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1 ÚVOD 

Každý podnik má určitou strategii, pomocí které dosahuje svých vytyčených cílů. 

Podniková strategie zahrnuje i strategii v oblasti lidských zdrojů, jejíž součástí je také systém 

odměňování.  

Systémy odměňování, ať už v soukromém či veřejném sektoru, by měly být 

spravedlivé, motivující a v souladu s požadavky plynoucími, jak ze strany zaměstnance, tak 

ze strany zaměstnavatele. To bývá většinou obtížné splnit, jelikož zaměstnanci a 

zaměstnavatelé mají protichůdné zájmy. Pro zaměstnance je důležité, aby byli za odvedenou 

práci spravedlivě odměňováni, bylo s nimi zacházeno slušně a byli schopni uživit své rodiny. 

Na druhé straně pro zaměstnavatele je důležité, aby zaměstnanci prováděli svoji práci 

svědomitě, byli pro organizaci přínosem, svými znalostmi, zkušenostmi a dovednostmi 

pomáhali plnit cíle, obstát v konkurenčním boji a mzdové náklady byly v přijatelné výši. 

 

V dnešní době, kdy přetrvávají následky hospodářské krize a je velká nezaměstnanost, 

jsou na zaměstnance kladeny stále větší a větší požadavky. Přibývá podniků, které se stávají 

součástí zahraničních společností, na zaměstnance je vyvíjen tlak v podobě znalostí cizích 

jazyků, vyššího vzdělání a mnoho dalšího. A všechny tyto změny se také odráží 

v odměňování zaměstnanců, které bude předmětem této práce. 

 Cílem této diplomové práce je analyzovat systém odměňování zaměstnanců ve 

společnosti Flowserve Czech Republic s.r.o. a na základě zjištěných informací a poznatků 

navrhnout možná řešení pro zlepšení daného systému odměňování. 

Práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou část.  

V teoretické části budou uvedeny základní pojmy týkající se odměňování, právní 

předpisy, jenž souvisí s odměňováním a popsány jednotlivé prvky systému odměňování.  

V praktické části bude daná problematika aplikovaná ve společnosti Flowserve Czech 

Republic s.r.o. Zpracování této části bude probíhat na základě analýzy dokumentů, rozhovorů 

s personalistou a pomocí dotazníku. 

 

 

 

 

 



  

 

2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA ODMĚŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ  

Odměňování zaměstnanců patří mezi jednu z nejstarších a nejzávažnějších 

personálních činností, která na sebe přitahuje mimořádnou pozornost nejen ze strany vedení 

organizace, ale také zaměstnanců [ 9 ]. 

Tato personální činnost bývá ve všech organizacích citlivou záležitostí a také bývá 

velmi často zdrojem sporů. Jakékoliv změny v zaběhnutém, byť třeba i špatném systému 

odměňování mohou být vnímány s velkou pozorností, ostražitostí a nedůvěrou. Na druhou 

stranu špatně nastavený systém odměňování může mít nepříznivý vliv na finanční stabilitu a 

výkonnost firmy. 

Z tohoto důvodu je v každé organizaci nutná existence efektivního, přijatelného, 

spravedlivého a motivujícího systému odměňování. Tento systém musí být přijatelný jak pro 

zaměstnance, tak i pro zaměstnavatele a tím bude napomáhat  vytváření harmonických vztahů 

v organizaci. Měl by být schopen odlišit výkonné zaměstnance od nevýkonných, mezi 

zaměstnanci s různou úrovní požadovaných kompetencí a mezi zaměstnanci s různou tržní 

hodnotou [ 7 ]. 

2.1 Metodika 

Při zpracovávání diplomové práce bude vycházeno ze tří metod a to z analýzy 

dokumentů, dotazníku a rozhovorů s personalistou. 

Analýza dokumentů bude spočívat ve studiu a rozboru dat a dokumentů, jenž poskytla 

organizace, u které bude prováděna analýza systému odměňování zaměstnanců. 

Dále v této práci bude využito metody dotazníku, který poslouží k zjištění 

spokojenosti či nespokojenosti zaměstnanců se současným systémem odměňování ve vybrané 

organizaci. Tento dotazník pak bude podkladem pro vypracování návrhů a doporučení na 

úpravu systému odměňování zaměstnanců ve vybrané organizaci. 

A doplňující metodou pro upřesnění všech potřebných informací bude rozhovor 

s personalistou. 

 

2.2 Definice odměňování 

Odměňování v moderním řízení lidských zdrojů nezahrnuje pouze mzdu nebo plat, 

popřípadě jiné formy peněžní odměny, které poskytuje organizace zaměstnanci jako 

kompenzaci za vykonávanou práci. Moderní pojetí odměňování je chápáno v širším slova 

smyslu. Zahrnuje povýšení, formální uznání a také zaměstnanecké výhody (většinou 



  

 

nepeněžní povahy) poskytované organizací zaměstnanci nezávisle na jeho pracovním výkonu, 

pouze z titulu pracovního poměru nebo jiného vztahu, na jehož základě zaměstnanec pro 

organizaci pracuje.  

Za odměny můžeme považovat i věci či okolnosti, které nejsou zcela samozřejmé, 

např. přidělení moderně vybavené kanceláře, zařazení na jiné pracoviště, přidělení určitého 

stroje či zařízení. Stále více bývá mezi odměny zařazováno také vzdělání poskytované 

organizací.  Tento výčet odměn bývá označován jako tzv. vnější odměny. Kromě těchto 

odměn mající hmotnou povahu existují ještě tzv. vnitřní odměny, které naopak nemají 

hmotnou povahu a souvisejí se spokojeností zaměstnance s vykonávanou prací, s radostí, 

kterou mu práce přináší, s příjemnými pocity vyplývajícími z toho, že se může účastnit 

určitých aktivit či úkolů, z pocitů užitečnosti a úspěšnosti, z neformálního uznání okolí, 

z postavení, dosahování pracovních cílů a kariéry atd. Odměny těchto forem korespondují 

s osobností zaměstnance, jeho potřebami, zájmy, postoji, hodnotami a normami. 

Kromě peněžních forem odměňování se tedy používají i nepeněžní formy, z nichž 

některé jsou vyjádřitelné v penězích, ale některé v penězích vyjádřit nelze. Všechny uvedené 

odměny utváří tzv. celkovou odměnu [ 9 ]. 

 

2.3 Právní předpisy v oblasti odměňování 

V roce 1992 v ČR vstoupily v platnost zákon č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za 

pracovní pohotovost a o průměrném výdělku a zákon č. 143/ 1992 Sb., o platu a odměně za 

pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech. Pro 

zjednodušení se dá říci, že první z uvedených zákonů upravoval odměňování zaměstnanců 

podnikatelských subjektů a některých dalších zaměstnavatelů, jejichž způsob hospodaření byl 

obdobný, druhý zákon stanovil platové poměry zaměstnanců využívajících k ocenění práce 

svých zaměstnanců prostředky z veřejných zdrojů. 

V roce 2007 došlo k zásadní změně v právní úpravě mzdových a platových poměrů, 

zákon č.262/2006 Sb., zákoník práce zrušil zákon č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní 

pohotovost a o průměrném výdělku. A zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní 

pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech se bude nadále 

vztahovat pouze na platové poměry vojáků z povolání. V novém zákoníku tedy najdeme 

ustanovení, které se týká jak mzdy, tak i platu.  

Mezi další důležité platné právní předpisy vztahující se k mzdové/platové 

problematice patří zákon č.118/2000 Sb.,o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti 



  

 

zaměstnavatele a o změně některých zákonů a zákon č.2/1991 Sb., o kolektivním 

vyjednávání, ve znění pozdějších předpisů [ 7 ]. 

 

Jaký je rozdíl mezi platem a mzdou nám podává zákon č.262/2006 Sb., zákoník práce. 

Mzda  

 je peněžité plnění a plnění peněžité hodnoty (naturální mzda) poskytované 

zaměstnavatelem zaměstnanci za práci (§ 109 odst.2 zákoníku práce), 

 je používána pro podnikatelskou sféru, 

 je používána i pro neziskové organizace, i když se nejedná o skutečně podnikatelské 

subjekty, 

 je sjednávána v kolektivní smlouvě, pracovní či jiné smlouvě, event. vnitřním předpisem 

nebo mzdovým výměrem [ 7 ]. 

 

Plat 

 je peněžité plnění poskytované za práci zaměstnanci zaměstnavatelem, kterým je stát, 

územní samosprávný celek, státní fond, příspěvková organizace, jejíž náklady na platy a 

odměny za pracovní pohotovost jsou plně zabezpečovány z příspěvku na provoz 

poskytovaného z rozpočtu zřizovatele nebo z úhrad podle zvláštních právních předpisů, 

školská právnická osoba zřízená Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí 

nebo dobrovolným svazkem obcí podle školského zákona, nebo veřejné neziskové ústavní 

zdravotnické zařízení ( §109 odst.3 zákoníku práce) 

 je používán pro rozpočtovou sféru, 

 je určován platovým výměrem [ 7 ]. 

 

2.4 Systém odměňování zaměstnanců 

Systém odměňování zaměstnanců je tvořen ze vzájemně propojených politik, procesů 

a praktických postupů organizace při odměňování zaměstnanců podle jejich přínosu, 

dovedností a schopností a jejich tržní hodnoty. Bývá utvářen v rámci filozofie, strategie a 

politiky odměňování organizace a zahrnuje uspořádání procesů, praxe, struktur a postupů, 

jenž zabezpečují a udržují vhodné typy a úrovně mezd a platů, zaměstnaneckých výhod a 

jiných forem odměny. 

Systém odměňování je složen z peněžních odměn (pevné a pohyblivé mzdy a platy) a 

zaměstnaneckých výhod, které dohromady vytvářejí celkovou odměnu. Dále systém 



  

 

odměňování zahrnuje i nepeněžní odměny ( uznání, úspěch, ocenění, odpovědnost a osobní 

růst) a v mnoha případech procesy řízení pracovního výkonu [ 2 ]. 

 

Účelem funkčního systému odměňování v organizaci je: 

 odměňování zaměstnanců podle hodnoty, kterou vytvářejí, 

 odměňování zaměstnanců podle toho, jak si jich organizace cení a jak je na základě toho 

chce platit, 

 odměňování správných věcí, aby bylo jasné, co je důležité z hlediska chování a 

výsledků, 

 pomoci získávat a udržovat si potřebné vysoce kvalitní pracovníky, 

 motivace lidí a získání jejich oddanosti a angažovanosti, 

 vytváření kultury vysokého výkonu, 

 vytváření pozitivních zaměstnaneckých vztahů a psychologické smlouvy, 

 propojování postupů v odměňování  s cíli podnikání a i s hodnotami zaměstnanců, 

 fungování spravedlivě – lidé cítí, že se s nimi zachází správně a spravedlivě v souladu 

s tím, jakou mají pro organizaci hodnotu, 

 fungování důsledně – rozhodnutí o odměně nesmějí být závislá na libovůli a nesmějí se 

bezdůvodně lišit ani u různých lidí, ani v různém čase [ 9 ]. 

 

 

Systém odměňování by měl splňovat následující tři cíle, aby nevedl ke konfliktům: 

 měl by být motivační – podpora motivace zaměstnanců ( srovnatelný s odměnami, které 

jsou nabízeny v jiných organizacích a s úsilím, které zaměstnanec projevuje během své 

profesionální aktivity), 

 měl by být spravedlivý – odměňování zaměstnanců podle zásluh a případné rozdíly 

v odměňování zaměstnanců jsou pochopitelné a zdůvodněné, že existuje oprávněná 

diferenciace, 

 měl by být transparentní – systém odměňování založený na známých mechanismech, 

které jsou pochopitelné všem zaměstnancům [ 7 ]. 

 

2.5 Prvky systému odměňování 

K základním prvkům systému odměňování, které se snaží naplňovat cíle řízení 

odměňování patří: 



  

 

 Podniková strategie – je východiskem systému odměňování. Ta určuje hnací síly 

podnikání a stanovuje podnikové cíle. V každé organizaci jsou hnací síly jedinečné, ale často 

představují skutečnosti jako je vysoký výkon, ziskovost, produktivita, inovace, služba 

zákazníkům, kvalita a další. 

 Strategie a politika odměňování – strategie se zaměřuje na definování dlouhodobých 

záměrů v oblastech, jako jsou mzdové struktury, zaměstnanecké výhody, kroky zaměřené na 

zvýšení angažovanosti a oddanosti a uplatňování přístupu založeného na celkové odměně. 

Politika odměňování se týká takových záležitostí, jako jsou úrovně peněžních odměn, 

uplatňování zásady za stejnou práci stejná odměna, přístupy k zásluhové peněžní odměně, 

používání hodnocení práce a šetření tržních sazeb a flexibilní zaměstnanecké výhody. 

 Základní peněžní odměna – základní sazba je množství peněz (pevný plat nebo mzda) 

tvořené sazbou (tarifem) za určitou práci nebo pracovní místo. Je proměnlivá podle úrovně 

práce nebo u dílenských (manuálních)  pracovníků podle úrovně požadovaných dovedností. 

 Zásluhová odměna – odměna vztahující se k pracovnímu výkonu, schopnostem, 

přínosu, dovednostem nebo zkušenostem (délce praxe). Zásluhové peněžní odměny lze přidat 

k základní peněžní odměně. 

 Zaměstnanecké výhody – jsou takové prvky odměn, které jsou poskytovány navíc 

k různým formám vyplácených odměn. Příkladem mohou být služební automobily, mobilní 

telefony, penzijní nebo životní pojištění, příspěvky na dovolenou a další. 

 Příplatky – jsou vypláceny k základní mzdě nebo platu s ohledem na zvláštní okolnosti 

(např. bydlení ve městě se zvýšenými životními náklady) nebo s ohledem na zvláštní rysy 

vykonávané práce, jako je např. práce v noci, o víkendech nebo o státních svátcích). Mezi 

nejběžnější příplatky se řadí lokální příplatky, příplatky za práci přes čas, za práci ve 

směnách, za ztížené pracovní podmínky či za pohotovost, jež jsou vypláceny těm, kteří musí 

být připraveni na požádání přijít do práce. 

 Celkový výdělek – je tvořen základní mzdou či platem, zásluhovou odměnou a 

příplatky. 

 Celková v penězích vyjádřitelná odměna – také označovaná jako hmotná odměna, 

která je složena z peněžních odměn představovaných celkovým výdělkem a z hodnoty 

pracovníkům poskytovaných zaměstnaneckých výhod. 

 Hodnocení práce – jedná se o systematický proces definování relativní hodnoty nebo 

rozsahu prací v organizaci pro stanovení vnitřních relací a zabezpečení základny pro 

vytváření účinné mzdové (platové) struktury, zařazování prací do této struktury a řízení 

zmíněných relací.  



  

 

 Analýza tržních sazeb – rozumíme tím proces, který se zaměřuje na zjišťování 

mzdových (platových) sazeb pro srovnatelné práce na trhu práce za účelem rozhodování o 

úrovních peněžních odměn a podobě mzdových (platových) struktur v organizaci. 

 Mzdové (platové) stupně a struktury – pracovní místa se podle jejich relativního 

významu zařazují do struktury stupňů (tříd). V takové struktuře se peněžní odměna ovlivňuje 

tržními sazbami a mzdová (platová) rozpětí přiřazená jednotlivým stupňům dávají prostor pro 

růst mzdy nebo platu na základě pracovního výkonu, schopností, přínosu nebo délky 

zaměstnání. 

 Řízení pracovního výkonu – určuje očekávání, která se týkají individuálního výkonu a 

přínosu, posuzuje pracovní výkon na základě těchto očekávání, poskytuje zpětnou vazbu a 

směřuje do dohodnutých plánů zlepšování pracovního výkonu, vzdělávání a osobního 

rozvoje. Jedná se o nástroje, které zabezpečují nepeněžní motivování a mohou být podkladem 

pro rozhodování o zásluhové peněžní odměně. 

