročnost celého procesu, nutnost 

intenzivní komunikace či dlouhodobější trvání balíčku i za nepříznivého výběru. 
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5.1.2 Koho a čeho se změna týká 

Poskytování benefitů je součástí personální politiky a účinným nástrojem 

personálního managementu. Je-li systém dobře nastaven, zaměstnanci se o možnosti 

využití benefitů poskytovaných svým zaměstnavatelem zajímají. Konkurenčně 

orientovaná firma si dnes nemůže dovolit ignorovat zaměstnanecké výhody. V případě, 

že by tak učinila, přišla by o řadu talentů, vhodně proškolených zaměstnanců a spolu 

s nimi mnohaleté úsilí o jejich udržení. Společnost působí na trhu práce mnohem 

přitažlivěji, když jde vidět, že se o své zaměstnance stará.  

Zaměstnanecké benefity se tedy dle mého názoru týkají především: 

 Strategických cílů společnosti (při jejich koncipování). 

 Vedení společnosti (počáteční iniciační fáze). 

 Odborové organizace (při jejich vyjednávání). 

 Personálního útvaru (při jejich řízení). 

 Účetního oddělení (pro potřeby účetnictví). 

 Všech zaměstnanců (zejména při využívání). 

 Reálné i potencionální konkurence (při tvorbě obdobného systému). 

 Poradenské společnosti zabývající se aplikací zaměstnaneckých benefitů. 

 Přidružených společností poskytujících jednotlivé benefity (sportovní vyžití, 

kultura atd.). 

Cafeteria systémy (CS) jsou tak  nutnou tématikou širokých skupin lidí, mnohdy 

s protichůdnými zájmy, které je potřeba optimálně sladit. 

5.1.3 Jaké má tento trend dopady na chování a jednání, kvalifikaci, 

rozvoj, změny a zlepšování výkonu 

Strategie zaměstnaneckých výhod se bude zhruba týkat směrů, jimiž se chce 

organizace ubírat, pokud jde o rozsah a škálu zaměstnaneckých výhod, které chce 

poskytovat, a o náklady, které je připravena na to vynaložit. Strategie je pak základem 

pro formulování celkového systému zaměstnaneckých výhod.  
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Tento systém by se měl podle Mgr. Pavly Korbelové - Cafeteria Systems  

zaobírat: 

 Typy zaměstnaneckých výhod. 

 Rozsahem, škálou a velikostí zaměstnaneckých výhod. 

 Celkovými náklady vynaloženými na tuto složku odměňování. 

 Flexibilními zaměstnaneckými výhodami. 

 Možným vývojem (scénáři). 

Vedení společnosti musí vydat jednoznačný souhlas a podporu pro tvorbu CS. 

Počáteční fáze vždy zahrnuje audit současných benefitů (pakliže právě nezačíná svou 

existenci), z kterého musí vycházet přeorganizování a přepracování v nový fungující 

systém. V úvodní části negociačního procesu považuji za důležité, aby se účastnil 

finanční ředitel, personální ředitel, zástupce poradenské firmy poskytující CS (je-li 

tendence tento systém vytvořit) a popř. zástupce odborů, aby mohl vznést připomínky                   

a poznámky. Moderní pojetí CS usnadňuje dlouhodobou motivaci zaměstnanců (tím 

tedy i jejich stabilizaci). Vedení společnosti musí jasně vymezit mantinely, ve kterých 

se bude CS pohybovat. Je nepřípustné, aby se položka benefitů stala nekontrolovatelnou 

a nepředvídatelnou proměnnou. Přínosem pro vedení a zaměstnance je transparentnost 

celého systému. Například úvaha o vytvoření vlastní internetové aplikace by znamenala 

pro společnost vynaložení 6-7 místné částky.  

Personální útvar s touto problematikou jistě stráví hodně času. V celkovém 

mzdovém rozpočtu musí nalézt potřebný obnos využitelných finančních zdrojů tak, aby 

byla zachována alespoň úroveň odměňování předešlého roku (rozdílná situace však 

může nastat v dobách krize či dlouhodobých neuspokojivých ekonomických výsledků 

společnosti). V tomto konkrétním případě je zaměstnancům garantováno navýšení 

průměrných mezd meziročně o 3 %, což by mělo být podloženo růstem produktivity 

práce nejméně ve stejné výši. Personálnímu útvaru plynou z existence benefičního 

systému nemalé povinnosti. Musí se podílet na jeho tvorbě a nastavení. Další činností, 

která je však kontinuální, je jeho kontrola a operativní řízení. S Cafeteria systémem se 

pojí poměrně obsáhlá dokumentace, kterou musí PÚ řádně archivovat, což částečně 

odpadá v případě využití externí firmy, poskytující internetovou aplikaci včetně 

odborné pomoci. Pakliže má organizace smluvní partnery pro poskytování dílčích 
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benefitů, je nezbytné vše smluvně ošetřit, a následně zpracovat hlavní principy do 

přehledné brožury (alespoň do KS). Přínosem pro personální útvar (potažmo celou 

organizaci) je očekávaná nižší fluktuace zaměstnanců. Vysoké procento fluktuace je 

noční můrou personalistů. V některých oborech je totiž nedostatek kvalifikovaných 

pracovníků a odborníků. Vítaným přínosem bývají i generované statistiky CS. Zástupce 

personálního útvaru by měl systému porozumět, naučit se jeho využití a především umět 

předat tyto zkušenosti koncovým uživatelům (zaměstnancům).  

Účetní oddělení si s touto problematikou musí zdárně poradit. Poradenská 

společnost poskytuje služby vedoucí k seznámení s problémovými okruhy, popř. 

navrhuje daňově optimální směsici výhod. Nesmírně důležité je správné účtování 

daňově uznatelných a neuznatelných nákladů pro účely odvodu DPPO.  

Zaměstnanci mají určité potřeby, které se však případ od případu liší. 

Odměňování nekončí udělením patřičného finančního ohodnocení (mzdou). 

Zaměstnanci vnímají Cafeteria systém jako vlídné gesto, jenž jim samotným umožňuje 

lepší čerpání konkrétních benefitů. Úkol, který vznikne při využití CS, je pak pro 

zaměstnance jasný – seznámit se s aplikací, získat jasný přehled o nabízených službách, 

pochopit účel nabízených produktů a následně je patřičně využít. Pochvalovaná je 

internetová aplikace CS, ke které mají zaměstnanci neomezený přístup 24 hodin denně. 

