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1 ÚVOD 

Problematika odměňování je významnou součástí každého podniku, protože zajišťuje 

jeho správný chod a je velmi účinným nástrojem jak pro motivaci stávajících, tak i pro 

získávání nových zaměstnanců. Ve všech podnicích by měl být nastaven takový systém 

odměňování, který motivuje zaměstnance způsobem, aby dosahovali uspokojivých výkonů  

a napomáhali ke splnění záměrů společnosti.  

V současné době, která je z hlediska uplatnění zaměstnanců na trhu práce velmi 

obtížná a nejistá, by se mohlo zdát, že lidé ve vedoucích pozicích příliš nekontrolují  

a neinovují systémy odměňování svých podniků. Proto je téma bakalářské práce zaměřeno na 

analýzu systému odměňování zaměstnanců u vybrané společnosti. 

První část bakalářské práce je zaměřena na teoretická východiska týkající se oblasti 

odměňování. Jsou zde specifikovány pojmy jako strategie odměňování, politika odměňování, 

vytváření systému odměňování, motivace, stimulace, apod. V této části jsou také 

charakterizovány odměny za práci, jejich formy, poté je objasněn pojem pracovního poměru, 

jeho uzavření, ukončení, dále jsou charakterizovány dohody o pracích konaných mimo 

pracovní poměr a nakonec se tato část zabývá obecným výpočtem a účtováním mezd.  

V následující části je charakterizována vybraná společnost, která si nepřála být 

jmenována, tudíž je zde nazvána jako společnost XY, a.s.  Pozornost je zde zaměřena zejména 

na obecné údaje o společnosti, organizační strukturu a systém odměňování, kde je popsán 

mzdový systém, pracovní doba, příplatky ke mzdě a zaměstnanecké výhody  této společnosti. 

Poslední část se zabývá analýzou mezd vybrané skupiny zaměstnanců. Tato část 

nejprve zachycuje vývoj jednotlivých ukazatelů v konkrétní společnosti v letech 2007 - 2011, 

poté je zpracován výpočet a analýza mezd vybrané skupiny zaměstnanců a zvolených 

zástupců ostatních skupin zaměstnanců. V závěru této části je zahrnuto zhodnocení analýzy s 

návrhy a doporučení pro konkrétní společnost.   

Cílem bakalářské práce je  zhodnotit, zda je systém odměňování vybrané skupiny 

zaměstnanců v porovnání se systémem odměňování ostatních zaměstnanců spravedlivý a po 

analýze mezd vybraných zaměstnanců navrhnout opatření a zlepšení v této oblasti pro danou 

společnost. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA TÝKAJÍCÍ SE OBLASTI 

ODMĚŇOVÁNÍ 

2.1  Systém odměňování zaměstnanců 

Oblast odměňování se řadí mezi nejvýznamnější personální činnosti. Tato 

problematika znamená pro podnik velmi citlivou záležitost. Jakékoliv změny v zavedeném 

systému mohou vyvolat spory mezi zaměstnanci a zaměstnavateli. Aby byly v podniku 

zachovány harmonické vztahy, měl by být systém odměňování spravedlivý, motivující, 

efektivní a přijatelný jak ze strany zaměstnanců, tak ze strany zaměstnavatelů. [3] 

Funkční systém odměňování by měl odměňovat zaměstnance podle hodnoty, kterou 

vytvářejí, podle toho, jak si jich podnik cení, a také z hlediska jejich chování a výsledků. 

K základním rysům funkčního systému odměňování patří také získávání a udržování si 

vysoce kvalitních pracovníků, jejich motivování a získávání jejich oddanosti a angažovanosti 

a tím vytváření kultury vysokého výkonu.  [3] 

2.1.1 Strategie odměňování  

Strategie odměňování je popis toho, co chce organizace v několika příštích letech 

v oblasti odměňování udělat a jak to chce udělat. Definuje dlouhodobé záměry podniku o tom, 

jak odměňovat své zaměstnance, jak by měla být vytvářena jeho politika a procesy 

odměňování. [1] 

Strategie odměňování zpravidla začíná přehledem současné podoby uspořádání  

a situace v odměňování, poté definuje budoucí žádoucí stav a následují návrhy a činnosti 

určené k překonání rozdílu mezi současností a žádoucí budoucností. [1]  

Předpokladem pro vytvoření strategie odměňování je, aby organizace měla představu 

kam jde, jak se tam chce dostat a jak zjistí, že se tam dostala, tzn. mít určitou vizi. Při 

vytváření strategie odměňování je nutné přemýšlet nad tím, jak by měly být náklady 

odměňování, které jsou ve většině podniku největší výdajovou položkou (tvoří až 60%), 

v dlouhodobé perspektivě řízeny a investovány tak, aby se každá investice v podobě odměny 

vrátila v podobě přidané hodnoty. Skutečný přínos strategie odměňování spočívá ve složitém 

propojení s ostatními oblastmi politiky a praxe řízení lidských zdrojů. Proto je vhodné 

vytvářet strategický rámec odměňování, protože ten ukazuje, jak lze procesy odměňování 
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propojit s procesy řízení lidských zdrojů, aby byly v souladu a vzájemně se podporovaly. 

Strategie odměňování též posiluje vazbu a závislost mezi odměnami a výkonem. [3] 

2.1.2 Politika odměňování 

Politika odměňování poskytuje konkrétní vodítka pro rozhodování a potřebné kroky. 

Ukazuje, co očekávat od organizace a jejího managementu v rámci řízení odměňování a také 

jak se zachovají,  když se budou zabývat záležitostmi odměňování. Politika odměňování se 

zabývá: 

 úrovní odměn, 

 významem konkurenceschopnosti a vnitřní spravedlnosti, 

 používáním hodnocení práce, 

 zabezpečování rovnosti a spravedlnosti odměňování (stejné odměny za práci stejné 

hodnoty), 

 postojem k celkové odměně, 

 uplatňováním zásluhových odměn podle výkonu, schopností, přínosu nebo dovedností, 

 zveřejňováním informací o strukturách odměn a procesech odměňování pracovníků, 

 ochranou peněžních odměn zaměstnanců v případech, kdy dojde k zavedení nových 

mzdových/platových struktur, 

 rozhodováním o mzdových/platových sazbách nabízených pracovníkům při jejich 

příjímání a povyšování. [1] 

2.1.3 Praxe odměňování 

Praxi odměňování je tvořena mzdovými strukturami, metodami, jako je hodnocení 

práce, a programy, jako je zásluhové odměňování používané k realizaci strategie a politiky 

odměňování. Například politika související s úrovní peněžních odměn povede ke 

shromažďování a analyzování údajů o tržních sazbách a k provádění úprav mezd a platů 

respektujících růst tržních sazeb. [3] 
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2.1.4 Procesy odměňování 

Tyto procesy jsou tvořeny způsoby realizace politiky a provádění praktické stránky 

odměňování. Příkladem může být způsob, jak jsou využívány a uplatňovány výsledky šetření 

a jak manažeři řídí proces revize a úpravy mezd. [1] 

2.1.5 Postupy odměňování 

Postupy (procedury) odměňování jsou používány v zájmu udržení systému  

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

odpovídající hodnotu. Například půjde o určitý postup využívaný při provádění každoroční 

revize a úpravy mezd a platů. [1] 

2.1.6 Vytváření systému odměňování  

Při tvorbě systému odměňování je nutné, aby podnik zvážil následující otázky. 

 Jak nadefinujeme skupiny zaměstnanců? Jedním z nástrojů pro vytvoření skupin 

zaměstnanců je hodnocení práce, ke které se ještě dostaneme. 

 Jaké množství prostředků lze vynaložit na odměňování pracovníků, aby to neohrozilo 

přiměřený zisk a životaschopnost organizace? 

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

 Jaká úroveň mezd a platů uspokojuje současné pracovníky a přispívá k jejich stabilitě? 

 Jaké další peněžní a nepeněžní odměny nabízet? 

 Čeho potřebuje podnik svým systémem odměňování dosáhnout? 

 Které vnější faktory ovlivňují odměňování v podniku?  

Na základě odpovědí na tyto otázky se pak konkrétně zvažuje: 

 vnitřní struktura mezd a platů, 

 nastavení reálných mezd na strukturu mezd a platů (v porovnání s ostatními podniky  

a situací na trhu práce, s ohledem na finanční situaci a úspěšnost podniku, používanou 

techniku a technologii atd.), 

 placení jednotlivců, 

 zda platit za odpracovaný čas či za výsledky,  

 zvláštnosti odměňování specialistů a manažerů, 
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 zaměstnanecké výhody a příplatky, 

 řízení a kontrola mezd a platů, 

 výběr jednotlivých typů odměn a formování struktury systému odměňování. [3] 

2.2  Motivace 

Slovo „motivace“ pochází z latinského „movere“, což znamená hýbati, pohybovati. 

Pojmem motivace se rozumí skutečnost, že v lidské psychice působí specifické, ne vždy 

vědomé vnitřní hybné síly – pohnutky, motivy, které člověka určitým způsobem orientují, 

v daném směru aktivizují a vzbuzenou aktivitu udržují. Navenek se pak působení těchto sil 

projevuje v podobě motivované činnosti. 

K základním zdrojům motivace patří potřeby, návyky, zájmy, hodnoty a ideály. [8] 

2.2.1 Motivace ve vztahu k výkonu 

Téma motivace je významné  všude tam, kde jde o výkon. Zpočátku se může zdát, že 

vztah mezi motivací a výkonem je prostý a jednoduchý. Avšak domněnka, že čím je motiv 

silnější, tím vyšší i lepší je výkon, v plné míře neplatí. [8] 

V případě nadměrné motivace vyvolané vědomím mimořádné důležitosti úkolu či 

možností získat velmi atraktivní odměnu, nebývá výsledek uspokojivý. Příčinou tohoto jevu 

je skutečnost, že přílišná motivovanost přináší vysokou míru vnitřního, psychického napětí, 

které negativně narušuje fungování lidské psychiky a celkově výkon zeslabuje. Stejně je tomu 

tak u nízké nebo zcela scházející motivace. Když člověk nechce, popřípadě chce jen málo, 

věci se zpravidla nedaří a výsledek jeho činnosti nebývá dostačující. [8] 

Motivace však není jediným faktorem ovlivňující výkon. Dalšími, rovněž důležitými faktory 

jsou: 

 vnitřní podmínky – celkové kvalifikační předpoklady jako jsou schopnosti a dovednosti 

člověka, 

 vnější podmínky – kvalita technického vybavení, technologie, organizace práce, hlučnost, 

prašnost, vlhkost, bezpečí atd. [8] 
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2.2.2 Pracovní motivace 

Pracovní činnost je činností motivovanou. Motivace k práci vyjadřuje celkový přístup 

člověka k práci obecně, jeho vztah ke konkrétním okolnostem jeho pracovního uplatnění a ke 

konkrétním pracovním úkolům. [8] 

Obvykle prvním důvodem (motivem) k práci, který nás napadne, jsou peníze, což nás 

vede k domněnce, že člověk pracuje pouze pro peníze. Peníze jsou však jen jedním z mnoha 

motivů k práci. [8] 

V psychologii bývají rozlišovány dva typy pracovní motivace: 

 motivace intrinsická – motivy, které souvisejí s prací samotnou, např. potřeba zbavit se 

nadbytečné energie, potřeba výkonu, touha po moci, potřeba smyslu života a seberealizace 

 motivace extrinsická – motivy, které naopak s prací samotnou až tak nesouvisejí, např. 

potřeba peněz, potřeba jistoty, motiv potvrzení vlastní důležitosti, motiv styku s lidmi  

a v neposlední řadě také sexualita, kdy pro mnohé je zaměstnání životní oblastí, v níž 

poznávají příslušníky druhého pohlaví. (Motivace k práci) 

Jiný přístup k pracovní motivaci zdůrazňuje, že působící motivy se v pracovní činnosti mohou 

projevovat různým způsobem. Z tohoto hlediska je pak přiřazuje do jedné ze tří skupin: 

 aktivní motivy, které přímo povzbuzují k pracovnímu výkonu, např. motiv úspěchu; 

 motivy podporující, které vytvářejí podmínky pro efektivní působení motivů aktivních, 

např. vytváření přátelské atmosféry na pracovišti; 

 motivy potlačující, které odvádějí pracovníka od práce, např. motiv pobavit se s přítelem 

na pracovišti. [8] 

2.3  Stimulace  

Na rozdíl od  motivace představuje stimulace vnější působení na psychiku jedince, 

nejčastěji reprezentované činností jiného člověka. Podstatou stimulace tedy je záměrné 

ovlivňování lidského chování. Účinnost stimulace závisí na tom, zda je přiměřeně adresována 

ke svému příjemci. [8] 
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2.3.1 Stimulační prostředky 

Základní podmínkou pro účinnou stimulaci pracovníků je znalost jejich osobnosti. Jen 

tak je možné vybírat prostředky stimulace tak, aby přesně vyhovovaly danému člověku.  

Variabilita stimulačních prostředků je velice široká. Stimulem může být v zásadě vše, 

co je pro člověka (pracovníka) významné. Mezi z psychologického hlediska nejvýznamnější 

stimulační prostředky patří hmotná odměna,obsah práce, neformální hodnocení, atmosféra 

pracovní skupiny, pracovní podmínky, režim práce, identifikace s prací a podnikem, externí 

stimulační faktory jako image podniku, makroekonomická situace, politická situace  

a mikroklima rodinných vztahů. [8] 

Stimulační prostředky je třeba vybírat nejen s ohledem na jedince, kterého chceme 

ovlivnit, ale také s ohledem na to, jakou oblast pracovního jednání chceme ovlivnit. 

