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1 ÚVOD 

Základem fungování každého podniku je dobře definovaná a implementovaná 

strategie, která zahrnuje několik dílčích částí. Na naplnění této strategie se podílí všichni 

zaměstnanci podniku a snaží se tak splnit firemní cíle. Jedním z dominantních faktorŧ 

úspěchu všech společností je personální strategie, jehož nedílnou součástí je systém 

odměňování zaměstnancŧ. Proto je velmi dŧležité, aby existoval efektivní, spravedlivý a 

především motivující systém odměňování, který je přijatelný jak pro zaměstnance, tak i 

zaměstnavatele a je v souladu s firemní strategií. Lidské zdroje představují jednu 

z konkurenčních předností a jeden z kritických faktorŧ úspěšnosti firem. Podniky musí 

vynaložit velké úsilí, aby získaly kvalifikované a flexibilní zaměstnance a musí je také umět 

udržet, uznávat, odměňovat a motivovat. Proto je velmi dŧležitá práce manažerŧ, kteří zde 

hrají významnou roli a musí umět využívat své dovednosti motivovat, aby dosáhli toho, že 

lidí ze sebe budou vydávat jen to nejlepší. 

Ve své bakalářské práci se budu zabývat systémem odměňování Top managementu 

společnosti Gumárny Zubří, akciová společnost. Tohle téma jsem si vybrala především proto, 

že pouze dobře odměnění a tedy i motivovaní manažeři dokáží adekvátně motivovat své 

spolupracovníky.  

 

Cílem mé bakalářské práce bude shrnout teoretické poznatky týkající se odměňování 

zaměstnanců, analyzovat stávající systém odměňování Top managementu společnosti     

a tím i posoudit jeho funkčnost. V případě zjištěných nedostatků se pokusím navrhnout 

doporučení, která by vedla ke zlepšení stávajícího systému.  

 

V teoretické části budu vycházet z odborné literatury. Především se zaměřím na motivaci a 

potřeby zaměstnancŧ, dále na systém odměňování a jeho jednotlivé složky.  V další části budu 

charakterizovat společnost Gumárny Zubří, a.s. a popíšu její výrobní program. V praktické 

části se budu zabývat popisem a analýzou současného systému odměňování Top 

managementu společnosti. K podrobnějšímu rozboru systému odměňování použiji metodu 

sociologického výzkumu, konkrétně ústní dotazování, jež provedu se všemi čtyřmi odbornými 

řediteli společnosti. Na základě vyhodnocení výsledkŧ prŧzkumu popíšu zjištěné skutečnosti, 

v případě zjištěných nedostatkŧ se pokusím navrhnout řešení, které by pomohlo odstranit 

nedostatky a zlepšit tak stávající systém.  
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2 TEORETICKÁ ČÁST 

Systém odměňování pracovníkŧ je jednou z nejdŧležitějších částí personální strategie. 

Aby podporoval podnikovou strategii a naplňoval princip spravedlivé odměny, musí být 

kvalitní, efektivní, přijatelný, účinný a hlavně motivující. Pokud nejsou zaměstnanci se 

systémem odměňování spokojení, jen těžko je lze motivovat jiným zpŧsobem. Je nutné, aby 

vytvořený systém odměňování zaměstnancŧ byl přijatelný jak pro zaměstnance, tak i pro 

zaměstnavatele daného podniku.  

 

 

2.1 Motivace zaměstnanců 

Motivace je velmi dŧležitá pro zvýšení pracovního výkonu zaměstnancŧ. V každé 

organizaci je dŧležité mít kvalitní a spolehlivé zaměstnance, kteří svou práci odvádějí tak, aby 

se na ně mohla společnost spolehnout. Jestliže svou práci odvádějí dobře, je povinností dané 

společnosti jejich práci náležitě odměnit. Pokud dostanou za svou práci uspokojivou odměnu, 

jsou ve svém zaměstnání spokojeni a odvádějí tedy kvalitní práci. Naopak dlouhodobě 

nespokojení a nemotivovaní pracovníci neradi pracují, odvádějí nekvalitní práci a 

v nejhorších případech zaměstnání opouštějí. Pro konkrétní organizaci to mŧže znamenat 

odchod zkušených pracovníkŧ a mŧže ztratit také své dobré jméno. Z tohoto dŧvodu nemŧže 

být motivace opomíjena.  

Abychom mohli vytvořit funkční a motivující systém odměňování, neměli bychom 

zapomínat na to, že každý zaměstnanec je k pracovnímu výkonu motivován rŧznými 

motivačními faktory. Někteří upřednostňují peníze, jiným jde o pochvalu, dalšímu o pozici, 

uznání, výhodné pracovní podmínky atd. Je velmi dŧležité, aby manažeři znali pravé 

motivační faktory svých zaměstnancŧ a mohli tedy i správně nastavit systém, odměňování. 

(Kaňáková, Bláha, Čopíková, Jarolímová, Mateiciuc 2006)  

 

Cílem podnikŧ je dosáhnout vysokého výkonu zaměstnancŧ, což mnohdy znamená 

najít nejvhodnější zpŧsob motivování pomocí rŧzných nástrojŧ, kterými například jsou: 

stimuly, odměny, vedení lidí, náplň práce, podmínky v organizaci, peníze, cíle, úkoly, 

podněty, školení, informovanost, příležitosti a potřeby.  

Teorie motivace popisuje, co mohou organizace udělat pro povzbuzení zaměstnancŧ, 

aby uplatnili své schopnosti a dosahovali cílŧ. Motivování je uvádění lidí do pohybu směrem, 
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kterým organizace chce, aby dosáhli určitého výsledku. Lidé jsou motivováni, když dělají 

práci, která je baví.   

 

2.1.1 Pojem motivace 

Pojem motivace má pŧvod v latinském „movere“, což znamená hýbati, pohybovati. Je 

obecným označením pro všechny vnitřní podněty, které vedou k určité činnosti nebo jednání.  

Významným rysem motivace je skutečnost, ţe působí současně ve třech dimenzích:  

1. dimenze směru – orientuje člověka na to, po čem touží a co se snaží udělat 

2. dimenze intenzity – jak moc toužím, chci a s jakou pílí se o to tato osoba pokouší 

3. dimenze stálosti – vytrvalost a také schopnost jedince překonat vnější i vnitřní 

překážky, nezdary a neúspěchy. (Kaňáková, Bláha, Čopíková, Jarolímová, Mateiciuc 

2006) 

 

„Motivací jsou podle Kaňákové, Bláhy, Čopíkové, Jarolímové, Mateiciuce (2006, str. 

101) všechny hnací síly člověka, např. přání, touhy, úsilí apod. Je to vnitřní stav duše člověka, 

který jej aktivuje nebo uvádí do pohybu. Motivace zahrnuje úsilí, vytrvalost a cíle.“  

 

2.1.2 Pracovní motivace  

„Pracovní motivace vyjadřuje přístup člověka k práci, ke konkrétním okolnostem jeho 

pracovního uplatnění a ke konkrétním pracovním úkolŧm, tj. vyjadřuje konkrétní podobu jeho 

pracovní ochoty“, jak tvrdí Kaňáková, Bláha, Čopíková, Jarolímová, Mateiciuc (2006, str. 

102). 

Pracovní motivace může být brána ze dvou pohledů  1. lidé motivují sami sebe nalezením 

práce, která uspokojuje jejich potřeby a tím tedy plní i jejich cíle; 2. lidé jsou motivování 

managementem prostřednictvím odměňování, pochval, kariérního rŧstu apod.  

Požadavky zaměstnancŧ týkající se spokojenosti s prací mohou zahrnovat spravedlivý systém 

odměňování, příležitost k povýšení, rozmanité úkoly, ale také vyšší plat. Míra uspokojení 

jedincŧ však závisí také na jejich vlastních očekáváních a na prostředí, ve kterém pracují. 

Jak jsem již zmínila, jedním z motivačních faktorŧ jsou peníze a jsou také 

nejobvyklejší odměnou. Domnívat se, že peníze jsou tím hlavním, co ovlivňuje pracovní 

výkon, tvořivost nebo loajalitu zaměstnancŧ vŧči firmě, je mylné. Lidé jsou silně motivováni 

vydělat takové množství peněz, které jim umožní uspokojit jejich základní potřeby. Pokud 

však této úrovně dosáhnou, stává se jejich další peněžní motivace méně intenzivní a 
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upřednostňují jiné hodnoty zaměstnání a motivy práce. Avšak nedostatek peněz mŧže vyvolat 

nespokojenost zaměstnancŧ, zatímco jejich obstarání nemá za následek trvalou spokojenost, 

především u zaměstnancŧ s pevným platem. Dobrý pocit ze zvýšení platu však mŧže velmi 

rychle pominout. Peníze totiž nemotivují každého stejným zpŧsobem a ve stejné míře. 

Naopak nedostatečný plat je silným demotivátorem. 

 

2.1.3 Teorie motivace 

Existuje řada teorií motivace, které se dělí do tří základních skupin – teorie 

instrumentality, teorie zaměřené na obsah a teorie zaměřené na proces. Nejznámější je teorie 

zaměřená na obsah motivace, známá také jako teorie potřeb, jíž se zabýval Abraham Harold 

Maslow.  

 

Maslowova teorie potřeb 

Tato teorie motivace hovoří o tom, že když se uspokojí potřeby nižšího stupně, 

obracíme naši pozornost na potřeby vyššího stupně. Naše neuspokojené potřeby jsou 

předmětem motivace, ale pocit nutnosti uspokojování potřeb na nižších hladinách přetrvává. 

Jeden z dŧležitých poznatkŧ Maslowovy teorie je, že potřeby na vyšších stupních – potřeby 

uznání a seberealizace jsou nejvíce motivujícími faktory. Role managementu je v tom, aby 

umožnila jednotlivcŧm najít význam jejich práce a rozvinout jejich schopnosti co nejlépe. 

(Čichovský, Kašík, Zeman 2003) 

 

Obrázek 2.1   Maslowova pyramida potřeb 

 

Zdroj: Www.vasicek.cz [online]. 20.9.2009 [cit. 2011-05-06]. Www.onecore.eu. Dostupné z 

WWW: <http://www.vasicek.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=49:jak-na-

tercialni-vzdlavani-v-r&catid=36:skolstvi&Itemid=59&lang=en>. 
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Tabulka 2.1  Aplikace Maslowovy pyramidy potřeb na pracovní oblast 

Tyto potřeby … …je moţno dosáhnout prostřednictvím těchto faktorů:  

SEBEREALIZACE 
zajímavá pracovní náplň, kreativita, volnost v jednání při   

dŧležitých činnostech, příležitost povýšení 

UZNÁNÍ 
pravidelná pozitivní zpětná vazba, prestižní názvy pracovních 

pozic, povýšení, pocit naplnění z konkrétní práce 

SOCIÁLNÍ 
firemní sportovní hry, sociální kluby, společenské události,  

povolení neformálních činností, otevřená komunikace 

BEZPEČÍ A JISTOTA 
příspěvek na zdravotní pojištění, příspěvek na dŧchod,  

bezpečné pracovní podmínky, jistota práce 

FYZIOLOGICKÉ 
dobré pracovní podmínky, atraktivní plat, podpora na bydlení,  

bezplatné stravování, spravedlivá odměna 

 

Zdroj: Číchovský, Kašík, Zeman 2003 

 

Z této tabulky je patrné, že potřeby zaměstnancŧ jsou velmi rŧznorodé a jejich 

uspokojování neprobíhá pouze z prvního stupně směrem nahoru až po poslední, ale potřeby 

na všech úrovních je třeba uspokojovat současně, protože i ten, kdo je na úrovni 

seberealizace, bude rozzloben, když mu snížíme plat. (Čichovský, Kašík, Zeman 2003) 

Pokud poznáme potřeby lidí, potom umíme naaranžovat pracovní prostředí tak, aby byli 

pracovníci spokojeni. Jestliže chceme motivovat zaměstnance, nemá smysl jim nabízet 

odměnu, která neuspokojuje jejich hlavní potřeby. Odměna má smysl pouze tehdy, pokrývá-li 

některé z neuspokojených potřeb. 

 

 

2.2 Odměňování zaměstnanců 

Odměňování zaměstnancŧ lze zařadit mezi nejdŧležitější personální činnosti podniku, 

které navazují na hodnocení pracovní výkonnosti, jsou velmi úzce spojeny s motivací a 

napomáhají k úspěšnému řízení pracovního výkonu. Jedná se o velmi citlivou záležitost, na 

kterou bývá soustředěna pozornost zaměstnancŧ, ale i jejich zaměstnavatelŧ.  

