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1. ÚVOD 

Pro svou bakalářskou práci jsem si vybrala téma systém odměňování zaměstnanců  

ve vybrané organizaci.  Vhodně zvolený systém odměňování a hodnocení zaměstnanců je 

základem řízení lidských zdrojů v organizaci, slouží jako nástroj pro motivaci a pro zlepšení 

pracovního výkonu zaměstnanců. Jelikož organizace zaměstnávají různé cílové skupiny 

zaměstnanců, měl by být i systém odměňování a hodnocení těmto cílovým skupinám 

přizpůsoben. Jinak budou stanoveny mzdové formy pro zaměstnance např. v kategoriích 

technicko-hospodářských pracovníků, jinak pro zaměstnance v kategoriích dělníků. Systém 

odměňování by měl být spravedlivý, motivující a měl by být v souladu s požadavky 

zaměstnance i zaměstnavatele. V současné době jsou kladeny na zaměstnance stále větší 

požadavky, firmy se pohybují v prostředí neustálého konkurenčního boje. I tyto vlivy  

se odrážejí v odměňování a hodnocení zaměstnanců.   

Cílem této bakalářské práce je zhodnotit stávající systém odměňování řidičů ve vybrané 

společnosti a to kategorie zaměstnanců – řidičů mezinárodní kamionové dopravy. Budu se 

zabývat popisem systému odměňováni řidičů a návrhem  

na jeho změnu. Práce bude rozdělena na dvě části – teoretickou a praktickou. 

Jako základ pro teoretickou část použiji odbornou literaturu, která se problematikou 

odměňování zabývá. V teoretické části se budu věnovat popisu takovým pojmům, které  

se systémem odměňování nejvíce souvisí, zejména mzdovým formám. Praktická část mé 

bakalářské práce bude zaměřena na představení vybrané organizace, ale především na popis 

systému odměňování, uplatňování mzdových forem u jednotlivých cílových skupin 

zaměstnanců a na zpracování návrhu změny odměňování zaměstnanců – řidičů mezinárodní 

kamionové dopravy. Návrh změny odměňování budu aplikovat na vybraném vzorku 

zaměstnanců a budu vycházet ze skutečných hodnot mzdových složek vyplacených těmto 

zaměstnancům. Hlavním zdrojem informací pro praktickou část této bakalářské práce 

budou interní dokumenty společnosti. 
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2. TEORETICKÁ VÝCHODISKA PROBLEMATIKY 

SYSTÉMU ODMĚŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ 

Odměňování zaměstnanců je jednou z nejstarších a nejdůležitějších personálních činností,  

o kterou mají zájem jak vedení společnosti, tak samotní zaměstnanci. [9] 

Tato personální činnost je v organizacích většinou velmi choulostivou záležitostí a zároveň 

velmi často tématem sporů. Veškeré změny v zaběhnutém systému odměňování bývají 

středem zájmu, jsou posuzovány s velkou opatrností, ostražitostí a nedůvěrou. To platí  

i v případě, kdy systém odměňování je špatný. V tomto případě je nutné zmínit, že špatně 

nastavený systém odměňování může mít neblahý dopad na finanční stabilitu a výkonnost 

společnosti.  

Aby organizace zabránila těmto důsledkům, musí vytvořit systém odměňování, který bude 

efektivní, přijatelný, spravedlivý a motivační. Systém musí být přijatelný jak  

pro zaměstnance, tak i pro zaměstnavatele. Splnění podmínek bude pro organizaci znamenat 

cestu k harmonickým vztahům v organizaci.  

Systém odměňování by měl umět rozlišit výkonné zaměstnance od těch nevýkonných, 

zaměstnance s odlišnou úrovní požadovaných kompetencí a zaměstnance s odlišnou tržní 

hodnotou. [4]  

 

2.1 Definice odměňování 

Definic odměňování je v současné době několik. V  bakalářské práci jsem využila definici  

J. Koubka. 

„Odměňování v moderním řízení lidských zdrojů neznamená pouze mzdu nebo plat, popř. 

jiné formy peněžní odměny, které poskytuje organizace pracovníkovi jako kompenzaci  

za vykonanou práci. Moderní pojetí odměňování je mnohem širší. Zahrnuje povýšení, 

formální uznání (pochvaly) a také zaměstnanecké výhody (zpravidla nepeněžní) poskytované 

organizací zpravidla nezávisle na jeho pracovním výkonu, pouze z titulu pracovní pozice 

nebo jiného vztahu, na jehož základě pracovník pro organizaci pracuje.“ [9, str. 265] 

 

2.2 Řízení odměňování  

V řízení odměňování se jedná o formulaci a realizaci strategií a politiky tak, aby výsledkem 

bylo slušné, spravedlivé a poctivé odměňování zaměstnanců, které bude navazovat na jejich 

hodnotu, kterou pro společnost znamenají, a navazovat na jejich úsilí o realizaci 

strategických cílů společnosti. [2] 
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2.3 Cíle řízení odměňování 

Mezi nejdůležitější cíle řízení odměňování patří následující: 

 Zaměstnance odměňovat podle hodnot, kterou pro společnost znamenají. 

 Navzájem propojovat postupy odměňování s cíli společnosti a podnikání 

s hodnotami a potřebami zaměstnanců. 

 Podporovat přijímání kvalitních zaměstnanců a snaha o jejich udržení 

ve společnosti. 

 Odměňovat správné věci a tak jasně vymezit, jaké chování a výsledky jsou 

žádoucí. 

 Stimulovat zaměstnance a získat jejich oddanost a angažovanost. 

 Tvořit příjemné prostředí ve společnosti a tím podněcovat vysoký výkon 

zaměstnanců. [1] 

 

2.4 Politika odměňování  

Politika odměňování v organizaci představuje určitý soubor zásad, kterými se odměňování 

musí řídit a zároveň soubor opatření, který oblast odměňování usměrňuje a ovlivňuje. [9] 

 

Mezi nejdůležitější otázky, kterými se politika odměňování musí řídit, patří: 

 Jaká by měla být nejvyšší a nejnižší úroveň peněžní odměny (tady musíme 

přihlížet na možnosti organizace, regulace ze strany státu, odbory, pokud 

v organizaci působí, a na aktuální situaci na trhu práce). 

 Určení, jak velká část z celkových prostředků v organizaci bude použita  

na základní mzdy, jaká na pobídkové formy a jaká na zaměstnanecké výhody. 

 Spravedlnost a srovnatelnost v odměňování proto, aby byli zaměstnanci  

za stejnou vykonanou práci odměňování ve stejné výši. 

 Určit, jak velké množství prostředků bude na odměny použito v následujícím 

období, jak a kdo o tomto množství rozhodne, jak budou prostředky rozděleny 

na jednotlivé formy odměn a jak budou rozděleny mezi jednotlivé kategorie 

zaměstnanců.  

 Určit vztahy mezi jednotlivými úrovněmi peněžních odměn, apod. [19] 
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2.5 Mzdové soustavy 

Obsahem odměňování je hlavně hmotná odměna za vykonanou práci, která souhrnně 

ekonomicky hodnotí pracovní výsledky zaměstnance. Prostřednictvím odměňování  

se zaměstnanci zajišťují jeho potřeby, společenské postavení a životní úroveň a zároveň je 

prostředkem k motivaci pracovní ochoty zaměstnanců.  

Nástrojem odměňování jsou mzdové soustavy, které na základě určených kritérií upravují  

a odlišují výši mezd zaměstnanců. Mzdová soustava vychází z určitého plánu mzdové 

politiky, která je především podnikovou záležitostí a usiluje o vytváření objemu mzdy  

ve vztahu k důležitým cílům. [3] 

„Mzdová soustava dále stanoví soubor měřítek, na jejichž základě se určuje skladba  

a velikost mzdy. Sledují se přitom jak krátkodobé cíle, tak i cíle dlouhodobé. Zpravidla  

se používají tato měřítka: 

a) Znaky práce – toto měřítko je určující. Jednotlivé znaky práce jsou: 

o Požadované znalosti, dovednosti a zkušenosti a požadovaná odpovědnost 

pracovníka. 

o Fyzická a psychická namáhavost práce. 

o Další specifická práce, která zvyšuje její obtížnost (náročné pracovní 

prostředí, úrazové riziko, riziko chorob z povolání, vysoká monotónnost 

práce, vnucené rychlé pracovní tempo…). 

o Intenzita pracovního napětí.  

b) Znaky pracovníka – toto měřítko je doplňkové, znamená přihlédnutí zejména 

k osobním kvalitám pracovníka, jeho pracovním zásluhám, věku, délce působení 

v podniku a k dalším. 

c) Podnikové nebo resortní okolnosti – přihlíží se k nim ve snaze ovlivnit hmotnými 

podněty všechny pracovníky.“ [3, str. 219] 

 

 

Součástí mzdové soustavy jsou standardizované požadavky na zaměstnance, pomocí kterých 

se měří pracovní výkon, vymezují se osobní kvality zaměstnanců, určuje se kvalifikační 

hodnocení a třídění prací a určují se podmínky účasti zaměstnanců a pracovních skupin  

na hospodářských hodnotách podniku. [3] „Na to jsou pak vázány prostředky, které 

vymezují individuální mzdy, to znamená mzdový tarif, časová mzda, úkolová mzda, prémie, 

odměny za mimořádné výkony, podíly na hospodářských výsledcích podniku.“ [3, str. 219] 
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V určitém jednání zaměstnance má jeho mzda většinou obecně menší význam, než  

se předpokládá (nejedná-li se však o mzdu příliš nízkou nebo o celkovou společenskou  

a ekonomickou nestabilitu). [3] „Finanční stimuly mohou splývat s jinými pobídkami, takže 

jejich účinek nemůžeme přesně určit. Peníze samy o sobě mají pro většinu lidí rozhodující 

význam jen za určitých okolností (např. při zajišťování finančně náročné investice).  

Vždy však jsou symbolem, který lidem něco zprostředkovává, ukazatelem nějakých hodnot, 

jako je společenské postavení, úspěch, prestiž, moc, jistota, bezpečí. 

Při pokusech o stanovení skutečností, které příznivě působí na činnost člověka a jeho 

osobnost v pracovním procesu, jsou nejčastěji uváděny: 

 ekonomická jistota (mzdy a platy), 

 pocit bezpečí, 

 možnost postupu, veřejné uznání a morální ocenění pracovníka v rámci podniku 

i celé společnosti, 

 důvěra v podnik, 

 uspokojení z vykonané práce (obsah pracovní činnosti), 

 příznivé vztahy se spolupracovníky (společenská atmosféra v pracovní skupině), 

příznivé vztahy s bezprostředně nadřízeným pracovníkem (jeho jednání s lidmi, 

způsob vedení), 

 příznivé vnější pracovní podmínky, 

 péče podniku o pracovníky.“ [3, str. 220] 

 

2.6 Mzda  

Mzda je v práci takový faktor, který může velice nepříznivě ovlivnit spokojenost 

zaměstnanců v práci. Peníze jsou nejdůležitější vnější odměnou zaměstnanců,  

a to v jakékoliv formě. [12]  

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

zaměstnavatelem zaměstnanci za práci. [13, §109, odst. 2] Mzda se poskytuje podle 

složitosti, odpovědnosti, namáhavosti práce, podle obtížnosti pracovních podmínek, podle 

pracovní výkonnosti a dosahovaných pracovních výsledků. [13, §109, odst. 4] Mzda se 

sjednává ve smlouvě nebo ji zaměstnavatel stanoví vnitřním předpisem anebo určuje 

mzdovým výměrem. [13, §113, odst. 1] Mzda musí být sjednána, stanovena nebo určena 

před začátkem výkonu práce, za kterou má tato mzda příslušet. [13, §113, odst. 3] 
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Zaměstnavatel je povinen v den nástupu do práce vydat zaměstnanci písemný mzdový výměr, 

který obsahuje údaje o způsobu odměňování, o termínu a místě výplaty mzdy, jestliže tyto 

údaje neobsahuje smlouva nebo vnitřní předpis.“ [13, §113, odst. 4] 

Pracovní nebo jiná smlouva se stává neplatnou, pokud je stanovena nižší mzda, než jak bylo 

dohodnuto v kolektivní smlouvě. [7] 

 

Zaměstnanci mohou být odměňováni tarifní mzdou. V tomto případě jsou za práci 

zaměstnanci odměněni hodinovým nebo měsíčním tarifem příslušného tarifního stupně 

(stanoven podle dohody v pracovní smlouvě a platné tarifní stupnice). Po hodnocení 

složitosti práce spolu s mírou odpovědnosti, kterou nese, a obtížnosti pracovních podmínek, 

je zaměstnanec zařazen do tarifní stupnice tak, že se porovná s katalogem prací  

a činností. [10] 

 

2.7 Mzdové formy 

Mzdové formy mají za úkol mzdově ocenit pracovní výsledky zaměstnance, jeho výkon 

včetně jeho chování při vykonávání práce a pracovní schopnosti. Existuje mnoho variant 

mzdových forem a lze je třídit z různých úhlů pohledu. [8] 

 

2.7.1 Základní mzdové formy 

a) Časová mzda – taková částka, kterou je zaměstnanec odměněn za svou 

odvedenou práci. Tato mzdová forma tvoří zpravidla největší část celkové 

odměny zaměstnance i v případě, že je doplněná o některou z pobídkových  

či výkonových forem. Každá společnost by měla směřovat k vytvoření 

spravedlivého systému časových mezd, neboť ty tvoří dobré jméno a dobrou 

pověst společnosti. [10] Existují dva typy časových mezd, a to hodinová  

a měsíční časová mzda.  