Nejčastější oblasti, které je třeba na pracovišti stimulovat jsou: 

 pracovní výkon, jeho kvalita, kvantita a rovnoměrnost; 

 tvořivost, vnášení nových nápadů a myšlenek, které vylepšují a usnadňují práci; 

 rozšiřování kvalifikace, dovedností a znalostí; 

 kooperace ve skupině či týmu; 

 odpovědnost za vlastní jednání, rozhodnutí, za vztahy ve skupině, za svěřené hodnoty, za 

bezpečnost práce apod. [8] 

2.4  Odměna za práci 

Tradičně se za odměnu považuje mzda nebo plat, popřípadě jiné formy odměny 

poskytované zaměstnanci jako náhrada za vykonávanou práci (např. z dohod o pracích 

konaných mimo pracovní poměr). [3] 

Moderní řízení lidských zdrojů rozděluje odměňování do tří hlavních kategorií: 

 Odměňování hmotné nárokové (mzda, plat, zákonné příplatky), 

 Odměňování hmotné nenárokové – peněžní i nepeněžní (příplatky, bonusy, prémie, 

zaměstnanecké výhody apod.),  

 Odměňování nehmotné (povýšení, uznání, vybavení pracoviště apod.). [3] 
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2.4.1 Mzda 

Mzdou se rozumí peněžitá plnění nebo plnění peněžité hodnoty poskytovaná 

zaměstnavatelem zaměstnanci za práci. Za mzdu se nepovažují plnění poskytovaná podle 

zvláštních předpisů ve spojitosti se zaměstnáním, zejména náhrady mzdy, odstupné, cestovní 

náhrady, výnosy z kapitálových podílů nebo obligací a odměna za pracovní pohotovost. [11] 

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

smlouvě, popřípadě ji zaměstnavatel určí vnitřním předpisem nebo mzdovým výměrem. Mzda 

musí být sjednaná písemně před výkonem práce, za kterou přísluší. [10] 

2.4.1.1 Mzdové formy 

Podnik se musí rozhodnout, jak bude zaměstnance odměňovat, jestli za odpracovanou 

dobu, za jejich výkon nebo i za další zásluhy a jestli se bude odměňování za výkon vázat na 

výkon individuální, skupinový či celopodnikový. [3] 

Mezi základní mzdové formy patří: 

 časová mzda – závisí na odpracovaném čase a zjistí se součinem mzdové sazby  

a odpracovaného času za určité období; 

 úkolová mzda – závisí na výkonu pracovníka, podmínkou jejího zavedení je možnost 

stanovení objektivní výkonové normy a spolehlivá evidence rozsahu a kvality práce; 

 podílová mzda – stanoví se jako podíl v procentech z jednotky vyjádřené v Kč, např. 

z tržeb; 

 smíšená mzda – jedná se o smíšenou podílovou nebo smíšenou úkolovou mzdu 

v kombinaci s časovou mzdou; 

 akordní mzda – je zvláštním druhem úkolové mzdy, kdy skupině pracovníků je uloženo 

vykonat určitou práci v předem stanoveném termínu za předem dohodnutou částku; 

 obligatorní příplatkové mzdy – jedná se o příplatek za práci v noci, za práci ve ztíženém 

pracovním prostředí, příplatek za práci ve svátek, příplatek za práci přesčas, příplatek za 

práci v sobotu a neděli; 

 fakultativní příplatkové mzdy – jedná se o příplatek za dělenou směnu, příplatek za vedení, 

příplatek za zastupování, apod.; 

 prémie a odměny pravidelné či mimořádné. [11] 
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2.4.2 Plat 

Platem jsou odměňováni zaměstnanci státu, územních samosprávných celků (krajů, 

obcí), státních fondů, příspěvkových organizací, školských právnických osob a veřejných 

neziskových ústavních zdravotnických zařízení. Zaměstnavatel má povinnost poskytovat 

zaměstnancům za vykonanou práci plat podle zákona, příslušných nařízení vlády a v jejich 

mezích podle kolektivní smlouvy, popřípadě vnitřního předpisu. V den nástupu do práce 

obdrží zaměstnanec písemný platový výměr, ve kterém jsou informace o platové třídě  

a stupni, o výši tarifu a o výši ostatních pravidelně poskytovaných složek platu. [10] 

2.5 Minimální mzda 

Mzda, plat ani odměna z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr nesmí být 

nižší než minimální mzda. Základní sazba minimální mzdy činí 8000 Kč/měsíčně, resp. 48,10 

Kč/hod., kdy hodinová sazba je stanovena pro pracovní dobu 40 hodin týdně. Při jiné délce 

stanovené týdenní pracovní doby se sazba hodinové minimální mzdy úměrně zvýší. Nižší 

sazby jsou stanoveny pro nástupní mzdu, plat či odměnu (po dobu 6 měsíců) zaměstnanců ve 

věku 18 – 21 let a dále pro mladistvé a invalidní osoby. Nesmí být však porušena zásada  

o rovnosti v odměňování, pokud pracují společně s jinými zaměstnanci. Do minimální mzdy 

se nezahrnuje mzda ani plat za práci přesčas, příplatek za práci ve svátek, příplatek za noční 

práci, za práci ve ztíženém pracovním prostředí a za práci v sobotu a v neděli. [10] 

Nedosáhne-li mzda, plat nebo odměna z dohody zaměstnance výše minimální mzdy, 

náleží mu doplatek do minimální mzdy. Zaměstnavatel poskytuje zaměstnanci doplatek ve 

výši rozdílu mezi mzdou dosaženou v kalendářním měsíci a příslušnou minimální měsíční 

mzdou nebo ve výši rozdílu mezi mzdou připadající na jednu odpracovanou hodinu  

a příslušnou minimální hodinovou mzdou. Doplatek se poskytuje do minimální měsíční mzdy 

vždy při odměňování platem. Při odměňování mzdou jen tehdy, je-li to sjednáno předem. 

V ostatních případech se pro doplatek použije minimální hodinová mzda, což vždy platí 

u odměny z dohod. [10] 

2.6 Zaručená mzda 

Zaručenou mzdou se rozumí mzda nebo plat, na kterou zaměstnanci vzniklo právo 

podle tohoto zákona, smlouvy, vnitřního předpisu, mzdového nebo platového výměru.  Splní-

li zaměstnanec podmínky pro vznik práva na mzdu, je nutné toto právo uspokojit. [12] 
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Nejnižší úroveň zaručené mzdy se vztahují na zaměstnance jejichž mzda není sjednaná 

v kolektivní smlouvě a na zaměstnance, kteří jsou odměňováni platem. Nejnižší úroveň 

zaručené mzdy a podmínky pro její poskytování stanoví vláda nařízením, zpravidla 

s účinností od počátku kalendářního roku s přihlédnutím na aktuální vývoj mezd  

a spotřebitelských cen zaměstnancům. Za tím účelem jsou práce rozděleny podle složitosti, 

odpovědnosti a namáhavosti do 8 skupin. Absolutně nejnižší úroveň zaručené mzdy, tj. 

v první skupině prací, je rovna minimální mzdě. V osmé (nejvyšší) skupině prací činí v roce 

2012 nejnižší úroveň zaručené mzdy 16100 Kč za měsíc a 96,20 Kč za hodinu. [10] 

Doplácení do nejnižší úrovně zaručené mzdy probíhá obdobně jako u minimální mzdy, 

kdy zaměstnavatel je povinen poskytnout zaměstnanci doplatek ve výši rozdílu mezi mzdou 

dosaženou v kalendářním měsíci a příslušnou nejnižší úrovní zaručené měsíční mzdy, nebo ve 

výši rozdílu mezi mzdou připadající na 1 odpracovanou hodinu a příslušnou hodinovou 

sazbou nejnižší úrovně zaručené mzdy. [12] 

2.7 Průměrný výdělek 

Průměrným výdělkem se pro pracovně právní účely chápe průměrný hrubý výdělek, 

pokud pracovněprávní předpisy nestanoví jinak. Jestliže se pro účely výpočtu peněžitých 

plnění vychází podle obecně závazných právních předpisů z průměrného měsíčního čistého 

výdělku, zjišťuje se tento výdělek z průměrného měsíčního hrubého výdělku odečtením 

zálohy na daň a pojistného na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení, které platí 

zaměstnanec. [11] 

Průměrný výdělek se zjišťuje z hrubé mzdy zaměstnance zúčtované v rozhodném 

období a z odpracované doby v tomto období. Rozhodným obdobím se rozumí předchozí 

kalendářní čtvrtletí, pokud není stanoveno jinak. Průměrný výdělek se tedy zjišťuje k prvnímu 

dni kalendářního čtvrtletí ( k 1.1., 1.4., 1.7., 1.10.). Vznikl-li pracovněprávní vztah v průběhu 

předchozího čtvrtletí, vychází se z období od vzniku pracovního poměru do konce 

kalendářního čtvrtletí. V případě že zaměstnanec neodpracoval v rozhodném období  alespoň 

21 pracovních dnů, používá se místo průměrného výdělku pravděpodobný výdělek. [11] 

Průměrný výdělek se zjišťuje jako průměrný hodinový výdělek. Pokud se podle 

pracovněprávních předpisů vychází z průměrného měsíčního výdělku, průměrný hodinový 

výdělek se přepočte na jeden měsíc podle průměrného počtu týdnů v měsíci vyjádřeného 

koeficientem 4,348 a stanovené týdenní pracovní doby zaměstnance. [11] 
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Je-li průměrný výdělek zaměstnance nižší než minimální mzda, na níž by zaměstnanci 

vznikl nárok v kalendářním měsíci, v němž vznikla potřeba průměrný výdělek použít, je třeba 

zaměstnanci poskytnout doplatek do výše odpovídající této minimální mzdě. Toto ustanovení 

o doplatku do minimální mzdy platí také při použití pravděpodobného výdělku. [11] 

2.8 Pracovní poměr 

Pracovní poměr  je nejen základním a nejčetnějším pracovněprávním vztahem, ale je 

to stále i nejčastější podoba zajištění obživy v naší republice. [4] 

Před vznikem pracovního poměru je povinností fyzické osoby, podrobit se vstupní 

lékařské prohlídce, kterou zajišťuje zaměstnavatel a povinností zaměstnavatele je obeznámit 

fyzickou osobu s právy a povinnostmi, které pro ni plynou z pracovní smlouvy či ze 

jmenování, s pracovními podmínkami a podmínkami odměňování. [4] 

Pracovní poměr se zakládá: 

 pracovní smlouvou 

 jmenováním 

 volbou
1
  

Za den vzniku pracovního poměru se považuje den, který byl v pracovní smlouvě 

sjednán jako den nástupu do práce. V případě jmenování vzniká dnem, který byl uveden jako 

den jmenování na pracovní místo vedoucího zaměstnance. Nemusí to být zásadně den 

pracovní. [5] 

2.8.1 Uzavření pracovního poměru 

Pracovní smlouva 

Uzavření pracovní smlouvy je nejčastějším způsobem založení pracovního poměru. 

Zaměstnavatel je povinen uzavřít ji se zaměstnancem písemně. Pracovní smlouva musí ze 

zákona zahrnovat tři povinné náležitosti: 

 druh práce, který bude zaměstnanec pro zaměstnavatele vykonávat, 

 místo nebo místa výkonu práce, kde bude tato práce prováděna, 

                                                 
1
 Od 1.1. 2007 už není volba samostatným způsobem založení pracovního poměru; volbou se dle zákoníku práce 

rozumí pracovní poměr založený pracovní smlouvou. 
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 den nástupu do práce. [5] 

Pracovní smlouva je uvedena v příloze č. 1. 

Vedle povinných náležitostí se v pracovní smlouvě dále sjednává např. 

 Zkušební doba, jejímž smyslem je umožnit zaměstnanci a zaměstnavateli posoudit, zda 

sjednaný pracovní poměr odpovídá jejich očekáváním, pokud zjistí že nikoliv, může 

pracovní poměr kdykoli zrušit. S platností od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2013 však 

zaměstnavatel nesmí rozvázat pracovní poměr v době prvních 21 dnů dočasné pracovní 

neschopnosti či karantény zaměstnance. Zkušební doba musí být sjednána písemně. 

Maximálně možná délka zkušební doby činí 3 měsíce po sobě jdoucích ode dne vzniku 

pracovního poměru u řádových zaměstnanců. Od 1.1. 2012 činí 6 měsíců (dříve 3 měsíce) 

po sobě jdoucích ode dne vzniku pracovního poměru u zaměstnanců vedoucích. Zkušební 

doba nesmí být delší než polovina sjednané doby trvání pracovního poměru na dobu 

určitou. Od 1.1. 2012 se zkušební doba nově také prodlužuje o překážky v práci  

a celodenní dovolenou. [4] 

 Časové vymezení trvání pracovního poměru, které znamená uzavření pracovního 

poměru na dobu určitou nebo na dobu neurčitou. Není-li výslovně sjednána doba trvání 

pracovního poměru, trvá pracovní poměr po dobu neurčitou. Pracovní poměr na dobu 

určitou lze od 1.1. 2012 sjednat, nejvýše na dobu 3 let (dříve 2 roky) ode dne vzniku 

pracovního poměru. S jedním zaměstnancem může zaměstnavatel opakovaně uzavřít nový 

(nebo prodloužit stávající) pracovní poměr ve stejném maximálním rozsahu nejvýše 

dvakrát. Každý další pracovní poměr na dobu určitou lze sjednat jen tehdy , pokud od 

ukončení předchozího pracovního poměru na dobu určitou uplynul časový interval v délce 

alespoň 3 let. [4] 

 Úmluva o délce týdenního pracovního úvazku, která zahrnuje např. i kratší pracovní 

dobu, při které se zaměstnanci krátí i mzda/plat a obvykle se sjednává, když zaměstnavatel 

nemá pro zaměstnance práci na tzv. plný úvazek nebo požaduje-li to zaměstnanec 

z osobních důvodů. [4] 

 Ujednání o výši mzdy. [4] 

 Dohoda o tom, že v případě, že termín výplaty připadne na období dovolené, 

zaměstnanec nepožaduje výplatu mzdy před nastoupením dovolené. [4] 

 Dohoda o konání práce přesčas a o pracovní pohotovosti mimo pracoviště. [4] 
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Jmenování 

Jmenováním se zakládá pracovní poměr u některých vedoucích pracovníků. Nelze jím 

nikdy založit pracovní poměr v tzv. podnikatelské sféře. Jmenováním se povinně zakládá 

pracovní poměr u: 

 vedoucích organizačních složek státu (ministerstva, Ústavní soud,  soudy, státní 

zastupitelství, Nejvyšší kontrolní úřad, Kancelář prezidenta republiky, Úřad vlády České 

republiky, Kancelář Veřejného ochránce práv, Akademie věd České republiky, apod.), 

 vedoucích organizačních útvarů organizačních složek státu,  

 vedoucích organizačních útvarů státních podniků,  

 vedoucích organizačních útvarů státních fondů,  

 vedoucích příspěvkových organizací,  

 vedoucích organizačních útvarů příspěvkových organizací,  

 vedoucích organizačních útvarů v Policii ČR.  

