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Anotace 

Tato bakalářská práce se zaměřuje na téma motivace a způsobu stimulace pracovníků       

ve společnosti Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. Tato společnost je jedním 

z největších zaměstnavatelů v Karlovarském kraji a je tedy na místě zabývat se principy 

řízení lidských zdrojů, které jsou v této organizaci aplikovány. Cílem práce je popis a 

zhodnocení spolupráce společnosti a jejích odborových orgánů. 

První část práce poskytuje teoretický podklad k potřebám aplikace praktické části. Jsou zde 

vysvětleny základní způsoby motivace a vedení zaměstnanců. Dále se také zabývá 

plánováním, získáváním a hodnocením zaměstnanců a jejich pracovního výkonu.   

V praktické části jsou jiţ představeny konkrétní způsoby aplikace jiţ výše teoreticky 

vymezených metod v praxi. Je zde popsán zcela konkrétní systém motivace a hodnocení 

zaměstnanců v dané společnosti.  

Klíčová slova: motivace, stimulace, odměňování, hodnocení 

 

Summary 

This bachelor’s thesis focuses on the motivation and stimulation of employees in the 

company Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. Because this company is one of the 

biggest employers in the Karlovarsky Region it is pertinent to deals with the principles of 

human resources management applied within the company. The aim of this thesis is to 

describe and evaluate cooperation between the company and its trade unions. 

The first part of the thesis provides theoretical background to be applied in the practical 

part. Furthermore, the first part explains the basic methods of motivating and leading 

employees. It also deals with the planning, recruitment and assessment of employees and 

their professional performance.   

The practical part introduces specific examples of the application of the above-referenced 

theoretically defined methods in practice. A specific system of employee motivation and 

evaluation used by the company is described.  

Keywords: motivation, stimulation, remuneration, evaluation  
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1 ÚVOD 

Bakalářskou práci na téma motivace a stimulace pracovníků ve společnosti jsem si zvolila 

proto, abych si utvořila vlastní pohled na různorodé moţnosti motivace a stimulace 

zaměstnanců ve společnosti.  

Při tvorbě mé bakalářské práce mi bylo umoţněno vyuţít způsobů motivace a stimulace 

zaměstnanců ve společnosti Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., která je jedním 

z největších zaměstnavatelů v Karlovarském kraji. V současné době je ve společnosti 

zaměstnáno okolo 4 600 pracovníků.  

V první části práce se zabývám podrobným popisem společnosti Sokolovská uhelná. 

Společnost se snaţí o udrţení daného procenta nezaměstnanosti v Karlovarském kraji. 

Sokolovská uhelná se dále hlásí k aktivní ochraně ţivotního prostředí a sama věnuje 

velkou pozornost rekultivaci prostředí zasaţeného hornickou činností. Jelikoţ těţba a 

zpracování hnědého uhlí přináší zatíţení pro ţivotní prostředí, společnost kaţdoročně 

věnuje velké finanční prostředky na obnovu a rekultivaci krajiny. Společnost tak přetváří 

území zasaţené hornickou činností na biologicky hodnotné ekosystémy a vytváří 

podmínky pro rekreační vyuţití. 

V teoretické části práce se zaměřuji na teoretické vymezení pojmů personální práce. 

Charakterizuji zde mzdové systémy a hodnocení zaměstnanců a jejich pracovních výkonů. 

Dále se zaměřují na problematiku pracovních podmínek a dodrţování zdravotních a 

bezpečnostních předpisů. 

V praktické části bakalářské práce se věnuji motivaci a stimulaci zaměstnanců v praxi, a 

s tím spojené spolupráci společnosti Sokolovská uhelná a Sdruţení odborových organizací 

Sokolovské uhelné. Na základě dlouhodobé a intenzivní spolupráce se společností popisuji 

mzdu, tarifní stupně a další peněţitá plnění. Uvádím další výhody zaměstnanců v rámci 

péče společnosti o zaměstnance. Podrobně se zabývám tvorbou sociálního fondu a 

osobního účtu zaměstnance a jeho čerpáním zaměstnanci a jejich rodinnými příslušníky.  

V poslední části práce se snaţím zhodnotit provedenou analýzu v systému hodnocení 

zaměstnanců a navrhnout případná řešení.  
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Pro zpracování této bakalářské práce byla pouţita odborná literatura českých autorů, 

zákony a zákonné předpisy a katalogy a interní dokumenty společnosti Sokolovská uhelná, 

právní nástupce, a.s. 
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2 PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI SOKOLOVSKÁ 

UHELNÁ, PRÁVNÍ NÁSTUPCE, A.S.  

2.1 Historie společnosti 

První zmínky o dobývání uhlí na Sokolovsku pocházejí jiţ z roku 1642, kdy je nejstarší 

zmínka o těţbě uhlí na Sokolovsku zapsána v kronice města Horní Slavkov.  

Historie společnosti sahá aţ do roku 1946, kdy byly po 2. světové válce dekretem           

Dr. Eduarda Beneše sjednoceny všechny doly sokolovské pánve pod zastřešující podnik 

Falknovské hnědouhelné doly a briketárny. Jiţ o dva roky později byl podnik přejmenován 

na Sokolovské hnědouhelné doly a briketárny Sokolov (HDBS). Roku 1990 došlo 

k zrušení HDBS a vznikly tři samostatné státní podniky: Palivový kombinát Vřesová, 

Hnědouhelné doly Březová a Rekultivace Sokolov. Roku 1994 byla zaloţena Fondem 

národního majetku České republiky společnost Sokolovská uhelná a. s., která vznikla 

sloučením Palivového kombinátu Vřesová, Hnědouhelných dolů Březová a Rekultivací 

Sokolov. O deset let později byla společnost Sokolovská uhelná a. s. privatizována a 

vznikla organizace Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. [1] 

2.2 Produkty společnosti 

Společnost Sokolovská uhelná je nejmenší těţební organizací segmentu hnědého uhlí 

v České republice. V porovnání s evropskými těţebními společnostmi se tato organizace 

řadí spíše mezi těţební společnosti menšího rozsahu. Sokolovská uhelná, právní nástupce, 

a.s. těţí a zpracovává hnědé uhlí sokolovské pánve. Dlouhodobý výhled společnosti je 

zaloţen na efektivní těţbě zásob hnědého uhlí právě ze sokolovské pánev.  

Základními výrobky jsou elektrická energie, teplo a energetické uhlí. Spektrum výrobků 

doplňují multiprach, tříděné kamenivo a karbochemické produkty vznikající při tlakovém 

zplynění uhlí. [2] 

V roce 2010 byla ukončena výroba hnědouhlených briket, a zároveň byla uvedena do 

provozu nová výrobní kapacita pro produkci sušeného hnědouhelného prachu. 
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2.3 Současnost  

Společnost Sokolovská uhelná je největším nezávislým výrobcem elektrické energie 

v České republice a se svými čtyřmi a půl tisíci zaměstnanci se řadí mezi největší 

zaměstnavatele v Karlovarském kraji.  

