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1. Úvod 
  

Tématem bakalářské práce „Mzda a mzdový systém v obchodní společnosti“ jsou 

mzdy a mzdové systémy. Toto téma jsem si vybrala, neboť mzdy tvoří významnou část 

celkových nákladů a tak i výše mezd značně ovlivňuje ekonomickou situaci podniku. V každé 

společnosti by proto mzdy měly být v optimální výši jak z pohledu společnosti, tak i 

z pohledu zaměstnanců. 

Cílem bakalářské práce je na základě teoretických poznatků o mzdách analyzovat 

konkrétní mzdový systém společnosti Vlčnovská stavební s.r.o., zhotnotit pracovní a mzdové 

podmínky ve společnosti Vlčnovská stavební, s.r.o., vytvořit pro tuto společnost vnitřní 

mzdový předpis a navrhnout doporučení, aby došlo ke zefektivnění daného mzdového 

systému. 

 Výplata mezd zaměstnancům tvoří jednu z „rutinních“ opakujících se operací 

v pravidelném měsíčním intervalu. Je velmi důležité dbát na jejich výši a složení . Je ale  také 

podstatné vnímat potřeby zaměstnanců, neboť mzda je prostředkem k uspokojování jejich 

potřeb.  

 Mzdu, kterou poskytuje společnost zaměstnanci, určuje jeho životní úroveň.  Člověk, 

který nabízí svoji pracovní sílu, má vždy zájem o mzdu na co nejvyšší úrovni. Čas, který tráví 

zaměstnanec v zaměstnání je substitutem za jeho volný čas, a proto musí být mzda taková, 

aby byl zaměstnanec ochoten se tohoto volného času vzdát. Mzda by měla odpovídat vždy 

počtu odpracovaných hodin, druhu vykonávané práce a taktéž odvedenému výkonu. Nemělo 

by se stávat, že kvalifikovaní zaměstnanci mají pochyby o spravedlivosti jejich odměny.  

 Mzdy tvoří velmi významnou nákladovou položku společností. Je důležité, aby 

výnosy byly větší než náklady a tak ve firmě vznikal zisk. Podniky se proto snaží 

minimalizovat mzdové náklady. Tato skutečnost se výrazně promítá do celkových nákladů. 

 Na druhou stranu je nutné, aby zaměstnavatelé svým zaměstnancům poskytli mzdy na 

takové úrovni, aby zaměstnanci za stanovenou mzdu byli ochotni pracovat. Proto musí 

v každém podniku existovat propracovaný mzdový systém, který respektuje a slaďuje 

požadavky a nároky zaměstnanců s požadavky a nároky zaměstnavatele. Důležité je, aby byly 

mzdy ve výši, kdy tvoří kompromis mezi zájmy zaměstnavatele se zaměstnancem.

 Mzdové systémy jsou v kompetenci podniků, nicméně pouze do té míry, aby 

neporušovaly relativně rozsáhlé právní předpisy. Mzdový systém by měl být nastaven vždy 

tak, aby byl nejen pro podnik, ale i pro zaměstnance srozumitelný, transparentní a aby podnik 

byl schpen za vykonanou práci dané odměny poskytovat. Mzdový systém by měl 
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korespondovat s podávaným výkonem zaměstnanců, měl by zohledňovat veškeré faktory 

působící na úroveň mzdy a tím pádem zajišťovat spokojenost na obou stranách. Správně 

sestavený mzdový systém může napomoci efektivnímu fungování podniku. 

 Bakalářská práce je rozdělena do tří hlavních kapitol, jenž se dále člení na dílčí 

podkapitoly. V druhé kapitole věnuji pozornost právní úpravě mezd a ekonomickým 

aspektům mezd. Právní úpravu mezd zpracuji na základě dostupné odborné literatury, 

platných zákonů a předpisů. Uvedla jsem zde jak nejpoužívanější mzdové formy, příplatky i 

srážky z mezd, tak i charakterisitku mzdového systému a způsob jeho tvorby. Ekonomickým 

pohledem upřesním reálné a nominální mzdy, jejich meziroční růst a také vztah k jiným 

ekonomickým veličinám. Tento teoretický koncept následně poslouží jako východisko pro 

praktickou část práce.  

Ve třetí kapitole  uvádím základní údaje o společnosti a na základě teoretických 

poznatků zanalyzuji  mzdový systém obchodní společnosti, jeho klady, zápory a budu se 

snažit navrhnout řešení tak, aby se zápory minimalizovaly a naopak klady se ještě více 

rozvinuly. Jako přílohu přiložím vnitřní mzdovou směrnici, kterou pro podnik zpracuji.  

V kapitole čtvrté zhodnotím mzdový systém v obchodní společnosti, zhodnotím 

navrženou mzdovou směrnici a uvedu návrhy vedoucí ke zlepšení mzdového systému. Na 

základě získaných poznatků jsou navrženy změny a doporučení. 

 V práci je použita metoda analýzy pro rozložení skutečností na dílčí části, metoda 

syntézy při vytváření celistvé představy o zkoumaných skutečnostech, metoda indukce při 

vyvozování obecnějších skutečností z dílčích jevů, metoda deduktivní při utváření závěrů, 

metodu komparativní a metodu historickou při analyzování mzdových nákladů. 

  

 

 



7 

 

2. Právní úprava mzdy a její ekonomické aspekty 

 

2.1. Charakteristika mzdy 

2.1.1. Pojem mzda 

 Mzdové a platové podmínky zaměstnanců v pracovním poměru jsou komplexně 

upraveny zákoníkem práce s účinností od 1. ledna 2007, který zrušil zákon č.1/1992 Sb., o 

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

platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a 

orgánech. 

 Mzda je faktor, jímž je ovlivňována spokojenost či nespokojenost v práci. Jedná se o 

peněžní prostředky přidělované zaměstnanci zaměstnavatelem za vykonanou práci. Finanční 

ohodnocení zaměstnancovy práce je značnou motivací.  

 Na mzdu mají nárok zaměstnanci podnikatelských subjektů, které nejsou napojeny na 

státní rozpočet, obecní rozpočty, zdravotní pojištění ani na veřejné zdroje. Podnikatelskými 

subjekty rozumíme státní podniky, akciové společnosti a společnosti s ručením omezeným. 

Mzda se poskytuje i zaměstnancům občanských sdružení, politických stran, církevních i 

soukromých škol, v nichž míra financování z veřejných zdrojů bývá zpravidla vysoká. Na 

mzdu mají nárok taktéž zaměstnanci veřejných výzkumných institucí, které jsou zřizovány dle 

zákona č.341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích. Je-li zaměstnavatelem fyzická 

osoba, pak jejím zaměstnancům náleží jako odměna za práci také mzda. 
1
 

 „Za práci vykonávanou v pracovněprávním vztahu přísluší zaměstnanci mzda. 

Pracovněprávní vztah může vzniknout pouze se souhlasem obou stran – zaměstnavatele i 

osoby vstupující do pracovněprávního vztahu. Nikdo tedy nemůže být nucen do pracovního 

poměru vykonávaného za nevýhodných mzdových podmínek. Zaměstnavatel nesmí přenášet 

riziko z výkonu závislé práce na zaměstnance a musí zajistit rovné zacházení se zaměstnanci a 

dodržovat zákaz jakékoli diskriminace zaměstnanců. Zaměstnavatel nesmí zaměstnance 

jakýmkoli způsobem postihovat nebo znevýhodňovat proto, že se zákonným způsobem domáhá 

svých práv vyplývajících z pracovněprávního vztahu.“
2
 

              

 

                                                 
1
 JAKUBKA, Jaroslav et al. Zákoník práce, prováděcí nařízení vlády a další související předpisy s komentářem 

k 1.1.2011, s. 208. 
2
 TOMŠÍ, Ivan. Mzdy a mzdové systémy.2008. S.19-21. 
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Obrázek 2.1: Členění odměn za práci 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

Zdroj: TOMŠÍ (2008), s.27, vlastní zpracování 

 

 Každému zaměstnanci náleží za vykonanou práci mzda dle zákonem stanovených 

podmínek. Mzdou se rozumí plnění peněžité, popř. plnění naturální poskytované zaměsntnaci 

za práci. Naturální mzda je upravena v ZP. Účelem této úpravy je ochrana zaměstnanců před 

poskytováním mzdy ve formě nepřiměřeného množství výrobků, prací, služeb nebo výkonů a 

také ochrana před poskytováním mzdy v naturální formě, v rozporu s potřebami zaměstnance, 

namísto mzdy vyplacené v penězích. Naturální mzdu lze zaměstnanci poskytnout pouze s jeho 

souhlasem a za podmínek se zaměstnancem dohodnutých. Poskytnutí naturální mzdy je 

možné pouze v rozsahu přiměřeném jeho potřebám. Podle této úpravy je nutné vždy část 

mzdy vyplatit v penězích. Zaměstnavatel má povinnost vyplatit zaměstnanci mzdu v penězích 

nejméně ve výši minimální mzdy a nebo nejméně  ve výši zaručené mzdy. Zaměstnavatel 

zaměstnanci nemůže jako naturální mzdu poskytnout lihoviny či jiné návykové látky. Jinými 

návykovými látkami jsou například tabákové výrobky určené ke kouření, šňupání, sání nebo 

žvýkání, jsou-li vyrobeny zcela nebo zčásti z tabáku nebo tabáku geneticky upraveného. Dále 

jsou návykovými látkami  míněny omamné a psychotropní látky. Naturální mzdou dle ZP 

není tarifní sleva na jízdné pro zaměstnance dopravy. Poskytnutou naturální mzdu 

vyjadřujeme v peněžní formě. Ocenění by mělo odpovídat ceně, kterou zaměstnavatel obdrží 

od svých odběratelů za srovnatelnou práci, služby, výrobky nebo výkony.  

 „Mzda a plat se poskytují podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti práce, podle 

obtížnosti pracovních podmínek, podle pracovní výkonnosti a dosahovaných pracovních 

výsledků.“ 
3
 Tato kritéria vychází z Listiny základních práv a svobod z článku 28. Na základě 

LZPS a mezinárodních smluv mají zaměstnanci právo na spravedlivou odměnu za vykonanou 

                                                 
3
 TOMŠÍ, Ivan. Mzdy a mzdové systém, s.29. 

Odměny v části šesté zákoníku práce 

Odměny za práci Odměny za pracovní pohotovost 

Odměny za práci 

v pracovním poměru 

Odměna za práci mimo 

pracovní poměr = 

ODMĚNA Z DOHODY 

Odměna za práci 

v podnikatelské svéře 

= MZDA 

Odměna za práci ve veřejných 

službách a správě = PLAT 
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práci a na uspokojivé pracovní podmínky. Za stejnou práci, popř. stejné hodnoty náleží všem 

zaměstnancům u téhož zaměstnavatele stejná mzda. Stejná práce a práce stejné hodnoty 

znamená práce stejná popř. srovnatelně složitá, práce se stejnou odpovědností či namáhavostí 

konaná ve stejných či srovantelných pracovních podmínkách, při stejné či srovnatelné 

pracovní výkonnosti a taktéž výsledcích práce. Princip stejné odměny za stejnou práci a za 

práci stejné hodnoty se týká stejného odměňování pracujících mužů a žen.
4
 

 Mzda musí být vždy sjednána, stanovena nebo určena před začátkem výkonu práce, za 

kterou zaměstnanci mzda náleží. Mzda může být sjednána v kolektivní smlouvě, pracovní 

smlouvě nebo jiné smlouvě, popř. ji zaměstnavatel stanoví svým vnitřním předpisem nebo 

mzdovým výměrem. Ujednání o mzdě však není podstanou náležitostí pracovní smlouvy a 

dohoda o mzdě je obsahem pracovní smlouvy pouze tehdy, pokud mají o toto účastníci 

pracovního poměru zájem. Zaměstnavatel má povinnost v den nástupu zaměstnance do práce 

vydat zaměstnanci písemný mzdový výměr obsahující údaje o způsobu odměňování, o 

termínu a místě výplaty mzdy, pokud tyto údaje neobsahuje smlouva nebo vnitřní předpis. 

Dojde-li ke změně některé ze skutečností uvedených ve mzdovém výměru, je zaměstnavatel 

povinen oznámit tuto skutečnost zaměstnanci písemně, avšak nejpozději v den, kdy změna 

nabývá účinnosti.  

 Je – li mzda poskytována jako smluvní (dohodnutá nebo sjednaná), do mzdy 

zaměstnavatel zahrne v paušálních měsíčních částkách všechny sjednané složky mzdy, které 

chce v budoucnu zaměstnavatel zaměstnanci poskytnout. Smluvní mzda může obsahovat 

několik složek mzdy, tzv. mzdových zvýhodnění. Jednotlivé složky mzdy jsou odměnou za 

různé druhy prací, například mzdové zvýhodnění za práci v noci, za práci ve ztíženém 

pracovním prostředí apod. 
5
 

 Mzdou rozumíme základní a smluvní mzdu, osobní ohodnocení, periodické i cílové 

prémie, příplatky a naturální mzdu. Naopak náhrady mezd, cestovní náhrady, odstupné, 

odměny za pracovní pohotovost, výnosy z kapitálových podílů ani poskytování služebního 

bytu či služebního automobilu mzdou nejsou.
6
   

 

 

                                                 
4
 ÚZ Zákoník práce 2012, redakční uzávěrka 20.12.2011, s. 38. 

5
 JOUZA, Ladislav a Marie Salačová. Poradce 2012 Zákoník práce, s.147. 

6
 NEŠČÁKOVÁ, Libuše a Jaroslav Jakubka. Zákoník práce v praxi 2012, s. 180. 
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2.1.2. Funkce mzdy 

Mzda má několik funkcí: 

 

 stimulační, 

 kompenzační, 

 nákladová,  

 sociální, 

 směrovací, 

 vyrovnávací, 

 selektivní. 

 

Stimulační funkce mzdy, neboli tzv. funkce pobídková. V praxi by se měl uskutečňovat 

následující požadavek – čím je práce kvalitnější a čím více práce je vykonáno, tím by měla 

být vyšší mzda, kterou odměňujeme jak kvalitu, tak i kvantitu práce. „Smyslem mzdy jako 

nástroje stimulace je účinné spolupůsobení s ostatními vnitropodnikovými nástroji k naplnění 

podnikatelských cílů. Stimulace pomocí odměny se dosahuje vhodnou kombinací (stanovením, 

zvyšováním, snižováním) mzdových sazeb v závislosti na ukazatelích použitých pro 

rozdělování nebo na jejich vývoji. Na plnění funkce mzdy jako nástroje stimulace má zájem 

především zaměstnavatel, protože využívá mzdové stimulace a rozdělování k dosahování 

svých podnikatelských záměrů, pro které byla organizace zřízena.“
7
 

 

Kompenzační funkce mzdy – při odměňování zaměstnanců za práci je nutno vzít v úvahu i 

objektivní podmínky, ve kterých je práce vykonávána. Tato funkce přímo směřuje k peněžité 

kompenzaci určitých nevýhod spojených s výkonem práce, např. práce přesčas a práce v noci 

(kompenzační nevýhody časového rázu), popř. práce ve výškách. Nevýhody spojené 

s výkonem práce kompenzujeme formou příplatků (zaměstnanec obdrží za práci vyšší mzdu, 

popř. odměnu). 