Takto založený pracovní poměr vzniká dnem, který byl stanoven jako den nástupu do 

funkce a nejsou pro něj předepsány žádné formální náležitosti. [4] 

Vedoucí zaměstnanec, který byl do příslušné funkce jmenován, z ní může být též 

odvolán a má právo se pracovní pozice vzdát. Jmenování a odvolání z funkce může učinit 

pouze orgán určený zvláštním právním předpisem a jestliže takovou příslušnost nestanoví, je 

k tomu oprávněn statutární orgán. [10] 

2.8.2 Ukončení pracovního poměru 

Dohoda o rozvázání pracovního poměru; 

Dohoda je jediným způsobem rozvázání pracovního poměru na základě dvoustranného 

právního úkonu. Uzavírá se písemně, jinak by byla neplatná. Dohoda je uzavřena, jakmile se 

oba její účastníci shodli na obsahu, což znamená, že ten, jemuž byl návrh jedním z účastníků 

podán, jej plně přijal. Pokud zaměstnanec požaduje, aby byly v dohodě uvedeny důvody 

rozvázání pracovního poměru, musí je tam zaměstnavatel uvést. Jedná se zejména o případy, 

kdy je dohoda o skončení pracovního poměru uzavírána z důvodů organizačních změn  

a v dalších případech (zrušení nebo přemístění zaměstnavatele nebo jeho části, nadbytečnost 

zaměstnance, zdravotní nezpůsobilost zaměstnance apod.), kdy vzniká nárok na odstupné. Od 

1.1. 2012 má důvod rozvázání pracovního poměru dohodou svůj význam také v návaznosti na 
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podstatné zhoršení pracovních podmínek zaměstnance po nabytí účinnosti přechodu práv  

a povinností z pracovněprávních vztahů nebo přechodu výkonu práv a povinností 

z pracovněprávních vztahů. [10] 

Rozvázání pracovního poměru prostřednictvím výpovědi 

Výpovědí se rozumí jednostranný právní úkon, na základě kterého skončí pracovní 

poměr uplynutím výpovědní doby (nejméně 2 měsíce) nezávisle na vůli druhého účastníka 

pracovního poměru. Výpovědí může rozvázat pracovní poměr jak zaměstnanec, tak 

zaměstnavatel.  Výpověď musí být dána písemně a doručena druhému účastníku, jinak by 

byla neplatná. Výpovědní lhůta začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího 

po doručení výpovědi druhému účastníku a končí uplynutím posledního dne příslušného 

kalendářního měsíce. S účinností od 1. 1. 2012 platí, že rozvázal-li zaměstnanec pracovní 

poměr výpovědí v souvislosti s přechodem práv a povinností z pracovněprávních vztahů nebo 

přechodem výkonu práv a povinností z pracovněprávních vztahů, pracovní poměr skončí 

nejpozději dnem, který přechází dni nabytí účinnosti takového přechodu. Znamená to, že 

výpovědní doba může být v takovém případě kratší než zmíněné 2 měsíce. [5] 

Zaměstnanec může dát zaměstnavateli výpověď z jakéhokoliv důvodu nebo bez jeho 

uvedení. Naopak zaměstnavatel je povinen důvody uvést. Výpovědními důvody mohou být 

např. zrušení  nebo přemístění zaměstnavatele nebo jeho části, nadbytečnost zaměstnance, 

zdravotní nezpůsobilost zaměstnance, nesplňování požadavků pro řádný výkon práce, včetně 

neuspokojivých pracovních výsledků, porušení pracovní kázně zvlášť hrubým způsobem či 

soustavné méně závažné porušování pracovní kázně a nově od 1. 1. 2012 porušení režimu 

dočasně práce neschopného zaměstnance zvlášť hrubým způsobem, což znamená, že se 

zaměstnanec nebude prokazatelně v době prvních 21 dnů nemoci zdržovat v místě pobytu  

a dodržovat dobu a rozsah povolených vycházek. [10] 

V určitých případech je zaměstnanec chráněn před rozvázáním pracovního poměru 

výpovědí ze strany zaměstnavatele zákazem výpovědi. Zaměstnavateli je tedy výslovně 

zakázáno dát zaměstnanci výpověď v ochranné době a to především v případech kdy je 

zaměstnanec dočasně uznán neschopným pro výkon dané práce z důvodu nemoci či úrazu, při 

vojenském cvičení, při uvolnění zaměstnance k výkonu veřejné funkce, je-li zaměstnanec 

dočasně zdravotně nezpůsobilý pro noční práci a pokud je zaměstnankyně těhotná nebo čerpá 

mateřskou dovolenou nebo když zaměstnanec nebo zaměstnankyně čerpá rodičovskou 

dovolenou. [10] 
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Okamžité zrušení pracovního poměru 

Jedná se o jednostranný právní úkon, který se v praxi používá poměrně zřídka. 

Zaměstnavatel může zrušit pracovní poměr okamžitě, pouze byl-li zaměstnanec pravomocně 

odsouzen pro úmyslný trestný čin k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na dobu delší než 

jeden rok nebo byl-li pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný při plnění 

pracovních úkonů k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na dobu nejméně 6 měsíců; 

porušil-li zaměstnanec povinnost vyplývající z právních předpisů vztahující se k jím 

vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem, např. dlouhodobá neomluvená nepřítomnost 

zaměstnance v práci, nedovolená manipulace s majetkem zaměstnavatele s následným 

odcizením, fyzické napadání, požívání alkoholických nápojů na pracovišti, hrubý a vulgární 

útok zaměstnance vůči zákazníkovi, ohrožení obchodního tajemství zaměstnavatele 

kopírováním dat, apod. [4] 

Zaměstnanec může zrušit pracovní poměr okamžitě jen ze zcela výjimečných důvodů, 

a to jestliže podle lékařského posudku vydaného zařízením závodní preventivní péče, nemůže 

dále konat práci bez vážného ohrožení svého zdraví a zaměstnavatel mu neumožnil v době do 

15 dnů ode dne předložení tohoto posudku výkon jiné pro něho vhodné práce, nebo jestliže 

zaměstnavatel nevyplatí zaměstnanci mzdu nebo plat nebo náhradu mzdy nebo platu anebo 

jakoukoliv jejich část do 15 dnů jejich splatnosti. [4] 

Skončení pracovního poměru ve zkušební době 

Během zkušební doby neplatí pro zaměstnance žádná ochrana, a proto s ním 

zaměstnavatel může pracovní poměr skončit kdykoliv. Obě strany mohou zrušit pracovní 

poměr písemným projevem vůle, který by měly doručit druhé straně alespoň 3 dny přede 

dnem, kdy má pracovní poměr skončit. Pracovní poměr končí dnem uvedeným v projevu 

vůle, nejpozději však posledním dnem zkušební doby. [4] 

Rozvázání pracovního poměru na dobu určitou 

Pracovní poměr sjednaný na dobu určitou končí uplynutím této doby. Zaměstnavatel je 

povinen upozornit zaměstnance včas, zpravidla alespoň 3 dny předem, že pracovní poměr 

skončí. Nedodržení této povinnosti však nemá vliv na skončení pracovního poměru uplynutím 

doby. [10] 
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Skončení pracovního poměru u cizinců a osob bez státní příslušnosti 

Pracovní poměr cizinců a osob bez státní příslušností končí rozhodnutím o zrušení 

povolení pobytu či vyhoštěním a též uplynutím doby, na kterou bylo vydáno povolení 

k zaměstnání. [10] 

Skončení pracovního poměru smrtí zaměstnance  

Smrtí zaměstnance pracovní poměr zaniká avšak peněžitá práva zaměstnance jeho 

smrtí nezanikají. Do úrovně odpovídající trojnásobku jeho průměrného měsíčního výdělku 

přecházejí mzdová a platová práva postupně na jeho manžela, děti, rodiče, jestliže s ním žili 

v době smrti ve společné domácnosti. V opačném případě se stávají předmětem dědictví. [5] 

Skončení pracovního poměru smrtí zaměstnavatele 

S fyzickými osobami jako zaměstnavateli se můžeme nejčastěji setkat u subjektů 

podnikajících podle živnostenského zákona. Smrtí zaměstnavatele jakožto fyzické osoby 

pracovní vztah zaniká. Existuje však možnost v živnosti pokračovat, pokud se oprávněná 

osoba (1. dědic ze zákona, 2. dědic ze závěti nebo pozůstalý manžel či partner, i když není 

dědicem, ale je spoluvlastníkem majetku používaného k provozování živnosti) nerozhodne 

živnost zrušit nebo marně neuplyne lhůta 3 měsíců od smrti zaměstnavatele. [5] 

2.8.2.1 Nárok zaměstnance na odstupné při skončení pracovního poměru 

Účelem odstupného  je kompenzovat zaměstnanci nepříznivé důsledky spojené se 

skončením jeho pracovního poměru. Právo na odstupné má zaměstnanec, u něhož dochází 

k rozvázání pracovního poměru: 

 výpovědí danou zaměstnavatelem z výše uvedených důvodů nebo dohodou z týchž 

důvodů, 

 výpovědí z jeho strany z důvodu podstatného zhoršení pracovních podmínek v souvislosti 

s přechodem práv a povinností z pracovněprávních vztahů nebo přechodem výkonu práv  

a povinností z pracovněprávních vztahů nebo dohodou z téhož důvodu. [5] 

Dříve se výše odstupného rovnala nejméně trojnásobku průměrného měsíčního 

výdělku. Od 1. 1. 2012 se výše odstupného určí podle závislosti na odpracované době  

u zaměstnavatele. Nově je tedy odstupné ve výši: 

 jednonásobku průměrného výdělku, pokud pracovní poměr trval méně než 1 rok, 
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 dvojnásobku průměrného výdělku, pokud pracovní poměr trval alespoň 1 rok, ale méně 

než 2 roky a 

 trojnásobku průměrného výdělku, pokud pracovní poměr trval alespoň 2 roky. [5] 

Do 31.12. 2011 platilo, že na odstupné má také právo zaměstnanec, který okamžitě 

zrušil pracovní poměr. Novelou zákoníku práce byl tento princip opuštěn a nyní tomuto 

zaměstnanci přísluší náhrada mzdy nebo platu ve výši průměrného měsíčního výdělku za 

dobu, která odpovídá délce výpovědní doby. Pokud jde o zaměstnance, jehož pracovní poměr 

skončil výpovědí zaměstnavatele (popř. dohodou s ním) z důvodu zdravotní nezpůsobilosti 

způsobenou pracovním úrazem, ohrožením nebo onemocněním z povolání přísluší 

zaměstnanci odstupné ve výši nejméně dvanáctinásobku průměrného měsíčního výdělku. 

Toto odstupné mu však nepřísluší jestliže byl pracovní úraz důsledkem porušení předpisů  

o bezpečnosti práce nebo důsledkem opilosti zaměstnance či užití jiných omamných látek  

a zaměstnavatel se zcela zprostil odpovědnosti za takový úraz. [5] 

Odstupné vyplácí zaměstnavatel po skončení pracovního poměru v nejbližším 

výplatním termínu nebo v den skončení pracovního poměru, pokud se tak se zaměstnancem 

písemně dohodne. S účinností od 1. 1. 2012 platí tzv. kompenzace odstupného pro případ, že 

uchazeči  o zaměstnání nebylo ze strany zaměstnavatele toto plnění ve výše uvedených 

termínech vyplaceno. Kompenzaci odstupného uděluje Úřad práce, a to za dobu od zařazení 

do evidence uchazečů o zaměstnání do uplynutí doby, za kterou zaměstnanci přísluší 

minimální výše odstupného.  Výše kompenzace činí násobek doby, za kterou odstupné 

uchazeči o zaměstnání náleží, , a 65% jeho průměrného měsíčního čistého výdělku. Pokud 

zaměstnanec po skončení pracovního poměru začne vykonávat práci na základě pracovního 

poměru nebo dohody o pracovní činnosti u stejného zaměstnavatele, a to před uplynutím doby 

určené podle počtu násobků průměrných výdělků, z nichž byla výše odstupného odvozena, je 

povinen zaměstnavateli odstupné nebo jeho poměrnou část vrátit.
2
 [10] 

2.9 Pracovní doba 

Pod tímto pojmem se rozumí jak doba, v níž je zaměstnanec povinen vykonávat pro 

zaměstnavatele práci, tak i doba, v níž je zaměstnanec na pracovišti připraven k výkonu práce 

podle pokynů zaměstnavatele. [4] 

                                                 
2
 Poměrná část odstupného se stanoví podle počtu kalendářních dnů od nového nástupu do práce do uplynutí 

zmíněné doby. 
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Základní délka pracovní doby je stanovena na 40 hodin týdně. Zaměstnancům 

s dvousměnným pracovním režimem na 38,75 hodiny týdně a na báňských pracovištích 

v podzemní, důlní výstavbě a v geologickém průzkumu je pracovní doba 37,5 hodiny týdně, 

což platí i pro třísměnný a nepřetržitý pracovní režim. U mladistvých činí pracovní doba 

nejvýše 40 hodin týdně s tím, že v jednotlivých dnech nesmí přesáhnout 8 hodin. Je třeba 

zdůraznit, že výše uvedené pracovní doby jsou stanoveny jako tzv. čisté, bez přestávek na 

jídlo a oddech. Přestávky se do pracovní doby zásadně nezapočítávají, a nejsou tudíž ani 

placeny. [4] 

Zaměstnavatel musí zajistit zaměstnanci nepřetržitý odpočinek v týdnu alespoň 35 

hodin, a to tak, aby do něj pokud možno spadala neděle. Nepřetržitý odpočinek v týdnu není 

zaměstnanci garantován. Tuto dobu je možné zkrátit za předpokladu, že bude dodržena 

nasčítaně za dva týdny, popř. v zemědělství za tři týdny nebo při sezónních pracích 

v zemědělství až za šest týdnů. V některých případech je možné nařídit práci ve dnech 

pracovního klidu. [4] 

Dále je k pracovní době nutno zdůraznit, že mezi koncem jedné a začátkem druhé 

směny musí činit odpočinek alespoň 12 hodin. Tento odpočinek může být zkrácen, nejvýše 

však na 8 hodin. [4] 