Rok 2010 přinesl řadu zásadních rozhodnutí a změn, které významně ovlivnily personální 

činnost společnosti. Došlo ke změně koncepce vyuhlení loţiska a společnost přestala 

vyrábět brikety. Další výraznou změnou s velkým dopadem na společnost, je změna 

zákona. Parlament odsouhlasil změnu v zákoně, která přikazuje společnosti povinnost 

platit darovací daň z přidělených emisních povolenek. V důsledku těchto všech změn došlo 

na začátku roku 2011 k přeorganizování těţby a ke sloučení dvou divizí do jedné.  

V roce 2010 sníţila společnost průměrný počet zaměstnanců o 143 osob. Do společnosti 

nastoupilo pouze 44 zaměstnanců. 18 zaměstnanců bylo přijato na pozice, které nebylo 

moţno aktuálně obsadit z vnitřních zdrojů. Jedním z vnitřních zdrojů bylo 95 zaměstnanců 

z ukončené výroby briket. Podrobný přehled nástupů a výstupů zaměstnanců společnosti je 

uveden v příloze č. 1. 

Po velmi úspěšných letech čekal Sokolovskou uhelnou rok 2010 ovlivněný situací na trhu 

s elektrickou energií. Pokles hospodářského výsledku má dopad i na vztah společnosti 

k veřejnosti. Sníţení se dotkne v příštích letech poskytování finančních prostředků školám, 

sportovním organizacím a kulturním i občanským sdruţením, zaměřeným na regionální 

potřeby a jeho rozvoj.  

 

 

         

Obr. č. 1: Loga společnosti 

Pramen: http://www.suas.cz/ 
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Obchodní jméno: Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. 

Sídlo:   Sokolov 356 01, Staré náměstí 69 

IČ:   26348349 

DIČ:   CZ26348349 

Předmět podnikání: -  provádění trhacích prací, zpracování kamene 

   -  projektová činnost ve výstavbě 

   -  výkon zeměměřičských činností 

   -  výroba a zpracování paliv a maziv 

   -  podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 

   -  poskytování telekomunikačních sluţeb 

   -  činnost účetních poradců, vedení účetnictví a daňové evidence 

   -  provádění staveb, jejich změn a odstraňování 

   -  opravy silničních vozidel 

-  měření znečišťujících a pachových látek 

- tvorba rozptylových studií 

   -  provozování zemědělské výroby 

   -  zpracování gumárenských směsí 

-  hornická činnost, výroba elektřiny, distribuce elektřiny 

- obchod s elektřinou, výroba tepelné energie, rozvod tepelné energie 

-  provozování dráţní dopravy na základě licence 

-  provozování dráhy na základě úředního povolení 

Statutární orgán: Předseda představenstva: Ing. František Štěpánek 

   Místopředseda představenstva: Ing. Jaroslav Rokos, MBA 

   Člen představenstva: Ing. Jiří Peterka 

   Člen představenstva: Ing. Jiří Pöpperl 

Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti samostatně předseda nebo 

místopředseda představenstva nebo jeden člen představenstva, který k tomu byl 

představenstvem písemně pověřen. 

Společnost je zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Plzni v oddíle B, vloţka číslo 

980. [3] 
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2.4 Hospodaření společnosti 

 

Text 
Účetní období 

2010 2009 2008 

I. Tržby za prodej zboží   122 408 170 820 192 565 

A. Náklady vynaložené na prodané zboží   73 222 32 134 55 669 

 + Obchodní marže   49 186 138 686 136 896 

II. Výkony   8 468 528 9 490 278 10 063 145 

B. Výkonová spotřeba   3 747 671 3 875 558 4 026 162 

 + Přidaná hodnota   4 770 043 5 753 406 6 173 879 

C. Osobní náklady   2 380 549 2 438 716 2 315 703 

D. Daně a poplatky   112 998 98 360 105 908 

E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku   1 034 709 1 036 733 987 259 

III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu   59 925 106 023 71 493 

F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu   25 073 74 732 39 968 

G. Zvýšení (+) rezerv a opravných položek v provozní oblasti   -617 481 -186 139 -86 968 

IV. Ostatní provozní výnosy   1 605 791 1 204 458 2 589 922 

H. Ostatní provozní náklady   1 587 442 1 313 222 2 703 558 

 * Provozní výsledek hospodaření   1 912 469 2 288 263 2 769 866 

VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů   875 543 603 321 1 103 728 

J. Prodané cenné papíry a podíly   870 437 608 687 1 098 621 

VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku   0 9 658 9 000 

VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku   173 256 126 629 76 512 

K. Náklady z finančního majetku   122 559 29 667 47 539 

IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů   4 971 5 057 300 

L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů   5 010 4 104 4 948 

X. Výnosové úroky   40 495 76 799 151 097 

N. Nákladové úroky   28 636 59 216 105 396 

XI. Ostatní finanční výnosy   20 081 18 794 27 027 

O. Ostatní finanční náklady   33 573 23 860 29 243 

 * Finanční výsledek hospodaření   54 313 114 724 81 917 

Q. Daň z příjmů za běžnou činnost   386 814 478 598 580 723 

 ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost   1 579 786 1 924 389 2 271 060 

 *** Výsledek hospodaření za účetní období   1 579 786 1 924 389 2 271 060 

  Výsledek hospodaření před zdaněním   1 966 600 2 402 987 2 851 783 

Tab. č. 1: Výkaz zisku a ztráty v celých tis. Kč ve zkrácené formě 

Pramen: interní zdroje společnosti 
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Obr. č. 2: Vývoj zisku v tis. Kč 

Pramen: vlastní zpracování na základě interních informací společnosti 

2.5 Organizační struktura 

V současné době se organizační struktura společnosti Sokolovská uhelná skládá ze tří 

samostatně funkčních celků: Divize Těţba, Divize Zpracování a Divize Sluţby, a několika 

úseků odborných ředitelů: úsek technického ředitele, úsek výrobního ředitele, úsek 

ekonomického ředitele, úsek personálního ředitele a úsek obchodního ředitele.  