 

Nákladová funkce mzdy – mzdové náklady mají velmi významnou pozici mezi ostatními 

nákladovými druhy. Tato pozice je dána tím, že předmětem mzdových výdajů je lidská práce 

a specifický trh práce vždy zásadně ovlivňuje hodnotu lidské práce. Podle různé hodnoty 

                                                 
7
 TOMŠÍK, Pavel a Jiří Duda. Řízení lidských zdrojů. 2011, s. 181. 
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lidské práce a jejího vývoje se mění i výše úhrady. Tyto náklady jsou vynakládány 

pravidelně.
8
 

 

Sociální funkce mzdy, neboli tzv. funkce alimentační. Tato funkce je důležitým činitelem, 

který ovlivňuje životní úroveň zaměstnance a jeho rodiny. V ZP jsou stanovena pravidla, 

sloužící k tomu, aby chránily sociální funkci mzdy. Tato funkce mzdy je zajišťována 

smlouvami.  Jedná se o následující pravidla: 

 mzda je poskytována v penězích, 

 mzda se poskytuje periodicky, 

 zaměstnavatel je oprávněn srážet částky ze mzdy jen na základě písemné dohody se 

zaměstnancem, 

 úprava minimální mzdy. 

 

Směrovací funkce mzdy, neboli tzv. funkce alokační – na trhu práce dochází k pohybu 

pracovních sil vždy tím směrem, kde je mzdová úroveň nejvyšší. Z pohledu pracovníka se 

jedná o to, aby prodal svou práci za co nejvyšší cenu. 

 

Vyrovnávací funkce mzdy – stanovením mzdy, neboli ceny práce dochází k vyrovnání nabídky 

práce a poptávky po práci v určitém časovém období. Cena práce v okamžiku vyrovnání 

nabídky s poptávkou je cenou rovnovážnou pro dané časové období a segment trhu. 

„Zaměstnanci směřují za vyššími mzdami. Důsledkem jejich zvýšeného zájmu o místa 

s vyššími odměnami (a zvýšené nabídky pacovního zdroje) je tendence ke stagnaci nebo 

snižování mezd na tomto místě a naopak ke zvyšování mezd v oblasti odlivu zaměstnanců 

(zvýšené poptávky po pracovní síle). Tímto kolísáním ceny práce vyrovnávají mzdy nabídku a 

poptávku v daném okamřiku a na daném trhu práce.“
9
 

 

Selektivní funkce mzdy – výše mezd je pro zaměstnavatele určená dle úrovně mezd na trhu 

práce či legislativy a smluvního omezení. Úroveň mezd ovlivňuje náklady. Zaměstnavatel 

musí být proto schopen zhodnotit tento nákladový faktor v kvalitě produkce tak, aby dosáhl 

zisku. Pokud není tohoto schopen, získává komparativní nevýhodu vysokých nákladů, což 

                                                 
8
 TOMŠÍK, Pavel a Jiří Duda. Řízení lidských zdrojů. 201, s.182. 

9
 TOMŠÍK, Pavel a Jiří Duda. Řízení lidských zdrojů. 2011, s. 181. 
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může vést ke ztrátě postavení v soutěži. Tímto mzda působí jako selektivní faktor, který 

vyčlení ty výrobce, kteří mzdové náklady zhodnotí a na ty, kteří ze soutěže vypadnou. 
10

 

 

Mzda ve vztahu k jednotlivci plní jednoznačné funkci stimulu k práci. Může být pak zaměřen 

v souladu s potřebami a cíli společnosti na zvýšení zájmu pracovníka k žádoucímu výkonu, 

kvalitě činnosti, rozvoji kvalifikace a schopností,  loajality k podniku a jeho cílům. 

2.1.3. Formy mezd 

 „Úkolem mzdových forem je mzdově ocenit výsledky práce zaměstnance, ocenit 

všechny stárnky jeho výkonu a to s přihlédnutím k těm mzdotvorným faktorům, které jsou pro 

práci v organizaci důležité. Důležitým rozhodnutím pro organizaci je, zda bude odměňovat 

zaměstnance za odpracovanou dobu, za jejich výkon nebo i za další zásluhy a zda bude 

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

 Systém odměňování v organizaci se nevytváří jednou pro vždy, je to záležitost, která si 

vyžaduje neustálou pozornost a soustavné prověřování účinnosti a soustavnou snahu o 

zlepšování.“
11

 

 O formě mzdy a o způsobu jejího uplatnění rozhodují zaměstnavatelé po projednání 

s příslušným odborovým orgánem, pokud není tato úprava formy mzdy obsažena přímo 

v kolektivní smlouvě. Zaměstnavatelé by měli slaďovat své zájmy v co nejvyšším množství a 

kvalitě provedené práce se zájmem zaměstnanců na co nejvyšším výdělku. Rozlišujeme 

úkolovou, časovou, podílovou a smíšenou mzdu.  

 

Úkolová mzda – je nejjednoduší a nejpoužívanější mzdovou formou. Nejčastěji se využívá na 

pracovištích, kde je možné předem stanovit přesný pracovní postup z výkonových norem 

spotřeby práce, přesně kontrolovat množství vykonané práce, zajistit evidenci spotřeby 

pracovního času a tam, kde mají zaměstnanci možnost zvýšeným úsilím ovlivnit kvantitativní 

výsledek své práce. Zaměstnavatel zaměstnance odměňuje za konkrétní množství odvedené 

práce. Zaměstnanec tedy může intenzitou své práce ovlivnit kvantitativní výsledek své práce. 

Výhodou této mzdové formy pro zaměstnavatele je přínos vyššího výdělku a motivace 

zaměstnanců k vyšším výkonům. Nevýhodou však je drahé zavedení systému, možnost 

vzniku sporů při stanovování jednotek práce či možnost zvýšení produkce na úkor kvality.
12

 

 

                                                 
10

 KLEIBL, Jiří et al. Stimulace pracovníků a tvorba mzdových soustav. 1998.  
11

 HORVÁTHOVÁ, Petra a Andrea Čopíková. Systémy odměňování v organizacích. 2007, s. 70. 
12

 TOMŠÍK, Pavel a Jiří Duda. Řízení lidských zdrojů. 2011, s. 200. 
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Časová mzda – je používána na pracovištích, kde nejsou předpoklady pro úkolovou mzdu 

dány nebo tam, kde by uplatňování úkolové mzdy mohlo ohrozit bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci. Zaměstnavatel zaměstnance odměňuje za odpracovanou dobu. Kvalita a množství 

provedené práce pak vyjadřují prémie a výkonové odměny. Časová mzda se poskytuje ve 

formě hodinové mzdy a měsíční mzdy a její výše je součinem mzdové sazby a odpracovaného 

času za určité období. Je výhodné tuto mzdovou formu použít tam, kde je důležitější 

pečlivost, svědomitost pracovníků a kvalita produktu, než kvantita či rychlost. Mzda za 

stanovenou časovou jednotku je konstantní. Celková mzda tedy roste s odpracovanou dobou, 

nebere se vpotaz, zda pracovní výkonnost zaměstnance je během pracovní doby pod či nad 

průměrem. Výhodou této formy je její jednoduchost, administrativní nenáročnost a 

srozumitelnost pro zaměstnance. Nevýhodou je omezený pobídkový účinek a nenutí tudíž 

zaměstnance ke zvyšování výkonu a produktivity práce, což vyžaduje intenzivnější kontrolu 

zaměstnanců, neboť časová mzda by umožnila líným či méně zručným zaměstnancům se 

přiživovat na práci svých spolupracovníků a tudíž i parazitovat na organizaci.
13

 

 

Podílová mzda – jedná se o celkovou odměnu za všechny práce a pracovní dobu, která souvisí 

s pracovní činností na daném pracovišti a výše mzdy jednotlivých zaměstnanců se určí 

podílem z dosažených tržeb, zpravidla se stanoví % ze zisku. 

 

Smíšená mzda – je kombinací předcházejících forem mezd, nejčastěji však kombinací mzdy 

úkolové a časové. Smíšená mzda je používána na pracovištích, kde nejsou dány jednoznačné 

podmínky pro použití úkolové mzdy. 

   

 „V uvedených případech hovoříme o pevných složkách mzdy. Vedle toho se 

rozeznávají i tzv. složky pohyblivé, tj.složky, které by měly vyjadřovat osobní přínos, výkon, 

aktivitu apod. zaměstnance. Mají různou podobu – prémie, výkonnostní odměny apod. 

 V některých případech může, popř. někdy musí, zaměstnavatel poskytovat 

zaměstnancům i další složky mzdy, jako jsou příplatky (za vedení, za práci ve zdraví 

škodlivém prostředí, v noci, ve svátek, za práci přesčas), mimořádné odměny, cílové prémie, 

mzda před Vánocemi či před dovolenou apod. Názvy těchto složek mzdy jsou velmi různé, liší 

se zpravidla podle účelu, který jejich poskytnutím zaměstnavatel sleduje.“
14

 

  

                                                 
13

 TOMŠÍK, Pavel a Jiří Duda. Řízení lidských zdrojů. 2011, s.198. 
14

 GALVAS, Milan. Pracovní právo 300 otázek a odpovědí. 2007, s. 35. 
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2.1.4. Doplňkové formy mezd 

„ Doplňkové formy mezd odměňují zpravidla výkon nebo zásluhy případně obojí. 

Uplatňují se jako podpora základních mzdových forem. Jsou vázány na kolektivní nebo 

individuální výkon. Opakují se periodicky nebo se vyskytují jednorázově. Jsou určeny pro 

manažerské kategorie, jiné pro dělníky a zaměstnance.“
15

 

Mezi nejpoužívanější doplňkové mzdové formy patří: 

 Osobní ohodnocení –touto doplňkovou formou mezd se doporučuje ohodnocovat 

pracovníky dle náročnosti jejich práce a taktéž dle dlouhodobě dosahovaných 

dobrých pracovních výsledků. Jedná se o individuální fromu doplňkové formy 

mezd. 

 Ocenění zlepšovacích návrhů – pokud zlepšovací návrh zaměstnance přinese 

společnosti prokazatelný přírůstek zisku nebo pokles nákladů, pak by společnost 

měla zaměstnance odměnit. Výše odměny se odvíjí od výše přírůstku zisku, popř. 

od výše poklesu nákladů. 

 Prémie - jsou poskytovány zaměstnancům za měřitelné pracovní výsledky, které 

nejsou součástí jiné formy mzdy. Tyto pracovní výsledky jsou opakovatelné a 

musí být ovlivnitelné zaměstnancem. Nejčastěji se prémie vyplácí za vyšší výkon 

ve spojení se mzdou časovou, prémie za nižší než povolenou zmetkovitost, tzn. 

prémie za kvalitu či prémie za úsporu při menší spotřebě např. energie. 

 Odměny - odměnou se standardně oceňují zaměstnanci za jednorázové či 

mimořádné pracovní aktivity a výsledky. Na rozdíl od prémií, které jsou 

zaměstnancům přiznávány na základě předem stanovených a měřitelných kritérií, 

se přiznávají na základě následného subjektivního hodnocení zaměstnance 

nadřízeným. 

 Podíly na hospodářských výsledcích – touto doplňkovou formou mezd může 

zamětnavatel sledovat zvýšení produktivity, snížení nákladů, popřípadě oslabení 

osobních konflikůt. Zaměstnavatelé tyto podíly poskytují za přínosy k dosaženým 

hospodářským výsledkům. Nejčastěji se jedná o podíl na zisku, podíl na výnosu a 

podíl na výkonu. Účast zaměstnanců na výsledcích se vyskytuje u větších firem, 

které si tak vytváření lepší image na trhu práce. 

 Zaměstnanecké výhody – společnosti je zaměsnancům poskytují pouze za to, že 

jsou jejími zaměstnanci. Zahrnují nejrůznější škály požitků, služeb, zboží či 

                                                 
15

 TOMŠÍK, Pavel a Jiří Duda. Řízení lidských zdrojů. 2011, s.205. 
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sociální péči, kterou by musel zaměstnanec jinak platit Tyto výhody pak poskytují 

zaměstnavatelé zaměstnancům ke mzdě za vykonanou práci.  

 Ostatní doplňkové formy – za ostatní doplňkové formy lze považovat 

zaměstnanecké akcie, povinné i nepovinné příplatky ke mzdě, 13. a 14. mzdy, 

odstupné či lokální příplatky.
16

 

2.1.5. Zaměstnanecké benefity 

Za zaměstnanecké výhody lze považovat vše, co podnik poskytne svým zaměstnancům 

nad rámec mezd. Mohou být ve formě výhod peněžité hodnoty nebo také ve formě peněžité. 

Cílem zaměstnaneckých výhod je uspokojovat osobní potřeby zaměstnanců, zvýšit 

konkurenceschopnost podniku na trhu práce a taktéž posilovat oddanost zaměstnanců.  

„Důvodem pro poskytování benefitů je rovněž rostoucí nedostatek kvalifikovaných a 

kvalitních zaměstnanců, a proto se firmy snaží tyto zaměstnance získat a „připoutat“ 

poskytováním různých zaměstnaneckých benefitů poskytovaných vedle mzdy. Tyto 

zaměstnanecké benefity jsou velmi často zaměstnanci hodnoceny více než jejich motivace 

výhradně formou mzdové motivace. Balíček poskytovaných benefitů je jedním z významných 

rozhodovacích faktorů pro zaměstnance, kteří zvažují více pracovních nabídek. Správně 

zvolený systém zaměstnaneckých výhod spolu s optimálně zvoleným systémem odměňování 

zaměstnanců přispívá ke zvýšení konkurenceschopnosti zaměstnavatele na trhu práce při 

získávání a stabilizování kvalifikovaných pracovníků firmy.“
17

 

Zaměstnanecké benefity lze poskytovat fixním i flexibilním způsobem. V případě fixního 

způsobu je nutné upravit poskytování zaměstnaneckých benefitů ve vnitřním předpisu nebo 

v kolektivní smlouvě. Flexibilní způsob poskytování benefitů, neboli tzv. cafeteria systém je 

založen na následujícím principu: zaměstnavatel stanoví škálu zaměstnaneckých benefitů 

spolu s jejich bodovým ohodnocením. Každý zaměstnanec si může v rámci stanoveného 

bodového limitu vybírat benefity, které mu nejvíce vyhovují dle jeho vlastních preferencí. 

„Zaměstnanecké benefity poskytované zaměstnavatelem mohou být: 

- u zaměstnance: 

 osvobozeny od daně z příjmů ze závislé činnosti, 

 nahrazovány nebo zahrnovány do vyměřovacího základu zaměstnance pro 

stanovení odvodu pojistného na sociální a na zdravotní pojištění, 

 zdaňovány daní z příjmů ze závislé činnosti z tzv. superhrubé mzdy. 

                                                 
16

 TOMŠÍK, Pavel a Jiří Duda. Řízení lidských zdrojů. 2011, s. 205,206. 
17

 MACHÁČEK, Ivan. Zaměstnanecké benefity, 2010, s. 1. 
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- u zaměstnavatele: 

 poskytovány na vrub daňově uznatelných výdajů (nákladů), 

 poskytovány na vrub nedaňově uznatelných výdajů (nákladů), 

 poskytovány z FKSP, ze sociálního nebo obdobného fondu tvořeného ze zisku 

po jeho zdanění, 

 poskytovány ze zisku po jeho zdanění resp. z  nerozděleného zisku 

z předchozích účetních období.“
18

 

 

Při uplatňování benefitů je nutné, aby zaměstnavatel správně aplikoval daňové zákony. 

Dojde-li k jejich chybné aplikaci, pak dochází k dodanění apod. Je tedy nutné dodržovat 

zákonem stanovené parametry pro možnost daňového zvýhodnění každého používaného 

benefitu. 

