
VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - 

 TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 
Hornicko-geologická fakulta 

Institut ekonomiky a systémů řízení   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALÝZA ČLENĚNÍ PRACOVNÍCH POZIC 

 A ZAMĚSTNÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ  

VE VYBRANÉ SPOLEČNOSTI 

 
diplomová práce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor :  Bc. Lada Špidlíková  

Vedoucí  diplomové práce :  Ing. Lucie Krčmarská, Ph.D. 

 

 

 

Ostrava 2012 

 



Bc. Lada Špidlíková:         Analýza členění pracovních pozic a zaměstnávání 

pracovníků ve vybrané společnosti 

 

 

 

 

 



Bc. Lada Špidlíková:         Analýza členění pracovních pozic a zaměstnávání 

pracovníků ve vybrané společnosti 

 

 

 

 

 



Bc. Lada Špidlíková:         Analýza členění pracovních pozic a zaměstnávání 

pracovníků ve vybrané společnosti 

ANOTACE DIPLOMOVÉ PRÁCE  

 

Tajemstvím úspěchu podnikání je získání a udržení kvalitně pracujících 

zaměstnanců, pomocí nichž může společnost dosahovat svých cílů. Aby byli tito 

zaměstnanci výkonní, je nutné přesně definovat kvalifikační požadavky a činnosti  

na pracovních pozicích. Pomocí metod motivace dále zaměstnance stimulovat a trvale 

zajišťovat takové pracovní podmínky, které budou podporou vysokého pracovního 

výkonu. Diplomová práce je zaměřena na oblast řízení lidských zdrojů, konkrétně  

na členění pracovních pozic ve společnosti UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o. Analyzuje 

pracovní pozice a činnosti zaměstnanců z hlediska organizačního zařazení s rozdělením  

na manažerské, administrativní a provozně železniční profese. Posuzuje metody motivace, 

stabilizace a získávání zaměstnanců včetně doporučení pro posílení klíčových pracovních 

pozic.  

 

 

ANNOTATION OF THESIS  

 

The secret of success in business is recruitment and maintaining quality employees 

because with them companies can achieve their goals. To have efficient staff it is necessary 

to precisely define requirements and job description for particular work positions and to 

motivate employees and permanently provide such working conditions which will 

encourage high performance work practices. This diploma thesis focuses on human 

resources- particularly on division of working positions in the company UNIPETROL 

DOPRAVA, Ltd. It analyses working positions and job descriptions from the point of view 

of organizational classification, divided into management, administrative and operating 

railway professions. It surveys motivation methods, stabilization and selection of 

employees and includes suggestion for reinforcement of key working positions.  
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EMS Systém environmentálního managementu 
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Skupina BENZINA, s.r.o., UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o., UNIPETROL RPA, 

s.r.o., UNIPETROL SERVICES, s.r.o., PARAMO, a.s., UNIPETROL, a.s. 

SVV Systém volitelných výhod 
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1 Úvod 

Společnost UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o. je jednou z nejvýznamnějších firem 

podnikajících v oblasti dopravy a přepravy surovin po železnici. Patří mezi tři největší 

železniční přepravce artiklu v České republice a právem se řadí do prvních řad firem 

zaručujících vysokou kvalitu transportovaného zboží. Ve své diplomové práci bych ráda 

popsala oblast členění pracovních pozic  této společnosti a blíže specifikovala hlavní 

činnosti zaměstnanců.  

Cílem diplomové práce je provedení analýzy členění pracovních pozic, definování 

klíčových manažerských a provozně železničních profesí a následné vyhodnocení způsobu 

získávání nových zaměstnanců včetně posouzení metod motivace pracovníků společnosti. 

První část diplomové práce zaměřuji na přiblížení základní charakteristiky společnosti 

UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o., na seznámení s organizační strukturou a organizačním 

uspořádáním. Popisuji stěžejní činnosti organizace a její postavení na trhu.  