V současnosti již není mzda, kterou zaměstnanec dostává každý měsíc za svou práci 

hlavním nástrojem odměňování. Systém odměňování se stává stále více propracovanějším a 

proto kromě peněžní odměny jsou dŧležitou součástí i další rŧzné benefity finanční i 

nefinanční povahy, mezi které řadíme například zaměstnanecké výhody, vzdělávání a rozvoj 

zaměstnancŧ, vhodné pracovní podmínky, povýšení, formální pochvala a jiné. Je velmi 
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dŧležité, aby zaměstnanci cítili, že je jejich práce náležitě oceněna a sami pociťovali dobrý 

pocit z práce.  

 

2.2.1 Definice řízení odměňování 

„Řízení odměňování se zabývá strategiemi, politikou a procesy potřebnými 

k zabezpečení toho, aby bylo to, čím lidé přispívají organizaci, uznáno a odměněno jak 

peněžní, tak nepeněžní formou.“ (Armstrong, 2007, str. 20)  

Každá organizace má poměrně širokou škálu možností jak odměňovat zaměstnance za jejich 

odvedenou práci.  

Při odměňování pracovního výkonu se dle Koubka (2007) mŧžeme orientovat na dva směry: 

 orientace na budoucnost podněcuje zaměstnance k pracovnímu výkonu a rozvoji, 

motivuje je k dosažení jejich cílŧ, zlepšuje jejich výkon, schopnosti a dovednosti 

 orientace na minulost oceňuje nebo odměňuje pracovníky za dosavadní práci, 

poskytuje jim tedy uznání za jejich úspěšnost v podobě dosahování nebo překračování 

jejich výkonových cílŧ nebo v podobě dosahování určité úrovně schopností nebo 

dovedností 

 

Řízení odměňování se uskutečňuje v souvislostech a podmínkách vnitřního a vnějšího 

prostředí, které mají značný vliv na strategii a politiku odměňování. Ve vnitřním prostředí 

bude politika a praxe ovlivněna charakteristikami organizace, a to především podnikovou 

kulturou, kterou tvoří sdílené hodnoty, normy, postoje a domněnky, jež ovlivňují zpŧsob 

jednání lidí a zpŧsob dělání věcí. V případě řízení odměňování jsou základní sdílené hodnoty 

velmi dŧležitým aspektem. Tyto hodnoty se týkají především zapojování zaměstnancŧ do 

rozhodování, péče o lidi, rovnost v zacházení se zaměstnanci, inovace, kvalita, společenská 

odpovědnost a týmová práce. Dalšími prvky vnitřního prostředí jsou: druh podnikání 

organizace, který formuluje její charakter, technika a technologie podniku, podniková 

strategie, hledisko pracovníků – je třeba zjišťovat jejich přání a potřeby. Velmi dŧležití jsou 

také lidé, protože právě oni tvoří odlišnost, zvláštnost a specifikum organizace a mohou být 

zároveň konkurenční výhodou. Cílem je získat, vzdělávat a rozvíjet, motivovat a udržet si lidi, 

kteří mají zvláštní schopnosti. Do vnějšího prostředí, které je pro podnik hŧře ovlivnitelné 

řadíme: globalizaci, jež si od organizací vyžaduje, aby vysílala své zaměstnance, nápady, 

informace a produkty do celého světa. Dále jsou to trendy v zaměstnání, protože se objevuje 

rostoucí poptávka po dovednostech a speciální přípravě na povolání, tzn., že nedostatek 

kvalifikovaných lidí ovlivňuje strategie odměňování určené k tomu, aby přitahovaly a 
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stabilizovaly lidi. Ostatními prvky jsou trendy v populačním vývoji, tržní mzdové sazby, scéna 

kolektivních pracovních vztahů, nebo-li odbory, vláda České republiky a další.  

 

2.2.2 Cíle a filozofie řízení odměňování 

Obecným cílem je odměňovat lidi slušně, spravedlivě a dŧsledně podle jejich hodnoty 

pro organizaci, aby to posloužilo budoucímu dosahování strategických cílŧ organizace. 

 

 „Cíle řízení a odměňování jsou:  

 Odměňovat lidi podle hodnoty, kterou vytvářejí 

 Propojovat postupy v odměňování s cíli podniku a podnikání s hodnotami a potřebami 

pracovníkŧ 

 Odměňovat správně věci, aby bylo jasné, co je dŧležité z hlediska chování a výsledkŧ 

 Pomáhat získávat a udržovat si potřebné vysoce kvalitní pracovníky  

 Motivovat lidi a získávat jejich oddanost a angažovanost 

 Vytvářet kulturu vysokého výkonu“ 

(Armstrong, 2007, str. 20) 

Těchto cílŧ je dosahováno pomocí vytváření a realizace strategií, politiky, procesŧ a 

postupŧ, které vycházejí z filozofie odměňování, což je soustava přesvědčení a vŧdčích 

principŧ, které odpovídají hodnotám organizace a pomáhají je uvádět do života. Tato filozofie 

by se měla týkat toho, jak by měli být lidé hodnoceni a oceňováni za to, co dělají a čeho 

dosahují. Strategie systému odměňování zaměstnancŧ by měla být vytvořena tak, aby 

vycházela z podnikové strategie, byla v jejím souladu a také podporovala naplnění 

podnikových cílŧ.  

 

Do filozofie odměňování řadíme dle Armstronga (2007) tyto zásady: 

 Pro zaměstnance je velmi dŧležité, aby cítili, že se s nimi spravedlivě zachází, měli by 

také věřit, že odměny jsou rozdělovány podle hodnoty jejich přispění a přínosu, že 

dostávají to, co jim bylo slíbeno a co potřebují.  

 Odměna musí respektovat úroveň, hodnotu práce a schopnost jedince tuto práci 

vykonávat. Lidé by neměli dostávat nižší peněžní odměnu, než si v porovnání se 

svými pracovníky zaslouží.  

 Je dŧležité, aby práce zaměstnancŧ byla posuzována objektivně  za práci stejné 

hodnoty bude poskytována stejná odměna. 
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  Rozhodování o peněžních odměnách se neliší ani u jednotlivých zaměstnancŧ ani 

v rŧzné době. 

 Zpŧsob odměňování musí být známým a pochopitelným systémem pro všechny 

zaměstnance. Měli by rozumět tomu, jak fungují procesy odměňování a jaké pro ně 

mají dŧsledky.  

 V daném podniku by také měla být zavedena kultura vysokého výkonu, v níž jsou si 

lidé vědomi potřeby dobré práce a podle toho se chovají tak, aby splnili nebo 

překročili očekávání.  

 Systém by měl rozvíjet a podporovat motivaci zaměstnancŧ, tak aby byl schopen 

konkurovat jiným organizacím na trhu práce. 

 

2.2.3 Systém odměňování organizace a jeho funkce 

Systém odměňování organizace by měl vycházet ze strategie podniku a měl by 

podporovat všechny její cíle. Daný podnik musí mít zcela jasno, jaké možnosti odměňování 

využije, jaká bude struktura celkové odměny a jaká pravidla, nástroje a postupy budou 

použity při odměňování jednotlivých zaměstnancŧ.  

Základní prvky, které se snaží naplňovat cíle řízení odměňování, jsou podle Armstronga 

(2007):  

 Strategie odměňování, které stanovují, co organizace v dlouhodobé perspektivě 

zamýšlí dělat v oblasti vytváření a realizace politiky, praxe, procesŧ a postupŧ 

odměňování podporujících dosahování jejich podnikatelských cílŧ. Například 

organizace mŧže mít strategii směřující k udržení konkurenceschopných mzdových 

sazeb. 

 Politika odměňování, která poskytuje návod pro rozhodování a potřebné kroky. 

Například mŧže mít organizace politiku, která stanovuje, že úrovně peněžních odměn 

v organizaci budou odpovídat prŧměrným tržním sazbám. 

 Praxe odměňování, jež tvoří struktury stupňŧ (tříd) a sazeb (mzdové struktury), 

metody, jako je hodnocení práce, a programy, jako je zásluhové odměňování. 

Například politika týkající se úrovně peněžních odměn povede ke shromažďování a 

analyzování údajŧ o tržních sazbách a k provádění úprav mezd a platŧ respektujících 

rŧst tržních sazeb.  

 Procesy odměňování, které tvoří zpŧsoby realizace politiky a provádění praktické 

stránky odměňování, například zpŧsob, jak jsou využívány a uplatňovány výsledky 

šetření a jak manažeři řídí proces revize a úpravy mezd. 
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 Postupy (procedury) odměňování, které jsou používány v zájmu udržení systému a 

k zabezpečení toho, že bude fungovat účinně a pružně a že bude za vynaložené peníze 

přinášet odpovídající hodnotu. Například pŧjde o určitý postup používaný při 

provádění každoroční revize a úpravy mezd a platŧ. 

 

Schéma 2.1  Systém odměňování  

 

    SYSTÉM ODMĚŇOVÁNÍ 

  

 

Hmotné formy       Nehmotné formy 

 

  Nárokové (pevné): mzda/plat, povinné příplatky  uznání, povýšení, pochvala,  

         dobré vztahy na pracovišti, 

Nenárokové: Peněžní: příplatky, bonusy, prémie…  větší zodpovědnost,   

                     Nepeněžní: zaměstnanecké výhody   pracovní podmínky… 

 

Zdroj: Čopíková, Horváthová (2010, str. 25)  

 

Úkolem systému odměňování je dle Koubka (2007, str. 267) především přilákání 

potřebného počtu kvalitních uchazečŧ o práci, stabilizování žádoucích pracovníkŧ, 

odměňování pracovníkŧ za jejich úsilí, dosažené výsledky, loajalitu, zkušenosti a schopnosti, 

pomoc k udržení konkurenceschopného postavení na trhu v případě organizací založených na 

za účelem zisku, dále být racionální z hlediska nákladové i časové náročnosti, být akceptován 

zaměstnanci, hrát pozitivní roli v motivaci zaměstnancŧ, být v souladu s právním systémem, 

dávat zaměstnancŧm prostor pro realizaci, stimulovat zaměstnance ke zvyšování kvalifikace a 

zajišťování vhodné kontroly nákladŧ práce. “ 

Jak jsem se již zmínila, systém odměňování by měl také pŧsobit na motivaci a 

spokojenost zaměstnancŧ tak, aby měli zájem déle zŧstat pracovat v podniku. Podle Kleibla 

(2000) existují dva cíle personální politiky, které musí zajistit nástroje systémŧ odměňování 

 výkonnost nezbytná pro existenci a rozvoj organizace a spokojenost pracovníků. Tyto cíle 

spolu vzájemně souvisí, ale jsou v protikladu. Představy zaměstnancŧ a vedení podniku o 

fungování pracovníka se liší. Systém odměňování by tak měl pozitivně pŧsobit na sladění 

těchto dvou cílŧ a měl by určovat, jak se v podniku bude výkonnost zaměstnancŧ posuzovat a 
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odměňovat, jak se bude tento systém používat pro stimulaci žádoucího chování a jednání 

zaměstnancŧ a jak se budou zaměstnanci podílet na dosažených ekonomických výsledcích. 

 

2.2.4 Strategie a politika odměňování 

Strategie odměňování  

Strategické odměňování je přístup k dlouhodobému vytváření a realizaci strategií 

odměňování a základních zásad, ze kterých tyto strategie vycházejí. Také je součástí strategie 

řízení lidských zdrojŧ.  

Poskytuje odpovědi na dvě základní otázky: 1. Kde chceme, aby byla naše praxe odměňování 

během několika let? a 2. Jak se tam chceme dostat? Zabývá se tedy nejen konečnými stavy 

(výsledky), ale i prostředky. Jako konečný stav popisuje vizi toho, jak bude vypadat proces 

odměňování za několik let. Pokud jde o prostředky k dosažení tohoto cíle, pak ukazuje, jak se 

očekává, že se tato vize bude uskutečňovat. (Armstrong 2007) 

Cílem této strategie je zajistit podporu všech krokŧ v oblasti formování pracovní síly 

organizace, jejího rozvoje a všech cílŧ týkajících se zlepšování výkonu organizace. Je velmi 

dŧležité propojit postupy v odměňování s podnikovými cíli a s hodnotami pracovníkŧ.  