Časová mzda hodinová – ta se určuje pomocí součinu mzdového tarifu a počtu 

odpracovaných hodin (typická pro dělnické kategorie). 

Časová mzda měsíční – ta se určuje pomocí mzdového tarifu, který je 

stanovený na období kalendářního měsíce. [4]  

Časová mzda je tvořena tarify, které vycházejí z relevantní hodnoty práce  

ve společnosti s ohledem na vnější faktory. 
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Během sestavování časových mezd je třeba vzít v úvahu následující otázky: 

o Jak vysoká by měla být nabídnuta mzda za určitou práci, aby společnost 

získala potřebné množství kvalifikovaných zaměstnanců a aby tito zůstali 

společnosti loajální. 

o Zda je pro společnost vhodné při rozhodování o časové mzdě zahrnout také 

senioritu nebo zásluhy. 

o Zda je moudré pro zaměstnance, kteří vykonávají stejnou nebo podobnou 

práci, nabídnout více než jeden tarif. 

o Co je možné brát jako dostatečný rozdíl u tarifu mezi pracovními místy, která 

vyžadují různé znalosti, dovednosti, odpovědnosti a povinnosti. 

o Zda organizace chce při stanovení mezd brát také v úvahu nebezpečné  

a obtížné pracovní podmínky. 

o Zda mají být mezi pracovními místy, která mají různou hodnotu, také rozdíly 

v úrovni růstu mezd. 

o V případě, že zaměstnanci mají možnost být povýšeni, určit, jaký by měl být 

vztah mezi tímto postupem na lepší pracovní pozici a změnou základní mzdy. 

o Zda zaměstnanci mohou v souladu s legislativou získat vyšší tarif, než jaké je 

stanovené maximum a naopak nižší, než je stanovené minimum, co by mohlo 

být důvodem uznání takové odchylky. 

o Jak se současný systém mezd přizpůsobí celkovým změnám, růstu mezd, 

růstu přidané hodnoty, životních nákladů a konkurenceschopnosti a jiným 

změnám, které se netýkají délky zaměstnání, výkonu nebo změnám 

odpovědnosti a povinností zaměstnance. [5] 

Mezi výhody časové mzdy patří zejména její jednoduchost, administrativní  

a finanční nenáročnost, pomáhá lépe plánovat a odhadovat mzdové náklady,  

pro zaměstnance je srozumitelná a oceňují její stabilitu, ve srovnání s odměnami, 

které jsou například odvozovány od výkonu nebo jiných zásluh, nezpůsobuje 

tolik sporů a nelibostí zaměstnanců. [4] 

Mezi nevýhody časové mzdy patří fakt, že pro zaměstnance nemá dostatečně 

motivující charakter, nenutí je ke zvyšování výkonu a produktivity práce, 

dovoluje nevýkonným zaměstnancům parazitovat na těch výkonných a je časově 

náročná na kontrolu zaměstnanců a mnohdy dochází na pracovišti k nucení,  

aby zaměstnanci vůbec plnili své pracovní povinnosti. [4] 
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Použití časové mzdy je vhodné hlavně pro pracovní pozice: 

o Kde je těžké posoudit množství a kvalitu práce. 

o Kdy potřeba práce má fluktuační charakter. 

o Kdy zaměstnanec nemá vliv na množství práce. 

o Když jsou pro pracovní pozici důležitější jiné požadavky, než je výkon  

nebo množství. [4]  

 

b) Úkolová mzda – úkolová mzda je nejjednodušší a nejpoužívanější typ 

pobídkové formy, kdy je zaměstnanec odměněn za každou jednotku odvedené 

práce. [9] Mzda zaměstnance je tedy dána součinem počtu odpracovaných 

jednotek a odměny za jednotku práce. Odměna za jednotku práce se většinou 

určuje stanovením spravedlivé odměny pro průměrného zaměstnance. [4] 

Existují dva typy úkolové mzdy, a to úkolová mzda s rovnoměrným průběhem  

a úkolová mzda s diferencovaným průběhem závislosti mzdy na výkonu. 

Úkolová mzda s rovnoměrným průběhem, kdy je mzda zaměstnance 

násobkem počtu odpracovaných jednotek práce a odměny za jednotku práce, 

která bývá postavena na tom, co se považuje za spravedlivou odměnu  

pro průměrného zaměstnance.  

Úkolová mzda s diferencovaným průběhem závislosti mzdy na výkonu,  

kdy je dána jen jedna sazba za kus výroby pro všechny akceptovatelné kusy  

až do určité normy nebo určeného množství. Když vyrobené množství překročí 

stanovenou normu, využívá se vyšší sazba za vyrobený kus. V opačném případě, 

kdy norma není splněna, je možné zaměstnance penalizovat. [9] 

Dále existují individuální úkolová mzda, kolektivní úkolová mzda, operační 

kolektivní úkolová mzda a akordní úkolová mzda. 

Individuální úkolová mzda, kterou jsou odměňování ti zaměstnanci, u kterých 

je kladen důraz na množství odvedeného výkonu a tento výkon může být 

spolehlivě měřitelný. Výhodou této mzdy je těsná vazba množství výkonu  

na velikost mzdy. To však souvisí i s určitými problémy typu přílišného 

fyzického vyčerpání zaměstnance, nedodržování technologických postupů, apod. 

Kolektivní úkolová mzda, kterou jsou odměňovány skupiny zaměstnanců,  

u kterých výkon nemůže být spolehlivě měřitelný (například kvůli použité 

technologii, technice, organizaci výroby a práce, apod.).  
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Operační kolektivní úkolová mzda se používá v případě, kdy skupina 

zaměstnanců se stejnou kvalifikační strukturou vykonává současně stejný 

pracovní úkon. 

Akordní úkolová mzda je taková, kdy se mzdová sazba vztahuje na provedení 

celku pracovních operací, kdy pracovní proces může probíhat paralelně  

či postupně na více pracovištích. Tyto pracovní procesy vykonávají zaměstnanci 

s různou profesí a různou kvalifikací. [8] 

„Pro uplatnění úkolové mzdy je třeba zajistit, aby množství a kvalita odvedené 

práce byly zjistitelné a kontrolovatelné, aby výkon byl pracovníkem ovlivnitelný, 

aby jeho práce byla náležitě organizačně zabezpečena a on mohl plně využívat 

fondu své pracovní doby, aby byly jasně stanoveny a kontrolovány technologické 

a pracovní postupy a zásady hospodaření se zdroji a aby nebylo ohroženo zdraví 

a bezpečnost pracovníka jako důsledek jeho úsilí o vyšší výkon.“ [9, str. 267]  

Mezi výhody úkolové mzdy patří motivování zaměstnance k lepšímu výkonu, 

s růstem výkonu může dojít ke kratším dobám strávených nad jednotkou práce  

a tím ke snižování nákladů a zároveň k vyšším výdělkům. Navíc není třeba 

vynakládat tolik času na kontrolu zaměstnanců. 

Mezi nevýhody této mzdové formy patří její finanční náročnost při jejím 

zavedení a následném udržování, což vede zároveň k důrazu na kvalitu 

organizace práce, při stanovování odměn za jednotku práce může vzniknout 

spousta rozporů, růst výkonnosti a produktivity může vést ke snižování kvality  

a jakosti výroby. [4] 

 

c) Mzda za očekávaný výsledek práce – „Účelem této formy mzdy je vytvořit 

výdělkovou jistotu pro zaměstnance za podmínky, že v souladu s individuální 

výkonností zaměstnance může podnik počítat s určitým pracovním výsledkem  

a ochotou pracovníka změnit pracovní metody.“ [8, str. 102] V podstatě se jedná 

o to, že je zaměstnanec odměněn za dohodnutý soubor prací a za dohodnutý 

výkon, který je zaměstnanec vázán vykonat za předem stanovené období,  

ve stanovené kvantitě a kvalitě. Aby mohla společnost využívat tohoto systému 

odměňování, musí dobře znát schopnosti svých zaměstnanců plnit své pracovní 

úkoly, a tak ho už nemusí průběžně kontrolovat. Na základě tohoto očekávání 

mu vyplácí v pravidelných dávkách mzdu za očekávaný výsledek, který již 

obsahuje určitou výkonnostní složku.  
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           Mezi důležité předpoklady uplatnění této mzdové formy patří: 

o Pečlivé naplánování. 

o Přítomnost odůvodněných norem spotřeby práce. 

o Vytvoření žádoucích podmínek pro zaměstnance. 

o Jasné stanovení předpokládaných výsledků a způsoby, jak je kontrolovat. 

o Určení pracovních postupů a postupů pro hodnocení výsledků. [5] 

 

      Mzdy za očekávané výsledky práce mají trojí podobu: 

o Smluvní mzda – dohodnutá mzda za splnění stanovených úkolů, stanovených 

výkonů za určitý časový úsek. Očekávaný výsledek je stanoven s ohledem 

 na minulé výkony, kvality a hospodárné chování zaměstnance.  

o Mzda s měřeným denním výkonem – tvoří pevnou časovou mzdu, která může 

být modifikována po hodnocení práce zaměstnance. Výkon zaměstnance je 

neustále sledován a může docházet k průběžné motivaci vedoucího 

zaměstnance ke zvyšování výkonu. Pokud společnost uzná  

za vhodné, může být tato mzda obohacena o individuální příplatek za lepší 

výkon.  

o Programová mzda – je pevná mzda, kterou je zaměstnanec odměněn  

za splnění stanoveného pracovního úkolu, ve stanovené kvalitě, kvantitě  

a za stanovenou dobu provedení. Součástí této mzdy je i variabilní složka,  

o kterou může zaměstnanec přijít v případě nedodržení některého kritéria 

provedení pracovního úkolu.  

 

d) Podílová (provizní) mzda – v tomto případě je odměna zaměstnance úplně 

nebo částečně závislá na prodaném množství, jedná se o přímou podílovou 

mzdu. Druhou možností může být, když má zaměstnanec určený základní plat,  

ke kterému se připočítává provize za prodané množství. 

Další formou podílové mzdy je zálohovaná podílová (provizní) mzda, kdy je 

zaměstnanci poskytnuta měsíční záloha, která se následně odečte od jeho 

provize. Je to vhodné hlavně v případě, kdy je prodej závislý na měsíčních 

nebo sezónních výkyvech.  

Podílová mzda má hlavní výhodu v přímém vztahu odměny a výkonu.  

To znamená, že když zaměstnanec nebude podávat dostatečný výkon, nebude 

náležitě odměněn. Nevýhodou této mzdy je, že může být ovlivněna faktory,  
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nad kterými zaměstnanec nemusí mít kontrolu (např. výrobek může být nahrazen 

lepším a levnějším konkurenčním výrobkem, změní se preference zákazníků, 

apod.) [9]   

 

e) Mzdy a platy za znalosti a dovednosti – v tomto případě se jedná  

o pobídkový způsob odměňování. Odměna je závislá na schopnosti zaměstnance 

kvalifikovaně a efektivně plnit pracovní úkoly více pracovních míst nebo prací. 

