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1. Úvod 

 

 

     Osobní náklady tvoří pro většinu podnikatelů nezanedbatelný podíl na celkových 

nákladech. Tato skupina   nákladů  je specifická  právě  tím, ţe tvorba je spojena s výkonem 

práce a odměnou za tuto práci. Osobní náklady jsou členěny na náklady, které mají charakter 

mezd a odměn, dále sociálního a zdravotního pojištění a ostatních sociálních nákladů.  

Všechny  tyto  náklady vznikají zaměstnateli v souvislosti se zaměstnáváním osob. 

 

     Lidé jsou klíčovými faktorem pro úspěch firmy. 

     Přístupy  k  odměňování  v  různých organizacích se odlišují a v odměňování neexistují 

ţádné efektivní nebo méně efektivní postupy. Důvodem,  proč  tomu tak  bývá ,  je 

rozmanitost lidí pracujících v různých organizacích a prostředích. 

      

     A právě osobní náklady a jejich následná analýza jsou předmětem mé diplomové práce. 

 

     Práce je tvořena v návaznosti na dosud získané zkušenosti z praxe, studia na vysoké škole, 

odborné literatury a ţivota ve společnosti, jako celku.      

     Cílem  mé  diplomové práce je vypracování podrobné analýzy osobních nákladů, které 

jsou tvořeny společností  SINIT, a.s. v průběhu pěti let. 

      Práce je členěna do několika částí, které obsahují jak  teoretické  pasáţe z odborné 

literatury,  popis stávajícího systému odměňování v SINIT, a.s., tak i návrhy pro zlepšení 

systému odměňování ve společnosti.  Praktické části – tzn.  popisu  v SINIT, a.s.  je věnována 

třetí a čtvrtá kapitola, ve které jsem tuto problematiku podrobně rozepsala, provedla  analýzu  

a zhodnotila.  

Získané poznatky jsou shrnuty pomocí metody analýzy, rozboru a srovnání. 

 

     V praktické části, jíţ je věnována třetí a čtvrtá kapitola jsou shrnuty dílčí výsledky, které 

jsou promítnuty v doporučení  pro vedení společnosti SINIT, a.s. 

 

     Práce vychází z právního stavu k 31.12.2010.
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2. Teoretické aspekty mzdových nákladů 

2.1  Osobní náklady 

 

     Osobní náklady jsou z účetního  hlediska  zachycovány  v účtové skupině  5 – Náklady  

v  rámci účtové skupiny 52 – Osobní náklady, kde jsou členěny z hlediska vyjádření nákladů 

majících charakter mezd a odměn, dále sociálního pojištění a ostatních sociálních nákladů, a 

kterou tvoří tyto účty: 

 

Mzdové náklady  

Příjmy společníků a členů druţstva ze závislé činnosti 

Odměny členů orgánů společnosti a druţstva 

Zákonné sociální pojištění 

Ostatní sociální pojištění 

Sociální náklady individuálního podnikatele 

Zákonné sociální náklady 

Ostatní sociální náklady 

 

Ve své práci se budu věnovat pouze osobním nákladům tvořenými obchodními společnostmi. 

 

2.2  Mzdové náklady 

 

     Mzdové náklady jsou tvořeny zúčtovanými hrubými mzdami ze současného nebo 

dřívějšího pracovněprávního, sluţebního nebo členského poměru, u nichţ poplatník při 

výkonu práce pro plátce příjmu je povinen dbát příkazů plátce.  

Jedná se o příjmy ze závislé činnosti účtované na základě zúčtovací a výplatní listiny. Hrubé 

mzdy zahrnují mzdu, náhrady mzdy, prémie, odměny, příplatky, naturální mzdu a obdobná 

plnění.  

      Odměňování za práci zaměstnanců v pracovním poměru je upraveno přímo v zákoníku 

práce. Do konce roku 2006 se řídilo dvěma samostatnými zákony, a to zákonem č.1/1992 Sb., 

o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku (zákon o mzdě) a zákonem 

č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých 

dalších organizacích a orgánech (zákon o platu). Terminologické rozlišení odměny za práci na  
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mzdu a plat,  je ale zachováno. Zaměstnanci státu, územních samosprávných celků (krajů, 

obcí),  státních  fondů a  zásadně (aţ na výjimky) i příspěvkových  organizací, resp. školských 

právnických osob a veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízení jsou 

odměňováni platem. Zaměstnanci ostatních zaměstnavatelů jsou odměňováni mzdou. 

Způsob odměňování je u obou okruhů zaměstnavatelů výrazně odlišný. Je proto třeba dbát na 

to, aby vţdy bylo pouţito správné ustanovení zákoníku práce. Jde-li o odměňování mzdou, 

tzn. v podnikatelské  sféře, je nesprávné hovořit o platech, a to i u smluvních mezd manaţerů, 

§ 109 ZP. 

      

     Mzda i plat jsou poskytovány zaměstnanci za práci, a to podle její sloţitosti, odpovědnosti 

a namáhavosti, podle obtíţnosti pracovních podmínek, podle pracovní výkonnosti a 

dosahovaných pracovních výsledků. 

      

     Mzdou či platem jsou i doplatky ke mzdě či platu, jimiţ jsou doplatky do minimální mzdy 

nebo nejniţší úrovně  zaručené mzdy a doplatky při převedení na jinou práci. 

      

     Za práci na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr přísluší zaměstnanci 

odměna.  

      

     Při stanovení mzdy,  platu i odměny z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a 

při   jejich  diferenciaci   mezi   zaměstnanci   musí  zaměstnavatel   respektovat   pravidlo,  ţe  

za stejnou práci a za práci stejné hodnoty přísluší stejná mzda, plat či odměna.  

Zakotvuje  se tím rovnost zaměstnanců v odměňování, § 13 odst.2 písm. b) a c) ZP. 

      

     Pokud zaměstnanci dostávají jiné poţitky, ať uţ jiţ peněţité nebo nepeněţité, které nejsou 

poskytovány za práci, ale jen v souvislosti se zaměstnáním, nejde o mzdu a ani o plat. Jsou to 

různé  podnikové   tzv.  benefity, např.  při  ţivotních,  pracovních   nebo firemních výročích a 

při odchodu do důchodu, § 224 odst. 2 ZP. Pro  rozlišení, zda určité plnění je či není mzdou 

nebo platem, není rozhodující jeho označení jako „odměna“. Tímto pojmem totiţ mohou být 

označeny jak mzdové sloţky, tak i plnění, která nemají mzdovou povahu. 
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Ve své práci jsem se zaměřila pouze na organizaci v podnikatelské sféře, a proto se dále budu 

zabývat pouze „mzdou“. 

      

     Mzda se sjednává v kolektivní smlouvě, pracovní smlouvě nebo jiné individuální smlouvě. 

Mzda musí být sjednána nebo stanovena písemně před výkonem práce, za kterou přísluší.  

Zaměstnavatel můţe uplatnit jakýkoliv mzdový systém, ať jiţ s tarifní mzdou nebo bez ní, 

různé formy mzdy (časovou, úkolovou, podílovou) a můţe zavést různé sloţky mzdy (prémie, 

odměny, příplatky aj.). 

      

     Mzda je splatná po vykonání práce, a to nejpozději do konce následujícího kalendářního 

měsíce následujícího po měsíci, ve kterém vznikl nárok na mzdu nebo na některou její 

sloţku.
1
 V rámci období, v němţ je mzda splatná, musí zaměstnavatel určit pravidelný 

výplatní termín. 

Mzda se zaokrouhluje na celé koruny nahoru. Mzda se vyplácí na pracovišti a v pracovní 

době, nebyla-li dohodnutá jiná doba a jiné výplatní místo. Tím se zásadně rozumí hotovostní  

výplata  mzdy. Zaměstnanec na ni má právo. Výplata mzdy bezhotovostním způsobem je 

výjimkou z obecné zásady, ţe mzda se vyplácí na pracovišti a v pracovní době. Proto zákoník 

práce takový způsob vyplácení mzdy podmiňuje ţádostí zaměstnance.
2
 

 

2.2.1 Složky mzdy 

 

     Mzdou jsou peněţitá plnění nebo plnění peněţité hodnoty (tzv. naturální mzda) 

poskytována zaměstnavatelem zaměstnanci za vykonanou práci, a to podle její sloţitosti, 

odpovědnosti a namáhavosti, podle obtíţných pracovních podmínek, pracovní výkonnosti a 

dosahovaných pracovních výsledků.
3
 

     Pokud je mzda poskytována ve formě naturální mzdy např. výrobky, výkony, práce a 

sluţby, musí být vyjádřena v penězích tak, aby odpovídala jejich obvyklé ceně nebo 

poskytnuté slevě. Potom se naturální mzda  zahrnuje do hrubé mzdy. 

 

Složky mzdy: 

1) základní mzda neboli zaručená mzda 

                                                 
1
 § 141 odst. 1 zákona č. 262/2006  Sb., Splečná ustanovení o mzdě, platu, odměně z dohody a odměně za 

pracovní pohotovost 
2
 §  142 odst. 1,2,3 zákona č. 262/2006 Sb.  

3
 § 109 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb. , Mzda, plat a odměna z dohody 
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2) příplatky (povinné složky mzdy) 

- za dobu práce přesčas 

- za dobu práce ve svátek 

- za dobu noční práce 

- za práci ve ztíţeném pracovním prostředí 

- za  práci v sobotu a v neděli 

3) nepovinné složky mzdy (záleží na zaměstnavateli) 

- za dobu pracovní pohotovosti 

- osobní příplatek 

      

     Odměňování a řízení odměňování se netýká jen peněţních odměn a zaměstnaneckých 

výhod. Týká se rovněţ nepeněţního a nehmotného odměňování, jako je uznání a pochvala, 

příleţitosti ke vzdělání a rozvoji a růst pravomocí a odpovědnosti při výkonu práce. Obecným 

cílem je odměňovat lidi slušně, spravedlivě a důsledně podle jejich hodnoty pro organizaci, 

aby to poslouţilo budoucímu dosahování strategických cílů organizace. viz Armstrong (2009, 

str. 20) 

 

Cíle řízení odměňování viz. Armstrong (2009, str. 20): 

 odměňovat lidi podle hodnoty, kterou vytvářejí; 

 propojovat postupy v odměňování s cíli podniku a podnikání i s hodnotami a 

potřebami pracovníků; 

 odměňovat správné věci, aby bylo jasné, co je důleţité z hlediska chování a výsledků; 

 pomáhat získávat a udrţovat si potřebné vysoce kvalitní pracovníky; 

 motivovat lidi a získávat jejich oddanost a angaţovanost; 

 vytvářet kulturu vysokého výkonu. 

 

     Cílů řízení odměňování se dosahuje pomocí  vytváření a realizace strategií, politiky, 

procesů a postupů, které vycházejí z filozofie odměňování, jsou v souladu s principy 

distribuční spravedlnosti a přirozeného práva, fungují slušně, spravedlivě, důsledně, logicky a 

transparentně,  jsou provázány s podnikovou strategií, odpovídají souvislostem, podmínkám a 

kultuře organizace, odpovídají účelu a pomáhají vytvářet kulturu vysokého výkonu viz 

Armstrong (2009, str. 20). 
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2.2.2.  Minimální mzda 

  

     Mzda nesmí být niţší neţ minimální mzda. Její výše je stanovena nařízením vlády. V roce 

2010 se minimální mzda nezvýšila (výraznější zvýšení bylo naposledy v roce 2006). Její 

základní sazba činí 8.000,- Kč/měsíčně resp. 48,10 Kč/hodina. Hodinová sazba je stanovena 

pro pracovní dobu 40 hodin týdně, při jiné (zkrácené) délce stanovené týdenní pracovní doby 

se tato sazba minimální mzdy úměrně zvýší. Nedosáhne-li celková mzda zaměstnance výši 

minimální mzdy, náleţí mu doplatek do minimální mzdy.
4
 

 

2.2.3 Zaručená mzda a její nejnižší úroveň 

 

     Zákoník práce  zavedl pojem zaručená mzda, kterou je mzda nebo plat, na kterou 

zaměstnanci vzniklo právo. 

      Nejniţší úrovně zaručené mzdy nahradily dřívější minimální mzdové tarify. Ty se do roku 

2006 vztahovaly jen na odměňování mzdou, a to u zaměstnavatelů, u kterých nebyla mzda 

sjednána v kolektivní smlouvě. Na rozdíl od toho nejniţší úrovně zaručené mzdy se vztahují 

pouze na zaměstnance, jejíţ mzda není sjednána v kolektivní smlouvě a nově i na 

zaměstnavatele odměňující platem. 