Řízení strategického odměňování je založeno na zásadách a pravidlech, které jsou v souladu 

s hodnotami podniku. Základní principy by měly zahrnovat spravedlnost, rovnost, logičnost a 

prŧhlednost.  

 

Politika odměňování 

Politika odměňování poskytuje konkrétní vodítka pro rozhodování a činnost. Ukazuje 

nám, co se očekává, že podnik a jeho management bude dělat v rámci řízení odměňování a jak 

se bude za daných okolností chovat při rozhodování o záležitostech odměňování. Tématy 

politiky odměňování jsou: úroveň odměn, vnější konkurenceschopnost versus vnitřní 

spravedlnost, používání hodnocení práce, zabezpečování stejné odměny za práci stejné 

hodnoty, politika celkové odměny, zásluhové odměňování, prŧhlednost, politika 

přizpŧsobování, politika rozhodování o mzdách a platech a ochrana peněžních odměn a 

pracovníkŧ.  

 

2.2.5 Tvorba systému odměňování 

Při tvorbě systému odměňování je nezbytné, aby podnik zvážil tyto dŧležité otázky: 

 Jak nadefinujeme skupiny zaměstnanců?  rozhodnutí o tom, jaké profese budou 

umístěny v jednotlivých skupinách 
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 Jaké množství prostředků můžeme vynaložit na odměňování pracovníků?  je dŧležité 

zvážit, zda neohrozí zisk a životaschopnost organizace  

 Jaké předpisy musíme respektovat?  zákony 

 Jaká je současná situace na trhu práce?  zda je na trhu dostatek zaměstnancŧ, které 

organizace potřebuje 

 Jaká úroveň mezd a platů je schopna přilákat do organizace uchazeče o práci?  je 

úroveň mezd či platŧ v podniku dostatečně konkurenceschopná na trhu práce 

 Jaká úroveň mezd a platů uspokojuje současné zaměstnance a přispívá k jejich 

stabilitě?  

 Jaké další peněžní a nepeněžní odměny nabízíme? 

Čopíková, Horváthová (2010) 

 

 Podle odpovědí na tyto otázky pak vedení podniku stanoví úroveň mezd, vnitřní 

strukturu mezd v podniku a strukturu pracovních míst. Zvažuje také konkrétní ohodnocení 

jednotlivcŧ, určuje zaměstnanecké výhody, příplatky a druhy odměn. Pokud podnik uvažuje o 

provedení změn, mělo by jeho vedení zjistit preference zaměstnancŧ.  

 

2.2.6 Celková odměna 

 Celková odměna obsahuje všechny typy odměn, a to jak přímých i nepřímých, 

vnějších i vnitřních. Jinými slovy, jsou to všechny stránky odměny, zejména základní mzda či 

plat, zásluhová odměna, zaměstnanecké výhody a nepeněžní odměny zahrnující vnitřní 

odměny, které přináší práce sama a zachází se s nimi jako s integrovaným a logickým celkem.  

 Podle Armstronga (2007, str. 42) celková odměna propojuje vliv dvou hlavních 

kategorií odměn: 1. transakční odměny – hmotné, hmatatelné odměny plynoucí z transakce 

mezi zaměstnavatelem a pracovníky, které se týkají peněžních odměn a zaměstnaneckých 

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

zkušeností a zážitkŧ z práce.  

 

Tabulka 2.2  Sloţky celkové odměny  

Transakční odměny 

Základní mzda/ plat Celková v penězi 

Celková odměna 

Zásluhová odměna vyjádřitelná  

Zaměstnanecké výhody (hmotná) odměna 

Relační (vztahové) Vzdělávání a rozvoj Nepeněžní/ 

odměny Zkušenosti/zážitky z práce vnitřní odměny 

 

 Zdroj: Armstrong (2007, str. 42) 
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 Pojetí celkové odměny věnuje pozornost každému zpŧsobu, jak odměňovat lidi a 

dosáhnout toho, aby nalézali uspokojení prostřednictvím práce. Obsahuje vše, čeho si 

zaměstnanci v jejich práci cení. Cílem je maximalizovat souhrnný dopad širokého okruhu 

rŧzných forem odměňování na motivaci, oddanost a angažovanost v práci.  

Význam celkové odměny spočívá především v tom, že vytvoření zábavného, podnětného a 

posilujícího pracovního prostředí, dává zaměstnancŧm prostor pro uplatnění všech svých 

schopností a dovedností, za které se jim dostává uznání. Pokud je model celkové odměny 

dobře nastaven, podnik se mŧže stát atraktivním zaměstnavatelem a mŧže tak přitahovat a 

udržovat si potřebné talentované lidi.  

 

Relační (vztahové) odměny 

 Jak jsem se již výše zmínila, do této kategorie patří nehmotné odměny, které jsou hŧře 

nastavitelné. Podnik by měl zajišťovat, aby linioví manažeři uznávali a oceňovali význam 

používání relačních (vztahových odměn) a uplatňovali efektivní styl vedení, poskytovali 

zpětnou vazbu, uznávali a oceňovali úspěch a nabízeli smysluplnou práci.  

 

Vzdělávání a rozvoj 

 Učení se na pracovišti – Učení je každodenní součástí práce, lidé rozvíjejí své 

dovednosti, znalosti a chápání věcí tím, že se zabývají problémy, které jim přináší 

jejich práce. 

 Vzdělávání a výcvik – Nabídka plánovitého vzdělávání a rozvoje mŧže pracovníkŧm 

umožňovat neustálé zvyšování jejich kvalifikace a možnost kariérního rŧstu. 

Vzdělávání a výcvik je silným motivačním faktorem a v dnešní době je zaměstnanci 

považován za klíčový prvek celkové odměny. 

 Řízení pracovního výkonu – je významným nástrojem poskytování relačních odměn a je 

základnou pro vyjasňování vzájemných očekávání manažerŧ a jejich podřízených. 

 Rozvoj kariéry – je spojen s procesem řízení talentŧ, který se týká získávání a stabilizace 

talentovaných lidí. 

 

Pracovní prostředí 

 Základní hodnoty organizace – organizace by měla mít jasnou vizi a soubor 

provázaných hodnot, které by měly být zakořeněné, trvalé, kolektivní, měřitelné a 

řízené. Týkají se především udržování trvalého výkonu a flexibility.  
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 Styl a kvalita vedení – lídři a vedoucí pracovníci hrají v řízení odměňování velmi 

dŧležitou roli. Jsou tu především proto, aby zajišťovali uskutečňování věcí 

prostřednictvím lidí, dále zajišťují plnění úkolŧ a snaží se o vytváření a udržování 

konstruktivních a příznivých vztahŧ mezi sebou a členy svého týmu i lidmi ve 

skupině. Hlavním úkolem vedoucích pracovníkŧ je motivování lidí tak, aby 

dosáhli jejich angažovaného výkonu. Manažeři mají rozhodující význam pro 

úspěšnost procesŧ řízení pracovního výkonu a mohou činit nebo silně ovlivňovat 

rozhodnutí o konkrétní odměně.  

 Právo pracovníků se vyjádřit – patří zde celá řada procesŧ, které zaměstnancŧm 

umožňují podílet se přímo nebo nepřímo na rozhodování firmy. Zaměstnanci tak 

mohou uplatňovat své právo se vyjádřit v rámci normálních pracovních vztahŧ 

mezi nimi a manažery. Podnik mŧže motivovat své zaměstnance a zabezpečovat 

jejich oddanost tak, že bude naslouchat jejich názorŧm a bude se podle nich také 

jednat.  

 Uznání – je jednou z nejvýznamnějších metod odměňování lidí. Lidé potřebují 

vědět nejen to, jak dobře splnili své cíle nebo vykonali svou práci, ale také to, že 

jejich úspěchy jsou oceňovány. Uznání musí být spojeno s potřebami uznání 

v Maslowově hierarchii potřeb, kterou jsem již popsala výše. Uznání zabezpečují 

především manažeři, kteří naslouchají návrhŧm členŧm svého týmu a podle nich i 

jednají, dále mŧžou zaměstnance povýšit, začlenit je do práce na významném a 

náročném projektu, rozšíření nebo obohacení práce, či prostor pro zajímavější 

práci. Existují však také jiné formy uznání, které fungují jako odměny, těmi jsou 

například: zvláštní dovolená, pohoštění, cesty do zahraničí, diplomy a jiné.  

 Úspěch – zaměstnanci se cítí být motivování a odměňováni, mají-li možnost uspět 

a jsou-li za svŧj úspěch uznávání a oceňováni. Pokud bude motivace úspěchu 

vysoká, bude to mít za následek cílené chování, které povede k e skvělému 

pracovnímu výkonu.  

 Vytváření pracovních míst a rolí – má dva cíle: 1. uspokojovat potřeby organizace 

týkající se provozní účinnosti, kvality výrobkŧ a služeb a produktivity;                 

2. odměňovat jednotlivé pracovníky tím, že se budou uspokojovat jednotlivé 

potřeby smysluplné a zajímavé práce poskytující podněty a pocit úspěšnosti.  

 Kvalita pracovního života – odměnou mŧže být i pracovní prostředí, jestliže 

zlepšuje kvalitu života. Jedná se o zlepšování toho, jak je práce organizována, jak 

je pracoviště vybaveno a jakou podobu má pracovní místo či konkrétní role. 
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 Rovnováha mezi pracovním a mimopracovním životem – podnik mŧže 

zaměstnancŧm nabídnout například flexibilnější pracovní dobu a pracovní režim. 

 Řízení talentů – zaměřuje se především na zjišťování toho, co mŧže podnik udělat, 

aby přitahovala, získávala, motivovala a rozvíjela potřebné talentované lidi. Řízení 

talentŧ také znamená vytváření procesŧ odměňování a pracovního prostředí, které 

zajišťuje, aby organizace byla tím, pro koho chtějí lidé pracovat a kde chtějí zŧstat 

– tedy atraktivním zaměstnavatelem. 

 

2.2.7 Způsoby odměňování 

 Jak již bylo výše zmíněno, systém odměňování je zpŧsob, stanovování mezd a platŧ, 

zaměstnaneckých výhod a jiných forem peněžního a nepeněžního odměňování. Tradičně se za 

odměnu považuje mzda nebo plat, jež jsou zaměstnancŧm poskytovány jako kompenzace za 

vykonanou práci. Pro potřeby mé bakalářské práce budu používat pojem mzda, protože je 

používán v podnikatelské sféře.  

 

Mzda 

 „Dle Armstronga (2007, str. 224) je struktura mzdových stupňŧ logicky vytvořeným 

rámcem, v němž se uskutečňuje politika odměňování organizace. Umožňuje podniku stanovit, 

kam v rámci hierarchie zařadit jednotlivé práce, či pracovní místa, definovat úrovně 

peněžních odměn a prostor pro zvyšování peněžních odměn a poskytovat základnu, na které 

lze řídit mzdové relace a naplňovat zásadu rovnosti v odměňování.“ 

Určitá struktura mzdových stupňŧ mŧže v podniku sloužit jako prostředek, pomocí něhož 

podnik informuje o možnostech kariéry a získání peněžních odměn, které pracovníci mají.  

 

Mzda je tvořena: 

 Pevnou složkou (základní mzda) – roční, měsíční, týdenní nebo hodinová sazba (časová 

mzda) 

 Pohyblivou složkou – výkonnostní odměna, odměna podle dovedností nebo zkušeností, 

odměna podle schopností, odměna podle přínosu, příplatky za přesčas, směnnost, 

ztížené pracovní prostředí 

 Dodatkovou složkou 

 

 Řada zaměstnavatelŧ si myslí, že odměny zaměstnancŧ by měly záviset na jejich 

pracovním výkonu. Kromě toho se často při stanovování peněžních odměn přihlíží k jejich 
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vzdělání, schopnostem, délce praxe, době zaměstnání v organizaci a jiným znakŧm. Je však 

velmi dŧležité si uvědomit, že odměna vázaná na výkon, mŧže přinést větší orientaci na 

množství na úkor kvality. Existují také další faktory, které ovlivňují proces stanovování 

velikosti mezd.  