Základ je ve stanovení žádoucích znalostí a dovedností pro určité, široce pojaté 

zaměstnání (např. údržbáři). Ty se následně utřídí do vytvořené matice řad 

znalostí a dovedností, které se liší různou úrovní. Pro podskupiny tohoto 

zaměstnání (např. údržbář strojů) je stanoven základní požadavek na znalosti  

a dovednosti. Těmto pak odpovídá základní mzda či plat. V případě, že dojde 

k rozšíření znalostí a dovedností ve stejné nebo vyšší úrovni, ty jsou pak 

odměňovány zvlášť. V současné době existují 3 přístupy v tomto systému 

odměňování: 

o Hierarchický model – sestavuje znalosti a dovednosti hierarchicky. 

Složitější znalosti a dovednosti jsou nad dřívějšími znalostmi a dovednostmi. 

Zaměstnanci postupují od prvního stupně. Mzda se jim zvyšuje 

s postoupením na vyšší úroveň. 

o Model stavebních bloků – tento model předpokládá, že znalosti a dovednosti 

na sobě nejsou závislé a lze je tedy získat v jakémkoliv pořadí. Zaměstnanci 

většinou začínají v jistém bloku prací. Zvládání znalostí  

a dovedností jiných bloků tak může souviset s potřebami společnosti nebo  

se zájmy zaměstnanců.  

o Model bodových přírůstků – tento je podobný modelu stavebních bloků. 

Většinou je využit tehdy, když se vyskytuje hodně nových znalostí nebo 

dovedností, které zaměstnanci mohou získat, ale jejich hodnota je jiná.  

Ke všem skupinám znalostí či dovedností jsou přiřazeny bodové hodnoty. 

Pracovníci mohou body získat tak, že tyto znalosti nebo dovednosti ovládají. 

[9] 

 

2.7.2 Zásluhové odměňování – tyto mzdové formy většinou odměňují výkon či zásluhy 

(popř. obojí). Prostřednictvím těchto zásahových forem odměňování se vedoucí 

zaměstnanec snaží motivovat zaměstnance k většímu výkonu. [4]  
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a) Odměňování podle výkonu  

Podmínkou je, že alespoň část mzdy je závislá na výkonu, který však musí být 

měřitelný, ale její výše není dopředu určena. Efektivnost výkonového systému 

odměňování je především dána následujícími podmínkami: 

o Výkonové cíle by měly navazovat na strategické cíle společnosti. 

o Systém by měl mít podporu zainteresovaných zaměstnanců. 

o Důraz na komunikaci se zaměstnanci a managementem pro správné 

pochopení tohoto systému odměňování, manažeři by měli být pečlivě 

proškoleni. 

o Není složitý. 

o Na jeho sestavení by se měl podílet i management prvního stupně. 

 

Zda tento typ odměňování bude působit motivačně, je závislé na splnění určitých 

kritérií: 

o Odměna musí být napojená na předem určený výkon nebo pracovní cíl. 

o Odměna je závislá na objektivním hodnocení pracovních výsledků.  

Tyto výsledky musí být zaměstnanci ovlivnitelné. 

o Stanovené cíle musí být realistické. 

o Odměna je jistá a musí být závislá na vlastním výkonu zaměstnance a výše 

odměny musí být taková, aby vynaložené úsilí zaměstnance stálo za to. 

o Odměna musí být splatná ihned po splnění cíle, po odvedení výkonu. 

o Pro uznání odměny jsou jasně stanovená pravidla. [4] 

 

Nástroje výkonového odměňování 

o Odměna za úsporu času – tou se odměňuje zaměstnanec, který vykoná svou 

práci za dobu kratší, než je uvedená ve standardech společnosti. Její použití  

je nejvhodnější pro dělníky. [9]  

 

o Osobní ohodnocení – slouží k ohodnocení náročnosti práce a dlouhodobě 

dosažených výsledků. Velikost této odměny je dána určeným procentem 

základního platu. Je však stanoveno procentní maximum, kterého ohodnocení 

může dosáhnout. [9] 
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o Prémie – nejčastěji poskytovaná forma odměn. Jsou poskytovány k časové 

nebo úkolové mzdě. Známe dva druhy prémií: 

- Periodicky se opakující prémie za uplynulé období – pravidla jsou 

předem stanovena. Je závislá na splnění daného ukazatele. Má předem 

stanovenou sazbu a váže se k předem určenému období. [9] Tento typ 

prémie může mít jak individuální, tak skupinový charakter. [4] 

- Jednorázová prémie – tou se odměňuje mimořádný výkon zaměstnance, 

vynikající plnění pracovních povinností, iniciativa, pracovní chování. 

Tato prémie může mít jak peněžní, tak nepeněžní podobu (věcnou, 

dovolená navíc, apod.). [9] 

o Podíl na výsledcích hospodaření organizace – tato forma se týká především 

podnikové sféry, může mít tři varianty: 

- Podíl na zisku – nejčastější forma. Mezi zaměstnance je rozděleno 

stanovené pevné procento zisku. Toto procento může být mezi 

jednotlivými společnostmi odlišné. Podíl na zisku je závislý na velikosti 

základní mzdy nebo platu nebo pracovní pozice v hierarchické struktuře 

společnosti. Procento podílu může být pro zaměstnance stejné,  

ale zároveň se může lišit v závislosti na důležitosti pracovního místa  

pro společnost, podle výkonu, apod.  

- Podíl na výnosu – ten se může například týkat obratu, přidané hodnoty, 

apod. 

- Podíl na výkonu – ten může být závislý na objemu výroby, úspoře 

nákladů, přírůstku produktivity, apod. [9] 

 

o Provize – v tomhle případě je odměna zcela nebo zčásti závislá na objemu 

prodeje, který zaměstnanec uskuteční nebo na objemu poskytnutých služeb. 

Když je odměna závislá na objemu prodeje zcela, jedná se o přímou 

podílovou mzdu. V druhém případě zaměstnanec dostává stabilní mzdu  

a k té se připočítává provize za prodané množství nebo poskytnuté služby. [4] 

 

o Zaměstnanecké akcie – těchto systémů je více druhů, některé jsou určeny 

přímo pro manažery, některé pro zaměstnance. Společnost nabídne ke koupi 

své akcie po stanovenou dobu za stanovenou cenu. To vše je závislé na délce 

pracovního poměru, mzdě a zisku společnosti. Tento systém může být 
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výhodný jak pro zaměstnance (výhodněji daněný zdroj příjmu),  

tak pro samotnou společnost (daňové výhody, růst zainteresovanosti 

zaměstnanců na výkonu společnosti, apod.) 

 

b) Odměňování podle schopností – tímto způsobem jsou zaměstnanci 

odměňování na základě hodnocení jejich schopností pracovat, nikoliv podle 

kvality nebo množství odvedené práce. Na základě tohoto hodnocení  

se zaměstnancům zvyšuje nebo snižuje mzda. Nevýhodou tohoto systému  

je obtížnost posouzení úrovně schopností, jelikož se většinou jedná o složité 

kvantifikovatelné vlastnosti člověka. V praxi se spíše setkáváme 

s kombinovanou formou odměňování, kdy jsou zaměstnanci odměňování jak 

podle jejich schopností, tak podle jejich výkonu. [4] 

 

c) Odměňování podle dovedností – v tomto případě je výše mzdy závislá  

na rozsahu, druhu a hloubce dovedností zaměstnance, které získal  

a ve společnosti je využívá. Získávání dovedností může být: 

o Horizontální – takové, které jsou vyžadované k vykonání širšího okruhu 

úkolů. 

o Vertikální – takové dovednosti potřebné k vykonávání práce na vyšší úrovni, 

či prohlubování současných dovedností. [4] 

 

d) Odměňování podle přínosu – tímto způsobem jsou zaměstnanci odměňování 

nejen za to, čeho v organizaci dosáhli, ale také jak toho dosáhli. Je to tedy 

kombinace odměňování za výsledky a za schopnosti. [4] 

 

2.7.3 Dodatkové formy odměňování – tyto formy mohou, ale nemusí být v závislosti  

na výkonu vypláceny jednorázově či opakovaně, určeny jen pro některé zaměstnance 

nebo pro všechny. [4] 

 

a) Příplatky – ty mohou být jak povinné (součástí právních norem),  

tak nepovinné. Příplatky jsou takové mzdové složky, na kterých se společnost 

dohodla s odbory během kolektivního vyjednávání nebo je svým zaměstnancům 

poskytuje dobrovolně.  
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o Povinné příplatky: příplatek za práci přesčas, za práci za svátek, v sobotu  

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

apod. 

o Nepovinné příplatky: příplatky na oděv, na ubytování, na dopravu  

do zaměstnání, apod. [9] 

 

b) Třináctý plat, vánoční příspěvek, příspěvek na dovolenou, apod. – jsou to 

odměny, které poskytuje zaměstnavatel například v návaznosti na plnění zisku, 

mnohdy je tato odměna vyplácená na základě jednání s odbory. [4] 

 

2.8 Celková odměna 

Celková odměna je taková, která obsahuje všechny typy odměn a vše, čeho si zaměstnanci 

ve společnosti cení. Celková odměna je rozhodující při zvládání problémů, které souvisejí  

se získáváním zaměstnanců, jejich udržením ve společnosti a zároveň je nástrojem 

ovlivňování chování. [2] 

 

2.9 Hodnocení práce a zaměstnanců 

Hodnocení práce je systematické stanovování hodnoty všech prací nebo pracovních míst  

v relaci k jiným pracím nebo pracovním funkcím v organizaci. Tento proces se využívá  

pro potřeby tvorby mzdových struktur, ne však pro hodnocení výkonu zaměstnanců, kteří 

vykovávají práci nebo zastávají pracovní místo. To je pak funkce mzdových forem. [9]  

Hodnocení zaměstnanců bývá ve většině případů nástrojem ve službách odměňování.  

Při plánování systému hodnocení je nutné dbát hlavně na provázání s: 

 „náplní práce, která formuluje základní očekávání a smysl dané pozice, 

 motivačním systémem a dalšími personálními činnostmi, 

 kompetenčním modelem, který vytváří základ pro několik zaměstnanců, 

 personální strategií, která je odvozena od firemní strategie, 

 firemní kulturou“ [6, str. 16] 

Je samozřejmostí, že cíle a úkoly, které si společnost stanoví v rámci hodnocení, musí 

navazovat na cíle celé společnosti.  
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2.9.1 Oblasti hodnocení zaměstnanců 

V současnosti můžeme rozlišit tři oblasti hodnocení zaměstnanců. Efektivní hodnocení  

se musí zaměřovat na všechny tři oblasti. Záleží však na povaze funkce, zda se více 

hodnotitel zaměří na první, druhou nebo třetí oblast. 

a) Výstup – výstupem jsou nejčastěji výkony, výsledky, které jsou snadno 

měřitelné.  

o Přímé hodnocení výstupu může hodnotit výkon nebo výsledek, který lze 

vyjádřit v číslech a lze jej rozlišit. Takto můžeme hodnotit například obrat, 

množství chyb, množství obchodních jednání, apod. 

o Nepřímé hodnocení výstupu hodnotí výsledky na základě stupnice, na které 

se odhaduje hodnota výsledku. 

b) Vstup – mezi hodnocené vstupy se nejčastěji zahrnuje všechno, co zaměstnanec 

vkládá do své práce. V rámci toho se hodnotí jak kompetence, tak zkušenosti. 

c) Proces – v rámci procesu se hodnotí přístup zaměstnance k různým zadáním, 

pracovním úkolům a podobně. Jednoduše se jedná o to, jak se zaměstnanec 

chová během vykonávání své pracovní povinnosti. Hodnocení procesu je střední 

článek mezi dvěma předchozími oblastmi hodnocení. [6] 

 

2.9.2 Cíle hodnocení zaměstnanců 

Cílů hodnocení zaměstnanců může být několik, mezi nejdůležitější patři: 

 Sledovat výkon v minulosti ve vztahu ke stanoveným normám a cílům. 

 Pomáhat při rozhodování v tématech, která se týkají odměňování. 

 Objevit potenciál zaměstnance. 

 Předávat zaměstnanci zpětnou vazbu, aby měl přehled, jak se mu v práci daří. 

 Objevit potřeby v oblasti rozvoje. 

 Dávat zaměstnanci možnost konzultovat své ambice s jeho nadřízeným. 