Vysledovatelný efekt CS většinou představuje i větší zájem a debatu zaměstnanců na 

dané téma, což je možné ověřit přímým rozhovorem se zaměstnanci či anonymním 

dotazníkem. Nevýhodou je zejména riziko dlouhodobé volby benefitů. Například volba 

na jeden kalendářní rok pak znamená, že zaměstnanec může/musí využívat i „nechtěný“ 

benefit, aniž by mu přinášel nějaké uspokojení. V určitých ohledech je potenciálním 

rizikem i nepochopení aplikace ze strany starších pracovníků (počítačová gramotnost).  

Jak již bylo řečeno, organizace se navzájem porovnávají. V případě, že společnost 

bude nabízet zaměstnanecké výhody nedostatečné, je velmi pravděpodobná vysoká 

fluktuace zaměstnanců a špatné výsledky náboru či nespokojenost vlastních 

zaměstnanců. Např. bude-li v průmyslovém podniku ustálen a dlouhodobě kladně 

akceptován bohatý benefitní systém zaměřený na zdraví prospěšné aktivity, je velmi 

riskantní přijít s přístupem diametrálně odlišným.  
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Poradenské firmy v oblasti zaměstnaneckých výhod (Cafeteria systémy) jsou 

poměrně mladou záležitostí. Mezi jejich přínosy bych zařadil zejména: 

 Výběr typů benefitů, které mohou zaměstnanci využívat a které ne, v reálném čase. 

 Generování statistik o průběhu odběru benefitů. 

 Možnost objednání kompletního zaměstnaneckého rozhraní v jakémkoli cizím 

jazyce. 

 Zajištění cizojazyčné dodavatelské sítě. 

 Přizpůsobení grafické podoby rozhraní firemnímu designu zákazníka. 

 Zajištění možnosti využití Cafeteria systému i pro ty zaměstnance, kteří nemají 

přístup k internetu. 

 Vytvoření jedinečné dodavatelské sítě na zakázku. 

 Možnosti využití aplikace s tendencí rozvíjet ji a rozšiřovat. 

Negativní stránka věci je především finanční náročnost pro zadávající 

společnost (s ohledem na specifická přání a složitost úprav).  

Jednotlivé firmy poskytující benefity mohou své výrobky a služby poskytovat 

rozdílným způsobem. Jeden ze způsobů je takový, že vystaví poukázky (vouchery)           

a zašlou je na adresu sídla společnosti. Tam jsou pak předány konkrétnímu 

zaměstnanci. Další způsob je prostřednictvím osobního odběru vybraného benefitu 

(např. zaměstnanec se dostaví na masáž) atd. Díky společnosti poskytující CS je 

zajištěn bezproblémový odběr vybraných benefitů od poskytovatelů benefitů, které 

jsou ve většině případů vzájemně smluvně provázány. 

5.1.4 Jak je systém využíván v podnikové praxi nebo na trhu  

Konkrétní varianty řešení Cafeteria systému jsou zahrnuty v teoretické části této 

práce v podkapitole 2.10. Připomenu však, že se zpravidla jedná o systém „jádra             

a volitelného bloku“, systém „bufetu“ či systém „bloků pro kategorie zaměstnanců“.  

Při návštěvě společnosti jsem konzultoval danou problematiku s finančním 

ředitelem a personálním vedoucím. Po společné debatě jsme došli k závěrům, že výše 

fluktuace zaměstnanců je dosti neuspokojivá, a to převážně u některých profesí. 

Samotní zaměstnanci se vyslovili v anketě spokojenosti (viz. Příloha č. 4), že pracovní 
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prostředí není zcela vyhovující, je zde velká prašnost, špatná klimatizace a mimo jiné          

i osvětlení. Negativní vliv práce na zdraví jedince může být jedním z důvodů pro 

opuštění zaměstnání. Nejpraktičtějším řešením by bylo všechny uvedené neduhy 

odstranit. To je však finančně náročné, ne-li technicky nereálné. Vhodným složením 

benefitů v CS by bylo možné alespoň částečně tyto nedostatky kompenzovat a dát tak 

jasně najevo, že zaměstnavatel má zájem o své zaměstnance (např. se zaměřením na 

zdravotní péči, fyzioterapii nebo sport). Důležitý stabilizační vliv mají také finanční 

benefity (životní pojištění, důchodové připojištění), podmínkou však je dobré vysvětlení 

funkce těchto benefitů zaměstnancům. 

Co se týče fluktuace zaměstnanců, tak jsou samotné benefity a jejich koncepce 

pouze jedním z elementů ovlivňujících odchody. Dalšími problémy můžou být 

například špatná komunikace mezi nadřízeným a zaměstnancem, neinformovanost, 

náročnost práce či samotná výše základní mzdy.  

Zjistil jsem také, že systém sociálních výdajů (zaměstnaneckých výhod) není 

zcela správně nastaven. Ve srovnání s rokem 2010 se na tento rok ubrala významná 

částka na penzijním připojištění ve prospěch stravování. V době, kdy je víc než kdy 

jindy na pořadu dne nutnost penzijního zajištění a penzijní reforma, považuji snižování 

této částky jako neadekvátní. Přesně vynaložené prostředky jsou rozpracovány 

v podkapitole 4.2.  

Konkrétní aplikace systému: 

Personální vedoucí předsevzala, že se reálně začnou zabývat problematikou 

Cafeteria systému. Pro tyto účely jsem kontaktoval tři společnosti. Avšak pouze      

Mgr. Pavla Korbelová - Cafeteria Systems, která poskytuje kompletní outsourcing 

systému zaměstnaneckých benefitů, mi poskytla vhodnou spolupráci.  

Proč právě aplikace tohoto typu: 

 funguje na bázi internetové aplikace, podobně jako e-shop, 

 registrovaný zaměstnanec si vybírá a rezervuje benefity přes svůj jednoduše 

ovladatelný internetový účet,  

 přístup k účtům zaměstnanců a datům pro personalisty a účetní zajištěn on-line          

24 hodin denně, 7 dní v týdnu. 
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Implementace systému:  

 volba benefitů, které budou mít zaměstnanci k dispozici,  

 případné dodání informací o vlastních firemních benefitech (brandové produkty),  

 smlouva,  

 úvaha o úpravě systému (softwaru a grafiky) na míru,  

 seznámení účetního oddělení se systémem a vyřešení otázek,  

 totéž s IT oddělením, 

 seznam zaměstnanců, jejich segregace do skupin, určení výše odměn a periodicity 

připisování kreditů,  

 příprava komunikace o zavedení systému směrem k zaměstnancům. 

Další doporučený postup je následující: 

 vytvoření interního firemního předpisu s informacemi o dodanění, nárocích 

zaměstnanců apod., nebo jiná forma seznámení zaměstnanců s novým systémem 

odměňování,  

 testovací provoz u zákazníka,  

 zaškolení kontaktní osoby,  

 zavedení dostupného kiosku s přístupem k této aplikaci,  

 rozeslání prezentace o využívání systému (dodává společnost poskytující CS). 