 

2.3. Příjmy společníků a členů družstva ze závislé činnosti 

 

     Tyto náklady vznikají prací členů druţstev, společníků a jednatelů společnosti s ručením 

omezeným a   komanditistů  komanditní společnosti, a to i kdyţ nejsou   povinni   při  výkonu  

práce pro druţstvo dbát příkazů jiné osoby. Tyto osoby mají pro účely zákona o daních 

z příjmů statut zaměstnance. Příjem je povaţován za příjem ze závislé činnosti, ze kterého se 

odvádí sociální a zdravotní pojištění a je zdaňován dle § 6 zákona o daních z příjmů. Tyto 

odměny jsou daňově uznatelným výdajem.  

 

 

 

                                                 
4
 § 111 odst. 1,2   zákona č. 262/2006 Sb. , Minimální mzda 
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2.4. Odměny členům orgánů společnosti a družstva 

      

     Odměny  (funkční poţitky)  členů orgánů  společnosti a  druţstva jsou  další příjmy patřící  

do skupiny osobních nákladů, přičemţ se musí jednat o kolektivní orgán společnosti, a platí , 

ţe výši vyplácených odměn schvaluje valná hromada společnosti. Statutární kolektivní orgány 

obchodních společností a druţstva vymezuje Obchodní zákoník, jsou to např. představenstvo, 

dozorčí  rada aj. Tato odměna statutárních kolektivních orgánů společnosti není daňově 

uznatelný výdaj a vyplacené odměny jsou součástí vyměřovacího základu pouze pro 

zdravotní pojištění. 

2.5 Zákonné sociální pojištění 

     

     V této skupině nákladů se zachycuje zákonné sociální pojištění, které je organizace 

povinna hradit za zaměstnance. Toto je upraveno předpisy: 

a) zákon č. 592/1992 Sb. o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění 

pozdějších předpisů 

b) zákon č. 589/1992 Sb. o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní 

politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů 

 

2.5.1 Zdravotní pojištění 

 

     Veřejné zdravotní pojištění je druh zákonného pojištění, na jehoţ základě je hrazena 

zdravotní péče poskytnutá pojištěnci jako např. ošetření u lékaře, pobyt v nemocnici aj. 

 

Zákon rozlišuje tyto skupiny plátců pojistného: 

 stát (např. za nezaopatřené děti,  poţivatele důchodů, ţeny na mateřské a rodičovské 

dovolené, uchazeče o zaměstnání, osoby ve vazbě nebo ve výkonu trestu odnětí  

svobody aj.) 

 zaměstnavatelé (FO nebo PO, pokud zaměstnává alespoň jednoho zaměstnance a má 

sídlo nebo trvalý pobyt na území ČR) 

 osoby samostatně výdělečně činné 

 pojištěnci uvedení  v § 5 písm. c) zákona č. 48/1997 Sb., za které se povaţují osoby 

s trvalým pobytem na území ČR nespadající do výše uvedených kategorií, kdy 
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současně za ně neplatí pojistné stát, pokud uvedené skutečnosti trvají po celý 

kalendářní měsíc. 

 

     Z  toho vyplývá, ţe zaměstnavatel je plátcem pojistného za své zaměstnance. 

     Výše  pojistného   je   stanovena      na   13,5%  z vyměřovacího   základu,   přičemţ   platí  

za zaměstnance  9 %  a  4,5 % hradí zaměstnanec sám ze svého příjmu prostřednictvím 

zaměstnavatele. 

     Vyměřovacím základem u osoby v pracovním poměru je úhrn příjmů zúčtovaných jí 

zaměstnavatelem v souvislosti s výkonem zaměstnání, které zakládá účast na nemocenském 

pojištění nebo se zaměstnáním. 

     Rozhodným obdobím, z něhoţ se zajišťuje vyměřovací základ za zaměstnance, je 

kalendářní měsíc.  

     V  roce   2010   činí   minimální   mzda   (tzn.  minimální vyměřovací základ zaměstnance)  

částku 8 000 Kč. 

     Maximální vyměřovací základ v roce 2010 činí 1 707 048 Kč, přesáhne-li v kalendářním 

roce úhrn vyměřovacích základů zaměstnance maximální vyměřovací základ, neplatí 

zaměstnanec ani zaměstnavatel v tomto kalendářním roce pojistné z částky přesahující tento 

maximální vyměřovací základ. 

 

2.5.2 Sociální zabezpečení a státní politika zaměstnanosti 

 

 

     Pojistné na sociální pojištění včetně příspěvku na státní  politiku zaměstnanosti je určeno 

na úhradu výdajů na: 

 dávky nemocenského pojištění 

 dávky důchodového pojištění 

 dávky a sluţby státní politiky zaměstnanosti 

a je příjmem státního rozpočtu. 

 

Zákon stanovuje tyto skupiny plátců pojistného: 

 zaměstnanci 

 zaměstnavatelé 

 osoby samostatně výdělečně činné 

 osoby účastné dobrovolného důchodového pojištění 



  - 15 -  

 

     Z hlediska vztahu k OSSZ je rozhodující velikost účetní jednotky. Zaměstnavatelé se dělí 

na organizace – mající více neţ 25 zaměstnanců (o nemocenském pojištění a sociálním 

zabezpečení účtují, zúčtovávají je společně s příjmy ze závislé činnosti a také je vyplácejí, 

vůči OSSZ pak uplatňují závazek či pohledávku) a na tzv. malé organizace – mající do 25 

zaměstnanců (účetní jednotka o nárocích na dávky neúčtuje, účtují pouze o závazku a odvodu 

pojistného, veškeré dávky jsou OSSZ vyrovnávány přímo se zaměstnanci, OSSZ je za malou 

organizaci vypočítává a vyplácí). 

     Výše pojistného je stanovena na 31,5 % z vyměřovacího základu, přičemţ zaměstnavatel 

platí za zaměstnance 25%  a zaměstnanec 6,5 %, které je mu sraţeno ze mzdy 

zaměstnavatelem. 

     Vyměřovací základ je stejný jako u zdravotního pojištění. 

 

2.6 Ostatní sociální pojištění 

     

      Tato sloţka nákladů je tvořena závazky vůči institucím sociálního zabezpečení 

(nemocenského, důchodového, zaměstnaneckého) plynoucí z titulu připojištění nad zákonem 

stanovenou povinnost. 

     Tyto náklady na sociální pojištění nejsou podle zákona o daních z příjmů (§25 odst. 1 

písm. j) povaţovány za náklady na dosaţení, zajištění a udrţení příjmů. 

     Zaměstnavatelé  na  tomto  účtu  často  zachycují  zaplacené   příspěvky   zaměstnancům 

 na penzijní nebo ţivotní pojištění, a to v členění  na daňově uznatelný a neuznatelný náklad.   

 

2.6.1 Penzijní připojištění a životní pojištění 

 

     Penzijní připojištění je výhodnou formou spoření a zároveň umoţňuje vytvořit si finanční 

rezervu na období, kdy jiţ člověk není schopen uskutečňovat jakoukoliv ekonomickou činnost 

a je odkázán na starobní důchod. 

     Platí,  ţe  kaţdý   občan  má moţnost  sníţit  si svůj základ daně o jím zaplacené příspěvky  

na  penzijní  pojištění, a to o částku  převyšující  6 000 Kč ročně,  maximálně  však 12 000 Kč  

za zdaňovací období. U ţivotního pojištění lze základ daně sníţit maximálně o částku v úhrnu 

12 000 Kč za zdaňovací období, a to i v případě, ţe zaměstnanec má uzavřeno více smluv  

s více pojišťovnami. 
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     Pro zaměstnavatele je příspěvek na penzijní připojištění a ţivotní pojištění od roku 2008 

dle zákona o daních z příjmu daňovým výdajem, byl-li  tento  benefit dohodnutý nebo 

sjednaný kolektivní smlouvou či vnitřním předpisem. 

     Pro zaměstnance dle zákona o daních z příjmu je příspěvek zaměstnavatele na penzijní 

připojištění se státním příspěvkem poukázaný na účet jeho zaměstnance u penzijního fondu, 

dále  částky  pojistného, které  hradí  zaměstnavatel  pojišťovně  za  zaměstnance na pojištění    

pro  případ doţití nebo pro případ smrti nebo na důchodové pojištění, a to i při sjednání 

dřívějšího plnění v případě vzniku nároku na starobní důchod nebo plný invalidní důchod, 

nebo v případě smrti (dále jen „soukromé ţivotní pojištění), na základě pojistné smlouvy 

uzavřené mezi zaměstnancem jako pojistníkem a pojišťovnou, která je oprávněna 

k provozování pojišťovací činnosti na území České republiky podle zvláštního předpisu), 

nebo jinou pojišťovnou usazenou na území členského státu EU nebo Evropského 

hospodářského prostoru,  za podmínek, ţe ve smlouvě byla sjednána výplata pojistného plnění 

aţ po 60 kalendářních měsících a současně nejdříve v roce dosaţení věku 60 let, v úhrnu je od 

daně z příjmů fyzických osob osvobozen příjem max. do výše 24 000 Kč ročně od téhoţ 

zaměstnavatele. 

     Od roku 2008 platí, ţe z hlediska osvobození od daně z příjmů fyzických osob 

(zaměstnanců) je limit společný pro oba typy pojištění, pro penzijní připojištění a ţivotní 

pojištění nerozdělen, tudíţ nezáleţí na tom, jaký typ pojištění zaměstnanec má. Souhrnně je 

však pro zaměstnance osvobozen od daně z příjmů FO nepeněţní příjem do výše 24 000 Kč 

za kalendářní rok. 

 

2.7 Zákonné sociální náklady 

 

     V této skupině nákladů jsou zachyceny výdaje,  které jsou vynaloţeny v souvislosti 

se zaměstnáváním osob. 

ZDP § 24 odst. 2 písm. j) – výdaje (náklady) na pracovní a sociální podmínky, péči o zdraví a 

zvýšený rozsah doby odpočinku zaměstnanců vynaloţené na: 

 bezpečnost a ochranu zdraví při práci a hygienické vybavení pracovišť; výdaje 

(náklady) na pořízení ochranných nápojů  

 zdravotní preventivní péči poskytovanou zařízením závodní preventivní péče, na 

lékařské prohlídky a lékařská vyšetření 
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 provoz vlastního vzdělávacích zařízení nebo výdaje spojené s odborným rozvojem 

zaměstnanců a rekvalifikací zaměstnanců 

 provoz  vlastního  stravovacího zařízení,    kromě  hodnoty  potravin,  nebo   příspěvku  

      na stravování zajišťované prostřednictvím jiných subjektů a poskytované aţ     do výše  

      55 % ceny jednoho jídla za jednu směnu, maximálně však do výše 70 % stravného      

vymezeného pro zaměstnance při trvání pracovní cesty 5 aţ 12 hodin. Za stravování 

ve vlastním stravovacím zařízení se povaţuje i stravování zabezpečované ve vlastním 

stravovacím zařízení prostřednictvím jiných subjektů 

 práva zaměstnanců vyplývající z kolektivní smlouvy, vnitřního předpisu 

zaměstnavatele, pracovní nebo jiné smlouvy 

 

Dále se do zákonných sociálních nákladů zahrnují: 

 příspěvek na penzijní připojištění nebo ţivotní pojištění (do zákonem stanoveného 

limitu) 

 školení, kurzy z důvodu rekvalifikace 

 zdravotní prohlídky zaměstnanců, bolestné 

 

2.8 Ostatní sociální náklady 

 

     Tato skupina nákladů je tvořena výdaji, které účetní jednotka hradí nad rámec svých 

povinností stanovených ZDP, jako jsou např. příspěvek na závodní stravování nad 55 % 

z ceny hlavního jídla, příspěvek na dětskou rekreaci, ozdravné pobyty a rekondiční pobyty 

zaměstnanců, náklady na studium zaměstnanců při zaměstnání, manaţerské kapitálové ţivotní 

pojištění. Jedná se o tzv. dobrovolné plnění, která jsou ze strany zaměstnavatele poskytována 

zaměstnancům, zachycována by měla být v členění na daňovou uznatelnost. 

Platí, ţe  některé tyto náklady musí být dle ZDP dodaňovány ve mzdě zaměstnancům. 
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3.   Řízení odměňování v SINIT, a. s. 

3.1 Profil společnosti SINIT, a. s. 

 

     Společnost  SINIT, a.s. byla zaloţena zakladatelskou smlouvou jako akciová společnost 

dne 30.3.1998 a vznikla zapsáním do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem 

v Ostravě dne 6.5.1998. 

 

     Předmětem podnikání společnosti SINIT, a.s. je poskytování dodávek a sluţeb v oblasti 

telekomunikací a řídicích systémů. Působnost společnosti je po celém území České republiky. 

Mezi zákazníky patří společnosti Skupiny ČEZ, ale také společnosti z externího trhu.          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

     Sluţby,    které  společnost    SINIT, a.s.  nabízí,  jsou  nabízeny  v    komplexní  rovině,  tj.  

od poradenství a analýz, dále přes projekční činnost, realizaci aţ po následnou servisní 

činnost s nepřetrţitou pohotovostní sluţbou. 

