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1 ÚVOD  

Systém odměňování je jedním z nejdůležitějších nástrojů organizace, protože 

udržuje v organizaci kvalitní zaměstnance, přispívá k jejich motivaci pracovat co nejlépe, 

a tím zajišťovat zisk společnosti. Aby zaměstnanci odváděli svou práci dobře, musí být 

správně řízeni. Právě odměňování je velmi důležitou složkou řízení lidských zdrojů  

a patří do skupiny nejdůležitějších manažerských rozhodnutí ve společnosti. Správně 

nastavený systém odměňování a hodnocení zaměstnanců společně s kvalitním  

a profesionálním řízením pracovního výkonu má zásadní vliv na výkon zaměstnanců  

i výkonost podniku jako celku. Proto je nezbytné tyto systémy neustále zefektivňovat  

a zkvalitňovat tak, aby odpovídaly současným potřebám podniku i zaměstnanců. 

Cílem mé práce je popsat systém odměňování v konkrétní společnosti a navrhnout 

postupy a metody pro zlepšení tohoto systému. 

Cílem teoretické části je shromáždit potřebné informace o systému odměňování 

obecně tak, abych měla jasnou představu o problematice odměňování a jejích 

souvislostech a abych shromáždila metodologii, kterou budu moci uplatnit v praktické 

části bakalářské práce. Pro tyto účely budu čerpat ze všeobecně uznávaných pramenů  

o systému odměňování zaměstnanců. 

V praktické části, jejímž cílem je ověření teoretických postupů v praxi a následné 

návrhy na zlepšení systému odměňování v konkrétní firmě, budu vycházet z předem 

popsané teorie, kterou aplikuji na konkrétní odměňovací systém ve společnosti zabývající 

se vývojem a implementací informačních technologií. Společnost si v souvislosti 

s vysokou konkurencí v tomto oboru nepřeje být jmenována, a proto používám fiktivní 

jméno SOFTWARE, a.s. Budu popisovat jednotlivé složky mzdy ve společnosti, a jak 

jsou nastavena kritéria pro získávání těchto složek. Protože je náplň práce zaměstnanců 

ve společnosti SOFTWARE, a.s. orientována převážně na projekty, velkou část praktické 

práce bude tvořit popis projektových odměn a jejich motivační význam. Ve fázi analýzy 

možných problémů mi bude nápomocna metoda šetření pomocí dotazníků, která 

reflektuje spokojenost zaměstnanců s jejich mzdovým ohodnocením a dalšími 

nepeněžními odměnami. Poté budu zvažovat připomínky managementu k jednomu úseku 

ve firmě, který nepracuje tak, jak má. Budu se snažit najít příčinu problému, a v závislosti 

na fungování stávajícího systému jej napravit tak, aby se zvýšila výkonnost oddělení 

ve firmě. 
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Součástí praktické části práce je také žurnalistická část. V této části budu mít 

za úkol naplnit pravidla jednotlivých žurnalistických žánrů, tak aby se zároveň obsahově 

vztahovaly k tématu odměňování. Povinnými žánry byly stanoveny úvodní článek, 

interview a anketa. Mezi volitelnými žánry jsem si zvolila glosu. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA A PRÁVNÍ RÁMEC 

ODMĚŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ 

Jednání člověka je vždy podmíněno existencí určitého podnětu a jinak tomu není 

ani u pracovní činnosti. Abychom se mohli zabývat problematikou odměňování, musíme 

nejdříve prozkoumat podněty, které přimějí člověka k činnosti. Tyto podněty jsou 

psychické nebo fyzické povahy a stávají se potřebami. Potřeba vyjadřuje určitý pocit 

nedostatku, proto se je člověk svojí aktivitou snaží uspokojit, sleduje dosažení 

vytyčeného cíle. V pracovní motivaci se ovšem jedná nikoli o vytváření těchto potřeb,  

ale právě o jejich uspokojování.  

Teorií, které se zabývají motivací, existuje celá řada. Z pohledu hodnocení 

odměňovacího systému hrají největší roli teorie zaměřené na motivační příčiny. 

Nejznámější z nich je teorie Maslowova, která poskytuje dobrý základ pro uvažování  

o potřebách pracovníků, protože zdůrazňuje individualitu jednotlivců a jejich potřeb. 

Postupuje od základních fyziologických potřeb až po potřebu seberealizace: 

1) Základní fyziologické potřeby k zachování existence (potraviny, voda, bydlení). 

Tyto potřeby představují nutný základ – pokud nejsou uspokojeny alespoň v minimální 

míře, není možné lidi motivovat prostřednictvím uspokojování potřeb vyšších. 

2) Potřeba jistoty, v pracovním kontextu především jistota práce, která představuje 

záruku uspokojení základních potřeb.  

3) Sociální potřeby, z pracovního hlediska jde především o vytvoření podmínek pro 

kvalitní komunikaci a spolupráci. 

4) Potřeby osobního uplatnění: sebeúcta, uznání a respekt druhých lidí, moc, 

prestiž. 

5) Potřeba seberealizace: jedná se především o rozvinutí osobního potenciálu, 

snahu něčeho dosáhnout.
1
 

V ideálním případě by měl mít pracovník možnost uspokojit postupně všechny tyto 

potřeby. Podle této teorie by měl pracovník nejprve uspokojit základní potřeby a teprve 

po uspokojení nižší potřeby se zajímá o dosažení kýženého stavu u potřeb vyšších. Pokud 

                                                 
1
 DONNELLY, James H. Management. Vyd. 1. Praha: Grada, 1997, 821 s. ISBN 80-716-9422-3. 
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pracovník dostatečně naplnil svoje požadavky v oblasti existenčních potřeb, přestává  

pro něj mzda od určité úrovně představovat dominantní pracovní motiv a usiluje 

například o dosažení dostatečného respektu druhých lidí nebo vybudování určité pozice v 

kolektivu.  

Motivační teorie slouží také jako základ pro určení úlohy mzdy v systému řízení 

lidských zdrojů.  

 „Řízení lidských zdrojů jako nejnovější pojetí personální práce je definováno jako 

strategický a logicky promyšlený přístup k řízení toho nejcennějšího, co organizace mají 

– lidí, kteří v organizaci pracují a kteří individuálně i kolektivně přispívají k dosažení cílů 

organizace.“
2
 

Cílem řízení lidských zdrojů je zabezpečit, aby si organizace získala a udržela 

potřebné kvalifikované, oddané a dobře motivované pracovní síly a byla tak schopna 

úspěšně plnit své cíle v následujících oblastech:
3
 

- řízení lidského kapitálu, 

- řízení znalostí,  

- řízení odměňování, 

- zaměstnanecké vztahy, 

- uspokojování rozdílných potřeb. 

Pro objasnění teoretických východisek odměňování zaměstnanců se ve zbytku 

práce budu soustředit pouze na jednu oblast ŘLZ, a tou je řízení odměňování. 

2.1 Systém odměňování 

Zásadami filozofie řízení odměňování jsou spravedlnost, rovnost, důslednost  

a transparentnost při uplatňování systému odměňování. Spravedlivý systém odměňování 

definuje zákoník práce. „Za stejnou práci nebo za práci stejné hodnoty přísluší všem 

zaměstnancům u zaměstnavatele stejná mzda, plat nebo odměna z dohody. Stejnou prací 

nebo prací stejné hodnoty se rozumí práce stejné nebo srovnatelné složitosti, 

odpovědnosti a namáhavosti, která se koná ve stejných nebo srovnatelných pracovních 

                                                 
2 ARMSTRONG, Michael. Řízení lidských zdrojů: nejnovější trendy a postupy : 10. vydání. 1. vyd. Praha: Grada, 2007, 

789 s. ISBN 978-80-247-1407-3.  
3
 KOUBEK, Josef. Řízení lidských zdrojů: základy moderní personalistiky. 4. rozš. a dopl. vyd. Praha: Management 

Press, 2007, 399 s. ISBN 978-80-7261-168-3. 
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podmínkách, při stejné nebo srovnatelné pracovní výkonnosti a výsledcích práce.“
4
  

Rovnost plyne ze snahy zamezit jakémukoliv jinému, než objektivnímu posouzení 

odměny pro zaměstnance a důslednost tuto snahu dodržovat. Transparentnost postupu při 

tvorbě odměny je důležitá pro posouzení procesu odměňování samotnými zaměstnanci. 

Podstatou řízení lidských zdrojů je investování do lidského kapitálu ve formě 

odměňování a je závislé na míře návratnosti z dané investice. Pracovníci jsou proto 

odměňováni diferencovaně především podle ekonomického přínosu jejich práce  

pro organizaci. 

V souvislosti s řízením odměňování se uplatňuje přístup „celkové odměny“, který 

zdůrazňuje význam chápání všech stránek odměny jako logického celku, který  

je  propojen i s ostatními personálními činnostmi za účelem motivování, angažování  

a  rozvoje pracovníků.
5
 (viz. kapitola 2.4.) 

Prvky systému odměňování a jejich vzájemné vztahy zobrazuje následující schéma.  

Obr. 2.1. Řízení odměňování, prvky a jejich vzájemné vztahy 

 

Zdroj: ARMSTRONG, Michael. Řízení lidských zdrojů: nejnovější trendy a postupy : 10. vydání. 1. vyd. 

Praha: Grada, 2007, 789 s. ISBN 978-80-247-1407-3.  

                                                 
4 Zpracováno podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, § 110 odst. 1 a 2. 
5 ARMSTRONG, Michael. Řízení lidských zdrojů: nejnovější trendy a postupy : 10. vydání. 1. vyd. Praha: Grada, 2007, 
789 s. ISBN 978-80-247-1407-3. 
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2.1.1 Hlavní vlivy na systémy odměňování 

Na odměňování v organizaci má vliv celá řada faktorů. Některé z nich jsou pod 

kontrolou organizace, některé jsou externí. 

Na počátku úvah o odměňování je třeba si nastolit otázku, čeho potřebuje 

organizace dosáhnout svým systémem odměn. Může se jednat o vytvoření konkurenční 

výhody pro získávání pracovníků, udržení si pracovníků, dosáhnutí konkurenceschopné 

produktivity a žádoucí kvality. Dále se ptáme, jaký význam pro pracovníky mají různé 

druhy odměn, například jak pomáhají pracovníkům zabezpečit uspokojování jejich 

potřeb, životní stabilitu včetně možnosti budoucích výdělků. Neméně důležitými faktory 

pro pracovníky je také možnost seberealizace, dobré vztahy na pracovišti a práce, která 

by je uspokojovala.
6
  

Faktory, které nemůže organizace ovlivnit a zároveň je jimi ovlivněn systém 

odměňování, jsou faktory vnějšími. „Mezi vnější faktory ovlivňující postavení organizace 

a tedy i podobu odměňování v organizaci, patří populační vývoj, situace na trhu práce 

(úroveň zaměstnanosti v místě, regionu, státě), profesně-kvalifikační struktura lidských 

zdrojů, životní styl, úroveň zdanění, ekonomická a sociální politika vlády, úroveň 

odměňování u konkurujících organizací, v odvětví, místě, regionu, zemi, možnost 

mezistátního pohybu pracovních sil apod.“
7
 

Existuje několik faktorů, které by měly být brány v úvahu při zvažování způsobu 

odměňování v organizaci. Jsou to již zmíněné vnější faktory, také faktory související 

s organizací (odvětví, ziskovost a platební schopnost, velikost, aj.), faktory související 

s prací (nutné znalosti a dovednosti, míra odpovědnosti, úsilí a pracovní podmínky)  

a konečně individuální faktory pracovníka (výkon a produktivita, zkušenosti, potenciál  

a osobní preference). 

2.1.2 Cíle odměňování 

Systém odměňování musí fungovat tak, aby: 

 přivedl do společnosti kvalitní uchazeče o zaměstnání, 

                                                 
6 KOUBEK, Josef. ABC praktické personalistiky. Praha: Linde, 2000, 400 s. ABC, 2. ISBN 80-861-3125-4. 
7 Tamtéž, s 353. 
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 stabilizoval ty stávající zaměstnance, s jejichž prací jsme spokojeni. V praktické 

části mé bakalářské práce budou tito lidé označování jako „KEY people“, tedy 

klíčoví zaměstnanci, 

 motivoval ty zaměstnance, kteří mají rezervy, k efektivnějším pracovním 

výsledkům, 

 byl viditelně férový a objektivní - jedině tak může být akceptován zaměstnanci,  

 vedl k vytváření konkurenceschopné organizace - ke zvyšování produktivity při 

udržení racionálních nákladů,  

 Propojoval postupy v odměňování s cíli organizace i hodnotami pracovníků. 

 Byl v souladu s právními normami, vnitřní politikou a kulturou společnosti. 
8
 

Následující graf zachycuje, jak lze zvyšovat výkonnost pracovníků v případě 

použití správného systému odměňování, který byl zaměstnanci akceptován. 

Graf 2.2. Progresivní výkonnostní norma 

 

Zdroj: SCHMIDT, Pavel. Jak zvýšit produktivitu práce pomocí pohyblivé složky platu. 

MarketingoveNoviny.cz [online]. 2006 [cit. 2012-05-06]. Dostupné 

z:http://www.marketingovenoviny.cz/?Action=View&ARTICLE_ID=3964 

2.2 Peněžní formy odměňování 

„Za vykonanou práci přísluší zaměstnanci mzda, plat nebo odměna z dohody  

za podmínek stanovených zákoníkem práce, nestanoví-li zákoník práce nebo zvláštní 

právní předpis jinak.“
9
 

                                                 
8 ARMSTRONG, Michael. Řízení lidských zdrojů: nejnovější trendy a postupy : 10. vydání. 1. vyd. Praha: Grada, 2007, 
789 s. ISBN 978-80-247-1407-3. 
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Organizace si sama volí ze široké škály možností, jak bude odměňovat pracovníky 

za jejich práci. Odměny se odvíjí od povahy vykonané práce a jejího významu, výkonu 

zaměstnance, specifik jeho vztahu k podniku, specifik jeho osoby. Odměny mají peněžní 

i nepeněžní charakter, často dochází ke kombinaci obou těchto forem. 

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

zaměstnavatelem zaměstnanci za vykonanou práci, nestanoví-li zákoník jinak.“
10 

Platem označujeme odměnu za práci konanou v pracovním nebo služebním poměru 

u zaměstnavatele, kterým je stát, územní samosprávný celek, státní fond, příspěvková 

organizace, nebo školská právnická osoba zřízená Ministerstvem školství, mládeže  

a tělovýchovy, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí.
11

 

„Odměna z dohody je peněžité plnění poskytované za práci vykonanou na základě 

dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti.“
12

 Odměna z dohody je 

vyplácena za práci konanou mimo pracovní poměr. Některá peněžní plnění platná právní 

úprava za mzdu nepovažuje. Jsou to plnění poskytovaná podle zvláštních předpisů, 

zejména náhrada mzdy, odstupné, náhrady cestovních výdajů, výnosy z kapitálových 

podílů nebo obligací a odměna za pracovní pohotovost.
13

 

Ve státní sféře a příspěvkových organizacích, kde je zdroj prostředků  

pro odměňování zaměstnanců odvislý od výše státního rozpočtu, je nutná regulace 

prostřednictvím právní normy a limitů stanovujících maximální výši odměny za 

vykonanou práci. V podnikatelské sféře, kde je objem prostředků pro odměňování 

pracovníků zajištěn vlastní podnikatelskou činností, tato regulace nutná není. Podnikatel 

si sám uvědomuje provázanost odměn zaměstnancům a výnosů plynoucích z jeho 

podnikatelské činnosti.
14

 

Zákoník práce upravuje odměňování v podnikatelské sféře, plně uplatňuje princip 

smluvní volnosti s důrazem na kolektivní smlouvy a smlouvy individuální, zpravidla 

smlouvy pracovní. 