 Určování cílů a postupů, jak chce společnost těchto cílů dosáhnout. [6] 

 

2.10 Odborové organizace  

Odborové organizace slouží k zastupování zaměstnanců v kolektivním vyjednávání. Některé 

profesionální kategorie, jakou jsou lékaři, učitelé, zdravotní sestry a státní zaměstnanci, mají 

své vlastní profesionální organizace, které mimo odborových úkolů plní i ty spojené 

s postavením těchto profesí. [11] 
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2.11 Kolektivní vyjednávání 

Zákon č.2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání upravuje kolektivní vyjednávání mezi 

příslušnými odborovými orgány odborových organizací a zaměstnavateli a určuje obsah 

kolektivní smlouvy. Cílem kolektivního vyjednávání je uzavření kolektivní smlouvy. [11] 

 

2.12 Kolektivní smlouva  

„Kolektivní smlouva je právním úkonem účastníků, který směřuje ke vzniku, změně nebo 

zániku těch práv nebo povinností, které právní předpisy s takovým projevem spojují. Je to 

shodný a souhlasný projev vůle příslušných odborových orgánů a zaměstnavatelů, 

popřípadě jejich organizací“.[11, str. 167]  

„Za zaměstnance smí kolektivní smlouvu uzavřít pouze odborová organizace [13, §22], 

v kolektivní smlouvě je možné upravit mzdová nebo platová práva a ostatní práva 

zaměstnanců v pracovněprávních vztazích, jakož i práva nebo povinnosti smluvních stran 

této smlouvy“. [13, §23, odst. 1]. 

Kolektivní smlouva se stává neplatnou, pokud je v rozporu s právními předpisy, upravuje 

nároky na zaměstnance v menším rozsahu než kolektivní smlouva vyššího stupně nebo 

pokud zajišťuje zaměstnancům mzdové nároky ve větší míře, než jaká je stanovena 

v kolektivní smlouvě vyššího stupně jako nejvíce přípustnou, a to ve chvíli, kdy přesáhne 

nejvyšší přípustnou míru. [11] 

 

Druhy kolektivních smluv: 

a) Podniková kolektivní smlouva – uzavírá se mezi 

zaměstnavatelem/zaměstnavateli a odborovou organizací/odborovými 

organizacemi, které působí u zaměstnavatele (v této kolektivní smlouvě nejdou 

upravit práva a povinnosti zaměstnavatelů v nižším rozsahu než přiznává 

kolektivní smlouva vyššího stupně).  

b) Kolektivní smlouva vyššího stupně – uzavírá se mezi organizací/organizacemi 

zaměstnavatelů a odborovou organizací/organizacemi. Kolektivní smlouva  

je mimo její účastníky závazná také pro: 

o Zaměstnavatele jako členy organizace zaměstnavatelů, která uzavřela 

kolektivní smlouvu vyššího stupně a pro ty zaměstnavatele, kteří v době 

účinnosti kolektivní smlouvy z organizace zaměstnavatelů vystoupili. 
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o Zaměstnance, za které uzavřela kolektivní smlouvu odborová/odborové 

organizace. 

o Odborové organizace, za které uzavřela kolektivní smlouvu vyššího stupně 

odborová organizace. 

 

Platnost a účinnost kolektivní smlouvy 

Platnost kolektivní smlouvy je podmíněna: 

 Písemnou formou. 

 Podpisem oprávněného zástupce daného odborového orgánu a zaměstnavatele 

(případně zástupce organizace zaměstnavatelů) na stejné listině. 

Účinnost kolektivní smlouvy se sjednává v případě, kdy se uzavírá na výslovně určenou 

dobu. [11] 
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3. PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE 

ČSAD Frýdek - Místek a.s. je člen skupiny 3ČSAD. K ní dále patří ČSAD Havířov a.s.  

a ČSAD Karviná a.s. Pro účely této práce se budeme zabývat pouze společností ČSAD  

Frýdek - Místek a.s. 

V této kapitole se budeme věnovat popisu profilu společnosti, krátce její historii, činnostem, 

jimiž se společnost zabývá, odborům společnosti, organizační struktuře a struktuře 

zaměstnanců  

ve společnosti ČSAD Frýdek - Místek a.s.  

Veškeré údaje o společnosti ČSAD Frýdek - Místek a.s. v této části práce budou čerpány 

z interních zdrojů společnosti. Společnost si nepřeje zveřejňovat výčet těchto dokumentů.  

 

3.1 O společnosti 

Obr. 3.1 Logo společnosti [14] 

 

Profil společnosti 

Společnost ČSAD Frýdek - Místek a.s. patří do skupiny dopravních společností, která  

se zabývá poskytováním komplexních služeb osobní dopravy, nákladní dopravy, servisních 

a ostatních služeb.  

Dnes patří ČSAD Frýdek - Místek a.s. k nejvýznamnějším dopravním společnostem v rámci 

Moravskoslezského kraje a zároveň patří do desítky největších dopravních společností 

v rámci České republiky. Je držitelem certifikátu systému řízení jakosti podle požadavku 

normy ČSN EN ISO 9001:2000 od mezinárodní akreditované certifikační společnosti 

DEKRA Certification GmbH. 

V rámci aktivit v oblasti životního prostředí se společnost zapojila do projektu Ekoenergie, 

který je zaměřený na využití obnovitelných zdrojů energie. [14] 
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Vize společnosti 

Společnost ČSAD Frýdek – Místek a.s. chce být preferovaným dodavatelem služeb. Pro své 

zákazníky a cestující chce dále být důvěryhodnou společností, ve všech ohledech poskytovat 

kvalitní služby a neustále pracovat na jejich zlepšení. Součástí vize je také zvyšování tržní 

hodnoty společnosti v souladu s profesními, etickými a právními principy. [14] 

 

3.2 Historie 

Akciová společnost byla založena podle § 172 zák. č. 513/1991 Sb. Obchodního zákoníku. 

Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku České republiky se sídlem 

v Praze 1, Gorkého náměstí 32. 

Akciová společnost ČSAD Frýdek - Místek a.s. byla založena dne 30. 4. 1992 jako 

samostatná akciová společnost na základě schváleného privatizačního projektu  

a prohlášením Fondu národního majetku České republiky o založení akciové společnosti. 

Vznikla dnem zápisu do obchodního rejstříku Krajského soudu v Ostravě dne 30. 4. 1992.  

Tímto zároveň došlo k přeměně dřívějších závodů státních podniků ČSAD Ostrava  

na soukromé komerční společnosti. 

V roce 1997 došlo k začlenění této společnosti do skupiny obchodních, dopravních  

a výrobních společností sdružených kolem společnosti CIDEM Hranice, a.s. [14] 

 

3.3 Základní údaje o společnosti ČSAD Frýdek - Místek a.s. 

Sídlo společnosti se dle obchodního rejstříku nachází na ulici a adrese: 

Politických obětí 2238  

Frýdek-Místek, 

Vedení společnosti a servisy se nacházejí na adrese: 

Ostravská 264  

Sviadnov. 

IČ: 45192073 

Základní kapitál společnosti činí 88 141 000 Kč, který je rozdělen na 88 141 ks kmenových 

akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč, jež jsou v listinné podobě. Tyto akcie jsou 

veřejně neobchodovatelné. Jediným akcionářem je ČSAD Karviná a.s. [14] 
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Předmětem činnosti této akciové společnosti je zejména: 

 Zahraniční a vnitrostátní nákladní a osobní doprava. 

 Skladování a prodej pohonných hmot a maziv. 

 Pronájem parkovacích ploch. 

 Opravy motorových vozidel a karosérií.  

 Nákup, prodej a opravy pneumatik ve vlastním pneuservisu. 

 Vlastní autorizované servisy a pneuservisy, které mohou být využity i jinými 

dopravci. 

 Reklamní činnost a marketing. 

 

Obchodní aktivity společnosti jsou zaměřeny na oblast: 

a) Nákladní dopravy (dále jen „ND“), která je především orientována na: 

o Mezinárodní kamionovou dopravu. 

o Vnitrostátní dálkovou dopravu. 

o Rozvoz piva a potravinářských výrobků. 

o Přepravu technických plynů. 

 

b) Osobní dopravy (dále jen „OD“), která zabezpečuje: 

o Pravidelnou OD v regionu Frýdek-Místek. 

o Městskou hromadnou dopravu ve městech Frýdek-Místek a Hranice. 

o Nepravidelnou OD (zájezdová doprava). 

 

c) Servisně opravárenské a obchodní činnosti: 

o Opravárenský servis. 

o Pneuservis. 

o Servis Truck and Bus. 

o Materiálně technické zabezpečení včetně obchodní činnosti (prodej 

pohonných hmot, olejů, maziv, náhradních dílů, technických plynů  

a pneumatik). [14] 
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3.4 Organizační struktura společnosti 

Tato organizační struktura je základní organizační strukturou všech tří společností       

ČSAD a.s. Napříč těmito společnostmi je zavedeno divizní řízení. Všechny divize uvedené 

v organizačním schématu (viz obr. 3.2) jsou také v ČSAD Frýdek - Místek a.s.  

 

Obr.3.2  Organizační struktura společnosti 

 

 

Divize ND:  

 Provádí průzkum trhu v oblasti přepravních potřeb vybraných přepravců s cílem 

zvýšit přepravní výkon na dopravní obslužnosti. 

 Zpracovává podklady pro marketingový plán ND. 

 Zpracovává a realizuje přepravní plán ND. 

 U vybraných zaměstnanců zajišťuje dispečink k realizaci dopravní obslužnosti. 

 Tyto činnosti a služby zajišťuje i pro společnost ČSAD Havířov a.s a to na 

základě mandátní smlouvy.  

 

Divize OD: 

 Zpracovává a realizuje přepravní plán OD. 

 Organizuje a kontroluje péči o svěřený majetek. 

 Ve spolupráci s personálním útvarem organizuje a zajišťuje pravidelné školení 

řidičů. 

 Zpracovává marketingový plán za oblast OD (*. 

 Zajišťuje zveřejnění a přípravu jízdních řádů. 

 Zajišťuje styk s orgány státní správy a samosprávy pro pravidelnou OD (*. 
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 Zajišťuje tarifní a cenovou politiku v oblasti OD (*. 

 Zajišťuje kalkulaci přepravného a zpracování dat v OD, aj. 

 

Divize obchodně technická se dále dělí na: 

a) Opravárenský provoz 

o Organizuje a řídí činnost opravárenského servisu (údržbu a opravy vozového 

parku). 

o Provozuje emisní stanici pro měření výfukových zplodin dieslových motorů. 

o Provádí střední opravy karoserií silničních motorových vozidel. 

o Spolupracuje na plánování a realizaci vozového parku. 

o Provádí průzkum trhu v oblasti opravárenského servisu a získává nové 

zákazníky. 

o Organizuje a kontroluje péči o svěřený majetek. 

o Provádí ekologickou likvidaci vozidel, aj. 

b) Truck and Bus servis  

o Organizuje a řídí činnost opravárenského servisu (údržbu a opravy vozového 

parku). 

o Provádí pozáruční servis vozidel značky Volvo. 

o Provádí ověřování tachografů. 

o Zajišťuje originální náhradní díly značky Volvo a materiál potřebný 

k opravám, aj.  

c) Útvar materiálně-technického zásobování (dále jen „MTZ“) 

o Řídí činnost skladu MTZ (*. 

o Zajišťuje náhradní díly a materiál potřebný k opravám. 

o Zajišťuje provoz čerpací stanice pohonných hmot, včetně prodeje externím 

zákazníkům. 

o Optimalizuje stavy zásob v návaznosti na pravidelné dodávky dodavatelů. 

o Provádí prodej položek MTZ externím odběratelům, aj. 

d) Útvar správy majetku a služeb 

o Organizuje a řídí investiční činnost společnosti. 

o Organizuje a kontroluje péči o majetek společnosti. 

o Vede evidenci nemovitosti včetně staveb. 

o Zabezpečuje přípravu a realizaci záměrů společnosti v oblasti investiční 

výstavby a velkých oprav. 
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o Vede evidenci a zabezpečuje pojištění veškerých dopravních prostředků, aj. 

 

Divize ekonomická: 

 Zajišťuje pořízení a oběh dokladů došlých a vystavených. 

 Řídí a koordinuje ekonomické činnosti organizace 
(*

. 

 Vede účetnictví a finanční výkaznictví (*. 

 Provádí plánovací činnost (*. 