Jsou to vnitřní (vnitropodnikové) mzdotvorné faktory, mezi které patří analýza a úsudek, 

dovednosti, chybovost, iniciativa, obratnost, obtížnost, plnění úkolŧ, přesnost, řešení 

problémŧ, tvořivost a spousta dalších. Vnější mzdotvorné faktory tvoří situace na trhu práce 

– přebytek či nedostatek pracovních sil, úroveň kvalifikace zaměstnancŧ, životní úroveň ve 

společnosti apod. a dále platné zákony, předpisy a výsledky kolektivního odměňování.  

  

Mzdová šetření  

 Aby byla zajištěna konkurenceschopnost podniku, je nutné sledovat tržní sazby prací, 

jež existují v podniku – tedy vědět, jak za stejnou práci platí jiné organizace v daném regionu, 

určitém odvětví nebo oboru. Tyto informace podnik získává pomocí tzv. mzdových šetření, 

které mají v zahraničí několikaletou tradici. Cílem těchto mzdových šetření je především 

získání informací o cenně pracovní síly na trhu práce, korekce chybných představ 

zaměstnancŧ o cenně určitých prací a také přínos ve formě pozitivního dopadu na motivaci 

zaměstnancŧ. Nejčastěji se zabývají otázkami základních tarifŧ, mzdovým rozpětím, délkou 

pracovního dne, normální délkou pracovního týdne, výkonovými formami mezd, zvláštními 

příplatky, poskytovanými zaměstnaneckými výhodami a detaily kolektivní smlouvy.  

 

Mzdové formy 

 Peněžní odměna obvykle podléhá přísným pravidlŧm pro stanovení její výše. Někdy 

se jedná o jednoduchý výpočet, jindy naopak o složitý komplex několika forem mzdy. 

Úkolem mzdových forem je zejména správně motivovat zaměstnance a určitým zpŧsobem dát 

do souladu mzdové náklady podniku s jeho produktivitou.  

 

Časová (základní) mzda 

 Tato mzda nebo její část je poskytována podle odpracovaného času. Je součinem 

mzdové sazby a odpracovaného času za určité období a není tedy závislá na výkonu. Patří 

mezi nejčastěji používanou mzdovou formu a zaměstnavatelé ji používají především pro 

odměňování prací, které nelze odměňovat na základě jiných hledisek. Patří zde časová mzda 

základní hodinová, měsíční, na směnu na období kalendářního dne, kalendářního týdne, 

kalendářní dekády apod.  
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Úkolová mzda 

 Je nejjednoduššíma a nejpoužívanějším typem výkonové mzdové formy, která je 

vhodná především pro odměňování dělnické práce. Zaměstnanec je placen určitou částkou za 

jednotku práce, kterou odvede. Úkolová mzda je pokládána za jednu z nejpobídkovějších 

mzdových forem, což vyplývá zejména z přímého vztahu mezi výkonem a odměnou. Záleží 

na nastavení výkonových norem a na tom, jak jsou tyto normy přijímány zaměstnanci 

podniku.  

 

Mzda za očekávané výsledky práce 

 Jsou to především mzdy za očekávané výsledky práce, nebo-li odměny za dlouhodobý 

soubor prací či dlouhodobý výkon, který se zaměstnanec podniku zaváže odvést nebo odvádět 

během určitého období v odpovídajícím množství a kvalitě. Tato forma mzdy má tři podoby: 

smluvní mzda, mzda s měřeným denním výkonem a programová mzda. (Čopíková, 

Horváthová 2010) 

 

Individuální zásluhová odměna 

 Individuální zásluhová odměna je systém poskytování a propojování peněžních 

odměn, které se vztahují k individuálnímu výkonu, schopnosti, přínosu nebo dovednosti. 

Zásluhová odměna se mŧže vyskytovat v podobě zvýšení zahrnutých do základních sazeb, 

v podobě peněžních bonusŧ nebo jako kombinace těchto dvou zpŧsobŧ. Tento systém 

poskytuje odpověď na dvě otázky: 1. Co oceňujeme? a 2. Za co jsme ochotni platit?. Obecně 

je zásluhová odměna považována za nejlepší zpŧsob motivace zaměstnancŧ, na níž pohlížíme 

ze  dvou pohledŧ. Jsou to peněžní pobídky, které zjednodušeně lidem říkají  „Udělejte toto 

a dostanete tohle.“ a peněžní odměny, jež naopak tvrdí  „Dosáhli jste tohoto, proto za to 

dostanete tuto odměnu.“ Velkým pozitivem těchto odměn je argument, že ti, kteří přinášejí 

více, by měli být i lépe placeni. Jednotliví zaměstnanci by měli vidět jasnou souvislost mezi 

tím, co dělají, a tím, co za to dostávají.  

Armstrong (2007, str. 288) uvádí, že podle britského šetření e-reward Survey of Conecting 

Pay z roku 2004 bylo zjištěno, že respondenti uvedli následující dŧvody pro používání 

zásluhového odměňování (uspořádáno podle pořadí dŧležitosti): 

1. uznávání a odměňování lepšího výkonu 

2. získávání a udržování vysoce kvalitních lidí 

3. zlepšování výkonu organizace 

4. zaměření pozornosti na hlavní výsledky a hodnoty 
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5. vysílání poselství o významu výkonu 

6. motivování lidí 

7. ovlivňování chování 

8. podpora změny kultury“ 

 

Tento zpŧsob odměňování má však také řadu nevýhod. Musí se brát v úvahu například to, že 

peníze samy o sobě nevedou k trvalé motivaci, peněžní odměny budou motivovat ty, kteří ji 

obdrželi, ale mohou demotivovat ty, kteří ji nedostanou, zaměstnanci se mohou obávat, že 

požadavky na výkon budou neustále narŧstat, apod.  

 

Schéma 2.2  Model jasné souvislosti  

      Úsilí     Výkon                    Výsledky          Měřítka        Odměna 

 

Zdroj: Armstrong (2007, str. 290) 

 

Do individuální zásluhové odměny patří:  

Odměna podle výkonu 
O odměňování podle výkonu se jedná, jestliže se přírŧstky peněžní odměny vztahují 

k dosažení dohodnutých výsledkŧ definovaných jako úkoly nebo cíle. Pro efektivní systém 

výkonového odměňování by mělo by mělo platit, že výkonové cíle musí odrážet strategické 

cíle organizace a do přípravy systému musí být zapojeni zaměstnanci a systém musí získat 

jejich podporu.  

 

Nástroje výkonového odměňování: 

 Provize  

Provize se uplatňuje v obchodních činnostech či službách. Odměna zaměstnanci je 

zcela nebo z části závislá na prodaném množství nebo poskytnutých službách. Mŧže se 

jednat o přímou podílovou mzdu nebo má zaměstnanec garantovanou základní mzdu a 

k ní dostává provizi za prodané množství nebo poskytnuté služby.  

 Prémie nebo bonusy 

Prémie nebo bonusy bývají poskytovány k časové nebo úkolové mzdě, ale lze ji 

poskytnout i v případě, ostatních základních mzdových forem. Vyskytují se ve dvou 

podobách: - jednorázová prémie (bonus, mimořádná odměna)  což je odměna 

poskytována za mimořádný výkon, za vynikající plnění pracovních úkolŧ, za 

iniciativu, za pracovní chování, apod. Bonus mŧže mít peněžní i nepeněžní formu. 
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          - periodicky se opakující prémie  jsou tvořeny odměnami závislými na 

dosažení či překročení předem stanovených cílŧ či výkonových ukazatelŧ, 

motivující zaměstnance k lepším výsledkŧm. Mohou být individuální u skupinové.  

 Podíly na zisku 

Podíly na zisku jsou formou výkonové odměny spočívající v rozdělení části zisku 

zaměstnancŧm jako doplněk k jejich mzdě. Cílem je zvýšení produktivity, snížení 

nákladŧ, získávání a stabilizace zaměstnancŧ a spoluúčast zaměstnancŧ na řízení.  

 Odměny za úsporu času 

Tato forma odměňuje zaměstnance za odvedení žádoucího množství práce během 

kratší doby než stanovuje norma. Je vhodná především pro dělníky.  

 Zaměstnanecké akcie 

Do toho systému se řadí řada zpŧsobŧ odměňování. Některé jsou určeny pro manažery 

jiné pro zaměstnance. Podnik obvykle nabízí zaměstnancŧm ke koupi po určitou dobu 

akcie za určitou cenu, a to podle závislosti na době zaměstnání, mzdě a zisku 

organizace. Akcie mohou být volně obchodovatelné, ale i neobchodovatelné.  

 

Odměna podle schopností 

Pokud jsou zaměstnanci odměňováni podle schopností, znamená to, že dostávají 

peněžní odměny v podobě přírŧstkŧ ke své základní mzdě podle úrovně schopností, kterou při 

vykonávání svých rolí uplatňují. Stále více podnikŧ zjišťuje, že jejich úspěšnost závisí na 

schopných pracovních silách. Pokud podnik používá tento zpŧsob odměňování znamená to, že 

se dívá dopředu, nikoliv zpátky a zároveň si odpovídá na dvě základní otázky.  

1. „Za co máme platit?“  za to, jak se lidé chovají, odborné schopnosti, odborná 

zpŧsobilost  tj. co musejí lidé znát aby byli schopni dobře pracovat. 

2. „Máme platit za to, že někdo má odborné schopnosti, nebo za to, že je používá?“  

samozřejmě za to, že je používá. 

 

Odměna podle přínosu 

Odměňování podle přínosu je podle Armstronga (2007, str. 294)  „založeno na 

posuzování výsledkŧ práce vykonávané jedincem a na posuzování toho, co tento jedinec vnáší 

do práce v podobě úrovně schopností, chování i odborných schopností ovlivňujících tyto 

výsledky.“ 
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Odměňuje se tedy nejen to, čeho zaměstnanci dosáhli, ale i to, jak toho dosáhli. Tento zpŧsob 

odměňování se zaměřuje na to, proč a  k čemu zaměstnanci v organizaci jsou a snaží se o to, 

aby svými dovednostmi a úsilím přispívali k dosahování cílŧ své organizace nebo svého 

týmu. Tento vztah zachycuje následující schéma.  

 

Schéma 2.3  Model odměňování podle přínosu 

Odměna za dosavadní výkon                Odměna za budoucí úspěšnost 

                Odměna 

                 =            podle 

                  přínosu 

             Výsledky                                               Schopnosti  

 

Zdroj: Čopíková, Horváthová (2010, str. 84) 

 

Odměňování podle přínosu je vhodné tam, kde je při rozhodování o odměnách potřebný 

vyvážený přístup, kde se klade dŧraz na výkon, ale i schopnosti, flexibilitu, víceoborovost, 

připravenost na změny, tedy budoucnost, kde jsou zaměstnanci považování za největší 

bohatství podniku.  

 

Odměna podle dovedností 

Odměňování podle dovedností nabízí zaměstnancŧm přímou vazbu mezi zvyšováním 

jejich peněžní odměny a dovednostmi, které získávají a efektivně je využívají. Zaměřuje se na 

to, jaké dovednosti chce podnik platit a co musejí pracovníci dělat, aby je uplatnili. Konkrétní 

dovednost mŧže být získaná, naučená schopnost, které se během času prostřednictvím praxe 

zlepšuje. Hlavním znakem pro tento typ odměňování je to, že jsou přesně definovány 

konkrétní dovednosti pro určitý druh činnosti. Jedná se o drahý zpŧsob odměňování 

zaměstnancŧ, protože se vyžadují značné investice do analýz dovedností a do vzdělávání.   

 

Odměna podle délky zaměstnání 

Tento zpŧsob odměňování stanovuje pevná zvýšení mzdy a je obvykle každoročně 

přiznávaná lidem na základě nepřetržitého zaměstnání buď na jednom pracovním místě, nebo 

v jednom stupni mzdové struktury. Odměna podle délky zaměstnání předpokládá, že zvyšující 

se délka zaměstnání v nějaké práci na určitém pracovním místě vede k zlepšení výkonu.  
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Dodatkové formy odměňování 

Dodatkové formy odměňování mohou, ale nemusejí být přímo vázány na výkon, 

mohou být vypláceny jednorázově nebo opakovaně, nebo mohou vyplývat ze zákona či 

z vlastní politiky odměňování podniku. Jejich hlavním účelem je opět pŧsobit na motivaci 

zaměstnancŧ, protože dokáží vhodným zpŧsobem doplnit málo motivační časovou či 

úkolovou mzdu. Dodatkové formy odměňování jsou většinou cíleny na určitý jev, který 

chceme posílit nebo naopak potlačit. Velmi často jimi reaguje na velmi vysoký výkon, 

mimořádné zásluhy nebo mimořádnou událost, která není v běžném mzdovém tarifu 

zachycena. Někdy jsou pouze jednorázové, jindy naopak pravidelně se opakující. 