Co lze řešit během spolupráce: 

 Grafické/funkční úpravy systému. 

 Zjišťování spokojenosti uživatelů. 

 Rozvoj nabídky benefitů. 

 Rozšiřování dodavatelské sítě dle výsledků šetření a individuálních požadavků 

zaměstnanců. 

 Help desk. 

Konkrétní náhled aplikace jsem zařadil do příloh. Přílohy zahrnují reálný vzhled 

v tzv. e-shopu (Příloha č. 6), přehled o čerpání benefitů zaměstnanci (Příloha č. 7), či 

podpůrnou statistiku generovanou systémem (Příloha č. 8).  
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Tabulka 5.2 Základní balíček 

Implementace systému, vytvoření zaměstnaneckých účtů, 

prezentace pro zaměstnance na míru  Zdarma 

Periodické přidělování kreditů na zaměstnanecké účty  
Zdarma 

Zaškolení kontaktní osoby na straně klienta  
Zdarma 

Základní zaměstnanecké analýzy - preference benefitů, 

spokojenost se službou  Zdarma 

On-line přístup personalisty k datům o odběru benefitů, 

exporty dat  Zdarma 

Kontaktní osoba Cafeterie pro personalistu  
Zdarma 

Vytvoření skupin zaměstnanců s různými kritérii 

odměňování  Zdarma 

Rozšiřování dodavatelské sítě dle instrukcí klienta, 

přidávání brandových benefitů  Zdarma 

Zdroj: vlastní zpracování 

Na základě průzkumu cenové hladiny nabízených služeb jsem sestavil následující 

tabulku 5.1 c). Získané informace mi pomohou při vytvoření představy o finanční 

náročnosti realizace projektu systému volitelných zaměstnaneckých výhod. 

Tabulka 5.3Ceník zpoplatněných služeb 

Facing (přizpůsobení grafiky rozhraní 

korporátnímu designu klienta) 1 x návrh  
Cca 6.000,- Kč, dle náročnosti  

Rozšíření funkčnosti systému nad stávající 

rámec, úpravy a vývoj programu na míru, vývoj 

nových komunikačních kanálů 

1.200,- Kč/hodina práce, 

předpokládaný rozsah práce sdělen 

předem 

Poradenství v oblasti HR, koučování, realizace 

výzkumných projektů  
3000 – 6000,- Kč/hodina, dle 

specifikace zakázky  

Vedení účtu – česky hovořící zaměstnanci  19,- Kč/zaměstnanec/měsíc  
Zdroj: vlastní zpracování 

Pořízení samotné aplikace bude společnost pravděpodobně stát:  

6000,- Kč + (10 x 1200,- Kč) + (2 x 5000,- Kč)= 28 000,- Kč   (1)  

Tuto kalkulaci mám potvrzenu jako aplikaci náročnějšímu zákazníkovi. Je možno 

aplikaci pořídit i za částku pohybující se blízko 10 000,- Kč (úprava grafiky na míru a 

drobné úpravy softwaru).   
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Vedení a další úpravy přijdou měsíčně firmu s přihlédnutím k průměrnému stavu 

zaměstnanců (v roce 2009 bylo evidováno v průměru 488 zaměstnanců; v roce 2010 

evidováno v průměru 520 zaměstnanců):                         

(504 x 19,- Kč) = 9 576,- Kč.        (2) 

Záleží pak už jen na rozpočtových omezeních a ochotě společnosti, jakou částkou 

měsíčně přispěje na zaměstnanecké benefity.  

První měsíc bude stát aplikace a vedení Cafeteria systému společnost téměř 

40 000,- Kč. Následně však náklady klesají na částku pod 10 000,- Kč za vedení             

a správu benefitních účtů. 

Jako Přílohu č. 9 jsem zařadil výčet daňově optimálních benefitů a také benefitů 

s omezenou výhodností. Daňové zákony se však mění ve velice krátkém časovém 

intervalu, a proto je nutné sledovat nejnovější verze daných předpisů.   

5.1.5 Proč lze zaměstnanecké výhody (v pojetí Cafeteria systému) 

považovat za trend  

Cafeteria systém by měl být spravedlivějším a finančně efektivnějším řešením. 

Každému zaměstnanci je umožněno vybrat si dle vlastních preferencí. Z praxe je 

známo, že u fixních systémů vyčerpá většinou 80 - 100 % rozpočtu pouze 30 - 40 % 

zaměstnanců. V Cafeteria systému čerpá téměř 100 % zaměstnanců 100 % rozpočtu
28

. 

Volitelný cafeteria princip také umožňuje účinnější tok informací k zaměstnancům. 

V podstatě se dá říct, že ucelenější odměna je vnímána pozitivněji než více malých 

benefitů. Cafeteria systém se prosazuje především proto, že zaměstnanci pocházejí z 

rozdílných věkových, sociálně či zájmově jinak orientovaných skupin, kde má každý 

jinou prioritu svých sociálních potřeb. 

Cesta Cafeteria systému není nijak růžová. Mnoho organizací je přesvědčeno, že 

svůj fixní systém odměn má nastaven správně a není na něm třeba nic měnit. Každý 

zásah do zaběhlých procesů v organizaci vytváří patrné napětí, jež může vyústit v další 

komplikace. V posledních letech (2008 - 2010) jsme však svědky opatrných kroků 

v odměňování zaměstnanců. Nicméně podle studie odměňování PayWell                       

                                                

 

28 HUNČÍK, Branislav; KORTIŠOVÁ, Natalia . Pwc.com [online]. 
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2008 a PayWell 2009 (PwC), můžeme i tak sledovat mírné navyšování mezd. Často se 

firmy v období krize uchylovaly kromě propouštění i ke stlačování nákladů na 

zaměstnanecké výhody, poklesly samotné mzdy či změny v schématu jejich složení
29

. 

Poté, co se Českou republikou prohnala vlna propouštění, je především obrovskou 

výzvou snížit anebo udržet firemní náklady a zároveň poskytnout svým zaměstnancům 

motivující mzdové ohodnocení a konkurenceschopné benefity. Zaměstnavatelé nesmí 

opomínat pravidelně sledovat trendy v oblasti odměňování v rámci jejich regionu, 

konkurence a dalších srovnatelných pozic. 