 Zpracovává ekonomické informace a rozbory (*. 

 Zajišťuje provoz hlavní a valutové pokladny, aj. 

 

Útvar generálního ředitele:  

 Zajišťuje operativní řízení společnosti. 

 Organizuje a vykonává správu majetku a majetkových účastí společnosti. 

 Soustřeďuje informace pro vedení společnosti, které jsou významné pro 

rozhodování a vedení představenstva. 

 Zabezpečuje úkoly spojené s řízením jakosti. 

 Zajišťuje kontrolní činnost (*. 

 Vede personální a mzdovou agendu (*. 

 Zajišťuje úkoly na úseku informačních technologií (*. 

 Zajišťuje právní agendu a právní zastupování (*.  

 

Vedoucí výše uvedených divizí jsou jmenování a odvoláváni generálním ředitelem této 

akciové společnosti, který zároveň přímo řídí jejich činnost. Generální ředitel je jmenován  

a odvoláván představenstvem společnosti.  

Všechny tyto divize zajišťují účast svých přímých podřízených zaměstnanců na školeních  

a zajišťují úkoly v oblasti BOZP a PO. [14] 

 

3.5 Vývoj počtu zaměstnanců společnosti 

V současné době společnost ČSAD Frýdek - Místek a.s. zaměstnává 445 zaměstnanců na 

různých pracovních pozicích. V následující tabulce a grafu je zobrazen vývoj fyzického 

stavu zaměstnanců v letech 2008 – 2011, a to vždy ke konci kalendářního roku. [14] 

 

                                                 
(*

  Vybrané činnosti a služby jsou zajišťovány dodavatelskou formou mandátních smluv. 
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Tab. 3.1 Vývoj fyzického stavu zaměstnanců 

Zaměstnanci/roky 2008 2009 2010 2011 

Řidiči ND 109 106 105 160 

Z toho MKD 47 47 49 63 

Řidiči autobusu 171 173 167 170 

Závozníci 11 10 9 6 

Opraváři 40 39 32 28 

Technicko – hospodářští 

pracovníci 

45 42 40 37 

Ostatní pomocný personál 45 47 45 44 

Zaměstnanci celkem 421 417 398 445 

 V roce 2011 byl nárůst počtu zaměstnanců způsoben zavedením nového přepravního 

systému Linde (rozvoz plynů). [14] 

 

Graf 3.1.  Vývoj fyzického stavu zaměstnanců  

 

[14] 

 

3.6 Odbory společnosti 

Ve společnosti ČSAD Frýdek - Místek a.s. působí Základní organizace Odborového svazu 

zaměstnanců dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy (dále jen 

„ZO OS DOSIA“). Zástupci odborové organizace a vedení společnosti se pravidelně, 

minimálně 4x ročně, scházejí k hodnocení plnění kolektivní smlouvy. [14] 
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4. POPIS A ANALÝZA SOUČASNÉHO SYSTÉMU 

ODMĚNOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ 

V této kapitole bude popsáno, jak jsou odměňováni zaměstnanci společnosti ČSAD  

Frýdek - Místek a.s. Dále se více zaměříme na nákladní dopravu a na její část, mezinárodní 

kamionovou dopravu, na kterou bude v další kapitole aplikován návrh řešení změny systému 

odměňování.  

Pro popis systému odměňování ve vybrané organizaci použijeme kolektivní smlouvu, jejíž 

účinnost je od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2013. 

Odměňování se v kolektivní smlouvě věnuje část IV s názvem Mzdová oblast a pak příloha 

Hmotná zainteresovanost. 

4.1. Kolektivní smlouva 

V organizaci ČSAD Frýdek - Místek a.s. je uzavřena kolektivní smlouva (dále je „KS“)  

na roky 2011 – 2013 se ZO OS DOSIA, která upravuje vzájemné vztahy účastníků 

(zaměstnavatelem ČSAD Frýdek - Místek a.s. a zaměstnanci), jejich práva a povinnosti 

v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména pak: 

a) Pracovně-právní oblast, která řeší například: rozvržení pracovní doby, pracovní 

pohotovost, výši výměru dovolené, výši odstupného při ukončení pracovního 

poměru podle § 52 Zákoníku práce písm. a) až c) 

b) Mzdovou oblast, která řeší základní principy odměňování.  

c) Sociální oblast, která řeší například závodní stravování, zdravotní péči a jiné 

firemní benefity.  

Přílohou KS je směrnice SM-52.03 Hmotná zainteresovanost, která jako vnitřní předpis 

v souladu s ustanovením § 305 zákona č. 262/2006 Sb. Zákoníku práce, v platném znění  

a v souladu s ustanovením čl. 4, odst. IV. 4) kolektivní smlouvy, upravuje mzdovou oblast. 

Cílem této směrnice je blíže specifikovat odměňování zaměstnanců zařazených  

do jednotlivých pracovních kategorií.  

Tuto směrnici pro společnost ČSAD Frýdek - Místek a.s. zpracovala manažerka lidských 

zdrojů, vydal ji ekonomický ředitel a po ověření manažerem jakosti ji schválil generální 

ředitel společnosti. [15] 
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4.1.1. Mzdová oblast 

Tato kapitola kolektivní smlouvy popisuje základní principy odměňování, stanovuje nejnižší 

úroveň zaručené mzdy, specifikuje zásady pro přiznání mzdového tarifu. Zabývá  

se mzdovými příplatky, odměnami za pracovní pohotovost a náhradami mezd  

při překážkách v práci. 

a) Zaměstnanci přísluší dohodnutá mzda nejméně ve výši nejnižší úrovně mzdy,  

do které je zaměstnanec zařazen podle charakteru pracovní činnosti (seznam 

jednotlivých činností všech kategorií zaměstnanců a jejich zařazení je dostupný 

v příloze č. 1 a č. 2 této bakalářské práce). Uvedené úrovně platí pro 37,5 

hodinovou týdenní pracovní dobu.  

 

Tab. 4.1.  Základní hodinové, měsíční a smluvní mzdy pro jednotlivé kategorie zaměstnanců 

Základní mzda – hodinová Základní mzda – měsíční 

Skupina prací Kč Skupina prací Kč 

1 43,50    1 8 000    

1.1  44,50    2 8 200    

2 47,00    3 8 400    

2.1  48,00    4 8 600    

3 53,00    5 10 000    

3.1  54,00    6 11 000    

3.2  57,00    7 12 200    

3.3  76,00    8 13 750    

3.4  78,00        

4 54,00        

4.1 61,00        

4.2  71,00        

4.3  76,00        

4.4  78,00        

4.5  81,00        

5 57,50        

6 59,50        

7 61,50        

 

b) Mzdové příplatky: 

o Příplatek za práci přesčas 

Příplatek přísluší ve výši 30% průměrného výdělku. 

o Příplatek za noční práci  

Příplatek přísluší ve výši 10% průměrného výdělku. 
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o Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí 

Tento příplatek lze poskytovat pouze na pracovištích uvedených v nařízení 

v nařízení vlády č. 567/2006 Sb., ve výši 7,- Kč za hodinu práce v tomto 

prostředí. 

o Příplatek za práci o sobotách a nedělích 

Za práci od soboty 0.00 hodin do neděle 24.00 hodin zaměstnanci přísluší 

příplatek ve výši 30% průměrné mzdy. 

o Příplatek za práci na odpolední směně u rovnoměrně rozvržené pracovní 

doby 

Za práci na odpolední směně od 14.00 do 22.00 hodin přísluší zaměstnanci 

příplatek ve výši 1,80 Kč za hodinu práce, nejméně za 4,5 hodiny a nejvýše 

7,5 hodiny. Tento příspěvek se však nevztahuje na zaměstnance v kategorii 

řidičů autobusů a nákladních vozidel a zaměstnanců závodní stráže. 

o Příplatek za vedení čety 

Vedoucímu pracovní čety přísluší příplatek za každou odpracovanou hodinu 

ve výši 4,- Kč, kdy zaměstnanec řídí skupinu alespoň tří dělníků. 

o Příplatek za dělenou směnu 

Příplatek přísluší ve výši 20,- Kč za každou takto strávenou hodinu dělené 

směny.  

 

c) Odměna za pracovní pohotovost mimo pracoviště 

o Pracovní pohotovost řidičů osobní dopravy na nocovnách 

Zaměstnanci přísluší za každou takto strávenou hodinu odměna ve výši  

20,- Kč. 

o Pracovní pohotovost v pravidelné dálkové dopravě osob 

Za každou hodinu pracovní pohotovosti v jednom kalendářním dnu obdrží 

řidič osobní dopravy odměnu ve výši 50,- Kč za každou hodinu pohotovosti. 

o Pracovní pohotovost v nepravidelné dopravě osob 

Za pracovní pohotovost v nepravidelné hromadné dopravě osob obdrží řidič 

osobní dopravy odměnu ve výši 75% přiznaného základního tarifu, přičemž 

do Fondu pracovní doby se započítává 50%. 

o Pracovní pohotovost řidičů v nákladní dopravě 

Za každou hodinu pracovní pohotovosti v nákladní dopravě obdrží řidič 

nákladní dopravy odměnu ve výši 100% přiznaného tarifu. 
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o Pracovní pohotovost mistrů divize osobní dopravy 

Za každou hodinu pracovní pohotovosti v pracovní dny obdrží mistři divize 

osobní dopravy odměnu ve výši 10% průměrného výdělku, ve dnech 

pracovního volna, pracovního klidu a ve svátky potom odměnu ve výši 30% 

průměrného výdělku.  

o Pracovní pohotovost ostatních zaměstnanců  

Za každou hodinu pracovní pohotovosti obdrží ostatní zaměstnanci odměnu 

ve výši 10% průměrného výdělku. 

  

d) Odměna za čekání v linkové dopravě do 50 km 

o Čekání a vyrovnávací doby v MHD 

Za každou hodinu čekání nad 30 minut mezi spoji v jednom kalendářním dnu 

v městské hromadné dopravě osob poskytne zaměstnanec odměnu ve výši 

50,- Kč za každou hodinu.  

o Čekání a vyrovnávací doby v příměstské dopravě do 50 km 

Za každou hodinu pracovní pohotovosti nad 15 minut mezi spoji v jednom 

kalendářním dnu v příměstské hromadné dopravě osob poskytne 

zaměstnavatel odměnu ve výši 50,- Kč za každou hodinu.  

 

e) Odměny řidičů autobusů 

o Individuální odměna ve výši 300,- Kč na 1 zaměstnance a měsíc  

je poskytována při splnění fondu pracovní doby (na to má vliv absence) a její 

přiznání je vyhodnoceno po uplynutí daného měsíce. 

o Osobní ohodnocení ve výši 3,- Kč za odpracovanou hodinu v každém měsíci. 

o Kolektivní odměna je stanovena v měsíčním plánu mzdových prostředků. 

 

f) Náhrada mzdy při překážce v práci 

o Jestliže zaměstnavatel nemůže přidělovat zaměstnanci práci v rozsahu 

týdenní pracovní doby z důvodů dočasného omezení poptávky po jím 

poskytovaných službách (částečná nezaměstnanost), náleží zaměstnanci 

náhrada mzdy ve výši 60% průměrného výdělku. [15] 
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4.1.2. Sociální oblast 

V této oblasti jsou řidičům nákladních vozidel poskytovány odměny ve formě: 

a) Závodního stravování, kdy zaměstnavatel umožňuje zaměstnancům, na všech 

směnách stravování, na které poskytuje příspěvek ve výši 27,- Kč z ceny 

jednoho hlavního jídla za směnu. Tento příspěvek není poskytován 

zaměstnancům, kterým již v příslušném měsíci byla vyplacena náhrada 

stravného (převážně řidiči OD a ND), kteří čerpají dovolenou nebo neplacené 

volno, jsou nemocní či nevykonávají v příslušném dni práci dle pracovní 

smlouvy.  

b) Zdravotní péče, kdy zaměstnavatel zabezpečuje preventivní prohlídky řidičů 

včetně uhrazení nutných poplatků za vyšetření. Řidiči jsou povinní absolvovat 

prohlídky vstupní, periodické a mimořádné, a to ve smluvních zařízeních.  

To neplatí v případě zajištění digitálních karet řidičů a psychologických testů  

a obdobných záležitostí, které si řidič musí obstarat ve svém volnu.  