                                                                                                                                                  
9 Zpracováno podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, § 109 odst. 1 
10 Tamtéž, § 109 odst. 2 
11 Tamtéž, § 109 odst. 3 
12 Tamtéž, § 109 odst. 5 
13 FOOT, Margaret a Caroline HOOK. Personalistika. Vyd. 1. Praha: Computer Press, 2002, 462 s. ISBN 80-722-

6515-6. 
14 FOOT, Margaret a Caroline HOOK. Personalistika. Vyd. 1. Praha: Computer Press, 2002, 462 s. ISBN 80-722-
6515-6. 
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2.2.1 Principy právní úpravy odměňování zaměstnanců 

Systém právní úpravy odměňování zaměstnanců v pracovněprávních vztazích 

upravuje především zákoník práce z roku 2006 naposledy aktualizovaný 1. ledna 2012. 

Ochrana mzdy 

Ochrana mzdy reguluje chování účastníků pracovněprávních vztahů již  

při sjednávání mzdových podmínek.  

Je zaručená složka mzdy, na kterou zaměstnanci vzniká právo podle zákoníku 

práce, smlouvy, vnitřního předpisu či mzdového výměru. Nejnižší úroveň zaručené mzdy 

pro zaměstnance, jejichž mzda není sjednána v kolektivní smlouvě a pro zaměstnance, 

kterým se za práci poskytuje plat, stanoví vláda na počátku kalendářního roku. Její výše 

nesmí být menší než úroveň minimální mzdy. 

Ochrana minimální výše mzdy zakládá povinnost sjednat mzdu nejméně ve výši 

minimální mzdy stanovené obecně platným předpisem. Minimální mzda je nejnižší 

přípustná výše odměny za práci v pracovněprávním vztahu.
15

 

Ochrana splatné mzdy slouží k ochraně mzdy, na jejíž výplatu již zaměstnanci 

vzniklo právo, před neoprávněným zásahem. 

Smluvní princip v odměňování 

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

popřípadě ji zaměstnavatel stanoví vnitřním předpisem nebo mzdovým výměrem.“
16 

Ustanovení § 113 zákoníku práce odstavce 3 stanoví účastníkům povinnost, podle které 

mzda musí být sjednána nebo stanovena písemně, a vždy před výkonem práce, za kterou 

je poskytována. 

Ochrana mzdových nároků při platební neschopnosti zaměstnavatele 

V případech, kdy se zaměstnavatel ocitne v prodlení, je zaměstnanec, jako 

v každém jiném případě prodlení dlužníka, oprávněn domáhat se zaplacení pohledávky 

žalobou na plnění příslušného obecného soudu. 

                                                 
15 Zpracováno podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, § 111 odst. 1 
16 Tamtéž, § 113 odst. 1 
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2.2.2 Mzdové formy 

Úkolem mzdových forem je finančně ocenit výsledky práce pracovníka, nejen jeho 

pracovních schopností, dovedností a míry zodpovědnosti, ale také na základě jeho 

pracovního chování. Mzdových forem a jejich variant je poměrně hodně a je možné  

je dělit, nejčastějším je dělení na základní neboli samostatné a pobídkové neboli také 

výkonové.
17

 

2.2.3 Základní mzdové formy 

2.2.3.1 Časová mzda a plat 

Časová mzda nebo plat má podobu hodinové, týdenní či měsíční částky, kterou 

pracovník dostává za svou práci.
18

  

Časová mzda či plat může fungovat buď jako čistá časová mzda (plat), kdy se podle 

platných tarifů odměňuje skutečně odpracovaná doba a nebere se v potaz odvedený 

výkon. V takovémto případě není dán dostatečný důraz na výkon pracovníka. Další 

variantou je časová mzda (plat), která obsahuje dva nebo více mzdových tarifů  

pro stejnou práci a při které se přihlíží na výkon jednotlivých pracovníků. Třetí 

kombinací je časová mzda s příplatkem za hodnocení výsledků práce a pracovní chování. 

Znovu představuje pokus, jak zvýšit tlak na výkon. 

Je vhodná všude tam, kde je obtížné měřit pracovní výkon, nebo kde by tlak  

na kvantitativní stránky výkonu ohrožoval práci či zdraví pracovníků. Časová mzda a plat 

jsou nejpoužívanější základní mzdovou formou a i tam, kde jsou doplněny některou 

z pobídkových forem, tvoří zpravidla největší část celkové odměny jedince. Časová mzda 

a plat jsou založeny na tarifech vycházejících z relativní hodnoty práce v organizaci 

s přihlédnutím k vnějším faktorům, které jsem zmiňovala již dříve. Pracovní výkon 

jedince by pak měl určit jeho místo ve mzdovém nebo platovém rozpětí. 

2.2.3.2 Úkolová mzda 

Úkolová mzda je nejjednodušší a nejpoužívanější typ pobídkové formy. Při této 

formě peněžního odměňování je pracovník placen určitou částkou za každou jednotku 

práce, kterou odvede. Podle různých přístupů k vypočtení sazby za jednotku práce 

                                                 
17 KOUBEK, Josef. ABC praktické personalistiky. Praha: Linde, 2000, 400 s. ABC, 2. ISBN 80-861-3125-4. 
18 KOUBEK, Josef. ABC praktické personalistiky. Praha: Linde, 2000, 400 s. ABC, 2. ISBN 80-861-3125-4. 
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rozlišujeme různé typy úkolových mezd. Úkolová mzda s rovnoměrným průběhem 

závislosti mzdy na výkonu je mzda jedince tvořena násobkem počtu odvedených jednotek 

práce a sazby za jednotku práce. Vedle toho se používá i úkolová mzda s diferencovaným 

průběhem závislosti mzdy na výkonu. V tomto případě existuje jedna sazba pro všechny 

přijatelné jednotky práce až do určité normy či stanového množství. Každé překročení 

stanovené meze znamená vyšší sazbu za jednotku. 

Při uplatňování úkolové mzdy je třeba zajistit, aby množství a kvalita odvedené 

práce byly zjistitelné a kontrolovatelné, aby byly jasně stanoveny a kontrolovány 

technologické a pracovní postupy a aby nebylo ohroženo zdraví a bezpečnost pracovníka 

jako důsledek jeho úsilí o vyšší výkon.
19

 Je vhodná pro odměňování v dělnických profesí. 

2.2.3.3 Podílová (provizní) mzda 

Podílová mzda se uplatňuje v obchodních činnostech a některých službách  

a nejčastěji se vyjadřuje procentem z tržby. Podílová mzda je tedy zcela, nebo alespoň 

z velké části závislá na prodaném množství zboží nebo služeb. Pokud je plně závislá  

na prodaném množství zboží či odvedených službách, jedná se o přímou podílovou mzdu.  

Jiný způsob odměňování podílovou mzdou je možnost, kdy má pracovník garantovanou 

základní mzdu a k ní dostává procentní provizi z tržeb. Posledním možným způsobem je 

vyplácení měsíční zálohy, která je pak odečtena od jeho provize, tzv. zálohovaná 

podílová mzda.
20

 

2.2.3.4 Mzdy za očekávané výsledky práce 

Mzdy za očekávané výsledky práce nebo také penzumové mzdy jsou odměny  

za dohodnutý soubor prací či výkon, který se pracovník zaváže odvádět během určitého 

období v odpovídajícím množství a kvalitě. Organizace očekává, že pracovník úkoly 

splní a průběžně mu vyplácí určitou pevnou částku, zahrnující již výkonnostní složku.  

Po uplynutí dohodnutého období se provádí vyhodnocování dosažených výsledků  

a přehodnocuje se stanovená mzda. 

Aby byly uplatněny mzdy za očekávané výsledky práce, je nutné přesné stanovení 

očekávaných výsledků a možnost jejich kontroly, stejně jako důkladně plánovat,  

což zahrnuje stanovení přesných pracovních postupů a existence zdůvodněných norem 

                                                 
19 KOUBEK, Josef. Řízení lidských zdrojů: základy moderní personalistiky. 4. rozš. a dopl. vyd. Praha: Management 

Press, 2007, 399 s. ISBN 978-80-7261-168-3. 
20 KOUBEK, Josef. ABC praktické personalistiky. Praha: Linde, 2000, 400 s. ABC, 2. ISBN 80-861-3125-4. 
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spotřeby práce. Formou mzdy za očekávané výsledky práce je smluvní mzda, mzda 

s měřeným denním výkonem nebo programová mzda.
21

  

2.2.3.5 Mzdy za znalosti a dovednosti 

Mzda za znalosti a dovednosti se váže na odměnu za to, jestli je pracovník schopen 

kvalifikovaně a efektivně vykonávat úkoly na různých pracovních místech, různorodou 

práci. Žádoucí znalosti a dovednosti na zaměstnance se uspořádají do matice řad s různou 

úrovní. Pro stejné typy zaměstnání se stanoví základní požadavky na znalosti  

a dovednosti a těm odpovídá výchozí mzda. Zaměstnanec pak může své znalosti  

a dovednosti rozšiřovat na stejné úrovni nebo prohlubovat na vyšší. 

Organizace uplatňují základní myšlenku odměňování za znalosti a dovednosti podle 

vlastních potřeb. V současné době se používají tři přístupy podle uspořádání znalostí  

a dovedností a následného odměňování za jejich dosažení. Rozlišujeme v této formě  

v zásadě tři přístupy: 

 Hierarchický model. Zde jsou znalosti a dovednosti uspořádány hierarchicky  

od méně složitých ke složitějším a s tím jak se zaměstnanec posouvá  

ke složitějším, stoupá jeho odměna. 

 Model stavebních bloků. Tady se užívá předpoklad, že znalosti a dovednosti jsou 

na sobě nezávislé, takže zaměstnanec začíná na vstupním bloku prací a další 

znalosti a dovednosti získává podle potřeb společnosti. 

 Model bodových přírůstků. Je podobný předchozímu. Využívá princip, kdy jsou 

dovednosti a znalosti různé a různě obodované, podle jejich hodnoty. 

Zaměstnanec tak v podstatě osvojováním si dalších znalostí zvedá svou bodovou 

hodnotu pro zaměstnavatele a v závislosti na tom mu roste odměna.
22

 

2.2.3.6 Mzdy za přínos 

Odměňování za přínos v sobě integruje odměňování za výsledky (výkon, output) 

 a odměňování za schopnosti (input) tento výkon zlepšovat. Jde tudíž o kombinaci 

odměňování za dosavadní výkon a odměňování za budoucí úspěšnost. Odměňuje se nejen 

výkon a jeho zlepšování, na nichž se pracovník dohodl se svým manažerem,  

                                                 
21 KOUBEK, Josef. Řízení lidských zdrojů: základy moderní personalistiky. 4. rozš. a dopl. vyd. Praha: Management 

Press, 2007, 399 s. ISBN 978-80-7261-168-3. 

 
22 KOUBEK, Josef. ABC praktické personalistiky. Praha: Linde, 2000, 400 s. ABC, 2. ISBN 80-861-3125-4. 
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ale i osvojování si schopností potřebných k dosažení dohodnutého výkonu a k jeho 

neustálému zlepšování.
23

 

2.2.4 Projektové odměňování 

Projektové odměňování je ve společnostech často rozvíjené se zpožděním  

po zavedení nějakého celofiremního systému odměňování. Předpokládá se,  

že zaměstnanec by měl projekty chápat jako součást svých povinností. Jako náhrada  

se potom projektová práce odměňuje pomocí měkkých kompetenčních modelů  

anebo prémií. Je vhodné, pokud firma při přenastavování systému odměňování zároveň 

připraví i část odměn za práci na projektech. To se týká hlavně zaměstnanců, kteří při své 

standardní práci pracují ještě na více časově náročných interních projektech. 

Druhou skupinou je specifické projektové odměňování pro projektová oddělení, 

jejichž standardní prací je projektové řízení. Při tvorbě odměňování pro zaměstnance 

pracujících hlavně na projektech se zohledňují tři úrovně: výsledek celého projektu, 

výsledek dané fáze projektu a individuální ohodnocení. Při rovnoměrném rozložení práce 

všech zaměstnanců po dobu celého projektu je situace jednodušší a může se použít 

model, který bude rozdělovat odměnu podle dopředu dohodnutých kritérií ve všech 

fázích projektu, jako za jeho úspěšné ukončení. Náročnější je nastavit správný model 

odměňování při práci na projektech, kde zaměstnanci pracují jen na určité přidělené fázi 

projektu. V tu chvíli zvažujeme individuální výkonová kritéria a vypracovávají  

se bonusové listy pro každou projektovou pozici. Bonusový list obsahuje přesně 

vymezenou fázi projektu a její kritéria úspěšnosti.
24

 

Při takovéto formě projektového odměňování je potřebné zvážit spravedlivé 

nastavení jednotlivých výší bonusů, které se samozřejmě liší podle důležitosti dané fáze 

projektu. Zaměstnanec, který pracuje na tříměsíční fázi projektu, má nižší bonusovou 

bázi, než ten, který zabezpečuje osmiměsíční fázi projektu s pětinásobným rozpočtem.  

V těchto případech je důležité zvážit i kariérní cesty. Při postupu od juniornějších pozic 

 k seniornějším je dobré motivovat zaměstnance, aby všichni nesměřovali jen k práci 

                                                 
23 KOUBEK, Josef. Řízení lidských zdrojů: základy moderní personalistiky. 4. rozš. a dopl. vyd. Praha: Management 

Press, 2007, 399 s. ISBN 978-80-7261-168-3. 
24

 STÝBLO, Jiří. Progresivní formy hodnocení výkonu ve vazbě na odměňování zaměstnanců. In: Mzdová 

praxe: Znalosti. Zkušenosti.Informace [online]. 2006 [cit. 2012-05-06]. Dostupné z: 

http://www.mzdovapraxe.cz/archiv/dokument/doc-d528v504-progresivni-formy-hodnoceni-vykonu-ve-vazbe-na-

odmenovani-z/?search_query=$issue=3I20 
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na fázi, která je oceněná nejvyšší bonusovou bází, ale pokud je to možné zavést rotaci 

zaměstnanců. 

Tato základní mzdová forma je klíčová pro systém odměňování zaměstnanců  

ve společnosti SOFTWARE, a. s., kterým se zabývám dále v praktické části bakalářské 

práce. 

2.2.5 Dodatkové mzdové formy 

Protože některé mzdové formy mají nedostatečný pobídkový účinek, v případech, 

kdy mají výkonové cíle klíčový význam, se využívá tzv. pobídkových (zásluhových  

nebo výkonových) forem. Pobídkové formy jsou odměny nabízené jako dodatek ke mzdě 

nebo existují samostatně a jsou obvykle přímo úměrné pracovnímu výkonu. Pobídkovými 

formami se personalisté pokoušejí posílit vazbu odměny na výkon, zviditelnit ji,  

a tím motivovat pracovníky.
25

 

Novým pojmem, který odpovídá pojmu pobídková mzda, je zásluhová mzda. 

Pobídky jsou v tomto případě chápány k osvojování si znalostí, dovedností a schopností, 

či pobídky k efektivní týmové práci, které budou pro organizaci přínosem.  

Do zásluhového odměňování je zahrnuto několik forem odměňování dohromady.  

Aby se dosáhlo co nejefektivnějšího odměňování, používá se často kombinace 

jednotlivých mzdových forem. Tím se zachovávají výhody tradičních mzdových forem  

a zároveň se k nim přidávají některé výhody pobídkových či zásluhových mezd. 