Část druhá se zabývá analýzou pracovních pozic z hlediska organizačního 

uspořádání. Představuje všechny aktuální pracovní pozice s rozdělením na manažerské 

(řídící), administrativní a provozně železniční (neřídící) profese. Obsahuje počty 

jednotlivých pozic ve vztahu příslušnosti k  organizačním jednotkám společnosti.  

Charakterizuje hlavní pracovní činnosti zaměstnanců vycházející z popisů pracovních 

funkcí a současně definuje klíčové pracovní pozice, které jsou zásadní pro zajišťování 

provozu, včetně uvedení kvalifikačních požadavků na zaměstnance provádějící tyto 

aktivity.  

Třetí část popisuje způsob získávání zaměstnanců na pracovní pozice, principy 

tohoto procesu a kritéria výběru nových uchazečů o zaměstnání.  Vystihuje zavedené 

formy motivace pracovníků včetně bližšího seznámení s faktory, jenž ovlivňují  zvyšování 

pracovního výkonu ve společnosti. Ve zhodnocení a závěru diplomové práce posuzuji 

stávající situaci a navrhuji program na stabilizaci a získávání zaměstnanců na klíčové 

provozně železniční pracovní pozice. Doporučuji plán doplnění způsobu motivace 

pracovníků UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o.  
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2 Charakteristika vybrané společnosti  

Pro účel zpracování Diplomové práce byla vybrána společnost UNIPETROL 

DOPRAVA, s.r.o., která patří do Skupiny Unipetrol. Hlavním akcionářem Skupiny je 

Polski Koncern Naftowy Orlen Spolka Akcyjna – PKN ORLEN S.A. Skupinu Unipetrol 

tvoří společnosti BENZINA, a.s., UNIPETROL, a.s., UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o., 

UNIPETROL RPA, s.r.o., UNIPETROL SERVICES, s.r.o., a PARAMO, a.s.  Skupina 

působí v oboru zpracování ropy a v oblasti výroby rafinérských, chemických  

a petrochemických produktů. 

Společnost UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o.  je společností, zabývající se dopravou 

a přepravou produktů výhradně po železnici. Je firmou, která uskutečňuje dopravu  

a přepravu vlastními silami na vlečkách a po celostátní železniční síti. Působí 

v jednotlivých areálech chemických a petrochemických výrob v Litvínově, Kralupech nad 

Vltavou, Neratovicích, Kolíně, Pardubicích a Semtíně. 

 Společnost nabízí zákazníkům rozsáhlé portfolio služeb. Významnými zákazníky 

společnosti jsou jak firmy chemického holdingu Orlen Group, zahraniční dopravní 

společnosti, zasilatelské společnosti, tak i externí firmy se specifickými požadavky 

 na nabízené služby. Společnost přepravuje různé sypké a zkapalněné hmoty nebo 

substráty se specializací na přepravu nebezpečných látek (značení RID), konkrétně 

pohonných hmot (RID 3), zvláštních chemických látek (RID 8) a stlačených plynů  

(RID 2). Úhrnný objem surovin, se kterým je nakládáno na vlečkách společnosti 

UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o., přesahuje 7 milionů tun produktů ročně (pohonné hmoty, 

speciální chemické zboží a stlačený plyn). Celkový roční objem přepravovaných produktů 

po železnici činí asi 2 miliony tun materiálu nebo zboží.  

UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o. je v současné době na třetím místě mezi největšími 

a nejvýznamnějšími dopravci zboží po železnici v tuzemsku. Zboží je dopravováno 

zákazníkům v České republice nebo je vyváženo přes hraniční přejezdy  

do sousedních států – převážně do Polska, Německa nebo Rakouska. Společnost rovněž 

provádí činnosti v oblasti údržby. Jedná se převážně o přezkušování a revize cisternových 

vozů, tlakových nádob a zkoušek vzduchojemů. Dále se zabývá čištěním železničních  

a automobilových cisteren. V roce 2008 získala evropský certifikát – atest, který garantuje 

vysokou kvalitu prováděných čištění European Cleaning Document (ECD). Kvalitu práce 
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zaručují i další získané certifikáty - ISO 14001 (prokazuje šetrnost čistících postupů  

k životnímu prostředí) nebo certifikát kvality ISO 9001. [11] 