Trend lze vysledovat také ve struktuře využívaných benefitů. V ČR převažují 

krátkodobé benefity hmotného charakteru. Na prvních místech se objevují především: 

příspěvek na stravování, delší dovolená, zdravotní dny volna (sick days), benefity ze 

sektoru sport, služební auto či mobilní telefon i pro soukromé účely. V zahraničí hrají 

hlavní roli především benefity dlouhodobé. Tedy penzijní připojištění, zdravotní péče, 

pojištění pro případ smrti, přičemž se jednotlivé benefity diametrálně liší mezi 

jednotlivými obory.  

Troufám si tvrdit, že doba rozmachu Cafeteria systému (především pak online 

aplikací) ještě nastane. Zaměstnanci jsou stále obratnější v zacházení s informačními 

technologiemi a navíc se outsourcing různých podnikových činností začíná projevovat 

naplno i v České republice. Pojem Cafeteria systémy se začal skloňovat i v odborných 

časopisech a publikacích. Flexibilita a moderní pojetí láká mnohé společnosti pro přijetí 

nových forem odměňování. Konkrétně můžeme hovořit o: Goodyear Dunlop Tires 

Czech, s.r.o. (výrobce pneumatik), Accenture Services, s.r.o. (manažerské poradenství), 

Carrot Euro, s.r.o. (řešení dodávek elektrické energie, tepla, klimatizace) atd. 

 Příkladem společností poskytujících tyto služby jsou Cafeteria Systems (fyzická 

osoba, od roku 2011 s. r. o.), Benefit Management, s. r. o., M-PRO spol. s. r. o., 

ABSOLUT-IN s. r. o. či americký Aon Hewitt. 

Z hlediska dlouhodobé konkurenceschopnosti je nezbytné, aby společnosti 

nabízely adekvátní zaměstnanecké výhody. Pro přehlednost sestavuji závěrečný sumář 

pro a proti. 

                                                

 

29 HUNČÍK, Branislav; KORTIŠOVÁ, Natalia . Pwc.com [online]. 
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5.1.6 Přínosy a rizika trendu pro management, zaměstnance a 

ekonomiku 

Z hlediska dlouhodobé konkurenceschopnosti je nezbytné, aby společnosti 

nabízely adekvátní zaměstnanecké výhody. Pro přehlednost sestavuji z předešlého textu 

sumář pro a proti. Tabulku je zařazena jako Příloha č. 10. 

5.1.7 Návrh konkrétních benefitů  

V prostředí internetové aplikace CS může Bucyrus Czech Republic, a. s. využít 

flexibility Cafeterie v tom, že bude výši rozpočtu na zaměstnaneckých účtech měnit  

podle jejich výkonu. Nepoužije tradiční model, kdy se na začátku roku na 

zaměstnanecké účty přidělí celý roční rozpočet na benefity, ale bude rozpočty 

stanovovat např. čtvrtletně nebo pololetně zpětně, po vyhodnocení výsledků práce 

zaměstnanců. Lze tedy přidělit zaměstnancům část rozpočtu pevně na začátku roku          

a část přidělovat průběžně dle produktivity práce, její kvality nebo jiného určeného 

kritéria. Stejně tak je možné vytvořit různé skupiny zaměstnanců s různými kritérii 

odměňování. Větší diversifikaci by bylo vhodné zavést mezi dělnickými profesemi          

a technicko-hospodářskými pracovníky, která pramení v charakteru pracovní činnosti.  

Pro společnost Bucyrus Czech Republic, a. s. navrhuji využití zaměstnaneckých výhod 

v rozdělení na:  

 Jádro – pevná část benefitů, na které mají nárok všichni zaměstnanci bez 

rozdílu. 

 Volitelný blok – tj. flexibilní část zaměstnaneckých výhod, které si zaměstnanci 

volí dle aktuální nabídky a to pouze do výše přiděleného limitu. 

Procentuální zastoupení jádra a volitelného bloku nemusí být vždy pevně 

stanoveno, protože se jednotlivé kategorie můžou v čase a prostoru významně měnit.  

Vzájemný poměr skutečných výdajů na sociální účely a celkových osobních 

nákladů v poslední době u této společnosti klesal, ale rozpočet na další léta je výhledově 

navýšen. Vedení společnosti do jisté míry podceňuje význam těchto instrumentů. K CS 

přistupují výhradně firmy, které jsou v zisku a mají natolik moderní myšlení, že si přejí 
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svým zaměstnancům dát více než jen mzdu. Přínos nelze jednoznačně a okamžitě 

vyjádřit v korunách. Na současné scéně jde také o budování image firmy, spokojenost 

zaměstnanců, snížení fluktuace či zlepšení pozice na trhu práce. Zlepšením těchto 

ukazatelů v delším časovém období již lze vysledovat pozitivní/negativní dopad 

zavedených opatření na ekonomickou situaci společnosti. Chci poznamenat, že 

společnost měla za rok 2009 výsledek hospodaření po zdanění na úrovni 25,2 mil. Kč. 

To otevírá manévrovací prostor pro případné navýšení obnosu pro sociální účely popř. 

pořízení nového systému.  

Do jádra navrhuji tyto výhody: 

1. Stravování - tedy jedno teplé jídlo denně za cenu, kdy je zaměstnancem hrazena 

pořizovací cena surovin. 

2. Penzijní připojištění - zaměstnavatel přispívá na penzijní připojištění 

zaměstnanců, kteří mají sjednáno nebo si sjednají penzijní připojištění u 

kteréhokoliv penzijního fondu. Konkrétní částka je závislá na individuálním 

příspěvku zaměstnance do fondu (viz. podkapitola 4.2.5).  Zaměstnanci by měli 

myslet na zajištění budoucích příjmů (po odchodu do důchodu). Penzijní 

připojištění je v současné době velmi diskutovaným tématem v souvislosti s nutnou 

důchodovou reformou. 

3. Jubilejní odměny – současný systém vyplácení odměn navrhuji zredukovat. Při 

odpracování 25 let u zaměstnavatele bych odměnu snížil z částky 3 000,- Kč na 

2 000,- Kč. Všechny vyplácené odměny u příležitosti dosažení 50 let věku bych 

zredukoval o 500,- Kč.  

Jelikož se použitím těchto tří benefitů (pro rok 2011 je to 3 600 000,- Kč) 

významně omezuje možné pole působnosti pro ostatní benefity (305 000,- Kč), navrhuji 

společnosti alespoň mírné navýšení uvolněného finančního obnosu na ostatní benefity. 