Veškeré administrativně - technické činnosti společnosti jsou soustředěny do úseků 

Správy, v jejichţ čele stojí odborní ředitelé. Úsek generálního ředitele zajišťuje činnosti 

v oblasti právních sluţeb, správy pronájmu a prodejů majetku společnosti. Úsek 

technického ředitele koordinuje především činnosti v oblasti rozvoje výrobní základny, 

báňského rozvoje a ekologie. Úsek výrobního ředitele zahrnuje přípravu výroby a údrţbu 

majetku. Dále do kompetence tohoto úseku rovněţ patří zabezpečení výkonů a sluţeb 

v oblasti měřičství, geologie a provozu centrálních laboratoří. V poslední řadě má na 

starosti bezpečnost práce a poţární ochranu. Úsek ekonomického ředitele koordinuje chod 

společnosti i dceřiných společností v oblasti ekonomiky. Tento úsek má na starosti vedení 

účetnictví, evidence majetku, daňovou problematiku, controlling, zabezpečení správy 

finančních aktiv a provoz podnikové spořitelny. Úsek personálního ředitele zajišťuje 

personální a mzdovou agendu společnosti i dceřiných společností. Úsek obchodního 

ředitele koordinuje veškerou obchodně – ekonomickou činnost včetně marketingu a 
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propagace společnosti. Dále zabezpečuje prodej pevných paliv, energií a chemických 

výrobků. [4] 
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Obr. č. 3: Organizační struktura společnosti 

Pramen: http://www.suas.cz/ 
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2.6 Dceřiné společnosti 

2.6.1 Romania s.r.o. 

Společnost Romania s.r.o. se zabývá především ubytovací činností. Provozuje hotel 

Romania, který má pronajatý od Sokolovské uhelné. Hotel je situován na rozhraní 

obchodní a lázeňské zóny v Karlových Varech. Nabízí ubytování ve 22 dvoulůţkových, 5 

jednolůţkových a 4 třílůţkových komfortně vybavených pokojích. [5] 

2.6.2 Golf Sokolov a.s. 

Společnost Golf Sokolov a.s. vznikla roku 2004 a provozuje golfové hřiště v blízkosti 

města Sokolov. Golfové hřiště bylo vybudováno na pozemku zasaţeného těţbou hnědého 

uhlí, v areálu bývalého lomu Silvestr v Dolním Rychnově, po následné sanační a 

rekultivační úpravě. [6] 

2.6.3 REO SUAS s.r.o. 

Dceřiná společnost, která vznikla roku 1995 vlastní spolu se Sokolovskou uhelnou míchací 

centrum ve Svatavě. Míchací centrum zpracovávalo zpětně odebraný popílek a granulát, 

který se vyuţívá pro stabilizace výsypek. Činnost míchacího centra byla ke konci června 

2010 ukončena v souvislosti s budováním obchvatu města Sokolov a napouštěním jezera 

Medard. Společnost se především zabývá výsadbou stromů na výsypkách a dalšími 

pracemi v rámci lesnických rekultivací. 

2.6.4 SUAS – stavební, s.r.o. 

Stavební společnost, která vznikla roku 1995, provádí z devadesáti procent stavební opravy 

pro společnost Sokolovská uhelná. Roku 2005 se stala jediným vlastníkem společnosti 

společnost Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., která umoţnila stavební společnosti 

technologický i personální růst. Hlavní činností společnosti je realizace klasických 

pozemních staveb. Aby společnost mohla poskytovat komplexní sluţby, spolupracuje 

s řadou specializovaných subdodavatelů. 
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2.6.5 SOKOREST, s.r.o. 

Firma, která vznikla v roce 2007, měla v první řadě zajišťovat závodní stravování pro 

zaměstnance Sokolovské uhelné. Později firma rozšířila svou nabídku na kompletní 

cateringový servis a na dodávky jídel dalším odběratelům. Firma se člení na dvě divize: 

divize Vintířov a divize Karlovy Vary.  

Divize Vintířov zabezpečuje závodní stravování a další stravovací sluţby pro společnost 

Sokolovská uhelná. Divize Karlovy Vary zajišťuje stravovací sluţby v KV Aréně – 

sportovně kulturním a kongresovém centru Karlovy Vary. [7] 

2.6.6 Koupaliště Michal s.r.o. 

Hlavní činností společnosti je provozování vodního areálu Michal, který vznikl rekultivací 

hnědouhelného lomu Michal. Jedná se o přírodní koupaliště  s mnoha atrakcemi a širokým 

zázemím. V areálu koupaliště je k dispozici tobogán, skluzavky, mini golf, kuţelky, 

tenisové a volejbalové hřiště, nafukovací a plovoucí atrakce, dětská hřiště a vodní 

klouzačky. Areál koupaliště je také vyuţíván v sezóně jako dějiště koncertů hudebních 

skupin. [8] 

 

Obr. č. 4: Letecký pohled na koupaliště Michal 

Pramen: http://michal-sokolov.cz/ 
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2.6.7 FK Baník Sokolov a.s. 

Vznik společnosti FK Baník Sokolov a.s. v roce 2006 je spojen se zakoupením 

druholigové fotbalové licence. Společnost zajišťuje chod druholigového fotbalového klubu 

FK Baník Sokolov. V současné době má patnáct muţstev v pěti kategoriích.  

2.6.8 SATER – CHODOV spol. s r.o. 

Roku 1994 vznikla v blízkosti obce Vřesová společnost SATER – CHODOV spol. s r.o., 

která provozuje skládku odpadů. Na skládku se ročně ukládá kolem 35 aţ 40 tisíc tun 

odpadu. Zhruba 60 % tvoří komunální odpad z okolních měst a obcí. Před uloţením se 

odpad třídí a vzhledem k separaci z něj mizí pneumatiky, kovy a nebezpečné odpady.  

2.6.9 Zahradní a parková spol. s r.o. 

Firma byla zaloţena roku 1997. Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. vlastí v této firmě 

majetkový podíl pouze 50 %. Firma působí v celé České republice a zajišťuje zahradnické, 

lesnické a krajinářské sluţby. K hlavním činnostem firmy patří údrţba veřejné zeleně, 

výstavba dětských hřišť a realizace liniové a inţenýrské stavby. Dále se firma zabývá 

demolicemi a přípravami pozemků pro nové stavby. [9] 

2.6.10 EKOSOLARIS, a.s. 

V roce 1998 vznikla společnost zabývající se výrobou, poradenstvím a montáţí solárních 

kolektorů. Společnost produkuje širokou škálu solárních zařízení, systémů a komponent, a 

to od nejjednodušších aţ po individuálně navrhované rozsáhlé systémy určené pro výrobu 

elektřiny. 
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3 ZPŮSOB MOTIVACE A VEDENÍ LIDÍ 

3.1 Personální práce 

Personální práce vychází ze zásad personální strategie společnosti, která určuje dlouholeté 

cíle. V oblasti řízení lidských zdrojů určuje základní postupy a zásady, které se realizují 

v jednotlivých dílčích oblastech personální práce. 