2.1  Organizační uspořádání společnosti  

Nejvyšším orgánem společnosti je Valná hromada. Ve smyslu Obchodního zákoníku 

jsou statutárním orgánem společnosti jednatelé. Společnost má celkem 419 zaměstnanců  

a je tvořena čtyřmi úseky. Jedná se o úsek Obchodní, Provozní, Technický a Ekonomicko-

správní. Jednotlivé úseky jsou dále rozděleny na nižší organizační jednotky - odbory nebo 

závody plnící specifické činnosti v rámci úseku. Zvláštní místo v organizační struktuře 

zaujímá Odbor traťové dopravy, který je organizačně podřízen jednatelům. Z hlediska 

funkčnosti je tento odbor považován za klíčovou jednotku společnosti UNIPETROL 

DOPRAVA, s.r.o. Jednotlivé činnosti úseků z hlediska pracovních pozic zaměstnanců 

blíže popisuje  následující kapitola. Podrobné organizační schéma společnosti je Přílohou 

č. 1 Diplomové práce. 

Jednatelé společně s řediteli úseků a vedoucím Odboru traťové dopravy tvoří Vedení 

společnosti. Jménem společnosti jedná každý z jednatelů samostatně. Jednatelům náleží 

obchodní vedení a řízení společnosti. Působnost jednatelů při řízení společnosti určují 

stanovené kompetence následovně: 

Jednatel (A) - řídící kompetence pro celou společnost. 

Jednatel (B) - řídící kompetence pro oblasti administrativní, finanční 

  a právní, 

Jednatel (C) - řídící kompetence pro implementaci zájmů společníků 

  a jednotnost chodu společnosti v rámci kapitálové skupiny. 

Vedení společnosti je pověřeno správou a řízením strategických aktivit společnosti. 

Koordinuje a řídí jednotlivé činnosti úseků a vnitřních celků dle stanovené působnosti. 

Jejich funkčnost je zajištěna systémem vnitřních a vnějších norem, např. organizačním 

nebo pracovním řádem. Za každou organizační jednotku odpovídá vedoucí zaměstnanec, 

který koordinuje činnosti řízených útvarů a činnosti podřízených zaměstnanců. Zajišťuje 

plnění taktických i operativních aktivit v rámci strategických plánů společnosti. [6] 
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3 Analýza pracovních pozic ve společnosti  

UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o. je nevýrobní společností, kde jsou veškeré pracovní 

pozice specificky zaměřeny na činnosti, které jsou provozovány v souladu s předmětem 

podnikání. 

Předmět podnikání společnosti: 

 provozování drážní dopravy, 

 provozování dráhy, 

 koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje, 

 zahraniční zasilatelství, 

 pronájem movitých věcí, 

 pedagogická a poradenská činnost v dopravě, 

 čištění a paření dopravních prostředků, 

 vnitrostátní zasilatelství, 

 nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou 

výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském 

balení, 

 opravy ostatních dopravních prostředků, 

 opravy silničních vozidel, 

 revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení v provozu, 

 provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy, 

 silniční motorová doprava osobní (vnitrostátní příležitostná 

osobní provozovaná osobními vozidly, mezinárodní příležitostná 

osobní provozovaná osobními vozidly), 

 skladování zboží a manipulace s nákladem, 

 služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské 

povahy. [12] 

 

3.1 Základní členění pracovních pozic ve společnosti  

Pracovní pozice jsou ve společnosti členěny do dvou základních skupin. První 

skupinu tvoří pracovní pozice označované jako THP (technicko - hospodářští pracovníci), 

které se skládají z administrativních a manažerských pracovních pozic. Druhou část 

představují pozice kategorie D (dělníci), kam spadají pozice provozně železniční včetně 

údržby.  