2.10 Dovolená 

Placená dovolená se řadí mezi nejvýznamnější nároky zaměstnanců z pracovního 

poměru. Zaměstnanci vykonávající práci na základě dohod o pracích konaných mimo 

pracovní poměr dovolenou čerpat nemůžou, pokud s nimi zaměstnavatel  právo na dovolenou 

nesjedná nebo nestanoví vnitřním předpisem. [5] 

Dobu čerpání dovolené určuje zaměstnavatel. Za tímto účelem by si měl 

zaměstnavatel vnitřním předpisem nebo jiným způsobem stanovit postup a okruh 

oprávněných osob při určování dovolené. Dobu čerpání dovolené je povinen zaměstnavatel 

určit podle písemného rozvrhu čerpání dovolené vydaného s předchozím souhlasem odborové 

organizace a rady zaměstnanců tak, aby dovolená mohla být vyčerpána zpravidla vcelku a do 

konce kalendářního roku, ve kterém nárok na dovolenou vznikl. Při stanovení rozvrhu čerpání 

dovolené je nutno přihlížet k provozním důvodům zaměstnavatele a zároveň k oprávněným 

zájmům zaměstnance. Poskytuje-li se dovolená v několika částech, musí alespoň jedna část 
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činit nejméně dva týdny vcelku, pokud se zaměstnanec se zaměstnavatelem nedohodne na 

jiné délce čerpání dovolené. [5] 

Rozeznáváme tři druhy dovolené 

 dovolená za kalendářní rok nebo její poměrná část, 

 dovolená za odpracované dny,  

 dodatková dovolená. [10] 

2.10.1 Dovolená za kalendářní rok a její poměrná část 

Dovolená za kalendářní rok nebo za část roku (poměrná část), pokud pracovní poměr 

netrval celý rok je nejobvyklejším typem dovolené . Nárok má každý zaměstnanec, který za 

nepřetržitého trvání pracovního poměru k témuž zaměstnavateli konal práci alespoň 60 dnů 

v kalendářním roce. Za odpracovaný čas se považuje den, v němž zaměstnanec odpracoval 

více než polovinu směny. [10] 

Výměra dovolené činí nejméně čtyři týdny v kalendářním roce. Týdnem dovolené se 

přitom rozumí sedm po sobě následujících kalendářních dnů. Tato minimální výměra však 

neplatí pro zaměstnance, kteří jsou odměňováni platem, jejichž dovolená činí 5 týdnů 

v kalendářním roce a pro pedagogické pracovníky a akademické pracovníky vysokých škol, 

jejichž dovolená činí 8 týdnů v kalendářním roce. [5] 

Pokud pracovní poměr netrval celý rok, má zaměstnanec nárok na poměrnou část 

dovolené, a to za každý celý kalendářní měsíc trvání pracovního poměru ve výši jedné 

dvanáctiny dovolené za kalendářní rok. Poměrná část dovolené za kalendářní rok přísluší 

zaměstnanci  v délce jedné dvanáctiny též  za  měsíc, v němž změnil zaměstnání. [5] 

2.10.2 Dovolená za odpracované dny 

Na dovolenou za odpracované dny má právo zaměstnanec, kterému nevzniklo právo 

na dovolenou za kalendářní rok ani na její část, protože nekonal práci v kalendářním roce  

u téhož zaměstnavatele alespoň 60 dnů, a který  vykonával práci u zaměstnavatele alespoň po 

dobu 21 dnů. [5] 

Dovolená za odpracované dny náleží zaměstnanci v délce jedné dvanáctiny celkové 

výměry dovolené za kalendářní rok za každých 21 odpracovaných dnů. Číslovka 21 se 

shoduje s průměrným počtem pracovních dnů v měsíci. [5] 
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2.10.3 Dodatková dovolená 

Právo na dodatkovou dovolenou mají pouze některé skupiny zaměstnanců. Jsou to 

zejména zaměstnanci pracující pod zemí při těžbě nerostů nebo při ražení tunelů nebo štol,   

a zaměstnanci konající práce zvlášť obtížné. [5] 

Výměra dodatkové dovolené je závislá na tom, zda zaměstnanec konal výše uvedené 

práce u téhož zaměstnavatele po celý kalendářní rok, nebo jen po jeho část. Dodatková 

dovolená náleží v délce jednoho týdne, v případě že tyto práce konal zaměstnanec po celý 

kalendářní rok a v délce jedné dvanáctiny z této výměry za každých 21 takto odpracovaných 

dnů, pokud zaměstnanec konal zmíněné práce jen část kalendářního roku. Výjimku z tohoto 

pravidla tvoří zaměstnanci pracující v tropických nebo jinak zdravotně obtížných oblastech. 

Těmto zaměstnancům může nárok na dodatkovou dovolenou vzniknout nejdříve po 

odpracování nepřetržitě jednoho roku v těchto oblastech. [5] 

2.11 Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr  

2.11.1 Dohoda o pracovní činnosti  

Dohoda o pracovní činnosti se obvykle sjednává na práce, které mají opakující se 

povahu, např. může jít o úklid, ostrahu apod. Na základě dohody o pracovní činnosti je možno 

vykonávat práci v rozsahu nepřekračujícím v průměru polovinu stanovené týdenní pracovní 

doby u příslušného zaměstnavatele. Nejvýše přípustný rozsah pracovní doby se posuzuje za 

celou dobu, na kterou byla dohoda uzavřena, nejdéle však za období 52 týdnů. Tato dohoda 

musí být uzavřena písemně a uvádějí se v ní sjednané práce, rozsah pracovní doby, doba, na 

kterou se dohoda uzavírá. V dohodě o pracovní činnosti se dále může uvést výše odměny  

a její splatnost. [4] 

Vykonává – li zaměstnanec práce na základě této dohody, je účasten nemocenského 

pojištění, a proto je povinností zaměstnavatele za něj odvádět pojistné na sociální zabezpečení 

a příspěvky na státní politiku zaměstnanosti. [4] 

Při skončení práce na základě dohody o pracovní činnosti má zaměstnavatel povinnost 

vydat zaměstnanci řádně vyhotovené potvrzení o zaměstnání (zápočtový list). Potvrzení  

o průměrném výdělku zaměstnavatel vydává pouze na žádost zaměstnance. [4] 

Dohoda o pracovní činnosti je uvedena v příloze č. 2. 
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2.11.2 Dohoda o provedení práce 

Dohoda o provedení práce má na rozdíl od dohody o pracovní činnosti nebo 

pracovního poměru, jež jsou uzavírány zpravidla na delší dobu, spíše jednorázový charakter. 

Obvykle jde o splnění ojedinělého, nárazového úkolu. Od 1.1. 2012 nesmí být rozsah práce, 

na který se dohoda o provedení práce uzavírá větší než 300 hodin v kalendářním roce (dříve 

150 hodin v kalendářním roce). Do tohoto rozsahu se započítává veškerá doba pracovní 

činnosti konaná zaměstnancem pro zaměstnavatele v témže kalendářním roce na základě 

veškerých dohod o provedení práce. Dohoda o provedení práce se uzavírá rovněž písemnou 

formou. V této dohodě je vhodné vždy sjednat pracovní úkol, předpokládaný rozsah práce, 

pokud nevyplývá přímo z vymezení pracovního úkolu a odměnu za jeho provedení, která je 

splatná po dokončení a odevzdání práce. Tyto obsahové náležitosti dohody jsou s účinností od 

1.1. 2012 rozšířeny o dobu, na kterou se dohoda uzavírá V dohodě o provedení práce lze také 

sjednat podmínky odstoupení od dohody, kvalitu provedených prací apod. [5] 

Od 1.1. 2012 jsou zaměstnanci činní na dohodu o provedení práce účastni sociálního 

pojištění, avšak jen pro ty kalendářní měsíce, za něž jim bude zaúčtován započitatelný příjem 

z této dohody ve výši přesahující 10 000 Kč. [10] 

Při skončení pracovní činnosti na základě dohody o provedení práce se potvrzení  

o zaměstnání a průměrném výdělku nevydává. 

Dohoda o provedení práce je uvedena v příloze č. 3. 

U obou dohod platí, že zaměstnavatelům, kteří poruší zákoníkem práce stanovené 

povinnosti při vzniku, změnách či při skončení výše uvedených dohod, může být uložena 

inspektorátem práce pokuta až do výše 300 000 Kč. Nově, od 1.1. 2012 platí, že pokud 

zaměstnavatel neuzavře dohody konané mimo pracovní poměr písemně, může mu být uložena 

ze strany orgánu inspekce práce pokuta v maximální výši 10 000 000 Kč. Pokud by na 

základě těchto dohod byl zaměstnán mladistvý zaměstnanec nepřiměřenými pracemi jeho 

fyzickému nebo rozumovému vývoji nebo dokonce pracemi zakázanými mladistvým mohla 

by být zaměstnavateli uložena pokuta až do výše 1 milionu Kč a v případě, že by snad 

zaměstnanci nebyla poskytnuta odměna za sjednanou práci, hrozí  pokuta až do výše 2 

milionů Kč. [5] 

Od 1.4. 2012 vstoupila u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr účinnost 

povinné lékařské prohlídky.  
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2.12 Výpočet a účtování mezd 

Po ukončení kalendářního měsíce musí být v každém podniku zpracován výpočet 

mezd. Pro správný výpočet mezd je nutné mít k dispozici náležité základní údaje  

o pracovnících a pracovněprávních vztazích (např. rodné číslo, bydliště, výměr o důchodu 

včetně potvrzení o výplatě důchodu, den nástupu do práce, druh práce, místo výkonu práce, 

druh pracovněprávního vztahu, jednotlivé složky mezd vyplývající ze mzdového výměru, 

apod.). [11] 

Za daný měsíc je nutné mít pracovní výkaz, který může být souhrnný za celý kolektiv 

zaměstnanců nebo individuální za jednotlivce. Pracovní výkaz obsahuje odpracovanou dobu 

včetně  jednotlivých druhů neodpracované doby. Tento výkaz je základem pro přiznání 

některých mzdových titulů jako jsou příplatky za práci přesčas, za práci v sobotu a v neděli, 

za práci ve svátek a za práci v noci [11] 

Pro samotný výpočet mezd je nezbytné znát mzdovou formu (jednotlivé mzdové 

formy jsou uvedeny v podkapitole 4.2.1.1.) a nominální fond pracovní doby. Nominální fond 

je odvozen ze stanovené týdenní pracovní doby v závislosti na pracovním režimu. Kromě 

pracovních dnů od pondělí do pátku zahrnuje také dny svátků připadajících na tyto dny. 

Nominální fond se uvádí v tzv. plánovacích kalendářích, a to ve dnech a v hodinách. [11] 

2.12.1 Základní pojmy týkající se výpočtu mezd 

V této podkapitole jsou vysvětleny základní pojmy potřebné k pochopení samotného 

postupu výpočtu čisté mzdy.  

Hrubá mzda 

Hrubá mzda je částka zahrnující veškeré položky, které připadají zaměstnanci za práci 

odvedenou v příslušném kalendářním měsíci. Skládá se ze základní mzdy, příplatků, prémií, 

odměn, náhrad za dovolenou a dalších plnění. Hrubá mzda patří k daňově uznatelným 

nákladům a  je podkladem pro výpočet pojistného na sociální zabezpečení, zdravotního 

pojištění, superhrubé mzdy a čisté mzdy. 

Pojistné na sociální zabezpečení 

Pojistné na sociální zabezpečení neboli sociální pojištění je zákonná platba, kterou 

odvádí zaměstnavatel Okresní správě sociálního zabezpečení. Sociální pojištění, které hradí 

zaměstnavatel za své zaměstnance činí 25 % z hrubé mzdy a zahrnuje 21,5 %  důchodového 
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pojištění, 2,3 % nemocenského pojištění  a 1,2 % příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. 

Sociální pojištění, jenž platí zaměstnanec ze své hrubé mzdy činí 6,5 %. Pojistné  se rovněž 

zaokrouhluje na celé koruny směrem nahoru. [10]  

Zdravotní pojištění 

Zdravotní pojištění je zákonná platba, kterou odvádí zaměstnavatel příslušné zdravotní 

pojišťovně. Zaměstnavatel hradí část pojistného, které je povinen odvést za své zaměstnance 

ve výši 9 % z hrubé mzdy. Současně odvádí i část pojistného, které je povinen hradit 

zaměstnanec, a to ve výši 4,5 % z hrubé mzdy. Pojistné se zaokrouhluje na celé koruny 

směrem nahoru. [10] 

Superhrubá mzda 

Tento pojem není v zákoně definován, avšak zjednodušeně lze říci, že se jedná  

o hrubou mzdu zvýšenou o částku odpovídající pojistnému na sociální a zdravotní pojištění 

placenou zaměstnavatelem za své zaměstnance. Superhrubá mzda zaokrouhlená na stovky 

směrem nahoru je základem daně z příjmů při výpočtu záloh na daň z příjmů ze závislé 

činnosti a funkčních požitků.  

Záloha na daň z příjmů  

Příjmy ze závislé činnosti a funkčních požitků, kromě příjmů ze zahraničí, se zdaňují 

vždy u zdroje, a to zpravidla v podobě měsíční zálohy na daň. Zálohu na daň vypočítává  

a odvádí zaměstnavatel, a to tak, že vynásobí superhrubou mzdu zaokrouhlenou na stovky 

směrem nahoru se sazbou daně z příjmů fyzických osob pro daný rok. Pro rok 2012 činí sazba 

daně z příjmů fyzických osob 15 %. [10] 

Způsob stanovení záloh na daň příjmů záleží na tom, zda poplatník podepsal 

prohlášení k dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků. Pokud 

zaměstnanec  prohlášení k dani nepodepsal a jeho příjmy  nepřesahovaly 5000 Kč za měsíc, 

odvádí se srážková daň. Pokud však byly příjmy zaměstnance v daném měsíci vyšší než 5000 

Kč, odvádí se záloha na daň. V obou případech se použije sazba daně 15 % a nepřihlíží se 

k měsíčním slevám na dani ani k daňovému zvýhodnění na vyživované dítě. Pokud však 

zaměstnanec podepsal prohlášení k dani, odvádí se záloha na daň. V tomto případě se použije 

rovněž sazba daně  15 % a ke slevám na dani  a daňovému zvýhodnění na vyživované dítě se 

přihlíží. [10] 
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Slevy na dani  

Slevy na dani snižují celkově vypočítanou daň. Lze je uplatnit při ročním vyúčtování 

daně z příjmů nebo v měsíční mzdě, a to jednou dvanáctinou roční částky stanovené zákonem 

o daních z příjmů.  