2.2.5.1 Odměna za úsporu času 

Odměna za úsporu času bonifikuje pracovníka za odvedení žádoucího množství 

práce během kratší doby, než stanovuje norma. Tato forma odměny se používá především 

pro dělnické profese. 

Existují tři typy této odměny: 

1. Halseyho prémiový systém, kdy pracovník dostává zaručenou hodinovou mzdu 

plus prémii za úsporu času. 

2. Rowanův systém, který se liší v tom, že odměna za uspořený čas není pevná, 

nýbrž je závislá na procentuálním vyjádření úspory času. 

                                                 
25 KOUBEK, Josef. Řízení lidských zdrojů: základy moderní personalistiky. 4. rozš. a dopl. vyd. Praha: Management 
Press, 2007, 399 s. ISBN 978-80-7261-168-3. 
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3. Bedauxův systém, kdy je odměna založena na normované jednotce měření 

nazvané „B“. Prémie se stanovuje podle počtu jednotek „B“ odvedených  

nad normu během daného časového období.
26

 

2.2.5.2 Prémie 

Jsou nejtypičtější a široce používanou pobídkovou formou poskytovanou k časové 

nebo úkolové mzdě. Jednorázová prémie (bonus, mimořádná odměna) je odměna 

poskytovaná za mimořádný výkon, za iniciativu, za pracovní chování. Periodicky  

se opakující prémie za uplynulé období má jasnou závislost na odvedeném výkonu. 

Získání prémie se váže na splnění předem daného ukazatele, má předem danou sazbu  

či výši a váže se k předem stanovenému období. V rámci odvedeného výkonu se prémie 

mohou vázat na množství odvedené práce, úspory, využívání zdrojů, kvalitu, splnění 

termínu apod. V případě, že jde o kolektivní prémii, je třeba stanovit pravidla jejího 

rozdělení pro jednotlivé členy kolektivu, nicméně v České republice se uplatňují spíše 

prémie individuální.
27

 

2.2.5.3 Osobní ohodnocení 

Je to individuální forma ohodnocení náročnosti práce a dlouhodobě dosahovaných 

výsledků. Jeho velikost je dána určitým procentem základního platu, přičemž bývá 

stanoveno percentuálně maximum, jehož ohodnocení může dosáhnout.  

2.2.5.4 Odměňování zlepšovacích návrhů  

Odměna (pobídka) může být odvozena buď od přírůstku zisku, nebo od poklesu 

nákladů prokazatelně souvisejících se zlepšovacím návrhem. Může být nástrojem 

prohlubování sounáležitosti pracovníka s organizací, dodává mu pocit důležitosti a může 

zlepšovat komunikaci mezi vedením organizace a pracovníky. 

2.2.5.5 Podíly na výsledcích hospodaření organizace 

Forma charakteristická zejména pro podnikovou sféru. Existuje v několika 

variantách, jakými jsou podíl na zisku, podíl na výnosu a podíl na výkonu. Tradičně  

se uplatňuje podíl na zisku, při němž se mezi pracovníky rozděluje určité pevné procento 

                                                 
26 KOUBEK, Josef. ABC praktické personalistiky. Praha: Linde, 2000, 400 s. ABC, 2. ISBN 80-861-3125-4. 
27 KOUBEK, Josef. Řízení lidských zdrojů: základy moderní personalistiky. 4. rozš. a dopl. vyd. Praha: Management 
Press, 2007, 399 s. ISBN 978-80-7261-168-3. 
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zisku. Procento podílu na zisku je diferencované mezi pracovníky podle přínosu jedince 

k tvorbě hospodářského výsledku, významu pracovního místa apod. 

2.2.5.6 Příplatky 

Povinné příplatky ke mzdám a platům jsou ustanoveny zákoníkem práce, například 

se jedná o příplatek za vedení, příplatek za noční práci, příplatek za práci v sobotu  

a neděli, příplatek za rozdělenou směnu a další.
28

 

Nepovinné příplatky jsou ty, na nichž se organizace dohodla s odbory v rámci 

kolektivního vyjednávání na úrovni organizace, popřípadě je dobrovolně poskytuje svým 

pracovníkům. Mezi nepovinné příplatky patří příplatky na oděv, a ubytování, dopravu  

do zaměstnání a podobně. 

2.3 Nepeněžní formy odměňování 

Na rozdíl od mezd a platů jde o výhody, které zaměstnanec získává z titulu 

zaměstnaneckého poměru k zaměstnavateli, z větší části bez souvislosti s pracovním 

výkonem, zčásti pak v souvislosti s pracovním zařazením, popř. délkou pracovního 

poměru. 
29

 

Nepeněžní formy odměňování se často dělí na vnější odměny a vnitřní odměny. 

Vnější odměny jsou více či méně hmatatelné a mohou být vyjádřené v penězích. 

Rozhoduje o nich zaměstnavatel a jedná se o různé druhy zaměstnaneckých výhod neboli 

benefitů, jako například příspěvek na stravování, využívání firemního automobilu  

či příspěvek na penzijní připojištění. Nicméně existují také nepeněžní odměny,  

tzv. vnitřní, které nelze bezprostředně v penězích vyjádřit, ale které souvisejí  

se spokojeností pracovníka s vykonanou prací, z pocitů užitečnosti a úspěšnosti, 

z neformálního uznání okolí apod. Nejčastějšími odměnami tohoto typu je pochvala, 

povýšení, či zařazení do významného týmu. V praxi existuje úzké propojení mezi 

vnějšími a vnitřními odměnami.
30

 

 

                                                 
28 JAKUBKA, Jaroslav, Zdeněk SCHMIED a Ladislav TRYLČ. Zákoník práce ... - s výkladem: právní stav k ... 8. 

aktualiz. vyd. Praha: Grada Publishing, 199--, 159 s. Právo pro praxi. ISBN 978-80-247-4031-7. 
29

 PELC., V., Zaměstnanecké benefity v roce 2008, str. 9 
30 KOUBEK, Josef. Řízení lidských zdrojů: základy moderní personalistiky. 4. rozš. a dopl. vyd. Praha: Management 
Press, 2007, 399 s. ISBN 978-80-7261-168-3. 
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Typy zaměstnaneckých výhod 

Poskytovat zaměstnancům benefity je levnější a efektivnější, než zvyšovat mzdy. 

Mzda je zatížena daněmi a odvody na pojistné, benefity jsou často daňově a odvodově 

zvýhodněny – proto jsou taková plnění zaměstnavateli používána. 

Nejčastěji jsou členěny do následujících čtyř skupin: 

 výhody sociální povahy (např. důchodové připojištění hrazené firmou, životní 

pojištění, půjčky a ručení za půjčky, příspěvky na rekreaci dětí apod.), 

 výhody zkvalitňující využívání volného času (např. kulturní a sportovní aktivity, 

organizování dotovaných zájezdů, nabídka nebo dotování rekreace  

pro zaměstnance a jejich rodinné příslušníky apod.), 

 výhody mající vztah k práci (např. stravování, výhodnější prodej firemních 

produktů zaměstnancům, firemní parkoviště, příspěvek na úhradu cestovních 

nákladů při dojížďce do zaměstnání, poskytování pracovního oděvu, vzdělávání 

hrazené firmou aj.), 

 výhody spojené s postavením ve firmě (např. prestižní firemní automobily  

pro manažery, používání firemních automobilů pro osobní účely, přidělení 

mobilního telefonu a jiné náklady reprezentace firmy atd.).
31

 

Firma by měla sledovat trh a vědět, jaké benefity jsou považovány za standard  

v rámci odvětví, v němž se pohybuje, nebo v rámci svých hlavních konkurentů.  

Pravidelné monitorování a vyhodnocování preferencí zaměstnanců v oblasti 

benefitů je důležitým krokem k pochopení toho, jaké benefity zaměstnanci nejen považují 

za důležité, ale taky využívají. 

Kromě flexibility budou hrát prim v budoucnu také benefity s přidanou hodnotou 

pro život zaměstnance nejen v práci, ale i v jeho soukromí. Trendem budou takové 

benefity, které právě tento soulad mezi pracovním a soukromým životem zaměstnancům 

umožní. Příkladem je třeba pružná pracovní doba, možnost práce z domova, flexibilní 

pracovní úvazky, otcovské volno pro čerstvé tatínky, dodatečné volno nad rámec zákona 

nebo dotována péče o domácnost, atd. Dle studie PayWell 36 % společností nabízí svým 

zaměstnancům možnost práce z domova s tím, že většina z nich počet dní práce  

                                                 
31

 FOOT, Margaret a Caroline HOOK. Personalistika. Vyd. 1. Praha: Computer Press, 2002, 462 s. ISBN 80-722-

6515-6.  
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z domova nelimituje. Některou z forem pružné pracovní doby umožňuje svým 

zaměstnancům využívat 79 % účastníků studie (alespoň některým zaměstnancům). 

Generace, která právě vstupuje na pracovní trh, posouvá laťku v oblasti benefitů 

ještě o něco dál. Průzkum mezi "generací Y" ukázal, že čeká od svého zaměstnavatele 

vedle pružné pracovní doby a rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem také 

možnost vzdělávání se nad rámec potřeb k výkonu práce, účast na zahraničních stážích  

či projektech a možnost cestovat. Generace Y si ve velké míře vybírá zaměstnavatele 

podle toho, zda se chová tak jako oni a zda vyznává stejné hodnoty. Nedávná 

ekonomická krize u této generace jen posílila vnímání rizik spojených s neetickým 

chováním firem a jejich orientaci na udržitelný rozvoj. Kvalita programu společenská 

zodpovědnost firem (CSR) a možnost do jeho zapojení bude tedy patřit k jednomu  

z očekávaných benefitů pro tuto generaci. Celkem 88 % absolventů VŠ uvedlo,  

že si zaměstnavatele vyberou i podle toho, jak jeho hodnoty společenské odpovědnosti 

korespondují s jejich hodnotami. Řada absolventů je ochotna z tohoto důvodu 

zaměstnavatele změnit. 

Existuje řada systémů, jak zaměstnancům nabídnout benefity. Jedním 

z flexibilnějších přístupů je tzv. „kafeteria přístup“.
32

 Pracovníci si mohou vybrat 

zaměstnanecké výhody dle svého rozhodnutí. Jedná se o efektivní systém, kdy má každý 

zaměstnanec svůj osobní účet zaměstnaneckých výhod a v rámci tohoto limitu si může 

sestavit vlastní balíček benefitů z nabízeného portfolia. Finanční limit bývá často odvislý 

od délky pracovního poměru, pozice ve firmě, ohodnocení znalostního potenciálu a bývá 

často vyjádřen v bodech, což umožňuje rovnocenné ocenění výhod, které mají různé 

nákladové a daňové dopady pro zaměstnavatele. 

2.4 Celková odměna 

Pojetí celkové odměny se objevilo teprve nedávno a má na řízení odměňování 

značný vliv. Zahrnuje „všechny stránky odměny, zejména základní mzda či plat, 

zásluhová odměna, zaměstnanecké výhody a nepeněžní odměny, zahrnující vnitřní 

odměny, které přináší práce sama, jsou vzájemně provázány a zachází se s nimi  

jako s integrovaným a logickým celkem.“ 

                                                 
32 FOOT, Margaret a Caroline HOOK. Personalistika. Vyd. 1. Praha: Computer Press, 2002, 462 s. ISBN 80-722-
6515-6.  
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Koncepce celkové odměny vzájemně propojuje vliv dvou hlavních kategorií odměn 

– transakční odměny a relační odměny. V modelu celkové odměny (viz. Obr. 2.2.) horní 

dva kvadranty představují transakční odměny. Mají peněžní povahu a jsou důležité pro 

získávání a stabilizaci pracovníků. Relační (nepeněžní) odměny odpovídají dolním 

dvěma kvadrantům. Optimální situace nastává, pokud organizace kombinuje relační  

a transakční odměny. 

Obr. 2.2. Model celkové odměny 

 Transakční (hmatatelné, hmotné)  
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Peněžní odměny 

 Základní mzda/plat 

 Zásluhová odměna 

 Peněžní bonusy 

 Dlouhodobé pobídky 

 Akcie 

 Podíly na trhu 

Zaměstnanecké výhody 

 Penze 

 Dovolená 

 Zdravotní péče 

 Jiné funkční výhody 

 Flexibilita 
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Vzdělávání a rozvoj 

 Učení se na pracovišti 

 Vzdělávání a výcvik 

 Řízení pracovního výkonu 

 Rozvoj kariéry 

 

Pracovní prostředí 

 Základní hodnoty organizace 

 Styl a kvalita vedení 

 Právo pracovníků se vyjádřit 

 Uznání, úspěch 

 Vytváření pracovních míst a rolí 

 Kvalita pracovních míst a rolí 

 Kvalita pracovního života 

 „work-life balance“ 

 Řízení talentů 

 Relační/vztahové nehmotné  

 

Zdroj: ARMSTRONG, Michael. Odměňování pracovníků. 1. vyd. Praha: Grada, 2009, 442 s. ISBN 978-

80-247-2890-2.  

Koncepce celkového odměňování má hlubší a dlouhodobější vliv na motivaci lidí  

a přispívá ke zlepšení zaměstnaneckých vztahů díky optimálnímu využívání relačních  
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a transakčních odměn. Relační odměny odpovídají individuálním potřebám pracovníků  

a silněji je poutají k organizaci. Díky aplikování systému koncepce celkového 

odměňování se organizace stává na trhu práce atraktivnější a udržuje si potřebné 

talentované lidi. 

2.5 Hodnocení práce 

„Hodnocení práce poskytuje základnu pro to, aby byla peněžní odměna spravedlivá, 

a hraje významnou roli jako nástroj naplňování zásady, že za stejnou práci má být stejná 

odměna.“
33

 Umožňuje správné porovnávání s tržními sazbami prací nebo rolí  

se srovnatelnou činností, nebo množstvím práce. Poskytuje pokud možno  

co nejobjektivnější základnu pro zařazování prací do stupňů tak, aby byl jednotný  

a transparentní přístup při rozhodování o zatřídění prací.
34

 

Hodnocení práce neurčuje spravedlivou úroveň pro odměňování za práci, ale spíše 

poskytuje vyjádření hodnoty práce k jiným pracím.
35

 

2.5.1 Metody hodnocení práce 

Přístupy k hodnocení práce mohou být analytické nebo neanalytické (sumární). 

Jednotlivým pracím je také možné přisuzovat hodnotu s odvoláním na jejich tržní sazby 

– tzv. tržní oceňování. Analytický přístup analyzuje, do jaké míry jsou určité, předem 

definované prvky v práci přítomny. Neanalytické přístupy porovnávají práce jako celky, 

nikoliv tedy z hlediska faktorů, a umisťují je do pořadí.
36

 

Typy analytických a sumárních přístupů k hodnocení práce 

K hodnocení relativního významu různých pracovních pozic v podniku se většinou 

používají základní čtyři metody a jejich kombinace a variace. Metoda pořadí  

a klasifikační metoda jsou metody sumární, bodovací metoda a faktorové porovnání jsou 

metody analytické, nebo také kvantitativní.
37

 

                                                 
33 ARMSTRONG, Michael. Řízení lidských zdrojů: nejnovější trendy a postupy : 10. vydání. 1. vyd. Praha: Grada, 

2007, 541 s. ISBN 978-80-247-1407-3.  
34 Tamtéž, 789 s.  
35

 KOUBEK, Josef. Personální práce v malých a středních firmách. 3., aktualizované a rozšířené vydání. Praha: 

Grada Publishing, 2007. 261 s. ISBN 978-80-247-2202-3 
36 ARMSTRONG, Michael. Odměňování pracovníků. 1. české vyd. Praha: Grada, 2009, 442 s. ISBN 978-80-247-

2890-2. 
37 KOUBEK, Josef. Řízení lidských zdrojů: základy moderní personalistiky. 4. rozš. a dopl. vyd. Praha: Management 

Press, 2007, 399 s. ISBN 978-80-7261-168-3. 
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Bodovací metoda 

Bodovací metoda je nejpoužívanějším typem analytického hodnocení práce.  