3.1.1 Pracovní pozice kategorie THP 

Administrativní pracovníci jsou neřídící zaměstnanci, kteří vykonávají převážně 

informační a administrativní činnosti v Provozním, Obchodním, Ekonomicko-správním, 
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Technickém úseku a Odboru traťové dopravy. Jedná se o pracovníky zajišťující výkon  

na pozicích referentů, administrátorů (zabezpečují běžnou administrativu) nebo specialistů 

(zajišťují specifické a odborné činnosti příslušné oblasti).   

Manažerské pozice se obsazují vedoucími pracovníky, kteří koordinují činnosti 

podřízených zaměstnanců a zodpovídají za chod svého úseku nebo celé organizace. Pracují 

prostřednictvím podřízených, vydávají rozhodnutí, zodpovídají za práci organizační 

jednotky nebo motivují své podřízené zaměstnance k lepším pracovním výkonům.  

Rozdělení manažerských pozic ve společnosti: 

Top manažerské pozice 

Do této skupiny patří Vedení společnosti, tvořené jednateli (N), Provozním 

ředitelem, Ekonomicko-správním ředitelem, Obchodním ředitelem, Technickým ředitelem 

(N-1) a Vedoucím odboru traťové dopravy (N-2). Úkolem top managementu  

je stanovování strategických cílů, vize a mise společnosti.  

Manažeři střední linie 

K manažerům střední linie (N-2) se ve společnosti řadí všechny pracovní pozice  

na úrovni vedoucích závodů vleček Litvínov, Kralupy, Neratovice, Pardubice a Semtín  

a všichni vedoucí odborů (kromě Vedoucího odboru traťové dopravy). Úlohou středního 

managementu je sestavování krátkodobých cílů, poskytování a získávání informací 

směrem k top managementu a podřízeným zaměstnancům. 

Manažeři první linie 

Manažeři první linie (N-3) pracují jako vedoucí dílen v Litvínově, Kralupech 

a Pardubicích, dispečeři, mistři, strojmistři nebo vedoucí vlakoví dispečeři. Jejich úkolem 

je řešení operativy, dohled nad výkonnými pracovníky a zabezpečování technických 

znalostí podřízených. 

3.1.2 Pracovní pozice kategorie D 

Zaměstnanci zařazení v provozně železničních pracovních pozicích zabezpečují 

provoz nebo údržbu železničních vleček společnosti. Zajišťují přepravní činnosti  

v rámci vnitrostátních a mezinárodních přeprav vozových zásilek  včetně kontroly 

technického stavu železničních vozů. Organizačně spadají do Odboru traťové dopravy, 

Provozního nebo Technickém úseku.  Jsou neřídícími pracovními pozicemi. 
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3.2 Členění pracovních pozic podle organizační struktury  

V následující kapitole popisuji pracovní pozice na základě platné organizační 

struktury, jejich rozdělení na manažerské, administrativní a provozně železniční skupiny. 

Veškeré názvy a počty pracovních pozic jsou uváděny v přiložených tabulkách. Všechny 

pracovní činnosti vycházejí z aktuálních popisů pracovních funkcí definovaných  

u pracovních míst.  

3.2.1 Pracovní pozice jednatelů a pozice přímo podřízené jednatelům společnosti 

Zaměstnanci pracující na těchto pozicích jsou členové vrcholového vedení 

společnosti a přímo koordinují veškerou strategickou činnost (jednatelé). Jednatelům jsou 

přímo podřízeny 3 pozice, které vykonávají administrativní podporu statutárním orgánům 

viz. Tabulka 1. 