     Jediným akcionářem  (vlastníkem) společnosti SINIT, a. s. je společnost  ČEZ  ICT 

Services, a.s. 

     Tento vlastník ovlivňuje nejen zakázkovou činnost společnosti, ale také nastavení a způsob 

odměňování a ohodnocování zaměstnanců SINIT, a. s. 

      

     Společnost  SINIT, a. s. měla k 31.12.2010 pět regionálních poboček (2x Ostrava, 

Šternberk, Zábřeh na Moravě a Praha) a v hlavním pracovním poměru 31 zaměstnanců, 

přičemţ z toho 9 THP zaměstnanců (manaţeři, vedoucí, administrativa) a zbývajících 22 

realizačně-výkonných zaměstnanců (technici, projektant a specialisté). 

     Společnost je certifikovaná systémem řízení dle ČSN EN ISO 9001 (od roku 2000) a má 

zavedený systém environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001 (od roku 2005). 

Jedním z kroků v souladu s vizí společnosti je získat pevné a významné postavení společnosti 

na trhu a její další technický a ekonomický rozvoj, tak aby byla naplněna očekávání jediného 

akcionáře společnosti SINIT, a.s.  

 

3.2. Organizační schéma společnosti SINIT, a.s.      

    Struktura společnosti v roce 2010 byla tříúrovňová – ředitel společnosti , manaţeři úseku 

Telekomunikace a síť a Řídicí systémy a projektování a vedoucí jednotlivých oddělení.  
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PŘEDSTAVENSTVO
předseda představenstva

místopředseda představenstva

člen představenstva

DOZORČÍ RADA
předseda dozorčí rady

místopředseda dozorčí rady

člen dozorčí rady

Bezpečnostní ředitel

Vedoucí účetní
- personální služby

- fakturace, účetnictví

- interní audit

Ekonom
- plánování

- controlling

Asistent ředitele Referent

- vnitřní služby

- interní audit

- správa majetku

ved. technik servisní technik

Oddělení

Kabelové a datové sítě
vedoucí oddělení

servisní technik

Referát

Telekomunikace
ved. technik

Úsek

Telekomunikace a sítě
Manažer úseku

Technik - montér Technik

- přípravné činnosti

Referát Montáže

Pracoviště Praha
vedoucí referátu

Oddělení Montáže
vedoucí oddělení

projektový manažer

specialista mechanik MRZ ser.tech.telemech.

Oddělení

Řídící systémy
vedoucí oddělení

referent

obchodní činnosti

projektant

Úsek

Řídící systémy a projektování
IManažer úseku

Úsek

 Ředitele
Ředitel společnosti

VALNÁ HROMADA
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3.3 Řízení lidských zdrojů v SINIT, a.s. 

   

     Řízení lidských zdrojů můţe být koncepčně chápáno jako strategický a promyšlený 

logický přístup k řízení toho nejcennějšího kapitálu organizace – lidí, kteří v ní pracují a kteří 

individuálně a kolektivně přispívají k dosahování hospodářských cílů viz. Armstrong  (2008, 

str. 27). 

     

 Personální útvar (úvar lidských zdrojů) se specializuje na řízení a rozvoj lidí v organizaci.  Je 

zapojen do následujících personálních činností:  

 odměňování a mzdové účetnictví 

 personální plánování 

 získávání a výběr pracovníků 

 vzdělávání a rozvoj 

 péče o pracovníky, poskytování zaměstnaneckých výhod 

 personální správa 

 plnění ze zákona vyplývajících povinností 

 další úkoly týkající se zaměstnaneckých vztahů. 

 

     Základní úloha personalistů je poskytování sluţeb „vnitropodnikovým zákazníkům“ –těmi 

jsou  vedení společnosti a jednotliví zaměstnanci. 

 

     Funkci personalisty ve společnosti SINIT, a.s. vykonává jeden zaměstnanec. Management 

společnosti si uvědomuje, ţe jen kvalifikovaní,  vyškolení a motivovaní zaměstnanci mohou 

zaručit dlouhodobě vysokou kvalitu produktů a sluţeb. Proto věnuje náleţitou pozornost 

personální práci, která je odpovědností nejen vedení a personálního útvaru, ale také vedoucích 

zaměstnanců na všech úrovních řízení. 

     Snaţí se vytvářet optimální pracovní prostředí a  podmínky, tak aby zaměstnanci byli 

motivováni podávat optimální pracovní výkon, za který budou nejen dostatečně odměněni 

podle toho jak si jich organizace cení , za hodnotu , kterou vytvářejí , ale aby bylo také 

dosaţeno přiměřeného souladu a rovnováhy mezi dlouhodobými potřebami společnosti a 

potřebami  a osobním rozvojem zaměstnanců. 

     Rovněţ společnosti důsledně dbá na to, aby na pracovištích nedocházelo k ţádné formě 

diskriminace. 



  - 21 -  

  

3.4 Systém odměňování v SINIT, a. s. 

 

     Odměňování v podniku chápeme jako jednu z hlavních personálních činností v řízení 

lidských zdrojů. 

     

      Ve společnosti SINIT, a. s. je zaměstnancům poskytována mzda za odvedenou práci, tyto 

podmínky vycházejí z platné legislativy, ale jsou podrobně popsány a rozpracovány a jasně 

definovány ve vnitřním předpisu – Mzdovém řádu. Nad rámec tohoto ohodnocení jsou všem 

zaměstnancům poskytovány nejrůznější benefity. Nárok na tyto zaměstnanecké výhody jsou 

ve společnosti SINIT, a. s. popsány taktéţ ve vnitřním předpisu – Pravidla poskytování a 

financování výdajů sociálního charakteru. viz. příloha č. 1. 

 

3.4.1  Obecné zásady stanovování a poskytování mzdy 

Kategorizace zaměstnanců 

Zaměstnanci jsou členěni do následujících kategorií: 

 ředitel společnosti, 

 manaţer úseku, 

 vedoucí oddělení, 

 ostatní zaměstnanci 

a) pracovník úseku Ředitele 

b) pracovník realizace 

 

Druhy odměňování zaměstnanců 

Zaměstnanci jsou odměňování jedním z následujících způsobů: 

 dle podmínek smluvní mzdy a  mzdového řádu (ředitel společnosti, manaţeři úseků a 

vedoucí oddělení), 

 dle mzdového řádu (pracovníci úseku Ředitele a pracovníci realizace). 

 

Sloţky mezd 

Ve společnosti jsou vyuţívány následující sloţky mezd: 

-     tarifní mzda, 
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 smluvní mzda, 

 měsíční odměny zaměstnanců, 

 měsíční a čtvrtletní odměny vedoucích oddělení, 

 roční odměna ředitele  společnosti, 

 roční odměna  manaţera úseku, 

-    odměna za získání zakázky, 

-  odměna z obchodního případu 

 odměna za údrţbu vozidel,  

 ostatní sloţky mezd, 

 odměna z fondu vedoucího oddělení, manaţera úseku a ředitele společnosti. 

 

3.4.2  Tarifní mzda 

 

Zařazování pracovních činností a zaměstnanců do tarifních stupňů 

Katalog funkcí 

      Katalog funkcí (KF) je tvořen seznamem pracovních funkcí potřebných a nutných pro 

zajištění činnosti společnosti na základě schválené organizační struktury. Tento katalog slouţí 

pro výpočet normativu mzdových prostředků a struktura odpovídá plánovanému počtu 

zaměstnanců. 

 

Organizační změny a změny pracovních funkcí, mající vliv na katalog funkcí 

     Na základě připomínek a poţadavků z jednotlivých úseků můţe být Katalog funkcí 

aktualizován. Posouzení předloţených katalogových změn a zatřiďování nově vzniklých 

pracovních funkcí do tarifních stupňů provádí vedení společnosti (ředitel společnosti a 

manaţeři úseků).  

     V  případě,  ţe  se  jedná  o  nově  vzniklou  pracovní  funkci, musí být poţadavek doplněn  

o vyplněný formulář „Analýza pracovního místa“, na jehoţ základě se stanovuje tarifní stupeň 

a zpracovává profesiogram. Profesiogram obsahuje podstatu činností příslušného pracovního 

místa, záznam analytického hodnocení práce a další poţadavky pracovního místa včetně 

kvalifikačních poţadavků.  
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Zařazení zaměstnanců a pracovních funkcí do tarifního stupně 

     Zařazení zaměstnanců se provádí na základě druhu práce sjednaného v pracovní smlouvě a 

v souladu s katalogem funkcí. Při zařazování pracovní funkce do tarifního stupně se přihlíţí 

zejména ke sloţitosti, odpovědnosti a namáhavosti práce, které se posuzují podle stupně 

vzdělání,   rozsahu  dalšího  vzdělání  a    praktických  znalostí  a  dovedností    poţadovaných 

pro  výkon této práce, podle sloţitosti předmětu práce a pracovní činnosti, podle organizační a 

řídící náročnosti, podle míry odpovědnosti za škody a za zdraví a bezpečnost, podle fyzické, 

smyslové a duševní zátěţe a působení negativních vlivů práce. 

 

Tarifní stupeň 

     Tarifní stupeň dané funkce uvedený v Katalogu funkcí je závazný. 

 

Kvalifikační poţadavky 

     Vzdělání, včetně odborného zaměření (technické, ekonomické, právní) je uvedeno u kaţdé 

funkce v profesiogramu pracovního místa. Není-li uvedeno odborné zaměření, je poţadavek 

splněn příslušným stupněm vzdělání (všeobecné zaměření). U všech nově zařazovaných 

zaměstnanců je nutno dodrţet stupeň vzdělání. Výjimkou můţe být případ, kdy je místo 

obsazováno na základě výběrového řízení a všichni členové výběrové komise se shodnou, ţe 

skutečně dosaţený stupeň vzdělání a odborné znalosti uchazeče o pracovní místo jsou 

dostačující. V tomto případě však můţe být skutečně dosaţené vzdělání uchazeče maximálně 

o jeden stupeň niţší, neţ je stanovené. Tuto výjimku musí schválit ředitel společnosti. 

 

     Délka  odborné  praxe  je  uvedena  u  kaţdé  funkce v   profesiogramu   pracovního  místa.  

Do délky odborné praxe lze započítávat dobu mateřské dovolené a další mateřské dovolené a 

dobu základní a náhradní vojenské sluţby v případech, kdy zaměstnanec prokazuje schopnost 

práci  vykonávat.  Učební  doba  a  doba  denního  studia  se do odborné praxe nezapočítávají.  

Za správnost zápočtu odborné praxe odpovídá pověřený pracovník úseku Ředitele. 

     V profesiogramu pracovního místa jsou uvedeny další kvalifikační poţadavky (např. 

kvalifikace dle vyhl. 50/78 Sb., apod.).   
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Tarifní soustava 

Tarifní mzda 

      Tarifní mzda je odvozena od korunové náplně příslušného tarifního stupně a rozpětí. 

Tarifní mzda je zaměstnanci stanovena ve mzdovém výměru ve výši měsíčního mzdového 

tarifu (základní mzda).  

Obecné zásady tarifní mzdy 

      Tarifní mzda je poskytována pracovníkům úseku Ředitele a pracovníkům realizace. 

 

Mzdové tarify 

      Tarifní soustava u měsíčního odměňování je tvořena systémem osmi mzdových tarifních 

stupňů s rozpětím. Pro kaţdý tarifní stupeň je stanoveno sedm rozpětí. 

Pro zaměstnance: 

 nově nastupující bez předchozí praxe, 

 mimo hlavní pracovní poměr, 

je pro určení základní mzdy vţdy vyuţíváno základní, tedy 1. rozpětí. 

 

Změny tarifních stupňů  

       Zařazení zaměstnanců do jiných tarifních stupňů v souladu s platným Katalogem funkcí 

se provádí jen při změně funkce. 

 

Změny v rozpětí  

      Změny v rámci intervalu určeného rozpětí můţe navrhovat příslušný vedoucí 

zaměstnanec. 

Změny rozpětí lze provádět: 

 na  základě  pravidelného  ročního  hodnocení  výkonnosti  zaměstnance  s    účinností  

      od 1.1. následujícího roku 

 na  základě  mimořádného  hodnocení   výkonnosti  zaměstnance  po  třech    měsících  

      od přeřazení na novou pracovní funkci, včetně nových nástupů, které jsou určeny    

k zapracování zaměstnance 

 z důvodu porušení pracovní kázně a předpisů BOZP. Tarifní mzda v tomto případě 

nesmí klesnout pod minimální hranici základního rozpětí příslušného tarifního stupně. 

Tuto skutečnost je povinen příslušný vedoucí zaměstnanec postihnutému zaměstnanci 

předem sdělit.  
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3.4.3   Smluvní mzda 

 

Ředitel společnosti a manaţeři úseků 

     Smluvní mzda ředitele společnosti a manaţerů úseků  je upravena manaţerskou smlouvou, 

kterou za společnost podepisuje představenstvo. 