Z hlediska daňového však rozlišujeme různou úroveň výhodnosti benefitů a různé 

kombinace benefitů v závislosti na tom, zda jsou či nejsou daňovým výdajem pro 

zaměstnavatele a taktéž zda jsou zdaňovaným příjmem daní z příjmů fyzických osob na straně 

zaměstnance či zda jsou od daně z příjmů fyzických osob osvobozeny.
 19

 

Nejvýhodnější jsou zaměstnanecké benefity na straně zaměstnance nezahrnované do 

vyměřovacího základu zaměstnance pro výpočet výše pojistného sociálního a zdravotního 

pojištění a jsou osvobozeny od daně z příjmů ze závislé činnosti. Na straně zaměstnavatele 

jsou těmito benefity ty, jenž jsou daňově účinným výdajem (nákladem) snižující základ daně 

z příjmů.
20

 

Velmi podstatná je skutečnost, zda se jedná ze strany zaměstnavatele o „peněžní“ či 

„nepeněžní“ plnění. Tento fakt je důležitý jak z pohledu zákona od daních z příjmů, tak i 

vyhlášky o fondu kulturních a sociálních potřeb, často se toto názvosloví užívá i v kolektivní 

smlouvě či ve statutu sociálního fondu, či v individuálních pracovních smlouvách. „Za 

nepeněžní plnění poskytované zaměstnavatelem zaměstnanci lze považovat takové plnění, kdy 

celkové náklady na činnost nebo akci jsou uhrazeny zaměstnavatelem a zaměstnanci jsou 

poskytnuty v plné hodnotě, nebo za cenu sníženou o příspěvek zaměstnavatele, pokud je tento 

příspěvek nižší než celková cena. Hodnota nepeněžního plnění je rozdíl mezi cenou nebo 

náklady hrazenými zaměstnavatelem z fondu a její částí hrazenou zaměstnancem. Protože 

zaměstnavatelem může být z fondu hrazena plná cena, může hodnota nepeněžního plnění 

                                                 
18

 MACHÁČEK, Ivan. Zaměstnanecké benefity, 2010, s. 2-3. 
19

 PELC, Vladimír. Zaměstnanecké benefity v roce 2008, 2008, s. 23-24. 
20

 MACHÁČEK, Ivan. Zaměstnanecké benefity, 2010, s. 3. 
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představovat tuto plnou cenu.“
21

 Faktura za poskytnuté benefity je poskytovatelem vystavena 

na účet zaměstnavatele nebo přímo poskytovateli zaměstnavatelem v hotovosti uhrazena, 

zaměstnanec následně benefit čerpá. 

 Všeobecně lze říci, že nejčastěji poskytovanými benefity jsou příspěvky na stravování, 

delší dovolená, zvýhodněné půjčky, benefity ze sektorů kultura, sport, rekreace či volný čas, 

penzíjní pojištění, školení, kurzy a možnost využívání služebního auta i pro účely soukromé. 

V ČR jsou nejvíce používanými benefity, které mají mít okamžitý efekt, tedy benefity 

krátkodobé s hmotným charakterem, např. služební auto i pro soukromé účely, stravenky.  

Naproti tomu v západní Evropě je kladen důraz na benefity s dlouhodobým efektem, 

zaměřené na budoucnost. Jedná se tedy nejčastěji o penzijní systémy, zdravotní péče, pojištění 

pro případ smti či další druhy pojištění. V budoucnosti lze i v ČR očekávat orientaci na 

benefity spíše dlouhodobějšícho charakteru  a taktéž rozšíření benefitů pro volný čas.
22

 

 

2.2. Minimální mzda 

 Minimální mzda je zavedena z důvodu ochrany zaměstnanců před „vykořisťováním“, 

tzn. aby bylo zamezeno zneužívání ekonomické převahy firem a následnému stanovení velmi 

nízké mzdové sazby. Důsledkem zavedení minimální mzdy může být zvýšení 

nezaměstnanosti, je-li stanovena na vyšší než rovnovážné úrovni.  Minimální mzda byla 

zavedena také za účelem ochrany zaměstnanců před chudobou a zajištění příjmu nutného pro 

uspokojování soukromých životních potřeb. 
23

 

 Minimální mzdou se rozumí nejnižší přípustná výše odměny za práci v základním 

pracovněprávním vztahu. Minimální mzdou rozumíme taktéž nejnižší možnou cenu práce. 

Z toho vyplývá, že mzda nesmí být nižší než mzda minimální. Do mzdy se pro tento účel 

příplatek za práci přesčas, příplatek za práci ve svátek, za noční práci, za práci ve ztíženém 

pracovním prostředí a za práci v sobotu a neděli nezahrnuje.  

 Výši základní sazby minimální mzdy  a sazeb minimální mzdy odstupňovaných dle 

vlivů stanoví nařízením vláda s účinností od počátku kalendářního roku s přihlédnutím 

k vývoji jak spotřebitelských cen, tak i k vývoji mezd.  

 Základní sazba minimální mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin činí 

nejméně 48,10 Kč za hodinu nebo 8 000 Kč za měsíc. Další sazby  minimální mzdy nesmí být 

nižší než 50 % základní sazby mzdy minimální. Pokud mzda nedosáhne výše minimální 

                                                 
21

 PELC, Vladimír. Zaměstnanecké benefity v roce 2008, 2008, s. 14-15. 
22

 PELC, Vladimír. Zaměstnanecké benefity v roce 2008, 2008, s. 18. 
23

 TOMŠÍ, Ivan. Mzdy a mzdové systémy. 2008, s. 34-35. 
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mzdy, pak je zaměstnavatel povinen zaměstnanci poskytnout doplatek ke mzdě ve výši 

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

nebo ve výši rozdílu mezi mzdou připadající na 1 odpracovanou hodinu a minimální 

hodinovou mzdou. 
24

 

  

Tabulka 2.1: Vývoj výše minimální mzdy 

Období Výše minimální mzdy 

v Kč/hod v Kč/měsíc 

1991 únor 10,8 2000 

1992 leden 12 2200 

1996 leden 13,6 2500 

1998 leden 14,8 2650 

1999 leden 18 3250 

1999 červenec 20 3600 

2000 leden 22,3 4000 

2000 červenec 25 4500 

2001 leden 30 5000 

2002 leden 33,9 5700 

2003 leden 36,9 6200 

2004 leden 39,6 6700 

2005 leden 42,5 7185 

2006 leden 44,7 7570 

2006 červenec 48,1 7955 

2007 leden 48,1 8000 

Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věci: Vývoj minimální mzdy od jejího zavedení v roce 

1991(2010), vlastní zpracování.  

 

Zákoník práce zaručuje zaměstnancům všech zaměstnavatelů obdržení mzdy, a to ve 

výši alespoň ve výši mzdy minimální, bez ohledu na způsob jejich hospodaření, bez ohledu na 

formu pracovněprávního vztahu, ve kterém zaměstnanci pro zaměstnavatele konají práci 

                                                 
24

 ÚZ Zákoník práce 2012, redakční uzávěrka 20.12.2011, s. 38. 
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(pracovní poměr, dohoda o pracovní činnosti nebo dohoda o provedení práce), bez ohledu na 

výkonnost či jiná kritéria hodnocení výsledků práce. 
25

 

 

 Při omezeném uplatnění zaměstnance činí minimální mzda: 

 50 % základní sazby měsíční minimální mzdy, tj. 4000 Kč za měsíc u zaměstnanců, 

kteří jsou poživateli invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně. 

 75 % základní sazby měsíční minimální mzdy, tj. 6000 Kč za měsíc u zaměstnanců, 

kteří jsou poživateli invalidního důchodu pro invaliditu prvního nebo druhého stupně. 

 80 % základní sazby měsíční mininální mzdy, tj. 6400 Kč za měsíc u mladistvého 

zaměstnance. Mladistvým zaměstnancem je míněn zaměstnanec ve věku od 15 do 18 

let.  

 90 % základní sazby měsíční minimální mzdy u zaměstnanců ve věku od 18 do 21 let, 

u kterých jde o první pracovní poměr. Tato výše minimální mzdy je platná po dobu 6 

měsíců ode dne vzniku pracovního poměru.
26

 

 

Tabulka 2.2: Hodinové základní sazby minimální mzdy od 1.1.2007 podle délky stanovené 

týdenní praocvní doby 

Týdenní pracovní 

doba v hodinách 

Minimální mzda v Kč/hod (zaokrouhleno na celé haléře) 

100% 90% 80% 75% 50% 

40 48,10 43,29 38,48 36,08 24,05 

38,75 49,65 44,69 39,72 37,24 24,83 

37,5 51,31 46,18 41,05 38,48 25,66 

Zdroj: TOMŠÍ (2008), s. 44 , vlastní zpracování. 

  

 „Při jiné délce stanovené týdenní pracovní doby než 40 hodin se hodinové sazby 

minimální mzdy a nejnižší úrovně zaručené mzdy úměrně zvyšují. Zaměstnanci, který má 

sjednánu kratší pracovní dobu nebo neodpracoval v kalendářním měsíci pracovní dobu 

odpovídající stanovené týdenní pracovní době se sazba minimální mzdy stanovená za měsíc 

nebo sazba nejnižší úrovně zaručené mzdy stanovené za měsíc snižuje úměrně odpracované 

době. Výše hodinové základní sazby minimální mzdy v nařízení vlády je určena pro 

                                                 
25

 JAKUBKA, Jaroslav et al. Zákoník práce, prováděcí nařízení vlády a další související předpisy s komentářem 

k 1.1.2011, s. 214. 
26
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stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin. Podle §79 odst.2 ZP se však délka stanovené 

týdenní pracovní doby zkracuje. Délka stanovené týdenní pracovní doby nesmí překročit u 

zaměstnanců: 

 pracujících v podzemí při těžbě uhlí, rud a nerudných surovin, v důlní výstavbě a na 

báňských pracovištích geologického průzkumu 37,5 hodin týdně, 

 s třísměnným a nepřetržitým pracovním režimem 37,5 hodin týdně, 

 s dvousměnným pracovním režimem 38,75 hodin týdně.“
27

 

  

Tabulka 2.3: Vývoj minimální mzdy ve vybraných zemích EU a USA 

Hodnoty minimálních mezd ve vybraných zemích jsou uvedeny v eurech. 

Země 2003 2005 2007 

Belgie 1163 1210 1259 

Bulharsko 56 77 92 

ČR 199 235 288 

Irsko 1073 1183 1403 

Řecko 605 667,7 658 

Lotyšsko 116 116 172 

Lucembursko 1369 1467 1570,3 

Polsko 201 205 245,5 

Rumunsko 73 72 114,3 

Slovensko 133 167 217,4 

USA 877 666 675,9 

Zdroj: TOMŠÍ (2008), s. 36, vlastní zpracování 

 

Oblast minimálních mezd je velmi citlivou veličinou vnímanou jednotlivými účastníky 

procesu odměňování úplně protikladně. Je tudíž důležité, aby při stanovování úrovně 

minimální mzdy byli přítomni zástupci zaměstnavatelů, zaměstnanců a vlády, která ji formou 

nařízení vyhlašuje. „Přes určité nevýhody stanovování jednotné sazby minimální mzdy 

právním předpisem (nerespektování různých úrovní mezd v jednotlivých odvětvích a 

regionech, nepružná reakce na vývoj spotřebitelských cen, deflaci nebo na okamžitý 

hospodářský vývoj nebo pohyb kupní síly), je to vzhledem k nerozvinutosti dialogu sociálních 

                                                 
27
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partnerů u nás řešení jedině možné. Obdobně je minimální mzda státem stanovována ve 

většíně zemí EU.“
28

 

2.3. Zaručená mzda 

 Zaměstnavatelé, u nichž není sjednána kolektivní smlouva, musí respektovat nejnižší 

úroveň zaručené mzdy. „Zaručená mzda je mzda, na kterou zaměstnanci vzniklo právo podle 

zákona, smlouvy, vnitřního předpisu, mzdového výměru nebo platového výměru.“
29

  Nejnižší 

úrovně zaručené mzdy jsou stanoveny nařízením vlády. Nejnižší úroveň zaručené mzdy nesmí 

být nižší než základní sazba minimální mzdy. Další nejnižší úrovně zaručené mzdy se stanoví 

diferencovaně podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti vykonávané práce. Pokud 

zaručená mzda nedosáhne bez mzdy za práci přesčas, příplatku za práci ve svátek, za noční 

práci, za práci ve ztíženém pracovním prostředí a za práci v sobotu a v neděli příslušné 

nejnižší úrovně zaručené mzdy, pak je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnanci 

doplatek ke mzdě ve výši rozdílu mezi dosaženou mzdou v kalendářním měsíci a příslušnou 

nejnižší úrovní zaručené měsíční mzdy, nebo popř. ve výši rozdílu mezi mzdou připadající na 

1 odpracovanou hodinu a příslušnou hodinovou sazbou nejnižší úrovně zaručené mzdy. 
30

 

   

Tabulka 2.4: Nejnižší úrovně zaručené mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin: 

Skupina 

prací 

Nejnižší úroveň zaručené mzdy 

v Kč za hodinu v Kč za měsíc 

1. 48,10 8 000 

2. 53,10 8 900 

3. 58,60 9 800 

4. 64,70 10 800 

5. 71,50 12 000 

6. 78,90 13 200 

7. 87,10 14 600 

8. 96,20 16 100 

Zdroj: TOMŠÍ (2008), s. 50, vlastní zpracování. 
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 TOMŠÍ, Ivan. Mzdy a mzdové systémy. 2008, s. 48. 
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 JAKUBKA, Jaroslav et al. Zákoník práce, prováděcí nařízení vlády a další související předpisy s komentářem 
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„Sazby nejnižších úrovní zaručené mzdy se stanoví v Kč za hodinu a v Kč za měsíc pro 

stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin. Měsíční sazby byly odvozeny z hodinových sazeb 

za použití koeficientu představujícícho průměrný počet hodin připadajících v roce 2007 na 1 

měsíc při stanovené týdenní pracovní době 40 hodin a zaokrouhleny na celé stokoruny.“
31

 

 

 Minimální mzda se vztahuje na všechny zaměstnance bez ohledu na formu 

pracovněprávního vztahu a na způsob odměňování, nejnižší úroveň zaručené mzdy se 

uplatňuje pouze u zaměstnanců v pracovním poměru odměňovaném platem a ve stanovených 

případech u zaměstnanců odměňovaných mzdou. 

 Pokud vydá zaměstnavatel pro zaměstnance mzdový výměr se stanovenou výší mzdy, 

pak se stane stanovená mzda mzdovým výměrem mzdou zaručenou. Zaručenou mzdou je také 

mzda sjednaná v pracovní smlouvě. 

 

2.4. Srážky ze mzdy 

 Srážky ze mzdy může zaměstnavatel provést zásadně jen na základě písemné dohody o 

srážkách ze mzdy uzvařené se zaměstnancem. 

 Zaměstnavatel však musí provést srážky ze mzdy taxativně stanovené zákonem, mezi 

které patří: 

 záloha na daň z příjmů fyzických osob, 

 pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, pojistné 

na veřejné zdravotní pojištění, 

 částky postižené výkonem rozhodnutí nařízení soudu, soudním exekutorem, správcem 

daně orgánu správního úřadu, jiného státního orgánu nebo orgánu územního 

samosprávného celku, 

 nevyúčtovanou zálohu na cestovní náhrady, 

 přeplatky na dávkách nemocenského pojištění, důchodového pojištění, státní sociální 

podpory a neprávem přijaté dávky sociálního zabezpečení, a to na základě 

vykonatelného rozhodnutí podle zvláštních právních předpisů, 

 náhradu mzdy za dovolenou, pokud na ni zaměstnanec neměl nárok. 

 Přednostně jsou uspokojovány pohledávky na výživném, pohledávky na daních a 

poplatcích, pohledávky náhrady přeplatků na dávkách nemocenského pojištění, důchodového 
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pojištění, důchodového zabezpečení, podpoře v nezaměstnanosti, dávkách státní sociální 

podpory a pohledávky pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 

zaměstnanosti a veřejné zdravotní pojištění. 