Personální práce ve firmě se realizuje prostřednictvím celé řady činností: [10] 

- plánování zaměstnanců a jejich potřeb 

- získávání a výběr zaměstnanců, určení způsobu a metod pokrytí potřeb 

zaměstnanců 

- rozmisťování zaměstnanců a jejich zařazování do pracovní činnosti 

- hodnocení pracovníků především pro potřeby personálního rozvoje organizace 

- hodnocení práce a pracovních míst 

- odměňování zaměstnanců a tvorba nástrojů pracovní motivace a mzdových systémů 

- plánování a organizace vzdělávání zaměstnanců 

- jednání zaměstnavatelů a odborových organizací jako sociálních partnerů 

- personální informační systém  

Ve velkých a středních podnicích je personální útvar rozčleněn na řadu odborných 

oddělení se specialisty pro jednotlivé činnosti. Velké vnitropodnikové útvary mohou  

některé činnosti zabezpečovat na své úrovní řízení a naproti tomu některé činnosti 

centralizovat a zabezpečovat pro celý podnik z úrovně vedení. [11] 

3.2 Plánování, získávání a výběr zaměstnanců 

Plánování struktury zaměstnanců a jejich získávání a výběr patří k jednomu 

z nejdůleţitějších úkolů personálního řízení. Cílem plánování je dosáhnout rovnováhy 

mezi potřebou pracovních sil a pouţitelnými zdroji. Získávání a výběr zaměstnanců je 

procesem realizace plánů a záměrů personální politiky. Jsou stanoveny dva zdroje 

pracovních sil, a to zdroje vnější a vnitřní.  
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Vnější zdroje představují nabídku práce pracovníků především z oblasti daného regionu, 

zahrnují absolventy škol, uvolněné zaměstnance z jiných organizací nebo zaměstnance 

projevující zájem o změnu zaměstnání. K získávání těchto potencionálních zaměstnanců se 

pouţívají nejrůznější metody náboru. Společnost při tomto způsobu získávání zaměstnanců 

spolupracuje s úřady práce a s jinými institucemi poskytující sluţby zaměstnanosti.  

Vnitřní zdroje představují pro zaměstnance uvolnění v důsledku organizačních změn, 

technického rozvoje nebo změny struktury výroby. Personální praxe dává z pravidla 

přednost obsazování volných míst z vnitřních zdrojů společnosti. [12] 

3.3 Hodnocení zaměstnanců a jejich výkonu 

„Hodnocení zaměstnance a jeho výkonu je nedílnou součástí řídící práce každého 

nadřízeného vůči zaměstnanci, kterého řídí, a je podkladem pro rozhodování o dalším 

vývoji jeho činnosti v organizaci.“ [13] 

Volba jednotlivých metod hodnocení je závislá na druhu činnosti a moţnosti určit 

mnoţství kritérií. U jednodušších činností je moţno vycházet z určení mnoţství výsledků a 

u sloţitějších činností je potřeba hodnotit celkový přístup zaměstnance k práci. Vyvíjející 

se trend v současné době doporučuje metody hodnocení s principem sebehodnocení 

zaměstnance s cílem specifikovat silné a slabé stránky jeho činnosti. Hodnocení 

zaměstnanců a jejich výkonu je jednou z nejcitlivějších oblastí v řízení lidí, a proto je 

potřeba hodnocení se zaměstnanci diskutovat. [14] 

3.4 Pracovní podmínky a sociální péče 

Do kompetence personálního útvaru patří především péče o pracovní podmínky, 

bezpečnost a hygienu práce. Dodrţování zdravotních, bezpečnostních a ergonomických 

norem je upraveno legislativně. Dále bývají pracovní podmínky upravovány v kolektivních 

smlouvách mezi zaměstnavateli a odbory.  

Významným faktorem utváření pocitu spokojenosti s prací, a tím také ovlivňování výkonu 

zaměstnanců, je úroveň zabezpečování sociálních potřeb pracovníků. Uspokojování potřeb 

pracovníků pozitivně ovlivňuje nejen pracovní motivaci, ale napomáhá také rozvoji 

osobnosti člověka. Vedle poskytování mzdy zaměstnanci mohou zaměstnavatelé 
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vynakládat část personálních nákladů na poskytování sociálních poţitků, které tvoří velkou 

motivaci zaměstnanců. [15] 

Příkladem sociálních poţitků mohou být příspěvky na závodní stravování, příspěvky na 

firemní rekreaci, zdravotní péči, důchodová připojištění a vzdělávací a kvalifikační 

programy.  

3.5 Mzdový systém firmy 

Firma si k odměňování zaměstnanců vytváří svůj mzdový systém. Podnik je jako 

podnikatelský subjekt omezen zákonem č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní 

pohotovost a o průměrném výdělku, ve znění pozdějších předpisů. 

„Mzdou se rozumí peněžitá plnění nebo plnění peněžité hodnoty poskytovaná 

zaměstnavatelem zaměstnanci za práci, a to podle její složitosti, odpovědnosti a 

namáhavosti, podle obtížnosti pracovních podmínek, pracovní výkonnosti a dosahovaných 

pracovních výsledků. Za mzdu se nepovažují další plnění poskytovaná v souvislosti se 

zaměstnáním, zejména náhrady mzdy, odstupné, cestovní náhrady, výnosy z kapitálových 

podílů (akcií) nebo dluhopisů a odměna za pracovní pohotovost.“ [16]  

Firma sleduje svou mzdovou politikou tyto personální cíle: 

- získat kvalifikované zaměstnance 

- stimulovat zaměstnance k pracovnímu výsledku a ţádoucímu pracovnímu chování 

- udrţet objem mzdových prostředků v rozsahu, který umoţňuje firmě konkurovat 

- zajistit odůvodněnou mzdovou strukturu uvnitř firmy a ve srovnání s konkurencí  

Vedení firmy rozhoduje o velikosti mzdových tarifů, které je ovlivněno vlivy prostředí a 

řadou mocenských tlaků: [17] 

- rozsah pouţitelných mzdových prostředků 

- mzdové nabídky konkurentů 

- minimální mzdové tarify vyhlášené na základě zákona o mzdě 

- mzdové tarify v kolektivní smlouvě vyššího stupně, kterou můţe MPSV ČR 

vyhlásit jako závaznou pro všechny organizace v oboru 
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- mzdové tarify v podnikové kolektivní smlouvě nesmí klesnout pod stupnici tarifů 

příslušné kolektivní smlouvy vyššího stupně 

3.6 Hodnocení práce a mzdové formy 

Ve společnosti se pouţívá řada mzdových forem. K nejobvyklejším patří časová mzda, 

úkolová mzda, prémie, odměny a účast na hospodářském výsledku. [18] 

Časová mzda se pouţívá při odměňování manuálních činností jak ve výrobních procesech, 

tak i v pomocných a obsluţných procesech. Je-li mzdový tarif stanoven v Kč za hodinu, 

pak se mzda vypočítá jako součin mzdového tarifu a skutečně odpracovaných hodin. 

Úkolová mzda se uţívá tam, kde jsou stanoveny výkonové normy. Stimuluje především 

výrobní dělníky. Úkolová mzda od kusu vychází z úkolové sazby, coţ je peněţní sazba za 

jednotku odvedeného výkonu. 

Prémie doplňuje časovou nebo úkolovou mzdu. Stimuluje a motivuje zaměstnance 

k lepšímu výkonu, kvalitě, úsporám nákladů a splnění termínu.  

Odměna slouţí buď k ohodnocení zaměstnance, nebo oceňuje jednorázové či mimořádné 

pracovní aktivity a výsledky. 