     Manaţerská smlouva obsahuje základní měsíční smluvní mzdu a moţnosti výplaty dalších 

mzdových sloţek (roční odměna).  

     Na výše zmíněné zaměstnance odměňované dle podmínek smluvní mzdy se nevztahují 

podmínky pro tarifní mzdu. 

 

Vedoucí oddělení 

     Smlouvu o mzdě (mzdový výměr) vedoucích oddělení  podepisuje ředitel společnosti. 

Vedoucí oddělení jsou odměňováni základní měsíční smluvní mzdou. Smlouva o mzdě 

(mzdový výměr) obsahuje základní měsíční smluvní mzdu a moţnosti výplaty dalších 

mzdových sloţek (roční odměny, …). 

     Na výše zmíněné zaměstnance odměňované dle podmínek smluvní mzdy se opět 

nevztahují podmínky pro tarifní mzdu. 

 

3.4.4  Odměny zaměstnanců 

 

Obecné zásady odměny zaměstnanců  

     Tyto odměny se týkají všech zaměstnanců společnosti mimo vedení společnosti, tzn. 

ředitele společnosti, manaţerů úseků a vedoucích oddělení. 

 

Periodicita 

     Odměny zaměstnanců jsou definovány a  vypláceny následovně: měsíční odměny ve výši 

23% ze skutečně vyplacené tarifní mzdy v kalendářním  měsíci. 

 

3.4.5  Odměna vedoucího oddělení 

  

Obecné zásady odměny vedoucího oddělení 

     Odměna vedoucího oddělení se týká výhradně vedoucích jednotlivých oddělení, tzn. 

netýká se ředitele společnosti, manaţerů úseků, pracovníků realizace ani pracovníků úseku 

Ředitele. 
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     Odměna je závislá na plnění předem stanovených kritérií. Kritéria, váha hodnocení 

jednotlivých kritérií a výše odměny jsou pro aktuální rok přílohou mzdového výměru 

zaměstnance. 

Periodicita 

Odměnu vedoucího oddělení navrhuje manaţer úseku a schvaluje ředitel společnosti. 

Odměna  vedoucího oddělení je definována jako roční, vyplácena následovně: 

 měsíční záloha ve výši 1/12 z předpokládané roční odměny 

 roční vyúčtování 

 

Podmínky výplaty odměny 

     Odměny je vyplácena měsíčně jako záloha na roční odměnu. Kriterium 1 je hodnoceno 

kumulativně od počátku roku. Pokud na konci kalendářního čtvrtletí dojde k neplnění kriteria 

1, zastavuje se výplata měsíční zálohy do doby, kdy dojde k jeho opětovnému plnění. Pokud 

na konci kalendářního roku dojde k neplnění kriteria 1, vyplacené zálohy v průběhu roku je 

vedoucí oddělení povinen vrátit při ročním vyúčtování odměny na základě auditovaných 

výsledků společnosti. 

 

3.4.6  Roční odměna ředitele společnosti a manažerů úseků 

 

     Roční odměna se týká výhradně ředitele společnosti a manaţerů úseků, tzn. netýká se 

vedoucích oddělení , pracovníků realizace ani pracovníků úseku Ředitele. 

Výše, podmínky a termíny výplaty této odměny jsou součástí manaţerské smlouvy. 

 

3.4.7  Odměna za získání zakázky 

 

     Odměnu za získání zakázky můţou získat všichni zaměstnanci společnosti s výjimkou  

vedení společnosti (ředitel společnosti, manaţeři úseků a vedoucí oddělení) a zaměstnanců na 

pozici referent obchodní činnosti, na které se vztahuje odměna z obchodního případu.      

Odměna za získání zakázky je účtována k tíţi osobního účtu manaţera úseku nebo vedoucího 

oddělení, ve kterém bude zakázka realizována. 

     Manaţeři úseků nebo vedoucí oddělení na základě dohody vyplatí příslušnému 

zaměstnanci odměnu za získání zakázky. Odměna bude obvykle vyplacena aţ po uhrazení 

celkové ceny díla včetně DPH. Manaţer úseku nebo vedoucí oddělení však můţe dle svého 
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uváţení odměnu vyplatit i před zaplacením zakázky. Dohodnutá odměna musí být vyplacena i 

při záporném zůstatku osobního účtu manaţera úseku nebo vedoucího oddělení. Písemné 

dohody o odměnách za získání zakázky musí být před jejich výplatou předány  ke schválení 

řediteli společnosti. Doporučená výše odměny za získání zakázky činí 4 % z přidané hodnoty 

(cena zakázky mínus materiál, mínus subdodávky, mínus ostatní náklady spojené s realizací 

zakázky). Přidaná hodnota zakázky je stanovena před konečným uzavřením zakázky a 

vychází z platné kalkulace zakázky a ekonomické skutečnosti zakázky dle informačního 

systému. 

3.4.8  Odměna z obchodního případu 

 

     Odměna z obchodního případu, která sleduje zvýšení motivace na získávání zakázek pro 

společnost,  se týká výhradně zaměstnanců na pozici referent obchodní činnosti, kteří se 

podílejí na získávání obchodních případů pro společnost.  

 

Výše a podmínky výplaty odměny z obchodního případu jsou: 

 odměna se vztahuje na zakázky s obratem vyšším neţ 10.000,- Kč bez DPH 

 odměna je tvořena odměnou ze zisku – přidané hodnoty, jejíţ výše je určena dle níţe 

uvedené tabulky. Přidaná hodnota je cena zakázky, mínus materiál, mínus 

subdodávky, mínus ostatní náklady spojené s realizací zakázky. Přidaná hodnota 

zakázky je stanovena před konečným uzavřením zakázky a vychází z platné kalkulace 

zakázky a ekonomické skutečnosti zakázky dle informačního systému.  

 

Tab. 3.1 – Odměna z obchodního případu 

Dosažený zisk – přidaná  

hodnota ze zakázky 

Odměna z obchodního případu  

(% ze zisku – přidané hodnoty) 

5,0% - 9,0% 4,0% 

10,0% - 14,0% 6,0% 

> 15,0% 8,0% 

 Zdroj: interní dokumenty SINIT, a.s. 
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 pokud není dosaţeno minimálního zisku – přidané hodnoty 5% se odměna nevyplácí.   

 u zakázek s průběţným plněním (např. servisní smlouvy) můţe být odměna stanovena 

procentem z ročního zisku – přidané hodnoty zakázky v prvním roce existence 

zakázky. 

 vyplacení odměny je podmíněno uhrazením všech závazků objednatele vůči 

společnosti SINIT, a.s. v dané zakázce, na kterou má být odměna vyplacena 

 ředitel společnosti smí omezit výplatu odměny z obchodních případů aţ o 100% 

v případě, ţe zaměstnanec neplní své ostatní povinnosti. 

 v případě sporu  rozhoduje o výši a přidělení odměny ředitel společnosti. 

 

3.4.9  Odměna za údržbu vozidel  

 

     Odměna je vyplácena zaměstnanci, se kterým je sepsána Dohoda o svěření vozidla do 

péče.       Měsíční výše odměny je 150 Kč u osobních a dodávkových vozidel, 300 Kč u 

nákladních  vozidel a  těţké  techniky. Odměna  je   vyplácena  kvartálně  na   základě  návrhu  

pověřeného pracovníka úseku Ředitele. Odměny jsou účtovány do nákladů úseku Ředitele. 

V případě zjištění nekvalitní údrţby vozidla pověřeným pracovníkem úseku Ředitele či 

dlouhodobé odstávky vozidla nebude odměna vyplacena.  

 

3.4.10 Ostatní složky mezd 

 

Odměny z fondu ředitele společnosti 

     Odměny  lze  vyplatit  zaměstnancům,  kteří  jsou v pracovním poměru ve společnosti, a to  

za práce, které přesahují rámec jejich povinností vyplývajících z jejich pracovní náplně, např. 

za: 

 splnění úkolů za zaměstnance delší dobu nemocné, 

 zásluhy při likvidaci ţivelných pohrom, 

 zásluhy na rychlém odstranění poruch, 

 záchranu lidského ţivota, 

 provedení mimořádného úklidu a pořádkových prací, 

 mimořádnou iniciativu, 

 zajištění nepředvídaných, mimořádných a sloţitých úkolů a prací zásadního významu 

a charakteru pro celou akciovou společnost, apod., 
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 týmovou práci. 

 

Odměny jsou vyplaceny v termínu výplaty mzdy za příslušný měsíc. 

Výše prostředků určených na odměny je stanovena představenstvem společnosti. 

Ředitel společnosti disponující prostředky určenými na odměny, odpovídá za to, ţe: 

 výše vyplacené částky odměny pro jednotlivce nebyla niţší neţ 200 Kč, 

 nebyly opakovaně vypláceny částky za totoţné mimořádné práce stejným 

zaměstnancům, 

 nedošlo k překročení jim přiděleného limitu odměn. 

 

 

Odměny z fondu manaţera úseku a vedoucího oddělení 

Odměny lze vyplatit zaměstnancům, kteří jsou v pracovním poměru ve společnosti, a to za: 

 mimořádné práce související se zakázkovou činností, 

 mimořádnou iniciativu, 

 zajištění nepředvídaných, mimořádných a sloţitých úkolů a prací zásadního významu 

a charakteru pro celou společnost,  

 týmovou práci. 

 

Odměny jsou vyplaceny v termínu výplaty mzdy za příslušný měsíc. 

Výše prostředků určených na mimořádné odměny je stanovena představenstvem společnosti. 

 

Manaţeři úseků a vedoucí oddělení disponující prostředky určenými na odměny, odpovídají 

za to, ţe: 

 výše vyplacené částky odměny pro jednotlivce nebyla niţší neţ 200 Kč, 

 nedošlo k překročení jim přiděleného limitu mimořádných odměn. 

 

Odměny při významných ţivotních výročích 

     Zaměstnancům, jejichţ pracovní poměr trval ve společnosti nepřetrţitě nejméně 3 roky, 

můţe být při příleţitosti ţivotního jubilea 50 let věku poskytnuta odměna ve výši  2000,- Kč. 

Odměny lze poskytnout nejdříve v termínu, na které připadlo příslušné ţivotní výročí. 

Odměna je vyplácena s přihlédnutím k úrovni dosahovaných výsledků práce a k plnění 

pracovních úkolů a povinností. 
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3.4.11  Mzda a odměna za pracovní pohotovost 

 

Obecná ustanovení 

     Zaměstnanci náleţí za vykonanou práci mzda. Mzdou se rozumí peněţitá plnění 

poskytovaná zaměstnavatelem zaměstnanci za práci. Za mzdu se nepovaţují další plnění 

poskytovaná v souvislosti se zaměstnáním, zejména náhrady mzdy, odstupné, cestovní 

náhrady, výnosy z kapitálových podílů (akcií) a odměna za pracovní pohotovost. 

 

 

Stejná mzda za stejnou práci a za práci stejné hodnoty 

     Podmínky pro poskytování mzdy musí být stejné pro muţe a ţeny. Zaměstnancům, kteří 

vykonávají stejnou práci nebo práci stejné hodnoty, přísluší stejná mzda. Stejnou prací nebo 

prací  stejné  hodnoty  se  rozumí  práce  stejné  nebo  srovnatelné  sloţitosti,  odpovědnosti  a  

namáhavosti,  která  se  koná  ve   stejných    nebo  srovnatelných    pracovních   podmínkách,  

při stejných nebo srovnatelných pracovních schopnostech a pracovní způsobilosti 

zaměstnance a při stejné nebo srovnatelné pracovní výkonnosti a výsledcích práce. 

 

Minimální mzda  

     Při  poskytování  minimální  mzdy se postupuje podle platného nařízení vlády o minimální 

mzdě. 

 

Zaručená mzda a ostatní plnění 

     Zaměstnancům  se  nezávisle  na  hospodářských   výsledcích  společnosti   zaručuje nárok  

na tarifní mzdu, mzdové příplatky, odměnu za pracovní pohotovost a náhrady mezd. 

 

3.4.12   Mzda a náhradní volno za práci přesčas 

 

     Prací přesčas je práce konaná zaměstnancem na příkaz zaměstnavatele nebo s jeho 

souhlasem nad stanovenou týdenní pracovní dobu vyplývající z předem stanoveného 

rozvrţení pracovní doby a konaná mimo rámec rozvrhu pracovních směn . 

Prací přesčas není, nadpracovává-li zaměstnanec prací konanou nad stanovenou týdenní 

pracovní dobu pracovní volno, které mu zaměstnavatel poskytl na jeho ţádost. 

Pracovní doba pracovníků realizace je z hlediska charakteru práce nerovnoměrně rozvrţená. 

Vykazuje se skutečnost odpracovaných hodin v jednotlivých dnech měsíce. Nepředpokládá se 

překročení  ročního  pracovního  fondu.  Z  tohoto  důvodu  odpadá  jakákoliv  práce přesčas,  
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mimo nařízenou práci přesčas. 