Zaměstnavatel hradí očkování proti chřipce do výše 200,- Kč ročně zaměstnanci, 

který předloží doklad o nákupu očkovací látky. Toto očkování je provedeno 

lékařem poskytujícím závodní preventivní péči. 

Zaměstnavatel se zavazuje uhradit veškeré náklady spojené se zajištěním všech 

předpokladů nutných pro výkon pracovní činnosti, a to včetně nákladů  

na samotné produkty (digitální karty řidičů a psychologické testy, profesní 

průkazy aj.). 

c) Kapitálového životního pojištění, kdy podmínkou plnění této odměny je vznik 

pracovního poměru před 31. 12. 2009 a jeho trvání. Příspěvek je poskytnut  

do kapitálového životního pojištění u Kooperativy pojišťovny, a.s., Vienna 

Insurance Group ve výši 600,- Kč měsíčně první rok, 450,- Kč měsíčně druhý 

rok a 300,- Kč měsíčně třetí rok trvání kolektivní smlouvy. 

d) Daru odborové organizaci, kdy se zaměstnavatel zaručuje poskytnout 

každoročně finanční dar pro financování kultury, na podporu a ochranu mládeže, 

na sociální, zdravotnické, humanitární a jiné účely ve výši 600,- Kč na jednoho 

zaměstnance podle přepočítaného stavu zaměstnanců k 31. 12. předchozího 

roku. 

e) Zaměstnaneckých slev jízdného, které se poskytují zaměstnancům v hlavním 

pracovním poměru, bývalým zaměstnancům a rodinným příslušníkům 

zaměstnance: 
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o Manželům, manželkám. 

o Dětem – vlastním, nevlastním i adoptovaným. 

o Registrovaným partnerům, druhům, družkám.   

f) Ošacovací řád, který řeší poskytování ochranných oděvních pracovních 

pomůcek. [15] 

 

4.1.3. Směrnice o Hmotné zainteresovanosti 

Přílohou kolektivní smlouvy je směrnice „hmotná zainteresovanost“, jejímž cílem je blíže 

specifikovat odměňování zaměstnanců zařazených do jednotlivých pracovních kategorií.  

 

a) Časovou mzdou hodinovou jsou odměňováni zaměstnanci v pracovní kategorii 

uvedené v následující tabulce:  

 

Tab. 4.2. Zařazení pracovních kategorií do skupin prací 

Pracovní kategorie Skupina prací 

Řidič autobusu  3.3 – 3.4 

Dělník v dopravě  1 – 3 

Opravář (automechanik) 4.1 – 4.5 

Ostatní dělníci (dělník skladu, údržbář,…) Výčet kategorií dle přílohy 1 

Závodní stráž 1.1, 2.1, 3.1 

 

b) Časovou mzdou měsíční jsou odměňováni technicko-hospodářští pracovníci 

(dále jen „THP“). Výčet funkcí této kategorie a jejich zařazení je uvedeno 

v příloze 2. 

c) Úkolová mzda, podílová mzda. Těmito jsou odměňováni zaměstnanci v pracovní 

kategorii řidič nákladní dopravy (dále jen „ŘND“) a závozník.   

 

Tab. 4.3 Zařazení pracovních kategorií do skupin prací 

Pracovní kategorie Skupina prací 

ŘND 3.2 

Závozník 1 
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K těmto jednotlivým mzdovým formám jsou zaměstnancům dále poskytovány mzdové 

příplatky, prémie a odměny, náhrady mezd dle KS a z této směrnice. [15] 

 

4.1.4. Nákladní doprava a mezinárodní kamionová doprava 

Jednou z hlavních činností akciové společnosti je právě nákladní doprava, která v roce 2011 

vyprodukovala více než 37 % z celkových tržeb společnosti. Z tohoto podílu je 62 % 

zajištěno mezinárodní kamionovou dopravou. Nákladní doprava zajišťuje zejména  

tyto přepravy: 

 Vnitrostátní dálkovou přepravu – přeprava zboží na území České republiky.  

Jedná se především o doplňkové vytížení vozidel za účelem eliminovat počet 

„prázdných“ kilometrů. 

 Služby – například rozvoz piva z pivovaru Nošovice do meziskladů, anebo 

přímo k zákazníkovi. 

 Rozvoz technických plynů (Přepravní systém Linde) – rozvoz plynů v cisternách 

na území České republiky, Polska a Slovenska. 

 Mezinárodní kamionovou dopravu (dále jen „MKD“) – export a import zboží  

z a do České republiky. Hlavně se jedná o přepravy v rámci zemí Evropské unie 

(zejména Německo, Francie, Rakousko, Polsko, Slovensko) a Švýcarska. 

   

V současné době má společnost v oblasti nákladní dopravy k dispozici 87 nákladních 

vozidel a 24 přípojných vozidel, která jsou pravidelně obměňována. Společnost má 

zapůjčených 34 cisteren a 21 nákladních vozidel. Zásadní zastoupení mají vozy značky 

Volvo, které tvoří dominantní část vozového parku. [15] 

 

4.2. Systém odměňování řidičů mezinárodní kamionové dopravy 

Způsob odměňování řidičů ND ve společnosti  ČSAD Frýdek - Místek a.s. je závislý  

na zařazení řidičů do jednotlivých přepravních systémů. Výše uvedené přepravní systémy 

mají různý způsob odměňování. Ve své bakalářské práci se budu zabývat systémem 

odměňování řidičů v přepravním systému MKD. 
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Přepravní systém MKD 

U tohoto přepravního systému je uplatňována kombinace úkolové a časové hodinové mzdy. 

Výše mzdy je závislá na: 

 Počtu ujetých kilometrů, které násobíme danou sazbou, viz příloha 3 této 

bakalářské práce. 

 Počtu obratu nakládky a vykládky zboží, které násobíme sazbou za jedno 

vyložení a naložení, viz příloha 3. 

 Počtu hodin čekání, které násobíme sazbou příslušné úrovně zaručené mzdy. 

 Počtu hodin bezpečnostních přestávek, které násobíme sazbou příslušné úrovně 

zaručené mzdy. 

 Počtu hodin ostatních výkonů (například technické závady, denní kontrola  

a údržba vozidla,…), které násobíme sazbou příslušné úrovně zaručené mzdy. 

 Přítomnosti druhého řidiče. Ta snižuje zápočet fondu pracovní doby za dobu 

jízdy vozidla. Při dvoučlenné osádce se kilometry dělí na polovinu, zápočet 

pracovní doby je 75%. 

 

Dále jsou součástí mzdy: 

 Mzda a příplatek za práci přesčas (fond pracovní doby nad měsíční limit).  

 Příplatek za noční práci. 

 Příplatek za práci v sobotu a neděli. 

 Příplatek za práci ve svátek. 

 

Výše uvedené hodnoty jsou čerpány z dokladu Denní záznam provozu vozidla nákladní 

dopravy (dále jen „DZPVND“), který je v příloze 4 této bakalářské práce a z dokladu Výpis 

z informačního systému Transics, který je v příloze 5 této bakalářské práce.  Zpracovatelka 

mezd jednotlivé údaje postupně zadává do informačního systému, který je pak dále zpracuje. 

  

DZPVND – Předtištěný doklad, který obsahuje údaje o řidiči, vozidle, ujetých kilometrech, 

datu pracovní cesty od do, popis trasy, době provozu vozidla, aj. 

Transics – systém sledování vozového parku. V palubním počítači vozidla je zabudováno 

zařízení, které pomocí GPS komunikuje s dopravci. Datová komunikace poskytuje 

informace v reálném čase o tom, kdy a kde vozidlo zastaví, jak dlouho zůstane na nějakém 

místě a kdy ho opustí a kterou trasou jede. Data získaná z tohoto systému lze dále 
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zpracovávat, dopravci mohou z těchto údajů optimalizovat logistické plánování a mzdovou 

administrativu.  

Výpis informačního systému Transics – elektronický výpis, který nahrazuje DZPVND. 

[15] 

 

Shrnutí: 

Tento postup je časově velmi náročný, složitý a může docházet k růstu četnosti chyb. Další 

nevýhodou čerpání z těchto dokumentů je, že řidiči tohoto přepravního systému jsou 

dlouhodobě na zahraničních pracovních cestách a tyto doklady musí často posílat pomocí 

faxů, e-mailů nebo prostřednictvím zaměstnanců, kteří se vrací do sídla společnosti. Tímto 

dochází k časovým prodlevám, oběh dokladů není pravidelný. Výstupem tohoto zpracování 

je výplatní páska, která je v současné době velice nepřehledná a řidiči mnohdy neví, co která 

položka znamená a jak byla vypočtena. V další kapitole se proto budeme věnovat právě 

návrhu na zjednodušení výše uvedeného systému odměňování řidičů v mezinárodní 

kamionové dopravě.  
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5. FORMULACE VLASTNÍHO NÁVRHU NA ZMĚNU 

SYSTÉMU ODMĚŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ 

Cílem této kapitoly je navrhnout jednodušší systém odměňování řidičů přepravního 

systému MKD tak, že stávající způsob odměňování mzdovou formou úkolové a časové 

mzdy nahradíme mzdovou formou měsíční mzdy. Jelikož kategorie řidičů přepravního 

systému MKD vykazuje pravidelně práci přesčas, při stanovení měsíční mzdy využijeme 

možnost sjednat mzdu ve smlouvě již s přihlédnutím k případné práci přesčas ve smyslu 

novely Zákona č. 262/2006 Sb., Zákoníku práce, §114, ods.3. platné od 1. 1. 2012. „Mzdu 

s přihlédnutím k práci přesčas je možné sjednat nejvýše v rozsahu 150 hodin práce přesčas 

za kalendářní rok“. [13]  

Ze strany zaměstnavatele bylo podmínkou při sestavování návrhu nového systému 

odměňování zachovat stávající objem mzdových prostředků pro vyplácení mezd 

zaměstnancům, který činil 284 000,- Kč za měsíc.  

 

Z celkového počtu zaměstnanců přepravního systému MKD (v roce 2011 bylo celkově 63 

zaměstnanců MKD) si vybereme vzorek 15 řidičů, na kterém budeme návrh aplikovat. 

Hlavním kritériem výběru bylo: 

a) Celková doba zaměstnání u společnosti ČSAD Frýdek - Místek a.s. 

 I. Skupina zaměstnanců: délka pracovního poměru do jednoho roku 

 II. Skupina zaměstnanců: délka pracovního poměru do tří let 

 III. Skupina zaměstnanců: délka pracovního poměru nad tři roky 

b) Zaměstnanci, jejichž objem práce přesčas v kalendářním roce činil 150 hodin  

a více  

c) Zaměstnanci, kteří v průběhu kalendářního roku nečerpali dávky v nemoci 

  

Prvním nejdůležitějším krokem je provést rozbor skladby průměrné měsíční hrubé mzdy. 

Údaje byly čerpány z ročních mzdových listů (dále jen „ML“) zaměstnanců za období roku 

2011 (příloha 6 této bakalářské práce) 

 

Popis tabulky: 

Datum nástupu: údaje čerpáme ze seznamu zaměstnanců v aktuálním pracovním poměru, 

pomocí kterého vypočítáme odpracovanou dobu k  31. 12. 2011. 
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Počet odpracovaných měsíců za rok 2011 je skutečně odpracovaná doba v kalendářním roce 

po vyloučení doby čerpání náhradního volna za práci přesčas do výše 150 hodin za rok. 

Tento údaj je z přehledu o odpracované době, který poskytl vedoucí provozu střediska 

MKD. 

 

Průměrnou měsíční hrubou mzdu vypočteme z údaje ML, kdy hrubý příjem za rok 2011 

dělíme počtem odpracovaných měsíců v roce 2011.  

 

Tab. 5.1 Rozbor skladby průměrné měsíční hrubé mzdy, 1. část 

 

 

Průměrnou měsíční výši příplatků bez přesčasů zjistíme součtem: 

 práci v sobotu a v neděli, 

 práci ve svátek, 

 práci v noci, 

a tuto sumu vydělíme počtem odpracovaných měsíců. 

 

Průměrný měsíční objem přesčasových hodin za rok 2011 zjistíme tak, že celkový roční 

přesčas vydělíme počtem odpracovaných měsíců. 