 Nařízením vlády je stanovena základní částka, kterou nemůže zaměstnavatel 

zaměstnanci ze mzdy srazit. Tato částka se rovná součtu dvou třetinám částky životního 

minima jednotlivce, normativním nákladům na bydlení pro jednu osobu a jedné čtvrtiny 

nezabavitelné částky na každou osobu, které je zaměstnavatel povinen poskytovat výživné. 

 

2.5. Příplatky 

 Zaměstnanci mají nárok na následující příplatky ke mzdě a odměny za pracovní 

pohotovost dle §114 až  §140 ZP a nařízení vlády č.564/2006 Sb. 

Tabulka 2.5: Příplatky ke mzdě a odměny za pracovní pohotovost 

Druh příplatku/odměny Výše příplatku/odměny 

za práci přesčas minimálně 25 % průměrného výdělku 

za práci ve svátek minimálně 100 % průměrného výdělku 

za noční práci minimálně 10 % průměrného výdělku 

za práci ve ztíženém pracovním prostředí minimálně 10 % průměrného výdělku 

za práci v sobotu a v neděli minimálně 10 % průměrného výdělku 

za pracovní pohotovost minimálně 10 % průměrného výdělku 

Zdroj: NEŠČÁKOVÁ (2012), s. 191, vlastní zpracování.  

         

 Za práci ve svátek mají zaměstnanci přednostní nárok na náhradní volno, které 

odpovídá rozsahu konaných prací ve svátek. Za provedenou práci ve svátek zaměstnanci 

náleží pouze mzda, kterou by dostal za práci ve všední den. V době, kdy zaměstnanec čerpá 

náhradní volno pak zaměstnanci přísluší náhrada ve výši průměrného výdělku. Pokud 

zaměstnavatel neposkytne zaměstnanci náhradní volno, pak má povinnost poskytnout 

zaměstnanci příplatek ke mzdě minimálně ve výši 100 %. 

 Příplatek za noční práci se vyplácí zaměstnancům za  práci provedenou v době od 22 

do 6 hodin následujícího dne. Zaměstnancům náleží za noční práci příplatek ke mzdě 

minimálně ve výši 10 % průměrného výdělku. 

 Odměnou za pracovní pohotovost rozumíme odměnu za dobu, kdy trvá dohodnutá 

nebo nařízená povinnost zaměstnance být připraven k výkonu práce. Pokud v rámci pracovní 
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pohotovosti dojde k výkonu práce, pak zaměstnanci nenáleží za tuto dobu odměna za 

pracovní pohotovost, ale náleží mu mzda. 

2.6. Splatnost a výplata mzdy 

 Mzdy jsou splatné v zákonných penězích a to v českých korunách. Zaměstnancům, 

jejichž místo výkonu práce je v zahraničí, lze s jejich souhlasem poskytovat mzdu nebo její 

část v dohodnuté cizí měně, pokud Česká národní banka k této měně vyhlašuje kurz. Pro 

přepočet mzdy nebo její části na cizí měnu se používá kurz vyhlášený Českou národní 

bankou, který je platný v den, ve kterém zaměstnavatel nakupuje cizí měnu pro účel výplaty 

mzdy.  Mzda se zaokrouhluje na celé koruny směrem nahoru. 
32

 

 Mzda je splatná zpětně po vykonání práce, nejpozději však v kalendářním měsíci 

navazujícím na měsíc, v němž zaměstnanci vznikl nárok na mzdu, pokud není v pracovní 

nebo kolektivní smlouvě sjednáno kratší období než měsícní období splatnosti mzdy. 

Zaměstnavatel je povinen stanovit pravidelný termín výplaty mzdy a následně zaměstnanci 

v tomto termínu mzdu vyplatit. Nastupuje-li zaměstnanec na dovolenou na zotavenou a 

v době výplaty mzdy bude tuto dovolenou čerpat, pak je zaměstnavatel povinnen mzdu 

splatnou během dovolené vyplatit před nástupem na dovolenou na zotavenou. 

 Výplata mzdy může proběhnout v hotovosti nebo prostřednictvím poštovní poukázky, 

poštovního šeku či může být poukázána pracovníkovi na uvedený bankovní účet. 

Zaměstnavatel nemůže zaměstnance nutit ke zřízení účtu. Mzdu poukazuje zaměstnavatel 

zaměstnanci na jeden účet, pokud o to zaměstnanec požádá. Zaměstnanec nemá právo 

požadovat po zaměstnavateli poukazování mzdy na několik účtů. Na základě jejich vzájemné 

dohody je toto však možné, avšak na náklad zaměstnance. Mzda se vyplácí pravidelně do 

doby stanovené pro výplatu mzdy. Výplata mezd v hotovosti je prováděna pouze v pracovní 

dny na pracovišti nebo v jeho blížkosti. Je zakázáno vyplácet mzdu v hotovosti ve výčepech 

nápojů nebo v podobných podnicích, s výjimkou případů, kdy se mzda vyplácí pracovníkům 

zde zaměstnaným. 
33

 

 Při měsíčním vyúčtování mzdy má zaměstnavatel povinnost vydat zaměstnanci 

písemný doklad o jednotlivých složkách mzdy a o provedených srážkách. Na žádost 

zaměstnance má zaměstnavatel povinnost předložit zaměstnanci doklady, na jejichž základě 

mzdu vypočetl.  
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 Mzdu vyplácí zaměstnavatel zaměstnanci. Jiné osobě než zaměstnanci může 

zaměstnavatel vyplatit zaměstnancovu mzdu jen na základě písemné moci, která platí i pro 

manžela či partnera zaměstnance. Bez písemného zmocnění může být mzda vyplacena jiné 

osobě jen pokud to stanoví zákoník práce nebo zvláštní právní předpis. 
34

 

 „Mzda a náhrada mzdy se zaměstnanci vyplácí zásadně ve výplatních termínech. Při 

skončení pracovního poměru je zaměstnavatel povinen vyplatit zaměstnanci na jeho žádost 

mzdu za měsíční období, na kterou mu vzniklo právo, v den skončení pracovního poměru dle § 

141 odst.4 zákoníku práce. Jestliže to neumožňuje technika výpočtu mezd, vyplatí 

zaměstnavatel zaměstnanci mzdu nejpozději v nejbližším pravidelném  termínu výplaty mzdy 

následujícím po dni skončení pracovního poměru.“
35

 

2.7. Průměrná mzda x medián 

 Průměrná mzda je aritmetický průměr všech mezd ve sledovaném období na daném 

území. Při výpočtu mediánu je však nutné seřadit všechny mzdy od nejnižší mzdy ke mzdě 

nejvyšší a následně rozdělit řadu na přesnou polovinu. Tak zjistíme přesnou mzdu, což je 

medián. Medián říká, že 50% zaměstnanců pobírá tuto sumu a méně a zbylých 50% pobírá 

stanovenou sumu a více. 

 Medián má vyšší vypovídací schopnost, neboť je očištěn o vysoké mzdy manažerů a 

pracovníků pobírajících velmi vysoké mzdy, které zkreslují celkový aritmetický průměr. 

Proto je ke srovnání vhodnější používat medián, ve kterém se vysoké mzdy nezohledňují. 

 S rostoucím stupněm vzdělání roste jak medián, tak i průměrná mzda. Ženy na rozdíl 

od mužů mají v každé kategorii dle vzdělání o dost nižší mzdu než muži. 

 Medián dosahuje nejvyšších hodnot v Praze, avšak muži v moravskoslezském kraji 

mají vyšší mzdu než je celorepublikový medián. 

2.8. Nominální x reálná mzda 

 Nominální mzda je peněžní částka vyplacená zaměstnanci za jeho pracovní výkon, 

který je vymezený dohodou mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. 

 Nominální mzdy jsou nejvyšší v pojišťovnictví a peněžnictví, naopak nejnižší jsou ve 

stravování, ubytování a pohostinství. 

 Reálná mzda vyjadřuje vztah nominální mzdy ke kupní síle ( k cenám zboží a služeb). 

Reálnou mzdu zjistíme, když od mzdy nominální odečteme inflaci. 
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2.9. Mzdový systém 

 „Soubor prostředků, pravidel, metod a forem, zajišťujících stejnost i odstupňování 

mzdových úrovní a závislosti mezd na výše uvedených kritériích, souhrnně vytváří podnikový 

mzdový systém. Ideálním cílem podnikového mzdového systému je zajištěním závislostí 

dosáhnout souladu podnikových záměrů (ziskovosti, konkurenceschopnosti produktů, nákladů, 

kvality, produktivity, pružnosti ohlasu na potřeby trhu aj.) s motivací zaměstnanců k práci 

zajišťující tyto záměry a s jejich spokojeností s úrovní, způsoby a formami poskytování mezd 

(odměňování). K takovému ideálu se každý  konkrétní podnikový mzdový systém vždy jen blíží, 

jeho reálná podoba se utváří pod vlivem souboru vnějších a vnitřních souvislostí a 

kompromisů mezi zájmy zaměstnavatelů a zaměstnanců a jejich dílčích skupin a vrstev 

(vlastníci, management, odborníci, středně kvalifikovaní a méně kvalifikovaní zaměstnanci, 

odborově organizovaní a neorganizovaní, různé sociální skupiny – podle věku, muži a ženy 

atd.). Trvalým  praktickým záměrem podnikového managementu při utváření a uplatňování 

podnikového mzdového systému je dosáhnout takové jeho podoby, aby mzdy zaměstnanců byly 

ve významné míře podmíněny prací, efektivní z hlediska aktuálních potřeb podniku, aby byly 

svou úrovní, vnitřním odstupňováním a formami poskytování takové, že se mohou stát 

podkladem pro písemné sjednání nebo stanovení mzdy před výkonem práce, za kterou mzda 

přísluší.“
36

 

 Každý pracovník by měl být srozumitelným způsobem informován o mzdových 

podmínkách, za kterých budou pracovat, a to ještě před nástupem do zaměstnání. Z toho 

vyplývá, že nesmí být vydán se zpětnou účinností, jinak je zcela nebo v dané části neplatný. 

Vnitřní mzdový předpis musí být zaměstnancům přístupný. 

 „Mzdový výměr je jednostranný právní úkon zaměstnavatele vůči zaměstnanci, jehož 

obsahem je právo zaměstnance obdržet za vykonanou práci mzdu ve výši určené mzdovým 

předpisem a tomuto právu odpovídající povinnost zaměstnavatele zaměstnanci mzdu v této 

výši poskytovat. Zakládá-li mzdový výměr právo zaměstnance na plnění v pracovním poměru 

v menším rozsahu, než vyplývá ze smlouvy, popřípadě než stanoví vnitřní předpis, je v dotčené 

části neplatný. Povinnost zaměstnavatele vydat zaměstnanci ve stanovených případech 

písemný mzdový výměr s uvedenými náležitostmi zvyšuje právní jistotu zaměstnance a posiluje 

jeho pozici v případě pracovněprávního sporu se zaměstnavatelem.“
37

 

 Zaměstnavatel je ve vydávání vnitřních předpisů omezen zákoníkem práce. 

Zaměstnavatel má právo vnitřní předpis vydat, nepůsobí-li u něj odborová organizace nebo 
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pokud byla možnost vydat vnitřní předpis stanovena v kolektivní smlouvě. Vnitřní mzdový 

předpis vydává statutární orgán organizace. Ve vnitřních předpisech jsou zahrnuty platné 

právní předpisy i bližší specifikace konkrétních mzdových podmínek v dané organizaci. 

Vnitřní předpisy musí být vyhotoveny písemně. Nikdy nesmí být v rozporu s právními 

přepisy. Velmi důležité je při seznámení zaměstnance s vnitřním předpisem vést evidenci 

seznámení zaměstnanců podpisem vnitřního předpisu nebo podpisovým záznamem. 

 Vnitřní mzdový předpis se vydává většinou na předem stanovenou dobu a po tuto 

dobu je závazný jak pro zaměstnavatele, tak pro jeho zaměstnance. V případě změny nebo 

zrušení vnitřního předpisu má zaměstnavatel povinnost o tomto informovat zaměstnance 

nejpozději do 15 dnů.  

 Povinností zaměstnavatele je uchovávat vnitřní mzdovou směrnice ode den ukončení 

její platnosti po dobu 10 let. Pokud zaměstnanci vzniklo na základě vnitřní mzdové směrnice 

„právo na mzdu“, pak nemá zrušení ani změna této směrnice vliv na trvání a uspokojení 

tohoto práva.
38

 

 Při vytváření mzdového systému pro odměňování zaměstnanců je nutné, aby 

organizace vhodně zvolila a kombinovala mzdové formy. Takovéto kombinace mají zachovat 

výhody mzdové formy a přidat další výhody mzdové formy jiné. V praxi se obvykle pro 

odměňování zaměstnanců nepoužívá jen jedna mzdová forma, ale jedná se nejčastěji o 

kombinaci několika mzdových forem. 

 Nástrojem efektivní mzdové diferenciace je mzdový systém podniku, jenž je založen 

na využití mzdotvorných faktorů. Na základě mzdotvorných faktorů se uskutečňuje mzdová 

diferenciace. Mezi mzdotvorné faktory patří hodnota práce, mimořádné pracovní podmínky, 

pracovní výkon a tržní cena práce. 

 Na stanovení mzdy má zaměstnanec a zaměstnavatel opačný pohled. Mzdovým 

systémem podnik prosazuje svou personální politiku a své mzdově politické záměry. 

Z pohledu podniku by měl mzdový systém plnit následující základní cíle: 

 Kvalita personálu – cílem podniku je zabezpečit dlouhodobou existenci kvalitního 

personálu. Je nutné proto stanovit takovou úroveň mezd, aby bylo možné zajistit 

takovou strukturu personálu, která umožní tento cíl dosáhnout. Je velmi důležité nejen 

kvalifikované pracovníky získat, ale si je i udržet. Kvalifikovaní pracovníci, kteří 

svými znalostmi a dovednostmi splňují požadavky pracovních míst, svým chováním 

přispívají k vytváření a udržování pozitivního podnikového klimatu. 
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 Individuální ochota k výkonu – správně nastavená mzdová politika může pracovníka 

vést k vyšší účasti na úspěšném řešení cílů, stimulovat výkon a žádoucí pracovní 

chování zaměstnanců. 

 Objem mezd jako náklad – má-li podnik mzdové náklady na optimální úrovni, pak má 

i vyšší šanci uspět v konkurenčním boji. Pokud podnik však nemá vyšší náklady na 

mzdy kompenzovány vyšší kvalitou, vede to ke konkurenční nevýhodě, která ohrožuje  

jeho efektivitu. Mzdový systém podniku má zajišťovat mzdovou diferenciaci, která 

bude pracovníky vnímaná jako spravedlivá. Důležité je taktéž udržet objem mzdových 

prostředků vyplácených na odměnách za vykonanou práci zaměstnancům na úrovni 

neohrožující konkureneschopnost podniku. 
39

 

  

 Pro zaměstnance je však důležitá jak vnitropodniková spravedlivost, tak i nepodniková 

spravedlivost. Vnitropodniká spravedlivost - mzdový systém uvnitř podniku musí být 

nastaven tak, aby každá složka pracovníkovy mzdy byla objektivně odůvodnitelná, neboť 

každý pracovník porovnává svou dosaženou mzdu se mzdou ostatních pracovníků. 

Nepodniková spravedlivost – zaměstnanec porovnává svou vlastní dosaženou mzdu s jinými 

mzdovými alternativami nabízenými na trhu práce. 

2.9.1. Vnitřní mzdotvorné faktory 

 Výši odměny zaměstnance není možné odvozovat pouze z jeho pracovního výkonu. 