 Za dobu práce přesčas přísluší zaměstnanci mzda a příplatek k dosaţené mzdě ve výši   

25 % průměrného výdělku. 

 Zaměstnavatel můţe zaměstnanci po dohodě s ním poskytnout náhradní volno, a to 

v rozsahu práce konané přesčas. V tomto případě příplatek nepřísluší. 

 Neposkytne-li zaměstnavatel zaměstnanci náhradní volno do konce třetího 

kalendářního měsíce po výkonu práce přesčas nebo v jinak dohodnuté době, přísluší 

zaměstnanci k dosaţené mzdě příplatek podle věty první. 

 Pokud byla mzda sjednána v pracovní nebo manaţerské smlouvě jiţ s přihlédnutím 

k případné práci přesčas, příplatek ani náhradní volno podle odstavce 1 nepřísluší.  

 

3.4.13  Mzda a náhrada mzdy za svátek 

 

     Za dobu práce ve svátek přísluší zaměstnanci dosaţená mzda a náhradní volno v rozsahu 

práce konané ve svátek, které mu bude poskytnuto nejpozději do konce třetího kalendářního 

měsíce následujícího po výkonu práce ve svátek nebo v jinak dohodnuté době. Za dobu 

čerpání náhradního volna přísluší zaměstnanci náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku.  

Zaměstnavatel se můţe se zaměstnancem dohodnout na poskytnutí příplatku k dosaţené mzdě 

nejméně ve výši průměrného výdělku místo náhradního volna.  

 

     Zaměstnanci, který nepracoval proto, ţe svátek připadl na jeho obvyklý pracovní den, 

přísluší náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku nebo jeho části za mzdu nebo část mzdy, 

která mu ušla v důsledku svátku. 

      

     Náhrada mzdy za svátek nepřísluší zaměstnanci, který neomluveně zameškal směnu 

bezprostředně předcházející svátku nebo bezprostředně po něm následující nebo směnu 

nařízenou zaměstnavatelem  na svátek, popřípadě část některé z těchto směn. 

 

3.4.14   Mzda za noční práci 

 

     Za dobu noční práce přísluší zaměstnanci dosaţená mzda a příplatek ve výši 10 % 

průměrného výdělku. 
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3.4.15   Mzda za práci v sobotu a neděli 

 

     Za dobu práce v sobotu a neděli přísluší zaměstnanci dosaţená mzda a příplatek ve výši  

10 % průměrného výdělku. 

 

3.4.16   Mzda a příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí  

 

     Za dobu práce ve ztíţeném pracovním prostředí přísluší zaměstnanci dosaţená mzda a 

příplatek. Vymezení ztíţeného pracovního prostředí pro účely odměňování a výši příplatku 

stanoví vláda nařízením. Příplatek za práci ve ztíţeném pracovním prostředí činí 10 % 

minimální mzdy. 

 

3.4.17   Mzda při výkonu jiné práce 

 

     Je-li zaměstnanec převeden na jinou práci, neţ je uvedena v pracovní smlouvě, za níţ 

přísluší niţší mzda, z důvodu: 

 ohroţení nemocí z povolání, 

  karantény nařízené podle předpisů o opatřeních proti přenosným nemocem, 

 odvrácení ţivelní události nebo jiné hrozící nehody nebo ke zmírnění jejich   

bezprostředních  následků, 

 prostoje, který zaměstnanec nezavinil, nebo pro přerušení práce způsobené 

nepříznivými povětrnostními vlivy, 

 přísluší mu po dobu převedení ke mzdě doplatek do výše průměrného výdělku. 

 

3.4.18   Zastupování 

 

     Zaměstnanci, který je na základě rozhodnutí zaměstnavatele - vedoucího zaměstnance 

(ředitele,  vedoucího úseku) písemně pověřen v plném rozsahu zastupováním zaměstnance 

zařazeného ve vyšším tarifním stupni, přísluší mzdové zvýhodnění za zastupování ve výši 

rozdílu mzdových tarifů zastupovaného a zastupujícího, a to s účinností od prvého dne 

zastupování, pokud zastupování trvalo nepřetrţitě alespoň 3 týdny, nejdéle však po dobu 12 

měsíců od prvého dne zastupování.  Pro  stanovení  výše  mzdového  zvýhodnění  se   vychází  

z 1. kroku  příslušných tarifních stupňů a vypočtená částka je maximální. 
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 Při zastupování zaměstnance, který má smluvní plat, se vychází při stanovení mzdového 

zvýhodnění ze skutečných korunových hodnot platů zastupovaného a zastupujícího. 

Pokud pracovní pozice zastupovaného zaměstnance není obsazena, vychází se pro  účely 

stanovení mzdového zvýhodnění z průměrného smluvního platu pouţívaného pro výpočet 

normativu mzdových prostředků. 

 V případech, kdy k zastupování dochází v rámci nepřetrţitého provozu, přísluší mzdové 

zvýhodnění za zastupování zaměstnance, zařazeného ve vyšším tarifním stupni či kroku, 

zaměstnanci, který jej zastupuje na základě rozhodnutí vedoucího zaměstnance. Toto 

zvýhodnění je poskytováno v případech, ţe zastupování trvalo alespoň jednu směnu. 

V těchto případech je zastupující zaměstnanec přeřazen do tarifního stupně a kroku 

zaměstnance zastupovaného. 

 Toto mzdové zvýhodnění nepřísluší zaměstnancům, kteří mají zastupování  v popisu  

pracovní funkce, nebo u nichţ je k případnému zastupování prokazatelně přihlédnuto ve 

mzdě. 

 

3.4.19 Mzda při vadné práci 

 

     Jestliţe zaměstnanec vadně provede montáţ a  opravu, nepřísluší mu za tuto práci mzda. 

Odstraňování oprávněně reklamovaných závad a nedodělků, vzniklých z důvodů uvedených 

v první větě, je prováděno bez nároku na mzdu. 

 

3.4.20   Odměna za pracovní pohotovost 

 

     Pracovní pohotovost je doba, v níţ je zaměstnanec připraven k případnému výkonu práce 

podle pracovní smlouvy, která musí být v případě naléhavé potřeby provedena nad rámec jeho 

rozvrhu pracovních směn. 

Za kaţdou celou drţenou hodinu pracovní pohotovosti přísluší zaměstnanci odměna ve výši: 

-   10 % průměrného hodinového výdělku  

Pokud je zaměstnanec v době pracovní pohotovosti povolán k výkonu práce, náleţí mu za 

výkon této práce mzda odpovídající jejímu charakteru a délce výkonu. Souběh odměny za 

pracovní pohotovost a mzdy za práci nebo náhrady mzdy je vyloučen. 
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3.3  Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnavatele 

 

     Nemůţe-li zaměstnanec konat práci z důvodu uvedených v § 207 odst. a ZP a nebyl-li 

převeden na jinou práci, přísluší mu náhrada mzdy ve výši 80 % průměrného výdělku. 

Nemůţe-li zaměstnanec konat práci z důvodu uvedených v § 207 odst. b ZP a nebyl-li 

převeden na jinou práci, přísluší mu náhrada mzdy ve výši 60 % průměrného výdělku. 

      V ostatních případech, kdy nemůţe zaměstnanec konat práci pro jiné překáţky na straně 

zaměstnavatele neţ jsou uvedeny v § 207 ZP, přísluší mu náhrada mzdy ve výši průměrného 

výdělku. 

      Tato náhrada můţe být poskytnuta na nezbytně nutnou dobu. O jejím pouţití rozhoduje 

ředitel společnosti po předchozím informování členů představenstva. 

 

3.4  Splatnost mzdy, výplata mzdy, srážky ze mzdy 

3.4 1  Splatnost mzdy 

 

      Mzda je splatná po vykonání práce, a to nejpozději v kalendářním měsíci následujícím po 

měsíci, ve kterém vznikl zaměstnanci nárok na mzdu nebo na některou její sloţku. 

     Výplatní termín je stanoven na 15. den následujícího měsíce. Připadne-li na tento termín 

den pracovního klidu, pak se výplatním termínem stanovuje nejbliţší předchozí pracovní den. 

      Podklady pro výpočet mzdy, popřípadě náhrady mzdy, se odevzdávají do třetího 

pracovního dne v měsíci následujícím.  

 

3.4.2  Výplata mzdy 

 

      Mzda se vyplácí zaměstnancům v zákonných penězích (§ 16 odst. 1 zákona č. 6/1993 Sb., 

o České národní bance), přičemţ se zaokrouhluje na celé koruny směrem nahoru. 

      Zaměstnanci se částka k výplatě mzdy (náhrady mzdy), popřípadě jiného peněţního 

plnění, po provedení sráţek ze mzdy podle příslušných právních předpisů, poukazuje měsíčně 

zpravidla na jeho účet u peněţního ústavu na základě zaměstnancem podané ţádosti o výplatu 

mzdy prostřednictvím účtu zaměstnance. 

     Zaměstnanec, kterému bude na základě ţádosti poukazována mzda na účet, je povinen 

nejpozději při nástupu do zaměstnání písemně oznámit pověřenému pracovníkovi úseku 
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Ředitele číslo účtu a peněţní ústav, ke kterému mu bude poukazována mzda dle předchozího 

odstavce. 

     Mzda (náhrada mzdy) je poukazována zaměstnanci na jeho účet vţdy nejpozději k datu 

stanovenému jako výplatní termín.  

     Jiná peněţní plnění ze strany společnosti budou na účet zaměstnance poukazována vţdy 

v nejbliţším následujícím výplatním termínu po vzniku nároku na jejich výplatu. 

     Zaměstnancům, kteří vykonávají práce na základě uzavřené dohody o provedení práce, lze 

mzdu vyplácet v Kč na příslušné pokladně vţdy 15. dne následujícího měsíce. Připadne-li 

výplatní den na den pracovního klidu, vyplácí se mzda v nejbliţším předchozím pracovním 

dnu. 

     Při měsíčním vyúčtování mzdy (náhrady mzdy) je zaměstnavatel povinen vydat 

zaměstnanci písemný doklad obsahující údaje o jednotlivých sloţkách jeho mzdy (náhrady 

mzdy) a o provedených sráţkách. Na ţádost zaměstnance mu budou předloţeny k nahlédnutí 

doklady, na jejichţ základě byla mzda vypočtena. 

 

3.4.3  Srážky ze mzdy 

 

     Sráţky  ze  mzdy,  z  odměny  za  pracovní  pohotovost  a  z  náhrady mzdy lze provést jen  

na základě dohody o sráţkách ze mzdy nebo dohody o uznání dluhu a způsobu úhrady. Jinak 

můţe zaměstnavatel srazit ze mzdy jen sráţky uvedené v § 147 ZP mohou být zaměstnancům 

provedeny jen takové sráţky, které upravují obecně závazné právní předpisy. Pořadí sráţek ze 

mzdy stanoví vláda nařízením. 

 

3.5 Průměrný výdělek pro pracovněprávní účely 

 

     Průměrný výdělek pro pracovněprávní účely se zjišťuje z hrubé mzdy zúčtované 

zaměstnanci k výplatě v rozhodném období a z doby odpracované v rozhodném období. 

     Rozhodným obdobím je předchozí kalendářní čtvrtletí; průměrný výdělek se zjišťuje k 

prvnímu dni následujícího kalendářního měsíce. 
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     Při vzniku zaměstnání v průběhu předchozího kalendářního čtvrtletí je rozhodným 

obdobím doba od vzniku zaměstnání do konce kalendářního čtvrtletí. 

     Jestliţe je průměrný výdělek niţší neţ minimální mzda, na níţ by zaměstnanci vznikl 

nárok v tom kalendářním měsíci, v němţ vznikla potřeba průměrný výdělek pouţít, zvýší se 

průměrný výdělek na výši odpovídající této minimální mzdě. 

     Jestliţe  zaměstnanec v rozhodném období neodpracoval alespoň 22 dnů, pouţívá  se místo 

průměrného výdělku pravděpodobný výdělek. Pravděpodobný výdělek se zjistí z hrubé mzdy, 

které zaměstnanec dosáhl od počátku rozhodného období, popřípadě z hrubé mzdy, které by 

zřejmě dosáhl. 

     U zaměstnance, který byl pro ohroţení nemocí z povolání převeden na jinou práci dle § 41 

ods.1 písm.a,b) ZP a u něhoţ byla nemoc z povolání zjištěna teprve po tomto převedení, se 

vychází při výpočtu náhrady za ztrátu na výdělku, pokud je to pro zaměstnance výhodnější, 

z průměrného výdělku zjištěného naposled přede dnem převedení na jinou práci. 