Průměrný věk zaměstnanců přesahuje 45 let. Konkrétně 158 zaměstnanců je těsně před 

hranicí vyplacení dalších jubilejních odměn. V této situaci by bylo vhodné vyjednat 

mnou uvedené snížení jednotlivých odměn. Ušetřené peněžní prostředky bych však 

prioritně směřoval do rozpočtu volitelného bloku, kde by se staly dosažitelnou 

hodnotou, nikoliv však nárokovou.  
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V této tabulce přikládám jednoduchý propočet nákladů potřebných na jádro 

zaměstnaneckých výhod, které jsou potřebné na jednoho zaměstnance za rok (počet 

zaměstnanců osciluje kolem hodnoty 500):  

Tabulka 5.4 Náklady na jádro zaměstnaneckých výhod 

Benefit Kč/zaměstnanec/rok 

Stravování 2540 

Penzijní připojištění 4400 

Jubilejní odměny 260 

Celkem 7200 
Zdroj: vlastní zpracování 

Celková částka je již v této době vynakládána. Neznamená tedy žádný nárůst 

nákladových účtů. Výhledově by bylo možné tuto částku mírně snížit, pakliže by byly 

zavedeny navrhnuté opatření. 

Volitelný blok: 

V této sekci mohou zaměstnanci libovolně vybírat dle svých zájmů, potřeb            

a preferencí: 

1. Dovolená, relaxace a péče o tělo: 

 Rekreační zařízení vlastní (Ostravice) – na následující období bych navrhoval 

ponechat tento benefit. V minulém roce bylo v tomto zařízení 294 osob (včetně 

cizích osob). Je tedy otázkou, zda-li je tato možnost vnímána jako významný benefit, 

a je-li vůbec efektivní objekt nadále udržovat, spravovat a vlastnit. Mnohé velké 

podniky v devadesátých letech spíše odprodávaly takovéto zařízení. Do budoucna 

bych pravděpodobně doporučil celý komplex zpeněžit a finanční prostředky následně 

využít ve prospěch zaměstnanců. Vyžadovalo by to bližší analýzu nákladů a postoje 

zaměstnanců. 

 Příspěvky na rekreaci a regeneraci – vítaným benefitem jsou příspěvky na různé 

typy dovolené, ozdravných pobytů a popř. masáže a wellness. 

 Příspěvky na dětskou rekreaci - pro děti povinné školní docházkou. Ačkoliv v této 

společnosti nemá většina zaměstnanců děti povinné školní docházkou, je možnost 

využití tohoto příspěvku vhodným krokem ke zvýšení atraktivity pro stávající mladé 

zaměstnance nebo také nově příchozí. Současný maximální příspěvek je poskytován 

ve výši 1 500,- Kč. Zde navrhuji dočasné snížení možného příspěvku na 1 000,- Kč. 
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 Příspěvky na lékařskou péči – zde by bylo možné podat příspěvek např. na oční 

vyšetření. 

 

2. Týden dovolené navíc: 

 Společnost Bucyrus v současnosti nevyčísluje náklady na týden dovolené navíc jako 

benefit zaměstnancům. Do budoucna proto navrhuji rozšířit tabulku výdajů na 

sociální účely o nutné náklady spojené s touto výhodou.  

 

𝐍á𝐤𝐥𝐚𝐝𝐲 𝐧𝐚 𝐭ý𝐝𝐞𝐧 𝐝𝐨𝐯.  𝐧𝐚𝐯í𝐜 𝐯 𝐫𝐨𝐜𝐞 𝟐𝟎𝟏𝟏 = 

=
Průměrná  měs .mzda

(P𝑟𝑎𝑐𝑜𝑣𝑛 í 𝑓𝑜𝑛𝑑  𝑣č.𝑝𝑙𝑎𝑐𝑒𝑛 ý𝑐ℎ  𝑠𝑣á𝑡𝑘ů/12)
 × 5 pracovních dnů × pr.orientační stav zam. 

    

= 
24 243

260/12
× 5 × 504 = 2 820 000 (zaokrouhleno na tis.)    (3) 

 

Pouze náklady na týden dovolené navíc tvoří přes 2,82 mil. Kč za všechny 

zaměstnance. Jeden zaměstnanec pak znamená v průměru zhruba částku 5 600,- Kč. 

Tato forma prodloužení dovolené na zotavenou bývá často zahrnuta ve fixní části 

benefičního systému. Racionálně uvažující společnost však musí brát v potaz všechny 

relevantní skutečnosti, které vedou k vyplacení „spravedlivé odměny“. Označil bych to 

za „motivační pojistku“ vůči neomluvené absenci. Dodatečně lze v tomto konkrétním 

případě zavést krácení dovolené v rozsahu dvou dnů za jeden den neomluvené absence. 

3. Příspěvky na tělovýchovu a sport: 

 Současně zaměstnavatel poskytuje příspěvek na tělovýchovu a sport, a to na úhradu 

permanentek na bazény, dále pak na úhradu nájmů hřišť a tělocvičen. Nepřispívá na 

vstupenky, permanentky a poukazy, které si pracovníci zajistí sami.  

 Nově by tuto možnost doplňovala alternativa využití příspěvku na prokazatelně 

zdraví prospěšnou aktivitu mimo zaměstnavatelem stanovená sportoviště.  

 

4. Pojištění: 

 Životní pojištění – pojištění osoby a blízkých příbuzných pro případ úmrtí, 

hrazené do stanovené výše za rok (např. 900,- Kč). Zároveň může sloužit jako 

spořicí nebo investiční produkt, který zaměstnanci v následujících letech zhodnotí 
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vložené finanční prostředky. Tento produkt je součástí finančního zajištění 

zaměstnance.  

 

5. Příspěvek na kulturní a sportovní akce: 

 Spektrum nabízených benefitů na volný čas se stále rozšiřuje. Z daňového hlediska 

však není benefit zcela optimální, a proto je třeba stanovit přísnou hranici (např. 

500,- Kč). 

 

6. Výjimečné volno: 

 Sick days (zdravotní volno) – čerpání zdravotního volna nemusí zaměstnanec 

doložit potvrzením od lékaře. V poslední době velmi oblíbená výhoda, která 

umožňuje krátkodobé léčení. Tato kompenzace působí jako odezva na nově 

zavedené první 3 dny nemocenské bez náhrady mzdy. Konkrétní doba by mohla 

odpovídat max. 3 - 5 dnům za rok. Náhrada se počítá z průměrné mzdy 

zaměstnance. 

 

7. Vzdělávání: 

 Kurzy rozšiřující znalosti a dovednosti nad rámec požadovaný pro výkon pracovní 

činnosti. Zaměstnanec tak může rozvíjet svůj potenciál.  

Uvedený výčet není konečný, nýbrž především orientační. Podobným způsobem 

by mohla být rozčleněna aplikace CS (nebo systém jiného poskytovatele). Důležité je 

zajištění kompletního výčtu benefitů, které by měl zaměstnanec na očích. Jedině tak si 

bude vědom kompletnosti zaměstnaneckých výhod včetně nenárokového charakteru. 