Je založena na rozčlenění prací na tzv. „placené faktory“ a každý z těchto faktorů přispívá 

k hodnotě práce. Všechny faktory jsou součástí všech prací, které mají být hodnoceny, 

avšak v různé míře. Bodové hodnoty jednotlivých faktorů, které jsou přidělovány podle 

míry, v jaké je tento faktor v hodnocené práci obsažen, se na konci sčítají tak,  

aby vyjádřily celkové skóre, které představuje hodnotu práce. Mezi nejčastější 

požadavky, které práce klade na zaměstnance, jsou požadované schopnosti a dovednosti, 

odpovědnost, duševní úsilí, rozhodování.  

Metoda faktorového porovnávání 

Jde o metodu používanou nezávislými experty angažovanými pracovními soudy 

v záležitostech týkajících se stejné odměny za stejnou práci. 

Metoda pořadí prací 

Metoda pořadí prací vytváří pořadí prací jako celků a je nejprimitivnější formou 

hodnocení práce. Postup spočívá ve vzájemném porovnávání prací a v jejich uspořádání 

do pořadí podle toho, jak je vnímána jejich hodnota pro organizaci. Výhodou je, že je tato 

metoda jednoduchá, má levné postupy a je snadno pochopitelná. 

Klasifikační (katalogová) metoda 

 Pro neanalytický přístup je nejobvyklejší klasifikační metoda. Je podobná metodě 

pořadí prací, ale používá jiný postup. Nejprve jsou vytvořeny skupiny prací nebo 

mzdových tarifů a pak je vytvořen všeobecný popis prací v jednotlivých skupinách. 

Každá z prací, která je stanovena představitelem dané skupiny, se pak stane jejím 

měřítkem. Výhodou klasifikační metody je jednoduché používání, snadné porozumění 

metody a bezproblémové včlenění nových profesí do klasifikační struktury.
38

 

2.5.2 Převod hodnoty práce do mzdového tarifu 

Hodnocení práce nelze bezprostředně použít k ocenění práce a stanovení mzdových 

tarifů. Do značné míry je úroveň odměňování předmětem tržních sil, které je třeba  

při stanovování mzdových sazeb za jednotlivé práce brát v úvahu. Každý druh práce 

                                                 
38 FOOT, Margaret a Caroline HOOK. Personalistika. Vyd. 1. Praha: Computer Press, 2002, 462 s. ISBN 80-722-
6515-6.  
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může být předmětem jiných vnějších tlaků, je však nezbytné vědět, jaké důsledky mohou 

mít tržní sazby na mzdovou strukturu jako celek ještě dříve, než se rozhodne o vnitřních 

mzdových relacích.
39

 Pro účely ocenění práce je třeba kromě převodu hodnoty práce  

do mzdového tarifu ještě zajistit zohlednění externích faktorů.  V konečném kroku je pak 

nutné vytvořit vhodnou strukturu základní složky mezd a platů tak, aby nejen 

umožňovala náležité odstupňování odměny podle hodnoty práce a zohlednění vnějších 

faktorů, ale umožnila zohlednit i charakteristiky výkonu a schopností pracovníka. 

Je nutné, aby metody využívané pro převod hodnoty práce do mzdového tarifu, 

byly srozumitelné taktéž všem zaměstnancům, nejen tvůrcům převodu.
40

  

Jestliže vycházíme z metody pořadí, nejjednodušším postupem je porovnat pořadí 

prací zjištěné hodnocením s pořadím současných mzdových tarifů za tyto práce. 

Nesouhlasí-li obě pořadí navzájem, upravuje se (zvyšuje nebo snižuje) mzdový tarif  

u příslušné práce tak, aby se jeho pořadí sladilo s pořadím hodnoty práce. Pro stanovení 

jednotlivých mzdových tarifů a vzájemného vztahu mezi nimi lze použít i vzorců 

založených na lineární či geometrické progresi mezi tarify. 

Při stanovení tarifů v případě použití klasifikační metody hodnocení metody práce 

je postup obdobný. Používáme výpočtů na základě lineární nebo geometrické progrese  

a musí být stanoveno rozpětí mezi nejnižším a nejvyšším mzdovým tarifem a počet 

tarifních stupňů. Rozdíl je v tom, že mzdový tarif určité mzdové skupiny je zvolen  

na tzv. směrný tarif, je mu přisouzena hodnota 100 %. Procentní vztah mezi směrným 

tarifem a ostatními tarify je vlastně dlouhodobě stabilní a při úpravách mzdových tarifů 

stačí upravit pouze absolutní hodnotu směrného tarifu a ostatní tarify upravit v souladu 

s jejich procentní odchylkou od směrného tarifu. 

V případě hodnocení práce bodovací metodou se v praxi nejvíce uplatňuje postup, 

při kterém se používá tzv. mzdové rovnice, která má v podstatě čtyři varianty řešení 

podle toho, jaké výchozí údaje známe nebo si určíme, popřípadě, co od výpočtu 

očekáváme. U bodovací metody se používá regresní nebo grafické metody stanování  

a úprav mzdových tarifů. 
41

 

                                                 
39 ARMSTRONG, Michael. Řízení lidských zdrojů: nejnovější trendy a postupy : 10. vydání. 1. vyd. Praha: Grada, 

2007, 789 s. ISBN 978-80-247-1407-3.  
40 KOUBEK, Josef. ABC praktické personalistiky. Praha: Linde, 2000, 400 s. ABC, 2. ISBN 80-861-3125-4. 
41 KOUBEK, Josef. Řízení lidských zdrojů: základy moderní personalistiky. 4. rozš. a dopl. vyd. Praha: Management 
Press, 2007, 399 s. ISBN 978-80-7261-168-3. 
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Metoda faktorového porovnávání již obsahuje peněžní vyjádření hodnoty práce. 

Konkurenceschopnost tržních sazeb by neměla být stanovována pouze  

na subjektivních odhadech. Ocenění prací je nutné konfrontovat s údaji, které poskytují 

mzdová šetření. Cílem porovnání mzdových sazeb podniku a mzdových sazeb na trhu  

je získání přesných údajů týkajících se základních mezd, prémií a zaměstnaneckých 

výhod, porovnávání stejných údajů z hlediska typu a významu práce a typu podniku  

a interpretace údajů z hlediska situace a potřeb podniku. Informace o tržních sazbách 

mohou získávat z různých druhů šetření a inzerátů.
42

 

2.5.3 Tvorba tarifních stupňů 

Práce podobné hodnoty jsou seskupovány do tarifních stupňů (tříd, skupin) tak,  

aby se zjednodušila mzdová agenda, zejména pro účely plánování odměňování. Současně 

s tarifními stupni je ke každému stupni přiřazováno rozpětí mzdového tarifu  

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

Tarifní stupně a rozpětí mzdového tarifu tvoří dohromady mzdovou strukturu. V ideálním 

případě by rozpětí mzdového tarifu mělo odrážet odměnu pracovníka podle jeho výkonu, 

zásluh a schopností. V praxi často odráží také obtížnost získání těchto pracovníků a jejich 

stabilizace v organizaci. Tito zaměstnanci bývají označování jako KEY people. 

K určení rozpětí v rámci stupňů se nejčastěji používá konstantní bodová rozpětí  

pro všechny stupně a jim odpovídající konstantní rozpětí mzdového tarifu. Druhou 

možností je ponechat konstantní bodová rozpětí hodnot práce v jednotlivých stupních  

a přiřazovat jim diferencovaná rozpětí mzdového tarifu. 

Mzdová struktura může být vytvořena dvojím způsobem. V prvním případě na sebe 

jednotlivá rozpětí mzdových tarifů mohou navazovat, tzn. že po dosažení maxima rozpětí 

pro daný stupeň může vzrůst mzda (plat) daného jedince pouze přeřazením do vyššího 

stupně. V druhém případě se rozpětí mzdových tarifů překrývají a dochází k tomu,  

že je možné vynikajícího pracovníka nižšího stupně odměnit lépe než podprůměrného 

pracovníka stupně vyššího.
43

 

                                                 
42 ARMSTRONG, Michael. Řízení lidských zdrojů: nejnovější trendy a postupy : 10. vydání. 1. vyd. Praha: Grada, 

2007, 789 s. ISBN 978-80-247-1407-3.. 
43

KLEIB, Jiří; DVOŘÁKOVÁ, Zuzana; HÜTTLOVÁ, Eva. Stimulace pracovníků a tvorba mzdových soustav. 2. vydání. 

Praha: Vysoká škola ekonomická, 1998. 147 s. ISBN 80-7079-202-7 
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2.6 Vztah mezi hodnocením a odměňováním 

Organizace potřebuje hodnotit pracovníky již od první chvíle, kdy pro ni začnou 

pracovat. Hned ze začátku je nutné zaměstnanci představit firemní kulturu, její strategie, 

cíle a priority. Pro pracovníka je důležité sladit cíle organizace s cíli osobními. 

Hodnocení je jeden z nástrojů, pomocí kterých se slaďují zájmy všech zúčastněných.
44

 

Základem je nalezení nejvhodnějšího způsobu, jak propojit hodnocení pracovníků  

a jejich odměňování. V řadě firem je odměňování spojeno s hodnocením výkonnosti, tedy 

splnění pracovních cílů. Zapomíná se však na hodnocení kompetencí a přístupu. Další 

chybou u hodnocení pracovníků je soustředění se pouze na některé pracovní pozice či jen 

konkrétní zaměstnance. V tomto případě jde především o manažery, supervizory  

a klíčové specialisty. 

Při hodnocení se klade důraz na poskytování zpětné vazby, a to nejen ve vztahu 

zaměstnanec a řídící pracovník, ale je prosazována metoda hodnocení 360 º 
45

,  

jak vystihuje následující schéma. 

Obr. 2.3. Metoda 360 º zpětné vazby v hodnocení pracovníků 

 

 

Zdroj: VAMPOLOVÁ, Pavla. Metoda 360 stupňové zpětné vazby v hodnocení 

pracovníků.Vlastnicesta.cz [online]. 2012 [cit. 2012-05-06]. Dostupné z: 

http://www.vlastnicesta.cz/metody/metody-human-resources-vzdelavani-skoleni/metoda-360-stupnove-

zpetne-vazby-v-hodnoceni-pracovniku/ 
  

                                                 
44 HRONÍK, František. Hodnocení pracovníků. Vyd. 1. Praha: Grada, 2006, 126 s. ISBN 80-247-1458-2.  
45 BLÁHA, Jiří. Personalistika pro malé a střední firmy. Vyd. 1. Brno: CP Books, 2005, 284 s. ISBN 80-251-0374-9. 
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3 PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI 

Společností, ve které jsem provedla analýzu odměňování zaměstnanců, je IT firma, 

která má významné postavení na mezinárodním trhu. Management si nepřál uvést 

v obsahu bakalářské práce včetně příloh jméno dané společnosti. Nadále ji budu ve své 

práci uvádět pod smyšleným jménem SOFTWARE, a. s., na pravdivost údajů to však 

nemá jakýkoliv vliv. 

Firma SOFTWARE, a. s. je společností, která působí v oblasti informačních 

systémů a technologií. Společnost byla založena v roce 1998 jako akciová společnost. 

Předmětem podnikání je výroba, obchod, služby neuvedené v přílohách 1 až 3 

živnostenského zákona.
46

 

Společnost funguje již čtrnáct let a má významné celosvětové postavení  

a partnerství s firmou Microsoft. Základní kapitál je 5 500 000 Kč, splaceno 100 %. 

Omezení převoditelnosti akcií: Akcie společnosti lze převést po předchozím souhlasu 

dozorčí rady společnosti. SOFTWARE, a. s. patří do institucionálního sektoru národních 

soukromých nefinančních podniků. 

Pro společnost SOFTWARE, a. s. pracuje sto dvacet zaměstnanců v rámci čtyř 

poboček po celé České republice. Top management sídlí v Praze a tvoří jej předseda 

správní rady, výkonný ředitel, ředitel obchodu a marketingu, člen představenstva 

odpovědný za obchod a marketing, ředitel implementace, ředitel supportu, finanční 

ředitel a personální ředitelka. 

Filosofií společnosti je přinášet zákazníkům komplexní a kvalitní řešení. Firemní 

kultura je založena na základních kamenech, díky kterým je možné kvalitně  

a profesionálně plnit závazky vůči klientům a stanovené vize. Jsou jimi důvěryhodnost  

a spolehlivost, zodpovědnost, flexibilita, inovace a komunikace. 
47

 

Společnost dbá na dosažení trvalé shody s legislativními požadavky pro oblast péče 

o životní prostředí a bezpečnost práce. Byly nastaveny procesy, jež optimalizují spotřebu 

energií a surovin (zejména pohonných hmot) a nakládání s odpady. Udržení podmínek 

zdravého prostředí podmiňuje společnost k plnění všech závazků, které vycházejí  

                                                 
46 Obchodní rejstřík 
47 Profil společnosti 
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z platných zákonů a nařízení na ochranu životního prostředí a dalších jiných požadavků, 

kterým podléhá.  

4 SOUČASNÝ STAV SYSTÉMU ODMĚŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ 

Společnost SOFTWARE, a.s. za dobu působení prošla velkými změnami v systému 

odměňování. V začátcích uplatňovala systém odměňování na bázi fixních měsíčních 

mezd, nicméně s přibývajícími zakázkami a najímáním nových zaměstnanců přibývala 

taktéž k paušálním mzdám variabilní složka odměňování. V roce 2006 prošla společnost 

kompletním přebudováním stávajícího systému odměňování za účasti HR oddělení a top 

managementu. Byl stanoven odměňovací systém, který lépe kopíroval zaměření 

společnosti a umožňoval vyšší motivaci pracovníků na realizaci úkolů. Byl stanoven 

poměrně konstantní poměr mezi fixní a variabilní složkou mzdy v rozložení cca  

60 / 40 % ve prospěch fixní složky mzdy.  

V roce 2010 v souvislosti s hospodářským poklesem došlo k zatím poslední 

restrukturalizaci mzdového systému společnosti. Změna se týkala především poměru 

mezi fixní a variabilní složkou včetně jejich absolutní výše. Společnost definovala 

v tomto období tzv. KEY people, což jsou zaměstnanci, bez kterých by společnost mohla 

fungovat jen velmi složitě. U těchto zaměstnanců došlo ke změně poměru mezi fixní a 

variabilní složkou mzdy, a to až na výši 90 / 10 %. Zároveň byl dopracován institut 

projektových odměn do současné podoby, jakožto složky mzdy, která umožňuje reálné 

navýšení příjmů ve vazbě na úspěšnost obchodní politiky. 

4.1 Obecné představení systému odměňování 

Zaměstnavatel předem seznamuje zaměstnance se způsobem odměňování, výší 

mzdy a podmínkami pro její poskytování. Mzda je sjednána v pracovní smlouvě, tak jak 

je to uvedeno v zákoníku práce. Nedílnou součástí pracovní smlouvy je mzdový výměr 

(viz. Příloha č. 1), ve kterém je sjednána mzda. Mzda je rozdělena na fixní a variabilní 

složku a další složky mzdy. Variabilní složka tak, jak to vychází ze zákoníku práce, není 

nárokovou součástí a není povinností, aby ji zaměstnavatel vyplácel. Doba splatnosti 

mzdy (variabilní i fixní složky) je do 15. dne následujícího měsíce. 