 Nepeněžní odměny – příkladem může být pocit úspěšnosti, uznání, poskytování 

vzdělání, příležitosti k rozvoji kariéry nebo také vysoce kvalitní vedení ze strany nadřízených. 

 Celková odměna – zahrnuje veškeré peněžní a nepeněžní odměny, které mohou 

zaměstnanci dostávat [ 1 ]. 

 

2.6 Strategie a politika odměňování 

Systémy odměňování jsou jedním z nástrojů managementu lidských zdrojů. Jejich 

cílem je podporovat prosazení strategie organizace a rozvoj organizační kultury, působit na 

získávání a udržení si zaměstnanců, motivovat je ke vzdělávání a rozvoji a stimulovat 

k pracovnímu výkonu. Před vytvářením jakéhokoli systému je nutné, aby si organizace 

vyjasnila svou filozofii a strategii odměňování [ 8 ]. 

2.6.1 Strategie odměňování 

Strategie odměňování definuje záměry organizace o tom, jak odměňovat své 

zaměstnance, jak by měla být vytvářena její politika a procesy odměňování, aby odpovídaly 

podnikovým požadavkům. 

Odpovídá na dvě základní otázky: 1. kde chceme, aby naše praxe odměňování byla 

během několika let, 2. jakým způsobem se tam chcete dostat. Strategie se tedy nezabývá 

pouze konečnými výsledky ale i prostředky. Jako konečný výsledek popisuje vizi toho, jakou 



  

 

podobu bude mít odměňování za několik let a co se týče prostředků ukazuje, jak se očekává, 

že se tato vize bude uskutečňovat.  

Cílem strategie odměňování je určit organizaci účel a směr pro vytváření programů 

odměňování, které budou podporovat dosahování podnikových cílů a uspokojování potřeb 

zainteresovaných stran [ 4 ]. 

 

Účinná strategie odměňování: 

 je založena na hodnotách a přesvědčení organizace, 

 vychází ze strategie organizace, ale také k ní přispívá, 

 je určována potřebami organizace a je v souladu s podnikovou strategií, 

 je propojena s ostatními personálními strategiemi, 

 je v souladu s vnitřním a vnějším prostředím organizace – obsah strategie vychází 

z tohoto prostředí, 

 zajišťuje odměňování za výsledky a chování, jenž jsou v souladu s hlavními cíli 

organizace, 

 je praktická a uskutečnitelná, 

 byla připravena po konzultaci s klíčovými partnery a zájmovými skupinami a bere plně 

v úvahu jejich názory na to, co považují pro sebe za nejlepší [ 2 ]. 

 

 

Obsah strategie odměňování 

Hlediska odměňování zaměstnanců, které je možné považovat za klíčové strategické 

záležitosti, jsou: 

 konkurenceschopná odměna, 

 spravedlivější a definovatelnější systém odměňování, 

 přizpůsobování systému odměňování tak, aby bral v úvahu a podporoval organizační 

změny, 

 použití odměny jako nástroje zlepšování výkonu a změny kultury, 

 přenést rozhodování o mzdách na liniové manažery, 

 zapojit zaměstnance do záležitostí odměňování, 

 rozvíjet týmovou práci, 

 zvyšovat úrovně kompetencí a rozšiřovat kvalifikační základny (podpora víceoborové 

kvalifikace) [ 2 ]. 

 



  

 

2.6.2 Politika odměňování 

Politikou odměňování v organizaci rozumíme soubor zásad, kterými se řídí 

odměňování. 

Politika odměňování se musí zaměřit na následující body: 

1. Minimální a maximální úroveň peněžní odměny (s ohledem na možnosti organizace, 

státní regulaci, dohody s odbory a situaci na trhu práce). 

2. Zajistit spravedlnost, vnitřní i vnější srovnatelnost v odměňování ( aby pracovníci byli za 

stejnou práci stejně odměňováni). 

3. Vytvářet prostředky na odměňování, velikost jejich podílu na celkových nákladech 

organizace (hledisko konkurenceschopnosti). 

4. obecné poměry mezi jednotlivými úrovněmi peněžních odměn (mezi řídícími a 

provozními manažery, mezi nadřízenými a podřízenými, novými a starými pracovníky). 

5. Rozdělení celkových prostředků, které jsou určeny na odměny ( tj. jakou část dát na 

základní mzdy a platy, jakou na pobídkové formy a jakou na zaměstnanecké výhody). 

6. Určení objemu prostředků, který bude věnován na růst odměn v následujícím období 

(roce), jak způsobem bude růst stanovován, kdo bude o tom rozhodovat, jak se růst rozdělí 

mezi jednotlivé formy odměňování a kategorie pracovníků, v jakých intervalech bude 

docházet k růstu odměn, jak se bude rozlišovat podle seniority, zásluh. 

7. Zajistit motivační účinky odměňování. 

8. Zveřejňování či utajování informací o peněžních i jiných odměnách. 

9. V jaké míře bude možné vyjednávat s jedincem nebo skupinami pracovníků a o 

odchylkách od stanovených tarifů, mzdové struktury a struktury odměn vůbec. 

10. Dodržovat zákony, respektovat lidská práva a zásady slušnosti a spravedlnosti při 

odměňování pracovníků [ 9 ]. 

 

2.7 Mzdotvorné faktory a determinanty odměňování 

Převládá všeobecné přesvědčení, že odměna by měla záviset na pracovním výkonu. 

Ale v mnoha organizacích tak tomu není. Některé odměny poskytované organizacemi nejsou 

vůbec vázané na pracovní výkon, ale spíše na příslušnost k organizaci (např. placená 

dovolená, třináctý plat, podnikové sociální zabezpečení) nebo na dobu zaměstnání celkově 

nebo v organizaci (seniorita). Stále větší váhu v odměňování mají schopnosti, tedy spíše 

potenciální výkon, a jejich existence na trhu práce (tzv. boj o talenty) vedoucí k tomu, že do 

odměňování vstupuje prvek konkurenceschopnosti organizace na trhu práce. 



  

 

Organizace udělují odměny i formou povýšení, které by mělo být, mimo jiné závislé 

na pracovním výkonu. Ale příležitostí k povýšení pracovníka příliš není a často se povyšuje 

na základě seniority nebo se dává přednost přijetí pracovníka zvenku. 

Jediné tedy co zbývá a může být použito k odměnění práce jedince a k motivování 

jeho výkonu, je peněžní odměna. Určité úskalí spočívá v tom, že pracovní výkon bývá často 

obtížně měřitelný a s rozvojem ekonomiky narůstá počet i podíl pracovních úkolů 

s problematickou měřitelností pracovního výkonu. I u měřitelného pracovního výkonu nelze 

mnohdy změřit všechny jeho složky. Problémem je i přesná kvantifikace vlivu faktorů výkonu 

nezávislých na úsilí a schopnostech pracovníka (pracovní podmínky, organizace práce, 

rozdíly v používání techniky či technologie aj.). Při odměňování pracovníků je rovněž 

zvykem přihlížet k jejich vzdělání, délce praxe, době zaměstnání v organizaci a jiným 

objektivněji zjistitelným znakům pracovníka. A také je odborovou tradicí bojovat proti vazbě 

odměny na výkon. Toto jsou všechno okolnosti bránící vázat odměnu pouze na pracovní 

výkon pracovníka [ 9 ]. 

 

Všechny faktory, které ovlivňují proces odměňování, můžeme rozdělit do 

následujících dvou skupin : 

 vnitřní mzdotvorné faktory, 

 vnější mzdotvorné faktory. 

 

2.7.1 Vnitřní mzdotvorné faktory 

1. Faktory, které souvisejí s úkoly a požadavky pracovního místa a jeho postavením 

v hierarchii funkcí organizace. Za zdroj informací se používá popis a specifikace 

pracovního místa a hodnocení práce na pracovním místě. Pokud organizace preferuje 

systém rolí, zdrojem informací je profil role a jí vyžadované schopnosti. 

2. Výsledky práce a chování pracovníka na pracovišti, úroveň plnění pracovních úkolů, tedy 

úroveň výkonu. Zdrojem informací je hodnocení pracovníků. 

3. Pracovní podmínky na určitém pracovním místě či v organizaci jako celku, jenž mohou 

mít nepříznivý dopad na zdraví, bezpečnost či pracovní pohodu pracovníka, mohou 

zapříčinit únavu, vyžadovat zvýšené úsilí, vyvolávat nepohodlí, nadměrný stres a další      

[ 9 ]. 

        



  

 

2.7.2 Vnější mzdotvorné faktory 

1. Situace na trhu práce, zejména nedostatek nebo přebytek pracovních zdrojů určité úrovně 

a kvalifikace, ale i úroveň a formy odměňování pracovníků u organizacích konkurujících 

na trhu práce, v odvětví, regionu či ve státě. Zdrojem informací jsou mzdová šetření. 

2. Platné zákony, předpisy a výsledky kolektivního vyjednávání týkající se odměňování, 

popř. oblastí pracovněprávní ochrany a zvláštního zacházení s některými skupinami 

pracovníků. Jedná se např. o minimální mzdu, minimální nebo dohodnuté mzdové tarify, 

povinné příplatky, placené překážky v práci, placenou dovolenou apod. [ 9 ]. 

 

2.7.3 Determinanty odměňování 

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

determinanty odměňování pracovníků v organizaci. Mezi hlavní determinanty odměňování 

patří:  

1. Relativní hodnota, kterou má práce na pracovním místě pro organizaci. 

2. Relativní hodnota (vzácnost) pracovníka. 

3. Situace na trhu práce. 

4. Úroveň odměňování v zemi, regionu, odvětví, v organizacích konkurujících na trhu práce. 

5. Životní náklady v regionu a zemi. 

6. Životní způsob lidí v regionu a zemi. 

7. Objem prostředků, které může organizace na odměňování vynaložit. 

8. Používaná technika a technologie v organizaci. Její změny ovlivňují změny systému a 

jeho struktury. 

9. Produktivita práce v organizaci. 

10. Síla odborů v kolektivním vyjednávání. 

11. Existující právní normy týkající se odměňování“  [ 9, str. 290]. 

 

Řadu těchto determinantů ovlivnil i vstup ČR do Evropské unie, který umožňuje volný pohyb 

pracovních sil (geografické rozšíření trhu práce) a vstup zahraničních investorů do země 

(zostření konkurence na trhu práce v zemi). 

 



  

 

2.8 Hodnocení práce 

„Hodnocení práce je systematické určování hodnoty a rozměru (množství, záběru, 

významu) každé práce či pracovní funkce (místa) ve vztahu k jiným pracím či pracovním 

funkcím (místům) v organizaci, a to za účelem stanovení vnitřních relací. Poskytuje základnu 

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

těchto struktur a pro řízení relací v odměňování“ [ 9, str.292 ]. 

 

Hodnocení práce se používá pro potřeby vytváření mzdových (platových) struktur, 

nikoliv pro hodnocení výkonu pracovníků. To je pak úkolem mzdových forem. 

Smyslem hodnocení práce je tedy zjistit požadavky práce a příspěvek práce na 

pracovním místě pro výkon a plnění cílů organizace, stanovit její relativní hodnotu, a na 

základě toho práci oklasifikovat a zařadit podle jejího významu. 

Výsledkem hodnocení práce je vytvoření základních mzdových relací v organizaci. 

Tyto základní mzdové relace jsou vodítkem pro diferenciaci peněžního oceňování práce 

v navazujícím rozhodovacím procesu nebo tarifním vyjednávání, jehož výsledkem jsou 

mzdové tarify, skutečné ocenění práce. 

 

Hodnocení práce probíhá v následujících fázích: 

1. Shromáždění informací o práci (pracovním místě) – informace se získávají z aktuálních 

popisů pracovních míst. Pokud nejsou, je nutné provést analýzu pracovních míst a 

zpracovat či aktualizovat popisy. 

2. Výběr faktoru popř.faktorů pro určení hodnoty různých prací v organizaci – k nejčastěji 

používaným faktorům patří dovednosti, odpovědnost a pracovní podmínky. 

3. Příprava a realizace plánu používajícího vybrané faktory k hodnocení relativní hodnoty 

různých prací v organizaci -  většina plánů hodnocení práce jsou variace či kombinace 

čtyř základních metod: metody pořadí, klasifikační, bodovací a faktorového porovnání      

[ 9 ]. 

 

2.8.1 Metody hodnocení práce 

Metody hodnocení práce se dělí do dvou skupin a to na sumární (nekvantitativní) a 

analytické (kvantitativní). 

 



  

 

Sumární metody porovnávají práce jako celek navzájem, nerozlišují mezi faktory 

obsaženými v jednotlivých pracích, které tyto práce navzájem odlišují. Do této skupiny metod 

se řadí metoda pořadí a klasifikační (katalogová) metoda. 

 

Metoda pořadí  

Metoda pořadí je nejjednodušší, nejstarší a nejméně používaná. Spočívá v seřazení 

prací od nejlehčích po nejobtížnější. Výhodou této metody je její jednoduchost a 

srozumitelnost, je časově a organizačně nenáročná. Nevýhodou je, že tato metoda je 

použitelná jen pro hodnocení malého souboru prací, není příliš přesná, subjektivní a tedy 

snadno zpochybnitelná, určuje pouze pořadí prací nikoliv vzájemnou relaci a rozdíly mezi 

nimi a neposkytuje přesnou základnu pro převod hodnoty práce do mzdového tarifu [ 9 ]. 

 

Klasifikační (katalogová) metoda 

Tato metoda spočívá v začlenění pracovních míst do předem vytvořených skupin 

(mzdových/platových stupňů), které se liší úrovní svých nároků, odpovědnosti a významu pro 

organizaci, označovaných zpravidla jako kvalifikační katalog organizace. Počet potřebných 

tříd nebo stupňů závisí na rozsahu dovedností, odpovědností, povinností a ostatních 

požadavků existujícím ve skupině prací, které jsou hodnoceny. Výhodou této metody je její 

jednoduchost, rychlost a možnost použití pro rozsáhlejší soubory prací. K nevýhodám naopak 

patří obtížnost jejího použití u rozmanitých prací a malá citlivost na změny v povaze a obsahu 

prací [ 7 ]. 

 

Analytické metody neporovnávají práce jako celek, ale každá práce se dělí na větší 

množství faktorů. Tyto metody jsou v praxi nejvíce používané. Řadí se sem bodovací metoda 

a metoda faktorového porovnání (metoda řad pořadí). 

 

Bodovací metoda 

Bodovací metoda je nejpoužívanější. Spočívá ve vytváření kvantitativních bodových 

stupnic. Většinou bývá jedna stupnice pro výrobní práce, jedna stupnice pro administrativní 

práce, jedna stupnice pro manažerské práce. Personální útvar určuje, které práce budou 

zařazeny do jednotlivých stupnic. Poté co jsou práce přiděleny k jednotlivým stupnicím, se 

musí vybrat klíčové pracovní místo z každého typu prací v organizaci, které bude 

reprezentovat celou jednu stupnici.  



  

 

Další krok spočívá ve výběru tzv. placených faktorů (kritérií hodnocení, požadavků 

práce). Placené faktory představují takové faktory, které jsou organizací považovány za 

významné do té míry, že je ochotna za ně platit. K nejčastěji používaným faktorům se řadí 

např. odpovědnost, pracovní podmínky, složitost práce, duševní úsilí, interpersonální 

dovednosti, rozhodování, znalosti a dovednosti. Míra, v jaké práce na určitém pracovním 

místě obsahuje tyto placené faktory, určuje její relativní hodnotu. 

K detailnějšímu popisu placených faktorů slouží tzv. subfaktory, kterým jsou 

přiřazeny stupně se vzorovými popisy, diferencujícími specifické požadavky daného 

pracovního místa pro každý subfaktor. Členění placených faktorů na subfaktory a stupně 

umožňuje přesnější definování práce a ulehčuje proces hodnocení práce. 