     Při zjišťování průměrného i pravděpodobného výdělku ze mzdy, poskytované za delší 

období neţ je kalendářní čtvrtletí, se započítává poměrná část připadající na kalendářní 

čtvrtletí; zbývající část (části) této mzdy se zahrne do hrubé mzdy při zjišťování průměrného 

výdělku v dalším období (dalších obdobích). Počet dalších období se určí podle celkové doby, 

za niţ se mzda poskytuje. Do hrubé mzdy se pro účely zjišťování průměrného výdělku zahrne 

v rozhodném období poměrná část mzdy odpovídající odpracované době. Mzdou za delší 

období, neţ je kalendářní čtvrtletí, jsou tyto sloţky. 

     Vykonává – li zaměstnanec práci v několika pracovních vztazích u společnosti, posuzuje 

se mzda v kaţdém pracovním vztahu samostatně. 

 

3.6  Odstupné a odchodné 

3.6.1 Odstupné 

 

     Zaměstnancům, u nichţ dochází k rozvázání pracovního poměru výpovědí danou 

zaměstnavatelem z důvodů uvedených v § 52 písm. d) zákoníku práce nebo dohodou ze 

stejných důvodů, přísluší odstupné ve výši 12 násobku průměrného měsíčního výdělku. 



  - 37 -  

     Zaměstnancům, u nichţ dochází k rozvázání pracovního poměru výpovědí danou 

zaměstnavatelem z důvodů uvedených v § 52 písm. e) zákoníku práce nebo dohodou ze 

stejných důvodů, se stanoví odstupné podle následujících pravidel: 

 

Tab. 3.2 – Maximální výše odměny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: interní dokumenty SINIT, a.s. 

      

     Zaměstnancům, jimţ zaměstnavatel při rozvázání pracovního poměru z důvodů uvedených 

v § 52 písm. a) aţ c) zákoníku práce nezajistí nebo nezprostředkuje ve společnostech, které 

patří do Skupiny ČEZ, jiný pracovní poměr na dobu trvání uvedenou ve stávající pracovní 

smlouvě bez zkušební doby, nebo zaměstnanec sám takový pracovní poměr se společností 

Skupiny ČEZ bezprostředně neuzavře, je vypláceno další odstupné nad rámec § 67 zákoníku 

práce v těchto případech: 

 

 Pokud jejich pracovní poměr skončil dohodou z důvodů uvedených v § 52 písm. a) aţ c) 

zákoníku práce dříve, neţ by jim začala plynout výpovědní doba stanovená zákoníkem 

práce pro výpověď z důvodu organizačních změn, se odstupné stanovené v § 67 zákoníku 

práce zvyšuje o dvojnásobek jejich průměrného měsíčního výdělku. V případě, ţe bude na 

návrh zaměstnavatele uzavřena dohoda o rozvázání pracovního poměru z důvodů 

uvedených v § 52 písm. a) aţ c) v průběhu výpovědní doby, odstupné stanovené v § 67 

zákoníku práce se zvyšuje vţdy o jednonásobek průměrného měsíčního výdělku za 

kalendářní měsíc, o který skončil pracovní poměr dříve před uplynutím výpovědní doby.  

 

 V případech ukončení pracovního poměru z důvodů uvedených v § 52 písm. a) aţ c) 

zákoníku práce se odstupné stanovené v § 67 zákoníku práce zvyšuje zaměstnancům o 

Doba zaměstnání u zaměstnavatele 

(v letech) 
Maximální výše odměny 

(v poštu násobků průměrných měsíčních výdělků zaměstnance) 

5-10 

 

10-15 

 

15-20 

 

20-25 

 

více neţ 25 

 

5 

 

6 

 

7 

 

9 

 

10 
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níţe uvedené násobky průměrného výdělku v závislosti na nepřetrţitě odpracovaných 

letech u zaměstnavatele nebo v energetice podle následujících pravidel: 

 

Tab. 3.3 – Maximální výše odměny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Zdroj: interní dokumenty SINIT, a.s. 

       

      U   osamělých  zaměstnanců  pečujících  o dítě se odstupné zvyšuje o 1 průměrný výdělek  

na  kaţdé  nezaopatřené  dítě.  Dítětem  se   rozumí   svobodné  dítě  připravující  se soustavně  

na budoucí povolání, max. do 26 let věku. 

      Pokud   od    předchozího  zaměstnavatele  v   rámci  Skupiny  ČEZ  zaměstnanec   odešel  

z organizačních důvodů a neobdrţel odstupné zvýšené podle počtu let v energetice započítané 

v dané energetické společnosti, započítává se mu do počtu odpracovaných let v energetice 

doba nepřetrţitého trvání pracovního poměru u zaměstnavatele včetně doby mateřské 

dovolené, rodičovské dovolené, tj. do 3 let věku dítěte, trvá-li po tuto dobu pracovní poměr. 

Dále se mu započítává doba nepřetrţitého trvání pracovního poměru v REAS a ČEZ; rovněţ 

se započítává doba nepřetrţitého pracovního poměru u jiných zaměstnavatelů Skupiny ČEZ 

vzniklých po datu 1. 4. 2004. 

     Doba pracovního poměru u jiných zaměstnavatelů Skupiny ČEZ se v takovém případě 

započítává, pokud pracovní poměry na sebe bezprostředně navazují. Započítává se tak, jak 

byla u posledního zaměstnavatele  stanovena. Potvrzení  o délce  trvání  pracovního  poměru a 

 o tom, zda bylo poskytnuto odstupné na základě odpracovaných let, vydá poslední 

zaměstnavatel. Započtení odpracované doby u jiných zaměstnavatelů Skupiny ČEZ neţ výše 

uvedených můţe schválit ředitel společnosti. 

Doba zaměstnání u zaměstnavatele 

(v letech) 
Maximální výše odměny 

(v poštu násobků průměrných měsíčních výdělků 

zaměstnance) 

2-5 

 

5-10 

 

10-15 

 

15-20 

 

20-25 

 

více neţ 25 

 

1 

 

2 

 

4 

 

6 

 

8 

 

10 
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     Při zápočtu let práce v energetice pro odstupné se nerozlišuje, zda při předchozí změně 

zaměstnání v rámci Skupiny ČEZ dle § 52 písm. a – c) zaměstnanec obdrţel nebo neobdrţel 

zvýšené odstupné podle počtu odpracovaných let v energetice. 

 

 

 

3.6.2 Odchodné 

 

     Při příleţitosti prvního skončení pracovního poměru po nabytí nároku na starobní nebo 

plný invalidní důchod je vypláceno zaměstnancům, jejichţ pracovní poměr trvá více neţ 5 let, 

odchodné. Délka pracovního poměru je pro tento účel posuzována  jako počet odpracovaných 

let u zaměstnavatele nebo v energetice. Při zápočtu let práce v energetice se v tomto případě 

nerozlišuje, zda při předchozí změně zaměstnání v rámci Skupiny ČEZ dle § 52 písm. a – c) 

zaměstnanec obdrţel nebo neobdrţel zvýšené odstupné podle počtu odpracovaných let 

v energetice. 

     Výše odchodného je stanovena v závislosti na posouzení pracovního výkonu zaměstnance 

podle odpracovaných let v energetice následovně: 

 

Tab. 3.4 – Maximální výše odměny 

      

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: interní dokumenty SINIT, a.s. 

      

     Odchodné je kráceno za kaţdé 3 měsíce, po něţ trvá pracovní poměr po datu vzniku 

nároku na řádný starobní důchod o jednonásobek průměrného výdělku zaměstnance. 

Minimální výše odchodného činí jednonásobek průměrného výdělku zaměstnance. 

  

Doba zaměstnání u zaměstnavatele 

(v letech) 
Maximální výše odměny 

(v poštu násobků průměrných měsíčních výdělků zaměstnance) 

5-10 

 

10-15 

 

15-20 

 

více neţ 20 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 
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     Při odchodu do předčasného starobního důchodu je v případě rozvázání pracovního 

poměru v souvislosti s důvody dle § 52 písm. a) aţ e) zákoníku práce nebo dohodou dle § 49 

zákoníku práce na výzvu zaměstnavatele zvýšeno odchodné vyplácené při příleţitosti 

odchodu do důchodu v závislosti na počtu dní, o které je urychlen odchod do starobního 

důchodu: 

 

 do 180 dní – o 0,5 násobek průměrného výdělku zaměstnance 

 od 181 do 270 dní – o 1 násobek 

 od 271 do 360 dní – o 1,5 násobek 

 od 361 do 450 dní – o 2 násobek 

 od 451 do 540 dní – o 2,5 násobek 

 od 541 do 630 dní – o 3 násobek 

 od 631 do 720 dní – o 3,5 násobek 

 od 721 do 810 dní – o 4 násobek 

 od 811 do 900 dní – o 4,5 násobek 

 od 901 výše           – o 5 násobek 

 

Souběh odstupného a odchodného v souvislosti s odchodem do důchodu  je moţný. 
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4.  Praktická aplikace osobních nákladů v SINIT, a.s. 
 

 

     Finanční   krize  je  tématem, o  němţ  můţeme  v  současné době  ještě stále  slyšet   téměř 

 ze všech stran. Toto téma je   rozebíráno, snad nejvíce z úst firem, které musí čelit klesající 

poptávce po produkci a sluţbách. Českou ekonomiku krize zasáhla na konci roku 2009.     

Jedním z jejich nejviditelnějších projevů byla rozsáhlá vlna propouštění. 

     Je    faktem,  ţe  osobní   náklady,  jejichţ   podstatnou   část   tvoří   mzdové    náklady,  se  

ve společnostech významně podílí na celkových nákladech,  a proto v případech sniţování 

objemu   celkových   nákladů  jsou  zaměstnanci  „první na řadě“. Kromě propouštění se krize  

v   oblasti   lidských   zdrojů  projevuje  také   například  významným   omezováním   nákladů  

na rozvoj a vzdělávání zaměstnanců. 

     Z důvodu trvající krize jsem se rozhodla zpracovat diplomovou práci týkající se této 

problematiky. Jsem přesvědčena o tom,  ţe analýza stávajícího systému a porovnání 

celkových osobních nákladů v období pěti let, by mohla společnosti SINIT, a.s. pomoci 

zhodnotit dopady nejen finanční krize, ale také by výstupy mohly být pouţity  pro revizi 

současného systému odměňování.  

      

     Společnost SINIT, a.s. se „troufám si napsat“ díky délce svého trvání a výsledkům 

hospodaření řadí mezi stabilní společnosti na trhu. Management společnosti si uvědomuje,   

ţe k dosaţení nastavených cílů potřebuje  kvalitní, vyškolené, motivované   a spokojené 

zaměstnance. Snaţí se vytvářet takové pracovní prostředí a podmínky, aby zaměstnanci byli 

motivováni podávat optimální pracovní výkon a aby za svou práci byli patřičně odměňováni.  

 

 

4.1 Sociální náklady a zaměstnanecké výhody  

 

     Systém odměňování a tvorba mzdy se ve společnosti řídí jasnými pravidly, které byly 

popsány v předchozí kapitole. Nicméně není to jen měsíční mzda, která je motivací pro 

zaměstnance, ale také rozmanitá škála zaměstnaneckých benefitů, které společnost svým 

zaměstnancům poskytuje, a na které vynakládá nemalý objem finančních prostředků.   
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     Zaměstnanecké výhody neboli „benefity“ jsou jedním ze způsobů, jimiţ se zaměstnavatelé 

snaţí získat a udrţet si zaměstnance.  

 

     Společnost  SINIT, a.s. zaměstnanecké benefity zahrnuje do sociálních nákladů, 

zaměstnancům jsou poskytovány následující zaměstnanecké výhody: 

 

 stravenky (ve výši 70,- Kč, coţ představuje příspěvek ze strany zaměstnavatele ve výši 

38,50 Kč) 

 penzijní připojištění ( 3% z měsíčního  vyměřovacího základu pro sociální 

zabezpečení měsíčně/ zaměstnanec) 

 ţivotní pojištění ( ve výši 666,- Kč měsíčně/zaměstnanec)  

 dovolená (dodatková – jeden týden v roce) 

 rekondiční pobyty, poukázky FlexiPASS (v hodnotě 5.000,- Kč na jednoho 

zaměstnance/ročně) 

 

Zaměstnanecké výhody jsou v SINIT, a.s. poskytovány plošně , tedy automaticky všem 

zaměstnancům. 