Zákon o daních z příjmů vykazuje tyto slevy na dani: 

 sleva na poplatníka – nárok na tuto slevu má každý, kdo podává daňové přiznání (nebo to 

za něj dělá zaměstnavatel). V oblasti slevy na poplatníka došlo v roce 2012 ke zvýšení 

částky slevy z 23 640 Kč za rok na 24 840 Kč za rok, což je 2070 Kč za měsíc; 

 sleva na manžela/manželku – podmínkou uplatnění této slevy je, že manžel či manželka 

žije s poplatníkem v jedné domácnosti, nemá vlastní příjem přesahující za zdaňovací 

období 68 000 Kč nebo je držitelem průkazu ZTP/P. Tato sleva činí 24 840 Kč za rok  

a zvyšuje se na dvojnásobek v případě, že manžel/manželka je držitelem průkazu ZTP/P; 

 sleva na invaliditu prvního a druhého stupně – pobírá-li poplatník invalidní důchod pro 

invaliditu prvního nebo druhého stupně, náleží mu sleva na dani ve výši 2 520 Kč za rok 

(210 Kč za měsíc); 

 sleva na invaliditu třetího stupně - poplatníkovi pobírajícímu invalidní důchod pro 

invaliditu třetího stupně náleží sleva na dani ve výši 5 040 Kč za rok (420 Kč za rok); 

 sleva na držitele průkazu ZTP/P – je-li poplatník držitelem tohoto průkazu, činí jeho sleva 

na dani 16 140 Kč za rok (1 345 Kč za měsíc); 

 sleva na studenta – tato sleva činí 4 020 Kč za rok (335 Kč za měsíc) u poplatníka, který 

nedosáhl věku 26 let a studuje denní formou studia, dále do věku 28 let, v případě, že 

studuje v denním doktorském studijním programu. [7] 

Daňové zvýhodnění na vyživované dítě 

Daňové zvýhodnění je možné uplatnit na vyživované dítě, které žije s poplatníkem ve 

společné domácnosti a je nezletilé nebo zletilé až do věku 20 let, pokud se soustavně 

připravuje na budoucí povolání nebo se díky zdraví  připravovat nemůže. V oblasti daňového 

zvýhodnění na vyživované dítě došlo v roce 2012 ke změně oproti předchozímu roku. 

Zvýhodnění se zvýšilo z částky 11 604 Kč za rok na 13 404 Kč za rok (1 117 Kč za měsíc). 

Toto zvýhodnění může poplatník uplatnit až do výše své daňové povinnosti. [7] 

Je-li nárok poplatníka na daňové zvýhodnění vyšší než daňová povinnost, je vzniklý 

rozdíl daňovým bonusem. Právo na daňový bonus může uplatnit poplatník, jehož příjem za 
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zdaňovací období dosáhl alespoň šestinásobku minimální mzdy. Výše daňového bonusu musí 

činit minimálně 100 Kč/ročně a maximálně 60 300 Kč/ročně. [7] 

2.12.2 Obecný výpočet mzdy    

Pro potřebu výpočtu čisté mzdy je nutné nejdříve provést výpočet daňové povinnosti. 

Tento výpočet uvádí tabulka č. 2.12.2.1. 

 Tabulka č. 2.12.2.1 – Obecný výpočet daňové povinnosti 

Základní mzda 

+ příplatky, prémie, odměny, dovolená 

= hrubá mzda 

+ zdravotní pojištění - zaměstnavatel (9 % z HM) 

+ sociální pojištění - zaměstnavatel (25 % z HM) 

= superhrubá mzda 

* sazba daně z příjmů (15 %) 

= měsíční záloha na daň 

- slevy na dani, daňové zvýhodnění na děti 

= daň po slevách; daňový bonus 

                       Zdroj: Vlastní zpracování   

Z tabulky č. 2.12.2 je patrné, že čistá mzda se vypočítá z hrubé mzdy odečtením 

sociálního a zdravotního pojištění, které hradí zaměstnanec, zálohy na daň, není-li po odpočtu 

slev nulová, případně přičtením daňového bonusu. V některých případech není čistá mzda 

konečnou částkou, která se vyplácí zaměstnanci. Některým zaměstnancům se navíc z čisté 

mzdy odečítá např. spoření, exekuce, stravenky, atd. V jiných případech se naopak k čisté 

mzdě připočítává náhrada mzdy za prvních 14 dnů nemoci, případně nemocenská.  

                Tabulka č. 2.12.2.2 – Obecný výpočet mzdy k výplatě 

Hrubá mzda 

- zdravotní pojištění – zaměstnanec (4,5 % z HM) 

- sociální pojištění – zaměstnanec (6,5 % z HM) 

- daň po slevách; + daňový bonus 

= čistá mzda 

- spoření, stravenky, exekuce 

+ náhrada za dočasnou pracovní neschopnost 

= mzda k výplatě 

           Zdroj: Vlastní zpracování 
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2.12.3 Účtování mezd 

Při účtování mezd se používají zejména tyto účty: 

 211 – Pokladna, 

 221 – Bankovní účty, 

 331 – Zaměstnanci, 

 336 – Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění, 

 342 – Ostatní přímé daně,  

 521 – Mzdové náklady,  

 524 – Zákonné sociální a zdravotní pojištění. 

          Tabulka č. 2.12.3.1 – Účtování základních účetních případů 

Číslo Účetní případy MD D 

1. Hrubá mzda  521 331 

2. Předpis sociálního pojištění   

 a) hradí zaměstnavatel 25 % 524 336 

 b) srazí se zaměstnanci 6,5 % 331 336 

3. Předpis zdravotního pojištění   

 a) hradí zaměstnavatel 9 % 524 336 

 b) srazí se zaměstnanci 4,5 % 331 336 

4. 

Záloha na daň z příjmů ze závislé 

činnosti 331 342 

5. Výplata mzdy   

 a) na bankovní účet 331 221 

 b) v hotovosti  331 211 

                        Zdroj: Vlastní zpracování 
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3 SYSTÉM ODMĚŇOVÁNÍ V KONKRÉTNÍ SPOLEČNOSTI 

3.1 Charakteristika vybrané společnosti 

Pro praktickou část bakalářské práce byla vybrána společnost, která si nepřála 

zveřejnit své jméno, a proto bude zvolen fiktivní název společnosti XY, a.s. Tato společnost 

sídlí v Moravskoslezském kraji a předmětem její činnosti je zejména polygrafická výroba, 

dále pak výroba razítek, koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej. 

Společnost XY, a.s. je akciovou společností, jejíž základní kapitál zapsaný 

v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě činí 8 500 000 Kč a skládá se z 85 akcií  

ve jmenovité hodnotě 10 000 Kč/za akcii. Všechny akcie mají listinnou podobu, znějí na 

jméno a jsou plně upsané  

a splacené.  

Tato obchodní společnost přináší řadu služeb a produktů v polygrafii, které mají za cíl 

co nejlépe postihnout měnící se požadavky klientů a umožnit sestavení nabídky na míru 

konkrétnímu zákazníkovi. Mezi kreativní hodnoty tohoto podniku patří kvalita, dynamika  

a inovativnost a mezi konzervativní hodnoty se řadí uspokojení zákazníka, efektivnost  

a profesionalita. Strategií podniku je taková efektivita vynakládaní zdrojů a dynamika 

rozvíjení užitných vlastností výrobků, aby podnik pokračoval v procesu trvalého zlepšování, 

upevňování stávajících trhů a získávání trhů nových.   

Společnost XY, a.s. provádí pro firmy i soukromé osoby tisk vizitek, blahopřání, 

svatebních oznámení, pozvánek, hospodářských tiskopisů, dále pak tisk prospektů, plakátu, 

kalendářů, brožur, etiket, skládaček, krabiček apod. Tato společnost je schopna potisknout  

i netradiční materiály jako např. odnosné igelitové tašky, umělohmotné štítky, samolepky, 

trička. Společnost také provádí šití do bloků, lepení, číslování, perforaci, tvarový výsek, 

termoražbu a mnohé další. Společnost vyrábí i razítka, kde si zákazník může vybrat z mnoha 

druhů renomované značky „Trodat“, existuje však možnost vyrobit klasické dřevěné razítko. 

3.1.1 Historický vývoj 

Společnost XY, a.s. vznikla jako sdružení dvou fyzických osob. Povolení k podnikání 

získala již v říjnu 1989. První zakázka byla vytištěna 19. 6. 1990. 
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V té době se sortiment omezil na tisk obálek, vizitek, dopisních papírů a drobných 

hospodářských tiskopisů. Výroba probíhala v pronajatých prostorách, kde byl zřízen i příjem 

zakázek. Postupem času byl pronajatý prostor nevyhovující a proto se započalo s rekonstrukcí 

výrobních prostor, kde byla následně převedena výroba.  

Po rozšíření výrobních prostor přišlo rozšíření strojového parku o dva ofsetové stroje 

Ramayar 314 a v roce 1993 zakoupení dvoubarvového stroje Adsat 724.  Roku 1994 byla 

výroba opět rozšířena, a to o čtyřbarvový stroj, dále výrobu štočků a výrobu razítek. Skladba 

zakázkové náplně se tedy rozšiřovala a tiskárna byla schopna uspokojit prakticky každého 

zákazníka.  

Datem 16. 9. 1997 byla společnost zapsána u Krajského soudu v Ostravě jako XY, a.s. 

a od 1. 2. 1998 začala pod tímto názvem fungovat. O rok později byl zakoupen pětibarvový 

stroj a výroba se opět rozšířila. V letech 2000 – 2003 proběhla rozsáhlá rekonstrukce  

výrobních, ale i kancelářských prostor. 

V roce 2007 proběhla rozsáhlá modernizace strojového parku zakoupením 

laminovacího stroje, vazby V1, lepičky, a především dvou tiskových strojů KBA-Grafitec. 

Velký význam měla také instalace flexotiskového stroje s UV zářením v roce 2008.  

V dnešní době je společnost schopna uspokojit široký okruh zákazníků, a to díky 

tomu, že disponuje jak knihtiskovou tak i ofsetovou a sítotiskovou technologií. 

3.2 Organizační struktura společnosti XY, a.s.  

Společnost XY, a.s. vlastní dva akcionáři, z nichž jeden je výkonným ředitelem 

společnosti, vlastnící 52 % akcií a, druhý je výrobním ředitelem společnosti, vlastnící 48 % 

akcií. Vrcholným orgánem je valná hromada skládající se z představenstva, které je 

statutárním orgánem a dozorčí rady. Představenstvo je tříčlenné. Předsedou představenstva je 

výkonný ředitel, další členy tvoří výrobní ředitel a vedoucí obchodního úseku. Dozorčí rada je 

rovněž tříčlenná. Předsedou dozorčí rady je vedoucí účetního a personálního úseku.  

V současné době má podnik 43 zaměstnanců. Tyto zaměstnance tvoří technicko-

hospodářští pracovníci (dále jen THP) a pracovníci ve výrobě. Mezi THP patří jednatelé 

společnosti, vedoucí obchodního úseku, vedoucí účetního a personálního úseku, mistrová, 

obchodní zástupci, mzdová a finanční účetní, skladová účetní, administrativní pracovníci  

a řidič. Pracovníky ve výrobě tvoří tiskaři, skladník a výrobní dělníci.  
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Obrázek č. 3.2.1: Organizační struktura podniku 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

3.3 Okolí společnosti XY, a.s. 

3.3.1 Konkurence 

V nejbližším okolí společnosti XY, a.s. působí šest konkurenčních firem, jejichž 

hlavní činností je rovněž polygrafická výroba. Nejsilnější konkurenci,  co se týče 

technologické vybavenosti a počtu zaměstnanců, tvoří pouze jedna z těchto společností. 

Z důvodu zachování anonymity společnosti XY, a.s. nebude uveden název konkurenční 

společnosti.  
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3.3.2 Dodavatelé 

Společnost má celkem 82 dodavatelů, od nichž nakupuje materiál potřebný pro výrobu 

produkce, protože si ho neumí vyrobit sama. Mezi tento materiál patří zejména papír, barvy, 

lepidla, folie, polymery, výsekové planžety, apod. Většina těchto dodavatelů pochází z 

tuzemska, avšak společnost spolupracuje také se zahraničními dodavateli. Při výběru 

dodavatelských firem je pro společnost XY, a.s. rozhodující kvalita materiálu, rychlost 

dodání, cena materiálu a dobré obchodní podmínky. Hlavním dodavatelem tohoto podniku je 

tuzemský dodavatel papíru, který zároveň patří  k největším dodavatelským firmám papíru 

v Evropě. Pro zachování anonymity společnosti XY, a.s. nebude opět název dodavatelské 

společnosti uveden.  

3.3.3 Odběratelé 

Poptávka po výrobcích společnosti XY, a.s. je v současné době vysoká. S firmou 

spolupracuje více než 150 odběratelů jak tuzemských, tak i zahraničních. Většina produkce je 

však realizována pro podniky na tuzemském trhu. Mezi odběratelé nepatří pouze podniky, 

poptávku tvoří také soukromé osoby, které nakupují hlavně vizitky, svatební oznámení, 

blahopřání a pozvánky. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb činily v letech 2007 – 

2011 celkem 199 963 000 Kč. 

Z grafu č. 3.3.3.1. vyplývá, že nejvyšší tržby zaznamenal rok 2008. Na tomto vzestupu 

se podílel zejména nákup nových technologií v roce 2007, který vedl k dokonalejšímu 

uspokojení poptávky a ke zvýšení konkurenceschopnosti. V letech 2009 a 2010 tržby poklesly 

v důsledku hospodářské krize. Obyvatelé omezili spotřebu a přeorientovali se na spoření. Pro 

společnost to znamenalo snížení objemu tisku u zákazníků, kteří vyrábějí potraviny  

a potravinové doplňky. V roce 2010 klesla také poptávka zákazníků vyrábějících pesticidy  

a herbicidy, z důvodu dlouhodobých dešťů. V roce 2011 tržby oproti předchozímu roku mírně 

vzrostly díky pomalému ustupování hospodářské krize.  
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  Graf č. 3.3.3.1 – Vývoj tržeb z prodeje výrobků a služeb v letech 2007 – 2011 
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 Zdroj: vlastní zpracování  

Tento vývoj se odráží i ve struktuře odběratelů, kde má dominantní postavení 

slovenská firma nakupující etikety, jejíž průměrný podíl na celkových tržbách za etikety 

v letech 2007 – 2011 činí 19,63 %. Mezi největší odběratele krabiček se řadí dvě tuzemské 

firmy působící v potravinářském a zemědělském odvětví, jejichž průměrný podíl na 

celkových tržbách  za krabičky v letech 2007 - 2011  činí 18,94 % a 13,33 %.  