Každému z faktorů, subfaktorů a stupňů jsou přidělovány určité váhy, které odrážejí 

jejich relativní důležitost. Váhy se přidělují na základě maximálního počtu bodů pro každou 

práci. Maximální počet bodů bývá často stanoven libovolně.  

Poté co je vytvořena stupnice, stanovují se bodové hodnoty pro klíčové práce podle 

následujícího postupu: 

1. Prověření popisů práce na pracovních místech. 

2. Stanovení charakteristik stupňů popisující každý subfaktor pro každý placený faktor. 

3. Přidělení bodů podle stupnice, jejichž součtem se obdrží celkový počet bodů pro práci na 

daném klíčovém pracovním místě. 

Celkové body by měly být ve stejné obecné relaci jako skutečné platové (mzdové) 

stupnice pro klíčové práce. 

Výhodou této metody je, že je vcelku jednoduchá, snadno převoditelná do podoby 

mzdového tarifu, objektivní, srozumitelná, flexibilní a umožňuje hodnocení jakékoliv práce. 

Nevýhodou bodovací metody je její časová náročnost při vytváření bodové stupnice    

[ 9 ]. 

 

Metoda faktorového porovnání 

Tato metoda je podobná metodě bodovací. Rozdíl je v tom, že tato metoda nedělí 

placené faktory na subfaktory a stupně, ale zavádí vytváření pořadí hodnocených prací u 

každého z placených faktorů. Při stanovování pořadí jsou u každého faktoru porovnávány 

pracovní místa zpravidla navzájem. Vznikají tak řady pořadí pracovních míst z hlediska 

jednotlivých faktorů. Pak jsou jednotlivým faktorům přidělovány určité váhy. Pořadí 

dosažené u jednotlivých faktorů se násobí příslušnými váhami a výsledky se sčítají u každé 



  

 

práce za všechny faktory. Tímto dostaneme celkovou relativní hodnotu práce, která se pak 

transformuje do peněžního vyjádření [ 7 ]. 

Výhodou této metody je, že snadno použitelná a převoditelná do podoby mzdového 

tarifu, přiměřeně objektivní a spolehlivá. Nevýhoda spočívá v obtížném hodnocení nové práce 

[ 9 ]. 

 

2.9 Oceňování práce a tvorba tarifních stupňů 

Cílem hodnocení práce je určit hodnotu prací vykonávaných v organizaci. Hodnota 

práce udává relativní míru složitosti, odpovědnosti a namáhavosti jedné práce ve srovnání 

s ostatními pracemi v organizaci. Podle zákoníku práce je hodnota práce vyjádřena tarifním 

stupněm. Tarifní stupeň je oceněn mzdovým tarifem (zaručenou mzdou) [ 8 ]. 

2.9.1 Převod hodnoty práce do mzdového tarifu 

Při převodu hodnoty práce do mzdového tarifu se vychází z jednotlivých metod 

hodnocení práce. 

 

Metoda pořadí  

Pokud vycházíme z této metody, porovnáváme pořadí prací zjištěné hodnocením 

s pořadím současných mzdových tarifů za tyto práce. Pokud obě pořadí navzájem nesouhlasí, 

upravuje se (zvyšuje nebo snižuje) mzdový tarif u příslušné práce tak, aby se jeho pořadí 

sladilo s pořadím hodnoty práce. K určení mzdových tarifů a jejich vzájemnému vztahu se 

využívají i vzorce založené na lineární či geometrické progresi mezi jednotlivými tarify. Musí 

být předem stanoven nejnižší a nejvyšší mzdový tarif a počet tarifních stupňů. 

 

Klasifikační metoda 

U této metody se také používají výpočty založené na lineární či geometrické progresi. 

Rozdíl spočívá v to, že mzdový tarif určité mzdové skupiny je zvolen za tzv. směrný tarif a je 

mu přisouzena hodnota 100%. 

 

Bodovací metoda 

Nejdříve je nutné stanovit peněžní hodnotu jednoho bodu, kterou vynásobíme 

dosaženým počtem bodů. K vypočtenému součinu se poté přičítá určitá pevně stanovená 

částka odpovídající nulové hodnotě práce. Tato částka je odvozena od minimálního mzdového 



  

 

tarifu a determinuje při daném objemu mzdových prostředků velikost částky za jeden bod 

(tzv. peněžní koeficient). 

 

 

Metoda faktorového porovnání  

Tato metoda již zahrnuje peněžní vyjádření hodnoty práce [ 9 ]. 

 

2.9.2 Tvorba tarifních stupňů 

Z důvodu zjednodušení mzdové agendy jsou často práce podobné hodnoty (významu, 

důležitosti) seskupovány do tarifních stupňů (tříd, skupin). Pokud je k hodnocení práce 

použita bodovací metoda, stupně jsou normálně definovány na základě bodového rozpětí, 

v případě metody faktorového porovnání lze použít v penězích vyjádřeného rozpětí. 

Ke každému tarifnímu stupni je přiřazováno rozpětí mzdového tarifu se stanoveným 

minimem a maximem, mezi nimiž se může pohybovat přípustná mzda. Tarifní stupně a 

rozpětí mzdového tarifu vytvářejí tzv. mzdovou strukturu. 

Co se týče počtu stupňů, existují dvě krajní možnosti: velký počet stupňů se stejnými 

tarify pro všechny práce uvnitř stupně a malý počet stupňů s relativně širokým rozpětím 

mzdového tarifu v každém stupni. Ve skutečnosti většina mzdových struktur se vyskytuje 

někde mezi těmito krajními možnostmi. Rozpětí mzdového tarifu by mělo být takové, aby 

bylo schopné dostatečně diferencovat odměnu pracovníka podle jeho výkonu, zásluh a 

schopností. Velmi často se však v praxi setkáváme s tím, že pracovníci jsou zařazováni 

v rámci rozpětí na základě seniority (délky praxe, doby zaměstnání v organizaci) nebo 

s ohledem na obtížnost jejich získání či stabilizace v organizaci. 

Rozpětí v rámci stupňů se stanovuje různým způsobem. Nejčastěji jsou používány 

konstantní bodová rozpětí pro všechny stupně a jim odpovídající konstantní rozpětí mzdového 

tarifu. Také je možné ponechat konstantní bodová rozpětí hodnot práce v jednotlivých 

stupních a přiřazovat jim diferencovaná (např. vzrůstající) rozpětí mzdového tarifu. Zde je 

možné mnohem diferencovaněji odměňovat výkon, zásluhy či schopnosti pracovníků 

v některých tarifních stupních než v jiných. Za vhodné je považováno použití širšího rozpětí 

mzdových tarifů u nejvyšších tarifních stupňů jako určitou možnost zvyšování platu 

v případech, kdy již není možné pracovníka povyšovat do vyšší a lépe placené pozice. 

 

Mzdová struktura se může utvářet dvojím způsobem: 



  

 

 Jednotlivá rozpětí mzdových tarifů na sebe navazují, takže po dosažení maximální 

hodnoty rozpětí pro daný stupeň může vzrůst mzda nebo plat pracovníka pouze přeřazením do 

vyššího stupně. 

 Rozpětí mzdových tarifů jednotlivých stupňů se překrývají. To umožňuje odměňovat 

vynikajícího pracovníka nižšího stupně lépe než podprůměrného pracovníka vyššího stupně    

[ 9 ]. 

 

Za nevýhody mzdových struktur se považuje: 

 vytváření mzdové struktury a zatřídění prací do tarifních stupnic je v určité míře 

subjektivní záležitostí, která závisí na dohodě personalistů a partnerů kolektivního 

vyjednávání, 

 struktury nejsou pružné a neumožňují flexibilitu, která je nutná pro reakci na změny na 

trhu práce, 

 struktury s mzdovým rozpětím podněcují očekávání zaměstnanců, že jim bude přiznán 

horní tarif a někdy se skutečně stává, že manažer z obavy ze ztráty zaměstnance, za kterého 

není náhrada, mu tento tarif pod tlakem okolností přizná (i v případě, že zaměstnanec 

nevykazuje odpovídající výkon), 

 zaměstnanci mohou ztratit motivaci k práci, pokud dosáhnou horního tarifu svého 

stupně, což se stává v plochých organizacích, kde není moc příležitostí k povýšení [ 7 ]. 

 

Mzdové struktury by měly: 

 být v souladu s podnikovou kulturou, charakteristickými rysy, potřebami podniku a 

jejich zaměstnanců, 

 ulehčovat řízení mzdových relací a dosahování slušnosti, důstojnosti, spravedlnosti a 

přehlednosti v řízení odměňování zaměstnanců, 

 zohledňovat dopady změn na trhu práce, 

 usnadňovat flexibilitu ve vykonávání práce, 

 být nástrojem pro informování zaměstnanců ohledně otázek týkajících se odměňování, 

mzdy či příležitostí, jak rozvíjet kariéru, 

 umožňovat kontrolu vývoje a realizaci mzdové politiky [ 3 ]. 

 



  

 

2.10 Mzdové formy 

Úkolem mzdových forem je mzdově ocenit výsledky práce pracovníka, jeho výkon ale 

také jeho pracovní chování a schopnosti [ 9 ]. 

Zpravidla organizace používají kombinace mzdových forem.  

Nejdříve je důležité, aby se organizace rozhodla, zda bude odměňovat své 

zaměstnance za odpracovanou dobu, za jejich výkon nebo jiné zásluhy a také zda bude 

odměňování za výkon vázat na výkon individuální, skupinový či celopodnikový. 

 

Existují různé druhy mzdových forem. Za základní mzdové formy jsou považovány: 

 časová (základní) mzda nebo plat, úkolová mzda nebo plat, mzda a plat za očekávané 

výsledky práce, 

 výkonové (pobídkové, zásluhové) mzdové/platové formy, 

 dodatkové mzdové/platové formy. [ 7 ] 

 

2.10.1 Časová mzda a plat 

Časová mzda nebo plat je hodinová, týdenní nebo měsíční částka, kterou zaměstnanec 

dostává za vykonanou práci. Pro dělnické kategorie je typická hodinová mzda a pro 

nedělnické kategorie měsíční plat. 

Časová mzda nebo plat patří mezi nejpoužívanější základní mzdovou formu a i tam, 

kde je doplněna některou z pobídkových forem, tvoří zpravidla největší část celkové odměny 

jedince [ 9 ]. 

Tento systém odměňování má své výhody i nevýhody [ 5 ]: 

Výhody: 

 jednoduchý systém, 

 je poměrně snadné určit výši mzdy/platu, 

 oceňuje stabilní (dlouholeté) zaměstnání. 

 

Nevýhody: 

 nemotivuje zaměstnance k vyšším výkonům, 

 nemotivuje zaměstnance, kteří dosáhli „mzdového stropu“, 

 může vést k pohledu, že všichni zaměstnanci jsou stejní, proto malá diferenciace 

v odměňování zaměstnanců. 

 



  

 

Prvotním úkolem jakéhokoliv systému časových mezd a platů je vytvořit strukturu a 

systém pro spravedlivé a srovnatelné odměňování zaměstnanců,  závislé na jejich pracovních 

úkolech a na jejich pracovním výkonu. 

Časová mzda a plat jsou založeny na tarifech, které vycházejí z relativní hodnoty práce 

v organizaci s přihlédnutím k vnějším faktorům. Pracovní výkon jedince, popř. jeho 

schopnosti pak určuje místo ve mzdovém/platovém rozpětí [ 9 ]. 

 

Postup, jak bývá vytvářena struktura časových mezd a platů, ukazuje následující 

obrázek. 

 

Obr. 2.1. vytváření struktury časových mezd/platů 

 

POLITIKA ODMĚŇOVÁNÍ 

                                                             ↓ 

 

ANALÝZA PRACOVNÍCH MÍST 

                                                             ↓ 

 

POPIS PRACOVNÍHO MÍSTA 

                                                              ↓ 

VÝBĚR METODY HODNOCENÍ PRÁCE 

                         ↓ 

     HODNOCENÍ PRÁCE 

                         ↓ 

        MZDOVÉ ŠETŘENÍ 

                         ↓ 

KONSTRUKCE MZDOVÝCH TŘÍD 

A  MZDOVÝCH ROZPĚTÍ 

                         ↓ 

KONSTRUKCE STRUKTURY 

ČASOVÝCH MEZD A PLATŮ 

 

Zdroj: [ 9, str.310] 



  

 

 

Časová mzda/plat se může vyskytovat v čisté podobě, kdy se podle platných tarifů 

platí skutečně odpracovaná doba a odměna není závislá na odvedeném výkonu. Nevýhodou 

této podoby časové mzdy/platu je nedostatečný tlak na výkon pracovníka. Z tohoto důvodu se 

zavádí používání dvou nebo více mzdových tarifů pro stejnou práci a jsou přiznávány 

jednotlivým pracovníkům podle jejich výkonu, nebo bývá uplatňována časová mzda/plat 

s příplatkem za hodnocení práce a pracovního chování [ 9 ]. 

 

Vzorec pro výpočet časové mzdy/platu: 

Časová mzda/plat = počet odpracovaných hodin * hodinový mzdový/platový tarif  

 

2.10.2 Úkolová mzda 

Je nejjednodušším a nejpoužívanějším typem pobídkové formy. Používá se zejména 

pro odměňování dělnické práce. Zaměstnavatel vyplácí zaměstnanci určitou částku za každou 

jednotku práce, kterou odvede. 

Vzorec pro výpočet úkolové mzdy: 

Úkolová mzda = počet odvedených jednotek * odměna (sazba) za jednotku práce 

 

Rozlišují se dvě formy úkolové mzdy/platu: 

 Úkolová mzda/plat s rovnoměrným průběhem závislosti mzdy/platu na výkonu – je 

stanovená stejná sazba za kus pro všechny jednotky. 

 Úkolová mzda s diferencovaným průběhem závislosti mzdy/platu na výkonu – 

uplatňuje se jedna sazba za kus pro všechny přijatelné jednotky až do určité normy či 

stanoveného množství. Pokud vyrobené množství překročí stanovenou mez (výkonovou 

normu), používá se vyšší sazba za vyrobený kus. Také je ale možné penalizovat nedostatečné 

množství výkonové normy. 

 

Úkolová mzda/plat (zpravidla s rovnoměrným průběhem závislosti odměny na 

výkonu) se využívá i při odměňování skupiny zaměstnanců. V případě skupinové (úkolové) 

mzdy se můžeme setkat s: 

 operační kolektivní úkolovou mzdou – vykonává-li skupina dělníků s homogenní 

kvalifikační strukturou současně stejnou pracovní operaci, 



  

 

 akordní úkolovou mzdou – vykonává-li skupina dělníků s heterogenní kvalifikační 

strukturou soubor rozdílných na sebe navazujících pracovních činností směřujících k vyrobení 

nějakého funkčního celku [ 9 ]. 

 

Výhody úkolové mzdy: 

 vede k vyšším výkonům, 

 dochází ke snižování nákladů, pokud je práce vykonána za kratší dobu, 

 

Nevýhody úkolové mzdy: 

 zavedení a udržování systému je náročné a vyžaduje kvalitní organizaci práce, 

 vznik rozporů při stanovování jednotek práce, 

 zvyšování produkce může vést ke snižování kvality, 

 nedostatečně motivující systém, 

 důraz na osobní výkon může způsobit neshody mezi zaměstnanci [ 5 ]. 