Fixní mzda zaměstnanci přísluší pouze při odpracování plné pracovní doby  

pro příslušný kalendářní měsíc. Pokud zaměstnanec neodpracuje plnou pracovní dobu, 
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bude mu mzda poměrně zkrácena. Variabilní složka mzdy je vyplácena kvartálně  

na základě plnění pracovních povinností, pracovních výsledků a dodržování pracovní 

kázně zaměstnance. Rozhodnutí o vyplacení prémií a o jejich výši je vždy plně  

v kompetenci zaměstnavatele.
48

 

4.2 Strategie odměňování ve společnosti 

Společnost SOFTWARE, a.s. je výkonově a projektově orientovanou společností. 

Odměňování zaměstnanců je nastaveno tak, aby úspěšně napomáhalo k plnění cílů 

společnosti. Pro rok 2012 se společnost orientuje především na cíl zůstat jedničkou  

na českém trhu v rámci spolupráce s Microsoft a svou pozici posilovat, dále zvládnout 

nové verze softwaru a implementovat je v zákazníkem očekávané kvalitě, zvyšovat svou 

odbornost a profesionalitu jako základní konkurenční výhodu a otevřenost novým 

myšlenkám, produktům a tržním segmentům. 

SOFTWARE, a.s., jakožto společnost realizující svou činnost v IT, staví svou 

strategii odměňování především na motivační složce mzdy, kterou jsou v tomto případě 

projektové odměny. Aby byl projekt odměněn, musí splňovat strategii společnosti, 

tzn. že musí být kvalitní, mít přidanou hodnotu, splněn rychle a za odpovídající cenu. 

Projektové odměny jsou každý rok navyšovány a jsou v objemu několika milionů. 

4.3 Pracovní pozice a organizační struktura ve společnosti 

Pracovníci ve společnosti jsou rozděleni do oddělení a následně odměňováni  

na základě popisu pracovní pozice (viz. Příloha č. 2) a jejich specializace. 

Společnost je členěna na několik úseků. Úsek Obchodu tvoří 13 zaměstnanců, 

jejichž úkolem je najít a sjednat zakázky v rámci nových i stávajících zákazníků. Úsek 

Implementací má 70 lidí, kteří realizují projekty v rámci uzavřených obchodních případů. 

Úsek je rozdělen na jednotlivé oddělení dle produktů a pracovní specializace, např. vývoj, 

konzultace apod. Úsek Supportu, jehož pracovníci mají za úkol péči o stávající zákazníky 

a realizaci jejich požadavků, má 27 zaměstnanců. Poslední je úsek vnitřních služeb,  

ve kterém pracuje 12 lidí a jeho úkolem je zajištění vnitřního chodu firmy. Úsek  

je rozdělen do oddělení Financí, HR managementu a Back office.  

                                                 
48 Mzdový výměr 
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V rámci organizační struktury je vytvořen hierarchický model řízení od top 

managementu přes střední management k jednotlivým pracovníkům. V denní praxi je pak 

použit maticový model řízení, kdy pro potřeby realizace projektů se vytvářejí projektové 

týmy průřezem jednotlivými odděleními. 

4.4 Odměňování ve společnosti 

Odměňování ve společnosti se řídí vnitřní směrnicí o odměňování naposledy 

změněnou v roce 2011. Ve směrnici jsou popsány jednotlivé podmínky pro získání všech 

složek celkové mzdy. 

Při výpočtu mezd u projektového odměňování vychází personální pracovníci 

z počtu hodin, které pracovníci na projektu odpracovali. Odpracované hodiny, které mají 

přímou souvislost s realizací, jsou uváděny jako rozpočtované hodiny. Ostatní hodiny, 

které zaměstnanec čerpá na vzdělávání, režijní činnost a interní jednání, jsou 

nerozpočtované hodiny. Z obou těchto typů se následně zjišťuje pracovní vytížení, tzv. 

utilizace zaměstnance. Je to podíl prací, které pracovník strávil placenou činností (na 

projektech externích či interních), vůči celkovému času, který mohl v daném časovém 

období odpracovat. Vedoucím pracovníkům pak utilizace prozradí, kolik procent času je 

účastník projektu nevytížený, kolik procent času stráví daným typem činnosti, zda 

využívá svůj čas efektivně, nebo není přetížený. Pokud je utilizace 60 % a výše znamená 

to, že pracovník generuje zisk. 

4.4.1 Fixní složka 

Fixní složka mzdy je závislá na provedení výkonu práce, který má zaměstnanec 

stanovený v pracovní smlouvě a dalších dokumentech. Pro nárok na fixní složku musí 

zaměstnanec odpracovat základní fond pracovní doby v daném měsíci.  

4.4.2 Proměnlivá složka mzdy (variabilní) 

Zaměstnanec má nárok na variabilní složku mzdy, pokud odpracoval více než 65 

rozpočtovaných hodin. Plnou výši variabilní složky mzdy, která je uvedena ve mzdovém 

výměru, získává zaměstnanec pouze za předpokladu, že mu bylo na projektech,  

na kterých se podílel, schváleno nejméně 100 rozpočtovaných hodin. Skutečně vyplacená 

variabilní složka mzdy je výsledkem porovnání uznaných rozpočtových hodin pracovníka 

vůči a měsíčnímu plánu oddělení ve vztahu k variabilní složce mzdy. 
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Vzorec dosažitelné výše variabilní složky (4.1) 

     [(         )    (             )] 

     [(      )    (        )]  

Zdroj: Vnitřní směrnice OS-08 Odměňování ve společnosti 

Variabilní složka mzdy má návaznost na výkon celé skupiny i jednotlivce.  

Pro firmu jsou stěžejní projekty, v rámci kterých pracují zaměstnanci v týmech.  

Pro stimulaci jsou nad rámec standardní mzdy stanoveny odměny, které jsou vypláceny 

pouze v případě, že všichni členové týmu splní stanovené termíny. Skutečná výše 

variabilní složky je tedy stanovena v případě, že řídící pracovníci (projektový 

management a procesní management), nemají výhrady ke kvalitě odvedené práce 

zaměstnancem. Pokud je projektový management s prací nespokojen, variabilní složka 

mzdy se zaměstnancům krátí. 

4.4.3 Individuální odměny 

Pokud zaměstnanec odpracuje více než 100 rozpočtových hodin, nezvyšuje se mu 

variabilní složka mzdy, ale jeho výkon je oceněn přiznáním individuální odměny, nebo 

projektové prémie. Výši odměny stanovuje přímý nadřízený ze skupiny manažerů 

lidských zdrojů, a to až do výše 10 % fixní mzdy. 

4.4.4 Projektové prémie 

Na všechny projekty produktů společnosti je pro každý rok vyhlášena nenároková 

složka mzdy v podobě projektové prémie. Tato prémie je přiznána bez ohledu  

na přiznanou výši variabilní složky. Pro rok 2012 jsou celkové odměny na projekty 

stanoveny okolo 3,5 milionu Kč. 

Vedoucí projektu navrhuje procentuální podíl člena týmu na úspěchu projektu. 

Ředitel implementací stanovuje konkrétní výši odměn na projekt a ve spolupráci 

s vedoucím projektu definuje konkrétní částky pro jednotlivé členy týmu. Vedoucí 

projektu tyto částky rozděluje na jednotlivé milníky projektu v různé výši, podle 

důležitosti fáze a nutnosti motivace daného člena týmu. Rozvržení je podchyceno  

ve formuláři Stanovení projektových prémií (viz. Příloha č. 3). 
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Projektové prémie jsou sestaveny ze tří složek. Základ a tedy první část projektové 

prémie získává pracovník jmenováním do implementačního týmu. Pro rok 2011  

až do odvolání byla odměna stanovena ve výši 5 000 Kč pro každého člena projektového 

týmu. Projektová prémie Základ je přiznána po podpisu závěrečného akceptačního 

protokolu nebo protokolu za poslední fázi či etapu projektu. Prémie je vyplacena  

po vyhodnocení projektu v nejbližším řádném výplatním termínu.  

Druhou složkou je Projektová prémie – Bonus. Této prémie působí jako základní 

motivace, aby zaměstnanci byli aktivní a zodpovědní při realizaci zakázek. Každému 

členu projektového týmu je přidělena prémie tak, aby korespondovala s jeho rolí  

na projektu a zajišťovala dosažení příslušného milníku projektu. Výši této projektové 

prémie stanovuje ředitel implementací po dohodě s vedoucím projektu, který pro každého 

člena projektového týmu definuje podíl účasti a důležitosti na projektu. Projektová 

prémie – Bonus je při zahájení projektu sdělena individuálně členům projektového týmu 

a je k ní sepsána individuální písemná dohoda. (viz. Příloha č. 4) 

V případě nedodržení splnění milníku projektu je příslušná část Projektové prémie - 

Bonus krácena v následujícím poměru:  

Tab. 4.1. Krácení Projektové prémie - Bonus 

Interval zpoždění akceptace snížení projektové prémie Bonus o 

0–10 dní* nekrátí se 

10–20 dní 50 % 

20–30 dní 100 % 

30–60 dní - 50 % 

60 dní a více - 100 % 

*=kalendářních dní 

Zdroj: Vnitřní směrnice o odměňování. 

V případě nedodržení milníku projektu v intervalu 30 a více dní je příslušná výše 

projektové prémie Bonus (-50 % nebo -100 %) odečtena z variabilní složky mzdy 

pracovníka, a to i opakovaně až do výše úhrady celé nebo části projektové prémie  

– Bonus. Dané krácení se týká splnění milníku v rámci projektu, což znamená,  

že zpoždění jednoho člena týmu má dopad na všechny členy týmu. Tato skutečnost má 
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být motivujícím prvkem pro důslednou týmovou součinnost. Je v zájmu každého člena 

týmu, aby byl splněn milník všemi členy týmu. 

Třetí složkou za projektové prémie je Projektová prémie – Tým. Je to celkový, 

předem nerozdělený, obnos mzdových prostředků, který je dán k dispozici vedoucímu 

projektu. Vedoucí projektu navrhne řediteli implementací rozdělení této částky  

mezi jednotlivé členy týmu podle vlastního uvážení se zohledněním, kteří členové 

projektového týmu se jakou měrou zasadili o úspěšné dokončení projektu nebo předání 

jednotlivých milníků. Projektová prémie – Tým může být vyplácena (čerpána)  

jak v průběhu projektu, tak na jeho konci. Vedoucí projektu nemusí tuto částku rozdělit 

celou  nebo nemusí její vyplacení navrhnout vůbec.  

Zvláštní motivační složkou je Projektová prémie – Bonus pro vedoucí projektů, 

která má sloužit k povzbuzení naplnění jeho role na projektu a dosažení příslušného 

milníku projektu. Výši projektové prémie Bonus stanovuje Ředitel implementací 

s ohledem na náročnost a význam projektu. Projektová prémie – Bonus je při zahájení 

projektu sdělena individuálně vedoucímu projektu a je k ní sepsána individuální písemná 

dohoda. 

V případě, že bude celkový schválený rozpočet na projekt (vyjádřený 

v rozpočtovaných hodinách) překročen a nebude obchodně zajištěno pokrytí více prací, 

bude příslušnému vedoucímu projektu krácena jeho Projektové prémie – Bonus 

v poměru, který je naznačen v následující tabulce. 

Tab. 4.2. Krácení Projektové prémie – Bonus pro vedoucí pracovníky 

Interval překročení Krácení Projektové prémie Bonus 

  0–15 % nekrátí se 

15–30 % 40 % 

30–40 % 70 % 

40 % a více 100 % 

  

Zdroj: Vnitřní směrnice o odměňování. 
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4.4.5 Odměňování podle pracovního zařazení 

Konkrétní systém odměňování podle pracovního zařazení je názorně popsán  

v následující tabulce, která porovnává všechny čtyři složky mzdy podle pracovních pozic 

ve společnosti a faktory, na kterých závisí vyplácení odměn. Členové top managementu 

v tabulce nejsou uvedeni, protože jejich mzda je paušální a variabilní složka není odvislá 

od projektů. Jsou odměňováni na základě dosažených výsledků společnosti. 

Tab. 4.3. Odměňování podle pracovního zařazení 

Složky 

odměňování 

Pracovní zařazení 

Obchodníci Konzultanti Programátoři 
Projektoví 

manažeři 
Support Vnitřní služby 

Fixní složka 
nízká 

50-80 % celkové 

mzdy 

50-80 % 

celkové mzdy 

relativně 

vysoká 

65-80 % 

celkové 

vyplácené 

měsíční mzdy 

80 % celkové 

mzdy 

Variabilní 

složka 

provize ze 

smluvených 

zakázek  

dosažení 

stanovené míry 

utilizace 

dosažení 

stanovené 

míry utilizace 

odpracované 

hodiny na 

projektu 

dosažení 

stanovené míry 

utilizace 

20 % celkové 

mzdy 

Projektové 

prémie není obvyklé 

dodržení termínů 

a obdržené 

odezvy od 

zákazníka 

na základě 

celkového 

úspěchu 

projektu 

na základě 

celkového 

úspěchu 

projektu 

Nejsou Nejsou 

Individuální 

odměna 

počet 

uzavřených 

smluv a jejich 

finanční výše 

kladné reference 

od zákazníků, 

nadstandardní 

pracovní 

nasazení 

plnění termínů 

a kvalita 

odvedené 

práce 

celkový 

výsledek 

projektu 

vzhledem 

k jeho 

důležitosti 

kladné reference 

od zákazníků 

za 

nadstandartní 

výkon (do výše 

1 000 Kč) 

 

Zdroj: vlastní vypracování 

U obchodníků je fixní složka mzdy nejnižší, protože jsou odměňováni na základě 

výkonu. Variabilní složka mzdy se vypočítává jako provize ze smluvených zakázek. 

Nejčastěji je vyplácena ve dvou etapách, a to při uzavření smlouvy a po úspěšné realizaci 

a dokončení projektu. Projektové prémie nejsou vzhledem k neúčasti na projektech 
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relevantní. Při vyplácení individuální odměny se zohledňuje počet uzavřených smluv  

a jejich finanční výše, oceňuje se strategický význam získaných zakázek. 

Konzultanti mají zpravidla fixní složku mzdy v rozmezí 50 – 80 % celkové mzdy. 

Tato složka je stanovena individuálně, na základě definice KEY people. Variabilní složka 

je vyplácena v případě dosažení míry utilizace. V případě projektových prémií závisí 

vyplácení na dodržení termínů a obdržené odezvy od zákazníka. Individuální odměna se 

stanovuje podle podobných kritérií, a to především na základě kladných referencí od 

zákazníků nebo nadstandardní pracovní nasazení. 

Programátoři mají podobně stanovenou fixní a variabilní složku mzdy  

jako konzultanti v rozpětí 50 – 80 % celkové mzdy a dosažení stanovené míry utilizace. 

Projektové prémie se vyplácí za dodržování termínů, na základě spokojenosti zákazníka  

a celkového úspěchu projektu. Individuální odměnu obdržují programátoři za plnění 

termínů a kvalitu odvedené práce nebo nadstandardní pracovní výkon. 

Projektoví manažeři mají fixní složku mzdy relativně vysokou, což je způsobeno 

vysokým podílem organizační složky práce. Variabilní složka mzdy  

je částka podle odpracovaných hodin, tedy podobný systém jako u časové mzdy. 