Tabulka 1 – Pracovní pozice jednatelů a přímo podřízené jednatelům 

 
Pracovní pozice jednatelů a pozice 
přímo podřízené jednatelům  
(počet): 

manažerské 
 

Administrativní 
pracovníci 

Celkový 
součet 

Celkem: 3 3 6 

Jednatelé 3  3 

Asistentka  1 1 

Hospodářsko- správní referent  1 1 

Specialista pro rozvojové aktivity  1 1 

                                       Zdroj: [14] 

3.2.2  Odbor traťové dopravy  

Odbor traťové dopravy realizuje přepravu produktů po celostátní železniční síti. V 

tuzemsku se jedná dopravu artiklu mezi vlečkami Litvínov, Kralupy nad Vltavou, 

Neratovice, Pardubice, Semtín a Kolín a o dopravu zboží v rámci železniční sítě České 

republiky. Odbor Traťové dopravy zajišťuje přepravu zboží také mimo naše území, přes 

hraniční přejezdy do zahraničí. Nejvíce zastoupenými pracovními pozicemi, zároveň 

definovanými jako klíčové, jsou pozice „Strojvedoucí traťové dopravy“. Zmiňované pozice 

patří mezi kvalifikačně nejnáročnější provozně železniční profese. Pracovní pozice a jejich 

počty zobrazuje Tabulka 2. 
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Tabulka 2 – Pracovní pozice Odboru traťové dopravy 

 
Pracovní pozice Odboru traťové 
dopravy 
(počet) 

 
Manažerské 

pozice 

 
Administrativní 

pracovníci 
D 

 
Celkový 
součet 

Celkem: 6 2 23 31 

Operátor traťové dopravy  2  2 

Pomocník strojvedoucího   1 1 

Strojvedoucí traťové dopravy   19 19 

Traťový vozmistr   3 3 

Vedoucí odboru traťové dopravy 1   1 

Vedoucí vlakový dispečer 1   1 

Vlakový dispečer 4   4 

          Zdroj: [14] 

3.2.3  Provozní úsek  

Hlavní činností, kterou zaměstnanci Provozního úseku zajišťují, je přeprava 

materiálu a surovin železničními vozy na manipulační místa vleček a přejímka  

a předávka zboží zákazníkům společnosti. Řídící nebo provozní zaměstnanci zabezpečují 

řízení vlastního provozu vleček a výkon vlakové dopravy na vlečkách společnosti 

v Závodě Kralupy nad Vltavou, Neratovice, Závodě Litvínov a Závodě Pardubice, 

Semtín. Provozní úsek společnosti současně vykonává služby v oblasti čištění nákladních 

automobilů a železničních vozů prostřednictvím Odboru pařící stanice. 

Odbor pařící  stanice  

Pařící a čistící stanice se organizačně člení do Provozního úseku. Úlohou PS je 

čištění automobilových nebo železničních cisteren, kontejnerů a dalších vozidel 

přepravujících sypké, kapalné nebo plynné látky. Kvalitu čištěných vozů zaručuje 

dlouholetá praxe a garance atestu o kvalitě čištění, tzv. ECD (European Cleaning 

Document). Počet i skupinu pracovních pozic nacházejících se na PS uvádí níže 

zobrazovaná Tabulka 3. 

Tabulka 3 – Pracovní pozice Odboru pařící stanice 

 
Pracovní pozice Pařící stanice 
(počet) 

 
Manažerské 

pozice 

 
Administrativní 

pracovníci 
D 

 
Celkový 
součet 

Celkem: 3 1 14 18 

Dělník chemické výroby   7 7 
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Laborant I   1 1 

Mistr 2   2 

Operátor velínář směny   4 4 

Řidič čerpadla URACA   2 2 

Technik PSC  1  1 

Vedoucí odboru pařící stanice 1   1 

          Zdroj: [14] 

Závod Kralupy ,  Neratovice 

Organizační jednotka Závodu Kralupy, Neratovice zabezpečuje přepravu produktů 

po vlečce, která se nachází v areálu polské společnosti Synthos a.s. a areálu Spolana a.s. 

Téměř všechny pracovní pozice jsou zaměřeny na železniční dopravu  

a přepravu. Výjimku tvoří pracovní pozice zaměstnanců nově vybudovaného pracoviště 

plničky (zajišťuje plnění vozů čpavkem, kapalnými či plynnými látkami). Pracoviště je 

moderním zařízením odpovídající přísným požadavkům na kvalitu provedené práce, které 

splňuje všechny nároky na dodržování bezpečnosti práce a požární ochrany v objektu. 