 

2.10.3 Mzda/plat za očekávané výsledky práce 

Jedná se o odměny za dohodnutý soubor prací, za dohodnutý výkon. Pracovník se 

organizaci zavazuje, že odvede určitý výkon během stanoveného období v odpovídajícím 

množství a kvalitě. Organizace znající pracovní schopnosti a výkonnost pracovníka, 

oprávněně očekává, že pracovník úkoly splní a průběžně mu vyplácí určitou pevnou částku 

(stanovenou ve formě hodinové či měsíční mzdy), která zahrnuje již určitou výkonnostní 

složku. Pracovník má zaručený příjem během dohodnutého období a má obvykle příležitost 

v rámci dohodnutého období vyrovnat možné výkyvy ve svém výkonu. Po skončení 

dohodnutého období se uskutečňuje vyhodnocování dosažených výsledků. Následné 

vyhodnocování může mít vliv na stanovení mzdy/platu za očekávané výsledky práce pro další 

období. 

Předpoklady pro uplatňovány těchto forem jsou následující: 

 přesné stanovení očekávaných výsledků a možnost jejich kontroly, 

 důkladné plánování, 

 stanovení přesných pracovních postupů, 

 existence zdůvodněných norem spotřeby práce. 

 

Mzda/plat za očekávané výsledky může mít tři podoby: 



  

 

 smluvní mzda/plat, 

 mzda/plat s měřeným denním výkonem – zaměstnanec má stanovenou pevnou stálou 

mzdu/plat, ale zároveň je jeho výkon neustále sledován a v případě potřeby je svým 

nadřízeným motivován ke zlepšení výkonu, 

 programová mzda/plat – jedná se o pravidelnou pevnou částku, která je vyplácena po 

dobu plnění dohodnutého programu, po splnění programu ve stanovenou dobu, 

v odpovídajícím množství a kvalitě je zaměstnancům vyplacena dohodnutá mzda/plat 

obsahující určitý podíl pohyblivé složky, která se může snížit při nesplnění některého 

z kritérií (množství, kvalita) plnění programu nebo v případě nesplnění obou se odebírá úplně; 

vyšší než očekávaný výsledek však není mzdově/platově zvýhodněn [ 9 ]. 

 

2.11 Zásluhové odměňování 

Zásluhové odměňování je spojováno s individuálním výkonem, přínosy, schopnostmi, 

dovednostmi nebo s výkonem týmu či organizace. Snahou zásluhového odměňování je 

posílení vazby odměny na výkon, zviditelnit ji a tím motivovat zaměstnance. 

 

2.11.1 Odměňování podle výkonu 

O odměňování podle výkonu se hovoří, pokud část mzdy/platu (pohyblivá nebo 

variabilní složka) zaměstnance závisí na jeho objektivně měřitelném výkonu a její výše není 

předem zaručena. 

 

Efektivní systém výkonového odměňování by měl obsahovat následující 

charakteristiky: 

 výkonové cíle musí být v souladu s cíli organizace, 

 do systému musí být zaangažováni zaměstnanci, systém musí získat jejich podporu, 

 systém musí být správně komunikován a vysvětlen jak manažerům, tak i zaměstnancům, 

 systém musí být jednoduchý, 

 nutné proškolení manažerů, 

 na tvorbě systému se musejí podílet i linioví manažeři. 

 

Nástroje výkonového odměňování 

1. Provize  



  

 

Tento nástroj je typický pro obchodní činnosti a některé služby. Odměna může zcela 

nebo části záviset na prodaném množství nebo poskytnutých službách. Pokud je odměna zcela 

závislá jedná se o tzv. přímou podílovou mzdu/plat. Pokud odměna je závislá z části, má 

zaměstnanec zaručenou základní mzdu/plat a k ní dostává provizi za prodané množství nebo 

poskytnuté služby. 

Výhodou je přímý vztah odměny k výkonu.  

Nevýhodou může být působení vnějších faktorů (např. změna preferencí zákazníků, 

počasí, hospodářské situace), které mohou způsobit omezení prodeje daného výrobku či 

služby. 

 

2. Prémie a bonusy 

Prémie a bonusy bývají nejčastěji vypláceny k časové nebo úkolové mzdě/platu a 

mohou se vyskytovat ve dvou podobách: 

 Jednorázová prémie (bonus, mimořádná prémie) – tato prémie je poskytována za 

mimořádný výkon, za vynikající plnění pracovních úkolů, za pracovní chování. Může se 

vyskytovat v peněžní i nepeněžní formě, 

 Periodicky se opakující prémie (bonusy, výkonové odměny) – jedná se o odměny za 

dosažení či překročení předem stanovených cílů či výkonových ukazatelů, motivujících 

zaměstnance k vyšším výkonům. Stimulační účinnost prémie pozitivně ovlivňuje, pokud jsou 

předem vymezeny zásady prémiování – okruh prémiovaných zaměstnanců, ukazatelé 

prémiování, prémiová základna, prémiová sazba, průběh prémiování, období prémiování, 

rozdělování kolektivní prémie, období účinnosti prémiování. 

 

3. Podíly na zisku 

Jedná se o formu výkonové odměny, která spočívá v rozdělení části zisku 

zaměstnancům jako doplněk k jejich mzdě/platu. Snahou je zvýšení produktivity, snížení 

nákladů, získávání a stabilizace zaměstnanců, participace zaměstnanců na řízení. 

 

4. Odměny za úsporu času 

Tento typ odměny se uplatňuje, pokud zaměstnanec odvedl požadované množství 

práce během kratší doby, než stanovuje norma. Nejčastěji se používá pro dělníky. Jestliže 

zaměstnanec splní požadovanou práci dříve než má, dostane plnou hodinovou sazbu a k tomu 

ještě určité pevné procento hodinového tarifu za uspořený čas. 

 



  

 

5. Zaměstnanecké akcie 

Systémů zaměstnaneckých akcií je velké množství. Některé akcie jsou určeny pouze 

pro manažery, některé pro všechny zaměstnance. Zpravidla mají zaměstnanci možnost ve 

vymezeném období koupit akcie za určitou cenu, a to v závislosti na době zaměstnání 

v podniku, platu či mzdě a zisku podniku. Akcie mohou být volně obchodovatelné, ale mohou 

být i neobchodovatelné. Držení zaměstnaneckých akcií není výhodné pouze zaměstnance, ale 

také pro podnik. Problém může nastat v případě, že cena akcií podniku začne klesat [ 7 ]. 

 

2.11.2 Odměňování podle dovedností 

Odměny založené na dovednostech jsou vázané na rozsah, druh a hloubku dovedností, 

které jedinec získal a používá. Zahrnuje odměňování za horizontálně získávaných dovedností, 

které umožňují vykonávat širší rozsah úkolů nebo za vertikální rozvoj dovedností potřebný 

k vykonávání práce na vyšší úrovni nebo za prohlubování stávajících dovedností. 

Systémy odměňování podle dovedností jsou orientovány spíše na lidi než na práci. 

Pracovníci jsou odměňováni za dovednosti, jenž jsou schopni využívat, nikoliv za práci, 

kterou právě vykonávají. Může být stanovena základní sazba práce pro zaměstnance 

s minimální úrovní dovedností, avšak nad tuto úroveň budou placeni za to, co mohou dělat 

sami nebo jako členové týmů. Odměňování podle dovedností ale nepostihuje to, jak lidé své 

dovednosti využívají. To je úkolem mezd odrážejících výkon, i když se dá systém založený na 

dovednostech doplnit výkonovým hlediskem [ 2 ]. 

 

Jak systém odměňování podle dovedností funguje 

 systém funguje na definovaných blocích nebo modulech dovedností – skupinách nebo 

komplexech dovedností, které je organizace ochotna odměnit zvláštní odměnou, 

 je stanoven typ a množství bloků dovedností, které se jednotlivci potřebují a mohou 

naučit, 

 úspěšné získání dovedností, které jsou obsažené v blocích nebo modulu dovedností, má 

za následek zvýšení základní mzdy, 

 zvyšování odměn za dovednosti bude omezeno na určitou hierarchii nebo rozpětí 

dovedností, 

 pořadí, ve kterém dovednosti musejí být získány v posloupnosti dovedností, může být 

definováno nebo může být ponechána větší volnost při vytváření příslušného rozpětí bloků 



  

 

dovedností (tato volnost ale může být omezena určením základních dovedností, které budou 

muset být získány jako první), 

 pro každý blok dovedností musí být definovány výcvikové moduly a programy pro 

zabezpečení nezbytného „průřezového výcviku“, 

 po dosažení určité úrovně dovedností a absolvování výcviku lze získat osvědčení 

v rámci systému státní odborné kvalifikace některou z akreditovaných institucí; alternativně 

nebo dodatečně může být výcvik doložen certifikátem vystaveným podnikem [ 2 ]. 

 

Odměňování podle dovedností může být užitečné pro organizace, které se snaží 

rozšířit svou kvalifikační základnu a zvýšit míru víceoborové kvalifikace. Může odstraňovat 

mnoho problémů spojených s odměňováním podle výkonu, ale její zavedení a používání může 

být nákladné. 

 

2.11.3 Odměňování podle schopností (kompetence) 

V odměňování podle kompetence je peněžní odměna vázána na určitý rozsah nebo 

pásmo kompetence v tom smyslu, že nejde jen o získání kompetence, ale také o její efektivní 

používání. 

Nejobvyklejším způsobem je používání definic názvů a úrovní, obsažených ve 

schématu kompetence, jako hodnotících názvů nebo úrovní. Zaměstnanci jsou hodnoceni 

nebo bodováni podle úrovně kompetence, kterou prokázali, a toto hodnocení se projeví ve 

formě zvýšení odměny podle kompetence – procento zvýšení existující mzdové sazby, 

dodatečný příplatek nebo méně často jednorázový peněžní bonus [ 2 ]. 

Nevýhoda tohoto odměňování spočívá v tom, že je obtížné měřit a posuzovat úroveň 

jednotlivých schopností, zejména souhrnné schopnosti zaměstnance. Jedná se většinou o 

obtížně kvantifikovatelné vlastnosti jedince. Organizace spíše využívají kombinované 

systémy odměňování (zaměstnanci jsou odměňováni jak podle schopností, tak podle výkonu) 

[ 7 ]. 

 

2.11.4 Odměňování podle přínosu 

Přínos je dán jednak výsledky, kterých jedinec dosahuje, jednak schopnostmi, které při 

dosahování výsledků uplatňuje. Odměňování podle přínosu v sobě zahrnuje odměňování za 

výsledky (výkon, output) a odměňování za schopnosti (input), tedy za to, co do své práce 



  

 

zaměstnanec vkládá, jinými slovy, je to kombinace odměňování za dosavadní výkon a 

odměňování za budoucí úspěšnost. 

Odměňování podle přínosu je charakteristickou mzdovou formou při uplatňování 

koncepce řízení pracovního výkonu, kdy je odměňován nejen výkon a jeho zlepšování, ale i 

osvojování si schopností potřebných k dosažení dohodnutého výkonu a k jeho neustálému 

zlepšování. Tato mzdová forma je také vhodným nástrojem, jak motivovat zaměstnance nejen 

k výkonu, ale i k rozvoji schopností a také pro získání a stabilizaci vzdělaných a schopných 

zaměstnanců [ 9 ]. 

 

2.12 Dodatkové mzdové formy 

Smyslem dodatkových mzdových forem je odměňování výkonu nebo zásluh, popř. 

obojího. Jsou používány ke zvýšení nedostatečné pobídkovosti časové mzdy nebo platu, ale 

také ke zvýšení pobídkovosti základních pobídkových mzdových forem. Jsou vázány na 

individuální nebo kolektivní výkon, jsou jednorázové či periodicky se opakující, některé jsou 

určené pro dělníky, jiné pro manažerské kategorie pracovníků. 

 

2.12.1 Druhy dodatkových forem 

Osobní ohodnocení (osobní příplatek) 

Osobní příplatek slouží k ohodnocení náročnosti práce a dosahovaných výsledků práce 

zaměstnance. Velikost osobního příplatku je dána určitým procentem základního platu, 

přičemž bývá stanoveno percentuální maximum, jehož ohodnocení může dosáhnout. Mělo by 

být přezkoumáváno vždy po pravidelném formálním hodnocení zaměstnanců.  

 

Příplatky 

Příplatky ke mzdám/platům jsou povinné, které vyplývají z právních norem, nebo 

nepovinné, na kterých se organizace dohodla s odbory v rámci kolektivního vyjednávání na 

úrovni organizace, popř. je dobrovolně poskytuje svým zaměstnancům. 

Mezi povinné příplatky se řadí: příplatek za práci přes čas, za práci ve svátek, v sobotu 

a v neděli, za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém prostředí, za práci v noci, za vedení, za 

zastupování. 



  

 

Mezi nepovinné příplatky se řadí: příplatky na dopravu do zaměstnání, příplatky na 

oděv, příplatky na ubytování a ostatní příplatky, které souvisí s vykonáváním práce 

v konkrétní organizaci. 

 

Ostatní výplaty 

Do této kategorie odměn spadá tzv. 13. plat, vánoční příspěvek, příspěvek na 

dovolenou, příspěvek k životnímu nebo pracovnímu výročí. 

Také zde bývá zahrnován náborový příspěvek, jehož podstatou je přilákání pracovníka 

(specialisty), aby se ucházel o práci v organizaci. Tato forma je u nás známa především 

v souvislosti přestupů sportovců do jiného klubu [ 9 ]. 

 

2.13 Zaměstnanecké výhody 

„Zaměstnanecké výhody jsou složky odměny poskytované navíc k různým formám 

peněžní odměny. Zahrnují také položky, které nejsou přímo odměnou, jako je každoroční 

dovolená na zotavenou“ [ 2, str.683 ]. 

Zaměstnanecké výhody  tvoří nákladnou část celkového souboru hmotných odměn. 

Mohou zabírat až jednu třetinu nákladů na základní mzdy/platy, či dokonce více, a musejí být 

pečlivě plánovány a řízeny [ 2 ]. 

 

Cíle politiky a praxe zaměstnaneckých výhod organizace jsou: 

 poskytovat takový soubor celkových odměn, které by umožnily jak získat, tak i udržet 

vysoce kvalitní zaměstnance, 

 uspokojovat individuální potřeby zaměstnanců, 

 posilovat oddanost a vědomí závazku zaměstnanců vůči organizaci, 

 poskytovat zaměstnancům daňově zvýhodněný způsob odměny. 

 

Tyto cíle v sobě nemají „motivování zaměstnanců“. A to z důvodu, že zaměstnanecké 

výhody poskytované podnikem mají zřídka přímý nebo bezprostřední vliv na výkon.  Mohou 

však vytvářet pozitivnější postoje zaměstnanců k podniku, které mohou dlouhodobě zlepšit 

jejich oddanost, angažovanost a výkon organizace [ 1 ]. 

 

Se zaměstnaneckými výhodami jsou spojená i určitá úskalí: 



  

 

 zaměstnanecké výhody bývají často chápány jako nárok, jako přirozená součást 

pracovního vztahu a nikoli jako nadstandardní péče, 

 zaměstnanecké výhody, které jsou poskytované plošně, nemusejí všem zaměstnancům 

vyhovovat, 

 zaměstnanecké výhody často nevychází z potřeb zaměstnanců, ale jsou poskytovány na 

základě srovnání s konkurencí, trhem či pod tlakem poradenských firem, 

 mohou být zdrojem nespokojenosti zaměstnanců, jestliže jejich poskytování vyvolává 

pocit nespravedlnosti, 

 některé organizace za zaměstnanecké výhody považují to, co stejně dle zákonných 

norem zaměstnancům musejí poskytnout [ 7 ]. 

 

Zaměstnanecké výhody bývají financovány z různých zdrojů [ 7 ]: 

1. Ze sociálního fondu nebo obdobného fondu – některé organizace mají povinné tento fond 

tvořit (např. zdravotní pojišťovny, České dráhy a.s., veřejné vysoké školy, veřejné 

výzkumné instituce), o tomto fondu odborová organizace spolurozhoduje se 

zaměstnavatelem, který podle zvláštního právního předpisu vytváří fond kulturních a 

sociálních potřeb, o přídělu do tohoto fondu a o jeho čerpání [ 14 ]. 