Náklady v následující tabulce nejsou srovnatelné se zbylou částkou na volitelný 

blok zaměstnaneckých benefitů, která by zůstala po odečtu jádra zaměstnaneckých 

benefitů. Důvodem je absolutní vyčíslení možných nákladů a dále navrhované přidělení 

finančních limitů dle hodnocení.  

 Dovolenou pro děti povinné školní docházkou může využít pouze malé procento 

zaměstnanců. Navíc jsem využitelnou částku snížil o 500,- Kč. Určil jsem horní 

hranici pro příspěvky na dovolenou a relaxaci.  
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 V tabulce výdajů na sociální účely nebyla zahrnuta (i když se pravidelně vyplácí) 

částka potřebná na uhrazení týdnu dovolené navíc. Mohlo by se jednat až                 

o celkovou částku okolo 2 036 000,- Kč.  

 Příspěvky na tělovýchovu a sport jsou současně také hrazeny, nicméně nejsou 

vyčísleny konkrétní limity pro čerpání této výhody jednotlivci.  

 Výhledově pak navrhuji postupné rozšíření palety poskytovaných benefitů alespoň 

o pojištění, příspěvek na kulturní a sportovní akce, výjimečné volno (sick days)         

a vzdělávání. 

Tabulka 5.5 Odhadované náklady na volitelný blok zaměstnaneckých výhod v maximální výši 

Benefit Kč/zaměstnanec/rok 

Dovolená, relaxace a péče o tělo 1 000 (2 000*) 

Týden dovolené navíc 5 600 

Příspěvky na tělovýchovu a sport 1 000 

Pojištění 1 000 

Příspěvek na kulturní a sportovní akce 500 

Výjimečné volno (3 dny) 3 360 

Vzdělávání 1 000 

Celkem (zaokrouhleno na celé stokoruny) 13 500 (14 500) 

(*): V případě využití dětské rekreace 

 Zdroj: vlastní zpracování 

 

5.2 Provázanost  zaměstnaneckých výhod na výsledek 

hodnocení  zaměstnance  

Ve vybrané společnosti byly zrušeny klasické prémie za odvedený pracovní 

výkon. Byly zde nahrazeny „programem sdílení zisku společnosti“ a „cílovou 

odměnou“. Na prvně jmenovanou odměnu nemusí zaměstnanci vůbec dosáhnout, 

protože se může výsledek celé skupiny vyvíjet špatným směrem. I při podání 

extrémního výkonu se odměna možná vůbec nedostaví. A stejně to pak funguje opačně. 

Tvrzení, že tento systém pak dělá ze společnosti Bucyrus zaměstnavatele, pro kterého se 

vyplatí pracovat, není zcela pravdivé. Cílová odměna je sice odpovědí na reálný výkon 

kolektivu/týmu, ale časové termíny jsou mnohdy nastaveny tak přísně, že jejich 

dodržení není do jisté míry v silách zaměstnanců.  
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Za třetí instrument odrážející odměnění snahy zaměstnance lze pak považovat 

meziroční růst průměrného výdělku. Obecně je meziroční nárůst mezd stanoven v KS 

na průměrnou úroveň 3 %. Hodnocení se provádí na tiskopise „Roční přehled 

výkonnosti“, který je zařazen v přílohách pod názvem Příloha č. 2.  

5.2.1 Změna tiskopisu „Roční přehled výkonnosti“  

Navrhuji provázat toto hodnocení i na zaměstnanecké benefity z části volitelného 

bloku. Konkrétně by se mělo jednat o přímý vztah mezi hodnocením výkonnosti             

a možností čerpat zaměstnanecké benefity v určitém rozmezí. Jednotlivým výsledkům 

hodnocení by podle mne měl být přidělen finanční limit, za který si může zaměstnanec 

libovolně vybírat z předem stanovených benefitů ve volitelném bloku.  

I přesto, že jsou v současné době vhodné benefity pro volitelný blok značně 

omezené, není to limitující pro pořízení a implementaci aplikace zabývající se 

zaměstnaneckými výhodami. V budoucnu může vedení společnosti nabízený sortiment 

výhod snadno a rychle rozšířit.  

Z Přílohy č. 3 je možno vyčíst, že valná většina zaměstnanců splňuje očekávání        

a nikdo v tomto hodnocení nefiguroval jako nedostatečný. Pro potřeby kvalitního 

hodnocení zaměstnanců navrhuji pozměnit stávající Roční přehled výkonnosti. 

Hodnocení zaměstnanců pro tyto účely by pak bylo vhodnější provádět co půl roku, aby 

byla zachována aktuálnost hodnocení. Nárůst základního výdělku by mohl zůstat 

zachován v ročních intervalech s přihlédnutím k půlročnímu hodnocení. 

Návrh půlročního/ročního hodnocení výkonu v nové podobě zařazuji jako Přílohu 

č. 11. Rozšířil jsem dosavadní formulář tak, aby hodnotící osoba mohla objektivněji 

stanovit skutečný stav výkonu daného zaměstnance. Tím se částečně eliminuje podjatost 

či protěžování. Doplnil a rozšířil jsem i související „Souhrnná hodnotící kritéria 

výkonnosti“, která by měla korespondovat s výslednou průměrnou známkou. Hodnotit 

doporučuji v rozmezí 1 – 5. Nejednoznačné výsledky se řídí pravidly zaokrouhlování. 

Z tohoto upraveného hodnocení bude i nadále vycházet růst základního (průměrného) 

výdělku. Prioritně však uvádím tyto změny pro potřeby propojení hodnocení výkonu 

s přidělováním limitů na čerpání volitelného bloku zaměstnaneckých výhod.  
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5.2.2 Návrh přidělených limitů  

Všeobecně přiznávanou část benefitů by tedy mělo tvořit výše popsané jádro 

zaměstnaneckých výhod. Odlišnou záležitostí by se pak měla stát nenároková část 

benefitů, která by odrážela odvedený výkon zaměstnance za předešlé období (půl 

roku/rok).  

Navrhuji speciálně pro účely zvýšení odměny za odvedený výkon tabulku, která 

odráží dosažené ohodnocení jednotlivých zaměstnanců. Zaměstnanec bude zařazen do 

jedné skupiny s finančním limitem, který bude moct následně čerpat dle svých 

preferencí v prostředí Cafeteria systému.  V podkapitole 5.1.7 jsem uvedl využitelný 

mix včetně maximálně použitelných částek na jednotlivé zaměstnanecké výhody. Ty 

mohou být reálně nabízeny v obsáhlejší/skromnější škále. Předpokládám, že po 

zaběhnutí systému by bylo možno zaměstnancům umožnit větší volnost ve způsobu 

čerpání svého finančního limitu. Pro plynulý přechod na nový systém však doporučuji 

překrytí stávajícího a nového systému.  