Účast na hospodářském výsledku je podílem zaměstnanců společnosti na lepším 

hospodářském výsledku. Smyslem je motivovat a stimulovat vlastníky společnosti, 

management a zaměstnance ke společnému úsilí na zlepšení hospodářského výsledku.  
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4 ANALÝZA SYSTÉMU HODNOCENÍ A MOTIVAČNÍCH 

NÁSTROJŮ VE SPOLEČNOSTI 

4.1 Sdružení odborových organizací Sokolovské uhelné, a.s. 

Sdruţení odborových organizací má ve společnosti Sokolovská uhelná dlouholetou tradici. 

Jedná se o velice silnou organizaci, která úzce spolupracuje s managementem společnosti 

Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. 

Sdruţení odborových organizací zastupuje předseda Rady Sdruţení odborových 

organizací, kterého volí zaměstnanci vţdy na 4 roky. Sdruţení má 3 dílčí organizace, 

kterými jsou: 

- Odborová organizace divize Zpracování, 

- Odborová organizace divize Těţba,  

- Odborová organizace divize Druţba. 

V prosinci kaţdého roku podepisuje předseda představenstva Sokolovské uhelné, právní 

nástupce a.s. a předseda Rady Sdruţení odborových organizace kolektivní smlouvu, která 

je uzavírána vţdy na dobu 5 let.  

4.1.1 Kolektivní smlouva 

Kolektivní smlouva upravuje vztahy mezi zaměstnanci, uvolněnými zaměstnanci a 

zaměstnavatelem nad rámec obecně závazných pracovně právních předpisů. Kolektivní 

smlouva se uzavírá mezi Sdruţením odborových organizací Sokolovské uhelné a.s. a 

společností Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. 

Kolektivní smlouva, jak jiţ bylo uvedeno, se uzavírá vţdy na dobu 5 let. V současné době 

je aktuální podniková kolektivní smlouva platná na léta 2011 – 2015. Kolektivní smlouva 

můţe obsahovat i dodatky, které se zpravidla sepisují na konci roku. Tato kolektivní 

smlouva se vztahuje na osoby, které u společnosti konají práci v pracovním poměru. 
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4.2 Mzda a další peněžitá plnění 

Členění prací podle jednotlivých povolání, profesí a funkcí do tarifních stupňů je uvedeno 

v Katalogu prací podle povolání a tarifních stupňů. [19] 

4.2.1 Tarifní soustava 

Podle sloţitost, odpovědnosti a namáhavosti jsou ve společnosti Sokolovská uhelná, právní 

nástupce a.s. stanoveny tarifní stupně. Zaměstnanci přísluší tarifní mzda podle zařazení 

činnosti a povolání do tarifního stupně v souladu s podnikovými stanovami.  

Zařazení zaměstnance do příslušného tarifního stupně provádí přímí nadřízený dle 

pracovní smlouvy. Nově přijatému zaměstnanci můţe přímý nadřízený přidělit tarifní 

stupeň o jeden stupeň niţší, a to aţ na dobu tří měsíců, kdy je zaměstnanec ve zkušební 

době.  

 

 
Tarifní 
stupeň 

        Základní tarif 
 

Tarif při trvalé práci v podzemí 

 Kč/hod Kč/měsíc Kč/hod Kč/měsíc 

1 71,30 11 650   

2 72,20 11 800   

3 79,40 13 000 89,00  

4 86,30 14 100 96,60  

5 94,90 15 500 105,50  

6 104,50 17 050 116,10  

7 116,60 19 050 130,00 21 200 

8 130,10 21 200  23 750 

9  23 850  26 750 

10  27 100   

11  30 600   

12  33 700   

Tab. č. 2: Mzdové tarify 

Pramen: interní zdroje společnosti 
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4.2.2 Osobní příplatek 

Osobní příplatek se pouţívá ke zhodnocení rozdílů ve vykonávané práci u jednotlivých 

zaměstnanců společnosti. Výši osobního příplatku a její důvody oznamuje zaměstnanci 

přímý nadřízený, a to den před dnem výplaty, přičemţ lze uplatnit nejvýše 30 % 

vyplaceného objemu tarifní mzdy. 

4.2.3 Mzda za práci ve svátek 

Za odpracovanou dobu práce ve svátek přísluší zaměstnanci příplatek ve výši 100 % 

průměrného měsíčního výdělku. Svátek začíná vţdy v den svátku v 6:00 hodin ráno a 

končí následující den v 6:00 hodin ráno.  

4.2.4 Mzda za práci přes čas 

Délka pracovní doby zaměstnanců činí nejvýše 37,5 odpracovaných hodin týdně. Za práci 

přes čas náleţí zaměstnanci v rozsahu odpracovaných hodin náhradní volno nebo příplatek 

nejméně 25 % průměrného měsíčního výdělku. Mzda za práci přes čas nepřísluší 

zaměstnanci společnosti, který si napracovává pracovní volno bez náhrady mzdy.  

4.2.5 Příplatek za práci v noci 

Příplatek za práci v noci přísluší zaměstnanci společnosti pracujícímu mezi 22:00 hodinou 

večer a 6:00 hodinou ráno. Příplatek za práci v noci činí 40,10 Kč za kaţdou odpracovanou 

hodinu v noci.  

4.2.6 Příplatek za práci v sobotu a v neděli 

Zaměstnanci pracujícímu v sobotu a v neděli přísluší příplatek 36,40 Kč za kaţdou 

odpracovanou hodinu. Nejméně však tento příplatek musí tvořit 10 % průměrného 

měsíčního výdělku. 

4.2.7 Příplatek za výkon práce v dvousměnném provozu 

Za dvousměnný provoz se povaţuje takový provoz, kde se pravidelně střídá týden ranní a 

týden odpolední směny. Zaměstnanci společnosti pracujícímu ve dvousměnném provozu 

přísluší příplatek 7,50 Kč za odpracovanou hodinu.  
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4.2.8 Příplatek za práci při opravách obsluhovaného zařízení 

Opravy a revize obsluhovaného zařízení se provádí v ranním pracovním reţimu, a to od 

pondělí do pátku. Zaměstnanci směnové obsluhy provozních zařízení pracujícímu 

v nepřetrţitém nebo třísměnném provozu přísluší za kaţdou odpracovanou hodinu 

příplatek. 

Příplatek zaměstnanci v nepřetrţitém provozu při opravách zařízení:  

- v ranním reţimu s rozvrhem směn pondělí aţ pátek činní 23 Kč za hodinu, 

- v ranních dvanáctihodinových směnách s prací i v sobotu a v neděli činní 12,30 Kč 

za hodinu. 

Příplatek zaměstnanci v třísměnném provozu při opravách zařízení: 

- v ranním reţimu s rozvrhem směn pondělí aţ pátek činní 16,60 Kč za hodinu, 

- v ranních dvanáctihodinových směnách s prací i v sobotu a v neděli činní 12,80 Kč 

za hodinu. 