2. Na vrub nedaňově uznatelných nákladů zaměstnavatele. 

3. Na vrub daňově uznatelných nákladů zaměstnavatele.  

4. Státní podniky mohou financovat zaměstnanecké výhody z prostředků FKSP (fond 

kulturních a sociálních potřeb). 

 

2.13.1 Typy zaměstnaneckých výhod 

Zaměstnanecké výhody je možné členit různým způsobem. V USA zaměstnanecké 

výhody člení do pěti skupin: 

1. požadované zákony a vnějšími (celostátními) předpisy – příspěvky na sociální 

zabezpečení, zabezpečení v nezaměstnanosti, nemocenské zabezpečení, 

2. týkající se důchodů zaměstnanců – podnikové důchody, důchodové připojištění, důchody 

za výsluhu let v organizaci, 

3. týkající se pojištění zaměstnanců – příspěvek na životní a úrazové pojištění, pojištění věcí 

zaměstnanců uložených na místech tomu určených, 

4. týkající se placení neodpracované doby – placená dovolená, placené svátky a dny 

pracovního klidu, placené přestávky v práci a jiné placené volno, 



  

 

5. ostatní – zaměstnanecké slevy na výrobky (služby) vyráběné (poskytované) organizací, 

stravování, úhrada stěhovacích nákladů, úhrada nákladů vzdělávání, poskytování 

zvýhodněných nebo bezúročných půjček, poskytování služebních automobilů, rekreační 

služby a služby pro aktivity volného času, ubytování, právní a jiné rady zaměstnancům, 

zdravotní a rehabilitační péče poskytovaná organizací, jesle a mateřské školky 

provozované organizací, rekreace pro děti zaměstnanců, zajištění dopravy pro 

zaměstnance, poskytování parkoviště, pomoc v oblasti daňových záležitostí aj. [ 9 ]. 

 

V Evropě bývají zaměstnanecké výhody členěny do tří skupin: 

1. výhody sociální povahy – důchody poskytované organizací, životní pojištění hrazené 

zčásti nebo zcela organizací, půjčky, jesle a mateřské školky, 

2. výhody mající vztah k práci – zajištění stravování, možnost zaměstnanců koupit  produkty 

vyráběné v organizaci za nižší ceny, vzdělání hrazené organizací, 

3. výhody spojené s postavením v organizaci – služební automobily pro vedoucí pracovníky, 

nárok na oděv a jiné náklady reprezentace organizace, bezplatné bydlení [ 6 ]. 

 

Z hlediska daňových dopadů mohou zaměstnanecké výhody být [ 7 ]: 

 osvobozené od daně z příjmu ze závislé činnosti na straně zaměstnance:  

 nepeněžní plnění vynaložená zaměstnavatelem na odborný rozvoj zaměstnanců 

související s předmětem činnosti zaměstnavatele nebo na peněžní plnění vynaložená 

zaměstnavatelem na rekvalifikaci zaměstnanců podle jiného právního předpisu 

upravujícího zaměstnanost, 

 nepeněžní plnění poskytovaná zaměstnavatelem zaměstnancům ze sociálního fondu ve 

formě možnosti používat rekreační, zdravotnická a vzdělávací zařízení, předškolní 

zařízení, závodní knihovny, tělovýchovná a sportovní zařízení nebo ve formě 

příspěvku na kulturní pořady či sportovní akce; jde-li však o poskytnutí rekreace 

včetně zájezdů, je u zaměstnance z hodnoty nepeněžního plnění od daně osvobozena 

v úhrnu nejvýše částka 20 000 Kč za kalendářní rok, 

 hodnota nepeněžních darů poskytovaných z fondu kulturních a sociálních potřeb a to 

až do úhrnné výše 2000 Kč ročně u každého zaměstnance, 

 peněžní zvýhodnění plynoucí zaměstnancům v souvislosti s poskytováním 

bezúročných půjček  nebo půjček s úrokem nižším, než je obvyklá výše úroku z fondu 

kulturních a sociálních potřeb, jedná-li se o návratné půjčky poskytnuté zaměstnanci 

na bytové účely do výše 100 000 Kč nebo k překlenutí tíživé finanční situace do výše 



  

 

20 000 Kč a u zaměstnance postiženého živelní pohromou do výše 1000 000 Kč na 

bytové účely a do výše 200 000 Kč k překlenutí tíživé finanční situace [ 13 ]. 

 podléhající zdanění daní z příjmů ze závislé činnosti a tzv. superhrubé mzdy na straně 

zaměstnance, 

 zahrnované do daňových nákladů na straně zaměstnavatele: 

 závodní preventivní péče poskytovaná zařízením závodní preventivní péče v rozsahu 

stanoveném zvláštními předpisy a nehrazeném zdravotní pojišťovnou, na lékařské 

prohlídky a lékařská vyšetření stanovené zvláštními předpisy; 

 zaměstnavatel jako výdaj (náklad) může uplatnit provoz vlastního stravovacího 

zařízení, kromě hodnoty potravin, nebo příspěvky na stravování zajišťované 

prostřednictvím jiných subjektů a poskytované až do výše 55 % ceny jednoho jídla za 

jednu směnu, maximálně však do výše 70 % stravného vymezeného pro zaměstnance 

v § 6 odst. 7 písm. a) při trvání pracovní cesty 5 až 12 hodin. Příspěvek na stravování 

lze uplatnit jako výdaj (náklad), pokud přítomnost zaměstnance v práci během této 

stanovené směny trvá aspoň 3 hodiny. Příspěvek na stravování lze uplatnit jako výdaj 

(náklad) na další jedno jídlo za zaměstnance, pokud délka jeho směny v úhrnu s 

povinnou přestávkou v práci, kterou je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnanci 

podle zvláštního právního předpisu, bude delší než 11 hodin; 

 dále zaměstnavatel jako výdaj (náklad) může uplatnit provoz vlastních vzdělávacích 

zařízení nebo výdaje (náklady) spojené s odborným rozvojem zaměstnanců podle 

jiného právního předpisu a rekvalifikací zaměstnanců podle jiného právního předpisu 

upravujícího zaměstnanost, pokud souvisejí s předmětem činnosti zaměstnavatele        

[ 13 ]. 

 zahrnované do nedaňových nákladů na straně zaměstnavatele, 

 nezahrnované do vyměřovacího základu zaměstnance pro výpočet pojistného na sociální 

a zdravotní pojištění, 

 zahrnované do vyměřovacího základu zaměstnance pro výpočet pojistného na sociální a 

zdravotní pojištění. 

 

Za optimální zaměstnanecké výhody se považují takové, které jsou na straně 

zaměstnance osvobozené od daně z příjmů ze závislé činnosti a nezahrnují se do 

vyměřovacího základu zaměstnance pro výpočet pojistného na sociální a zdravotní pojištění a 

současně jsou na straně zaměstnavatele daňově účinným výdajem (nákladem), který snižuje 

základ daně z příjmu [ 7 ]. 



  

 

 

2.13.2 Cafeteria systém  

Z důvodu existence rozdílných preferencí pracovníků organizace začaly nabízet 

volitelný systém zaměstnaneckých výhod nebo jejich bloků (tzv. cafeteria systém). Pracovník 

má možnost vybrat si takové zaměstnanecké výhody, které jsou pro něj právě nejzajímavější.  

Pracovník si většinou vybírá z několika nabídek vhodně sestavených souborů 

zaměstnaneckých výhod (menu). Jen málokdy si může sám toto menu individuálně sestavit 

z celé nabídky zaměstnaneckých výhod. Někdy bývá předmětem volby jen určitá část 

nabízených zaměstnaneckých výhod a ostatní jsou poskytovány plošně. 

 

Výhody Cafeteria systému 

 Zaměstnanecké výhody představují neustále vzrůstající složku celkových odměn, takže 

jsou stále významnější nákladovou položkou. Cafeteria systém je úspornější a poskytuje 

možnost větší kontroly nákladů. 

 Důsledkem vývoje společnosti i hodnotových preferencí se potřeba některých tradičních 

výhod snížila a lze na nich ušetřit. Naopak se objevily nové potřeby a zaměstnanecké výhody, 

které je pomohou uspokojovat, mohou mít silný motivační účinek a náklady na ně jsou 

vynakládány tudíž efektivněji. 

 Systém vlivem lepší hospodárnosti umožňuje účelněji vynakládat prostředky, ale tím 

zároveň rozšířit škálu zaměstnaneckých výhod, stává se pestřejším a přitažlivějším. 

 Systém tím, že vyžaduje, aby si pracovník zvolil svůj blok, vede ke zvýšení všeobecné 

informovanosti o zaměstnaneckých výhodách. 

 Pokud organizace nabízí výhody šité na míru, stává se přitažlivější pro potenciální i 

současné pracovníky. 

 Cafeteria systém může mít příznivý dopad na postoje a chování pracovníků, lidé si jej 

více váží, mají pocit, že jsou rovnoprávnějšími partnery než při tradičním systému 

zaměstnaneckých výhod [ 9 ]. 

 

Nevýhody Cafeteria systému 

 Administrativní náročnost a nákladnost zavedení systému – v organizacích není 

provázanost zaměstnaneckých výhod na systém odměňování. Provedení inventarizace 

benefitů a jejich finanční ohodnocení je velmi náročné. Také je třeba počítat s náklady na 

pořízení vhodného softwaru. 



  

 

 Aktualizace potřeb zaměstnanců – je nutné pravidelně zjišťovat, jaké potřeby mají 

zaměstnanci a následně podle jejich přání obměňovat stávající výhody [ 5 ]. 

 

 

Varianty Cafeteria systému 

1. systém „bufetu“ – zaměstnanec má možnost výběru zaměstnaneckých výhod do výše jeho 

přiděleného účtu, 

 

 

2. systém „jádra“ –  určitý balíček zaměstnaneckých výhod ( jádro) je stejný pro všechny 

zaměstnance a zbývající část výhod je volitelná, 

 

 

 

3. systém „bloků“  pro kategorie zaměstnanců – zaměstnanci jsou roztříděni do určitých 

kategorií (např. muži, ženy, mladí zaměstnanci) a ke každé kategorii zaměstnanců je 

přidělena nabídka zaměstnaneckých výhod [ 7 ]. 



  

 

 

 

 

 

Shrnutí teoretické části 

Odměňování zaměstnanců patří k nejdůležitější personální činnosti. Jak již bylo 

uvedeno, existuje mnoho způsobů, jak lze odměňovat zaměstnance.  

Jak, již víme, je nutné rozlišovat dva pojmy, mzda a plat. Mzda se používá pro 

podnikatelskou sféru, jež je založena na hodinové či úkolové sazbě. A plat je zase typický pro 

nepodnikatelskou sféru a představuje zpravidla měsíční odměnu. 

V každé organizaci se tedy můžeme setkat s odlišným systémem odměňování. Co by 

ale mělo být ve všech organizacích společné, je to, že systémy odměňování by měly být 

správně nastavené, zaměstnanci vnímané jako spravedlivé a také dostatečně motivující a 

podněcující k vyšším a lepším výkonům. Jelikož spokojení zaměstnanci jsou pro organizaci 

zárukou kladného hospodářského výsledku.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

3 CHARAKTERISTIKA VYBRANÉ ORGANIZACE 

3.1 Představení společnosti 

Flowserve Flow Solutions Division ( Flowserve FSD) je celosvětově známá 

společnost v oblasti transportu kapalin a kontrolních systémů dodávající mechanická těsnění, 

průmyslová čerpadla, armatury a jejich veškeré příslušenství. Produkty a navrhované systémy 

této společnosti hrají významnou roli na trzích petrochemického, plynárenského, chemického 

a elektrotechnického průmyslu. 

Společnost nyní zaměstnává více než 15 000 lidí a to ve více než 50 zemích po celém 

světě. 

V ČR tato společnost vystupuje pod jménem Flowserve Czech Republic s.r.o. a sídlí 

v Olomouci.  

 

3.2 Historie společnosti Flowserve 

Počátky společnosti Flowserve sahají až do konce 18. století. Následující část uvádí 

stručný vývoj společnosti v datech: 

 

1790 – založena společnost Simpson and Thomson, později součástí společnosti BW/ IP 

International, 

1872 – Byron Jackson zakládá společnost čerpací techniky, 

1955 – Borg- Warner získává společnost Byrona Jacksona, 

1987 – účelový odkup akcií od Borg- Warner formuje BW/IP International, 

1997 – vzniká společnost Flowserve spojením dvou společností BW/ IP International a Durco 

International, 

2002 – Flowserve získává Invensys Flow kontrol, 

2004 – Flowserve získává Thompson Kelly and Lewis, 

2005 – Flowserve získává Interseal , 

2006 - Flowserve kupuje českou společnost Hydrotechnik Olomouc s.r.o. a přejmenovává ji 

na Flowserve Czech Republic s.r.o. [ 11 ]. 

 

Společnost Hydrotechnik Olomouc (HTO) s.r.o., zabývající se vývojem, konstrukcí a 

výrobou mechanických ucpávek pro čerpací zařízení, byla založena již v roce 1992 bývalými 

pracovníky Výzkumného ústavu Sigma. 



  

 

K hlavním odběratelům společnosti HTO patřili např. PRO HTO, ROTARED, ČEZ, 

jaderná elektrárna Dukovany, Sigma Lutín a další. 

V roce 2006 byla společnost HTO prodána americké společnosti a to z důvodu, že 

vlastníci podniku neměli své nástupce. Tímto krokem společnost Flowserve vstoupila na 

český trh a začlenila ji do své divize s názvem Flowserve Czech Republic s.r.o. se sídlem 

v Olomouci – Roháče z Dubé 164/13, Olomouc 772 00. 

 

Zaměření společnosti Flowserve Czech Republic s.r.o. navázalo na zavedený výrobní 

program společnosti HTO: 

 vývoj a konstrukční návrh mechanických ucpávek,  

 opakovaná výroba mechanických ucpávek podle již zpracované dokumentace, 

 technická a poradenská činnost v oblasti těsnění čerpacích a hydraulických systémů 

zejména s aplikací mechanických ucpávek.  

 

Hlavními obchodními partnery i nadále zůstali výrobci čerpací techniky, 

provozovatelé čerpacích zařízení, servisní střediska a také jaderné elektrárny Temelín a 

Dukovany. Dále Flowserve Czech Republic s.r.o. zajišťuje pro FSD veškerý obchod 

s pobaltskými státy, střední a jihovýchodní Evropou [ 12 ]. 

 

3.3 Vize společnosti 

Vizí společnosti Flowserve je: „stát se nejvíce uznávaným a preferovaným globálním 

dodavatelem v oblasti transportu kapalin a kontrolních systémů“ [ 10 ]. 

K naplnění této vize se pracovníci Flowserve musí řídit následujícími šesti základními 

hodnotami: 

 Závazek ( Commitment) – slib je slib, úkony požadované našimi zákazníky provádět 

spolehlivě. 

 Kreativita (Creativity) – myslet za hranice, přicházet s novými nápady. 

 Charakter (Character) – pracuj poctivě  a postav se za to, co je správné. 

 Spolupráce (Collaboration) – správní lidé spolupracují, využij naše portfolio možností. 

 Schopnost (Competence) – přidaná hodnota ve všem, co děláme; být viděn jako 

důvěryhodný poradce. 

 Odvaha (Confidence) – jednat sebevědomě a s odvahou [ 10 ]. 

 



  

 

Obr. 3.1 zákaznicky orientovaná kultura 

 

                                                                    Zdroj: [ 10] 

 

3.4 Organizační struktura Flowserve Czech Republic s.r.o. 

Statutárním orgánem společnosti jsou jednatelé: 

 John Michael Nanos, 

 Bc. Karel Horák. 

 

Každý z jednatelů je oprávněn jednat jménem společnosti samostatně. Jednatelé jsou 

povinni zajistit řádné vedení předepsané evidence a účetnictví.  