 

Průměrnou měsíční výši příplatků za přesčas za rok 2011 jsme zjistili podělením celkových 

výší příplatků v Kč počtem odpracovaných měsíců.  
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Měsíční mzdu za práci přesčas včetně příplatků za rok 2011 zjistíme podle vzorce:       (5.1)       

        

 

Legenda: 

PMHM Průměrná měsíční hrubá mzda 

PMVPBP Průměrná měsíční výše příplatků bez přesčasů 

PMOH  Průměrné měsíční odpracované hodiny 

PPPH  Průměrný počet přesčasových hodin v měsíci 

PMVPP Průměrná měsíční výše příplatků za přesčas 

 

Základní měsíční mzdu dostaneme dle vzorce:             (5.2) 

Průměrná měsíční hrubá mzda - průměrná měsíční výše příplatků bez přesčasů -             

mzda za práci přesčas včetně příplatků 

 

Tab. 5.2 Rozbor skladby průměrné měsíční hrubé mzdy, 2. část 

 

Účelem tohoto rozboru bylo rozdělit průměrnou měsíční hrubou mzdu na základní měsíční 

mzdu, příplatky bez přesčasů a mzdu za přesčasy včetně příplatků. Tyto údaje dále 

použijeme v kalkulaci pro návrh řešení.  
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Pro následující výpočty 2012 je třeba si nejprve zjistit průměrný měsíční limit 

odpracovaných hodin pro rok 2012, který činí 163,1 hodin. Také je třeba přihlédnout  

k procentu příplatku za práci přesčas dle KS, který je 30 %  průměrného výdělku. 

 

Díky průměru základní měsíční mzdy, od níž dále odečteme 2 000,- Kč pro účely měsíční 

odměny za kvalitu práce, které jsou požadavkem ze strany zaměstnavatele, dostaneme 

hodnotu základní měsíční mzdy bez přesčasů. Tímto se dostaneme na částku 13 500,- Kč. 

Tuto částku bereme jako návrh základní měsíční mzdy pro skupinu zaměstnanců II. 

Základní měsíční mzdu pro skupinu zaměstnanců I a III navrhujeme diferencovaně, a to  

pro skupinu I - 2 000,- Kč a pro skupinu III +2 000,-Kč. Tuto diferenciaci jsme zvolili 

z důvodu zachování celkového objemu mezd a také proto, aby nám z tohoto objemu 

vycházelo v průměru 15% ze základních mezd na odměny za kvalitu práce.  

 

Základní měsíční mzdu včetně přesčasů (150 hodin ročně) dostaneme pomocí následujícího 

výpočtu:                  (5.3) 

za 163,1 hodin.......... 11 500,- Kč               

12,5 (hodiny nad měsíční odpracovaný limit 150 hodin/ 12 měsíců)............? Kč  

 

881,- Kč = mzda za práci přesčas, kterou musíme vynásobit 30 % příplatků za přesčas. 

Dostaneme částku 1 145,- Kč 

 

U průměrných měsíčních příplatků bez přesčasů za rok 2012 předpokládáme, že se od roku 

2011 nebudou příliš měnit. Proto využijeme již zjištěné hodnoty u průměrných měsíčních 

příplatků bez přesčasů za rok 2011. 

 

Pro určení mzdy a příplatku za práci přesčas nad 150 hodin ročně pro rok  postupujeme  

dle vzorce:          (5.4)      

 

Legenda: 

ZMMBP Základní měsíční mzda bez přesčasů pro rok 2012 
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PMPH  Průměrný měsíční přesčas v hodinách za rok 2011 

 

Konečnou, navrhovanou, hrubou měsíční mzdu pro rok 2012 získáme součtem:         (5.5) 

základní měsíční mzda včetně přesčasů (150 hod ročně) pro rok 2012 +             

průměrná měsíční výše příplatků bez přesčasů pro rok 2012 + měsíční odměna za kvalitu 

práce pro rok 2012 

 

tab. 5.3 Návrh řešení

 

 

Shrnutí 

Přechodem na jiný způsob odměňování, tj. zavedením měsíční mzdy u zaměstnanců  

v kategorii řidič MKD, jsme dosáhli požadovaného výsledku, a to zjednodušení zpracování 

mezd těchto zaměstnanců. Jak už bylo v této bakalářské práci uvedeno, současný systém 

zpracování je velice složitý a časově náročný. V novém systému zpracovatelka již nemusí  

z každého DZPVND pořizovat data (počet km, počet hodin čekání, počet obratů naložení  

a vyložení vozidla aj.) do informačního systému. Základní měsíční mzda každého 

zaměstnance bude navedena do jeho personálního a mzdového modulu v informačním 

systému jako trvalá mzdová složka. Ostatní mzdové složky, jako je mzda za hodiny práce 

přesčas nad limit 12,5 hodiny měsíčně (tj. 1/12 ročního limitu nařízené práce přesčas 150 

hodin) včetně příplatků, ostatní zákonné příplatky (svátek, soboty a neděle) budou 

jednorázově zpracovány v informačním systému vždy na konci kalendářního měsíce 

zadáním hodnot (hodin) získaných z výpisu z informačního systému Transics. 
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Stanovení výše kolektivní odměny pro jednotlivce (průměrnou výši jsem stanovila  

na 2 000,- Kč na zaměstnance) bude provedeno stejným způsobem jako doposud, tj. dle 

hlavních kritérií pro stanovení odměny řidičů nákladní dopravy, která jsou uvedena v příloze 

kolektivní smlouvy – směrnici Hmotná zainteresovanost. 

 

Jelikož navrhované řešení obnáší zařazení zaměstnanců do 3 skupin, bylo nutné stanovit 

kritéria pro toto zařazení a tím zároveň dodržet ustanovení Zákoníku práce,  

kde se uvádí: 

„Za stejnou práci nebo za práci stejné hodnoty přísluší všem zaměstnancům  

u zaměstnavatele stejná mzda, plat nebo odměna z dohody“. [14, § 110, odst. 1] 

Kritéria pro zařazení:  

a) Délka praxe: ta se však bude týkat pouze praxe získané ve společnosti    

Frýdek - Místek a.s., nikoliv jakékoliv dřívější praxe u jiné společnosti. 

Důvodem je motivovat řidiče přepravního systému MKD k dlouhodobému 

setrvání v pracovním poměru u společnosti a tím zaměstnance stabilizovat. 

b) Hodnocení zaměstnance: hodnocení provede přímý nadřízený zaměstnanec. 

Hodnotí se: 

o Kvalita a rozsah vykonané práce, kde hodnotíme kvalitní stránku vykonané 

práce a plnění úkolu v požadovaném množství, práci bez reklamací, stížností, 

připomínek, dodržení pracovní a technologické kázně, absence, efektivnosti 

hospodaření se svěřenými prostředky, způsob zacházení se svěřeným 

majetkem. 

o Dodržování zásad dle manuálu řidiče, který každý řidič obdrží v den nástupu 

do práce. 

o Iniciativa při práci, kde se hodnotí iniciativa při plnění stanovených úkolů, 

iniciativa k řešení problémů a hledání alternativních řešení a návrhů, 

spolupráce s jinými odbornými útvary, organizační schopnosti, předávání 

zkušeností. 

o Spolehlivost a stabilita výkonu, kde se bude hodnotit stabilita, samostatnost 

výkonu svěřené práce, spolehlivost, vstřícnost při plnění pracovních příkazů  

a úkolů, kvalita a včasnost plnění, úroveň řízení a pohotovost. 

Řidič bude o předmětu hodnocení informován během celého kalendářního roku, a tak bude 

upozorněn na případné nedostatky a chyby. Nedojde tedy k případu kritiky zaměstnance  
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na konci kalendářního roku bez předešlého upozornění. Zaměstnanec bude o termínu 

hodnocení upozorněn několik dnů předem, aby se mohl řádně připravit. 

Důvodem této podmínky je zamezit automatickému postupu řidičů po uplynutí doby 

jednoho nebo tří let do vyšší platové skupiny. 

Tento systém odměňování bude zapracován do kolektivní smlouvy, spolu s veškerými 

kritérii, kterou každý nový nastupující zaměstnanec obdrží k prostudování. Tímto bude 

zajištěna informovanost zaměstnanců o možnosti zařazení do vyšších tarifních skupin v této 

kategorii. Při každé změně mzdového tarifu obdrží zaměstnanec od zaměstnavatele nový 

mzdový výměr.  

 

V tomto navrhovaném systému odměňování přepravního systému MKD pomocí zavedení 

měsíční mzdy je mimo zmíněné klady také jeden zápor, a to, že zaměstnanci v platové 

skupině I budou mít na konci měsíce menší mzdu, než by měli v původním systému 

odměňování. To však zároveň znamená, že zaměstnanci zařazení do platové skupiny III 

budou mít vyšší mzdu. Zaměstnanci v platové skupině II na tom budou přibližně stejně.  

Jak už bylo řečeno, předpokládám, že možný postup do vyšší platové skupiny bude 

zaměstnance motivovat tolik, že zůstanou společnosti loajální a budou se snažit podávat  

co nejlepší výkony. 
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6. ZÁVĚR 

Cílem této bakalářské práce bylo zaměřit se na systém odměňování řidičů ve vybrané 

společnosti, a to na systém odměňování řidičů mezinárodní kamionové dopravy, jeho popis 

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

Hlavními podklady pro zpracování praktické části byly interní dokumenty společnosti. 

 

Teoretická části je věnována obecné formulací základních pojmů z oblasti řízení lidských 

zdrojů. Důraz je kladen na oblast odměňování, kde se zaměřuje zejména na popis mzdových 

forem. Základnou pro teoretickou část byla odborná literatura, která se problematikou 

odměňování zabývá. 

 

Praktická část byla rozdělena na tři kapitoly. V první kapitole praktické části byla 

představena mnou vybraná společnost ČSAD Frýdek - Místek a.s. Stručně byl 

charakterizován profil společnosti, její vize, historie a organizační struktura společnosti 

spolu s charakteristikou jejích divizí. Podrobněji jsme se zabývali divizí nákladní dopravy, 

která se velkou částí podílí na tvorbě objemu tržeb společnosti.  

 

Dále bylo zdůrazněno, že ve společnosti působí odborová organizace. Z tohoto důvodu jsme 

se v další kapitole zaměřili na existenci kolektivní smlouvy, která upravuje systém 

odměňování ve společnosti. 

 

V kapitole druhé byl popsán současný systém odměňování zaměstnanců společnosti,  

kde byla představena výše uvedená kolektivní smlouva a její části, které se nejvíce týkají 

tématu této bakalářské práce, a to mzdová oblast, sociální oblast a příloha kolektivní 

smlouvy směrnice Hmotná zainteresovanost. V rámci mzdové oblasti byly vyjmenovány 

jednotlivé příplatky a benefity. V další části této kapitoly byl samostatně popsán systém 

odměňování řidičů v přepravním systému MKD, na který byl aplikován návrh na systém 

nový.   

 

V poslední kapitole se věnujeme formulaci vlastního návrhu na změnu odměňování řidičů 

v přepravním systému MKD. Tato změna spočívá v nahrazení mzdové formy úkolová  

a časová-hodinová mzda za mzdovou formu časová-měsíční mzda. Jsou zde popsány 

nevýhody současného systému odměňování, a to především jeho pracnost a časová 
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náročnost pro zpracovatelky. Na vzorku 15 zaměstnanců, které jsme si podle předem 

určených kritérií rozdělili do tří skupin, bylo nezbytné nejdříve zpracovat rozbor skladby 

hrubé měsíční mzdy za rok 2011. Údaje z tohoto rozboru byly použity pro kalkulaci 

základní měsíční mzdy a kalkulaci dalších mzdových složek (příplatků a odměny). Součtem 

těchto částí mzdy jsme dospěli k celkové výši hrubé měsíční mzdy zaměstnance příslušné 

skupiny pro rok 2012. Požadavkem zaměstnavatele bylo zachovat stávající objem mzdových 

prostředků před změnou v systému odměňování. Součet průměrných měsíčních mezd 

hrubých mezd vybraného vzorku zaměstnanců za rok 2011 činil 284 281,- Kč, a součet 

navrhovaných měsíčních hrubých mezd pro rok 2012 činí 283 495,- Kč. Tento požadavek 

byl dodržen. 

 

Výhoda nového systému odměňování spočívá hlavně v jeho jednoduchosti zpracování a tím 

i menší časové náročnosti pro zpracovatelky. Tuto časovou rezervu mohou využít pro 

zpracování veškeré dokumentace nového přepravního systému Linde, který v současné době 

pro společnost znamená velký nárůst administrativní práce. V neposlední řadě výhodu 

navrženého způsobu odměňování spatřujeme v přehlednosti údajů na výplatní pásce 

zaměstnance.  