Veškeré pracovní pozice Závodu Kralupy, Neratovice jsou uvedeny v Tabulce 4. 

Tabulka 4 – Pracovní pozice Závod Kralupy, Neratovice 

 
Pracovní pozice Závod Kralupy, 
Neratovice (počet) 

Manažerské 
pozice  

Administrativní 
pracovníci  

D Celkový 
součet 

 Celkem: 20 7 76 103 

Četař   1 1 

Dispečer žel. Provozu 6   6 

Dispečer žel. provozu střídač 1   1 

Expedient, tranzitér   12 12 

Mistr 9   9 

Mistr / střídač 1   1 

Mistr komerce 2   2 

Posunovač   11 11 

Posunovač multiprofesní   1 1 

Referent přepravy  6  6 

Signalista   3 3 

Signalista II.   2 2 

Specialista železniční dopravy  1  1 

Strojvedoucí   15 15 

Vedoucí posunu   13 13 

Vedoucí posunu multiprofesní   7 7 
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Vedoucí závodu Kralupy,      
Neratovice 1   1 

Vozmistr   6 6 

Vozmistr multiprofesní   3 3 

Vrchní plnič 2  2 2 

          Zdroj: [14] 

Závod vlečka Litvínov  

Závod vlečka Litvínov se nachází v areálu společnosti UNIPETROL RPA, s.r.o. 

Zaměstnanci Závodu vlečka Litvínov zajišťují provozování drážní dopravy a přepravu 

produktů chemické nebo petrochemické výroby do místa určení. Pracovní pozice, které 

jsou zde vykonávány, jsou z větší části železničně provozního charakteru a jsou detailně 

uvedeny v Tabulce 5. 

Tabulka 5 – Pracovní pozice Závod vlečka Litvínov 

 
Pracovní pozice Závod vlečka 
Litvínov(počet) 

Manažerské 
Pozice 

Administrativní 
pracovníci 

D 
Celkový 
součet 

Celkem: 16 2 105 123 

Dispečer žel. Provozu 4   4 

Expedient, tranzitér   18 18 

Mistr 7   7 

Mistr ložných manipulací 1   1 

Plnič   1 1 

Plnič, posunovač   1 1 

Pomocník strojvedoucího   1 1 

Posunovač   14 14 

Přední plnič   4 4 

Ředitel provozního úseku 1   1 

Signalista   18 18 

Specialista dopravy  1  1 

Strojmistr 2   2 

Strojvedoucí   14 14 

Technolog dopravy  1  1 

Vedoucí dispečer železničního 
provozu 1   1 

Vedoucí posunu   22 22 

Vozmistr, Vozmistr, plnič   12 12 

          Zdroj: [14] 
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Závod Pardubice, Semtín  

Závod Pardubice, Semtín je organizačně zařazen do Provozního úseku. Závod  

se skládá ze tří vleček – vlečka Paramo, vlečka Semtín a Kolín. Cílem funkčnosti závodu 

je stejně jako v předchozích případech zajištění přepravy produktů po železnici 

Východočeského a Středočeského kraje. Tabulka 6 popisuje celkový stav a počet 

pracovních pozic závodu. 

Tabulka 6 – Pracovní pozice Závod Pardubice, Semtín 

 
Pracovní pozice Závod 
Pardubice, Semtín (počet) 

Manažerské 
pozice  

Administrativní 
pracovníci  

D Celkový 
součet 

Celkem: 7 6 46 59 

Dělník v dopravě – operátor   2 2 

Mistr 5   5 

Mistr vlečky 1   1 

Posunovač   8 8 

Referent přepravy  5  5 

Specialista železniční dopravy  1  1 

Strojvedoucí   6 6 

Střídač   1 1 

Vedoucí posunu   4 4 

Vedoucí posunu I   7 7 

Vedoucí posunu II.   4 4 

Vedoucí posunu střídač   1 1 

Vedoucí závodu Pardubice, 
Semtín 1   1 

Vlečkový strojvedoucí-vozmistr 
multiprof   4 4 

Vozmistr   5 5 

Železničář manipulant   4 4 

                  Zdroj: [14] 