 

Typy dodatkových forem: 

 povinné a nepovinné příplatky (za práci přesčas, práci v sobotu a neděli, ve dnech 

pracovního klidu, v noci, ve stížené, a zdraví škodlivém prostředí, za zastupování, 

apod.) 

 osobní výplaty (věrnostní prémie, příspěvky k životnímu jubileu, apod.) 

 třinácté a čtrnácté platy 

 příspěvek na dovolenou, příspěvek na Vánoce 

 prémiová ohodnocení nízké nemocnosti 

 odměna za zlepšovací návrhy, kdy je obvykle zaměstnanci přiznáno vysoké procento 

z dodatečného zisku nebo uspořených nákladŧ 

 odměna u příležitosti odchodu do důchodu, a jiné 

 

2.2.8 Systémy bonifikace 

Systémy bonifikace poskytují nebo nabízejí zaměstnancŧm peněžní odměny, které se 

vztahují k výkonu jejich organizace, jejich týmu či jich samotných, nebo to mŧže být 

kombinace těchto možností. O bonusech se často mluví jako o proměnlivé peněžní odměně 

nebo rizikové odměně. Peněžní bonusy mohou být samostatnou metodou, jak lidem 

poskytovat odměny navíc k jejich základní mzdě, nebo se mohou vyplácet při dosažení 

určitého cíle apod. (Armstrong 2007) 

Základním dŧvodem existence těchto systémŧ je přesvědčení, že bude zaměstnance 

směřovat k dosažení cílŧ a bude přispívat k vytvoření kultury vysokého výkonu, což povede 

k lepším výkonŧm celého podniku.  

Systémy bonifikací založené na výkonu organizace nebo na individuálním výkonu 

jsou často určeny pouze ředitelŧm a top manažerŧm, a to na základě toho, že mají největší 
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vliv na výsledky a měli by tak být stimulováni a odměňování za své přispění k těmto 

výsledkŧm. Struktury bonifikací jsou takové, které se samofinancují, když se lidé dostanou 

nad úroveň 100% plnění cílŧ, protože taková úroveň cílŧ je stanovena na úrovni rozpočtu a 

všechno nad tím je přidaný užitek.  

 

Typy systémů: 

 Systémy založené na výkonu podniku – bonusy se vztahují k výkonu celého podniku 

nebo jeho velké části (divize) a výkon se měří pomocí hlavních ukazatelŧ výkonu  

zisk, přínos, hodnota pro akcionáře, výdělek na jednu akcii, ekonomická přidaná 

hodnota, apod. 

 Individuální plány bonusů nebo pobídek – bonusy se vztahují k individuálnímu 

výkonu zaměstnance. 

 Týmová odměna – odměny závislé na výkonu členŧm formálně ustaveného týmu se 

dělí mezi členy týmu na základě zveřejněného vzorce. 

 Kombinované plány – bonusy se vztahují ke kombinaci plánŧ měřících výkon 

v několika úrovních   např. podnikový, týmový a individuální výkon. 

 Peněžní podíly na zisku – tyto systémy fungují na celopodnikové bázi a obvykle 

poskytují podíly na zisku všem pracovníkŧm v podobě výplaty peněžních částek 

vztahujících se k zisku podniku   podléhají dani z příjmu. 

 Podíly na zlepšení příjmu či zisku – je to na určitém vzorci založený celopodnikový 

plán bonifikace, který umožňuje zaměstnancŧm, aby se podíleli na zlepšeném zisku, 

jehož podnik dosáhl v dŧsledku zlepšeného výkonu. 

 

2.2.9 Zaměstnanecké výhody 

Zaměstnanecké výhody, nebo-li benefity jsou složky odměny poskytované pro 

zlepšení blahobytu zaměstnancŧ k rŧzným formám peněžní odměny a tvoří tak významnou 

část celkového souboru odměn. Patří zde především penzijní systémy, pojištění nebo 

nemocenské dávky, podnikový automobil, dovolená a zpŧsob poskytování volna, apod.  

Zaměstnanecké výhody jsou zaměstnancŧm poskytovány na základě kolektivní smlouvy, 

pracovní či jiné smlouvy nebo vnitřního předpisu.  

Cílem zaměstnaneckých výhod je poskytnout nejen zajímavý a pro zaměstnance 

přitažlivý soubor, který se připojí k celkové odměně a dokáže tyto vysoce kvalitní 

zaměstnance udržet, ale také slouží k uspokojení osobních potřeb zaměstnance. Má určitou 

schopnost posílit oddanost jak podniku vŧči pracovníkŧm, tak i zaměstnance vzhledem ke 
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společnosti. Některé podniky poskytováním zaměstnaneckých výhod sledují zajištění 

konkurenceschopnosti svého celkového souboru hmotných odměn. Určité typy odměn, jako je 

například mateřská dovolená nebo stravování musí být zajištěny ze zákona.  

Podkladem pro nabídku zaměstnaneckých výhod by měla být analýza motivace a potřeb 

zaměstnancŧ a informace z trhu.  

 

Typy zaměstnaneckých výhod dle Armstronga (2007) 

Osobní bezpečnost 

 Zdravotní péče – zabezpečení soukromé zdravotní péče prostřednictvím zdravotního 

pojištění, které kryje náklady léčení v soukromých nemocnicích 

 Pojištění – např. pro příklad úmrtí, osobních úrazŧ a služebních cest 

 Nemocenské dávky – poskytují plnou mzdu po určitou danou dobu nemoci 

 Dodateční odstupné – při propouštění z dŧvodŧ nadbytečnosti mŧže existovat navíc 

k odstupnému ze zákona 

 Poradenství týkající se kariéry – poskytují se pracovníkŧm, kteří jsou propuštěni 

z dŧvodu nadbytečnosti 

 

Peněţní pomoc 

 Podnikové půjčky – bezúročné menší pŧjčky nebo větší pŧjčky s nízkým úrokem, 

které jsou většinou vyhrazeny na speciální účely 

 Půjčky na permanentky – bezúročné pŧjčky na měsíční/roční předplatní jízdenky či 

na předplatné na kulturní nebo sportovní události 

 Pomoc při splácení hypoték – dotované platby úrokŧ z hypoték do určité výše 

 Příspěvky na přemístění – jsou určeny pro zaměstnance, které organizace přemístila 

jinam nebo je získala odjinud  

 Členské příspěvky v profesních organizacích – například ve sdružení personalistŧ, 

účetních, apod. 

 

Osobní potřeby 

Zaměstnanecké výhody zahrnující osobní potřeby zahrnují: 

o Mateřskou a otcovskou dovolenou a dávky během ní, poskytované nad zákonné 

minimum 

o Volno z osobních dŧvodŧ 

o Péče o děti v podnikových zařízeních  
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o Poradenské služby před odchodem do dŧchodu 

o Osobní poradenské služby prostřednictvím programu pomoci pracovníkŧm 

o Sportovní a společenská zařízení 

o Podnikové slevy – pracovníci si mohou koupit za nižší ceny výrobky nebo služby 

nabízené podnikem 

 

Dovolená 

Základní nárok na dovolenou obvykle činní pět týdnŧ plus státem uznávané svátky. Některé 

podniky však poskytují šest týdnŧ dovolené, a to především pro pracovníky top 

managementu, nebo pro ostatní zaměstnance, což se většinou odvíjí od délky zaměstnání 

v podniku.   

 

Podnikové automobily 

Podnikové automobily stále zŧstávají jedním z nejvíce zaměstnanci oceňovaných benefitŧ, a 

to zejména proto, že jedinci nemusí vynakládat peníze na nákup auta, a také neztrácejí peníze 

v dŧsledku amortizace, či výdajŧ souvisejících s údržbou.  

 

Ostatní zaměstnanecké výhody 

Mezi další velmi významné benefity se řadí: mobilní telefony, stravování, jazykové a 

další vzdělávací kurzy a výuka, poskytování pracovního oděvu, podnikové parkoviště, 

vánoční večírky, bezplatné poskytování kávy, čaje či studených nápojŧ na pracovišti, atd.  

 

 Zaměstnanecké výhody mohou být drahé a je proto nezbytné sledovat náklady na 

jejich poskytování. Je velmi dŧležité, aby používané benefity odpovídaly potřebám 

zaměstnancŧ. Soubor špatně zvolených výhod, nebo téměř žádných výhod nepředstavuje 

atraktivní nabídku ani pro stávající zaměstnance ani pro potenciální uchazeče o práci v 

podniku. Proto je pro podnik dobré rozmyslet si, které zaměstnanecké výhody umožní a do 

kterých investuje. Problém se mŧže naskytnout také v poměru povinných a volitelných výhod 

nabízených organizací a zájem ze stran pracovníkŧ. Zaměstnanci ne vždy mají zájem o 

všechny nabízené výhody a jejich motivační účinek pak ztrácí smysl. Podnik však není vždy 

schopen všem požadavkŧ zaměstnancŧ vyhovět. Každopádně stanovení souboru 

zaměstnaneckých výhod by mělo být založeno na potřebách pracovníkŧ.  
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V některých podnicích je velmi populární tzv. Cafeteria systém, který mŧže do 

značné míry vyřešit problém kombinování zaměstnaneckých výhod. Podle Čopíkové, 

Horváthové (str. 93, 2010) spočívá princip Cafeteria systému v tom, že „podnik umožní 

zaměstnancŧm, aby si z nabídky zaměstnaneckých výhod zvolili takový „balíček“ odměn, 

který je pro ně z hlediska jejich momentálních potřeb a momentální situace nejvýhodnější.“ 

Jedná se tedy o systém volitelných blokŧ zaměstnaneckých výhod, kdy je zaměstnanci 

přiřazen určitý objem bodŧ nebo virtuálních peněz, za něž během období čerpají výhody dle 

svého přání.  

 

Varianty cafeteria systému 

 Varianta tzv. bufetu – představuje jednotlivé zaměstnanecké výhody a zaměstnanec si 

jej mŧže vybrat do výše svého zaměstnaneckého účtu.  

 Varianta tzv. jádra – je složena z pevně určeného jádra zaměstnaneckých výhod a 

volitelného bloku, kde jsou zbývající zaměstnanecké výhody. 

 Varianta tzv. bloků – je systém pro určité kategorie zaměstnancŧ (kategorie jsou 

předem nadefinované, např. muži, ženy) a k nim vytvořena nabídka výhod 
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3 CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE 
 

 

Název společnosti:   Gumárny Zubří, akciová společnost 

Sídlo společnosti:  Hamerská 9, 756 54 Zubří, Česká republika 

Právní forma:   Akciová společnost 

Vznik společnosti:   1. července 1935 

 

 

3.1 Historie a současnost firmy Gumárny Zubří, a.s. 

Výrobní podnik Gumárny Zubří byl založen v červenci roku 1935, těsně před okupací  

Československa a před začátkem druhé světové války. Společnost byla založena jako 

zbrojovka pro výrobu protiplynových ochranných masek, jejichž výroba byla zahájena podle 

anglické licence „Leylad“. Statut zbrojovky si Gumárny Zubří uchovaly do dnešního dne.  

Během roku 1955 byl rozšířen výrobní sortiment o podrážkové plotny, malířské válečky, 

dětské hračky a významná byla také výroba hnacích ozubených řemenŧ s ocelovým lankem a 

mnoho dalších výrobkŧ z technické pryže. V tomto roce začínají Gumárny Zubří  

spolupracovat se Škodou Mladá Boleslav, pro kterou se začaly vyrábět autokoberce do 

osobních automobilŧ. Společnost se tak zaměřila na automobilový, strojírenský a stavební 

prŧmysl a na ochranné masky. V první polovině roku 1990 došlo ke změně hospodářství na 

tržní ekonomiku, což s sebou přineslo řadu úskalí, která měla pro firmu negativní dopad. 