Projektové prémie u projektových manažerů jsou odvislé především od práce celého 

týmu, a tudíž jsou vypláceny za dodržování smluvených termínů, spokojenost zákazníka 

a celkový úspěch projektu. Individuální odměna reflektuje celkový výsledek projektu 

vzhledem k jeho důležitosti. 

Pracovníci oddělení Support jsou odměňováni fixní mzdou v rámci 65 – 80 % 

celkové vyplácené měsíční mzdy. Variabilní složka je vyplácena v případě dosažení míry 

utilizace. Projektové prémie nejsou vzhledem k charakteru práce vypláceny. Individuální 

odměna je podobně jako u konzultantů určována na základě kladných referencí  

od zákazníků, se kterými členové support týmu jednají a za zdárné vyřešení problémů  

bez nutnosti zásahu managementu firmy. 

Vnitřní služby reprezentují administrativní pracovníky, finanční sektor a všechny 

asistenty ve firmě. Motivační složka jejich mzdy není tak důležitá, jako u zbylých 

pracovníků. Fixní složku tvoří 80 % celkové mzdy a zbytek je variabilní složka.  

Při zvláštních příležitostech může být vyplácena individuální odměna za nadstandartní 

výkon. Nadstandartním výkonem můžeme nazývat například uspořádání dětského dne 
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asistentkou, či zařízení team buildingu pro celou pobočku. Individuální odměny jsou 

stanoveny maximálně do výše 1 000 Kč. 

4.4.6 Nepeněžní odměny ve společnosti 

Společnost klade důraz na vzdělávání a rozvoj, jako součást modelu celkového 

nehmotného odměňování. Je vytvořen plán na rozvoj zaměstnanců, a to především  

ve formě dalšího vzdělávání zaměstnanců, které je v oblasti informačních technologií 

klíčové. Klíčovou motivaci pro pracovníky představuje práce na zajímavých projektech, 

kterou se jim společnost snaží poskytnout. Pracovníci se mají možnost dále vzdělávat  

i v jiných oblastech, než je ta, ve které působí. 

Stejně důležitá je pro zaměstnance vnitřní motivace v podobě uznání  

ve společnosti, kterou firma naplňuje probíhající soutěží inovací. Každý zaměstnanec 

firmy má možnost přihlásit svůj nápad do této soutěže, která se jedenkrát za kvartál 

vyhodnocuje. Vyhodnocení provádí širší vedení společnosti, které hodnotí ekonomický 

přínos pro firmu, zvýšení konkurenceschopnosti a podobné ukazatele. Vítěz je finančně 

odměněn. Vyhodnocení je rovněž zveřejněno na firemním intranetu a v interním 

televizním kanálu firmy, který opravdu celá firma poměrně pečlivě sleduje. Vítěz je tak 

ohodnocen nejen materiálně, ale ve shodě s principy celkové odměny se mu dostává  

i společenského uznání. 

4.4.7 Zaměstnanecké výhody, penze a příplatky 

Zaměstnanci ve firmě mohou čerpat řadu zaměstnaneckých výhod. Jednou 

z hlavních peněžních výhod je penzijní připojištění. V rámci dalších výhod zaměstnanci 

běžně využívají například firemní mobilní telefon do výše limitu i na soukromé hovory  

a zařazení soukromých telefonních čísel do firemního tarifu, příspěvek na sportovní 

aktivity, příplatek na stravování a občerstvení na všech pobočkách. Dále společnost 

poskytuje finanční příspěvek na speciální pobočkové akce (např. lyžování v Rakousku, 

turistický pobyt apod.).. Společnost pořádá další firemní akce u příležitosti dětského dne 

a celofiremních setkávání, kterých se zaměstnanci také účastní. 

Většina těchto zaměstnaneckých výhod není daňově uznatelný náklad a je tudíž 

hrazena ze zisku firmy. I z této skutečnosti je zřejmé, že firmě jde o spokojeného 

zaměstnance. 
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4.4.8 Výsledky dotazníkového šetření o spokojenosti zaměstnanců 

Společnost každoročně zjišťuje spokojenost zaměstnanců se stavem ve firmě 

pomocí dobrovolného dotazníku (viz. Příloha č. 5), který vyplňují všichni zaměstnanci 

kromě top managementu. Top management tyto dotazníky vyhodnocuje a vyvozuje 

z nich strategie do budoucna. V dotazníku jsou otázky na styl a kvalitu vedení, právo 

pracovníků se vyjádřit k situaci ve společnosti, kvalitu pracovního života, možnost 

vzdělávání a rozvoje na pracovišti, spokojenost s pracovním prostředím a odměňováním 

zaměstnanců. 

Výsledky dotazníku z března tohoto roku (2012) společnost považuje jako nadmíru 

pozitivní. Výzkumu se zúčastnila více než polovina zaměstnanců ve společnosti.  

Na otázku, která je pro nás zajímavá především, tedy jak jsou spokojeni s principy  

a pravidly odměňování, platem a osobním ohodnocením, odpovědělo více než 70 % 

procent zaměstnanců kladně, deset z nich je dokonce velmi spokojeno se systémem 

odměňování. 

Graf 4.1. Jak jste spokojen/a s principy a pravidly odměňování, platem a osobním 

ohodnocením? 

 

Zdroj: vlastní vypracování  

Pro přehlednější interpretaci spokojenosti zaměstnanců s pravidly odměňování, 

platem a osobním ohodnocením srovnávám v grafu výsledky stejného dotazníku z roku 

2010 a 2012. V roce 2010 dobrovolně odpovědělo na dotazník 70,94 % celkového počtu 

zaměstnanců, což je o 16 pracovníků více než v roce 2012. Předpokládám, že dobrovolné 
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nevyplnění dotazníku neznamená nutně nespokojenost se situací ve firmě, ale právě 

naopak. Lidé mají tendenci spíše projevit negativní postoj vůči nějakému problému,  

ale už ne tolik svou spokojenost. Proto se dívám na tento pokles spíše pozitivně. 

Výsledky z roku 2012 naznačují, že spokojenost zaměstnanců se mzdovým ohodnocením 

roste oproti roku 2010. Postoj pracovníků je převážně kladný a značí správnou volbu 

odměňování. Úspěchem může také být, že pouze dva pracovníci vyplnili políčko „velmi 

nespokojen“, což je méně, než bychom mohli předpokládat podle stávajícího trendu  

v názoru na odměňování v sociální společnosti. Dva zaměstnanci nechtěli odpovědět  

na otázku, jak jsou spokojeni s odměňováním bez jakéhokoliv dalšího vysvětlení.  

Graf 4.2. Myslíte si, že máte možnost se odborně rozvíjet? 

 

Zdroj: vlastní vypracování 

Výsledky další otázky ohledně motivační složky, na kterou je ve společnosti brán 

velký zřetel, dokazují její účinnost. Převážná většina zaměstnanců v roce 2012, ale i dva 

roky předtím, uvedla, že má možnost se v práci odborně rozvíjet. Konkrétně na otázku: 

„Myslíte si, že máte možnost se odborně rozvíjet?“ odpovědělo v roce 2012 „určitě ano“ 

44,78 % dotazovaných a „spíše ano“ 43,28 % dotazovaných. Oproti roku 2010 kleslo 

procento, které odpovědělo na otázku „spíše ne“ a kolonku „určitě ne“ nevyplnil v roce 

2012 žádný pracovník. Opět to může být ale způsobeno nižším počtem pracovníků, kteří 

odpovídali. U této otázky nebyl nikdo, kdo by neodpověděl. 
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Graf 4.3. Jak vnímáte možnosti dalšího rozvoje společnosti? 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní vypracování 

Na otázku „Jak vnímáte možnosti dalšího rozvoje společnosti?“ odpovědělo 60 % 

zaměstnanců v roce 2012 kladně ve smyslu dalšího potencionálního rozvoje společnosti 

a jejího růstu. Více než polovina zaměstnanců je tedy silně motivována ve společnosti 

nadále pracovat, protože vidí její růst a tím i další rozvoj pro sebe samé. Nezanedbatelné 

procento, konkrétně 34,33 %, však odpovědělo spíše negativně, a to že si nemyslí,  

že společnost má významný potenciál růstu a je naopak na hranici možností. Výsledek 

byl přibližně stejný jak v roce 2010 tak v roce 2012. Pracovníci tudíž zřejmě nezměnili  

za dva roky názor na fungování společnosti a pro top management by to mělo být 

hledisko, na které se zaměřit při promýšlení strategií motivování. Pokud si zaměstnanec 

nemyslí, že má společnost budoucnost, nebude jeho práce vykazovat velké nadšení  

a stoprocentní nasazení a to by mohlo vést k tomu, že se jeho názor změní v realitu. 

Graf 4.4. Jak jste celkově spokojen/a se svým zaměstnáním v naší společnosti? 

 

Zdroj: Vlastní vypracování. 
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Na závěr zhodnotím obecnější otázku v dotazníku vztahující se na celkovou 

spokojenost zaměstnanců s vykonávanou prací ve společnosti. V tomto případě jsou data 

pro společnost a tedy top management velmi pozitivní. Dohromady 95 % zaměstnanců je 

„spíše spokojeno“ nebo „velmi spokojeno“ se svým zaměstnáním. Zbylých 5 %  

je „spíše nespokojeno“. Žádný pracovník nezaškrtnul políčko „velmi nespokojen/a“  

a všichni odpověděli na danou otázku. Jak jsme si již mohli všimnout, srovnání celkové 

spokojenosti zaměstnanců v roce 2010 a 2012 neprošlo velkými změnami a u řady otázek 

zůstává v rámci desítek procent stejné. 
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5 NÁVRHY NA ZLEPŠENÍ SYSTÉMU ODMĚŇOVÁNÍ 

ZAMĚSTNANCŮ 

Po prozkoumání mzdového systému a výsledků dotazníkového šetření se zdá, že 

celý mzdový systém firmy je dobře nastaven a funguje. Při diskuzi se zástupci 

managementu firmy (ředitel supportu, ředitel implementací) vyplynulo, že ačkoliv jsou 

zaměstnanci ve společnosti spokojeni, samo vedení má problém s výkonností jednoho 

úseku ve společnosti. Tento problém jsem se snažila více analyzovat a poté podat návrh 

na jeho řešení v podobě změny odměňování. 

Management firmy je dlouhodobě přesvědčen, že výkonnost supportního oddělení 

není optimální. Pro podporu tohoto tvrzení jsem provedla analýzu odpracovaných hodin 

po jednotlivých supportních zákaznících. Ve výseku tabulky (viz. Obr. 5.1.), která je celá 

uvedena v Přílohách (viz. Přílohy č. 6), je vidět výsledek analýzy hodin, s důrazem  

na poměr mezi celkovými odpracovanými hodinami a tzv. „rozpočtovanými hodinami“, 

tj, hodinami „za peníze“. 

Obr. 5.1. Poměr nerozpočtovaných a odpracovaných hodin v úseku Support 

 

Zdroj: Interní materiály 
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Jak se ukazuje v červených polích, u nezanedbatelného počtu zákazníků je tento 

poměr v neprospěch firmy SOFTWARE, a.s. Toto porovnání jsem ještě obohatila  

o faktory finanční. Důvodem je skutečnost, že určité penzum hodin odpracovaných  

na supportních projektech je hrazeno z tzv. „předplaceného paušálu“, což je dohodnutý 

objem hodin v rámci pravidelné měsíční/čtvrtletní platby a v tabulce figurují jako 

nerozpočtované, čímž ovlivňují sledovaný poměr. 

Touto analýzou odpracovaných hodin a porovnáním fakturace jednotlivým 

zákazníkům, jsem došla k přesvědčení, že jedním z důvodu nižší výkonnosti je  

i motivační systém oddělení supportních služeb. Stávající systém, kdy jediným kritériem 

pro přiznání variabilní složky mzdy je utilizace, je nedostatečný. Důvodem je situace,  

že hodiny na supportních projektech schvaluje vlastně jejich realizátor, který nad sebou 

nemá žádný vyšší dohled. 

Provedla jsem proto rozbor parametrů, který ovlivňuje výši fakturace  

za poskytování supportních služeb a následně jsem vytipovala ty, které je možno použít 

jako kritéria pro přiznání a výpočet výše variabilní složky mzdy. Jednalo se o následující 

kritéria: 

 počet reklamací, 

 dodržování reakčních dob, tzn. Dobu od zadání zákazníkem až po reakci 

pracovníka. Doby jsou uvedeny ve smlouvě jejich neplnění má za následek 

sankce – snížení fakturace 

 plnění dohodnutých termínů realizace, 

 dodržování dohodnutých rozpočtů, 

 spokojenost zákazníka se způsobem řešení požadavků. 

Ne všechna kritéria však byla měřitelná (firemní HelpDesk pro komunikaci se 

zákazníky obsahuje pouze určitou množinu dat), proto byla vybrána pouze 

reprezentativní a měřitelná kritéria. Kritéria musela zároveň být v souladu s firemními 

principy, jako jsou kvalita, flexibilita, komunikace apod.  

Vybraná a definovaná kritéria pak byla posuzována ve smyslu jejich váhy,  

tj. míry důležitosti. Na základě posouzení jsem dospěla k názoru, že v tomto případě je 

vhodnější model pro výplatu variabilní složky mzdy s opačným principem  

než u původního modelu, tzn., nepočítáme výši složky na základě splnění nárokových 
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kritérií, ale naopak dohodnutou celkovou výši variabilní složky na základě hodnot 

jednotlivých parametrů krátíme. U jednotlivých kritérií jsem, po poradě s ředitelem 

supportu, stanovila mezní hodnoty a míru krácení variabilní složky mezd. 

Celkem byly vybrány tři kritéria s největším významem, a jejich poměr na celkové 

výši variabilní složky byl stanoven takto: 

Graf 5.1. Poměr krácení variabilní složky mzdy dle jednotlivých kritérií 

 

Zdroj: vlastní vypracování 

V praxi to pak znamená, že je-li např. výše variabilní složky 10.000,- Kč, pak za 

neplnění kritéria Procenta zpožděných požadavků, může podle stupně neplnění, dojít ke 

krácení až 30%, což představuje 3.000,- Kč. Parametry pro výši krácení jsou uvedeny 

dále u jednotlivých kritérií. 

 

Procento zpožděných požadavků – jde o parametr, který je vypočten jako poměr 

požadavků ve zpoždění s reakcí ve stanovené době vůči všem řešeným požadavkům. 

Důvodem pro zahrnutí tohoto parametru je ověřená praxe, že pokud jsou požadavky 

řešeny v termínech, pak je zákazník spokojen a generuje nové požadavky = další placená 

práce. Míra krácení variabilní složky byla stanovena na 30 % (viz. Graf 5.1.) stupnice 

hodnot parametru pak následovně: 

  

30% 

45% 

25% 

Poměr krácení variabilní složky mzdy dle 

jednotlivých kritérií 

Procento zpožděných

požadavků

Procento plnění rozpočtu

Procento reklamací
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Tab. 5.1. Krácení při zpoždění požadavků 

Procento zpožděných 

požadavků 

Míra krácení části VS 

10 % - 19 % 15 % 

20 % - 29 % 25 % 

30 % - 39 % 50 % 

40 % - 49 % 75 % 

50 % a více 100 % 

Zdroj: vlastní vypracování. 