Jak je vidět v tabulce č. 3.3.3.2 Poptávka po etiketách má zvyšující charakter, a to díky 

nákupu flexovacího stroje koncem roku 2008.  Poptávka po krabičkách v letech 2009 a 2010 

klesla, z důvodu již zmíněné hospodářské krize a dlouhodobých dešťů 

  Tabulka č. 3.3.3.1 – Podíl jednotlivých výrobků a služeb na tržbách 

Popis 
Procento z tržeb % 

2007 2008 2009 2010 2011 

Etikety, samolepící etikety, etikety s ražbou 30,77 32,52 33,86 39,21 39,93 

Krabičky a ostatní výrobky z kartonu 48,07 42,34 40,94 33,48 36,51 

Tiskopisy 2,10 0,63 0,47 3,37 2,08 

Razítka 0,40 0,38 0,54 0,71 0,83 

Propagační tiskoviny, katalogy, plakáty 18,66 24,13 24,19 23,23 21,48 

  Zdroj: Vlastní zpracování  

Přestože se vyskytly nemalé a nepředvídatelné výkyvy s hospodářskou krizí a 

dlouhodobými dešti, poptávka po výrobcích a službách společnosti je stále vysoká a tržby se 
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začínají pomalu zvyšovat. Společnost věří, že má výborné předpoklady k tomu, aby byla na 

trhu v dlouhodobém horizontu úspěšná.  

3.4 Systém odměňování ve společnosti XY, a.s. 

Systém odměňování v této společnosti se řídí mzdovým předpisem, jenž navazuje na 

platné právní normy, a to především na Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce v platném 

znění. Společnost XY odměňuje své zaměstnance podle toho, jakou práci vykonávají.  

3.4.1 Mzdový systém 

Společnost XY, a.s. sjednává pracovní smlouvy se svými zaměstnanci vždy na dobu 

neurčitou se zkušební dobou nejdéle 3 měsíce. Mzda ve společnosti je vždy smluvní, a to 

měsíční či hodinová. Konkretizuje ji mzdový výměr, který je přílohou pracovní smlouvy a je 

uveden v příloze č. 5. Hodinové mzdě podléhají pracovníci ve výrobě a časové mzdě 

podléhají THP. Tarifní stupnici společnost neustanovuje, ustanovuje však minimální 

hodinovou mzdu, která činí 50 Kč/hod. = 8000 Kč/měsíc. Společnost také zaměstnává 

pracovníky na dohodu o provedení práce, kterým náleží odměna ve formě hodinové mzdy  ve 

a výši 50 Kč/hod. 

Hodinová mzda je stanovena bez přihlédnutí k práci přesčas. Měsíční mzda je 

stanovena na týdenní pracovní dobu 40 hodin, není-li v pracovní smlouvě sjednána jinak.  

Zaměstnanci, který neodpracoval v měsíci všechny pracovní dny, náleží mzda ve výši 

odpovídající odpracované pracovní době. 

3.4.2 Pracovní doba ve společnosti XY, a.s. 

Ve společnosti XY je zaveden jednosměnný a třísměnný provoz. V jednosměnném 

provozu pracují THP. Pracovní doba THP trvá 8,5 hodin včetně přestávky a je pružná. Pevná 

– základní část této pružné pracovní doby je stanovena mezi 8 a 13 hodinou. Volitelnou dobu 

si hlídá každý THP sám. V třísměnném pracovním provozu pracují zaměstnanci ve výrobě. 

Tento provoz se dělí na ranní, odpolední a noční směnu. Pracovní doba zaměstnancům ve 

výrobě trvá včetně přestávky 8 hodin. Přestávka na jídlo a oddech probíhá v jednotlivých 

směnách vždy po 5 hodinách nepřetržité práce a trvá 30 minut. Přestávka na jídlo a oddech 

není placená.  
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Časové intervaly v jednotlivých směnách: 

 ranní směna - od 6 hodin do 14 hodin – včetně přestávky 

- přestávka od 11 hodin do 11.30 hodin, 

 odpolední směna -  od 14 hodin  do 22 hodin – včetně přestávky 

- přestávka od 19 hodin do 19.30 hodin, 

 noční směna – od 22 hodin do 6 hodin – včetně přestávky 

- přestávka od 3 hodin do 3.30 hodin 

V podniku je používán automatický docházkový systém ASC – line. Tento systém 

slouží k evidenci a vyhodnocení docházky, přípravu podkladů pro mzdy, sledování 

přítomnosti na pracovišti a pohybu zaměstnance v průběhu pracovní doby. Každý 

zaměstnanec má svůj osobní identifikační čip. Identifikační čip se přiřazuje na kartě 

zaměstnance spolu s dalšími osobními údaji  a předpisy pracovního režimu. 

3.4.3 Příplatky ke mzdě 

Mzda za práci přesčas 

Za dobu práce přesčas ve všední dny náleží zaměstnanci mzda zvýšená o 25 % 

průměrného výdělku. Za dobu práce přesčas v sobotu či neděli přísluší zaměstnanci dosažená 

mzda zvýšená o 10 % průměrného výdělku.  

Honorovanou práci přesčas vykonávají pouze pracovníci ve výrobě, a to jen na 

základě nařízení nebo následném schválení zaměstnavatele. Jedná se zejména o případy, kdy 

je nutno zhotovit zakázku většího rozsahu v naléhavém termínu.  

TH pracovníci mají v pracovní smlouvě stanovenou měsíční mzdu včetně práce 

přesčas. 

Mzda a náhrada mzdy za svátek 

Za dobu práce ve svátek náleží zaměstnanci mzda zvýšená o 100% průměrného 

výdělku. Svátkem se rozumí dle platné zákonné úpravy státní svátek a den pracovního klidu, 

který je dnem placeného volna.  

Mzdové zvýhodnění za práci ve druhé směně 

Mzdové zvýhodnění za práci ve druhé směně, tj. od 14:00 do 22:00 hod., přísluší 

zaměstnanci, který v této době odpracoval minimálně 4 hodiny v kalendářním dnu a nepobírá 
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za tuto dobu přesčasový příplatek. V ostatních případech se tyto hodiny považují za 

prodlouženou předcházející směnu. Mzdové zvýhodnění za každou odpracovanou hodinu činí 

4,50 Kč.  

Mzdové zvýhodnění za práci v noci 

Za dobu práce v noci, tj. od 22:00 do 6:00 hod., náleží zaměstnanci mzda zvýšená  

o 10% průměrného výdělku. 

Mimořádné odměny  a prémie 

Za splnění jednorázových úkolů, převyšující běžné pracovní povinnosti a  ocenění 

nápadu mimo běžnou již zavedenou náplň, poskytuje společnost zaměstnancům mimořádné 

odměny. Prémie jsou zaměstnancům vypláceny periodicky, a to každý měsíc, pokud 

společnost nedá  pokyn k odnětí nebo zkrácení prémie. Základní sazba prémie je stanovena 

v platovém výměru zaměstnance.  

3.4.4 Zaměstnanecké výhody  

Zaměstnanecké výhody představují peněžitá a nepeněžitá plnění, která jsou 

poskytována zaměstnavatelem nad rámec sjednané mzdy. Společnost XY poskytuje 

zaměstnanecké benefity svým pracovníkům především proto, aby zvýšila jejich motivaci, 

spokojenost v práci a sounáležitost s firmou. Společnost nabízí svým zaměstnancům výhody 

v oblasti stravování, prohlubování kvalifikace a slevy z ceny výrobků zaměstnancům. 

Stravování zaměstnanců 

Příspěvek na stravování zaměstnanců je poskytován formou stravenek. 

Společnost nabízí dvě varianty stravování zaměstnanců: 

 stravování smluvně zajištěno  ve stravovacím zařízení jiného provozovatele stravování, 

 stravování zaměstnanců v provozovnách veřejného stravování na základě nakoupených 

stravenek. 

V obou případech se jedná o příspěvek zaměstnavatele ve výši 55% z nominální hodnoty 

stravenky, která v roce 2012 činí 70 Kč.  
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Prohlubování  kvalifikace 

Společnost poskytuje na vlastní náklady svým zaměstnancům průběžné prohlubování 

kvalifikace v podobě školení. Účast na školení se považuje na straně zaměstnance za výkon 

práce, za který zaměstnanci přísluší mzda.  

Této formy prohlubování kvalifikace se účastní zejména zaměstnanci obchodního a 

ekonomického úseku. Školení probíhají několikrát ročně v návaznosti na legislativní změny 

ve školících centrech, kam zaměstnanci dojíždějí na náklady zaměstnavatele. Vedoucí 

pracovníci se školí v oblasti managementu, ale rovněž prohlubují své znalosti spolu se svými 

podřízenými pracovníky uvedených úseků. Zaměstnanci obchodního oddělení se zdokonalují 

především v oblasti marketingu a obchodu a zaměstnanci ekonomického úseku sledují 

neustále se měnící a vyvíjející zákony v oblasti daňové a účetní problematiky.   

Pracovníci ve výrobě jsou proškolováni v návaznosti na obsluhu nových 

technologických zařízení školícími pracovníky v místě pracoviště. 

Slevy z ceny zaměstnancům 

Společnost nabízí prodej vlastních výrobků svým zaměstnancům se slevou 20%. Tuto 

slevu zaměstnanci využívají zejména k nákupu blahopřání, svatebních oznámení, pozvánek a 

kalendářů. 

Zaměstnavatel také odprodává svým zaměstnancům použitý majetek zahrnutý 

v obchodním majetku (počítače, tiskárny, firemní automobily) za výhodnější ceny, a to ve 

výši zůstatkové ceny majetku.  
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4 ANALÝZA ODMĚŇOVÁNÍ VYBRANÉ SKUPINY 

ZAMĚSTNANCŮ 

Pro analýzu odměňování byla vybrána skupina řemeslných pracovníků – tiskařů. Tato 

kapitola je zaměřena nejprve na vývoj jednotlivých ukazatelů jako je zisk, peněžní toky, obrat 

a mzdové náklady v letech 2007 - 2011. Následně se zabývá zpracováním, výpočtem mezd 

jednotlivých skupin zaměstnanců s cílem analyzovat a porovnat výsledky tohoto šetření 

s odměňováním vybrané skupiny pracovníků – tiskařů a interpretovat je s návrhy na případná 

zlepšení.    

4.1 Vývoj jednotlivých ukazatelů v letech 2007 – 2011 

Vývoj zisku před zdaněním a peněžních toků v letech 2007 – 2011 

Z grafu 4.1.1 a tabulky 4.1.1 vyplývá, že v posledních 5 letech došlo k příznivému 

vývoji zisku a peněžních toků, a to i v letech 2009 a 2010, kdy společnost zaznamenala dopad 

hospodářské krize na svých tržbách. K postupnému zvyšování zisku přispěla hlavně koupě 

nových technologií a rozšíření vozového parku v letech 2007 a 2008, která přispěla zejména 

ke snížení nákladovosti, lepší organizaci výroby a efektivnějšímu rozvozu hotových výrobků 

v dalších letech. 

           Graf č. 4.1.1 – Vývoj zisku před zdaněním v letech 2007 - 2011 

 
            Zdroj: Vlastní zpracování  
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         Snižování nákladovosti neovlivnilo v žádném případě kvalitu výrobků, spíše 

naopak. Nové technologie nahradily práci některých zaměstnanců a díky tomu probíhá výroba 

rychleji, kvalitněji a s nižší spotřebou materiálu (méně zmetkovosti).   

          Graf č. 4.1.2 – Vývoj peněžních toků v letech 2007 - 2011 

 
            Zdroj: Vlastní zpracování      

Vývoj obratu v letech 2007 – 2011 

Společnost XY, a.s. dosahuje vysokých obratů. Z grafu č. 4.1.1.2 je patrné, že vývoj 

obratu v letech 2007 – 2011 má podobný charakter jako vývoj tržeb z prodeje zboží a služeb 

znázorněný v grafu č. 3.3.3.1. Je to dáno působením již zmíněné hospodářské krize v letech 

2009 a 2010 a dlouhodobými dešti v roce 2010.  

           Graf č. 4.1.2 – Vývoj obratu v letech 2007 - 2011 
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Vývoj mzdových nákladů v letech 2007 – 2011 

Z tabulky č. 4.1.1. vyplývá, že průměrný počet zaměstnanců byl v roce 2008 nižší než 

v roce 2007, avšak z grafu č. 4.1.2. je patrné navýšení mzdových nákladů v roce 2008 oproti 

předchozímu roku. K 1. 1. 2008 došlo u všech zaměstnanců k úpravě mzdových výměrů  

a zvýšení mezd v průměru o 14,6 %.  Jak již bylo zmíněno v oblasti týkající se vývoje zisku 

před zdaněním, došlo v letech 2007 a 2008 k nákupu nových technologií, které nahradily 

práci některých zaměstnanců. V důsledku toho se počet zaměstnanců v dalších letech snížil,   

a tím se také postupně snížily mzdové náklady společnosti.  

           Graf č. 4.1.3 - Průměrný počet zaměstnanců v letech 2007 – 2011 

 

           Zdroj: vlastní zpracování 

            Graf č. 4.1.3 – Vývoj mzdových nákladů v letech 2007 - 2011 
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4.2 Zpracování, výpočet a analýza mezd 

4.2.1 Mzdový software 

Společnost XY, a.s. používá ke zpracování svého finančního účetnictví a mzdové 

agendy účetní software Eko-soft. Tento software je určený pro malé a střední podniky. Ze 

softwaru Eko-soft jsem čerpala při výpočtu mezd jednotlivých zaměstnanců, kterým se budu 

zabývat v následující podkapitole. Pro lepší pochopení výhod tohoto software bude vhodné 

zmínit jeho funkce. 