Společnost je rozdělena na tři úseky: výrobní oddělení, finanční oddělení a obchodní 

oddělení. Každé oddělení má na starost jeden manažer. 

Do působnosti výrobní oddělení spadá řízení výroby, řízení jakosti, řízení nezávislé 

kontroly výroby, řízení technické přípravy výroby. 

Finanční oddělení zodpovídá za řízení financí, řízení personálních a mzdových 

záležitostí.  

A posledním oddělením je oddělení obchodu, které má na starost řízení obchodu, 

řízení nákupu a prodeje a řízení servisu. 

Organizační schéma společnosti Flowserve Czech Republic s.r.o. je uvedeno v příloze 

č.2. 

 

 

 



  

 

3.5 Struktura zaměstnanců Flowserve Czech Republic s.r.o. 

Původní společnost HTO zaměstnávala pouze 32 lidí. Po změně majitele v roce 2006 

začal počet zaměstnanců narůstat, jak můžeme vidět v tab. 3.1. Důvodem zvyšování počtu 

zaměstnanců bylo rozšíření výroby. Společnost si ale musela pronajmout další prostory, 

jelikož ty stávající nebyly dostatečně velké.  

 

Tab. 3.1 Počet zaměstnanců v letech 2005-2010 

ROK 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

MUŽI 25 40 48 51 45 62 

ŽENY 7 7 11 14 12 9 

CELKEM 32 47 59 65 57 71 

Zdroj: [ 15 ] 

 

Jak je z tabulky patrné, od roku 2006 se začal počet zaměstnanců navyšovat. V roce 

2009 zaznamenáváme mírný pokles, důvodem byla finanční krize, která postihla většinu 

podniků. Od roku 2010 se situace společnosti začala lepšit a k 31.12. 2010 činil  počet 

zaměstnanců 71, což je nejvíce za dobu působení společnosti. 

Pokud bychom se chtěli podívat na strukturu zaměstnanců podle pohlaví v %, můžeme 

ji vidět v následující tabulce 3.2. 

 

Tab. 3.2 Struktura zaměstnanců podle pohlaví v % 

ROK 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

MUŽI 78 % 85% 81% 78% 79% 87% 

ŽENY 22% 15% 19% 22% 21% 13% 

CELKEM 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Zdroj: [ vlastní úprava] 

Z tabulky vidíme, že ve společnosti pracuje více mužů, počet žen se pohybuje kolem 

15 - 20 %. 

 

Strukturu zaměstnanců podle počtu odpracovaných let ve společnosti Flowserve 

Czech Republic s.r.o. nám udává následující tabulka. 

 

 



  

 

Tab. 3.3 Struktura zaměstnanců podle počtu odpracovaných let 

Počet odpracovaných let méně než 2 roky 2 – 5 let 6 – 10 let 11 a více let 

Počet zaměstnanců 20 33 5 13 

Zdroj: [ 15 ] 

 

Z tabulky je patrné, že nejvíce zaměstnanců pracuje ve společnosti 2 – 5 let, tj. 33 

zaměstnanců. Další početnou skupinu tvoří 20 zaměstnanců, kteří jsou ve společnosti 

zaměstnaní méně než 2 roky.  

V rozmezí 6 – 10 let zde pracuje pouze 5 zaměstnanců a zbývající část zaměstnanců ve 

společnosti pracuje více než 11 let. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

4  ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU SYSTÉMU ODMĚŇOVÁNÍ 

ZAMĚSTNANCŮ VE VYBRANÉ ORGANIZACI 

 

Každá organizace má zavedený určitý systém odměňování, podle kterého jsou 

zaměstnanci odměňováni. Je důležité, aby systém odměňování byl správně nastavený, aby 

zaměstnance dostatečně motivoval k výkonu a tím také zajistil společnosti příznivý 

hospodářský výsledek. 

První část této kapitoly bude obsahovat, jaký systém odměňování se ve společnosti 

Flowserve Czech Republic s.r.o. uplatňuje a druhá část této kapitoly bude zaměřená na 

dotazníkové šetření týkající se systému odměňování, kterého se zúčastnili zaměstnanci 

jmenované společnosti. 

 

4.1 Politika odměňování 

Odměňování zaměstnanců má na starost personální útvar. 

Ve společnosti nepracuje odborová organizace, tudíž mzdová politika je řízena 

interním mzdovým předpisem. Interní mzdový předpis vymezuje mzdové nároky 

zaměstnanců, nároky na odměny, zaměstnanecké výhody. Účinnost mzdového předpisu je od 

založení firmy a řídí se zákoníkem práce. Mzdové nároky jsou upravovány na základě 

aktualizace legislativy v ČR.  

S každým novým zaměstnancem je uzavřena podle platného Zákoníku práce pracovní 

smlouva, která obsahuje jaký druh práce bude zaměstnanec vykonávat, místo výkonu práce a 

den nástupu. Mzda zaměstnance pak závisí na vykonávané pozici, dosaženém vzdělání, délce 

praxe v daném oboru a odpovědnosti. Pro stanovení odpovídající výše mzdy slouží tarifní 

stupně, do kterých jsou jednotliví zaměstnanci zařazováni.  

Mzda je zaměstnancům vyplácena 10. každého měsíce převodem na účet zaměstnance. 

Zaměstnanec také obdrží každý měsíc z personálního oddělení výplatní pásku, která obsahuje 

základní mzdu, pohyblivou složku, náhradu za řádnou dovolenou, náhrady za osobní 

překážky v práci dle Zákoníku práce, náhradu za nemoc. Dále výplatní páska obsahuje srážky 

typu odvod na sociální pojištění, zdravotní pojištění, daň z příjmu ze závislé činnosti, srážky 

za stravu a případně i exekutorské srážky. 

 



  

 

4.2 Mzdové formy 

Ve společnosti Flowserve Czech Republic s.r.o. se uplatňuje několik mzdových forem, 

jako je časová (základní) mzda, zásluhové mzdové formy (pohyblivá složka mzdy) a 

dodatkové mzdové formy ( příplatky). 

 

4.2.1 Časová (základní) mzda 

Společnost své zaměstnance neodměňuje jedním způsobem. Uplatňují se dva typy 

časových mezd, podle toho do jaké kategorie zaměstnanec spadá. Zaměstnance můžeme 

zařadit do tří základních skupin:  

 dělnické profese (operátoři CNC), 

 THP – technicko-hospodářští pracovníci, 

 manažeři. 

 

Odměňování dělnických profesí 

Zaměstnanci zařazení do této kategorie jsou odměňováni hodinovým tarifem. Tento 

hodinový tarif se liší podle toho, do jakého tarifní stupně zaměstnanec spadá. Zařazení 

zaměstnanců do tarifních stupňů se odvozuje od Podnikového katalogu pracovních míst, při 

nástupu do pracovního poměru. 

Operátoři CNC mohou být zařazeni do tří tarifních stupňů. Každý tarifní stupeň má 

určité rozpětí, ve kterém se může pohybovat hodinový tarif (viz. tab. 4.1).  

 

Tab. 4.1 Mzdové tarify pro operátory CNC 

Tarifní stupeň Mzdový tarif v Kč za hodinu 

1. 135-140 

2. 140-150 

3. 150-160 

Zdroj: [ 15 ] 

 

 

Mzdu u dělnických profesí můžeme tedy stanovit následovně: 

Mzda = odpracované hodiny * hodinový tarif + proměnlivá složka mzdy + příplatky. 

O proměnlivé složce mzdy a příplatcích bude více zmíněno níže. 

 



  

 

 

Odměňování THP 

Do této kategorie zaměstnanců se zařazuje např. vedoucí výroby, mistr výroby, 

vedoucí kvality, vedoucí technologie, účetní, personalista, nákupčí, programátor a další. 

Těmto zaměstnancům je vyplácena měsíční mzda.  

Zaměstnanci, zařazení do kategorie THP, jsou rovněž rozčleněni do tarifních stupňů. 

V následující tabulce je ukázka tarifních stupňů pro vedoucího výroby. 

 

Tab.4.2 tarifní stupně pro vedoucího výroby 

Tarifní stupeň Měsíční tarif v Kč 

1. 25 000-30 000 

2. 30 000-35000 

3. 35 000-40 000 

Zdroj: [ 15 ] 

 

Mzdu u THP můžeme stanovit následovně: 

Mzda = základní mzda + proměnlivá složka mzdy + příplatky. 

 

Odměňování manažerů 

Společnost Flowserve Czech Republic s.r.o. má tři manažerské pozice a to výrobního 

ředitele, finančního ředitele a obchodního ředitele. Tito manažeři  jsou odměňováni také 

formou  měsíční mzdy podobně jako THP. 

 Dále jsou manažerům připisovány roční prémie vždy v únoru následujícího roku. 

Výše roční prémie závisí na hospodářském výsledku společnosti a plnění dalších kritérií, která 

jsou stanovené nejvyšším vedením. 

 

4.2.2 Zásluhové mzdové formy 

Proměnlivá složka mzdy 

Mzdu zaměstnance kromě základní tarifní mzdy dále tvoří proměnlivá složka mzdy, 

která tvoří max. 52 % z tarifní mzdy. Přiznání a růst pohyblivé složky je závislý na 

odbornosti, dovednosti a ekonomické situaci firmy. Pohyblivé složka je nenároková a vyplácí 

se zaměstnancům při splnění svých pracovních povinností každý měsíc v přímé úměře na 

odpracovanou dobu. V případě neplnění pracovních povinností, opakované výroby vadných 



  

 

výrobků, hrubého porušování pracovní kázně a vnitřního pracovního řádu může být 

proměnlivá složka mzdy snížena či dokonce zcela odejmuta.  

 

Odměny 

Společnost své zaměstnance také navíc odměňuje formou odměn (prémií), jako jsou 

jednorázové odměny, pololetní a roční odměny. 

Zaměstnanci může být přiznána jednorázová odměna v těchto případech: 

 za splnění jednotlivých pracovních úkolů, převyšujících podstatně rámec pracovních 

povinností, 

 za mimořádné pracovní výkony, 

 za návrh nového, netradičního řešení zadaného úkolu, které bylo realizováno. 

 

Zaměstnancům, kteří jsou v pracovním poměru, lze vyplatit pololetní odměnu, která je 

závislá na odpracovaných dnech v rozhodném období jednoho roku. Tato odměna není 

nároková. Výše odměny je stanovena vedením firmy na základě předběžného výsledku 

hospodaření. Pololetní odměna se zúčtovává ve výplatě za červen. 

Roční odměny se zaměstnancům přiznávají jednorázově a to ve výši průměrné 

základní měsíční mzdy, ale pouze tehdy, dovoluje-li to hospodářský výsledek firmy. Tato 

odměna není rovněž nároková, o jejím uplatnění rozhoduje zaměstnavatel a zúčtovává se 

v měsíci listopadu. 

 

 

PMP proces 

PMP proces je metoda hodnocení zaměstnanců, na základě které se zaměstnancům 

může navyšovat každý rok o určité procento mzda. 

PMP proces spočívá v tom, že na začátku roku si každý zaměstnanec sestaví svůj PMP 

proces, ve kterém je uvedeno jakou pozici zastává, a v rámci vykonávané pozice si 

zaměstnanec musí vytyčit pět cílů, kterých by chtěl v průběhu roku dosáhnout. Vytyčené cíle 

musí zaměstnanci schválit jeho přímý nadřízený. Nadřízený hodnotí plnění těchto cílů 

čtvrtletně a na základě těchto hodnocení se stanovuje případné procento navýšení mzdy 

v následujícím roce. 

 

Na konci roku je každému oddělení (výroba, obchod, finance) podle počtu 

zaměstnanců přidělena určitá suma peněz, kterou přímý nadřízený rozdělí mezi své 



  

 

zaměstnance na základě splnění či nesplnění cílů, které si zaměstnanec vytyčil na začátku 

roku. Zaměstnanci se může mzda navýšit od 0 do 3,5 %.  

Procento navýšení mezd stanovuje vedení podniku. 

 

4.2.3 Dodatkové mzdové formy 

K základní mzdě se připočítávají tzv. dodatkové mzdové formy. Mezi dodatkové 

mzdové formy patří např. různé příplatky, jenž jsou stanovené Zákoníkem práce. Následující 

příplatky jsou vypláceny zejména zaměstnancům vykonávající dělnické profese.  

 

Příplatek za práci přesčas 

Za dobu práce přesčas přísluší zaměstnancům dosažená mzda, zvýšená o 30 % 

průměrného výdělku, pokud s nimi nebylo dohodnuto poskytnutí náhradního volna místo 

zvýšení mzdy. Na tento příplatek mají nárok všichni zaměstnanci, pokud vykonávají práci 

déle, než je stanovená běžná pracovní doba. 

 

Příplatek za odpolední směnu 

Tento příspěvek náleží zaměstnanci za každou celou odpracovanou odpolední směnu 

ve výši 8,50 Kč/ 1 hodinu. Za odpolední směnu se považuje práce konaná od 14.00 do 22.00 

hodin. 

 

Příplatek za práci v noci 

Za každou celou odpracovanou hodinu v noci přísluší zaměstnancům dosažená mzda a 

mzdové zvýhodnění dle Zákoníku práce, tj. 10 % průměrného výdělku. Za práci v noci se 

považuje práce konaná v období od 22.00 do 6.00 hodin. 

 

Příplatek za práci v sobotu a neděli 

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

nejméně ve výši 10 % průměrného výdělku. 

 

 

Příplatek za práci ve svátek 

Za práci ve svátek přísluší zaměstnanci dosažená mzda a příplatek ve výši 100 % 

průměrného výdělku. 



  

 

 

Příplatek za pracovní pohotovost 

Tento příplatek náleží zaměstnancům, kteří sice nepracují, ale musí být v pracovní 

pohotovosti. To znamená, že zaměstnanec musí být připraven se v kteroukoli dobu dostavit do 

práce a to z důvodu neodkladné práce či zástupu za zaměstnance, který se nemůže z vážných 

důvodů dostavit na směnu. Za pracovní pohotovost zaměstnanci náleží příplatek ve výši 10 % 

z průměrné mzdy. 

 

Příplatek za nepřetržitý provoz 

Zaměstnancům vykonávajícím práci v nepřetržitém provozu náleží příplatek ve výši 

75 Kč za směnu. Za nepřetržitý provoz se považuje doba práce od 6.00 do 18.00 hodin a od 

18:00 do 6.00 hodin. 

 

Příplatek zdravotníka  

Tento příplatek náleží zaměstnanci, který je pověřen výkonem funkce zdravotníka. 

Výše příplatku činí 320 Kč za měsíc. 

 

4.3 Zaměstnanecké výhody poskytované společností 

Společnost Flowserve Czech Republic s.r.o. poskytuje svým zaměstnancům 

zaměstnanecké výhody, které si pro větší přehlednost rozdělíme do následujících tří skupin: 

 

 výhody sociální povahy 

 Příspěvek na penzijní připojištění – tento příspěvek činí 2 % z vyměřovacího základu 

pro odvod sociálního pojištění. Příspěvek je poskytován v případě, že zaměstnanec má 

uzavřenou smlouvu o penzijním připojištění s některým z peněžních ústavů na území 

ČR.  

 Příspěvek na životní pojištění – společnost zaměstnanci přispívá částku ve výši 666 

Kč za měsíc. Nárok zaměstnanci vzniká, jestliže má uzavřenou smlouvu o životním 

pojištění u některého z peněžních ústavů. 

 Příspěvek na kulturní akce – tento příspěvek činí 400 Kč za rok. Každý zaměstnanec 

má právo tento příspěvek využít na nějakou kulturní akci např. divadlo, kino, koncert. 

Po absolvování kulturní akce musí zaměstnanec předložit na personálním oddělení 

doklad, na základě kterého je zaměstnanci proplacen příspěvek. 