Nastal pokles objednávek i exportu v dŧsledku sjednocení Německa. K 1. lednu 1991 došlo 

k odstátnění a vzniku akciové společnosti Gumárny Zubří, a.s., která se následně privatizovala 

a to na II. vlně velké privatizace. Po této privatizaci se společnost intenzivně připravovala na 

získání mezinárodního certifikátu jakosti dle ISO 9001. Udělení tohoto certifikátu mělo 

významný vliv na další úspěšný rozvoj celé společnosti, která se stále více orientovala na 

automobilový prŧmysl. Spolupráce s německou firmou Henniges zajišťovala neustále se 

zvyšující dodávky pro německé automobilky. V letech 2001-2002 velmi vzrostl zájem o 

civilní vojenské ochranné masky, což byl přímý dŧsledek teroristického útoku na budovy 

Světového obchodního centra v New Yorku. V tomto období Gumárny Zubří, a.s. úspěšně 

absolvovaly certifikační audit TÜV dle ISO 9001:2000 a ISO 16949:2002 a staly se přímým 
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dodavatelem do Škody, a.s., Volksawagen, General Motors, Opel, Mercedes, Tatra 

Kopřivnice a také subdodavatelem automobilového prŧmyslu v tuzemsku i zahraničí. 

V posledních několika letech pocítila společnost prohlubující se globalizaci, která utváří pro 

Gumárny Zubří složité prostředí. Na jedné straně je společnost tak veliká, že dávno svým 

charakterem přesáhla pozici lokální firmy, na druhé straně je společnost tak malá – ve 

srovnání s předními nadnárodními koncerny -, že její postavení na trhu je tímto 

hendikepováno, protože nejsou schopny nakupovat suroviny tak levně jako její nadnárodní 

konkurence. Dalším významným mezníkem historie firmy byl rok 2005, kdy byla zahájena 

výroba a prodej výrobkŧ z termoplastŧ. Společnost tak výrazně rozšířila svŧj výrobní 

sortiment. V letech 2006-2007 byla realizována největší investice v Gumárnách Zubří, a.s., 

která zahrnovala kompletní rekonstrukci energetického centra a vybudování zcela nové 

lisovny. Ta se zabývá zpracováváním nových materiálŧ, jako jsou termoplastické hmoty a 

elastomery, jež jsou velmi často používány v nových projektech a je tak nahrazována dříve 

používaná technická pryž. V roce 2008 velmi silně zasáhla světovou ekonomiku celosvětová 

globální ekonomická krize, což mělo silný vliv na postavení Gumáren Zubří, a.s., na jejich 

dodavatele i jejich zákazníky. Krize se rychle rozšířila a zasáhla zejména automobilový 

prŧmysl. Gumárnám silně poklesla výroba, došlo ke značné redukci výrobních kapacit a s tím 

spojeným masivním propouštěním. Na začátku toho roku měla společnost téměř 1000 

zaměstnancŧ, na konci téhož roku to bylo něco málo přes 500. Velký pokles výroby a prodeje 

měl za následek negativní hospodářský výsledek a Gumárny tak prožily nejhorší období ve 

své novodobé historii.  Reakcí na tyto vnější podněty byla rozhodnutí představenstva o 

zásadní změně organizace celé akciové společnosti a také obměně manažerŧ společnosti na 

rŧzných pozicích. Nicméně, hospodaření za rok 2009 i 2010 bylo ziskové a společnost 

zaznamenává prudký rozvoj společnosti, který s sebou nese i nárŧst počtu zaměstnancŧ.   

Za 75 let své existence si tato firma získala a udržela pevné místo na trhu, vyrobila a 

prodala produkty v hodnotě několika desítek miliard korun.  

Gumárny Zubří, a.s. využívají vlastní výzkum a vývoj gumárenských směsí, konstrukcí 

nástrojŧ a vlastních přípravkŧ. Společnost disponuje výrobními kapacitami na míchání 

gumárenských směsí, nejnovějšími vstřikovacími lisy a zařízením na vytlačování profilŧ a 

hadic. Pro zajištění kvality a technické úrovně výrobkŧ je do praxe zaveden systém řízení 

jakosti podle norem ISO 9001:2000, ISO TS 16949:2002, ISO 14001:2005 se zaměřením na 

přímé dodávky do automobilového prŧmyslu, včetně povinně dokumentovatelných dílŧ. 

Společnost zajišťuje výrobu v souladu s životním prostředím prostřednictvím systému 

enviromentálního managementu.  
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Gumárny Zubří, a.s. jsou silně proexportně orientovaná společnost, které více než 60% své 

produkce vyváží na náročné světové trhy. Vývoz je zaměřen především na automobilový 

prŧmysl, kde jsou uzavírány dlouhodobé kontrakty. V současné době má společnost 800 

zaměstnancŧ, z toho 124 technicko-hospodářských pracovníkŧ (tzv. white colour) a 676 

dělníkŧ (tzv. blue colours). Nejvýznamnějšími zákazníky Gumáren Zubří, a.s. jsou: BMW, 

AUDI, ŠKODA Auto, TOYOTA Motor Europe, Armáda České republiky, Hydra, a.s., Saft 

Ferak, a.s., Dura Automotive Systems, Visteon-Autopal, s.r.o., AL Lighting, s.r.o., 

Continental, Denso Manufacturing Czech, s.r.o., Valeo Autoklimatizace, k.s., Winklemann 

SP.z.o.o. a další.  

Základním nosným výrobním programem je výroba speciálních a univerzálních 

autokobercŧ OEM, které tvoří 47% celkové produkce. Společnost nabízí univerzální 

autokoberce pro 30 světových značek a 300 typŧ osobních a užitkových automobilŧ a 

speciální autokoberce pro 26 světových značek a 250 typŧ osobních a užitkových automobilŧ. 

Dále do výrobního programu patří: gumárenské směsi, produkty z technické lisované pryže – 

např. těsnění, kroužky, prŧchodky, vývodky, membrány, kryty, spojky, nárazníky apod., 

pryžové výrobky pro osobní a nákladní automobily – např. tvarové dílce pro sání vzduchu a 

chladící systémy, krytky koncŧ elektrických kabelŧ zapalování, díly v kombinaci pryž-kov, 

pryž-plast, prŧchodky kabelových svazkŧ, apod., výrobky z termoplastů a termoplastických 

elastomerů – např. filtrační trysky, krytky kondenzátorŧ, sáňkovací boby, apod., loketní 

opěrky, NBC ochranné masky a obleky, protiskluzové rohože do van a sprchových koutů a 

jiné.  
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4 PRAKTICKÁ ČÁST 

V praktické části se budu zabývat systémem odměňování Top managementu společnosti 

Gumárny Zubří, a.s.. Nejdříve popíšu organizaci společnosti a zpŧsob řízení, následně 

rozeberu činnosti jednotlivých odborných ředitelŧ, analyzuji nynější systém odměňování a 

zjistím náklady na Top management společnosti za jeden rok. V další části budu realizovat 

sociologický prŧzkum, který následně vyhodnotím.   

 

 

4.1 Organizace společnosti a způsob řízení 

Podnik je samostatnou účetní jednotkou s právní subjektivitou a je rozdělen               

na samostatné organizační celky, které však již nemají právní subjektivitu. Každý úsek má 

vymezenou činnost v rámci produkčních nebo režijních aktivit společnosti a má svého 

zodpovědného odborného ředitele, který je přímo podřízen Generálnímu řediteli. Úseky jsou 

rozděleny na provozy nebo odbory, případně samostatné referáty či oddělení. Do Přílohy č. 3  

mé bakalářské práce přikládám organizační schéma podniku, Příloha č. 4, 5, 6, 7 znázorňuje 

organizační schémata jednotlivých úsekŧ.   

 

V souladu se zákonem 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem, v jeho platné verzi,       

je vyhrazeno řízení akciové společnosti představenstvem. To znamená, že představenstvo je 

tedy statutárním orgánem, jenž řídí její obchodní činnost.  

  

V akciové společnosti Gumárny Zubří je sloučená funkce předsedy představenstva       

a Generálního ředitele společnosti. Rozsah jeho kompetencí, pravomocí a povinností je 

uveden ve smlouvě o vedení podniku. Mezi jeho hlavní úkoly patří řízení společnosti jako 

celku, udržení a zvyšování tržní hodnoty podniku, dosažení optimálního zisku, vypracování 

organizačního řádu a vhodné determinace pravomocí, určení pravidel disponování s finanční 

hotovostí a správou movitého a nemovitého majetku podniku. Generální ředitel je 

zodpovědný za úkoly stanovené představenstvem akciové společnosti uvedené ve smlouvě     

o řízení podniku, respektive manažerské smlouvě.  

Přímé řídící pravomoci generálního ředitele podléhají funkce odborných ředitelŧ. Rozdělení 

těchto pravomocí v akciové společnosti je zachyceno v následujícím schématu. Generální 

ředitel také řídí odbor organizační a právní.  
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Schéma 4.1  Organizační schéma Top managementu společnosti  

  

GENERÁLNÍ ŘEDITEL 

  

           Ředitel marketingu a prodeje                Ředitel logistiky 

 

           Výrobně technický ředitel              Finanční ředitel        

 

Zdroj: vlastní tvorba   

 

4.2 Popis činností odborných ředitelů 

Činnosti jednotlivých ředitelŧ se sestavují z pravomocí a odpovědností, jež jsou stejné. Liší se 

však v kompetencích, které jsou v jednotlivých úsecích rozděleny následovně. 

 

4.2.1 Ředitel logistiky 

Ředitel logistiky akciové společnosti Gumárny Zubří je zároveň také I. zástupce 

generálního ředitele.  

Kompetence odborného ředitele jsou: provádění výběru a hodnocení dodavatelŧ, 

plánování potřeby materiálu a surovin, řízení toku materiálu, zpracování plánu výroby, 

zajišťování expedice výrobkŧ a dodávky zákazníkŧm, organizování a koordinování vnější       

i vnitropodnikové dopravy, zajišťování správy a údržby areálu podniku, zabezpečování 

oblasti životního prostředí, příprava a zajišťování realizace investiční výstavby v podniku 

v souladu s plánem rozvoje podniku.   

 

Přímo podřízení řediteli logistiky jsou podle organizační struktury podniku vedoucí 

těchto odborů: 

 Odbor nákupu 

 Centrální sklad logistiky 

 Odbor dopravy 

 Odbor životního prostředí a správy areálu 

 Odbor plánování a řízení logistiky 

 Odbor investic a strategického rozvoje společnosti 

 Odbor stravování 



 35 

4.2.2 Finanční ředitel 

Finanční ředitel akciové společnosti Gumárny Zubří je zároveň také II. zástupce 

generálního ředitele.  

Kompetence odborného ředitele jsou: vedení účetnictví podniku,  shromažďování 

účetních dokladŧ a jejich následné zapracování, návrh zřízení jednotlivých analytických účtŧ, 

podle nichž se bude v podniku účtovat, vypracování prognóz a finančních a ekonomických 

plánŧ na příslušné období, zajištění kompletního financování stávajícího business plánu          

a řízení personální politiky podniku. 

 

Přímo podřízení finančnímu řediteli jsou podle organizační struktury podniku 

vedoucí těchto odborů: 

 Odbor finanční 

 Odbor účetnictví 

 Odbor controllingu 

 Odbor informačních technologií (IT) 

 Odbor obrany a ochrany 

 Odbor personální a mzdový 

 

4.2.3 Ředitel marketingu a prodeje 

Kompetence odborného ředitele jsou: provádění marketingové analýzy trhu                

a následný výběr potencionálních zákazníkŧ, jednání s těmito zákazníky, stanovení cen, 

prodej výrobkŧ zákazníkovi, řízení obchodních případŧ až do zaplacení zákazníkem, 

v případě dodávky komponentŧ jsou činnosti stejné, avšak je zde přímá spolupráce se 

zákazníkem na vývoji projektu, který končí ověřovací sérií a sériovou výrobou 

 

Přímo podřízení řediteli marketingu a prodeje jsou podle organizační struktury 

podniku vedoucí těchto odborů: 

 Technická pryž, plasty a NBC 

 Autopříslušenství 

 Podniková prodejna. 
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4.2.4 Výrobně technický ředitel 

Kompetence odborného ředitele jsou: sestavování plánu výroby na základě 

marketingového plánu v úzké součinnosti s úsekem logistiky, organizace a řízení výroby, 

zabezpečování podmínek pro rozvoj výrobně-technické základny podniku a plnění úkolŧ 

v oblasti výzkumu a vývoje nových výrobkŧ a technologií a v oblasti technické přípravy 

gumárenské a plastikářské výroby, dále zajištění  médií – voda, plyn a elektrická energie a 

údržba podniku.  