4.2.9 Příplatek za práci v dělené směně 

Zaměstnanec společnosti, který pracuje v dělené směně, obdrţí příplatek 64 Kč za kaţdou 

odpracovanou hodinu v dělené směně. Dělená směna znamená souvislé přerušení práce 

trvající alespoň 3 hodiny. Jedná se například o zaměstnance pracující v sekci přepravy 

osob.  

4.2.10 Příplatek za podmínky práce 

Ztíţeným pracovním prostředím pro účely poskytování příplatku je takové prostředí, ve 

kterém je výkon práce spojen s mimořádnými obtíţemi vyplývajícími z vystavení účinkům 

ztěţujícího vlivu a z opatření k jejich sníţení nebo odstranění.  

Za práci ve ztíţeném pracovním prostředí náleţí zaměstnanci příplatek 6,50 Kč za hodinu. 

Dále zaměstnanci, kteří pracují v dýchacím izolačním přístroji, popřípadě pouţívají 

ochranný oblek, obdrţí 50-80 Kč za hodinu. Příslušníkům jednotky hasičského 

záchranného sboru společnosti za práci při protipoţárním zásahu za dobu od výjezdu 

k zásahu do návratu na stanici náleţí 90 Kč za hodinu. 
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4.2.11 Prémie 

Prémie je nenárokovou sloţkou mzdy, která slouţí ke stimulaci zaměstnanců a ke 

zvyšování kvality a mnoţství odvedené práce.  

V Sokolovské uhelné, právní nástupce, a.s. se můţeme setkat s několika typy prémií. 

Roční podniková prémie se vyplácí v červnu běţného kalendářního roku, v prosinci 

běţného kalendářního roku a v lednu následujícího kalendářního roku. Roční podniková 

prémie se nepřiznává zaměstnanci, který má v období od vyplacení předcházející prémie 

neomluvenou absenci, nebo není v měsíci vyplacení prémie v pracovním poměru. Prémie 

se můţe přiznat zaměstnanci, který není v měsíci vyplacení prémie v pracovním poměru ze 

zdravotních důvodů, z důvodů nadbytečnosti v souladu s ustanovením v zákoníku práce, 

z důvodu úmrtí nebo z důvodu odchodu do důchodu. Na vedoucí zaměstnance a specialisty 

odměňované smluvní mzdou se ustanovení o roční podnikové prémii nevztahují. 

Mimořádné prémie za dlouholetý nepřetržitý výkon práce slouţí k ocenění 

dlouholetého nepřetrţitého výkonu práce pro Sokolovskou uhelnou nebo pro jejího 

právního předchůdce. Zaměstnanci společnosti obdrţí prémii při ţivotním jubileu a to v 50, 

55 a 60 let věku. Dále jsou zaměstnanci ohodnoceni prémií za významné pracovní 

jubileum při prvním rozvázání pracovního poměru a to po 20, 25, 30, 35 , 40 nebo 45 let 

nepřetrţitého zaměstnání. Přesnou výši mimořádné prémie můţe přiznat vedoucí sekce 

nebo ředitel dle daného rozmezí prémie dle dlouhodobých pracovních výsledků 

zaměstnance.  

4.2.12 Odměna za pracovní pohotovost 

Zaměstnavatel můţe po předchozí dohodě zaměstnanci nařídit, aby byl mimo pracovní 

dobu připraven k povolání na pracoviště. Zaměstnanec obdrţí za kaţdou odpracovanou 

hodinu odměnu ve výši 20 Kč za hodinu, nejvýše však 10 % průměrného výdělku. 

Pracovní pohotovost nemůţe být nařízena mladistvému zaměstnanci a těhotné ţeně. 

4.2.13 Odměňování báňských záchranářů 

Mzda při zásahu báňským záchranářům náleţí za kaţdou hodinu při zásahu  a to v době od 

nástupu do návratu na stanici. V návaznosti na charakter zásahu můţe velitel záchranných 

sborů určit zvýšení základní mzdy a to o: 
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- 25 % při práci v hustém kouři, ve vodě, bahně, v těsných prostorách, ve výškách, 

při teplotách nad 30 ˚C a při obtíţných průzkumech, 

- 50 % při práci v hygienicky závadném prostředí, v závěsu na laně, při teplotách nad 

35 ˚C a při koncentraci CO2 nad 10 %, 

- 100 % při práci na záchraně lidských ţivotů, při vyprošťování postiţených 

pracovníků, v teplotách na 40 ˚C, při koncentraci CO2 nad 20 % a v prostředí 

s nebezpečím vzniku výbušných směsí. 

4.2.14 Věrnostní přídavek horníků 

Věrnostní přídavek horníků se poskytuje zaměstnancům společnosti jako uznání a ocenění 

věrnosti hornickému povolání. Věrnostní přídavek bude vyplacen spolu se mzdou za měsíc 

srpen.  

4.2.15 Odstupné 

Odstupné náleţí zaměstnanci, u něhoţ došlo k rozvázání pracovního poměru z důvodu 

nadbytečnosti. Při takto skončeném pracovním poměru náleţí zaměstnanci odstupné dle 

zákoníku práce, a to ve výši dvojnásobku průměrného výdělku. Navíc zaměstnanec obdrţí 

jednonásobek průměrného výdělku při výpovědi dané zaměstnavatelem nebo čtyřnásobek  

průměrného výdělku, jestliţe byl pracovní poměr rozvázán dohodou. 

4.2.16 Deputát důchodců 

Nároky důchodců a vdov po zaměstnancích se uspokojují finančním plněním, a to u 

důchodců ve výši 1499 Kč a u vdov ve výši 1275 Kč.  

4.2.17 Cestovní náhrady 

Zaměstnanec v případě cesty obdrţí stravné ve výši 2/3 rozpětí platné sazby určené 

vyhláškou MPSV pro rozpočtovou sféru. Při zahraniční sluţební cestě zaměstnanec obdrţí 

kapesné ve výši 0 – 40 % sazby stravného, která odpovídá časovému rozsahu a 

podmínkám sluţební cesty. 
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4.3 Sociální fond 

Sociální fond vytváří zaměstnavatel k uspokojování sociálních potřeb zaměstnanců.  Fond 

se tvoří kaţdoročním přídělem ze zisku na základě rozhodnutí valné hromady společnosti. 

Kaţdý rok si valná hromada společnosti stanoví příděl části ze zisku do sociálního fondu. 