Pro tyto účely Mezinárodní úřad práce vytvořil seznam faktorů, které by měly být brány na 

zřetel při odměňování zaměstnanců. V seznamu faktorů jsou např. bystrost, dělání chyb, 

dovednosti, duševní úsilí, fyzické požadavky, iniciativa, odpovědný přístup k práci, plnění 

úkolů, přesnost, rizikovost práce, rozhodování, řešení problémů, obratnost, odborná příprava a 

zkušenosti, soudnost, tvořivost, úsilí, vzdělání, znalost práce či znalosti všeobecně. 

„Existují však i jiné faktory. V literatuře můžeme nalézt řadu přehledů těchto tzv. 

mzdotvorných faktorů, které doplňují, seskupují či modifikují uvedený výčet. Pro praktické 

účely je velmi vhodná klasifikace mzdotvorných faktorů navržená Markem Goodridgem. Ten 

uspořádal mzdotvorné faktory do následující tabulky a pokusil se tak najít odpověď na otázku, 

proč jsou někteří zaměstnanci odměňováni lépe než jiní.“
40
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Tabulka 2.6: Klasifikace mzdotvorných faktorů 

Vklad zaměstnance Charakteristiky pracovního procesu Výstupy 

Vzdělání Rozhodování Vztahy k ostatním Zisk 

Kvalifikace Řešení problémů Komunikace Výkon 

Dovednosti Odpovědnost Pečování Produktivita 

Zkušenosti Tvořivost Bystrost/obratnost Kvalita 

Znalosti Vliv na výsledky Pracovní podmínky Prodej 

Kontakty Iniciativa Používání věcí  

Duševní schopnosti Plánování/organizování Využívání zdrojů  

Fyzická síla/kondice Řízení/kontrola Složitost  

 Argumentování Přesnost  

 Spolehlivost   

Zdroj: HORVÁTHOVÁ (2007), s. 33. Vlastní úprava.  

 

 Vnitřní mzdotvorné faktory můžeme členit do tří následujích skupin: 

 faktory v přímé souvisti s úkoly a požadavky pracovního místa a jeho postavení 

v hierarchii funkcí podniku,  

 výsledky zaměstnancovy práce a jeho pracovní chování, úroveň plnění pracovních 

úkolů a taktéž jeho pracovní způsobilost, 

 pracovní podmínky zaměstnance v organizaci jako celku nebo na konkrétním 

pracovním místě, které mohou mít negativní dopad na bezpečnost, zdraví nebo 

pracovní pohodu zaměstnance. Taktéž můžou zvyšovat únavu, vyvolávat nepohodlí, 

nadměrný stres či vyžadovat zvýšené úsilí.
41

 

2.9.2. Vnější mzdotvorné faktory 

 Vnější mzdotvorné faktory lze rozčlenit do dvou skupin dle situace na trhu práce a dle 

platných zákonů, předpisů a výsledků kolektivního vyjednávání v oblasti odměňování.  

 „Na trhu práce je cena práce určována především tržními faktory, tj. poptávkou po 

práci ze strany organizací a nabídkou práce ze strany jednotlivců. I trh práce má, stejně jako 

jiné trhy, tendenci směřovat k rovnováze, kdy je poptávané množství rovno jeho nabízenému 

množství. Mzda, při které k této rovnováze dojde, se nazývá mzda tržní. Při dané tržní ceně 

práce nakpují na trhu práce všechny organizace právě takové množství práce, které je pro ně 

při této mzdě ziskové. Dočasná nerovnováha na trhu práce, což je přebytek nabídky nad 

                                                 
41

 HORVÁTHOVÁ, Petra a Andrea Čopíková. Systémy odměňování v organizacích. 2007, s. 34  



30 

 

poptávkou nebo poptávky nad nabídkou, je vyrovnávána změnami mezd. Je-li poptávka po 

určité práci ve srovnání s nabídkou vysoká, jsou mzdy či platy osob, které tuto práci nabízejí, 

vyšší než v případě nízké poptávky. Je-li situace opačná, tzn. že je nabídka zaměstnanců 

v určité profesní kategorii ve srovnání s poptávkou vysoká, jsou mzdy těchto zaměstnanců 

zpravidla nižší.“
42

 

  V některých organizacích však často dochází k tomu, že zaměstnavatelé vyplácejí 

svým zaměstnancům vyšší odměny, než které odpovídají tržním mzdám. Zaměstnavatele 

k takovému jednání vede obava z fluktuace zaměstnanců a také snaha přimět zaměstnance 

k vyšším pracovním výkonům. Dostávají-li zaměstnanci mzdu rovnovážnou za vykonanou 

práci, mohou si za stejnou odměnu najít jinou práci a nejsou motivováni výší odměny 

k udržení práce. Pokud však zaměstnanci dostávají odměnu vyšší než jsou mzdy tržní, jsou 

více motivování si práci udržet a lépe své pracovní povinnosti vykonávat. 

 Netržními faktory jsou také legislativa a působení odborů. Je nutné dodržovat 

minimální mzdu, minimální či dohodnuté mzdové tarify, povinné příplatky, odměňování za 

práci přesčas, placené překážky v práci či placenou dovolenou. V organizacích s fungující 

odborovou organizací jsou mzdy stanovovány formou kolektivního vyjednávání. 

2.9.3. Sestavení mzdového systému podniku 

 Proces sestavení vnitřního mzdového systému v podniku  lze rozdělit do čtyř fází: 

1. fáze koncepční přípravy spočívající v ujasnění předpokladů, podmínek a přístupů, 

které ovlivňují pojetí mzdového systému,  

2. samotné zpracování jednotlivých prvků, jejichž spojením vznikne ucelený systém a 

formulace v podnikovém mzdovém předpise, 

3. aplikace mzdového systému v podnikové praxi, 

4. zhodnocení praktického uplatnění systému (jeho účinnost pro ekonomiku podniku, 

motivaci a spokojenost zaměstnanců). 

 

Před zpracováním nového nebo při úpravách stávajícího mzdového systému je nutné ujasnit si 

zásadní cíle a očekávání, jakých se má pomocí mzdy dosáhnout. Jedná se o tyto možné cíle: 

1. mzda je nástrojem pouhého rozdělení prostředků určených na mzdy, 

2. mzda je nástrojem stimulace plnění nejrůznějších úkolů, dosahování cílů a výsledků 

jednotlivců, kolektivu nebo organizace,  
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3. mzda vytvoří potřebné klidné sociální klima a nastolí pocit spravedlnosti, 

4. nastolit proporcionální vztahy mezi jednotlivými zaměstnaneckými kategoriemi, 

5. mzda bude přispívat k naplnění obchodní strategie.“
43

 

 

Obecným cílem každého mzdového systému by mělo být primárně následující-  

odměňováním své zaměstnance podpořit k dosažení strategických i krátkodobých cílů 

v organizaci tak, že je nutné pomáhat zabezpečit kvalifikovanou, způsobilou, oddanou a dobře 

motivovanou praocvní sílu, kterou podniky potřebují. 

Specifickými cíly pak může být například podpora chování, které bude přispívat 

k dosažení cílů v organizaci, podporovat uskutečňování základních hodnot organizace 

v oblastech kvality produkce, péče o zákazníka, týmové práce, inovací, flexibility a taktéž 

rychlosti reakcí. Nutné je také zabezpečit, aby organizace za své peníze získala potřebnou 

hodnotu – neměla by být uskutečněna žádná iniciativa v odměňování, není – li prokázáno, že 

přinese přidanou hodnotu a neměl by být udržován žádný způsob odměňování, pokud jeho 

výsledkem není přidaná hodnota. 

Základní prvky vnitřního mzdového systému podniku, které jsou založené na členění 

celkové předpokládané mzdy na složku pevnou a pohyblivou, tvoří tarifní soustava, mzdová 

zvýhodnění a formy mzdy. 

 „Tarifní soustava je soubor pravidel a metod, kterými se určuje výše a podmínky 

poskytování základní části pevných složek mzdy – mzdových tarifů.“
44

 

 Utváření tarifní soustavy lze rozčlenit do těchto kroků: 

1. sestavení soupisu pracovních činností existujících v podniku, 

2. vytvoření potencionálního žebříčku pracovních činností, ve kterém jsou činnosti 

seřazeny vzestupně dle míry jejich složitosti, odpovědnosti a namáhavosti prací, čímž 

se vytváří odstupňování činností zaměstnanců dle hlediska „hodnoty jejich práce, 

3. přiřazení mzdových tarifů k pracovním činnostem již seřazeným v žebříčku, přičemž 

mzdové tarify se přiřazují přímo k určitým konkrétním činnostem provozovaným 

v podniku nebo se seznam prací předem rozdělí na stanovený počet skupin 

pracovních činností, které si jsou navzájem blízké úrovní složitosti, odpovědnosti a 

namáhavosti, nazývaných tarifními třídami, jejichž úroveň se odvodí ze zvolené 

strategie podnikové úrovně mezd a z úvahy o podílu složky mzdy na celkových 

předpokládaných výdělcích, 
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4. vymezení konkrétní formy mzdových tarifů, které mohou být stanoveny buď pevnou 

sazbou v Kč, nebo v rozpětí sazeb (min – max), volba závisí na formě mzdy a na 

motivačním využívání tarifní soustavy, přičemž motivačně může být tarifní rozpětí 

využito k ocenění zaměstnanců dle jejich dlouhodobé výkonnosti, dle doby 

zaměstnání v podniku, doby praxe v povolání či ovládání více pracovních činností,  

5. optimalizace tarifní soustavy, kdy podnik stanoví buď tzv. jemnější odstupňování 

pevných tarifů s větším počtem tarifních tříd nebo tzv. hrubší odstupňování tarifů 

s rozpětím a podmínky a postup využívání tarifního rozpětí. 

  

 Při tvorbě rozpětí tarifů v jednotlivých třídách je nutné dbát na to, aby se rozptětí 

sousedních tříd nepřekrývalo. Značné překrývání rozpětí tarifů snižuje motivační působení 

diferenciace tarifů podle tříd. 

 „Mzdové příplatky jsou plnění poskytovaná zaměstnancům k motivaci vykonávání 

prací při zvláštních, zaměstnance nadstandardně zatěžujících podmínkách (situacích). 

Mzdové příplatky představují druhou – doplňkovou – část pevných složek mzdy. 

 Fromy mzdy představují soubor pravidel, metod a prostředků, kterými se utváří 

závislost mzdy zaměstnanců na výsledcích práce a na jejich osobním přínosu k těmto 

výsledkům.“
45

 

 Z této charakteristiky je jasné, že přístupy ke konkrétní vazbě mezi mzdou, výsledky a 

výkonností mohou být velmi rozmanité. Výsledky práce můžeme posuzovat v individuálním 

pojetí jako konkrétní výsledky jednotlivých zaměstnanců nebo taky komplexně jako 

hospodářské výsledky firmy. Stejně tak osobní přínosy zaměstnanců mohou být pojímány 

rozdílně. Tato různorodost konkrétních mechanismů způsobuje velkou odbornou náročnost 

pro vytváření a uplatnění konkrétního motivačně účinného systému forem mzdy.  Podnik pak 

stojí opakovaně před nelehkým rozhodnutím, zda vynakládané náklady do fungování 

propracovaného a strukturovaného systému forem mzdy se z hlediska efektu pro výsledky 

celého podniku vyplatí. 

 
 
 
 

                                                 
45

 KOCOUREK, Jiří a Ladislav Trylč. Mzda, plat a jiné formy odměňování za práci v ČR. 2003, s. 169-170. 
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3. Mzdový systém ve vybrané obchodní společnosti 

 Tato kapitola je věnována analýze konkrétních mzdových podmínek, způsobů 

odměňování a mzdového systému v obchodní společnosti Vlčnovská stavební s.r.o. 

3.1. O společnosti 

 Obchodní společnost Vlčnovská stavební s.r.o. se sídlem Vídeňská 55, 639 00 Brno, 

byla založena dne 3.prosince 2008. Je registrována u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 

60603.   

 Předmětem podnikání společnosti Vlčnovská stavební s.r.o. je: 

 provádění staveb, jejich změn a odstraňování, 

 činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence, 

 výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. 

 

 Hlavní činností, kterou společnost Vlčnovská stavební s.r.o. vykonává jsou stavební 

práce – provádění staveb, přípravné a dokončovací stavební práce. 

 Společnost založil jediný společník vlastnící 100% obchodní podíl. Základní kapitál 

tvoří vklad ve výši 200 000,-Kč a je splacen v plné výši. 

 Statutárním orgánem je jednatelka společnosti. Jednatelka jedná za společnost 

samostatně.  

 

Obrázek 3.1: Organizační struktura společnosti Vlčnovská stavební s.r.o. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování. 
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 Ve společnosti jsou zaměstnáni pracovníci v profesi zedník a stavební dělník. Všichni 

zaměstnanci mají platná školení BOZP a PO, mají vazačské průkazy, potvrzení o školení 

odborné způsobilosti řidičů, certifikaci o absolvování školení a přezkoušení zaměstnanců 

z předpisů BOZP se zaměřením na práci ve výškách nad volnou hloubkou. Společnost klade 

velký důraz na kvalitu, rychlost a cenovou dostupnost poskytovaných služeb a realizovaných 

staveb. 

 Společnost pro vedení účetnictví a mzdové agendy používá ekonomický a účetní 

program Money S3, který je vhodný pro menší společnosti. Společnost vede účetnictví, 

zdaňovacím obdobím je kalendářní rok a je registrována k platbě DPH. 

3.2.  Struktura zaměstnanců 

 Obchodní společnost Vlčnovská stavební s.r.o. v současné době zaměstnává 15 

zaměstnanců v profesi zedník a stavební dělník.   

 

Tabulka 3.1: Vývoj počtu zaměstnanců 

Rok 2009 2010 2011 

Průměrný počet pracovníků 20 21 15 

Přepočtený počet pracovníků 17 13 11 

Řídících pracovníků 2 2 2 

Invalidních pracovníků 2 2 2 

Zdroj: Společnost Vlčnovská stavební, s.r.o., vlastní zpracování. 

  

 Ze skutečnosti, že Vlčnovská stavební s.r.o. je společností stavební, vyplývá, že 

zastoupení žen ve společnosti je minimální. Pracuje zde pouze jedna žena na pracovní pozici 

jednatelka – zabezpečuje veškerou administrativu a ekonomickou oblast, ostatní zaměstnanci 

jsou muži.  Ve společnosti jsou zaměstnáni 2 pracovníci, kteří pobírají částečně invalidní 

důchod – invalidita prvního stupně. Tito zaměstnanci vykonávají pouze pomocné práce, které 

nejsou v rozporu s jejich zdravotními problémy.  V roce 2011 bylo ve společnosti zaměstnáno 

6 osob s národností českou a 9 osob s národností slovenskou. Pro rok 2012 se nepředpokládají 

výrazné změny v počtu zaměstnaných pracovníků.  
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Graf 3.1: Věková struktura zaměstnanců v roce 2011 společnosti Vlčnovská stavební s.r.o. 

 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

  

 Na grafu – Věková struktura zaměstnanců – je zobrazena v relativním vyjádření 

věková skladba zaměstnanců. Největší část tvoří skupina zaměstnanců ve věku od 40 do 49 

let, kterých ve společnosti pracuje 6. Druhou nejpočetnější skupinou zaměstnanců je skupina 

s věkem v rozmezí 50 – 59 let, přičemž 27 % představuje 4 zaměstnané parcovníky, z čehož 

jsou však 2 částečně invalidní. Jeden zaměstnanec je mladší 20 let, jeden  zaměstnanec je 

starší 60 let a 2 zaměstnanci spadají do věkového rozmezí 20 – 29 let.  Ve věkovém rozmezí 

30 – 39 let je ve společnosti zaměstnán taktéž pouze 1 zaměstnanec. 