Eko-soft umožňuje: 

 přímé napojení mezd na hlášení České správy sociálního zabezpečení (přihlášky, odhlášky, 

změny) s napojením na Portál veřejné správy;   

  volbu číselníku druhů mezd s vazbou na daň z příjmů a na odvod sociálního a zdravotního 

pojištění; 

 volbu číselníku stálých a nepravidelných plateb a srážek; 

 volbu číselníku typů pracovních poměrů s přímou vazbou na výpočet sociálního  

a zdravotního pojištění; 

 definování všech údajů o pracovníkovi do personálních souborů; 

 pořizování nemocenských dávek (úraz, nemocenská, ošetřování člena rodiny, peněžitá 

pomoc v mateřství);   

 řešení penzijního připojištění s propojením na penzijní fondy;  

 řešení životního pojištění u pracovníka; 

 výpočet mezd s řešením minimální mzdy, dopočtu zdravotního pojištění do minimální 

mzdy, zdanění srážkové i zálohové;  

 možnost napojení na docházkový systém;   

 zasílání srážek a mezd na konto pracovníka, vystavování převodních příkazů z mezd, 

modemové napojení na banky;   

 výplatní listiny (měsíční, zálohové);   

 výstupní sestavy  (sumáře podle druhů mezd a účtů, výpisy pro kontroly sociálního  

a zdravotního pojištění, rekapitulace odvodů);    
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 napojení mezd na účetnictví, tzn. možnost automatického zaúčtování měsíčního 

spojovacího souboru z mezd;   

 rozbory dle profesí pracovníků a mzdová statistika;   

 zpracování mzdových listů; 

 zpracování rejstříku nemocenských dávek; 

 výpočet a aktualizaci průměrů;   

 zhotovení podkladu pro žádosti sociálních dávek; 

 programovou tvorbu evidenčních listů s přímou vazbou zasílání na ČSSZ (napojení na 

Portál veřejné správy); 

 zpracování prezenční listiny pracovníků;   

 zhotovení potvrzení o zdanitelných příjmech pracovníků; 

 roční vyúčtování daně ze závislé činnosti a funkčních požitků. 

4.2.2  Výpočet mezd zvolených zaměstnanců – tiskařů 

Při výpočtu mezd se vychází z obecného vzorce uvedeného v podkapitole 2.12.2 a 

z poznatků týkajících se pracovní doby a příplatků ke mzdě uvedených v podkapitole 4.3. 

Všechny mzdy jsou zpracovány za měsíc leden 2012, který měl 22 dnů. Pro zachování 

anonymity společnosti XY, a.s. jsou v následujících výpočtech použita fiktivní jména 

zaměstnanců. 

Tiskař – pan Novák 

Pan Novák je zaměstnancem firmy od roku 1992, má uzavřenou smlouvu na dobu 

neurčitou. V této smlouvě je sjednána sazba hodinové mzdy, která činí 90 Kč/hod. 

V měsíci lednu 2012 odpracoval pan Novák 22 dnů a 171 hodin. Zaměstnanec 

uplatňuje daňové zvýhodnění na jedno dítě. Průměrný hodinový výdělek pana Nováka za 

předchozí kvartál činí  104,20 Kč.  
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           Tabulka č.  4.2.2.2 – Výpočet čisté mzdy pana Nováka 

Druh činnosti Kč Dny Hodiny 

Základní mzda - hodinová 15 390,- 22 171 

Příplatek - odpolední      338,-  75 

Základní prémie   2 309,-   

Příplatek - přesčas      156,-  6 

Hrubá mzda 18 193,- Základ pro SP Základ pro ZP 

Vyměřovací základ 18 193,- 18 193,- 18 193,- 

Pojištění - zaměstnavatel   6 186,- 

 

Superhrubá mzda 24 379,- 

Superhrubá mzda zaokrouhlená 24 400,- 

Měsíční záloha na daň   3 660,- 

Daňová sleva na poplatníka   2 070,- 

Daňové zvýhodnění na dítě   1 117,- 

Daň po slevách     473,- 

SP zaměstnance   1 183,- 

ZP zaměstnance      819 

Čistá mzda 15 718,- 

Srážka za stravování      693,- 

Částka k výplatě 15 025,- 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě softwaru Eko-soft 

Základní mzda pana Nováka se vypočítá vynásobením hodinové mzdy s počtem 

odpracovaných hodin.  

Základní mzda – hodinová = hodinová mzda  počet odpracovaných hodin 

90  171 = 15 390 Kč 

Základní prémie se zjistí vynásobením základní mzdy se sazbou měsíční prémie. 

Základní prémie = základní mzda  sazba měsíční prémie 

   15 390  15 % = 2 309,- 

Ze 171 hodin odpracoval pan Novák  75 hodin odpolední směny a 6 hodin přesčasu za 

měsíc leden. Jak již bylo uvedeno v podkapitole 3.4.3 týkající se příplatků ke mzdě, činí 

mzdové zvýhodnění za práci v odpolední směně 4,50 Kč za každou odpracovanou hodinu  

a příplatek za dobu práce přesčas 25% z průměrného výdělku. 

Příplatek za odpolední směnu = počet hodin odpolední směny   4,50 

75  4,50 = 338 Kč 

Příplatek za práci přesčas = průměrný výdělek počet hodin práce přesčas  25 % 

104,20  6  25 % = 156 Kč 
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 Pan Novák  využívá příspěvek na stravování a stravuje se ve smluvně zajištěném 

stravovacím zařízení na základě stravenek. Proto je jeho čistá mzda sražena o částku za 

stravování. Částka k výplatě pana Nováka tedy činí 15 025 Kč.  

Srážka za stravování = odpracované dny v měsíci hodnota stravenky  45 %  

22  70  45 % = 693 Kč 

Tiskař – pan Komárek 

Pan Komárek je zaměstnancem společnosti od roku 1999. V pracovní smlouvě na 

dobu neurčitou má sjednanou mzdu ve výši 85 Kč/hod.  

V měsíci lednu 2012 odpracoval  22 dnů a 175 hodin. Průměrný hodinový výdělek 

pana Komárka za předchozí kvartál činí 98,25 Kč.  

            Tabulka č.  4.2.2.3 – Výpočet čisté mzdy pana Komárka 

Druh činnosti Kč Dny Hodiny 

Základní mzda - hodinová 14 875,- 22 175 

Příplatek - odpolední      171,-  38 

Základní prémie   2 232,-   

Příplatek - přesčas       74,-  3 

Příplatek – so, ne     241,-  7 

Hrubá mzda 17 593,- Základ pro SP Základ pro ZP 

Vyměřovací základ 17 593,- 17 593,- 17 593,- 

Pojištění – zaměstnavatel    5 982,- 

 

Superhrubá mzda 23 575,- 

Superhrubá mzda zaokrouhlená 23 600,- 

Měsíční záloha na daň   3 540,- 

Daňová sleva na poplatníka   2 070,- 

Daň po slevách   1 470,- 

SP zaměstnance   1 144,- 

ZP zaměstnance      792,- 

Čistá mzda 14 187,- 

Částka k výplatě 14 187,- 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě softwaru Eko-soft 

Pan Komárek na rozdíl od pana Nováka pracoval v měsíci lednu 175 hodin. Z toho 

odpracoval 38 hodin odpolední směny, 3 hodiny přesčasu a 7 hodin v sobotu a neděli.  

Výpočet příplatku za práci přesčas a práci v odpolední směně byl již uveden u pana Nováka. 

Je však nutné uvést výpočet příplatku za práci v sobotu a neděli. Práce v těchto dnech je braná 

jako práce přesčas zvýšená o 10% z průměrného výdělku.  
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Příplatek – so, ne = průměrný výdělek  počet hodin za so, ne   (25 % + 10 %) 

98,25  7  (25 % + 10 %)  = 241 Kč 

4.2.3 Výpočet mezd vybraných z ostatních pracovníků ve výrobě 

Pro vypracování analýzy mezd vybrané skupiny zaměstnanců – tiskařů, je nutno se 

zaměřit na odměňování ostatních zaměstnanců pracujících ve výrobě, a tím zjistit, zda je 

odměňování na tomto úseku spravedlivé. 

Výrobní dělník – pan Buchta 

Pan Buchta je zaměstnancem společnosti již 7 let. Má uzavřenou smlouvu na dobu 

neurčitou, v níž je sjednaná sazba jeho hodinové mzdy, která činí 75 Kč/hod. Náplní práce 

pana Buchty je obsluha lepičky.  

V měsíci lednu 2012 odpracoval pan Buchta 22 dnů a 165 hodin. Zaměstnanec 

uplatňuje zvýhodnění na dvě děti. Průměrný hodinový výdělek pana Buchty činí za předchozí 

kvartál 82,45 Kč/hod.  

            Tabulka č.  4.2.3.1 – Výpočet čisté mzdy pana Buchty 

Druh činnosti Kč Dny Hodiny 

Základní mzda - hodinová 12 375,- 22 165 

Základní prémie   1 238,-   

Hrubá mzda 13 613,- Základ pro SP Základ pro ZP 

Vyměřovací základ 13 613,- 13 613,- 13 613,- 

Pojištění – zaměstnavatel    4 629,- 

 

Superhrubá mzda 18 242,- 

Superhrubá mzda zaokrouhlená 18 300,- 

Měsíční záloha na daň   2 745,- 

Daňová sleva na poplatníka   2 070,- 

Daňové zvýhodnění na dítě   2 234,- 

Daň po slevách          0,- 

Daňový bonus   1 559,- 

SP zaměstnance      885,- 

ZP zaměstnance      613,- 

Čistá mzda 13 674,- 

Srážka za stravování      693,- 

Částka k výplatě 12 981,- 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě softwaru Eko-soft 
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Pan Buchta v měsíci lednu neodpracoval žádné přesčasy, odpolední ani noční směny 

ani soboty a neděle, a proto mu byl k základní mzdě poskytnut pouze příplatek pravidelné 

měsíční prémie.  

 Pan Buchta  využívá příspěvek na stravování a stravuje se ve smluvně zajištěném 

stravovacím zařízení. Proto je jeho čistá mzda sražena o částku za stravování. Částka 

k výplatě pana Buchty tedy činí 12 981 Kč.  

Výrobní dělnice – paní Kučerová 

Paní Kučerová je zaměstnankyní společnosti od roku 2003. Ve smlouvě na dobu 

neurčitou má sjednanou hodinovou mzdu ve výši 64 Kč/hod. Paní Kučerová vykonává 

pomocné a expediční práce.  

V měsíci lednu zaměstnankyně odpracovala 22 dnů a 165 hodin a její průměrný 

hodinový výdělek za předchozí kvartál činí 70,85 Kč/hod. Paní Kučerová uplatňuje daňové 

zvýhodnění na 3 děti.  

            Tabulka č.  4.2.3.2 – Výpočet čisté mzdy paní Kučerové 

Druh činnosti Kč Dny Hodiny 

Základní mzda - hodinová 10 560,- 22 165 

Příplatek - noční      425,-  60 

Základní prémie   1 056,-   

Hrubá mzda 12 041,- Základ pro SP Základ pro ZP 

Vyměřovací základ 12 041,- 12 041,- 12 041,- 

Pojištění - zaměstnavatel   4 094,- 

 

Superhrubá mzda 16 135,- 

Superhrubá mzda zaokrouhlená 16 200,- 

Měsíční záloha na daň   2 430,- 

Daňová sleva na poplatníka   2 070,- 

Daňové zvýhodnění na dítě   3 351,- 

Daň po slevách          0,- 

Daňový bonus   2 991,- 

SP zaměstnance      783,- 

ZP zaměstnance      541,- 

Čistá mzda 13 708,- 

Částka k výplatě 13 708,- 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě softwaru Eko-soft 

Ze 165 hodin odpracovala paní Kučerová za měsíc leden 60 hodin noční směny. 

Příplatek za noční směnu se rovná 10 % z průměrného výdělku. Zaměstnankyně v daném 

měsíci neodpracovala žádné přesčasové hodiny, odpolední směny ani soboty a neděle.  
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Příplatek – noční: průměrný výdělek  počet hodin noční  10% 

70,85   60   10% = 425 Kč 

4.2.4 Výpočet mezd vybraných technicko-hospodářských pracovníků (THP) 

Pro komplexnost analýzy vybrané skupiny zaměstnanců – tiskařů je nutno se také 

zaměřit na odměňování THP a zjistit rozdíly v odměňování mezi těmito nesourodými 

skupinami. 

Finanční účetní – paní Malá 

Paní Malá je zaměstnankyní firmy od roku 2001, má uzavřenou smlouvu na dobu 

neurčitou. V této smlouvě je sjednána měsíční sazba mzdy, která činí 17 000 Kč. 

V měsíci lednu 2012 odpracovala paní Malá 20 dnů, což je 160 hodin. Průměrná 

hodinový výdělek paní Malé za předchozí kvartál činil 106,70 Kč.  

 

            Tabulka č.  4.2.5.1 – Výpočet čisté mzdy paní Malé 

Druh činnosti Kč Dny Hodiny 

Základní mzda - měsíční 15 455,- 20 160 

Základní prémie   1 546,-   

Dovolená – běžný rok    1 707,- 2 16 

Hrubá mzda 18 708,- Základ pro SP Základ pro ZP 

Vyměřovací základ 18 708,- 18 708,- 18 708,- 

Pojištění - zaměstnavatel   6 361,- 

 

Superhrubá mzda 25 069,- 

Superhrubá mzda zaokrouhlená 25 100,- 

Měsíční záloha na daň   3 765,- 

Daňová sleva na poplatníka   2 070,- 

Daň po slevách   1 695,- 

SP zaměstnance   1 217,- 

ZP zaměstnance      842,- 

Čistá mzda 14 954,- 

Srážka za stravování      630,- 

Částka k výplatě 17 235,- 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě softwaru Eko-soft 

V měsíci lednu odpracovala paní Malá pouze 20 dnů z důvodu čerpání 2 dnů  resp. 16 

hodin dovolené.  

Dovolená – běžný rok = průměrný výdělek   počet hodin dovolené 

106,70  16 = 1 707 Kč 
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Paní Malá využívá příspěvek na stravování v provozovnách veřejného stravování na 

základě stravenek. Do srážky za stravování se nezahrnují dny dovolené.  

Pracovnice obchodního oddělení – paní Konečná 

Paní Konečná je zaměstnankyní firmy od roku 2007, má uzavřenou smlouvu na dobu 

neurčitou. V této smlouvě je sjednána měsíční sazba mzdy, která činí 16 000 Kč a pravidelná 

sazba měsíční prémie ve výši 20 % z hodinové mzdy. 