 

Procento plnění rozpočtu je parametr porovnání, zdali opravdu spotřebovaná práce 

je v rozsahu, který jsme se zákazníkem dohodli a zákazník ho objednal. Důvodem  

pro zahrnutí tohoto parametru je situace, kdy se zaměstnanec bez příslušného ověření, 

zdali se zákazníkem pochopili, co má být obsahem řešení daného požadavku, pouští  

do odhadu pracnosti a se zákazníkem dohaduje cenu. Pokud pak při realizaci dojde 

k nárůstu pracnosti oproti předem dohodnuté částce a není možno uplatnit institut 

„víceprací“, což jsou práce nad rámec původního zadání, dochází ke ztrátě. Míra krácení 

variabilní složky, jak je jasné z grafu krácení variabilní složky na předchozí straně, byla 

stanovena na 45 % a stupnice hodnot parametru pak následovně: 

 

Tab. 5.2. Krácení při chybách v rozpočtu 

 

Procento chyby rozpočtu: Míra krácení části VS 

10 % - 19 % 10 % 

20 % - 29 % 20 % 

30 % - 39 % 40 % 

40 % - 49 % 75 % 

50 % a více 100 % 

 

Zdroj: vlastní vypracování. 

Obsahem parametru Procenta reklamací je poměr počtu požadavků s typem 

reklamace (nezahrnují se reklamace obecné funkcionality systému) vůči celkovému počtu 

požadavků. Důvodem pro zahrnutí tohoto kritéria je fakt, že řešení vlastních chyb stojí 

firmu nákladové peníze bez dalšího výnosu. Navíc, je-li toto kritérium sledováno v čase, 
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pak má jistou omezenou vypovídající schopnost o kvalitě práce toho kterého pracovníka 

supportního oddělení. Míra krácení variabilní složky byla stanovena na 25 %, a stupnice 

hodnot parametru pak následovně: 

Tab. 5.3. Krácení při reklamacích 

Procento reklamace Míra krácení části VS 

10 % - 19 % 15 % 

20 % - 29 % 25 % 

30 % - 39 % 50 % 

40 % - 49 % 75 % 

50 % a více 100 % 

 

Zdroj: vlastní vypracování 

 

Ve všech uvedených kritériích má vždy možnost korekce Ředitel supportu, který 

může v odůvodněných případech, jako např. problémový zákazník, zapracování  

do funkce, nová verze s chybami apod., stanovit absolutní výši pro výplatu variabilní 

složky bez ohledu na hodnotu daného kritéria. 

V rámci diskusí k této změně v oblasti odměňování supportu, která má spíše 

represní důsledky, jsem se zabývala i motivační stránkou věci, aby celkový důsledek 

nebyl pro pracovníky demotivující. Vycházela jsem ze zásadního principu, že v rámci 

motivace zaměstnanců formou odměňování je nutná kombinace represivních i pozitivních 

motivačních prvků. Výsledkem je návrh na modifikaci principu projektových odměn  

– a to vytvoření odměn za překročení plánované fakturace.  

 

Princip navrhované motivační složky je následující. Vedení firmy stanoví 

plánovaný objem výnosů pro supportní oddělení. V případě překročení tohoto 

plánovaného objemu výnosů, bude část tohoto překročení použita na odměny  

pro jednotlivé členy supportního oddělení, jejichž podíl na této odměně bude stanoven 

z procentuálního podílu fakturace připadající na jednotlivé členy oddělení. Odměna bude 

pro všechny členy oddělení, aby bylo možno uplatnit princip týmové odpovědnosti. Tento 

princip vychází z různých podmínek práce jednotlivých členů oddělení, která je dána 

strukturou zákazníků. Předpokládaný objem prostředků k rozdělení je 30 % z překročené 

částky plánovaných výnosů.   
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6 VYUŽITÍ ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY V ŽURNALISTICE 

V žurnalistické části své Bakalářské práce jsem se snažila o zasazení zvoleného 

tématu odměňování zaměstnanců do podoby jednotlivých žurnalistických žánrů. Povinná 

žurnalistická část obsahuje úvodní článek shrnující problematiku vývoje odměňování 

v České republice a je určen pro časopis Human resources Management. Jak už sám 

název napovídá, jde o odborný časopis, který se zaobírá tématikou řízení lidských zdrojů, 

rozvojem a vzděláním, motivací, hodnocením a odměňováním.  

Dalšími povinnými částmi jsou interview a anketa. Pro publicistický rozhovor jsem 

zpovídala manažerku lidských zdrojů dm markt s.r.o. jakožto osobu, která má k tématu 

odměňování mnohé co říct. Anketní otázky jsem zaměřila na platové diskriminace žen 

v České republice.  

Jako nepovinný žánr žurnalistické části práce jsem si z nabízeného editorialu, glosy 

a recenze vybrala glosu. V reakci na provedenou anketu o platové diskriminaci jsem si 

zvolila právě toto téma i pro glosu. 
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6.1 Úvodní článek 

Jak se mění systém odměňování v České republice? 

 

Od komunistické éry v České republice uběhlo více než dvacet let a za tu dobu 

prošla nejen česká společnost velkými změnami v odměňování pracovníků. Zatímco 

jsme se pomalu přizpůsobovali novým ekonomickým podmínkám, ve světě se již 

začala prosazovat nová filozofie odměňování. Doba, kdy organizace zvyšovaly mzdy 

všem svým zaměstnancům stejně a kdekdo si chodil do práce jenom tak 

„odpočinout“, je dávno pryč. Čím se řídí současní personalisté ve společnostech? 

 

„Vývoj odměňování se v posledním období výrazným způsobem posunul směrem 

k odměně za výkon,“ uvedla Olga Konečná, personalistka v IT firmě. „Z původní 

diferenciace formou rozdílného tarifu a prémií či občasných mimořádných odměn, je 

dnes základem silný podíl variabilní složky, která je postavena na více kritériích. Kritéria 

jsou volena s ohledem na splnění cílů firemní strategie.“ V současné době se odměňování 

čím dál více váže na strategické cíle společnosti a postupně se ustupuje od tradičního 

odměňování formou fixní mzdy. Prémiový systém garantovaných třináctých a čtrnáctých 

platů, který fungoval kdysi, už je dnes zastaralý a neshoduje se s moderním fungováním 

firem. Společnosti a jejich manažeři stále častěji budují strategie odměňování a snaží se 

modelovat celkovou odměnu. Tento posun je charakteristický nárůstem komplexnosti  

a zvažováním více aspektů vztahu zaměstnanec versus firma. 

 

Globalizace, outsourcing, přechod od průmyslové výroby ke službám a pomalé 

tempo ekonomického růstu poznamenaly v posledních letech podobu hodnocení  

a odměňování zaměstnanců. V době malých ročních nárůstů mezd mají zaměstnanci 

pocit, že pokud je zaměstnavatelé nemohou platit lépe, měli by je platit alespoň 

spravedlivě. Právě proto se stále větší prioritou stává mzda na základě výkonnosti. 

Důvody jsou prosté: zavedení výkonového odměňování posiluje žádoucí chování  

a výkon, zvyšuje produktivitu a představuje strategický systém dlouhodobé motivace 

zaměstnanců pro jeho efektivní působnost v organizaci. „V našem systému odměňování 

se snažíme jednak odměňovat jednotlivce, ale zároveň jsou zaměstnanci ohodnoceni 
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 i za přínos k organizační jednotce, například projektovému týmu či organizaci jako 

celku,“ doplňuje Olga Konečná. 

 

Budování pověsti firem pomocí nepeněžních benefitů 

 

V dnešním systému odměňování roste také čím dál více význam nefinančních 

odměn.  Stále častěji už nemá finanční motivace žádaný účinek, a tak se ve firmách sahá  

i k odměnám v podobě firemních či osobních benefitů nepeněžní povahy. Benefity 

přispívají k lepšímu obrazu firmy a stávají se nedílnou součástí firemní kultury. Tento 

fakt potvrdil i Jiří Frgal, konzultant personálního marketingu společností: „Pokud chce 

firma získat dobré a kvalifikované zaměstnance, nestačí už pouze pasivně oslovovat 

formou inzerátů. Firmy se musí zviditelňovat a budovat si pověst atraktivního 

zaměstnavatele. Začínají bojovat o přízeň potenciálních i stávajících zaměstnanců tak, 

jak  bojují klasickými marketingovými postupy o přízeň zákazníků.“  

 

Tradičním benefitem, který bude v budoucnu poptáván stále ve větší míře, je 

například penzijní připojištění. Patří mezi nejčastěji poskytované finanční výhody, ale  

i přesto je u nás využíváno jen z 57 %. Důvodem může být fakt, že si často zaměstnanci 

musí o takovýto benefit zažádat sami a nejsou o něm dostatečně informováni. „Teprve 

nedávno jsem zjistila, že mám od zaměstnavatele právo na příspěvek na penzijní 

připojištění. Zatím jsem ale této možnosti nevyužila, protože si chci spíše pořídit auto a 

důchod je ještě daleko,“ reagovala Kateřina Brázdilová, obchodní asistentka. 

 

Firma by měla sledovat trh a vědět, jaké benefity jsou považovány za standard  

v rámci odvětví, v němž se pohybuje, nebo v rámci svých hlavních konkurentů. 

Pravidelné monitorování a vyhodnocování preferencí zaměstnanců v oblasti benefitů je 

důležitým krokem k pochopení toho, které benefity zaměstnanci nejen považují  

za důležité, ale také využívají. 

 

Nová generace a sociální odpovědnost firem 

 

S novou generací přichází i jiné priority při výběru zaměstnavatele. Mladí lidé 

nevnímají odměnu jen jako finanční nebo benefitní složku. Generace, která právě 

vstupuje na pracovní trh, tedy z velké části i absolventi vysokých škol, posouvá laťku  
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v oblasti benefitů ještě o něco dál. Průzkum mezi Generací Y, jak se těmto lidem říká, 

ukázal, že čeká od svého zaměstnavatele vedle pružné pracovní doby a rovnováhy mezi 

pracovním a soukromým životem také možnost vzdělávání se nad rámec potřeb k výkonu 

práce, účast na zahraničních stážích či projektech, a možnost cestovat. „Na škole jsem se 

přidala do mezinárodní neziskové studentské organizace, kde jsem měla možnost 

prohlubovat svoje znalosti a vůbec mi nevadilo, že pracuju zadarmo. Daleko důležitější 

pro mě bylo setkávat se s lidmi, kteří mě inspirují a seberealizovat se. Pokud si člověk 

zvykne dělat i něco „navíc“, než co je po něm vyžadováno, bude v životě brát ohled i na 

ostatní a bude se snažit přispívat společnosti,“ vysvětluje Martina Holbová, studentka 

vysoké školy, proč si mladí lidé dnes volí své zaměstnavatele jinak. Generace Y si tak ve 

velké míře vybírá zaměstnavatele také podle toho, zda vyznává stejné hodnoty. Nedávná 

ekonomická krize u této generace jen posílila vnímání rizik spojených s neetickým 

chováním firem a jejich orientací na udržitelný rozvoj.  

 

Z nových trendů v oblasti odměňování je patrné i do budoucna, že by se 

personalisté měli nadále pokoušet o rozvíjení jejich systému odměňování tak, aby plnili 

strategické cíle dané firmy. Zároveň však nesmí zapomenout, že jedině dostatečně 

motivovaný zaměstnanec jim v tomto plnění může dopomoci. Pro personalisty je důležité 

sledovat, co zaměstnance v konkrétní firmě motivuje, které složky mzdy jsou pro ně 

důležité a jak s nimi správně pracovat. Ne všichni zaměstnanci ocení pouze peněžní 

benefity, důležitá je možnost seberealizace, dalšího vzdělávání a v mnoha případech stačí 

i zájem nadřízeného. Firemní kultura se stala základem odměňování v mnoha 

zahraničních společnostech a pomalu si nachází cestu i do českého prostředí. 
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Zdroj: Alena Střížová 

6.2 Interview 

Alena Střížová: „V dm dbáme na týmovou spolupráci  

a možnost dalšího rozvoje před vidinou vysoké finanční odměny“. 

Alena Střížová pochází z Ostravy.  

Po absolvování Vysoké školy Báňské střídala 

krátkodobá zaměstnání se dvěma mateřskými 

dovolenými, až ji přijali do původně rakouské 

společnosti dm drogerie markt s.r.o. na pozici 

oblastní manažerky. Nyní pracuje ve společnosti  

na několika pozicích. Jako prokuristka 

společnosti, vedoucí resortu lidských zdrojů a 

zároveň je zodpovědná za vedení poboček 

v Moravskoslezském regionu.  

 

Do dm drogerie jste nastoupila před patnácti lety, jaké byly vaše začátky? 

Přijali mě na pozici oblastního manažera, hlavně tedy díky mojí dobré znalosti němčiny, 

kterou jsem využívala už v předešlých dvou zaměstnáních. Na začátku to pro mě bylo 

v provozovně zajímavé, protože to byla taková ta pionýrská fáze. Všechno bylo nové  

a pořád jsme se řídili hlavně selským rozumem, přemýšleli jsme, improvizovali a tvořili. 

Museli jsme rakouské podmínky odměňování přetvořit na české. 

 

Zřejmě se to povedlo, protože dm se v minulém roce umístila na druhém místě 

v soutěži o rovných příležitostech, čím jste toho dosáhli? 

Je to jednoznačně proto, že v naší firmě existují ojedinělá pravidla odměňování.  Máme 

jasně danou strukturu pozic a tyto pozice jsou odměňovány jednotnou mzdou, bez ohledu 

na to, jestli ji vykonává muž nebo žena. Nezohledňujeme ani věk, nebo jak dlouho u nás 

zaměstnanec pracuje.  

 

Ovlivňuje takový přístup samotné zaměstnance? 

Na první pohled to eliminuje soutěživost, touhu podat nadprůměrný výkon. Já jsem si ale 

za tu dobu v praxi ověřila, že když si vyberete správné lidi na správné místo, když je to 

naplňuje a baví a jsou přiměřeně zaplaceni, tak fakt soutěživosti je potlačen ve prospěch 

týmové spolupráce.  



 

53 

 

 

Jak tedy nacházíte ty správné lidi pro dané pozice? 

Vždycky je to tak trochu riziko, ale myslím si, že už většinou dokážu rozeznat, kteří lidé 

na daném postu vydrží. Několikrát se mi stalo, že jsem vědomě přijala člověka, který byl 

výkonově zaměřený, na vyšší pozici. Časem bohužel odešel, protože ho frustrovalo, že 

neměl žádnou další odměnu za to, co dělal. Dnes už dávám jasně najevo, že u nás si 

člověk nepřijde k žádným vysokým finančním odměnám, ale zato má možnosti jiných 

výhod. 

 

Jako například? 

Díky práci u nás se mohou účastnit mezinárodních projektů nebo si vyzkoušet roli 

školitelů v mezinárodních programech. Při účasti na projektech jsou nuceni se dále 

vzdělávat, a to i v jiném oboru, než ve kterém pracují, a tudíž si rozšiřují své schopnosti, 

což jim dává dobrou výchozí pozici pro další povýšení. 

 

Vy sama jste s tímto systémem byla spokojena, když jste nastoupila do firmy? 

Ano, líbilo se mi, že výše mzdy je přiměřená pozici. A logicky, pokud nejste žena rybáře 

z pohádky o zlaté rybce, tak si dokážete ohodnotit svoji práci a akceptujete to. Navíc jsem 

věděla, jakou mzdu dostanu, když postoupím výše. Často jsem také jezdila do Rakouska 

na školení a dívala jsem se, jak to dělají tam. Díky těmto zkušenostem jsem pak zavedla 

nový systém vzdělávání tady v české dm.  

 

Před dvěma lety jste se navíc stala první ombudsmankou, byl to váš nápad? 