 

Navrhovaný systém odměňování zásadně neovlivňuje náklady společnosti, ale jedná se  

o zefektivnění tohoto systému. Důležité pro zaměstnance je, aby věděli, jak je systém 

odměňování nastavený a že je plošně aplikovaný. Zaměstnanec také musí vědět, na čem 

závisí jeho odměna, v našem případě je závislá na kvalitě a rozsahu vykonané práce, 

dodržování zásad dle Manuálu řidiče, iniciativě při práci, spolehlivosti a stabilitě. 

Spravedlivě nastavený systém odměňování vede k dlouhodobému zvyšování pracovní 

výkonnosti zaměstnanců, jejich spokojenosti a stabilizaci. 

 

Závěrem je nutno zdůraznit, že každá změna kolektivní smlouvy, což změna systému 

odměňování je, musí být projednána v rámci kolektivního vyjednávání zástupců vedení 

společnosti se zástupci odborové organizace. Díky informacím paní Naděždy Peřinové, 

která se pravidelně účastní těchto jednání, můžeme konstatovat, že zástupci odborové 

organizace jsou nakloněni ke změnám, které oddělují zaměstnance výkonné od méně 

výkonných.   
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Příloha 1 

 

pracovní místo funkce zkratka KZAM 
Min kvalifikační pož. Tarifní 

zatřídění Vzdělání Praxe 
 

člen závodní stráže   ČZS 51691 zaučení 0,5 m 1.1,2.1,3.1 

zedník   Zd 71218 vyučen 0 m 4.1 - 4.5 

aranžér  A 34711 vyučen 1 m SML., 4.2 

provozní elektrikář   PE 71375 vyučen 0 m 4.1 - 4.5 

        vyhl.50/78     

lakýrník   L 71422 vyučen 0 m 4.1 - 4.5 

karosář   K 72132 vyučen 0 m 4.1 - 4.5 

provozní zámečník   PZ 72223 vyučen 6 m 4.1 - 4.5 

soustružník   S 72231 vyučen 0 m 4.1 - 4.5 

automechanik- opravář   AO 72313 vyučen 0 m 4.1 - 4.5 

autoelektrikář   AE 72412 vyučen 0 m 4.1 - 4.5 

stolař   St 74229 vyučen 0 m 3 

autočalouník   AC 74373 vyučen 0 m 4.1 - 4.5 

opravář pneu-vulkanizér   OPV 82317 zaškolení 0 m 4.1 - 4.5 

Opravář (pracovník)  pneu   OP 82317 zaškolení 0 m 4.1 - 4.5 

řidič silničních 

motorových vozidel 

autobusu HAV 

a KIA Ři  A 83231-3 úř.zkouška 2 r 3.3 

autobusu FRM Ři  A 83231-3 úř.zkouška 2 r 3.3 – 3.4 

MKD 

Ři  

MKD 83242 úř.zkouška 2 r 3.2 

nákladní 

dopravy Ři  ND         83243 úř.zkouška 1 r 3.2 

závozník  Z 93332 zaškolení   1 m.  1  

dělník v dopravě  DD 93391 zaškolení 1 m 1 – 2 

myčky autobusů  MA 91328 zaškolení 0 m 2 

uklízeč/ka  Úk 91321 zaškolení 0 m 1 

dělník skladu 

  

  

dělník skladu DS 93393 zaškolení 6 m 3 - 4 

řidič zásobovač         Sml.  

výdejce PHM         3 - 4 

dělník v dopravě   DDP 93399 zaškolení 1 m 1 - 3 

(průvodčí)             
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Příloha 2, str. 1 

 

pracovní místo funkce 
zkratka 
3CSAD 

KZAM 
Min kvalif. pož. 

Tarif 
Vzděl. Praxe 

generální ředitel  GŘ  12101 VŠ 10 r SML 

zástupce GŘ  ZGŘ  12119 VŠ 10 r SML 

výkonný ředitel  VŘ  12229 VŠ 10 r SML 

manažer divize osobní dopravy MD OD 12263 VŠ 10 r SML 

ředitel divize osobní dopravy ŘD OD 12229 VŠ 10 r SML 

ředitel divize obchodně technické ŘD OT 12279 VŠ 10 r SML 

ředitel divize   nákladní dopravy ŘD ND 12263 VŠ 10 r SML 

ekonomický ředitel  EŘ  12311 VŠ 10 r SML 

ředitel marketingu prokurista ŘM P 12333 VŠ 10 r SML 

manažer marketingu  MM  12333 VŠ 3 r SML 

představitel vedení pro jakost PVJ  12399 ÚS/VŠ 10/3 SML 

projektový manažer  PM  24199 ÜS 10 r 6 

vedoucí právník vedoucí právník VPr  24212 VŠ 3 r 7 

náměstek ředitele marketingu N ŘM 12331 ÚS/VŠ 10/3 8 

obchodní manažer obchodní manažer OM  12331 ÚS/VŠ 10/3 SML 

nepravidelné osob. dopravy OM NOD 12331 ÚS/VŠ 10/3 8 

vedoucí provozu 

  
nákladní dopravy VP ND 12263 ÚS 10 r 7 

mezinár. kamionové dopravy VP MKD 12263 ÚS 10 r 6 – 7 

osobní dopravy VP OD 12263 ÚS 10 r 7 

Truck  Bus VP TB 12263 ÚS 3 r 6 

vedoucí střediska MKD VS MKD 12263 ÚS 3 r 6 

 kalkulace VS K 24199 ÚS 1 r 3 

vedoucí servisu  VSe  12263 ÚS 5 r 6 

vedoucí odloučené provoz. skladu VOP S 12267 ÚS 10 r 6 

vedoucí cest. kanceláří vedoucí cestovních kanceláří VC KANC 13191 VŠ 10 r SML 

vedoucí cest. kanceláře  VCK  13191 ÚS 3 r 6 

manažer jakosti AMS MJ AMS  34396 ÚS 4 r 5 

vedoucí doprav. úseku osobní dopravy VDÚ OD 24199 ÜS 10 r 6 

vedoucí přeprav. úseku osobní dopravy VPÚ OD 24199 ÜS 10 r 6 

Vedoucí pneuservisu a protektorování VPP  24198 ÚS 10 r 6 

vedoucí pobočky cestovní kanceláře VPb CK 34148 ÚS 2 r 5 

vedoucí oddělení účtáren VO Ú 24199 ÜS 10 r 6 
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Příloha 2, str. 2 

 

pracovní místo funkce 
zkratka 
3CSAD 

KZAM 
Min kvalif. pož. 

Tarif 

  financování VO F 24199 ÜS 10 r 6 

  kontrolního a kriz. připrav. VO KKP 24199 ÜS 10 r 6 

vedoucí referent  finanční VR F 24114 ÚS 6 r 5 

  rozbory a plán VR RP 34341 ÚS 3 r 6 

vedoucí tech. pracovník obchodního odd. OD VTP OOOD 24198 ÚS/VŠ 10/3 6 

  MTZ VTP MTZ 24198 ÚS 10 r 6 

 skladu IVECO VTP Si 24198 ÚS 10 r 4 

 správy majetku a služeb VTP SMS 24198 ÚS 10 r 5 

asistentka generálního ředitele A GŘ 34311 ÚS 2 r 4 – 5 

vedoucí AMS V AMS 31116 ÚS 2 r 5 

 pokladny V Pk 42118 ÚS 2 r 4 

 skladu V S 41312 ÚS 2 r 4 

 spedice - vnitro VS V 41338 ÚS 1 r 4 

 zásobovač V Z 41312 ÚS 2 r 4 

hlavní účetní hlavní účetní HÚ   24112 ÚS 6/3 5 

samostatný tech. pracovník technického oddělení STP TO 31193 ÚS 1 r 4 

  správy majetku a služeb STP SMS 31193 ÚS 3 r 4 

  spedice MKD STP SMKD 41334 ÚS 3 r 4 

  osobní dopravy STP OD 41334 ÚS 3 r 4 

  pneuservisu STP P 31193 ÚS 3 r 4 

  materiálně tech. zásobování STP MTZ 31193 ÚS 3 r 4 

  výpočetní středisko STP VS 31221 ÚS 3 r 4 

 metrolog STP M 31116 ÚS 3 r 4 

  BOZP, PO STP BOPO 31522 ÚS 6 r 5 

samostatný referent sekretariát EŘ SR EŘ 41151 ÚS 1 r 4 

  finanční SR F 34337 ÚS 2 r 4 

  PaM SR PaM 34359 ÚS 2 r 5 

  personální SR P 34363 ÚS 1 r 5 

  systému jakosti SR SJ 34396 ÚS 2 r 5 

 rozbory a plán SR RP 34342 ÚS 2 r 4 

  cestovní kanceláře SR CK 42211 ÚS 3 r 4 

 osobní dopravy SR OD 41151 ÚS 3 r 5 

metodik personální  MP  34365 ÚS 1 r 5 

mzdová účetní mzdová účetní MÚ   34332 ÚS 1 r 4 
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Příloha 2, str. 3 

 

pracovní místo funkce 
zkratka 
3CSAD 

KZAM 
Min kvalif. pož. 

Tarif 

technický pracovník kalkulant osobní dopravy TP KOD 41217 ÚS 1 r 3 

 kalkulant nákladní dopravy TP KND 41217 ÚS 1 r 3 

 kalkulant MKD TP KMKD 41217 ÚS 1 r 3 

  osobní dopravy TP OD 31195 ÚS 1 r 3 

účetní účetní Ú   41213 ÚS 1 r 4 

pokladní pokladní Pk   42118 ÚS/SO 2 r 3 

mistr dopr. provozní mistr ND M DPND 31191 ÚS 2 r 5 

 dopr. provozní mistr OD M DPOD 31191 ÚS 3 r 5 

 dopr. provozní mistr MKD M 
DP 
MKD 31191 ÚS 3 r 5 

  technický osobní dopravy M TOD 31191 ÚS 3 r 5 

  dílenský mistr M D 31191 ÚS 3 r 5 

 mistr  Truck  Bus M TB 31191 ÚS 3 r 5 
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Příloha 3 

 

MS Název Sazba 

124 Sazba za ujetý km MKD + vnitrostátní dálková doprava:  

 -bez přívěsu: 0,90 Kč / km 

 - souprava: 1,10 Kč / km 

125 Sazba za nakládku a vykládku MKD:  

 (sazba za jedno naložení a vyložení) – bez přívěsu: 188,00 Kč 

 - souprava: 282,00 Kč 

125 Sazba za hodinu nakládky a vykládky (vnitrostátní dálk.doprava): 85,00 Kč / 1 hodinu 

113 Sazba za hodinu výkonu při rozvozu piva  

(dle nákladového listu): 

 

 - řidič: do 90,50 Kč / 1 hodinu 

 - závozník: do 68,00 Kč / 1 hodinu 

 Sazba za hodinu noční nakládky piva: do 90,50 Kč / 1 hodinu 

113 Smluvní mzda za hodinu uznaného výkonu:  

  Linde Gas TP rozvoz lahví, cisterna – řidič sám: do 90,50 Kč / 1 hodinu 

 - řidič dvoučlenná osádka: do 87,20 Kč / 1 hodinu 

 - řidič instruktor: do 90,50 Kč / 1 hodinu 

 - řidič v zácviku: do 83,20 Kč/ 1 hodinu 

 Odra Gas souprava valník (PL, SK) – řidič: do 85,00 Kč/ 1 hodinu 

 Odra Gas zásobník – valník skříň – řidič: do 80,00 Kč/ 1 hodinu 

  - MESSER cisterna  – řidič sám: do 90,50 Kč / 1 hodinu 

 - řidič dvoučlenná osádka: do 87,20 Kč / 1 hodinu 

 - řidič instruktor: do 90,50 Kč / 1 hodinu 

  - řidič v zácviku: do 83,20 Kč/ 1 hodinu 

 

K uvedeným hodinovým mzdám jsou připočítávány příplatky dle kolektivní smlouvy. 

V případě nekvalitně provedené práce může být uvedená hodinová sazba krácená až na základní 

mzdu. 
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Příloha 4 
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Příloha 5 
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Příloha 6 

 