 Toto rozložení věkové struktury je způsobeno nedostatkem schopných mladých 

pracovníků, chtějících pracovat v daném oboru.  

 Při výpočtu průměrného věku zaměstnanců vyšlo číslo 44. Lze tedy tvrdit, že 

průměrný věk všech zaměstnanců ve společnosti je 44 let. 

 V letech 2009 a 2010 bylo procentuelní rozložení věkové struktury obdobné. V roce 

2009 i 2010 největší část tvořila skupina zaměstnanců ve věku 40 do 49 stejně jako v roce 

2011. V roce 2009 pracovalo ve společnosti v této věkové skupině 8 pracovníků a 9 

pracovníků v roce 2010. V obou letech pracoval ve společnosti pouze 1 zaměstnanec tak jako 

v roce 2011 spadající do věkové skupiny mladší 20 let. Relativně početnou skupinu 

pracovníků tvořili 4 zaměstnanci ve věku 20-29 let, kteří byli v obou letech ve společnosti 

zaměstnáni. 
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Graf 3.2: Zobrazení dosaženého vzdělání zaměstnanců Vlčnovská stavební s.r.o. 

 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

  

 V roce 2011 ve společnosti pracuje pouze 1 zaměstnanec s vysokoškolským 

vzděláním, touto osobou je jednatelka. Její vzdělání je ekonomického směru. Dva 

zaměstnanci mají nejvyšší dosažené vzdělání středoškolské s maturitou. Oba zaměstnanci 

mají stavební průmyslovou školu. Ostatní zaměstnanci jsou vyučeni, často v oboru zedník, 

někteří zaměstnanci pracující jako pomocní dělníci jsou vyučeni i v jiných oborech. Žádný 

zaměstnanec nemá  pouze základní vzdělání ani vyučení s maturitou. 

 

Graf 3.3: Přehled pracovních pozic ve společnosti Vlčnovská stavební s.r.o. 

 

Zdroj: Vlastní zpracování. 
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 Na řídící pozici pracují 2 pracovníci představující 13 % z celkového počtu. Řídícím 

pracovníkem je jednatelka zabezpečující veškerou administrativu a stavbyvedoucí, jehož 

hlavní činností je zajišťování zakázek, dohlížení na dodržování veškerých postupů, zásad a 

předpisů při provádění staveb a evidence přítomnosti zaměstnanců, rozdělování práce mezi 

zaměstnance apod. Zedníků pracuje ve společnosti 6, každý ze zedníků má potřebnou praxi i 

zkušenosti pro provádění stavebních zakázek. Na pozici pomocný dělník pracuje 7 

zaměstnanců,  kteří  tvoří  47%  všech zaměstnanců v relativním vyjádření. 

3.3. Analýza mzdových nákladů 

 Ve společnosti se využívá časová hodinová mzda. Při porovnání let 2009, 2010 a 2011 

je zřetelný pokles mzdových nákladů, který byl způsobený výrazným omezením stavebních 

zakázek, například Ministerstvem dopravy. Pokles mzdových nákladů je však také spojen 

s poklesem pracovníků, kterých v roce 2011 nebylo potřeba takové množství jako 

v předešlých letech. Veškeré tabulky a grafy byly zpracovány na základě interních dokumentů 

společnosti. 

 

Tabulka 3.2: Vývoj mzdových nákladů, v Kč. 

Rok 2009 2010 2011 

Mzdové náklady celkem 3 947 902 3 402 970 2 153 465 

Mzdové náklady připadající na řídící pracovníky 549 565 348 785 189 864 

Průměrná mzda ve společnosti 16 449 13 503 11 964 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

 

 Z tabulky je zřejmé, že celorepubliková průměrná měsíční mzda má meziročně 

rostoucí charakter, naopak ve společnosti průměrná měsíční mzda klesla. Tento fakt může být 

způsoben jak zvýšenou nemocností zaměstnanců, jedná se jak o častější nemocnost, tak i o 

déle trvající pracovní neschopnosti. Pokles průměrných mezd ve společnosti není správný. 

Jejich výše spadá pod celorepublikový průměr, ale je nutné brát vpotaz výši mezd v daném 

oboru a také výši mezd v daném regionu. Ke snížení mezd také vedlo snížení množství 

stavebních zakázek a snaha velkých firem, které jsou hlavními obchodními partnery, stlačit 

cenu za prováděné stavební a pomocné práce na co nejnižší možnou hranici. 

 V roce 2010 i v roce 2011 klesly nejen celkové mzdové náklady, ale i mzdové náklady 

připadající na řídící pracovníky. Pokles mzdových nákladů u řídících pracovníků byl v roce 
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2011 způsoben dlouhodobou pracovní neschopností jak jednatelky společnosti, tak i pracovní 

neschopností dlouhodobějšího charakteru stavbyvedoucího.  

 

Graf 3.4: Vývoj celkových mzdových nákladů ve společnosti dle jednotlivých měsíců v letech 

2009, 2010, 2011;  v Kč. 

 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

  

 V grafu zobrazujícím vývoj celkových mzdových nákladů ve společnosti dle 

jednotlich měsíců je zřejmý pokles mezd v roce 2011, který je patrný i přes celostátní nárust 

průměrných mezd. Mzdové náklady jsou v lednu, únoru, březnu a prosinci každého roku nižší 

díky vyšší nemocnosti pracovníků než v jiných měsících daného roku.  V roce 2011 byla 

nemocnost pracovníků vyšší než v jiných letech, čímž lze odůvodnit nižší mzdy až do března 

daného roku. Maximální měsíční mzdové náklady byly v červnu 2010 ve výši 498 070 Kč, 

naopak minimální byly v březnu 2011 ve výši pouze 57 695 Kč. Společnost  byla ovlivněna 

krizí ve stavebnictví. Ekonomická krize je  velmi znatelná na stavu pohledávek. Společnost 

měla pohledávky k 31.12.2011 ve výši cca 1 000 000,- Kč, přičemž splatnosti vystavených 

fakur se pohybují v rozmezí 100 – 160 dnů, neboť společnosti odebírající od Vlčnovské 

stavební s.r.o. služby, mají často platební problémy. Tato skutečnost působí společnosti 

nemalé problémy a může ohrozit existenci společnosti. 

 Z grafu lze taktéž odvodit pokles mezd v závislosti s klesající poptávkou po 

stavebních pracích koncem roku 2010 a v roce 2011. V roce 2011 se snížil kvůli nižší 

poptávce i počet zaměstnanců. 
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3.4. Pracovní podmínky 

 Systém odměňování ve společnosti nestanovuje vnitřní mzdový předpis, společnost jej 

nemá sestavený.  

 Všichni zaměstnanci mají uzavřené písemné pracovní smlouvy, buď na dobu určitou 

nebo neurčitou podle zákona.Všichni pracovníci jsou zaměstnáni na plný pracovní úvazek, 40 

hodin týdně.   

3.4.1. Mzdové formy 

 Jednatelka společnosti a stavbyvedoucí jsou odměňováni měsíční mzdou.   

 Zedníci a pomocní dělníci jsou odměňováni časovou mzdou – hodinovou. Hodinová 

výše mzdy se pohybuje v rozmezí od 72 Kč/hod do 100 Kč/hod. Výše mzdy se stanovuje jak 

podle pracovní pozice, na kterou je pracovník přijat, tak i podle jeho dosaženého vzdělání, 

délky praxe, výkonnosti, zručnosti či zodpovědnosti.  

 Je pravidlem, že nástupní mzda zaměstnanců je nižší než mzda zaměstnanců, kteří 

pracují ve společnosti už několik let. Ve společnosti není používána úkolová mzda ani  

podílová mzda.  Smíšená mzda, která by zahrnovala kombinaci jak úkolové, podílové i časové 

mzdy, by byla pro zaměstnance mnohem více motivující.  

 Činnosti s přesně stanoveným pracovním postupem by mohly být odměňovány dle 

množství a kvality provedené práce, které je zaměstnanec schopen ovlivnit. Ve společnosti by 

tedy u některých prací mohla být uplatněna mzda úkolová a u řídících pracovníků stanovená 

měsíční mzda a % z příjmů.   

 Při uzavírání pracovního poměru společnost sjednává se zaměstnanci pracovní poměr 

na dobu určitou a v případě zájmu zaměstnance i společnosti až následně na dobu neurčitou. 

V pracovní smlouvě je standardně sjednávána zkušební doba v délce 3 měsíce. Součástí 

pracovní smlouvy je taktéž i ujednání o výši mzdy. 

3.4.2. Výplata mezd 

 Mzdy jsou splatné vždy 20. kalendářní den následující po měsíci, za který je mzda 

vyplácena. Mzda je všem zaměstnancům vyplácena v českých korunách. Mzdy jsou 

vypláceny hotově, neboť žádný ze zaměstnanců nepožádal zaměstnavatele o zasílání mzdy na 

bankovní účet. Mzdy jsou vypláceny vždy v termínu. Pokud zaměstnanec v termínu pro 

výplatu mzdy čerpá dovolenou, pak je mu mzda vyplacena ještě před nástupem na dovolenou. 

Pokud den výplaty mezd připadá na sobotu nebo neděli, pak jsou mzdy standardně vypláceny 

v pátek bezprostředně předcházející sobotě či neděli.  
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 Každý ze zaměstnanců při výplatě mzdy obdrží od zaměstnavatele tzv. „výplatní 

pásku“ obsahující informace o jednotlivých složkách mzdy, o provedených srážkách či např. 

o počtu dní dovolené, na které má zaměstnanec nárok a počtu již vyčerpaných dnů dovolené. 

 Mzdu vyplácí zaměstnavatel vždy zaměstnancům. Pouze v případě, že zaměstnanec 

udělí stanovené osobě plnou moc je mzda vyplacena na základě plné moci jiné osobě než 

osobě zaměstnance. 

3.4.3. Programové vybavení 

 Společnost používá známý ekonomický a účetní program Money S3, který je pro 

menší společnosti vhodný a uživatelsky příznivý. Při zpracování mezd u jednotlivých 

zaměstnanců vychází jednatelka z docházkových listů, v nichž je evidována docházka 

zaměstnanců do zaměstnání. Za dodržování odpovídá stavbyvedoucí. V případě absence mají 

zaměstnanci povinnost předložit stavbyvedoucímu potřebné doklady (dočasná pracovní 

neschopnost, ošetřování člena rodiny, atd.).  

3.4.4. Dovolená pro zaměstnance 

 Chce-li zaměstnanec čerpat dovolenou, pak toto předem projedná se stavbyvedoucím a 

je-li to možné, stavbyvedoucí umožní dovolenou zaměstnanci čerpat. Společnost nemá 

zavedenou celozávodní dovolenou. Každý ze zaměstnanců má nárok na 20 dnů dovolené, 

pokud zaměstnanec nepracuje ve společnosti celý rok, pak mu náleží pouze poměrná část 

zákonem stanovené délky dovolené.  

 V případě potřeby, pokud mají zaměstnanci již vyčerpanou délku dovolené, mají 

možnost čerpat neplacené volno v odůvodněných případech. Neplacené volno je povoleno 

zaměstnancům čerpat na základě předešlé dohody, pokud plní pracovní úkoly svědomitě a 

v potřebné kvalitě. 

3.4.5. Srážky z mezd 

 Zaměstnancům je ze mzdy každý měsíc sražena záloha na daň z příjmů fyzických 

osob, pojistné na sociální a veřejné zdravotní pojištění a příspěvek na státní politiku 

zaměstnanosti. Tyto srážky jsou následně odvedeny z běžného účtu společnosti na bankovní 

účty příslušných institucí. Žádnému ze zaměstnanců nejsou prováděny srážky na výživné. 

V roce 2011 byly prováděny u jednoho zaměstnance srážky ve stanovené výši rozhodnutím 

soudu. 
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3.4.6. Příplatek za práci v sobotu a neděli 

 Ve společnosti Vlčnovská stavební s.r.o. se běžně nepracuje v sobotu a neděli. Dá se 

říci, že příplatky za práci v sobotu a neděli se vyplácejí pouze při dokončování stavebních 

zakázek, kdy je společnost vázána termínem zhotovení. Zaměstnancům je za práci v sobotu a 

neděli poskytován příplatek v zákonem stanovené výši 10% průměrného výdělku.  

3.4.7. Příplatek za práci ve svátky 

 Za práci ve svátky je proplácena mzda dle sazeb uvedených v zákoníku práce, tedy 

s příplatkem 100% za hodinu práce.  Tento druh příplatků se však vyskytuje ve společnosti 

ojediněle, neboť většina stavebních prací je vázána na konkrétní subdodavatele, kteří dodávají 

dílčí materiály. Subdodavatelé ve dny státních svátků pracují výjimečně, proto lze ve dny, na 

které připadá státní svátek pracovat pouze na vybraných stavbách. 

3.4.8. Příplatek za přesčasy 

 Společnost zaměstnancům za odpracované přesčasy vyplácí příplatek ke mzdě ve výši 

25% nebo dle dohody mohou čerpat náhradní volno vždy v měsíci daném nebo následujícím 

po odpracování přesčasů.  Tento druh příplatků se ve společnosti vyskytuje nejčastěji. Tento 

příplatek lze připsat na účet např.špatnému načasování dodávek, nepříznivému počasí či 

dodání špatného materiálu. 

3.4.9. Příplatek za noční práci 

 Za noční práci je zaměstnancům proplácen příplatek ve výši 10% průměrného 

výdělku. Tento druh příplatku se ve společnosti vyskytuje sporadicky. 

3.4.10. Odměna za pracovní pohotovost 

 Zaměstnanci obvykle nemají pracovní pohotovost, v případě, že by nastala takováto 

situace by zaměstnanci náležela odměna ve výši 10% průměrného výdělku. V oboru 

stavebnictví je však velmi malá pravděpodobnost této odměny. 

3.4.11. Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí 

 Práce ve ztíženém pracovním prostředí je minimální, příplatky jsou poskytovány 

zaměstnancům taktéž pouze v zákonné výši, tj. 10% průměrného výdělku. 

3.4.12. Ochranné pracovní pomůcky 

 Každý ze zaměstnanců obdrží každoročně v pravidelném intervalu ochranné pracovní 

pomůcky, které bezpodmínečně potřebuje k výkonu práce. Těmito ochrannými pracovními 

pomůckami je speciální pracovní obuv s vyztuženou špičkou, holínky, pracovní monterky 
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s blůzou, výstražná vesta, pracovní rukavice kožené i zimní vyteplené. Zaměstnancům 

pracujícím v zimních měsících venku je poskytována i zimní pracovní bunda a v případě 

potřeby mají zaměstnanci k dispozici ochranné brýle, štíty, respirátory či pláštěnky. Všem 

zaměstnancům je na stavbách v letních měsících k dispozici balená minerální voda. 

3.4.13. Cestovní příkazy 

 Ve společnosti Vlčnovská stavební s.r.o. mají všichni zaměstnanci v pracovní smlouvě 

uvedeno jako místo výkonu činnosti Brno, proto jsou nezbytné taktéž cestovní příkazy a 

náhrady za použití vlastního vozidla. 

 Zaměstnanci jsou obvykle vysláni na služební cesty v délce 1 – 5 dnů, dle vzdálenosti 

stavby a množství práce, kterou je třeba provést. Stravné je poskytováno zaměstnancům za 

každý kalendářní den pracovní cesty. Stravné při délce trvání pracovní cesty od 5 do 12 hodin 

je vypláceno ve výši 72 Kč, při délce od 12 do 18 hodin 110 Kč a při délce pracovní cesty nad 

18 hodin je vypláceno zaměstnancům stravné ve výši 172 Kč. 