Jednak to byl můj nápad a jednak nám to doporučila právě společnost Gender Studies, 

která pořádá právě soutěž o rovném odměňování. Je pravda, že na začátku nikdo 

nechápal, co přesně by měl ombudsman v dm dělat, protože naše struktura je nastavena 

tak, aby zde nebyl prostor pro šikanu. Proto si nikdo nemyslel, že by ombudsman měl 

v naší firmě něco na práci.  

 

Změnilo se to postupem času? 

Za ty dva roky, co jsem ombudsmankou, se vyrojilo až dvacet čtyři případů, které jsem 

řešila. Obracejí se na mě zaměstnanci s problémy ohledně pracovně právní úpravy nebo 

interních směrnic a zákoníku práce. Já jim vysvětlím, na co mají právo a jaké jsou jejich 



 

54 

 

povinnosti. Už se objevily i náznaky určité šikany v rámci ženského kolektivu, které jsem 

musela řešit. Jsem ale vázána mlčenlivostí, takže vám k tomu nemůžu víc říct. 

 

V drogerii je převážně ženský kolektiv, je to poznat na firemní atmosféře? 

Samozřejmě je to rozdíl oproti smíšenému kolektivu, co je pro nás důležité, je hlavně 

věková struktura, díky které funguje kolektiv více uvolněně. Když otevíráme novou 

prodejnu ve městě, snažíme se poskládat věkově různorodý tým. U stejně starých žen 

vzniká více konfliktů, protože není nikdo, kdo by je mezi sebou rozsoudil. Pokud 

pracujete s o dvacet let mladší kolegyní, lépe dokážete pochopit její problémy, a tím 

pádem i zákazníky. Ráda bych ale pro příští roky dosadila více mužských zaměstnanců 

do prodejen. 

 

Moc dobře si nedokážu představit prodavače v drogerii, jak se s ním radím  

o řasence… 

V takovém případě by muž asi vypadal legračně, my už máme ale zkušenosti s některými 

brigádníky, a ti měli překvapivě úspěch, když radili zákaznicím s výběrem parfému. 

Většina žen byla ráda, když jim muž řekl, jestli mu parfém voní, nebo ne. Takže si 

myslím, že tato myšlenka budoucnost má. 

 

Máte další pracovní cíle, které vás motivují do budoucna? 

Pro mě je teď prioritou nasazení starších lidí na více pracovních pozic. Vzhledem 

k věkové struktuře v naší firmě se hodně diskutuje a vše se točí kolem matek a malých 

dětí. Tohle ale už není moje téma, protože se začínám blížit k padesátce, dívám se na to 

trochu z jiného úhlu. A přijde mi, že se často zapomíná na tu „tichou generaci“, tedy ženy 

kolem padesáti a šedesáti let, které systém nutí být aktivními i ve vysokého věku, 

přestože pro to nemají dostatečné zdravotní dispozice. 

 

Proč zrovna tichá generace? 

Ženy v tomto věku většinou procházejí změnami, se kterými se musejí vyrovnávat. Řadě 

z nich odejde manžel, opouštějí je děti, ale zároveň se začínají starat o nemohoucí rodiče. 

A když se ve firmě jedná o dovolených, nebo přesčasech, vždycky jsou zvýhodňovány 

matky s dětmi. Protože většina starších žen už dítě měla, ani se proti tomu neozve  

a podřídí se. Já bych jim ráda umožnila strávit tu poslední část aktivního života tak, aby 

neodcházely do důchodu zničené, ale naopak se těšily na další etapu svého života. 
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Dnes se často mluví o tzv. „work-life balance“ neboli skloubení osobního  

a pracovního života, jak jste na tom vy? 

Já se toto učím celý život, ale už je to lepší, než to bývalo. Třeba, když jedu někam na 

dovolenou, snažím se oprostit od práce. Zrovna teď se chystám na pět dní do Orlických 

hor. Během té doby budu mít vypnutý telefon a nebudu v dosahu internetu.  

 

Co když vás bude nějaký podřízený potřebovat? 

Myslím, že se mi daří zadávat úkoly tak, že si s nimi moji podřízení poradí i beze mě, 

protože přesně vědí, kam sahají jejich kompetence. Nedávno jsem si to ověřila, když jsme 

byli s přáteli na dovolené a většina z nich ve volném čase vyřizovala pracovní telefony  

a mě nikdo nepotřeboval. Musím se přiznat, že mi to v tu chvíli bylo skoro líto. 
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6.3 Anketa 

Průzkumy z minulého roku ukázaly, že má v Česku muž až o 26 procent 

vyšší mzdu, než žena na stejné pracovní pozici. U manažerských postů 

byl dokonce zjištěn ještě vyšší rozdíl v odměnách.  

 

Dostávají ženy v Česku zaplaceno méně než muži? Máte s něčím 

podobným zkušenost z vašeho zaměstnání?  

 

(Gabriela, 22 let, plánovač výroby) Myslím, že ano, ačkoliv se kolegů v práci neptám, 

kolik berou. Ale určitě se to týká hlavně technických oborů. V práci se mi tohle ale ještě 

nestalo. 

 

(Alena, 45 let, manažerka) Diskriminaci spíše vidím ve skutečnosti, že jsou ženy 

v naprosté většině tlačeny k tomu, aby nedělaly přesčasy, nebo nešly přednášet na 

vysokou školu a podobně. Muži na tyto činnosti čas mají, a tak se jim zvyšuje průměrný 

výdělek. Já jsem se s tím nikdy nesetkala, protože o výši mzdy se většinou s přáteli 

nebavím a nikdo si nikdy nestěžoval. 

 

(Stanislav, 70 let, důchodce) V tisku a televizi se často mluví o tom, že mají muži na 

stejných pozicích vyšší plat než ženy, takže to asi pravda je. Já jsem dříve zažil 

diskriminaci, když jsem dělal mistra odborného výcviku na učilišti. Tam měli muži vyšší 

plat, než ženy. 

 

(Tereza, 24 let, provozní asistentka) Myslím si, že na administrativních pozicích, na 

které pracuji, k diskriminaci nedochází, to spíše na manažerských pozicích. 

 

(Pavlína, 48 let, správce majetku a vnitřních věcí) Ze zkušeností mých kamarádek 

vím, že ženy mají v česku nižší plat než muži na stejné pozici. Může to být tím, že žena 

málokdy může svému zaměstnání věnovat tolik času a energie jako muž. V naší firmě má 

muž na stejné pozici vyšší plat, ale možná je to tím, že jsem v zaměstnání teprve krátce. 

V předchozím zaměstnání ve státní správě bylo odměňování rovné, včetně odměn. 
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(Alena, 72 let, důchodkyně) Často se o tom v televizi nebo novinách mluví, ale já jsem 

nikdy nic takového ve svém dřívějším zaměstnání nezažila, protože prodavačky byly 

vždy ženy a pokud tam pracoval muž, tak jako vedoucí a jeho plat byl oprávněně vyšší. 

 

(Věra, 49 let, podnikatelka) Nevylučuji to, ale nesetkala jsem se přímo s ženou, která by 

o tom věděla a byla to schopná prokázat. Pokud to tak je, je to zřejmě přežívajícím 

atavistickým názorem, že muži dělají náročnější a odpovědnější práci a také nechodí na 

mateřskou dovolenou. Řekla bych, že diskriminace se projevuje spíše v kariérovém 

postupu, než v platových podmínkách. Já sama jsem buď byla v chudých firmách, anebo 

ve státních organizacích. Pokud jsem pracovala v bohaté firmě, byla mzda věcí dohody,  

a pak jsem neřešila, kolik mají kolegové na podobné pozici. 

 

(Lumír, 40 let, vývoj software) Myslím si, že dost často ještě ženy dostávají zaplaceno 

méně, ale proč, to nevím. Zřejmě historická setrvačnost.  

 

(Jiří, 60 let, prodej realit) V některých případech ano, protože muži bývají výkonnější 

 a šikovnější než ženy. Já jsem se nikdy necítil platově diskriminován, ani jsem nikdy 

platovou diskriminaci nepocítil, jelikož jsem neměl možnost přímého porovnání. 

Domnívám se, že v mé profesi nezáleží na tom, zda jsem muž či žena.  

 

(Jana, 30 let, policistka) Na některých pozicích (zejména těch manažerských) jsou ženy 

platově znevýhodněny. Přetrvává mínění, že rodinu má živit muž. Jediným problémem 

není to, že by žena byla platově diskriminována, ale také to, že se na manažerskou pozici 

ani nedostane. Já osobně jsem ale žádné znevýhodnění v práci nepocítila. Pracuji  

u policie, a tam rozdíly v platu nejsou. 

 

(Zdeněk, 25 let, student)  Obecně jsem to slyšel, ale je to spíš takové jedna paní 

povídala, nebo stalo se to kamarádce kamaráda, což nemá moc velkou váhu. Osobně si 

myslím, že je to hloupost. Pokud lidé dělají stejnou práci a stejně dobře, proč by měli mít 

rozdílný příjem kvůli pohlaví? Nemyslím si, že by ženy v ČR byly diskriminovány, ani 

platově. Spíš mám přesně opačný pocit pozitivní diskriminace. 
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6.4 Glosa 

Diskriminaci žen? Ano, prosím! 

Existují různé oblíbené společenské problémy, které se nám pravidelně připomínají, 

stejně jako třeba džíny do zvonu, nebo úspěšný song Don´t worry be happy. Jedním 

z takovýchto problémů je právě platová diskriminace žen, oblíbené téma všech statistiků 

a feministek. Otevřeme noviny (nebo najedeme do internetového prohlížeče) a je to zase 

tam. Alarmující titulek s čísly, která se nedají popřít. Černé na bílém, už zase jsou ženy 

platově diskriminovány!  

Zdá se mi, že platová diskriminace žen je něco jako ontologická pravda, mnoho lidí 

ví, že existuje, aniž by nad tím vůbec kdy přemýšleli. Zkuste se na ni kohokoliv zeptat. 

Žena samozřejmě hned odpoví ano, přece jenom je v domácnosti, musí se starat o děti  

a vůbec. Muži, vzhledem k tomu, že se ho nejspíše táže žena, nezbývá nic jiného, než 

také odpovědět podle zarytého vzorce. Přece ji neurazí tím, že by popřel její právo na 

diskriminaci. A tak alespoň vyjádří svůj samozřejmý nesouhlas a snad vyřkne i přání, že 

v této moderní společnosti brzy dojde ke spravedlnosti a všechny hříchy na ženách budou 

odčiněny. Těmi hříchy je samozřejmě skutečnost, že žena rodí děti, stráví s nimi čas na 

mateřské dovolené, stará se o domácnost, nebo prostě jen nemá ty správné předpoklady 

pro zvládnutí náročných pozic.  

Není právě stěžování žen na něco, co nemůžou změnit, jednou z jejich největších 

zálib? Stačí si přehrát v hlavě všechno ty otázky, proč nemůžu mít rovnější vlasy, větší 

prsa, nebo třeba alespoň užší kotníky. Ano, některé z těchto nedostatků jdou chirurgicky 

odstranit, ale dokud budeme chtít jako lidstvo přetrvat, budou se muset ženy smířit s tím, 

že rodíme a vychováváme děti, staráme se o ně a že díky tomu možná nebudeme vždy 

schopné zastávat stejnou práci, jako právě muži. Místo, abychom se přibližovaly mužům, 

bych se naopak snažila znovu prosadit naši ženskost a s ní spojené výhody. Muži si našli 

totiž jednoduchou výmluvu, aby přestali být gentlemani, a sice: „vždyť máme tu 

rovnoprávnost“. Co kdybychom místo stěžování na diskriminaci začaly znovu bojovat  

o právo na otevření dveří, přisunutí židle, nebo zaplacení účtu za večeři?  
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7 ZÁVĚR 

Cílem mé práce bylo ověřit ve vybrané společnosti uplatnění teoretických principů 

odměňování v závislosti na plnění konkrétních pracovních úkolů a zároveň přispět 

s návrhy pro vylepšení systému odměňování. 

V návaznosti na tento cíl jsem v první části definovala nejběžnější formy peněžního 

a nepeněžního odměňování a jejich tvorbu. Popsala jsem, jaký je vztah mezi hodnocením 

zaměstnanců a jejich odměňováním a jak může společnost zaměstnance efektivně 

motivovat. Na základě teoretických předpokladů jsem v praktické části práce, popisu 

způsobu odměňování ve společnosti SOFTWARE, a.s., vypozorovala rostoucí trend 

motivace zaměstnanců pomocí variabilní složky mzdy a dalších odměn. U společnosti, 

která se zaměřuje především na projekty, je důležitost fixní složky mzdy, tedy pouze 

odpracované hodiny, potlačena a snaží se zaměstnance stimulovat k výkonu. Využívá tak 

peněžních odměn v podobě projektových prémií, rozdělených ještě na několik typů podle 

činnosti a odpovědnosti na projektu. Zároveň si firma SOFTWARE, a.s. snaží udržet 

spokojené a schopné zaměstnance řadou nepeněžních benefitů a prohlubováním dobrých 

vztahů na pracovišti. Velký důraz je kladen na další vzdělávání, které je v oboru IT 

klíčové, a na možnosti účastnit se zajímavých projektů.  

V návrhu na zlepšení systému odměňování jsem se zaměřila na systém odměňování 

v Supportním úseku společnosti, se kterým má management společnosti dlouhodoběji 

problémy. Po analýze fungujícího systému jsem zjistila, že Supportní úsek vykazuje 

v mnoha případech velké množství nerozpočtovaných, tedy zákazníkem nezaplacených 

pracovních hodin, které však musí společnost zaměstnancům vyplatit v podobě variabilní 

složky mzdy. Důvodem je špatně nastavený systém, kdy jsou pracovníci supportního 

úseku placeni i za špatně odvedenou práci a nikdo na ně nedohlíží. V reakci na tuto 

skutečnost jsem navrhla změnit původně nastavené fungování získání variabilní složky 

mzdy. Místo, aby zaměstnanci dosáhli na variabilní složku mzdy pouze odpracovanými 

hodinami, se jim bude naopak tato složka krátit, pokud jejich práce pro firmu nebude 

přínosná, což se pozná na základě hodnot navržených kritérií, jimiž jsou Procento 

reklamací, Procento zpožděných požadavků a Procento plnění rozpočtů. Toto řešení  

by mělo pracovníky supportního týmu motivovat, aby pracovali s co nejmenším počtem 

chyb, snažili si hlídat rozpočet jednotlivých požadavků a efektivně komunikovali  

se zákazníkem, tzn. tak, aby zjistili jeho požadavky a nedocházelo k reklamacím.  
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Aby však zaměstnanci nenabyli dojmu, že se je vedení snaží držet pouze pod tlakem, jsou 

jim zároveň přislíbeny prémie za dobře odvedenou práci. Management určí 

předpokládané výnosy ze supportního úseku, podle minulých let a pokud budou plány 

překročeny, dostanou pracovníci určitý procentuální podíl z překročených výnosů. 

Věřím, že navrhnuté řešení dopomůže firmě k ještě lepším výsledkům a k naplnění 

strategických cílů společnosti. 
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SEZNAM ZKRATEK 

CSR – Corporate Social Responsibility 

FS – Fixní složka mzdy 

HR – Human Resources (lidské zdroje) 

IT – Informační technologie 

R – Množství skutečně dosažených Rozpočtovaných hodin 

ŘLZ – Řízení lidských zdrojů 

VS – Variabilní složka mzdy 

VSmin – Minimální měsíční plán oddělení ve vztahu k Variabilní složce mzdy 

VSopt – Optimální měsíční plán oddělení ve vztahu k Variabilní složce mzdy 
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