  

 

 Příspěvek pro děti do 15 let – zaměstnanci, kteří mají děti mladší 15-ti let, od 

společnosti dostávají příspěvek ve výši 200 Kč/rok na jedno dítě a to ke dni Dětí a na 

sv. Mikuláše. 

 

 výhody mající vztah k práci 

 Příspěvek na stravování – společnost zaměstnancům zajišťuje stravování formou 

stravenek. Stravenka na jednu pracovní směnu má hodnotu 80 Kč. Zaměstnavatel 

zaměstnancům přispívá částkou 44 Kč. Zaměstnanci, kteří pracují v nepřetržitém 

provozu, mají hodnotu stravenek navýšenou o 40 Kč. Částka, kterou zaměstnavatel 

přispívá, činí 66 Kč. Zbývající část si zaměstnanci hradí sami. 

 Dovolená navíc – zaměstnancům je poskytována dovolená na zotavenou v rozsahu 

pěti kalendářních týdnů, což je o jeden týden více, než stanovuje Zákoník práce. 

 Poskytnutí pracovního oděvu a obuvi – každému zaměstnanci, zastávající dělnickou 

profesi, je při nástupu do zaměstnání přidělen pracovní oděv ( 3 kusy kalhot, 3 trička, 

3 blůzy) a obuv. Ke konci každého týdne je pracovní oděv zaměstnancům odebrán a 

následně vyprán.  

 

 výhody spojené s postavením v organizaci – tyto výhody mohou i pro soukromé účely 

využívat pouze manažeři společnosti 

 služební automobil, 

 notebook, 

 mobilní telefon. 

 

Následující tabulka 4.1 podává informace o výši finančních prostředků vynaložených 

na zaměstnanecké výhody sociální povahy a výhody mající vztah k práci za rok 2010. 

 

Tab. 4.1 Náklady v Kč na zaměstnanecké výhody v roce 2010 

Zaměstnanecké výhody Vynaložené náklady v roce 2010 v Kč 

stravování 718 520 

týden dovolené navíc 426 000 

příspěvek na kulturu 28 400 

příspěvek na penzijní připojištění 505 662 

příspěvek na životní pojištění 567 432 



  

 

celkem 2 246 014  

     Zdroj: [ 15 ] 

 

Celkové roční náklady vynaložené na zaměstnanecké výhody činily v roce 2010 

1 343 445 Kč. 

 

Tab. 4.2 Roční náklady v Kč na zaměstnanecké výhody přepočítané na jednoho 

zaměstnance  

Zaměstnanecké výhody Roční náklady v Kč na 1 zaměstnance 

stravování 10 120 

Týden dovolené navíc 6 000 

Příspěvek na kulturu 400 

Příspěvek na penzijní připojištění 7 122 

Příspěvek na životní pojištění 7 992 

celkem 31 634 

    Zdroj: vlastní úprava 

 

Roční náklady přepočítané na jednoho zaměstnance v roce 2010 byly ve výši 24 314 

Kč.  

 

Graf 4.1  Roční náklady v Kč na zaměstnanecké výhody přepočítané jednoho zaměstnance 

8 800 Kč

400 Kč
7 122 Kč

7 992 Kč

stravování

Příspěvek na kulturu

Příspěvek na penzijní

připojištění

Příspěvek na životní

pojištění

 

 

Graf 4.2 Roční náklady vyjádřené v procentech na zaměstnanecké výhody přepočítané na 

jednoho zaměstnance 
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4.4 Dotazníkové šetření 

Následující část bude zaměřena na vyhodnocení dotazníkového šetření, které bylo 

provedeno ve společnosti Flowserve Czech Republic s.r.o. za účelem zjištění spokojenosti či 

nespokojenosti zaměstnanců se současným systémem odměňování. Objektem dotazníkového 

šetření byli zaměstnanci dělnické a technicko-hospodářské profese. 

 

V rámci dotazníkového šetření bylo osloveno 45 zaměstnanců ( 30 dělníků a 15 THP). 

Zaměstnancům bylo ponecháno 10 dní na vyplnění dotazníku. Po uplynutí této doby se vrátilo 

31 dotazníků, návratnost tedy byla 69 %. Dotazník byl anonymní a je uveden v příloze č.1. 

 

Dotazník se skládá z úvodního slova a 19-ti otázek. V úvodním slovu byli zaměstnanci 

informováni, z jakého důvodu se dotazníkové šetření koná, čeho se dotazník týká a zároveň 

byli požádáni o spolupráci. Další část dotazníku spočívala ve vyplnění 19-ti otázek, 5 otázek 

bylo obecného charakteru a zbývající část se týkala oblasti odměňování. Každá otázka bude 

samostatně vyhodnocena a graficky, popř. tabulkově znázorněna. 

 

4.4.1 Vyhodnocení dotazníku – oblast odměňování 

Otázka č.1 Jste spokojeni se současným systémem odměňování? 

Na tuto otázku odpovědělo 19 % respondentů (4 dělníci a 2 THP), že jsou se 

současným systémem odměňování spokojeni, 55 % (12 dělníků a 5 THP) je spíše spokojeno, 

16 % (4 dělníci a 1 THP) spíše spokojeno není a 10 % ( 2 dělníci a 1 THP) není spokojeno 



  

 

vůbec. Pokud respondenti vybrali odpověď, že jsou nespokojeni, mohli uvést důvod. 

Z celkových 8 nespokojených respondentů, 4 vyjádřili svůj názor:  

 „Ti co dělají, jsou na tom hůř, než ti, co nedělají.“ 

 „Nově příchozí zaměstnanci jsou hodnoceni lépe, než lidé, kteří firmu budovali.“ 

 „Nedosahuji průměrný plat.“ 

 „Inflace je vyšší, než nárůst platu.“ 

 

Graf 4.3 Spokojenost se současným systémem odměňování 
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Otázka č. 2 V případě, že nejste spokojeni se současným systémem odměňování, co byste 

změnili? 

Tato otázka byla jediná otevřená a respondenti měli možnost uvést, co by na 

současném systému odměňování změnili.  

K této otázce se vyjádřili pouze 3 respondenti a jejich odpovědi jsou následující: 

 vyšší základní plat, 

 zařazování do platových tříd podle počtu odpracovaných let v organizaci, 

 vyměnit vedoucí za lidi s praxí a odborností. 

 Zbývající část nespokojených respondentů na tuto otázku neodpovědělo.  

 

Otázka č.3 Jak si myslíte, že společnost, ve které pracujete, odměňuje své zaměstnance ve 

srovnání s okolními podniky? 

Vyhodnocení otázky můžeme vidět v grafu 4.4. Je zřejmé, že 78 % respondentů si 

myslí, že jsou odměňováni ve srovnání s okolními podniky podobně, 16 % se domnívá, že 

nadprůměrně a 10 % podprůměrně. 

 



  

 

Graf 4.4 Odměňování zaměstnanců ve srovnání s okolními podniky 
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Otázka č.4 Myslíte si, že Vaše mzda odpovídá náročnosti Vaší práce? 

Na tuto otázku odpovědělo 16 % respondentů ( 3 dělníci a 2 THP), že mzda odpovídá 

náročnosti jejich práce, 49 % ( 10 dělníků a 5 THP) odpovědělo spíše ano. Zbývající počet 

respondentů jsou opačného názoru, 19 % ( 4 dělníci a 2 THP) se domnívá, že mzda spíše 

neodpovídá náročnosti jejich práce a 16 % ( 5 dělníků) odpovědělo zcela záporně, tedy ne. 

 

Graf 4.5 Odpovídá výše mzdy náročnosti práce? 
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Otázka č.5 Víte, co tvoří proměnlivou složku Vaší mzdy? 

Z celkových 31 respondentů odpovědělo 9 respondentů (29 %), že ví, co tvoří 

proměnlivou složku mzdy, 18 respondentů (58 %) přibližně ví a 4 respondenti (13%) neví. 

 

 

 



  

 

Graf 4.6 Víte, co tvoří proměnlivou složku Vaší mzdy? 
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Otázka č.6 Je pro Vás současný systém hodnocení tzv. PMP proces, na základě kterého se 

navyšuje Vaše mzda, dostatečně motivující k vyšším výkonům? 

K této otázce se 6 % respondentů (1 dělník a 1 THP) vyjádřilo kladně tedy, že 

současný systém hodnocení je motivující k vyšším výkonům, 46 % ( 10 dělníků a 4 THP) se 

přiklonilo k odpovědi spíše ano, 29 % ( 8 dělníků a 1 THP) odpovědělo spíše ne a pro 

zbývající počet respondentů tj.19 % ( 3 dělníci a 3 THP) současný systém hodnocení není 

vůbec motivující k vyšším výkonům. 

 

 

Graf 4.7 Je současný systém hodnocení motivující k vyšším výkonům? 
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Otázka č.7 Myslíte si, že kritéria, na jejichž základě se navyšuje Vaše mzda jsou správně 

nastavena? (Kritéria = splnění 5 cílů, které byly Vámi stanoveny v rámci vykonávané pozice 

na začátku každého roku). 



  

 

Na tuto otázku odpověděl pouze jeden respondent (THP) ano, 48% respondentů (11 

dělníků a 4 THP) si myslí, že kritéria jsou nastavena spíše správně, 39 % ( 10 dělníků a 2 

THP) si naopak myslí, že kritéria jsou nastavena spíše špatně a 10 % ( 1 dělník a 2 THP) 

s nastavenými kritérii nesouhlasí vůbec. 

 

Graf 4.8 Jsou kritéria pro každoroční navyšování mezd správně nastavena? 
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Otázka č.8 Pokud jste splnili stanovené cíle, myslíte si, že je výše Vaší mzdy spravedlivě 

navýšena? 

K odpovědi ano se přiklonilo 35 % respondentů (7 dělníků a 4 THP), 46 % (10 dělníků 

a 4 THP) odpovědělo jak kdy a 19 % (5 dělníků a 1 THP) si myslí, že výše jejich mzdy není 

spravedlivě navýšena. 

 

Graf 4.9 Je mzda spravedlivě navýšena, pokud byly splněny stanovené cíle? 
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Otázka č.9 Jsou ve vaší organizaci uplatňovány nějaké typy nehmotných odměn? 

Respondenti zde měli možnost vybrat z následujících odpovědí: pochvala, svěření 

náročnějšího úkolu, přidělení více pravomocí, žádné anebo jiné a uvést, které. Z celkových 31 

respondentů uvedlo 28 respondentů, že v organizaci nejsou uplatňovány žádné typy 

nehmotných odměn, 2 respondenti uvedli pochvalu a pouze jeden svěření náročnějšího úkolu. 

Z výsledků tedy plyne, že ve společnosti se tyto formy odměn příliš neuplatňují, a pokud ano, 

nejsou prováděny s patřičným důrazem a zaměstnanci je nevnímají. 

 

Otázka č. 10 Víte, jaké zaměstnanecké výhody Vám podnik nabízí? 

Na tuto otázku odpovědělo 87 % respondentů (27 zaměstnanců), že ví, které 

zaměstnanecké výhody jim podnik nabízí, 13 % (4 zaměstnanci) odpovědělo, že neví.  

 

Graf 4.10 Víte, které zaměstnanecké výhody Vám podnik nabízí? 
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Otázka č.11 Využíváte zaměstnanecké výhody, které Vám podnik nabízí? 

Respondenti odpověděli následovně: 23 % respondentů využívá zaměstnanecké 

výhody, 48 % se přiklonilo k odpovědi spíše ano, 26 % zaměstnanecké výhody spíše 

nevyužívá a 3 % odpovědělo, že je nevyužívá. Respondenti, kteří odpověděli, že 

zaměstnanecké výhody nevyužívají, měli možnost napsat důvod, ale nikdo se nevyjádřil. 

 

 

 

 



  

 

Graf 4.11 Využíváte zaměstnanecké výhody, které Vám podnik nabízí? 
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Otázka č.12 Jste spokojeni se současnými zaměstnaneckými výhodami? 

Zde odpovědělo 19 % respondentů, že jsou se současnými zaměstnaneckými 

výhodami spokojeni, 55 % je spíše spokojeno, 23 % je spíše nespokojeno a 3 % je zcela 

nespokojeno. 

 

Graf 4.12 Spokojenost se současnými zaměstnaneckými výhodami 

19%

55%

3%

23%

ano

spíše ano

ne 

spíše ne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Otázka č. 13 Jak jsou pro Vás důležité poskytované zaměstnanecké výhody? ( 1 – velmi 

důležité, 2 – důležité, 3 – spíše nedůležité, 4 – nedůležité) 

Vyhodnocení otázky můžeme vidět v následující tab.4.3. 

 

Tab. 4.3 Důležitost poskytovaných zaměstnaneckých výhod 

 velmi důležité důležité spíše nedůležité nedůležité 

STRAVENKY 77 % 23% 0 % 0 % 

DOVOLENÁ NAVÍC 100 % 0 0 0 

PŘÍSPĚVEK NA KULTURU 3 % 55 % 32 % 10 % 

PŘÍSPĚVEK NA DĚTI 6 % 26 % 16 % 36 % 

PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ 13 % 71 % 10 % 6 % 

ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ 16 % 62 % 19 % 3 % 

 

Je zřejmé, že nejdůležitější jsou pro zaměstnance stravenky a dovolená navíc. 

Příspěvek na kulturu už tak jednoznačný není, 58 % jej považuje za důležitý a pro 42 % 

respondentů důležitý není.  

Příspěvek na děti je určen pouze pro zaměstnance, kteří mají děti mladší 15 – ti let, 

vidíme, že většina respondentů tento příspěvek nepovažuje za důležitý, 16 % respondentů 

nevyplnilo nic a to z důvodu, že děti nemají nebo mají, ale starší a nárok na příspěvek se na ně 

nevztahuje. 

Příspěvky na penzijní připojištění a životní pojištění jsou pro respondenty rovněž 

důležité. 

 

Otázka č.14 Jaké další zaměstnanecké výhody byste přivítali? (max. 2 možnosti lze 

zaškrtnout) 

Jak vidíme z následujícího grafu 4.13, nejvíce respondentů (37%) by přivítalo 

příspěvek na rekreaci. Dále by respondenti měli zájem o příspěvek na sportovní akce a 

vánoční příspěvek. 

 

 

 

 

 



  

 

Graf 4.13 Jaké další zaměstnanecké výhody byste přivítali? 
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4.4.2 Vyhodnocení dotazníku- obecné údaje 

Obecné otázky se týkaly počtu odpracovaných let ve společnosti, vykonávané profese, 

věku, pohlaví a vzdělání. 

 

Otázka č. 15 Jak dlouho pracujete v této firmě? 

Nejvíce respondentů (41%) pracuje ve společnosti mezi 2 – 5 lety, 26 % respondentů 

méně než 2 roky, 23 % respondentů odpovědělo 11 a více let a 10 % pracuje ve společnosti 6-

10 let. Situaci můžeme vidět v následujícím grafu 4.14. 

 

Graf 4.14 Počet odpracovaných let respondentů ve společnosti 
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Otázka č. 16 Jakou pracovní pozici zastáváte? 

Pokud bychom si rozdělili respondenty podle vykonávané profese, 22 respondentů  

vykonává dělnickou profesi, tj. 71% a 9 respondentů jsou technicko-hospodářští pracovníci, 

tj.29 %. 

 

Graf 4.15 Vykonávaná profese respondentů 
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Otázka č. 17 Kolik je Vám let? 

Věk respondentů se nejčastěji pohyboval kolem 31 – 40 let, podrobněji to znázorňuje 

graf 4.16. 

 

Graf 4.16 Věk respondentů 
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Otázka č. 18 Jakého jste pohlaví? 

Dotazníkového šetření se zúčastnilo 23 % žen a 77 % mužů. Situaci můžeme názorně 

vidět na grafu 4.17. 

 



  

 

Graf 4.17 Pohlaví respondentů 
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Otázka č.19 Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? 