3.2.4  Technický úsek  

Pracovníci Technického úseku zajišťují práce týkající se péče o vozový park  

se zaměřením na údržbu lokomotivních vozů. Organizují nebo provádějí revizní činnosti 

včetně komplexních kontrol zařízení.  Dozorují nad dodržováním technologických postupů 

při specifických činnostech v oblasti oprav drážních vozidel. Navrhují způsoby provádění 

oprav a zajišťují opravy mechanických částí spalovacích motorů železničních lokomotiv. 

Pracovní pozice Technického úseku jsou uvedeny v Tabulce 7.  
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Tabulka 7 – Pracovní pozice Technického úseku 

 
Pracovní pozice Technického 
úseku (počet) 
 

Manažerské 
Pozice 

Administrativní 
pracovníci 

D 
Celkový 
součet 

Celkem: 6 10 30 46 

Elektromechanik   2 2 

Hospodářsko- správní referent  1  1 

Mechanik motorových lokomotiv   10 10 

Provozní zámečník   1 1 

Revizní technik  4  4 

Řidič SHV   1 1 

Skladník   2 2 

Specialista technologie a investic 
dílen  1  1 

Svařeč   3 3 

Svářečský inženýr  1  1 

Technický ředitel 1    

Technik HV  2  2 

Technik mechanik III - hlavní 
mechanik  1  1 

Vedoucí dílen 2   2 

Vedoucí dílen – LOKO 1   1 

Vedoucí dílen – VOZY 1   1 

Vedoucí odboru údržby, investic a 
dílen 1   1 

Vedoucí zámečník kolejových 
vozidel   2 2 

Zámečník kolejových vozidel   9 9 

          Zdroj: [14] 

3.2.5  Obchodní úsek  

Zaměstnanci Obchodního úseku zajišťují tvorbu nabídek zákazníkům, tvorbu 

obchodních smluv a marketing formou pravidelného styku se zákazníky. Zpracovávají 

požadavky a případné reklamace včetně správy obchodní dokumentace společnosti. 

Zabezpečují poptávková řízení, výběr vhodných dodavatelů či veškerou komunikaci  

se zákazníky nebo dodavateli. Kontrolují dopravní úseky a přiřazují ceníky poplatků  

k jednotlivým zásilkám. Provádějí avizaci o prodeji vozových zásilek spedičním 

společnostem v rámci mezinárodních a vnitrostátních přeprav. Tabulka 8 uvádí členění 

pracovních pozic Obchodního úseku.  
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Tabulka 8 – Pracovní pozice Obchodního úseku 

 
Pracovní pozice Obchodního 
úseku (počet): 

Manažerské 
pozice  

Administrativní 
pracovníci  

D Celkový 
součet 

Celkem: 6 17 3 26 

Fakturantka  2  2 

Obchodní ředitel 1   1 

Operátor vozov. hospodářství 
Neratovice  1  1 

Operátor vozového hospodářství  3  4 

Referent obchodu  5  5 

Referent přepravy  2  2 

Specialista nájmů vozů  2  2 

Specialista pro externí   
zákazníky  1  1 

Specialista železničních vozů  1  1 

Vedoucí odboru nájmů cisteren 1   1 

Vedoucí odboru podpory prodeje 1   1 

Vedoucí odboru prodeje přeprav 1   1 

Vedoucí odboru přepravy a 
reklamací 1   1 

Vedoucí vozového hospodářství 1   1 

Zámečník kolejových vozidel   3 3 

          Zdroj: [14] 

3.2.6  Ekonomicko-správní úsek  

Ekonomicko-správní úsek řídí a vykonává činnosti v oblastech daní, účetnictví, nebo 

financí. Zabývá se zajišťováním pokladních služeb, plánováním a controllingovými 

pracemi. Vytváří, spravuje a archivuje doklady a ekonomickou dokumentaci  

ve společnosti. Koordinuje schvalovací proces při uzavírání smluvních vztahů společnosti. 