 

Graf  4.1 - Sociální náklady na zaměstnance v roce 2010/ročně v Kč 
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7 734
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24 113

Penzijní připojištění Ţivotní pojištění Stravenky Rekondice Celkem
 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Graf 4.2 -Sociální náklady za rok 2010 v Kč  

375 545

239 760

119 65912 530

747 494

Penzijní připojištění Ţivotní pojištění Stravenky

Rekondice Celkem
 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 

 

Tab. 4.1 – Sociální náklady v letech 2006-2010 

 

Sociální náklady v letech 2006-

2010: 2006 2007 2008 2009 2010 

Penzijní připojištění 289 919 345 222 330 145 346 015 375 545 

Ţivotní pojištění 245 754 231 768 256 410 233 766 239 760 

Stravenky 180 055 138 584 137 598 116 118 119 659 

Rekondice 55 594 50 480 42 491 48 068 12 530 

Celkem 771 322 766 054 766 644 743 967 747 494 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Graf 4.3 – Porovnání sociálních nákladů v letech 2006-2010 
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Zdroj: vlastní zpracování 

 

     Mluvíme-li o mzdových nákladech zaměstnavatele, musíme kromě vlastních mezd 

zaměstnanců uvaţovat také o tzv. nepřímých nákladech. Ty jsou převáţně tvořeny sociálním a 

zdravotním pojištěním, ale také zaměstnaneckými výhodami, které zaměstnavatel svým 

zaměstnancům poskytuje. Celkové mzdové náklady na zaměstnance jsou tak výrazně odlišné 

od hrubé mzdy, kterou zaměstnanec na své výplatní pásce vidí. 

 

     Jak  je  z grafu  4.3  patrné  v roce  2009  došlo  k  výraznému poklesu sociálních nákladů, 

 do kterých spadají veškeré zaměstnanecké benefity poskytované společností SINIT, a.s. 

svým zaměstnancům.  Jedním z důvodů poklesu finančních nákladů je odchod dvou 

zaměstnanců v průběhu a na konci roku 2008. Dalším důvodem poklesu nákladů je sníţení 

čerpání částky na rekondiční pobyty zaměstnanců, především pak v roce 2010, kdy pokles 

těchto prostředků byl o téměř 36 tis. Kč za rok.  
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4.2  Celkové osobní náklady v SINIT, a.s. 

Osobní náklady jsou ve společnosti SINIT, a.s. tvořeny těmito skupinami účtů: 

- Mzdové náklady 

- Dohody o provedení práce 

- Odměna za získání zakázky 

- Mzdové náklady – nemocenská 

- Odměny členům společnosti a druţstva 

- Sociální pojištění 

- Zdravotní pojištění 

- Ţivotní pojištění – DU, DN 

- Penzijní pojištění – DU 

- Stravenky 

- Pitný reţim zaměstnanců 

- Zvyšování kvalifikace – DN 

- Rekondiční pobyty 

- Plavenky, poukázky FlexiPASS  

 

 

4.2.1   Vývoj osobních nákladů v SINIT, a.s. 

 

 

 

2010 
  
Tab. 4.2 – Osobní náklady v roce 2010                  (údaje v tis.Kč)  

  

Počet 
Mzdové 

náklady 

Soc. a zdrav. 

zabezpečení 

Odměny členům 

orgánů 

společnosti  

Penzijní 

připojištění 

Ostatní 

náklady 

Osobní 

náklady 

celkem 

Zaměstnanci 28 11 429  4 132 0 313 655 16 529 

Vedení společnosti 3 2 102 715 0 63 321 3 201 

Členové org.společnosti 6 0 0 1 058 0 0 1 058 

Celkem 37 13 531 4 847 1 058 376  976 20 788 

   Zdroj: účetní závěrka SINIT, a.s. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  - 46 -  

2009 
 
Tab. 4.3 - Osobní  náklady v roce 2009                (údaje v tis. Kč) 

  

Počet 
Mzdové 

náklady 

Soc. a zdrav. 

zabezpečení 

Odměny členům 

orgánů 

společnosti  

Penzijní 

připojištění 

Ostatní 

náklady 

Osobní 

náklady 

celkem 

Zaměstnanci 28 10 484  3 449 0 267 596 14 796 

Vedení společnosti 3 2 200 748 0 79 447 3 474 

Členové org.společnosti 6 0 0 1 015 0 0 1 015 

Celkem 37 12 684 4 197 1 015 346  1 043 19 285 

   Zdroj: účetní závěrka SINIT, a.s. 

 

 

 

2008 
 
Tab. 4.4 – Osobní náklady 2008                  (údaje v tis. Kč) 
  

Počet 
Mzdové 

náklady 

Soc. a zdrav. 

zabezpečení 

Odměny členům 

orgánů 

společnosti  

Penzijní 

připojištění 

Ostatní 

náklady 

Osobní 

náklady 

celkem 

Zaměstnanci 30 10 006 3 580 0 268 584 14 438 

Vedení společnosti 3 2 069  724 0 62 430 3 285 

Členové org.společnosti 6 0 0 980 0 0 980 

Celkem 39 12 075 4 304 980 330 1 014 18 703 

    Zdroj: účetní závěrka SINIT, a.s. 

 
 

 

2007 
 
Tab. 4.5 – Osobní náklady 2007 (údaje v tis. Kč) 

  

Počet 
Mzdové 

náklady 

Soc. a zdrav. 

zabezpečení 

Odměny 

členům orgánů 

společnosti 

Penzijní 

připojištění 

Ostatní 

náklady 

Osobní 

náklady 

celkem 

Zaměstnanci 27 8 739 3 125 0 256 570 12 690 

Vedení společnosti 3 2 965 1 038 0 89 532 4 624 

Členové org.společnosti 6 0 0 980 0 0 980 

Celkem 36 11 704 4 163 980 345 1 102 18 294 

  Zdroj: účetní závěrka SINIT, a.s. 
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2006 
 
Tab. 4.6 – Osobní náklady 2006 (údaje v tis. Kč)                 (údaje v tis. Kč) 

  

Počet 
Mzdové 

náklady 

Soc. a zdrav. 

zabezpečení 

Odměny 

členům orgánů 

společnosti  

Penzijní 

připojištění 

Ostatní 

náklady 

Osobní 

náklady 

celkem 

Zaměstnanci 31 9 423 3 139 0 240 592 13 394 

Vedení společnosti 3 1 651 578 0 50 399 2 678 

Členové org.společnosti 6 0 0 497 0 0 497 

Celkem 40 11 074 3 717 497 290  991 16 569 

  Zdroj: účetní závěrka SINIT, a.s. 

 

 

     Ačkoliv sociální náklady, jak je patrné z grafu 4.3 klesají, celkové osobní náklady 

v průběhu pěti  let rostou viz tabulky 4.2 - 4.6.  

     I kdyţ se slovo „krize“ skloňuje ve všech pádech, zaměstnanci společnosti  SINIT, a.s. 

nástup ani průběh krize nikterak nezaznamenali.  

    Nárůst mezd v posledním roce , tedy v roce 2010 činil 10%, a to z důvodu valorizace mezd, 

která naposledy ve firmě proběhla v roce 2005.  

     Mzdové prostředky se podílí 65% na osobních nákladech, sociální náklady na osobních 

pak 3,5%. 

 

4.1 Vývoj průměrného počtu zaměstnanců a průměrné mzdy  

 

   Graf 4.4 - Vývoj průměrného počtu zaměstnanců v letech 2006 aţ 2010: 
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Zdroj: Výroční zpráva SINIT, a.s. 



  - 48 -  

Graf 4.5 - Vývoj průměrného hrubého měsíčního příjmu v letech 2006 aţ 2010: 
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Zdroj: Výroční zpráva SINIT, a.s. 
 
 
 

4.4 Návrhy a doporučení 

 

     Cíle mzdové politiky nelze uskutečnit paralelně, jelikoţ jsou vzájemně rozporné. Přesto 

existuje snaha o soulad mezi spravedlností a akceptovatelností všemi zúčastněnými stranami a 

tento fakt by neměl být nikdy opomíjen. 

     Systém odměňování by se měl opírat o zásady spravedlnosti a rovnosti. Pokud je podstatou 

řízení lidských zdrojů investování do lidského kapitálu, od kterého se očekává a poţaduje 

rozumná míra návratnosti, pak by odměňování pracovníků mělo být diferencované podle 

přínosu pro společnost, ve které tito lidé pracují. 

     Tento fakt si uvědomuje i management společnosti SINIT, a.s. a musím konstatovat, ţe 

systém řízení odměňování v této společnosti je funkční a podrobně zpracován. 

 

Přesto bych navrhla pár zlepšení: 

 

 Odklon od  plošného systému  vyplácení prémií pro zaměstnance 

Systém vyplácení měsíčních prémií ve výši 23% pro všechny zaměstnance, vyjma vedoucích 

pracovníků, je vnímán značně sociálně, tzn. ke krácení dochází pouze v souvislosti s čerpáním 



  - 49 -  

dovolené, či nemocenské. Tudíţ bych zavedla kritéria hodnocení při jejichţ nesplnění, 

nedodrţení  by došlo  ke krácení nároku.  

Navrhuji následující kritéria hodnocení:  

- Zajištění činnosti BOZP, PO (poţární ochrana) a OŢP při maximálním sníţení 

moţných rizik a vzniku mimořádných okolností  

- Plnění povinností dle ISO 9001 a 14001 

Výplata měsíční odměny kaţdého pracovníka realizace by mimo jiné byla  krácena 

v závislosti na splnění plánovaného poměru odpracovaných hodin na zakázkách 

k odpracovaným hodinám dle odpracovaných směn.   

 

Výsledná odměna by se krátila v případě kdy tento poměr klesne pod 80% a to následovně: 

 

 

 

 

 Zavedení nové složky mezd – „nadvýdělek“ 

Současná  situace  ve společnosti  u  pracovníků  realizace je následující. Zaměstnanci pracují  

na zakázkách, které jim kaţdé ráno vedoucí skupiny přiděluje, práce je vykonána. Nicméně 

snaha o úsporu normohodin kalkulovaných na zakázky ze strany  pracovníků realizace je 

zanedbávající, chybí motivace pro jakoukoliv úsporu. 

Proto bych navrhla formu motivování pro zaměstnance realizace v podobě nadvýdělku. 

Vedoucí oddělení má k dispozici rozpočet kalkulovaných hodin na jednotlivé zakázky a tím 

také zná kalkulovaný objem mezd na jednotlivé zakázky (součin normohodin a hodinové 

zúčtovací sazby). Tudíţ by bylo moţné u neukončených zakázek v daném měsíci vyplácet 

akordní úkolovou mzdu  zálohově do výše kalkulovaného objemu zakázky. U zakázek v 

daném měsíci ukončených můţe být doplacen maximálně rozdíl mezi kalkulovaným  

objemem mezd a objemem v minulých měsících skutečně vyplácených . 

Poměr 

100 - 80% 100% 0%

79,9 - 60% 75% -25%

59,9 - 40% 50% -50%

39,9 - 20% 25% -75%

19,9 - 0% 0% -100%

Výše měsíční 

odměny

Krácení měsíční 

odměny
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Zbývající část akordního výdělku můţe, ale nemusí, rozdělit vedoucí oddělení podle 

zhodnocení zásluh jednotlivých zaměstnanců na dosaţení výsledku (úspora normohodin, 

rychlá a kvalitně odvedená práce) formou nadvýdělku.  

 

 Odklon od plošného systému poskytování zaměstnaneckých benefitů 

Ve společnosti jsou zaměstnanecké výhody poskytovány plošně, tedy automaticky 

přidělovány všem zaměstnancům. I přesto, ţe je dnes tento systém povaţován za zastaralý, 

chybí v něm provázanost na výkon zaměstnance a přínos pro firmu. Navrhla bych, aby 

společnost do budoucna zváţila odklon od plošného systému poskytování zaměstnaneckých 

benefitů a zavedla tzv. Cafeteria systém. A to tak, ţe bude vytvořen soubor  zaměstnaneckých 

výhod poskytovaných všem zaměstnancům (např. stravování, zdravotní péče, penzijní 

pojištění, aj.) a dále pak volitelné zaměstnanecké výhody, s vazbou na přínos pro společnost – 

např. na tvorbě HV, úspora reţijních nákladů, aj. 
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5. Závěr 
 

 

     Lidé znamenají pro firmu jednu z nejdůleţitějších výrobních podmínek. Nalezení 

akceptovatelné mzdové struktury všemi zúčastněnými stranami, je stále povaţováno za 

problém, který nemá konečné řešení a je nezbytné, aby zaměstnavatel stále znovu a 

nepřetrţitě ověřoval platnost metod, které aplikuje při jeho zvládání. V rámci své diplomové 

práce jsem zpracovala téma „Analýza osobních nákladů  v SINIT, a. s.“. 

      

     Toto téma jsem si vybrala proto, abych v období doznívající krize, která Českou republiku 

dostihla na konci roku 2009 a zasáhla většinu firem, pro společnost SINIT, a.s.  vytvořila 

zjištění, zda se toto období dotklo i jejich zaměstnanců. Myslím si, ţe zpracování této 

problematiky můţe být pro společnost SINIT, a.s. přínosné. 

      

     Systém odměňování je ve společnosti SINIT, a.s. dostatečně zpracován a dodrţován. Jako 

moderní společnost chápe, ţe o tom, zda budou naplněny její cíle, rozhodují především lidé 

pracující v této společnosti.  