Další otázka se týkala nejvyššího dosaženého vzdělání respondentů. Více než polovina 

respondentů (58 %) má střední vzdělání zakončené výučním listem, 29 % respondentů má 

střední vzdělání zakončené maturitou a zbývající část respondentů má vysokoškolské 

vzdělání. Situaci můžeme vidět názorněji v následujícím grafu 4.18. Žádný z respondentů 

neoznačil odpověď se základním vzděláním, z toho můžeme usuzovat, že pro výkon dělnické 

profese je potřeba mít odborné vzdělání. 

 

Graf 4.18 Nejvyšší dosažené vzdělání respondentů 
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5 NÁVRHY A DOPORUČENÍ NA ÚPRAVU SYSTÉMU 

ODMĚŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ VE VYBRANÉ ORGANIZACI 

 

Následující část se bude zabývat návrhy a doporučeními, které vyplývají 

z předcházející analýzy, jenž byla provedena na základě analýzy dokumentů, rozhovorů 

s personalistou a dotazníkového šetření. 

Cílem dotazníkového šetření bylo zjistit, zda zaměstnanci jsou či nejsou spokojeni se 

současným systémem odměňování. Z výsledků vyplynulo, že většina zaměstnanců je spíše 

spokojena. Z toho můžeme vyvodit závěr, že současný systém odměňování většině 

zaměstnancům vyhovuje. Přesto je zde pár věcí, které si myslím, že jsou potřeba změnit, popř. 

zcela nově zavést: 

 zavedení odměn za určitý počet odpracovaných let v organizaci, 

 změna kritérií pro každoroční navyšování mezd (tzv. PMP proces), 

 zvýšení informovanosti zaměstnanců, 

 větší důraz na nehmotné typy odměn, 

 změna některých zaměstnaneckých výhod. 

 

Odměna za určitý počet odpracovaných let v organizaci 

V současném systému odměňování se neuplatňuje odměňování zaměstnanců podle 

počtu odpracovaných let ve společnosti, tedy není oceňována dlouholetá práce a věrnost 

podniku.  Proto bych navrhovala tuto odměnu zavést, aby společnost tak svým zaměstnancům 

vyjádřila vděčnost za věrnost podniku.  

 Jednou z možností, jak odměňovat zaměstnance podle počtu odpracovaných let ve 

společnosti, je zavedení odměn, které by byly vypláceny na konci každého roku a 

odstupňovány  následovně: 

 

Tab. 5.1 Odměna za věrnost podniku 

Počet odpracovaných let Výše roční odměny 

3-5 let 500 Kč 

6-9 let 1500 Kč 

10 -14 let 2500 Kč 

15 a více let 3500 Kč 

 



  

 

Druhou možností, jak zabudovat počet odpracovaných let do systému odměňování, je 

rozšířit mzdové tarify a zaměstnance do nich zařazovat také podle počtu odpracovaných let. 

To znamená, že každý zaměstnanec by byl zařazen do mzdového tarifu, který by odpovídal 

jeho vzdělání, praxi, odbornosti a po určitém počtu odpracovaných let ve společnosti by se 

posunul o jeden stupeň výše. (Uvedeme příklad: zaměstnanec je po příchodu do zaměstnání 

zařazen do tarifního stupně č.2, po odpracování pěti let se posune zaměstnanec o jeden tarifní 

stupeň výše, tedy bude odměňován podle tarifního stupně č.3, po odpracování dalších pěti let 

by zaměstnanec postoupil do tarifního stupně č.4). 

Doposud má společnost pouze tři stupně mzdových tarifů, doporučila bych je rozšířit 

alespoň na pět stupňů. Ukázku můžeme vidět v následujících tabulkách, jedna je určena pro 

dělnické profese a druhá pro THP. 

 

Tab.5.2 Rozšíření mzdových tarifů pro dělnické profese 

Tarifní stupeň Mzdový tarif v Kč za hodinu 

1. 135 -140 

2. 140-150 

3. 150-160 

4. 160-170 

5. 170-180 

 

Tab.5.3 Rozšíření mzdových tarifů pro THP 

Tarifní stupeň Měsíční tarif v Kč 

1. 25 000-30 000 

2. 30 000-35 000 

3. 35 000- 37 500 

4. 37 500-40 000 

5. 40 000- 42 500 

 

 

Změna kritérií pro každoroční navyšování mezd (tzv. PMP proces) 

PMP proces spočívá v tom, že každý zaměstnanec si musí na začátku každého roku 

stanovit 5 cílů v souvislosti s vykonávanou pozicí a v průběhu roku je následně plnit. 

Vytyčené cíle musí zaměstnanci schválit jeho přímý nadřízený a každé tři měsíce provádět 



  

 

hodnocení, zda zaměstnanec směřuje ke stanoveným cílům. Podle výsledků hodnocení se pak 

zaměstnancům může na začátku nového roku o určité procento navýšit mzda. 

Tento způsob navyšování mezd je pro více než 40 % zaměstnanců  spíše nevyhovující, 

není pro ně dostatečně motivující a kritéria pro navyšování mezd nepovažují za příliš správná. 

Tyto výsledky vyplynuly z dotazníkového šetření.  

Po rozhovorech s některými zaměstnanci vyšlo najevo, že cíle, které si musí 

stanovovat, jsou nad rámec vykonávané práce a je pro ně celkově obtížné cíle navrhnout.  

Zde bych doporučila, aby vedení společnosti současný způsob navyšování mezd 

přehodnotilo a např. se samo pokusilo stanovit na každý rok 5 cílů (kritérií) zvlášť pro dělníky 

a 5 cílů (kritérií) pro THP. Následně zaměstnance s vytyčenými cíli (kritérii) seznámit a 

průběžně hodnotit, zda zaměstnanci k těmto cílům směřují.  

Cíle (kritéria) u dělníků by mohly být následující: min.zmetkovitost výrobků, 

udržování čistého pracovního prostředí, dodržování bezpečnostních opatření, vzájemná 

výpomoc mezi spolupracovníky a další. U THP by se cíle mohly např. týkat dalšího 

vzdělávání, jenž poslouží k získání hlubších znalostí souvisejících s vykonávanou pozicí, 

práce v týmu.  

Plnění stejných cílů by mohlo vést i ke zjednodušení celého způsobu navyšování 

mezd. 

 

Zvýšení informovanosti zaměstnanců 

V dotazníku byly respondentům položeny otázky, zda ví, co tvoří proměnlivou složku 

jejich mzdy a dále jestli ví, které zaměstnanecké výhody společnost zaměstnancům poskytuje. 

Co se týče proměnlivé složky, jen 29 % respondentů vědělo, co ji tvoří, 58 % pouze přibližně 

ví a 13 % neví.  

V oblasti zaměstnaneckých výhod je informovanost zaměstnanců mnohem lepší, 87 % 

zná zaměstnanecké výhody a 13 % neví.  

Zde bych doporučovala, aby pověřené osoby (personalista, vedoucí oddělení) své 

zaměstnance lépe informovaly, jakým způsobem je tvořena proměnlivá složka mzdy a které 

zaměstnanecké výhody mohou využívat. 

Každý měsíc jsou mzdy zaměstnancům převáděny na jejich účty, od personalisty ale 

obdrží výplatní pásku, která obsahuje informace o jednotlivých složkám mzdy, tedy i o 

proměnlivé složce mzdy. Zaměstnancům by mělo být sděleno, že v případě nějakých 

nesrovnalostí, se mohou obrátit na osobu, která jim předala výplatní pásku a požádat o 

vysvětlení, tím by zaměstnanci mohli snáze porozumět současnému systému odměňování. 



  

 

V rámci zaměstnaneckých výhod bych navrhovala vždy na začátku každého roku 

setkání všech zaměstnanců, kde by se dověděli, které zaměstnanecké výhody mohou 

zaměstnanci během roku čerpat, popř. tyto informace zveřejnit na nástěnkách nebo pravidelně 

zasílat na jejich emailové adresy. 

Těmito opatřeními si myslím, že by se zvýšila informovanost zaměstnanců. 

 

Nehmotné typy odměn 

Současný systém odměňování je založen pouze na hmotných odměnách, nehmotné 

typy odměn zde nejsou používány, jak vyplynulo z dotazníku, nebo nejsou zaměstnanci 

vnímány. Navrhovala bych nehmotné typy odměňování zavést nebo zdůraznit. Jedná se 

především o pochvalu, ocenění, uznání, svěření náročnějšího úkolu, přidělení více 

kompetencí. Zavedení těchto odměn by mohlo přispět k větší sounáležitosti zaměstnanců ke 

společnosti, k lepší atmosféře na pracovišti a k pocitu, že jsou pro společnost užiteční a vedení 

si jejich práce váží. 

 

Změna některých zaměstnaneckých výhod 

Jak vyplynulo z výsledků dotazníkového šetření většina zaměstnanců je spokojena se 

současnou nabídkou zaměstnaneckých výhod, nejvíce je pro zaměstnance důležité stravování, 

týden dovolené navíc a příspěvky na penzijní připojištění a životní pojištění. Společnost ještě 

dále svým zaměstnancům nabízí příspěvek na kulturní akce, o který už takový zájem není.  

Na otázku, zda by zaměstnanci přivítali nějaké nové zaměstnanecké výhody, nejvíce 

respondentů odpovědělo, že by ocenili příspěvek na rekreaci, příspěvek na sportovní akce 

nebo vánoční příspěvek. 

Proto bych navrhovala menší změnu v poskytování zaměstnaneckých výhod. 

Zaměstnanecké výhody bych rozdělila do dvou skupin: jádro a volitelný blok. Jednalo by se o 

zjednodušený cafeteria systém. V jádru by byly ponechány nejoblíbenější zaměstnanecké 

výhody a volitelný blok by představoval nabídku zaměstnaneckých výhod, ze kterých by si 

každý zaměstnanec vybral výhody podle svých zájmů a individuálních potřeb. Do volitelného 

bloku bych zahrnula i příspěvek na kulturní akce, který společnost v současnosti poskytuje, 

ale není o něj příliš velký zájem, jak vyplynulo z dotazníkového šetření. 

Složení zaměstnaneckých výhod bych navrhovala následujícím způsobem: 

 

Jádro: 

 stravenky, 



  

 

 dovolená navíc, 

 penzijní připojištění, 

 životní pojištění, 

 příspěvek na děti. 

 

Volitelný blok: 

 příspěvek na kulturní akce, 

 vánoční příspěvek, 

 příspěvek na rekreaci, 

 příspěvek na sportovní akce. 

 

Na začátku každého roku by byly všem zaměstnancům poskytnuty informace o 

volitelných zaměstnaneckých výhodách a zároveň vysvětleny pravidla pro čerpání těchto 

výhod. Každý zaměstnanec by měl možnost vybrat si dvě výhody z volitelného bloku a svoje 

rozhodnutí by oznámil pověřené osobě na konci ledna. Každá volitelná výhoda by byla 

v hodnotě 500 Kč.  

 Zaměstnancům, kteří by si vybrali z volitelného bloku příspěvek na kulturní či 

sportovní akce, by byly na konci února přiděleny poukazy v hodnotě 500 Kč. Naopak 

zaměstnancům majících zájem o příspěvek na rekreaci, by byl připsán příspěvek na účet 

v červnové výplatě. A ti zaměstnanci, kteří by projevili zájem o vánoční příspěvek, by jej 

obdrželi v listopadové výplatě. 

 

Náklady na volitelný blok jednoho zaměstnance by tedy byly 1000 Kč ročně. Jelikož 

byl do volitelného bloku zařazen i příspěvek na kulturní akce, který společnost poskytuje 

v hodnotě 400 Kč, náklady na jednoho zaměstnance by se společnosti ročně zvýšily o 600 Kč.  

V následujících tabulkách můžeme vidět srovnání výše nákladů na zaměstnanecké 

výhody před zavedenou změnou a po zavedené změně. 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Tab.5.4 Náklady na zaměstnanecké výhody před zavedením volitelného bloku 

Zaměstnanecké výhody Vynaložené náklady v roce 2010 v Kč 

stravování 718 520 

týden dovolené navíc 426 000 

příspěvek na penzijní připojištění 505 662 

příspěvek na životní pojištění 567 432 

příspěvek na kulturu 28 400 

celkem 2 246 014  

 

 

Tab.5.5 Náklady na zaměstnanecké výhody po zavedení volitelného bloku 

 Celková výše nákladů po zavedení volitelného bloku v Kč 

jádro 2 217 614 

volitelný blok 71 000 

celkem 2 288 614 

 

Se zavedením volitelného bloku by se náklady na zaměstnanecké výhody zvýšily o 

42 600 Kč. Přesto si myslím, že by tato změna určitě přispěla k větší spokojenosti 

zaměstnanců a mohla být důvodem pro udržení si kvalifikovaných zaměstnanců nebo získání 

nových zaměstnanců. 

V případě, že by vedení společnosti s takovým to navýšením nákladů nesouhlasilo, 

mohli by zaměstnanci čerpat pouze jednu výhodu z volitelného bloku a celkové náklady na 

zaměstnanecké výhody by se zvýšily pouze o 7 100 Kč. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

6 ZÁVĚR 

Cílem této diplomové práce bylo analyzovat současný systém odměňování ve 

společnosti Flowserve Czech Republic s.r.o. a na základě provedené analýzy navrhnout 

možná řešení pro zlepšení daného systému odměňování. 

 

V první části byla popsána teoretická východiska, která se týkala systému 

odměňování. Obecně zde byly popsány prvky systému odměňování, faktory ovlivňující celý 

proces odměňování, jakým způsobem se určuje hodnota práce, jenž poskytuje základnu pro 

tvorbu mzdových stupňů, jaké mzdové formy se rozlišují a v neposlední řadě popsány 

nepeněžní formy, které jsou rovněž součástí systému odměňování. Pro zpracování této části 

bylo využito odborných publikací od českých i zahraničních autorů. 

Další část se zabývala popisem vybrané společnosti. Byla zde popsána její dlouholetá 

historie, předmět podnikání, vize, struktura zaměstnanců a následně provedena analýza 

systému odměňování. První část analýzy byla provedena pomocí dokumentů, které mi 

společnost poskytla a druhá část byla zpracována na základě dotazníkového šetření, jehož 

předmětem byli zaměstnanci dělnické kategorie a technicko-hospodářští pracovníci. Účelem 

bylo zjistit, zda zaměstnanci současný systém odměňování vnímají jako spravedlivý a je pro 

ně dostatečně motivující. Výsledky analýzy byly vyhodnoceny slovně i graficky, popř. 

tabulkově. Provedená analýza se pak stala podkladem pro vypracování návrhů a doporučení, 

které by mohly zmírnit popř. odstranit zjištěné nedostatky.  

Odstranění nedostatků by mohlo přispět ke zvýšení efektivnosti stávajícího systému 

odměňování, větší spokojenosti zaměstnanců a tím pádem i ke zlepšení celkového chodu 

společnosti. 

Cíl, který byl v úvodu mé diplomové práce vytyčen, byl dle mého názoru splněn. 
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SEZNAM ZKRATEK 

aj. a jiné 

a.s. akciová společnost 

CNC typ soustruhu 

č. číslo 

ČR Česká republika 

FKSP Fond kulturních a sociálních potřeb 

FSD Flow Solutions Division 

HTO Hydrotechnik Olomouc 

Kč Koruna česká 

max. maximálně 

např. například 

obr. obrázek 

PMP metoda hodnocení zaměstnanců 

popř. popřípadě 

s.r.o. společnost s ručením omezeným 

tab. tabulka 

THP technicko-hospodářský pracovník 

tj. to je 

tzv. takzvaný 

USA Spojené státy americké 
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                                                                                          Jméno a příjmení studenta 

Adresa trvalého pobytu studenta: 

Tovéř 114, Dolany 783 16 



  

 

SEZNAM PŘÍLOH 

Příloha č.1 Vzor dotazníku 

Příloha č.2 Organizační struktura společnosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