Prostředky sociálního fondu jsou vyuţívány tak, aby z nich měli prospěch všichni 

zaměstnanci. [20] 

 

Tvorba fondu   

  Zůstatek fondu z roku 2010 3 300 000 

  Příděl ze zisku zaměstnavatele 30 000 000 

  Jiné příjmy 1 000 

  Celkem 33 301 000 

     

Čerpání fondu   

  Osobní účet zaměstnance 20 600 000 

  Sociální výpomoc 1 000 000 

  Dětská rekreace 2 700 000 

  Příspěvek na kulturní, výchovnou a sportovní činnost   

   - činnost klubu důchodců 1 100 000 

   - společné akce pro zaměstnance 2 250 000 

   - činnost zaměstnanců a jejich rodinných příslušníků 4 500 000 

  Rezerva 1 000 000 

  Celkem 33 150 000 

     

Zůstatek fondu 151 000 

Tab. č. 3: Rozpočet sociálního fondu v Kč 

Pramen: interní zdroje společnosti 

 

Společnost Sokolovská uhelná se aktivně snaţí podporovat a motivovat své zaměstnance, 

k tomuto účelu je vytvořen Sociální fond, který je tvořen cíleně k uspokojování 

společenských potřeb zaměstnanců. Sociální fond vyuţívají nejen zaměstnanci společnosti, 

ale také i rodinní příslušníci zaměstnanců nebo důchodci. 
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4.3.1 Osobní účet zaměstnance 

V této organizaci má kaţdý zaměstnanec svůj osobní účet dle kmenového čísla vedený u 

společnosti. Sokolovská uhelná pravidelně kaţdý měsíc přispívá zaměstnancům na tento 

účet částku 400 Kč. Zaměstnanci pak mají moţnost z tohoto účtu čerpat částky na sociální 

výdaje dle vlastního výběru. 

Čerpání ze sociálního fondu prostřednictvím osobního účtu: 

- hodnota potravin ke spotřebě na pracovišti v rámci závodního stravování 

- soukromé ţivotní pojištění 

- tuzemskou nebo zahraniční rekreaci zaměstnance a jeho rodinných příslušníků 

- dětskou rekreaci 

- kulturní a tělovýchovné akce zajišťované odbory 

- zdravotní úkony a prostředky zdravotnické techniky (brýle a pomůcky oční optiky, 

stomatologické protetické náhrady, pomůcky pro sluchově postiţené, ortopedické 

pomůcky, očkování proti infekčním nemocem, nemocniční péče, rehabilitační 

procedury, odborná lékařská vyšetření a vitamínové přípravky) 

- vyuţití vzdělávacích zařízení (vzdělávání na zájmově uměleckých a soukromých 

školách, pobyty na školách v přírodě a ve výcvikových kurzech, vzdělávací kurzy) 

4.3.1.1 Příspěvek čestným dárcům krve 

Společnost se také snaţí pomocí příspěvku čestným dárcům krve motivovat své 

zaměstnance k obecně prospěšným činnostem. 

Kaţdý zaměstnanec společnosti, který bezplatně daruje krev, obdrţí za kaţdý svůj desátý 

odběr krve na svůj osobní účet částku 2000 Kč. Dále pak i zaměstnanec, který daruje 

bezplatně kostní dřeň, obdrţí od společnosti na svůj osobní účet částku 5000 Kč. Navýšení 

osobního účtu se provádí zpravidla v měsíci květnu nebo listopadu, a to na základě 

předloţení potvrzení příslušného zdravotnického zařízení. 
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4.3.1.2 Nevratné sociální výpomoci 

Nevratná sociální výpomoc se poskytuje zaměstnancům společnosti k překlenutí 

mimořádně závaţný událostí nebo zaměstnancům společnosti pečující o dítě, které je 

drţitelem průkazu mimořádných výhod 3. stupně. Dále se sociální výpomoc poskytuje 

pozůstalým při úmrtí zaměstnance a pozůstalým po zaměstnanci, který umřel následkem 

pracovního úrazu. Společnost se tímto krokem snaţí aktivně podpořit své zaměstnance 

v obtíţné ţivotní situaci a dát najevo, ţe má o své zaměstnance aktivní zájem. 

4.3.1.3 Příspěvek na rekreaci dětí zaměstnanců 

Příspěvkem na rekreaci dětí zaměstnanců se společnost snaţí aktivně podpořit rodiny 

svých zaměstnanců. Sokolovská uhelná poskytuje příspěvek na dětskou rekreaci, kterou 

zajišťuje a organizuje odborový orgán ve svých rekreačních střediscích. Zaměstnanec, 

kterému byl poukaz na dětské rekreace poskytnut, musí stanovenou cenu uhradit před 

termínem nástupu na rekreaci, jinak příspěvek nebude přidělen.  

4.3.1.4 Příspěvek na kulturní, výchovnou, sportovní a organizační činnost 

Společnost poskytuje dále příspěvek na kulturní, výchovnou, sportovní a organizační 

činnost zaměstnanců a jejich rodinných příslušníků a důchodců. Odborová organizace 

rozhoduje o pouţití těchto prostředků v souladu s rozpočtem a sjednanými smlouvami. 

Tímto příspěvkem se snaţí společnost umoţnit svým zaměstnancům aktivní odpočinek a 

relaxaci, které se zpětně projeví nejen ve spokojenosti zaměstnanců, ale také jejich 

odváděném pracovním výkonu. 

4.4 Péče o zaměstnance společnosti  

Péče o zaměstnance společnosti Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. se ubírá hned 

několika směry. Cílem je vytvoření komplexního celku sluţeb, které společně povedou 

k efektivnímu uspokojení zaměstnaneckých potřeb, stimulaci jejich pracovního výkonu a 

růstu celkové pracovní spokojenosti zaměstnanců. 
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4.4.1 Závodní stravování 

Společnost Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. umoţňuje svým zaměstnancům 

závodní stravování teplým jídlem v síti závodních jídelen své dceřiné společnosti 

SOKOREST, s.r.o. Pro zaměstnance směnných provozů a odloučených pracovišť zajišťuje 

společnost prodej mraţených a chlazených jídel. Zaměstnanec u počtu jídel odpovídajících 

počtu odpracovaných hodin v měsíci (počet hodin/7,5) uhradí pouze hodnotu surovin. U 

jídel nad tento počet uhradí zaměstnanec obvyklou cenu jídla. 

Bývalým zaměstnancům, kteří odešli do důchodu, umoţňuje zaměstnavatel v síti 

závodních jídel Sokorest zvýhodněný nákup jednoho jídla kaţdý všední den. Jak je tedy 

patrné, společnost se cíleně také stará o ty zaměstnance, kteří pro ni v minulosti odváděli 

pracovní výkon, jako projev poděkování a zájmu. 

4.4.2 Zdravotní péče 

Další poskytovanou sluţbou je zdravotní péče, která je poskytována nad rámec zákonem 

stanovených povinností. Organizace poskytuje zaměstnancům nejen závodní preventivní 

lékařskou péči, ale poskytuje také sluţby psychologického charakteru u smluvního 

psychologa. Organizace uhrazuje všechny vstupní, periodické, následné a mimořádné 

zdravotní prohlídky zaměstnanců nehrazené zdravotními pojišťovnami. Výstupní 

prohlídky u zaměstnanců hradí zaměstnavatel jen v případě, ţe je výstupní prohlídka 

nařízena rozhodnutím hygienika nebo rozhodnutím zaměstnavatele. 

4.4.3 Služby pro zaměstnance společnosti 

Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. poskytuje pro své zaměstnance za obvyklou cenu 

a obvyklým způsobem své výrobky a sluţby.  