     Analýzou osobních nákladů ve společnosti SINIT, a. s. jsem zjistila, ţe zaměstnanci této 

firmy jsou dostatečně odměňováni a motivováni, ať uţ mzdou, která má ve společnosti 

vzrůstající tendenci, průměrná mzda v roce 2010 činila 32 211,- Kč , nebo také 

zaměstnaneckými  výhodami, které jsou zaměstnancům poskytovány v dostatečné míře a staly 

se nedílnou  součástí systému odměňování. 

Přesto jsem v předchozí kapitole navrhla doporučení pro zkvalitnění stávajícího systému 

odměňování. 

     Pro přeţití společnosti na trhu je naprosto nezbytné a ţivotně důleţité být neustále o krok 

dopředu před ostatní konkurencí, být konkurenceschopní a veškeré své kroky předpovídat a 

neustále inovovat a upravovat své strategické plány do budoucna. Dobrý a reálný plán je 

významným odrazovým můstkem pro stabilitu a ţivotaschopnost podniku. Dílčí součástí 

tohoto plánu je transparentní a akceptovatelný systém odměňování. Vzájemná potřeba 

zaměstnanců a zaměstnavatelů je evidentní a nezvratná. Jeden bez druhého existovat bude jen 

těţko a k vytvoření dobrých vztahů mezi nimi můţe nemalou měrou přispět promyšlený, 

slušný, spravedlivý a transparentní systém odměňování.  
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Seznam zkratek a symbolů 

 
BOZP – bezpečnost, ochrana a zdraví při práci 

DPH – daň z přidané hodnoty 

EU – Evropská unie 

FO – fyzická osoba 

FKSP – Fond kulturních a sociálních potřeb 

HV – hospodářský výsledek 

OSSZ – Okresní správa sociálního zabezpečení 

OŢP – ochrana ţivotního prostředí 

PO – právnická osoba 

THP – Technicko–hospodářský pracovník 

ZDP – Zákon o daních z příjmů 

ZP – zákoník práce 
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Úvodní ustanovení 

Účel a cíl 

Cílem tohoto dokumentu je stanovit jednotná pravidla poskytování a financování výdajů 

sociálního charakteru ve společnosti SINIT, a.s. 

Rozsah závaznosti 

Tento dokument je závazný pro všechny zaměstnance SINIT, a.s. 

Návaznost na dokumenty 

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění. 

Odpovědnosti 
Za zpracování tohoto dokumentu je odpovědný ekonom společnosti. Tato osoba nese rovněţ 

odpovědnost za seznámení všech v procesu zúčastněných zaměstnanců s  tímto dokumentem.  

Dále tento dokument pověřuje všechny zaměstnance SINIT, a.s., kteří jsou do procesu 

zapojeni, plněním úkolů předepsaných tímto dokumentem. 

Definice základních pojmů a zkratky 

Zkratky 

ZP – Zákoník práce 

Poskytování a financování výdajů sociálního charakteru 
Zaměstnavatel se zavazuje s účinností ode dne platnosti tohoto dokumentu poskytovat a 

financovat tyto výdaje sociálního charakteru: 

 zdravotní péče 

 rekondiční pobyty nebo poukázky FlexiPASS 

 stravování 

 penzijní připojištění 

 ţivotní pojištění 

Zdravotní péče 

Společnost SINIT, a.s. ve spolupráci se smluvními lékaři zajistí poskytování potřebné 

zdravotní péče ve vztahu k povaze práce a pracovnímu prostředí v rozsahu obecně závazných 

právních předpisů. 

Financování zdravotní péče 

(1) Společnost SINIT, a.s. se zavazuje hradit provádění vstupních a periodických lékařských 

preventivních prohlídek, které budou provedeny smluvním lékařem. Zaměstnanci jsou 

povinni podle §106 odst. 4 písm. b) ZP se těchto prohlídek zúčastnit. 

(2) Společnost SINIT, a.s. uhradí zaměstnancům pracujícím ve venkovním prostředí tři 

očkovací látky proti onemocnění klíšťovou meningeoencefalitidou. 
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Rekondiční pobyty a poukázky FlexiPASS 

(1) Společnost SINIT, a.s. zabezpečí pro zaměstnance týdenní rekondiční pobyty. Rekondiční 

pobyty budou čerpány z řádné dovolené zaměstnanců. 

(2) Pro rekondiční pobyt bude platiti individuální reţim stanovený lékařem, který jsou 

zaměstnanci povinni dodrţovat. Při nedodrţení podmínek stanovených lékařem můţe být 

zaměstnanec vyloučen z rekondičního pobytu a je povinen uhradit veškeré náklady vzniklé v 

souvislosti s rekondičním pobytem. 

(3) Zaměstnancům, kteří nevyuţijí moţnost rekondičních pobytů, budou poskytnuty 

poukázky FlexiPASS. 

Financování rekondičních pobytů 

Společnost SINIT, a.s. se zavazuje hradit finanční náklady těchto pobytů (ubytování, stravování a 

léčebné procedury). V případě rozvázání pracovního poměru výpovědí nebo dohodou ze strany 

zaměstnance nebo při ukončení pracovního poměru dle par. 55 Zákoníku práce je zaměstnanec 

povinen ke dni skončení pracovního poměru uhradit zaměstnavateli část uhrazeného rekondičního 

pobytu nebo odebraných poukázek FlexiPass. Výše úhrady se rovná ceně rekondičního 

pobytu/obdrţených poukázek FlexiPass :12 * počet měsíců neodpracovaných v kalendářním roce. 

 

Stravování 

Příspěvek na stravování 

Výše příspěvku na stravování zaměstnanců zajišťované prostřednictvím jiných subjektů činí 

55% ceny jednoho jídla za jednu směnu, maximálně však do výše 70% stravného při trvání 

pracovní cesty 5 aţ 12 hodin podle zvláštního právního předpisu. 

Penzijní připojištění  

(1) Příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění bude poskytován ve formě měsíčních 

příspěvků zasílaných přímo na účet penzijního připojištění sjednaného zaměstnancem. 

(2) Zásady pro poskytování měsíčních příspěvků na penzijní připojištění jsou účinné od 1. 1. 

2002. 

(3) Nárok na příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění přísluší všem zaměstnancům, 

kteří mají hlavní pracovní poměr u zaměstnavatele a jsou v evidenčním stavu. Příspěvek na 

penzijní připojištění je zaměstnanci poskytnut nejdříve po uplynutí 3 měsíců jeho pracovního 

poměru u zaměstnavatele. 

(4) Poskytování příspěvku se rovněţ nevztahuje na pracující důchodce, na dohody o pracovní 

činnosti a dohody o provedení práce. 

(5) Příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění můţe být poprvé přiznán zaměstnanci 

pokud doloţí smlouvu nebo dodatek smlouvy o penzijním připojištění, ve kterém bude 

splněna povinnost účastníka informovat penzijní fond o příspěvcích zaměstnavatele. 

(6) Nárok na příspěvek za daný měsíc vzniká zaměstnanci pokud smlouvu nebo dodatek 

smlouvy doloţí nejpozději do posledního pracovního dne daného měsíce. 

(7) Zaměstnancům, kteří v průběhu roku ukončí pracovní poměr či odejdou do 

mimoevidenčního stavu, bude příspěvek naposledy vyplacen v měsíci, ve kterém došlo k 

ukončení pracovního poměru resp. odchodu do mimoevidenčního stavu. 
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(8) Zaměstnancům, kteří přejdou z mimoevidenčního do evidenčního stavu, přísluší příspěvek 

zaměstnavatele na penzijní připojištění za měsíc, ve kterém jsou jiţ zaměstnanci vedeni v 

evidenčním stavu. 

(9) Zaměstnancům, kterým bylo oznámeno rozvázání pracovního poměru výpovědí danou 

zaměstnavatelem z důvodů uvedených: 

- v § 55 ZP se zastavuje poskytování příspěvku v den skončení pracovního poměru 

- v § 52 ZP se zastavuje poskytování příspěvku, a to měsícem, kdy začíná běţet 

výpovědní lhůta 

(10) V případě ukončení penzijního připojištění ze strany účastníka, zaniká zaměstnanci 

nárok na příspěvek zaměstnavatele, a to od měsíce, ve kterém zaměstnanec zaţádal o 

ukončení penzijního připojištění; příspěvek nebude zaměstnanci poskytnut ani v případě 

uzavření následného penzijního připojištění. 

(11) Výše příspěvku klienta - zaměstnance stanovená ve smlouvě na kalendářní měsíc musí 

být minimálně 100,- Kč. 

(12) Smlouva s penzijním fondem musí být uzavřena na jméno zaměstnance. 

(13) Zaměstnanec se zavazuje předloţit zaměstnavateli kopii uzavřené smlouvy, popřípadě 

dodatku smlouvy o penzijním připojištění, z důvodu povinnosti vedení evidence a rozlišení 

zasílaných příspěvků samotným účastníkem penzijního připojištění, zaměstnavatelem či třetí 

osobou (Zákon číslo 170/1999 Sb., §27, odstavec 5). Zaměstnavatel můţe zasílat příspěvek 

penzijnímu fondu pouze se souhlasem samotného účastníka. 

(14) Zaměstnanec je povinen informovat zaměstnavatele o všech změnách podstatných pro 

výplatu příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění zaměstnance. 

Příspěvek na penzijní připojištění 

(1) Výše příspěvku činní 3% z měsíčního vyměřovacího základu pro sociální zabezpečení 

zaměstnance. 

(2) Výše příspěvku se zaokrouhluje na celé Kč dolů. 

(3) Příspěvek nepodléhá dani z příjmů fyzických osob ani odvodům sociálního či zdravotního 

pojištění. 

(4) Částky příspěvků zaměstnavatele na penzijní připojištění vyplacené v jednotlivých 

měsících budou evidovány na výplatním lístku zaměstnance. 

Životní pojištění 

(1) Příspěvek zaměstnavatele na soukromé ţivotní pojištění bude poskytován ve formě 

měsíčních příspěvků, zasílaných přímo na účet pojišťovny, na základě pojistné smlouvy 

sjednané mezi zaměstnancem a pojišťovnou. 

(2) Zásady pro poskytování   měsíčních   příspěvků na soukromé ţivotní pojištění jsou účinné 

od 1. 1. 2005. 

(3) Nárok na příspěvek zaměstnavatele na soukromé ţivotní pojištění přísluší všem 

zaměstnancům, kteří mají hlavní pracovní poměr u zaměstnavatele a jsou v evidenčním stavu. 

Příspěvek na soukromé ţivotní pojištění je zaměstnanci poskytnut nejdříve po uplynutí 3 

měsíců jeho pracovního poměru u zaměstnavatele. 

(4) Poskytování příspěvku se rovněţ nevztahuje na pracující důchodce, na dohody o pracovní 

činnosti a dohody o provedení práce. 

(5) Nárok na příspěvek za daný měsíc vzniká zaměstnanci pokud smlouvu nebo dodatek 

smlouvy doloţí nejpozději do posledního pracovního dne daného měsíce. 



  Příloha č.1 

 

 

(6) Zaměstnancům, kteří v průběhu roku ukončí pracovní poměr či odejdou do 

mimoevidenčního stavu, bude příspěvek naposledy vyplacen v měsíci, ve kterém došlo k 

ukončení pracovního poměru resp. odchodu do mimoevidenčního stavu. 

(7) Zaměstnancům, kteří přejdou z mimoevidenčního do evidenčního stavu, přísluší příspěvek 

zaměstnavatele na soukromé ţivotní pojištění za měsíc, ve kterém jsou jiţ zaměstnanci vedeni 

v evidenčním stavu. 

(8) Zaměstnancům, kterým bylo oznámeno rozvázání pracovního poměru výpovědí danou 

zaměstnavatelem z důvodů uvedených: 

- v § 55 ZP se zastavuje poskytování příspěvku v den skončení pracovního poměru 

- v § 52 ZP se zastavuje poskytování příspěvku, a to měsícem, kdy začíná běţet 

výpovědní lhůta 

(9) V případě ukončení soukromého ţivotního pojištění ze strany účastníka, zaniká 

zaměstnanci nárok na příspěvek zaměstnavatele, a to od měsíce, ve kterém zaměstnanec 

zaţádal o ukončení soukromého ţivotního pojištění; příspěvek nebude zaměstnanci poskytnut 

ani v případě uzavření následného soukromého ţivotního pojištění. 

(10) Smlouva s pojišťovnou musí být uzavřena na jméno zaměstnance. 

(11) Zaměstnanec je povinen informovat zaměstnavatele o všech změnách podstatných pro 

výplatu příspěvku zaměstnavatele na soukromé ţivotní pojištění zaměstnance. 

Příspěvek na soukromé životní pojištění 

(1) Výše příspěvku činí 666,- Kč za kalendářní měsíc. 

(2) Příspěvek nepodléhá dani z příjmů fyzických osob ani odvodům sociálního či zdravotního 

pojištění. 

 

 

 

 

Zdroj: interní dokumenty společnosti SINIT, a.s. 

 