V měsíci lednu 2012 odpracovala paní Konečná 22 dnů, což je 176 hodin.  Průměrný 

hodinový výdělek této zaměstnankyně za předchozí kvartál činí 109,30 Kč/hod. a uplatňuje 

slevu na jedno dítě.  

            Tabulka č.  4.2.5.2 – Výpočet čisté mzdy paní Konečné 

Druh činnosti Kč Dny Hodiny 

Základní mzda - hodinová 16 000,- 22 176 

Základní prémie   3 200,-   

Hrubá mzda 19 200,- Základ pro SP Základ pro ZP 

Vyměřovací základ 19 200,- 19 200,- 19 200,- 

Pojištění - zaměstnavatel   6 528,- 

 

Superhrubá mzda 25 728,- 

Superhrubá mzda zaokrouhlená 25 800,- 

Měsíční záloha na daň   3 870,- 

Daňová sleva na poplatníka   2 070,- 

Daňové zvýhodnění na dítě   1 117,- 

Daň po slevách      683,- 

SP zaměstnance   1 248,- 

ZP zaměstnance      864 

Čistá mzda 16 405,- 

Srážka za stravování      693,- 

Částka k výplatě 15 712,- 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě softwaru Eko-soft 

Paní Konečná využívá příspěvek na stravování v provozovnách veřejného stravování 

na základě stravenek. 

4.2.5 Analýza odměňování tiskařů v porovnání s ostatními pracovníky ve výrobě 

Ve společnosti XY, a.s. pracuje 9 tiskařů. Na základě toho, že hlavním předmětem 

společnosti je polygrafická činnost, jsou tiskaři nejlépe honorovanými zaměstnanci ve výrobě. 

Jejich hodinová mzda činí v průměru 88 Kč/hod. a náleží jim pravidelná měsíční prémie ve 

výši 15% z hodinové mzdy. Na jejich výkonu závisí kvalita, rychlost zhotovení výrobků, 
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a tím i efektivnější uspokojení poptávky. Jejich práce je ve výrobním úseku nejnáročnější  

a nejzodpovědnější. Náplní práce tiskaře je zejména připravování všech druhů tiskových 

forem a nátisků, míchání barev, seřizování tiskařských strojů, tisk černobílých i barevných 

tiskovin s aplikacemi různých tiskařských technologií, tisk náročných barvotiskových prací 

vyžadující přesné dodržení barev a výtvarného rukopisu podle originálu, upravování zbarvení 

tisku a odstraňování závad při tisku.  

Ve výrobě kromě tiskařů pracuje ještě dalších 22 zaměstnanců. Tito zaměstnanci 

obsluhují stroje na řezání, výsek, lepení a laminování nebo vykonávají pomocné a expediční 

práce.  

Pracovníci obsluhující stroje nenesou takovou zodpovědnost jako tiskaři, a proto jsou 

odměňováni nižší hodinovou mzdou. Nicméně práce těchto zaměstnanců je také velice 

důležitá, neboť musí být provedena rovněž kvalitně, aby nedocházelo k případným 

reklamacím. Hodinová mzda zaměstnanců obsluhující stroje činí v průměru 73 Kč/hod. a také 

jim je  vyplácena pravidelná měsíční prémie ve výši 10 %.  

Nejméně hodnocená je práce pomocných a expedičních pracovníků, protože jsou 

pouze pomocnou silou výše uvedených zaměstnanců a na zhotovení výrobků se svou činností  

sami nepodílejí. Zodpovědnost těchto zaměstnanců spočívá především v expedici, kdy je 

nutné správně napočítat a zabalit hotové výrobky. Hodinová mzda těchto dělníků činí 

v průměru 65 Kč/hod. a je jim vyplácena pravidelná měsíční prémie rovněž ve výši 10 %. 

Systém odměňování pracovníků ve výrobě je spravedlivý, protože výše mezd 

jednotlivých pracovníků se  odvíjí od náročnosti a zodpovědnosti jejich práce.  

4.2.6 Analýza odměňování tiskařů v porovnání s THP 

Tato kapitola je zaměřena na porovnání způsobu odměňování tiskařů a způsobu 

Způsob honorování tiskařů je uveden v předchozí podkapitole 4.2.5.  

 

Společnost XY, a.s. má 12 THP. Mezi tyto zaměstnance patří jednatelé společnosti, 

vedoucí pracovníci,  pracovníci ekonomického a obchodního oddělení.  

Nejvyšší honoráře náleží jednatelům, což plyne z jejich vysoké zodpovědnosti 

zahrnující řízení chodu celé společnosti, udržování obchodních vztahů s dodavateli 

a odběrateli, rozhodování o naložení s hospodářským výsledkem, investicích do rozvoje 

společnosti, apod. Průměrná měsíční mzda jednatelů činí 35 000 Kč/měsíc. 
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Vedoucí jednotlivých úseků jsou odpovědní za fungování svých svěřených oddělení, 

kontrolují a dohlížejí na práci svých podřízených a přijímají nařízení jednatelů. Z tohoto 

důvodu je jejich mzdové ohodnocení nižší, než ohodnocení jednatelů, ale vyšší než 

ohodnocení ostatních THP. Měsíční mzda vedoucích zaměstnanců činí v průměru 20 000 

Kč/měsíc.  

Zodpovědnost zaměstnanců pracujících na ekonomickém a obchodním oddělení je 

také vysoká, protože vykonávají práci vyžadující intelektuální schopnosti. Pracovníci 

ekonomického oddělení jsou honorováni měsíční mzdou 17 000 Kč/měsíc a jsou jim 

vypláceny pravidelné měsíční prémie ve výši 10 % ze základní mzdy. Pracovníkům 

obchodního úseku náleží měsíční mzda v průměrné výši 16 000 Kč/měsíc, což je méně než     

u pracovníků ekonomického oddělení, avšak jim jsou vypláceny vyšší pravidelné měsíční 

prémie v rozmezí 15 % - 25 % ze základní mzdy podle množství uzavřených objednávek. 

Systém odměňování THP je rovněž spravedlivý, protože vychází z míry odpovědnosti 

a náročnosti jednotlivých prací. 

Pro porovnání odměňování THP a odměňování tiskařů, je třeba převést buď 

průměrnou měsíční mzdovou sazbu na hodinovou mzdovou sazbu nebo naopak. Vychází se 

z předpokladu, že všichni zaměstnanci odpracovali v měsíci lednu 22 dní po 8 hodinách, bez 

přesčasů, odpoledních směn, nočních směn, sobot a neděl. 

1. způsob – převedení průměrné měsíční sazby na hodinovou sazbu 

průměrná měsíční sazba ÷ počet odprac. dnů ÷ počet odprac. hodin = průměrná hodinová sazba  

THP – jednatel: 35 000 ÷ 22 ÷  8 = 199 Kč/hod. 

THP – vedoucí: 20 000 ÷ 22 ÷ 8 = 114 Kč/hod. 

THP – ekonomický úsek: 17 000 ÷ 22 ÷ 8 = 97 Kč/hod. 

THP – obchodní oddělení: 16 000 ÷ 22 ÷ 8 = 91 Kč/hod.  

2. způsob – převedení hodinové sazby na sazbu měsíční 

Průměrná hodninová sazba  počet odprac. dnů  počet odprac. hodin = průměrná měsíční sazba 

Pracovník ve výrobě – tiskař: 88   22  8 = 15 488 Kč 

Z tohoto šetření vyplývá, že výše průměrné mzdové sazby tiskařů je nejblíže k 

průměrné mzdové sazbě THP ekonomického a obchodního oddělení.  Porovnání je pouze 

orientační, ve skutečnosti ovlivňuje hodinovou/měsíční sazbu mzdy výše pravidelné měsíční 
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prémie a u hodinové sazby mzdy příplatky za práci přesčas, odpoledne, v noci, ve svátcích     

a o sobotách a nedělích.  

4.3 Zhodnocení 

Pro potřebu zhodnocení systému odměňování vybrané skupiny zaměstnanců – tiskařů 

byly zpracovány dvě analýzy. Nejprve se porovnávalo odměňování tiskařů s odměňováním 

stejnorodé skupiny zaměstnanců pracujících ve výrobě. Na základě tohoto šetření bylo 

zjištěno, že tiskaři jsou odměňováni nejvyšší hodinovou mzdou, což je spravedlivé, protože 

tito zaměstnanci vykonávají na úseku výroby nejnáročnější a nejzodpovědnější práci.   

Následující analýza se zaměřila na odměňování tiskařů ve srovnání s různorodou 

skupinou THP. Z porovnání průměrných mzdových sazeb tiskařů a THP vyplývá, že THP 

jsou odměňováni vyššími mzdovými sazbami než tiskaři, což je v pořádku.  

Nejvyššími mzdovými sazbami v oblasti THP jsou honorováni jednatelé a vedoucí 

jednotlivých úseků, což vyplývá z  jejich postavení. Z tohoto důvodu je výše těchto sazeb  

nesrovnatelná s výší mzdového ohodnocení tiskařů.  

Výše mzdových sazeb tiskařů jsou v oblasti systému odměňování THP nejblíže k výši 

mzdových sazeb zaměstnanců ekonomického a obchodního oddělení. Je však nutno zdůraznit, 

že základní mzdové sazby těchto skupin pracovníků jsou ve společnosti ovlivněny 

vyplácením pravidelných základních odměn, jejichž velikost se navzájem liší. Tiskařům jsou 

navíc k základní hodinové mzdě poskytovány různé formy příplatků. Vezmou-li se tyto 

skutečnosti v úvahu, zjistí se, že odměňování tiskařů a pracovníků ekonomického                    

a obchodního úseku je srovnatelné.   

Z jednotlivých analýz je patrné, že odměňování vybrané skupiny zaměstnanců – 

tiskařů je spravedlivé. Zaměstnavatelé si uvědomují, že tato profese sehrává velmi důležitou 

roli ve společnosti, a to nejen proto, že polygrafická činnost je předmětem podnikání, ale také 

proto, že povolání tiskaře se oproti jiným profesím obtížně nahrazuje.  

Celkově jsou analýzy důkazem nejen spravedlivého odměňování tiskařů, ale i 

spravedlivého odměňování ostatních skupin pracovníků. Zaměstnanci mají totiž ve mzdových 

výměrech stanovené základní mzdy, popř. i pravidelné měsíční prémie, podle toho, jak 

náročnou práci vykonávají, a jakou za ni nesou zodpovědnost. 
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4.4 Návrhy a doporučení 

Přestože je systém odměňování ve společnosti XY, a.s. spravedlivý, měla by se 

společnost zamyslet nad zvýšením mezd jak tiskařů, tak i ostatních zaměstnanců, aby se 

zvýšila jejich motivace k práci. Současná výše mzdy je pro zaměstnance motivující jen 

z důvodu, že situace na trhu práce je v současné době nepříznivá.  

Mzdové ohodnocení jednotlivých zaměstnanců by se mohlo zvýšit zejména z důvodu, 

že společnost vykazuje stále se zvyšující peněžní toky a zisk. Disponuje tudíž s peněžními 

prostředky, které by mohla uvolnit na zvýšení mezd, a tím také zvýšit motivaci jednotlivých 

zaměstnanců k práci. 

Je třeba také zmínit, že společnost v blízké budoucnosti neplánuje žádné vysoké 

výdaje na pořízení nových technologií, protože v posledních letech pořídila celou řadu 

moderních, kvalitních a výkonných zařízení. Jak již bylo uvedeno v kapitole 4.1 tyto  

technologie snížily počet zaměstnanců, tím i mzdové náklady společnosti, a také náklady na 

spotřebu materiálu. V posledních dvou letech je počet zaměstnanců poměrně stabilní.  

Nicméně pro zvýšení základní mzdy zaměstnanců (převážně tiskařů) by bylo vhodné 

provést hlubší analýzu mzdových nákladů a jejich dopad na celkový výsledek hospodaření      

a celkovou produktivitu práce.  
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5 ZÁVĚR 

Pro bakalářskou práci byla vybrána polygrafická firma, která si nepřála být 

jmenována. Z tohoto důvodu byl zvolen fiktivní název společnosti XY, a.s. Spolupráce s touto 

společností byla velmi dobrá, jelikož pro účely vypracování bakalářské práce poskytla 

veškeré potřebné materiály a podklady.  

Záměrem bakalářské práce bylo „proniknout“ do společnosti XY, a.s. s cílem 

zhodnotit, zda je systém odměňování vybrané skupiny zaměstnanců v porovnání se 

systémem odměňováním ostatních zaměstnanců spravedlivý. Aby došlo k naplnění tohoto 

cíle, bylo nutné nejdříve porozumět systému odměňování z teoretického hlediska a následně 

z praktického hlediska.   

Praktická část této bakalářské práce byla rozdělena do dvou kapitol. V první kapitole 

praktické části byla provedena charakteristika společnosti XY, a.s. z hlediska historického 

vývoje, organizační struktury, okolí a systému odměňování.  Druhá kapitola praktické části 

byla zaměřena převážně na analýzu a výpočet mezd vybrané skupiny zaměstnanců – tiskařů. 

Pro  tyto účely bylo nutné provést nejen analýzu odměňování tiskařů, ale také analýzu 

skupiny zaměstnanců pracujících rovněž na úseku výroby  a analýzu skupiny THP pracujících 

na jiném úseku než tiskaři. Na základě těchto šetření bylo zjištěno, že pracovníci mají ve 

svých mzdových výměrech sjednané základní mzdové sazby, jejichž výše se odvíjí od 

náročnosti a zodpovědnosti jejich práce. Na základě této skutečnosti bylo zjištěno, že systém 

odměňování jak tiskařů, tak i ostatních pracovníků ve společnosti XY, a.s. je spravedlivý. 

Tato kapitola se také kromě analýzy odměňování zaměřila na vývoj jednotlivých 

ukazatelů v letech 2007 - 2011 (zisk, peněžní toky, obrat, mzdové náklady). Na základě 

příznivého vývoje zisku, peněžních toků, vysokého obratu, stability počtu zaměstnanců,          

a také na základě toho, že společnost neplánuje v budoucnu investovat do nových technologií 

byl podán návrh na zvýšení základních mezd jednotlivých zaměstnanců. Je však na zvážení 

jednatelů, zda navržená opatření přijmou či nikoli.  
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SEZNAM ZKRATEK 
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ZP – zdravotní pojištění 
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