4.4.4 Zabezpečení zaměstnanců při organizačních změnách 

Organizace se rozhodla zabezpečit své zaměstnance při realizaci změn, které mají vliv na 

sníţení počtu zaměstnanců. Organizace bude upřednostňovat odchody zaměstnanců do 

důchodu a nabízet zaměstnancům přesun na jiné pracovní místo včetně rekvalifikace.  
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To znamená, ţe cílem organizace je vyhnutí se uvolňování zaměstnanců. Při 

reorganizačních změnách jsou vyhledávána taková řešení, která zaměstnanci umoţní 

zachování pracovního místa. 

4.4.5 Příspěvek na penzijní připojištění 

Společnost Sokolovská uhelná poskytuje zaměstnancům příspěvek na penzijní připojištění 

se státním příspěvkem. Příspěvek na penzijní připojištění činí 500 Kč za měsíc. Na tento 

příspěvek má nárok zaměstnanec, který je v pracovním poměru a sjednal si smlouvu o 

penzijním připojištění se státním příspěvkem s penzijním fondem. Penzijní fond musí mít 

se Sokolovkou uhelnou uzavřenou smlouvu o spolupráci. 

4.5 Personální úsek 

Společnost dbá na dodrţování poměru personalistů k danému poměru zaměstnanců. 

V průměru na kaţdých 100 zaměstnanců připadá 1 personální pracovník.  

V roce 2010 se personální úsek staral kromě personálních činností společnosti Sokolovská 

uhelná i o personální činnosti devíti dceřiných společností. Jelikoţ některé dceřiné 

společnosti mají sezónní ráz, je personální činnost v těchto společnostech více náročnější, 

neţ personální činnost ve společnosti Sokolovská uhelná.  

Struktura zaměstnanců společnosti dle různých hledisek je uvedena v příloze č. 2. 
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5 ZHODNOCENÍ PROVEDENÉ ANALÝZY A NÁVRHY NA 

INOVACE  

Jak je z předchozího textu patrné, jednání managementu společnosti Sokolovská uhelná a 

její odborové organizace má nadstandardní charakter. Společnost i její odborová 

organizace jdou ruku v ruce za svými společnými stanovenými cíli. V daném případě 

můţeme, spíše neţ o jednání mezi společností a odborovou organizací, mluvit o spolupráci 

mezi oběma subjekty. 

Na základě úspěšného jednání mezi společností Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. a 

Sdruţení odborových organizací zůstanou i na dalších pět let zaměstnancům společnosti 

všechny výhody v plném rozsahu tak, jak tomu bylo i v předchozích letech. Rámcová 

kolektivní smlouva, kterou uzavřel management společnosti Sokolovská uhelná a její 

odborová organizace v závěru roku 2010, je pro zaměstnance společnosti významným 

dokumentem. Současná kolektivní smlouva na léta 2011 – 2015 má pro zaměstnance 

pozitivní znění. Především s ohledem na současné obtíţe v těţební části, a s ohledem na 

obecnou situaci na energetickém trhu, můţeme hodnotit velmi pozitivně, ţe se povedlo 

v pracovně právní oblasti zachovat dosavadní zaměstnanecké výhody.  

Zaměstnanci společnosti Sokolovská uhelná mají totiţ navzdory niţšímu hospodářskému 

výsledku zachovány všechny výhody, a to ať uţ jde o výhody nad rámec zákoníku práce 

nebo o rozsah sociálního fondu. Ze strany společnosti jde o velmi vstřícný krok vůči 

zaměstnancům, kteří se dlouhodobě těší z řady nadstandardních poţitků. 

Rokem 2011 se poprvé v novodobé historii Sokolovské uhelné nemění ani mzdové tarify. 

Poprvé tak nedojde k meziročnímu navýšení mezd zaměstnanců. Největším důvodem je 

zdanění emisních pohledávek a skluz vnitřní výsypky v lomu Jiří. Skluz vnitřní výsypky 

v lomu Jiří zapříčinil sloučení divize Jiří a divize Druţba do jedné těţební divize, a to do 

divize Těţba. Vedení společností a odborová organizace se tak museli rozhodnout, zda 

propustí stovky zaměstnanců a ostatním zvýší mzdy, nebo se mzdy zamrazí a zachovají se 

pracovní místa. Naštěstí se vedení společnosti i odborová organizace shodli jednoznačně 

na zachování sociální stability v regionu. Počet zaměstnanců ve společnosti se sniţuje 

přirozeně, nikoli propouštěním.  
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Dle mého názoru plní odborová organizace nadstandardní práci v oblasti motivace a 

stimulace zaměstnanců společnosti Sokolovská uhelná. Odborová organizace i 

management společnosti se aktivně hlásí k plnění společně stanovených cílů a k udrţení 

procenta nezaměstnanosti v kraji. Z mého pohledu mají zaměstnanci k dispozici kolektivní 

smlouvu, která jim nabízí spoustu výhod, a to nejen ty které stanovuje zákoník práce, ale i 

ty nad rámec zákoníku práce. Navzdory nepříznivé globální ekonomické situaci 

uplynulých let má odměňování zaměstnanců nadstandardní charakter. Odborová 

organizace společnosti Sokolovská uhelná je jednou z mála v regionu, která vychází svým 

zaměstnancům vstříc takovým způsobem. Cílem společnosti a odborové organizace je, aby 

pokles zaměstnanosti dál probíhal přirozenou cestou tak, aby nebyla ohroţena sociální 

stabilita i chod společnosti, a to aţ do úplného vyuhlení loţiska. 
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6 ZÁVĚR 

Tato bakalářská práce nastínila přístup společnosti Sokolovská uhelná, právní nástupce, 

a.s. k motivování a stimulování svých zaměstnanců. Jak je z práce patrné, společnost se 

ubírá cestou motivování a stimulování prostřednictvím peněţitých odměn, benefitů a 

nadstandardního sociálního a finančního zabezpečení svých zaměstnanců. 

Bakalářská práce tedy poskytuje kompletní pokrytí této problematiky a nabízí jednotný 

přehled všech motivačních a stimulačních prostředků, která společnost můţe pouţít, a také 

aktivně pouţívá. 

Společnost aktivně usiluje o poskytování kvalitního sociálního a finančního zaměstnání pro 

své zaměstnance a ubírá se cestou participace pomoci v těchto oblastech. Ani 

v budoucnosti společnost neplánuje změnu ve svém přístupu a nadále bude aktivně 

uplatňovat svou pozitivní sociální politiku vůči svým zaměstnancům. O tom svědčí i nová, 

aktuální kolektivní smlouva platná aţ do roku 2015.  

Za dobu psaní bakalářské práce jsem byla seznámena s problematikou hodnocení 

zaměstnanců a zároveň mi bylo umoţněno získat ucelený pohled na moţnosti motivace a 

stimulace pracovníků jednoho z největších zaměstnavatelů v Karlovarském kraji. 
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