 V případě, že nepostačuje automobil společnosti k dopravě na pracoviště, pak dle 

dohody mezi zaměstnanci a společností využívají zaměstnanci své osobní vozidlo pro tyto 

účely. Společnost za tyto vozidla platí zálohy na daň silniční a následně tyto zálohy po 

skončení daného roku vyúčtuje. Zaměstnancům je proplácena náhrada za používání vlastního 

vozidla při výkonu služební cesty a to konkrétně náhrada za každý 1 km jízdy a náhrada za 

spotřebovanou pohonnou hmotu, přičemž se vychází při výpočtu ze spotřeby pohonné hmoty 

uvedené v technickém průkazu použitého motorového vozidla. Výše náhrady za použití 

vlastního motorového vozidla byla v roce 2011 vypočtena podle následujícícho vozorce: 

Náhrada jízdních výdajů =  
















 Cena
SPH

km
100

70,3 , kde km udává počet ujetých 

kilometrů, SPH udává průměrnou spotřebu pohonných hmot na 100 km jízdy a Cena udává 

cenu za 1 litr příslušné pohonné hmoty (buď cena na přiloženém dokladu za tankování PHM, 

nebo průměrná cena stanovená vyhláškou). 

 Pokud zaměstnanec ke vlastnímu motorovému vozidlu použitému pro účely služební 

cesty použije na žádost společnosti přívěs, pak se sazba základní náhrady za 1 km jízdy 

zvyšuje o 15%. 

 Společnost všem zaměstnancům, kteří jsou vysláni na služební cestu předem zajistí 

ubytování v dojezdné vzdálenosti na místo provádění stavební zakázky. Toto ubytování při 

pracovních cestách hradí zaměstnancům společnost. 
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Graf 3.5: Vývoj výše stravného ve společnosti 

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

90000

Vývoj výše stravného

2011

2010

2009

Zdroj: Vlastní zpracování 

  

Cestovní náhrady jsou vypláceny zaměstnancům za pracovní cesty, na které jsou vysíláni při 

uskutečňování stavebních zakázek. Stavební zakázky má společnost výjimečně na území 

města Brna, většinou se jedná o jiná města na území ČR.  

 Výše stravného vyplaceného zaměstnancům je ovlivněna počtem stavebních zakázek a 

jejich lokalizací.  

 Při srovnání let 2009, 2010 a 2011 je zřejmé, že vyplacené stravné dosáhlo nejvyšší 

výšky v měsíci červnu 2010 a to výše 85 690. Tuto skutečnost lze odůvodnit množstvím 

pracovníků v letních měsících a počtem stavebních zakázek, které byly prováděny na různých 

místech České republiky (Praha, Karlovy Vary, Zlín a Břeclav). 

 Roky 2009 a 2010 lze považovat za velmi obdobné z hlediska proplaceného stravného. 

V roce 2009 byla suma za vyplacené stravné nejvyšší z porovnávaných tří let i  navzdory 

tomu, že maximální měsíční vyplacená částka za stravné se týká roku 2010. Suma v roce 2009 

přesáhla 740 000,- Kč. Naopak nejnižší  částka za stravné byla vyplacena v roce 2011 ve výši 

téměř 380 000,-. Nízkou výši stravného lze připsat vyššímu počtu stavebních zakázek na 

území města Brna a celkově vyšší nemocnosti zaměstnanců. 
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Graf 3.6: Vývoj výše náhrad za použití vlastního vozidla ve společnosti 
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Zdroj: Vlastní zpracování. 

  

 Náhrady za použití vlastního vozidla jsou zaměstnancům vypláceny v případě, že 

použijí své vlastní osobní vozidlo pro účel služební cesty dle předešlé dohody s jednatelkou 

společnosti. 

 Srovnání vyplacených náhrad za použití vlastního vozidla udává jako nadprůměrný 

rok 2009. Srovnatelné jsou roky 2010 a 2011. 

 V roce 2009 byla nejvyšší částka náhrad za použití vlastního vozidla vyplacena 

v měsíci březnu a to ve výši 111 755,- Kč. V prvních dvou kvartálech roku 2009 byly 

vyplacené náhrady nadprůměrné, třetí a čtvrtý kvartál jsou naopak podprůměrné. V průběhu 

roku 2009 si společnost postupně pronajala několik osobních vozidel, tudíž se náklady na 

náhrady za použití vlastního vozidla rapidně snížily, avšak vozidla byly pronajaty pouze na 

období hlavní stavební sezony, tj. březen -   říjen. Pronájem automobilů na hlavní stavební 

sezonu se opakoval i v následujících letech, vždy dle aktuální potřeby. 

 V roce 2010 náklady na náhrady za použití vlastního vozidla  činily téměř 550 000,- 

Kč a v roce 2011 bezmála 520 000,- Kč. 

 V některých měsících nebyly náhrady za použití vlastního vozidla vyplaceny, neboť 

pro nižší množství stavebních zakázek bylo postačující firemní vozidlo a vozidla pronajatá. 

Ve zbylých měsících však pro větší počet stavebních zakázek v různých částech ČR je nutno, 

aby část zaměstnanců použila své vlastní vozidlo.   
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  Lze říci, že stagnující náklady na náhradu za použití vlastního vozidla jsou v měsících 

od května do července. Výkyv nastal v listopadu roku 2009 a 2010, jenž byl ovlivněn 

množstvím stavebních zakázek a taktéž příznivým počastím.  

3.5. Poskytované benefity a výhody 

 Společnost poskytuje svým zaměstnancům benefity ve formě příspěvku na penzíjní 

pojištění. Přispívá zaměstnancům nad 50 let ve výši od 300 Kč do 400 Kč. Výše příspěvku je 

ovlivněna pracovní výkonností, zodpovědností a dobou, po kterou je pracovník ve společnosti 

zaměstnán. 

 Výhodou pro zaměstnance je služební mobilní telefon a služební vozidlo. Tuto výhodu 

však nemají všichni pracovníci, nýbrž jen vybraní zaměstnanci. 

 Zaměstnancům nejsou poskytovány příspěvky na stravování ve formě stravenek. 

3.6. Mzdový systém společnosti Vlčnovská stavební s.r.o. 

 Každý ze zaměstnanců je informován o mzdových podmínkách, pravidlech a formách 

odměňování i o závislostech výše mezd na dodržování stanovených pravidel a uvedených 

podmínek. Zaměstnanec tyto informace obdrží při podpisu pracovní smlouvy. Součástí 

pracovní smlouvy je i ujednání o mzdě. Společnost vede evidenci seznámení zaměstnanců o 

mzdových podmínkách, kde je uveden datum seznámení, jméno zaměstnance a jeho podpis. 

 Ve společnosti Vlčnovská stavební s.r.o. není vnitřní mzdový předpis, mzdový výměr 

ani mzdový tarif  písemně stanoven. 

 Existuje zde mzdová diferenciace dle pracovní pozice, délky praxe a také dle doby, po 

kterou zaměstnanec ve společnosti Vlčnovská stavební s.r.o. je zaměstnán. Výše mezd je také 

ovlivněna tržní cenou práce a cenou, která je udávána jako cena fakturační za dané provedené 

práce. Mzdy se snaží vedoucí pracovníci stanovit na takové úrovni, aby byla mzda 

zaměstnanci vnímána jako spravedlivá v rámci finančních možností společnosti, neboť se 

jedná o malou firmu, jejíž roční obrat se nepohybuje ani zdaleka v takových objemech, jako u 

národních či nadnárodních společností. Z pohledu konkurenčních firem na jižní Moravě jsou 

mzdy vypláceny ve výši velmi podobné. 

 Mzdy z pohledu podniku tvoří největší nákladovou položku, neboť u většiny 

prováděných stavebních zakázek je fakturována pouze práce a potřebný používaný materiál si 

zajišťuje zadavatel zakázky. Mzdové náklady tvoří nejen mzdy, ale i náklady na sociální a 

zdravotní pojištění. Úzce s nimi souvisí také náklady na přemisťování pracovníků, náklady na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci či poskytované výhody pro zaměstnance, byť jen 
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v omezené míře. V současné době se dá obecně říci, že se firmy snaží snižovat mzdové 

náklady, je nutné však dbát na to, aby snížení mzdových nákladů nemělo jenom krátkodobý 

efekt  a aby se neprojevilo např. na snížení výkonnosti zaměstnanců, popř. zhoršení 

podnikového klimatu. 

 Při porovnání výše odměny dělníka a zedníka je také zřejmá jasná diferenciace, neboť 

pro zabezpečení kvalitního a bezvadného provedení zakázek je nutné mít kvalifikovný 

personál, který tvoří zedníci. Zedníci pracující ve společnosti jsou všichni zaměstnáni od 

vzniku společnosti, tudíž lze usuzovat jejich relativní spokojenost. Ve společnosti mezi 

zaměstnanci panuje přátelská atmosféra, která napomáhá k efektivní komunikaci mezi 

jednatelkou, stavbyvedoucím a zaměsnanci navzájem. Toto napomáhá i k rychlému řešení 

problémů. 

 Mzda zaměstnanců je ovlivněna kvalitou jimi prováděné práce, pracovní morálkou a 

úrovní plnění pracovních úkolů. Zaměstnancům splňujícím všechny požadavky je pravidelně 

v půlročním intervalu dle finančních možností společnosti zvyšována jejich hodinová mzda. 

Podmínky pro zvýšení hodinové mzdy nejsou však písemně definovány, tudíž zaměstnanci 

vlastně nemají ucelené informace, za jakých podmínek mají právo požadovat zvýšení 

hodinové mzdy. 

 Velkou roli při stanovování mzdy a jednotlivých faktorů mezd hraje situace na trhu 

práce. V současné době vysoká nezaměstnanost přirozeně způsobuje snažší získání 

pracovních sil, tudíž to má za následek snížení mezd pro zaměstnance.  

 Společnost se neobává fluktuace zaměstnanců, neboť stavební zakázky jsou prováděny 

na území České republiky a zaměstnanci jsou vysíláni pravidelně na služební cesty. Z tohoto 

důvodu trvalé bydliště ani státní národnost nehraje  pro vykonávání stavebních zakázek roli - 

část zaměstnanců jsou občané České republiky a část občané Slovenské republiky. 

 Mzdy jsou dále ovlivňovány z velké části netržními faktory, kterými jsou legislativa a 

působení odborů. Ve společnosti Vlčnovská stavební s.r.o. odbory nepůsobí. Legislativa 

ovlivňuje minimální mzdy, povinné příplatky a odměny. Žádný ze zaměstnanců nepobírá 

mzdu ve výši minimální mzdy, mzdy všech zaměstnanců jsou vyšší než zákonem stanovené 

mzdy minimální. Vyplácené povinné příplatky a odměny jsou vypláceny pouze v zákonem 

stanovené výši.  

 Takto nastavený mzdový systém je pro malou společnost v daném oboru spíše 

nevhodný, neboť skrz smíšenou formu mzdy, příplatky či odměny, lze zaměstnance 

dostatečně motivovat k vyšší pracovitosti,  vyšší kvalitě odváděné práce i k vyšší 

sounáležitosti se společností.  
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 Pro společnost by bylo vhodné mít sestavenou tarifní soustavu, která by byla založena 

na poskytování základní části mzdy a mzdy podle mzdových tarifů. Součástí by bylo 

sestavení soupisu pracovních činností, jejich seřazení dle namáhavosti, složitosti a 

odpovědnosti a „ocenění“ konkrétních činností. Takto by vznikly konkrétní odměny za 

konkrétní činnosti, otázkou pak zůstává odstupňování jednotlivých tarifů a otázka, zda 

upřednostnit větší či menší počet tarifních tříd. 
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4. Zhodnocení mzdového systému ve vybrané obchodní společnosti 

 Základní chybou a nedostatkem při hodnocení zaměstnanců ve společnosti Vlčnovská 

stavební je absence uceleného vnitřního mzdového předpisu a mzdových tarifů, čímž by byla 

stanovena jasně daná pravidla jak pro odměňování, tak i pro případné příplatky, stravné, 

cestovní náhrady či zaměstnanecké benefity. 

 

4.1. Zhodnocení mzdových forem 

 Způsob odměňování řídících pracovníků, zedníků a pomocných dělníků by měl být 

různý, primárně dle pracovní náplně. Zřetel by měl být brán také na zaměstnancovo dosažené 

vzdělání, jeho praxi, výkonnost, zručnost a zodpovědnost. 

 Pracovníci – zedníci a pomocní dělníci - by neměli být hodnoceni primárně mzdou 

časovou, nýbrž také dle výkonu a provedených úkonů. V ideálním případě by se mělo jednat o 

kombinaci mzdové fromy časové s úkolovou. Jednotlivé druhy prací by měly být 

vyspecifikovánny a rozděleny do skupin, od kterých by se mzdy odvíjely. Činnosti, u kterých 

je důležitá odborná práce, přesnost, kvalita a pečlivost jejich provedení, by měly být 

odměňovány spíše mzdou úkolovou. Práce, které nejsou hlavním předmětem stavebních 

zakázek, ale jsou s provedením prací nezbytně spojeny, jejichž množství lze obtížně měřit 

jinak než v častových jednotkách by měly být odměněny stávajícím způsobem - mzdou 

časovou. Dle výkazu práce by jednatelka vypočetla odměnu za provedené práce. Tato mzda  

nikdy nemůže klesnout pod hranici minimální mzdy. Mzdy jednotlivých zaměstnanců by 

měly být tedy různé, stanovené podle předem známých faktorů pro zaměstnance. 

 U řídících pracovníků není vhodné použít úkolovou mzdu. Tady by bylo vhodné 

nastavit jejich mzdové ohodnocení  jako kombinaci mzdy časové a podílové. Zaměstnanci 

jsou tímto způsobem motivováni, aby společnost dosahovala co nejlepších výsledků. 

 Bylo by vhodné používat vedle pohyblivé části platu, která je závislá na kvalitě a 

množství odvedené práce, také zaměstnanecké benefity a výhody, které zaměstnance 

motivují. Zaměstnanec je motivován odvádět co nejkvalitnější práci v co největším množství. 

 Zaměstnanecké benefity by měly vést ke zvýšení motivace, produktivity, snížení 

souvisejících nákladů a také k udržení kvalitních zaměstnanců. Prostřednictvím benefitů by se 

měla společnost odlišit od konkurence. 

 Jako silný motivační faktor působí i výše příplatků a odměn v jiné než zákonné výši. 

Toto by mělo být stanoveno ve vnitřním mzdovém předpisu, který by měl obsahovat i 
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podmínky pro odměňování. Zaměstnance lze například motivovat prodlouženou délkou 

dovolené, která by mohla být místo zákonem stanovených 20 dnů v délce 25 dnů. 

4.2.    Zhodnocení příplatků ke mzdě 

 Ve společnosti Vlčnovská stavební s.r.o. jsou poskytovány příplatky ke mzdě a 

odměny pouze v zákonem stanovené výši. Tato skutečnost je dle zjištění velkou měrou 

ovlivněna omezenými finančními možnostmi, neboť se jedná o malou společnost. Nepříznivý 

vliv na výši poskytovaných příplatků má také doba splatnosti faktur od hlavních obchodních 

partnerů, kteří své závazky často hradí až po uplynutí termínů splatností. 

 Ani jedna z těchto skutečností nemotivuje zaměstnance k vyšší produktivitě,  vyšší 

kvalitě provedených prací či vyšší sounáležitosti se společností. Dle názoru autorky této práce 

není pro zaměstnance dostatečným motivačním faktorem za práci v sobotu a neděli příplatek 

pouze ve výši 10 % průměrného výdělku. Společnost by měla klást větší důraz na příplatky a 

odměnit tak zaměstnance lépe za práci v jiný,  než všední den. Pokud jsou příplatky v jiné, 

než zákonné výši,  jsou pak silnějším motivátorem pro zaměstnance, že dostane něco „navíc“. 