Tabulka 5.6 Finanční limity 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Hodnocení Finanční limit v Kč 

Skupina 1 13 500 (14 500*) 

Skupina 2 9 000 (10 000*) 

Skupina 3  6 000 (7 000*) 

Skupina 4 2 500 (3 500*) 
(*): V případě využití příspěvku na dětskou 

rekreaci 
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Graf 5.1 Přidělené finanční limity jednotlivým skupinám 

   

Zdroj: vlastní zpracování 

Zaměstnanci s hodnocením 5 by měli bezodkladně hledat individuální řešení mezi 

personálním oddělením a manažerem. V případě, že nenastane do dalšího hodnocení 

náprava, společnost by měla se zaměstnancem rozvázat pracovní poměr. Této skupině 

nenáleží žádný nárok na čerpání výhod z volitelného bloku.  

Podle výsledků hodnocení z minulého roku (Příloha č. 3) se do skupiny 1 dostalo 

pouze 0,52 % zaměstnanců, kteří překračovali očekávání.  Druhá skupina zahrnovala 

90,59 % zaměstnanců, jež splňovali očekávání. Nově by se měla tato druhá skupina 

částečně vyčlenit do nové skupiny 3. Zpřísněním kritérií a rozšířením hodnotící škály 

zamýšlím přesunout přibližně 50 % zaměstnanců ze skupiny 2 do skupiny 3. Do 

původní skupiny 3 se dostalo téměř 9 % zaměstnanců splňujících požadavky částečně. 

Zaměstnanec nesplňující očekávání se v české části společnosti nenašel. Splní-li však 

zaměstnanec kritéria skupiny vyšší/nižší, musí tam být po hodnocení spravedlivě 

zařazen.  

Pro vytvoření reálné představy o možných vynaložených nákladech na 

zaměstnanecké benefity volitelného bloku přikládám následující tabulku. 
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Tabulka 5.7 Odhadované náklady na volitelný blok zaměstnaneckých výhod 

Skupina 
Odhadovaný 

počet zam. 

Odhadované 

náklady v Kč 

Odhadované 

náklady v Kč* 

1 3 40 500 43 500 

2 224 2 016 000 2 240 000 

3 225 1 350 000 1575 000 

4 45 112 500 157 500 

5 7 0 0 

Celkem 504 3 519 000 4 016 000 
 (*): V případě využití příspěvku na dětskou rekreaci 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Náklady se zdají být vysoké, ale je nutné si uvědomit, že je zde nově zahrnuta 

dovolená na zotavenou navíc, která tvoří poměrnou částku nákladů. Dále jsou zde pak 

stanoveny horní hranice pro čerpání konkrétních benefitů, přičemž se nepředpokládá 

jejich úplné využití. Je zřejmé, že do první skupiny se dostane pouze malé procento 

zaměstnanců. V teoretické rovině by mohla tato konkrétní podoba systému rozdělení 

zaměstnanců do skupin s přiřazenými limity znamenat nárůst nákladů, který by měl být 

následně vykompenzován zvýšenou produktivitou práce. Od konečných odhadovaných 

nákladů na volitelný blok je potřeba odečíst současně vyplácené dny dovolené navíc a 

původní plánovaný zůstatek rozpočtu na sociální účely. 

Teoreticky možný nárůst nákladů = 3 519 000 − 2 820 000 − 305 000                  

=  394 000,- Kč           (4) 

Teoreticky možný nárůst nákladů* = 4 016 000 − 2 820 000 − 305 000                  

=  891 000,- Kč           (5) 

Tato varianta je přijatelná pouze v případě kladného hospodářského výsledku tak 

jako v roce 2009, kdy výsledek hospodaření po zdanění dosáhl hodnoty 25.2 mil. Kč. 

Jinak jakékoliv podobné navýšení důrazně nedoporučuji. Jestliže by si zasloužilo zařadit 

do 1. a 2. skupiny více zaměstnanců, troufám si tvrdit, že ekonomický přínos bude pro 

společnost prokazatelně mnohem vyšší, než náklady obětované pro tyto účely. Stejný 

princip rozčlenění zaměstnanců lze uplatnit i v případě, že by společnost nebyla ochotna 

poskytnout vyšší čerpání na sociální účely. V takové situaci by byla disponibilní částka 

krácena či dokonce rovna původnímu zůstatku ve prospěch volitelného bloku.  
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Nový systém odměn se stane pro některé jedince přísným, ale pro některé se 

naopak stane atraktivním motivujícím nástrojem, jenž bude odrážet skutečný potenciál 

toho či onoho zaměstnance. Systém tohoto charakteru vyvolá jistě vlnu diskuse a 

dotazů, na které musí být personální oddělení připraveno. Jen kvalitně 

vykomunikovanou změnu je možno obhájit. Zaměstnancům by měl být systém 

představen nejlépe stručnou brožurou, kde by se mohli seznámit s konkrétními 

informacemi a zaváděnými změnami.  

V případě, že by se tyto změny podařilo sjednat s odborovou organizací, pak by 

bylo především v působnosti finančního ředitele a personálního oddělení konkrétní 

provedení. Tato transformace není časově příliš náročná a bylo by ji možné provést 

např. před pravidelným hodnocením výkonu tak, aby si zaměstnanci byli vědomi 

přicházejících změn. 

Mzdová nákladovost ve vazbě na dosaženou produktivitu práce: 

Při aplikaci pobídkové složky mezd je nutné dosáhnout takové úrovně 

produktivity práce, aby nedošlo použitím vyšších odměn k růstu mzdové nákladovosti. 

n mp ≥ n ms          (6) 

n mp  = ekonomicky požadovaná maximální možná výše mzdové nákladovosti 

n ms = skutečně dosažená mzdová nákladovost. 

Tento ukazatel je nutné bedlivě hlídat především u celkových mzdových nákladů.  

V případě, že by systém odměňování jevil známky nákladové neúnosnosti, bylo by 

nutné hledat řešení této situace např. možností nahrazení práce lidské za práci 

zhmotnělou (strojní).  

 

5.3 Odměňování zlepšovacích návrhů  

V době mých konzultací ve společnosti nebyly zavedeny odměny za zlepšovací 

návrhy. Výhledově chce firma tento významný prvek zakomponovat do systému 

odměňování, a proto podávám svou představu. 
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V tomto způsobu výkonového odměňování na základě podílu zaměstnanců na 

dosaženém výkonu spatřuji velký potenciál.  Ve společnostech většího rozsahu je téměř 

vždy prostor pro nové zlepšovací návrhy, které šetří finanční prostředky. Ty se pak 

mohou využít na modernizaci zařízení, rozvoj společnosti, zlepšování pracovního 

prostředí, finanční odměny a benefity, vzdělávání zaměstnanců apod.  