 

Přímo podřízení výrobně technickému řediteli jsou podle organizační struktury 

podniku vedoucí těchto odborů: 

 Odbor technické přípravy výroby I. 

 Odbor technické přípravy výroby II. 

 Odbor technické přípravy výroby III. 

 Odbor konstrukce  

 Odbor řízení kvality  

 Provoz lisovny TP I 

o Autokoberce 

o Technická pryž, zlomková 

 Provoz lisovny TP II 

 Provoz vytlačované výroby, blatníky 

 Provoz lisovny plastŧ a TPE 

 Provoz údržby a energetiky 

 SBU 110 (provoz válcovny) 

 

 

4.3 Analýza současného systému odměňování 

Význam Top managementu v každé organizaci je zřejmý. Dŧležitou rolí manažerŧ je 

motivovat, aby dosáhli toho, že zaměstnanci ze sebe budou vydávat jen to nejlepší a bude se 

zvyšovat jejich výkonnost. Top management bude jen těžko motivovat ostatní zaměstnance, 

když nebude sám motivován. Jak jsem již popsala v teoretické části, motivace zaměstnancŧ 

velmi úzce souvisí se systémem odměňování v dané organizaci.  

Akciová společnost Gumárny Zubří má na pozicích odborných ředitelŧ vysoce 

výkonné a kvalitní zaměstnance, kteří jsou za svou práci náležitě odměňování.  
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4.3.1 Systém odměňování Top managementu ve společnosti Gumárny Zubří, 

a.s. 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

TTAATTOO  KKAAPPIITTOOLLAA  OOBBSSAAHHUUJJEE  CCIITTLLIIVVÁÁ  DDAATTAA  
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4.3.2 Náklady na odměňování top managementu 
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4.4 Realizace průzkumu  

Společnost Gumárny Zubří, a.s. patří mezi významné podniky v České republice a její 

úspěch nepochybně závisí také na vedení společnosti. Pro společnost je tedy velmi dŧležité, 

aby si udržela tyto kvalitní, zkušené a angažované zaměstnance – členy teamu Top 

managementu. Toho mŧže docílit tak, že bude mít dobře nastavený systém odměňování a 

zaměstnanci budou dostatečně motivování ke své práci, která je bude bavit.  

Již výše jsem analyzovala současný systém odměňování Top managementu 

společnosti, jehož struktura mi přijde opravdu velmi zajímavá. Z uvedených výpočtŧ také 

vyplývá, že si společnost Gumárny Zubří, a.s. mŧže dovolit další zpŧsob odměňování Top 

managementu.  

 

 

4.4.1 Individuální osobní rozhovor 

Jelikož se ve své bakalářské práci zabývám systémem odměňování Top managementu 

společnosti Gumárny Zubří, a.s., rozhodla jsem se, že pro zjištění názorŧ odborných ředitelŧ 

na stávající systém odměňování použiji metodu sociologického výzkumu – ústní dotazování. 

Výhodou této metody je, že mŧžeme získat informace hlubšího a širšího zaměření o 

kvalitativně rŧznorodých skutečnostech, tazatel má rozhovor stále pod kontrolou a mŧže 

v prŧběhu rozhovoru vysvětlit nedorozumění či špatné pochopení.  Rozhovor je tedy 

dynamický celek, ve kterém probíhá interakce mezi tazatelem a dotazovaným. 

Tuto metodu jsme zvolila tedy především proto, že forma ústního dotazování 

umožňuje lepší interakci mezi tazatelem a respondentem a také proto, že mám skupinu pouze 

čtyř respondentŧ, tudíž by výsledek písemného dotazování neměl značnou vypovídací 

schopnost.  

Cílem realizovaného prŧzkumu bylo zjistit, zda stávající systém odměňování Top 

managementu společnosti Gumárny Zubří, a.s. funguje tak jak by měl a zda jsou s tímto 

systémem odborní ředitelé spokojeni a jsou jím dostatečně motivováni ke své práci.  

Příprava, struktura a realizace rozhovoru 

Příprava otázek pro tento rozhovor mi zabrala delší dobu, protože si uvědomuji, že 

členové Top managementu společnosti jsou zkušenými odborníky ve svém oboru a je tedy 

nutné aby struktura otázek dávala smysl a výsledek rozhovorŧ byl pro společnost přínosný. 

Zvolila jsem tedy typ otevřených otázek, protože věrněji zachycují pohled respondenta na 

dané téma, a také jej podněcují k hlubšímu zamyšlení.   
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Rozhovor, jehož vzor je možno najít v Příloze č. 2 je členěn do tří hlavních částí. 

První část, tedy otázky 1 – 11, je zaměřena na zjištění spokojenosti Top manažerŧ se svou 

prací ve společnosti Gumárny Zubří, a.s., a také s přidělenými kompetencemi, pravomocemi a 

odpovědností. Druhá část rozhovoru obsahuje otázky týkající se na konkrétní motivaci 

manažera podle stávající manažerské smlouvy.  

V prŧběhu analyzování stávajícího systému odměňování mě napadla úvaha, zda 

členové teamu Top manažerŧ společnosti upřednostňují motivaci spojenou se systémem 

odměňování zaměřenou na úspěch daného úseku v závislosti na hospodářském výsledku 

tohoto úseku nebo motivaci na úspěch teamu Top managementu jako celku, v závislosti na 

hospodářském výsledku celé společnosti, a to bez ohledu na výsledek jejich úseku. Abych 

tedy zjistila názor odborných ředitelŧ na toto téma, položila jsem tak otázku číslo 18. Poslední 

otázka dává Top manažerŧm prostor na návrh zlepšení motivace jich samotných, případně 

jejich kolegŧ.  

 

Jak jsem se již výše zmínila, skupina respondentŧ se skládá z členŧ Top managementu 

společnosti, který tvoří odborní ředitelé jednotlivých úsekŧ. Rozhovor jsem tedy uskutečnila 

s Finančním ředitelem, Výrobně technickým ředitelem, Ředitelem logistiky a Ředitelem 

marketingu a prodeje.  

O realizovaném prŧzkumu byli tito členové teamu Top Managementu informováni 

s předstihem. Kontaktovala jsem je prostřednictvím e-mailu, v jehož příloze jsem také zaslala 

připravené otázky, aby měli možnost se na rozhovor připravit. Rozhovory se uskutečnily 

v kancelářích jednotlivých ředitelŧ, což napomohlo k příjemné a uvolněné atmosféře.   

 

 

4.4.2 Vyhodnocení rozhovorů s členy teamu Top managementu 

V první části rozhovoru členové teamu Top managementu odpovídali téměř shodně. 

Jsou velmi spokojeni s tím, že pracují ve společnosti Gumárny Zubří, a.s., a jsou dokonce 

hrdí, že jsou členy úzkého manažerského týmu. Se svými kompetencemi, pravomocemi a 

odpovědností jsou rovněž  spokojeni a žádné nepostrádají. Pouze Výrobní ředitel by uvítal, 

kdyby do jeho kompetencí patřila také oblast plánování, ve které by chtěl zavést systém MRP 

pro plánování výrobních příkazŧ a nákupních požadavkŧ. Všichni odborní ředitelé si také 

uvědomují svou velkou odpovědnost, která však patří k jejich pracovnímu zařazení.  
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V druhé části rozhovoru, jsem manažerŧm položila otázky, týkající se jejich 

spokojenosti se současným systémem odměňování, tak jak jej definuje Manažerská smlouva a 

zda jsou jím dostatečně motivovaní k výkonu práce. Odpovědi manažerŧ na tyto otázky byly 

shodné. Se současným systémem odměňování jsou velmi spokojeni a shodují se na tom, 

ţe tento systém je rovněţ silně motivující. Podle slov Výrobního ředitele je dokonce 

Manažerská smlouva společnosti Gumárny Zubří, a.s. naprosto výjimečná.  

Na otázku číslo 16, jež se dotazuje na to, kterou složku odměny nejvíce oceňují a proč 

jsem se setkala s tím, že většina odborných ředitelŧ mi sdělila, že museli delší dobu 

přemýšlet, která konkrétní složka odměny je pro ně nejvýznamnější, protože především 

oceňují celý systém odměňování, tak jak je definován v Manaţerské smlouvě. Nicméně 

po krátké diskusi se všichni čtyři odborní ředitelé shodli, že si nejvíce cení celkové roční 

odměny, která je zároveň silně motivující, jelikož je vázáná na procentní splnění EBITDA. 

Tuto odměnu vnímají jako ocenění celoroční práce a úsilí. Finanční ředitel a Ředitel logistiky 

rovněž oceňují fixní sloţku mzdy, protože pro ně představuje jistotu v podobě stálého 

ročního příjmu, a také zajišťuje určitou životní úroveň. Pouze jeden Top manažer zmínil 

automobil, jež mu umožňuje být flexibilní a veškerá starost o něj přísluší odboru dopravy 

podniku.  

V poslední otázce této části, byli ředitelé dotázáni, zda mají nějaké návrhy na zlepšení 

stávajícího systému odměňování, popřípadě, co by mohlo být změněno. Jak jsem již výše 

několikrát zmínila, Top manažeři společnosti jsou se stávajícím systémem spokojeni, tudíž 

jsem se u odpovědí na tuto otázku nesetkala s téměř žádnými návrhy na zlepšení či změnu. 

Pouze Ředitel marketingu a prodeje navrhl připojení položky individuálního odměňování za 

daný měsíc s progresí, degresí a s prezentací měsíčních výsledkŧ činnosti úseku a jejich 

výstupŧ v závislosti na hospodářském výsledku společnosti v následujícím období. Podle jeho 

slov je potřeba ocenit i to navíc.  

 V poslední, třetí části rozhovoru jsem se zaměřila na již výše popsanou úvahu. 

Velmi mě zajímalo, zda by členové teamu Top manažerŧ společnosti upřednostnili motivaci 

spojenou se systémem odměňování zaměřenou na úspěch daného úseku v závislosti na 

hospodářském výsledku tohoto úseku nebo motivaci na úspěch teamu Top managementu jako 

celku, v závislosti na hospodářském výsledku celé společnosti, a to bez ohledu na výsledek 

jejich úseku. Na tuto otázku jsem se zeptala především proto, že si uvědomuji, že společnost 

je jeden velký celek a všechny její části, nebo-li úseky by měly spolupracovat. Proto mě 

zajímal názor Top manažerŧ společnosti na tuto úvahu. Tři odborní ředitelé na tuto otázku 

odpověděli naprosto shodně. Jednoznačně by dali přednost motivaci na úspěch týmu Top 
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managementu jako celku v závislosti na hospodářském výsledku celé společnosti, a to 

především proto, že činnosti jednotlivých úsekŧ na sebe navazují a ovlivňují tak konečný 

výsledek společně. Podle Finančního ředitele je vždy dŧležitý úspěch celé firmy, nikoliv jen 

její části. Pouze jeden odborný ředitel by dal přednost motivaci na úspěch svého úseku 

v závislosti na hospodářském výsledku, s tím, že je se současným systémem odměňování 

spokojen tak jak je nastaven, nicméně by přesto uvítal odměnu závislou na výsledcích 

každého úseku zvlášť.   

V poslední otázce celého rozhovoru jsem se dotázala, zda mají členové teamu Top 

managementu návrhy na to, jak lépe motivovat je samotné, případně další kolegy. Tato otázka 

otevřela prostor pro velmi zajímavou diskusi.  

Finanční ředitel navrhl například nefinanční program, jako je pojištění zaměstnanců, 

které by bylo spojeno se závazkem, například v podobě několika odpracovaných let ve 

společnosti. Dále by také uvítal možnost studijních jazykových pobytů v zahraničí.  

Výrobně technický ředitel si myslí, že by bylo dobré zavést principy individuálního 

hodnocení pro všechny zaměstnance, které je podle jeho názoru a zkušeností z předchozího 

zaměstnání vysoce motivační. Je dŧležité umět otevřeně vyhodnocovat a promítat dosažené 

výsledky do odměňování. Aby tento systém mohl efektivně fungovat, je třeba ve společnosti 

stavět SMART cíle a neustále prŧběžně informovat zaměstnance. SMART cíle již velmi 

dobře fungují na úrovni Top managementu společnosti, je však potřeba je zavést v celém 

podniku.  