 

Tabulka 4.1: Návrh výše příplatků ve společnosti Vlčnovská stavební s.r.o. 

Druh příplatku Zákonem stanovená výše Navrhovaná výše 

Příplatek za práci v sobotu a neděli minimálně 10 % průměrného 

výdělku 

25 % průměrného 

výdělku 

Příplatek za práci ve svátky minimálně 100 % 

průměrného výdělku 

110 % průměrného 

výdělku 

Příplatek za přesčasy minimálně 25 % průměrného 

výdělku 

30 % průměrného 

výdělku 

Příplatek za noční práci minimálně 10 % průměrného 

výdělku 

10 % průměrného 

výdělku 

Příplatek za práci ve ztíženém 

pracovním prostředí 

minimálně 10 % průměrného 

výdělku 

10 % průměrného 

výdělku 

Odměna za pracovní pohotovost min 10 % prům.výdělku 10 % průměrného 

výdělku 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

 

 Ve společnosti by se měly vhodným způsobem vyplácet příplatky ke mzdě. Výše 

tětchto přípaltků by se měla odvíjet od okolností, za které je příplatek zaměstnanci 
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poskytován. Důležité je, aby byly příplatky poskytovány zaměstnancům na základě předem 

jasně definovaných pravidel. Poskytování příplatků je při odměňování zaměstnanců velmi 

důležitým bodem, neboť tak společnost zvyšuje spokojenost zaměstnanců i svou 

konkurenceschopnost. 

 Z pohledu autorky práce je téměř bezpředmětné řešit otázku výše příplatku za noční 

práci, příplatku za práci ve ztíženém pracovním prostředí a taktéž výši odměny za pracovní 

pohotovost, neboť tento druh příplatku se ve společnosti téměř nevyskytuje. Vzhledem k jeho 

ojedinělosti je postačující jej proplácet zaměstnancům v případě potřeby pouze v zákonem 

stanovené výši. 

 Naopak by společnost měla dbát na vyšší stanovení příplatků za práci v sobotu a 

neděli, příplatků za přesčasy, popřípadně také příplatků za práci ve svátky. 

4.3. Zhodnocení  výplaty mezd 

 Včasnost výplaty mezd je velkým pozitivem společnosti. . Pokud by došlo ke zpoždění 

vyplácení mezd, hrozila by nespokojenost zaměstnanců, která by se mohla projevit například 

ve snížené kvalitě práce, ve zhoršeném podnikovém klimatu, v ochotě pracovat přesčas či 

v sobotu a neděli popřípadě odchodem některých zaměstnanců ze společnosti. 

 Splatnost mezd je vždy ke 20.dni kalendářního měsíce následujícího po měsící, za 

který je mzda zaměstnancům vyplácena. Tuto lhůtu lze považovat za přijatelnou a z mého 

pohledu můžu  říci, že se jedná o běžný termín. 

 Skutečnost, že mzdy jsou zaměstnancům vypláceny hotově v českých korunách je pro 

společnost nepříjemná, neboť musí před datem výplaty mezd disponovat velkým obnosem 

finančních prostředků v hotovosti. Všeobecně lze  říci, že bezhotovostní platební styk je 

„pohodlnější“ a bezpečnější. K výplatě mezd zaměstnancům na jejich běžné účty nemůže 

společnost zaměstnance nutit, ale dnes je v podnicích upřednostňován bezhotovostní platební 

styk. 

4.4. Navrhované rozvržení mezd 

 Za hlavní nedostatek ve společnosti je možno považovat tu skutečnost, že chybí 

vnitřní mzdová směrnice, ze které by bylo pro všechny zaměstnance jasné, za jakých 

podmínek mají nárok na jakou mzdu, jaké příplatky a také za jakých podmínek mají nárok na 

zvýšení mzdy, popř. na prémie, osobní ohodnocení apod. Proto jsem sestavila pro společnost 

Vlčnovská stavební s.r.o. vnitřní mzdový předpis, který je součástí  přílohy. Tento předpis má 

zaměstnance informovat o všech podstatných skutečnostech týkajících se otázky mezd. 



51 

 

4.5. Zhodnocení pracovních podmínek 

 Jako pozitivum spatřuji, že každý ze zaměstnanců má právo naplánovat si čerpání  

dovolené dle svého uvážení, neboť při nařízené „celozávodní dovolené“, která je často 

používaná ve velkých společnostech, by mohli mít zaměstnanci pocit, že nemají právo 

svobodné volby.  

 Každý ze zaměstnanců má nárok pouze na 20 dnů dovolené. Pro mnoho zaměstnanců 

by mohl být silným motivačním faktorem vyšší počet dnů dovolené, které lze řešit například 

přes zaměstnanecké benefity. 

 Tatktéž vidím velké pozitivum v ochotě poskytnout zaměstnancům neplacené volno 

v odůvodněných případech na základě dohody.  

 Vzhledem k hlavní činnosti společnosti je naprostou samozřejmostí provádění 

každoročních školení BOZP a PO, BOZP se zaměřením na práci ve výškách nad volnou 

hloubkou a školení odborné způsobilosti řidičů.  

4.6. Návrh zaměstnaneckých benefitů 

 Ve společnosti by měl být kladen větší důraz na zaměstnanecké výhody, které 

napomůžou udržet si kvalitní zaměstnance, pomohou snížit nespokojenost zaměstnanců, zvýší 

konkurenceschopnost společnosti na trhu práce, mohou zlepšit zaměstnanecké vztahy, 

loajalitu vůči společnosti a také uspokojí osobní potřeby zaměstnanců. 

 Pro společnost Vlčnovská stavební s.r.o. by bylo vhodné postavit zaměstnanecké 

výhody na tzv. Cafeteria systému – systém bufetu. Tento systém funguje na základě 

volitelných výhod pro zaměstnance, které si zaměstnanci vybírají dle svých potřeb či přání. 

Každá ze zaměstnaneckých výhod by byla oceněna určitým počtem bodů. Zaměstnanec má 

k dispozici určitý počet bodů, ze kterých si může v různých variantách nakombinovat benefity 

dle svého gusta.  

 Velkou výhodu tohoto systému  spatřuju především v tom, že zaměstnanec má právo 

svobodné volby, čímž se zvýší spokojenost a taktéž jeho loajalita vůči společnosti. Myslím si, 

že především „právo svobodné volby“ je lákavé pro zaměstnance, neboť každý ze 

zaměstnanců má jiné potřeby. Tyto potřeby jsou v určitých věkových skupinách podobné, ale 

mohou se lišit zájmy, potřebami či životním stylem každého konkrétního zaměstnance. Tento 

systém je spravedlivý a spatřuji v tomto značnou konkurenční výhodu. Nevýhodou je náročná 

administrativa s tím spojená a také nutná pravidelná aktualizace potřeb zaměstnanců. 
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 Navrhovaný Cafeteria systém by mohl fungovat  následujícím způsobem: Maximální 

počet bodů, na který by mohl zaměstnanec dosáhnout dle stanovených podmínek je 20. Počet 

bodů pro zaměstnance se stanoví na základě následujících 3 kritérií: 

1. zda je zaměstnanec ve společnosti zaměstnán celý rok, nebo jen jeho poměrnou část,  

2. zda neporušuje závažným způsobem pracovní kázeň, 

3. zda plní bezvadně a požadovaným způsobem přidělené pracovní úkoly. 

 Na základě těchto kriterií by pak řídící pracovníci přidělili každému ze zaměstnanců 

počet bodů, v rámci kterých by mohl čerpat některý z navrhovaných benefitů, popř. také jejich 

kombinaci. Důležité však je, aby každý ze zaměstnanců byl předem informován o pravidlech, 

dle kterých jsou následně přidělovány body pro možnost čerpání benefitů.  

 O počtu přidělených bodů by se mělo rozhodovat vždy před dovršením daného 

kalendářního roku – v jeho 4.kvartálu, kdy jsou již společnosti známé skutečnosti, na základě 

kterých se body pro čerpání benefitů přidělují. 

 

Tabulka 4.2: Navrhované benefity a jejich bodové ohodnocení 

Číslo benefitu Benefit Bodové ohodnocení 

1. Příspěvek na důchodové pojištění 12 

2. Příspěvek na životní pojištění 10 

3. Příspěvek na vzdělání 10 

4. Pernanentka na 5 vstupů do fitcentra 4 

5. Příspěvek na dětskou rekreaci 500,- 6 

6. Dodatečná dovolená – 5 dnů 10 

7. Dodatečná dovolená – 10 dnů 16 

8. 13. mzda 20 

9. Služební mobilní telefon 6 

10. Příspěvek na dovolenou 2 000,- 8 

11. Využívání služebního vozidla pro soukromé účely 8 

Zdroj: Vlastní zpracování. 
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4.7. Zhodnocení sestaveného vnitřního mzdového předpisu 

 Vnitřní   mzdový  předpis  pro společnost Vlčnovská stavební s.r.o. byl sestaven na 

základě konzultací s jednatelkou společnosti. 

 Termín výplaty mezd zůstal totožným s doposud používaným. Velmi důležitá je 

mzdová diferenciace jak mezi jednotlivými pracovními pozicemi, tak i mezi jenotlivými 

zaměstnanci pracujícími na dané pozici. Každý ze zaměstnanců má různé vzdělání, praxi, 

zkušenosti, schopnosti. Proto je pro pozice zedníka a pomocného dělníka stanoveno jisté 

mzdové rozpětí. V případě, že podává některý ze zaměstnanců výborné výkony, může jej 

jednatelka společnosti odměnit některou z doplňkových forem mzdy. 

 Ne pro každou prováděnou činnost je vhodná stejná forma mzdy, proto je vhodné 

zvolit jejich kombinace. Ve mzdové směrnici jsou uvedeny činnosti, které bude společnost 

proplácet zaměstnancům ve mzdě časové a které ve mzdě úkolové. Některé z činností není 

možné odměňovat v úkolové mzdě díky jejich technologickému postupu, způsobu provedení 

či bezpečnosti práce. V praxi je ve stavebnictví  běžná  takováto kombinace mzdových forem. 

Lze určit úkolovou odměnu např. za vyzděný m
3
 nebo vyzděné patro. Je však nutné dbát na 

odlišnosti, které jsou způsobeny jak složením, tak i rozměry a způsobem použití, neboť 

potřebný materiál, který má totožné složení může mít různé rozměry či naopak materiál 

s totožnými rozměry může vyžadovat odlišný způsob použití. 

 Pro mzdu úkolovou je uveden i dílčí rozpis těchto činností, pro jejichž finanční 

ohodnocení se bude vycházet z aktuálního „Sborníku cen stavebních prací“ vydaného 

společností RTS, a.s. Vždy po skončení měsíce, tedy na základě výkazů práce, jednatelka 

vypočítá patřičnou výši mzdy každého zaměstnance. Po konzultaci s jednatelkou společnosti 

bude společnost Vlčnovská stavební s.r.o. při stanovování ceny práce úkolovou mzdou 

vycházet ze sborníku cen stavebních prací z důvodu odlišnosti různých stavebních materiálů – 

např. zdění z cihel, ytongu apod. Každý z těchto materiálů je k dostání taktéž v různých 

rozměrech. 

 Mzda jednatelky společnosti i stavbyvedoucího zůstala nezměněná, neboť 

kancelářskou práci či organizační činnosti nelze normovat. 

 Příplatky ke mzdě jsou ve vnitřním mzdovém předpise stanoveny s ohledem na 

finanční možnosti společnosti. Příplatek za práci v sobotu a neděli ve výši 20% průměrného 

výdělku oproti zákonem stanoveným 10% průměrného výdělku. Navrhovala bych však 

navýšit tento příplatek na 25% průměrného výdělku, neboť se mi to jeví jako dostatečná 

odměna a taktéž i motivátor pro zaměstnance. Příplatek za práci ve svátky bude proplácen na 

základě vnitřního předpisu ve výši 105% průměrného výdělku, oproti zákonným 100% 
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průměrného výdělku. I u tohoto druhu příplatku bych však navrhovala jej zvýšit na 110% 

průměrného výdělku. Příplatek za přesčasy bude poskytován v navrhované výši 30% 

průměrného výdělku. Příplatek za noční práci, za práci ve ztíženém pracovním prostředí a 

odměna za pracovní pohotovost budou poskytovány pouze v zákonem stanovené výši, tj. 10% 

průměrného výdělku. 

 Na základě konzultací s jednatelkou společnosti nejsou do vnitřní mzdové směrnice 

zahrnuty prémie. Nadstandardní výkon zaměstnance může být však ohodnocen odměnou za 

dobré pracovní výsledky nebo příplatkem ke mzdě.  

 Stravné a náhrady za použití vlastního vozidla za účelem služební cesty zůstane ve 

stejné výši, jako jej společnost doposud vyplácela. 

 Ve společnosti však scházela úprava zaměstnaneckých benefitů, která by byla vůči 

zaměstnancům spravedlivá. Ve vnitřním mzdovém předpise je uvedeno 7 různých benefitů. 

Po přidělení počtu bodů z možných 15 si zaměstnanec vybere některý z benefitů, popř. jejich 

kombinaci. Je možné body „přenášet“ mezi jednotlivými roky v rámci 2 let. Při ohledu na 

finanční možnosti společnosti je možný počet bodů stanoven na 15 oproti navrhovaným 20. I 

benefity jsou omezenější. 



55 

 

5. Závěr 

Téma mé bakalářské práce je „Mzda a mzdový systém v obchodní společnosti“. Cílem 

bakalářské práce bylo na základě teoretickcýh poznatků o mzdách analyzovat konkrétní 

mzdový systém společnosti, zhodnotit pracovní a mzdové podmínky ve společnosti a vytvořit 

pro tuto společnost vnitřní mzdový předpis a navrhnout dopourčení. Pro tuto práci jsem si 

vybrala obchodní společnost Vlčnovská stavební s.r.o. 

V teoretické části jsem charakterizovala mzdu, její funkce a formy, minimální a 

zaručenou mzdu, srázky ze mzdy, příplatky, splatnost a výplata mzdy, průměrnou mzdu, 

medián, nominální i reálnou mzdu. 

V části praktické jsem charakterizovala společnost, popsala její organizační strukturu a 

na základě stanoveného cíle  „analyzovat konkrétní mzdový systém“ jsem vytvořila přehled o 

struktuře zaměstnanců z hlediska věku, dosaženého vzdělání a taktéž dle pracovní pozice. 

Pomocí metody komparace jsem srovnala mzdový systém ve společnosti se zákonnou 

úpravou. Popsala jsem vývoji mezd ve společnosti v jednotlivých letech zkoumaných let 

2009, 2010, 2011 a pracovní podmínky ve společnosti. 

V části hodnotící jsem zhodnotila mzdové formy používané ve společnosti, příplatky ke 

mzdě, pracovní podmínky i zaměstnanecké benefity, uvedla jsem zde doporučení pro 

společnost a návrhy změn. Nedílnou součástí této části práce je vypracovaná vnitřní mzdová 

směrnice, jejíž absence ve společnosti byla největším nedostatkem. Uvedla jsem taktéž 

návrhy, které by mohly zvýšit jak motivaci a spokojenost zaměstnanců, tak  i výkonnost 

zaměstnanců. 

Vytyčený cíl práce jsem dle mého názoru splnila. Vytvořila jsem pro společnost 

Vlčnovská stavební s.r.o. vnitřní mzdovou směrnici, která je největším přínosem této 

bakalářské práce. Provedla jsem analýzu mzdového systému, upozornila na nedostatky a 

navrhla doporučení, které povedou k celkovému zlepšení.  
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