Konkrétně navrhuji zavést tzv. Scanlonův systém (pojmenovaný po odborovém 

předáku z Velké Británie), o kterém se zmiňuje i Doc. PhDr. Ing. Jan Urban ve svých 

pracích. Systém je prémiového charakteru, přičemž se posuzují prokazatelně uspořené 

náklady na práci, materiál apod. Cílem je tedy zapojit zaměstnance do procesu 

zlepšování a zdokonalování výrobního i nevýrobního procesu. Podobné systémy již 

dlouhou řadu let fungují v různých společnostech po celém světě. Tyto návrhy jsou 

cestou ke zvyšování produktivity práce.  

Systém je vhodný jak pro jednotlivce, tak pro menší skupiny a celé úseky. Pro 

zhodnocení konkrétních návrhů zaměstnanců by bylo zapotřebí určit odpovědnou           

a znalou osobu, která by posuzovala jednotlivé návrhy a postupovala je pak k dalšímu 

zhodnocení představitelům managementu. Mnoho zaměstnanců trpí tzv. „provozní 

slepotou“, která jim brání v bystrém zpozorování nedokonalostí. Lidé jsou velmi často 

proti změnám zaběhlé každodenní rutiny, ale výrazné finanční ohodnocení jejich 

přínosu nad rámec povinností může jejich pohled ovlivnit.  

Zlepšení navrhované zaměstnancem musí být reálně proveditelné a podstatné, 

přičemž se až zpětně posuzuje jejich přínos. Konkrétně se může jednat o srovnání 

dosažené produktivity s plánovanou normou produktivity, srovnání nákladů mezi 

obdobími atd. Důležitým bodem Scanlonova systému je, že zaměstnanci obdrží řádově 

60 – 70 % celkového finančního přínosu za jeden rok. Zainteresovaní zaměstnanci 

mohou tuto odměnu dostat postupně (v případě většího obnosu peněz) či jednorázově. 

Zbylá část úspory náleží firmě. U přínosu, který nelze zcela jednoznačně vyčíslit, je 

vhodné stanovit maximální hranici pro vyplácené částky např. 2 500,- Kč. Systém je 

použitelný v případě, že zaměstnanci mají určitý prostor k participaci a samostatnému 

rozhodování. Sebezdokonalující se organizace má značná pozitiva. I když se vyplacená 

částka společnosti může zprvu zdát přemrštěná, je nutno uvažovat o dané úspoře 

v delším časovém období, kdy je úspora ponechána zcela pro účely společnosti.  
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6. Závěr 

Ve své diplomové práci jsem se zabýval systémem odměňování zaměstnanců ve 

vybrané organizaci. V teoretické části práce jsem se zabýval především začleněním 

odměňování mezi ostatní personální činnosti, cíli systému odměňování, motivací lidí, 

tvorbou systému odměňování, vlivy na výši peněžní odměny, tarifními stupni, 

mzdovými formami, zaměstnaneckými výhodami a také právními předpisy v oblasti 

odměňování.  

Cílem této práce bylo analyzovat současný stav všech složek odměňování ve 

společnosti, jejich vývoj a nedostatky, které se mi podařilo odhalit v průběhu mého 

působení ve společnosti Bucyrus Czech Republic, a. s.  

Do práce jsem zakomponoval aktuální trend z praxe v oblasti zaměstnaneckých 

výhod, který se skutečně využívá. V rámci zvoleného trendu Cafeteria systému jsem 

vytvořil postupné kroky, které vytyčily poslání trendu, zainteresované strany, konkrétní 

dopady, činnosti, samotné využití, výhody a rizika či finanční náročnost. V průběhu 

tvorby diplomové práce jsem také získal velice kvalitní podporu ze strany Mgr. Pavly 

Korbelové, působící ve společnosti Cafeteria Systems, která mi umožnila přístup 

k internetové aplikaci a spoustě užitečných informací ohledně této problematiky. 

V příloze jsou zahrnuty ukázky možné podoby internetové aplikace a požadovaného 

formátu dat pro tvorbu zaměstnaneckých účtů.  

Společnosti Bucyrus jsem navrhl přechod od stávajícího plošného systému 

zaměstnaneckých výhod k nové koncepci zaměstnaneckých benefitů. Konkrétně by se 

mělo jednat systém jádra a volitelného bloku v prostředí internetové aplikace, přičemž 

jsem respektoval původní strukturu benefitů tak, aby bylo možná postupná adaptace 

zaměstnanců. Spektrum a možná výše čerpání benefitů je velmi snadno pozměnitelná,      

a proto je může vedení společnosti obratně upravovat dle potřeby. 

Dále jsem navrhl provázat zaměstnanecké výhody na výsledek hodnocení 

zaměstnance. Pro tyto účely jsem upravil stávající formulář Ročního přehledu 

výkonnosti. To by mělo zajistit objektivnější a přesnější hodnocení zaměstnanců, ze 

kterého by plynula možnost čerpat zaměstnanecké výhody z volitelné sekce. Od tohoto 

opatření si slibuji větší zainteresovanost a přizpůsobení výkonu odváděným 
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zaměstnancem, což by se mělo s největší pravděpodobností projevit i na zvýšené 

motivaci a pracovním výkonu.  

Posledním návrhem je v této práci odměňování zlepšovacích návrhů. Systém 

odměňování tohoto charakteru, je velice vhodný právě pro výrobní podnik. Zaměstnanci 

se každodenně setkávají s většími či menšími nedostatky různého charakteru. Pakliže se 

podaří byť jen částečně toto plýtvání omezit, kýžený pozitivní ekonomicky efekt na 

sebe nenechá dlouho čekat. Navíc si společnost přilepší v očích svých zaměstnanců 

nezanedbatelnou odměnou za jejich iniciativu a nápady. 

Podle mého názoru byl splněn cíl, který jsem si stanovil v úvodní části této práce. 

Věřím, že tato práce bude vítanou pomůckou při nekončícím zlepšování personálních 

činností ve společnosti. 
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DPPO  Daň z příjmu právnických osob 

EBITDA  Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization 

HR  Lidské zdroje 

IT  Informační technologie 

KS  Kolektivní smlouva 

n mp    Ekonomicky požadovaná maximální možná výše mzdové nákladovosti 

n ms    Skutečně dosažená mzdová nákladovost. 

PSP  Profit sharing program 

PÚ  Personální úsek (útvar) 

s. r. o.  Společnost s ručením omezeným 
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