 

Ředitel logistiky navrhuje jako další zpŧsob motivace sebe i svých kolegŧ, podporu při 

stmelování jednotlivých týmů na všech úrovních – Top Management  Střední 

management  THP. Dalším návrhem je rozšíření moţností odborných ředitelů 

odměňovat své pracovníky za mimořádné výsledky a přínosy. Každý manažer by měl mít 

team skvělých angažovaných zaměstnancŧ, protože teprve tehdy bude práce efektivní a bude 

samotného manažera bavit. Podle Ředitele logistiky by také mohlo být zajímavé, kdyby 
2
/3  

měsíčních prémií byly závislé na splnění ukazatele EBITDA v daném měsíci a 
1/

3 by byla 

závislá na osobním hodnocení za splnění cílů pro všechny úseky.  Dále navrhuje například 

kurzy komunikačních dovedností, apod.  

 

Na Ředitele marketingu a prodeje by velmi motivačně pŧsobilo, kdyby byl vlastníkem 

manaţerských opcí. Podle jeho slov by manažerovi daly pocit, že společnost je „tak trochu“ i 
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jeho. Dále také navrhuje 2-3letý bonus, který by motivoval manažery na dobu delší než jeden 

rok, což by vedlo k maximální snaze odvádět 100% práci po celou tuto dobu.  

 

 

4.4.3 Shrnutí výsledku rozhovorů s členy teamu Top Managementu  

Z uskutečněných rozhovorŧ vyplývá, že všichni Top manažeři společnosti Gumárny 

Zubří, a.s. jsou se současným systémem odměňování velmi spokojeni a jsou jím dostatečně 

motivování ke své práci.  

Téměř všichni odborní ředitelé upřednostňují motivaci zaměřenou na úspěch teamu 

Top Managementu jako celku, v závislosti na hospodářském výsledku celé společnosti. Podle 

mého názoru je motivace zaměřená na team jako celek velmi dŧležitá, protože je nutné si 

uvědomit, že každý úsek je součástí celku. Všechny úseky by spolu měly umět dobře 

spolupracovat a komunikovat. 

Zařazení odborných ředitelŧ na současných pozicích je rŧzně dlouhé, avšak všichni si 

svého vysokého postavení ve společnosti velmi váží a shodují se v tom, že je jejich práce 

naplňuje a ke společnosti si vytvořili silný vztah.  

 

Velkou výhodou ústního dotazování je také to, že tazatel má prostor pro získání 

informací, které pomohou odhalit to, co je v mysli dotazovaného. Měla jsem tedy možnost 

pohybovat se v prostoru otevřené diskuse a snažila jsem se získat co nejvíce informací, které 

by mohly být přínosem pro Generálního ředitele společnosti. Musím opravdu velmi ocenit 

vstřícnost všech odborných ředitelŧ. Spokojenost se systémem odměňováni všech Top 

manažerŧ byla zřejmá.  

V dŧsledku těchto nezávislých rozhovorŧ s odbornými řediteli vyplynula také jedna 

zajímavá skutečnost. Pro všechny z nich je velmi dŧležité podporovat a vylepšit  týmovou 

práci Top managementu. V mnoha případech chybí konfrontace názorŧ a větší spolupráce při 

řešení závažných problémŧ. Z rozhovorŧ tedy vyplývá, že je potřeba upevnit vztahy v teamu 

Top managementu, značně by se tak zlepšila a usnadnila spolupráce a komunikace. Všichni si 

uvědomují, že mají stejný cíl, a proto je velmi dŧležité aby vytvořili dobře fungující team, což 

je základním předpokladem pro propojení jednotlivých týmŧ napříč celou společností.   

 

Z rozhovoru jednoznačně vyplývá, že Top manažeři společnosti jsou se systémem 

odměňování spokojeni a nemají žádnou zásadní připomínku, či návrh na jeho zlepšení. 
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Podařilo se mi také získat vyjádření místopředsedkyně představenstva společnosti, které se 

přímo podílela na tvorbě systému odměňování a je s ním rovněž spokojena.  

 

 

 

5 NÁVRHY A DOPORUČENÍ  

Z rozhovoru však také vyplývá, že jednoznačným slabým místem je vzájemná 

teamová spolupráce. Existuje zde tedy prostor pro zlepšení.   

 

Z nákladové analýzy vyplývá, že společnost Gumárny Zubří, a.s. má rezervy  pro další 

zpŧsob odměňování Top managementu. Většina odborných ředitelŧ by také dala přednost 

motivaci zaměřené na úspěch teamu Top managementu jako celku. Nabízí se zde tedy velmi 

elegantní řešení, jak stmelit kolektiv a zajistit tak jeho efektivní fungování a zároveň odměnit 

zaměstnance. Proto bych navrhla v dnešní době stále více oblíbený Teambuilding.  

Teambuilding je forma zážitkového vzdělání a aktivit, které vedou ke stmelování 

týmu, týmové spolupráci, zlepšení jeho výkonu a také se snaží v týmu najít společné cíle, aby 

byla možná spolupráce bez konfliktŧ a aby byla co nejvíce efektivní.  

V případě teambuildingu, jako další složky odměny pro Top management společnosti 

Gumárny Zubří, a.s.,  bych zvolila formu záţitkových kurzů, protože cílem těchto kurzŧ je 

stmelení skupiny s využitím zážitkových aktivit a učením se zkušeností.  
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6 ZÁVĚR 

 Základem úspěšného podnikání byli, jsou a vždy budou schopní a kvalitní 

zaměstnanci. Získání, udržení a motivování schopných zaměstnancŧ je jedním z hlavních 

úkolŧ systému odměňování v každé společnosti. Top manažeři by měli umět motivovat své 

pracovníky tak, aby podávali požadovaný výkon a přispívali k naplnění podnikových cílŧ. Je 

velmi dŧležité si uvědomit, že pouze dobře motivovaný Top management společnosti dokáže 

adekvátně motivovat.   

 

Ve své bakalářské práci jsem se zabývala analýzou systému odměňování Top 

managementu společnosti Gumárny Zubří, a.s. Zaměstnanci jsou pro tento podnik jedním ze 

základních pilířŧ při naplňování dlouhodobé strategie, hrají podstatnou roli při zvyšování 

efektivnosti a konkurenceschopnosti na trhu.   

Cílem bakalářské práce bylo analyzovat stávající systém odměňování Top 

managementu ve společnosti Gumárny Zubří, a.s., a na základě této analýzy posoudit, zda 

stávající systém dobře funguje, zda jsou s ním Top manažeři spokojeni a jsou jím  dostatečně 

motivování k výkonu své práce. V případě zjištěných nedostatkŧ navrhnout změnu, upravit 

případně změnit systém odměňování.  

Bakalářská práce je rozdělena do šesti kapitol, první kapitola je úvod k bakalářské 

práci a poslední kapitola pak představuje závěr. Ve druhé kapitole je popsána teorie motivace 

zaměstnancŧ a systému odměňování, v této kapitole vycházím z odborných publikací. Třetí 

kapitola se pak věnuje charakteristice společnosti. Popsala jsem vývoj společnosti od jejího 

počátku až po současnost a definovala jsem její výrobní program.  Následující čtvrtá kapitola 

je věnována analýze současného systému odměňování Top managementu, v této kapitole jsem 

také provedla sociologický prŧzkum a prezentovala výsledky z něj plynoucí. Sociologický 

prŧzkum byl realizovaný pomocí ústního dotazování se všem čtyřmi odbornými řediteli 

společnosti. Na základě těchto výsledkŧ jsem pak v páté kapitole poukázala na nedostatky, 

které by bylo možno změnit a navrhla jsem řešení, jak tyto nedostatky odstranit či zlepšit.  

Prostřednictvím výsledkŧ plynoucích z této analýzy, jsem dospěla k názoru, že 

členové teamu Top managementu společnosti Gumárny Zubří, a.s. jsou se systémem 

odměňování velice spokojeni a jsou jim motivování k výkonu své práce. Z otevřené diskuse o 

tématu odměňování vyplynulo, že znění nynější Manažerské smlouvy (viz Příloha č. 1) je 

naprosto výjimečné a všichni odborní ředitelé jsou hrdými členy teamu Top managementu. 

Spokojenost zaměstnancŧ je velmi dŧležitým předpokladem pro naplnění strategických cílŧ 

společnosti.   
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V prŧběhu uskutečněných rozhovorŧ jsem však několikrát narazila na problematiku  

nedostatečného stmelení teamu Top managementu. Z nákladové analýzy ve čtvrté kapitole 

jsem zjistila, že společnost má rezervy pro další zpŧsob odměňování Top managementu 

společnosti. Navrhla jsem tedy řešení, které by pomohlo stmelit Top management společnosti 

a vytvořit tak skvěle spolupracující team. Zvolila bych v dnešní době stále více oblíbený 

Teambuilding, konkrétně formu zážitkových kurzŧ, jež by měly dvojí účinek. Zlepšila by se 

teamová spolupráce a zážitkový kurz by byl součástí další složky odměny Top manažera. 

Věřím, že by navrhované řešení mohlo mít příznivý dopad na zkvalitnění řízení, týmové 

práce, komunikace a zlepšilo by se i sociální klima ve společnosti.  

 Téma Teambuildingu  a jeho dopadu na zkvalitnění spolupráce a stmelení týmŧ mě 

velice zaujalo. Myslím se, že by bylo velmi zajímavé posoudit jeho případnou realizaci. 

Nejprve na úrovni Top managementu, později však na úrovni celé společnosti. Ráda bych se 

tedy tímto tématem zabývala ve své diplomové práci.  
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

EBITDA  Provozní hospodářský výsledek plus odpisy 

MRP Systém  Manufacture Resource Planning systém 

NBC   Nukleární, biologický, chemický 

OEM    zkratka pro autokoberce, jež jsou dodávány přímo do automobilek 

SBU   Separate business unit 

THP   Technicko hospodářský pracovník 

TPE   Termoplastické elastomery 

TP    Technická pryž 
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 PŘÍLOHA č. 1 – Manažerská smlouva společnosti Gumárny Zubří, a.s. 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

OOBBSSAAHHUUJJEE  CCIITTLLIIVVÁÁ  DDAATTAA 



 

 

 

PŘÍLOHA č. 2 – Rozhovor 

Rozhovor 

 

1. Jste spokojen/a s tím, že pracujete v akciové společnosti Gumárny Zubří? 

2. Jste spokojen/a s tím, že jste členem manažerského Top teamu této společnosti? 

3. Jak jste spokojen/a se svým současným zařazením na místě tohoto odborného ředitele? 

4. Jste spokojen/a s Vámi přidělenými kompetencemi? 

5. Které kompetence postrádáte, které naopak by jste nechtěl/a? 

6. Jste spokojen s pravomocemi, které jste dostal/a? 

7. Které pravomoci postrádáte a které by jste raději oželel/a? 

8. Jste spokojen/a s odpovědností, která se váže k Vámi zastávané pozici? 

9. Měl/a by jste zájem o vyšší odpovědnost, či raději by jste se některé odpovědnosti 

zbavil/a? 

10. Jste v práci uspokojen/a? 

11. Naplňuje Vás práce, kterou v Gumárnách Zubří vykonáváte? 

12. Jste spokojen/a s týmem svých kolegŧ v Top teamu? 

13. Máte nějakou představu o jeho obměně? 

14. Jste spokojen se současným systémem odměňování Top managementu ve společnosti 

Gumárny Zubří, a.s., tak jak jej definuje Vaše manažerská smlouva ? 

15. Máte pocit, že jste stávajícím systémem odměňování dostatečně motivován k výkonu 

Vaší práce?  

16. Kterou složku Vaší odměny nejvíce oceňujete a proč? 

17. Máte nějaké návrhy na zlepšení stávajícího systému, popřípadě co by jste změnili? 

18. Dal/a by jste přednost motivaci spojené se systémem odměňování zaměřené na úspěch 

Vašeho úseku v závislosti na hospodářském výsledku tohoto úseku, nebo na úspěch  

teamu Top Managementu, jako celku, v závislosti na hospodářském výsledku celé 

společnosti, a to bez ohledu a výsledek Vašeho úseku ? 

19. Jak lépe motivovat Vás, případně další kolegy? 
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PŘÍLOHA č. 4 – Organizační schéma – Úsek logistiky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PŘÍLOHA č. 5 – Organizační schéma – Úsek ekonomický a personální  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PŘÍLOHA č. 6 – Organizační schéma – Úsek marketingu a prodeje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PŘÍLOHA č. 7 – Organizační schéma – Úsek výrobně technický 

 

 