Pracovníci úseku zajišťují podklady pro evidenci pohledávek, výnosů, investic nebo 

nákladů. K významným činnostem Ekonomicko-správního úseku patří průběžné 

a termínové zpracovávání ekonomických výkazů a dalších reportů sloužících jako 

podklady pro manažerská rozhodování finanční situace společnosti.  Počty zaměstnanců 

ESÚ znázorňuje Tabulka 9. 
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Tabulka 9 – Pracovní pozice Ekonomicko-správního úseku 

 
Pracovní pozice Ekonomicko – 
správního úseku (počet): 

Manažerské 
pozice 

Administrativní 
pracovníci 

Celkový 
součet 

Celkem: 3 4 7 

Ekonomicko-správní ředitel 1  1 

Controller  2 2 

Finanční specialista III  1 1 

Hospodářsko správní referent  1 1 

Vedoucí odboru ekonomika 1  1 

Vedoucí právního odboru 1  1 

          Zdroj: [14] 

3.3 Klíčové pracovní pozice ve společnosti  

Ve společnosti jsou vymezeny profese, které jsou z hlediska zajišťování provozu 

železniční dopravy považovány za rozhodující a bez nichž by nebylo možné uskutečňovat 

činnosti související s hlavním předmětem podnikání. Profese jsou definovány jako klíčové 

s rozdělením na manažerské a provozně železniční. Administrativní skupina není do 

klíčové části zahrnuta. 

3.3.1 Klíčové manažerské pozice 

 Klíčové manažerské pozice jsou významné z hlediska rozhodovacích činností, 

znalostí, dovedností a získaného know how - tedy informačních a technologických 

předpokladů, poznatků nebo zkušeností v dané rozhodovací oblasti.  Za základní aktivity 

klíčových manažerských pozic ve vztahu odpovědnosti v rozhodování se považují: 

 Zodpovědnost za efektivní provozování dráhy a drážní dopravy  

na celostátních drahách a to na základě platných úředních povolení a licencí. 

 Zodpovědnost za zajištění přepravy surovin a výrobků na vlečkách na základě 

přepravního plánu.  

 Zajištění ložné kapacity prostřednictvím vlastních a najatých železničních 

vozů za dodržení maximální kvality práce. 

 Plánované zajišťování ložné kapacity pro zboží a suroviny pro následnou 

plynulou přepravu v závislosti na potřebách zákazníka. 

 Trvalý růst hodnoty, efektivní nakládání s majetkem, finanční stabilita  

a spokojenost zákazníka. 

 Zajišťování služeb v dopravě a přepravě surovin a výrobků v odpovídající 

kvalitě, efektivnosti a čase pro zákazníky. 

 Trvalé zlepšování systému péče o zákazníka se schopností reagovat na změny 

vnějšího prostředí s důrazem na odbornou kvalifikaci zaměstnanců 

společnosti. 
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 Zajištění trvalého a efektivního fungování Společnosti na trhu EU se všemi 

obchodními a kvalifikačními předpoklady. 

Klíčové manažerské pozice 

 Jednatel, 

 Ekonomicko-správní ředitel, 

 Obchodní ředitel, 

 Provozní ředitel, 

 Technický ředitel, 

 Vedoucí odboru traťové dopravy, 

 Vedoucí odboru nájmů cisteren, 

 Vedoucí odboru prodeje, 

 Vedoucí odboru přeprav, 

 Vedoucí odboru přepravy a reklamací, 

 Vedoucí odboru údržby a dílen, 

 Vedoucí závodů. 

3.3.2 Provozně železniční klíčové pozice 

Zaměstnanci zařazení do klíčových provozně železničních pozic musí splňovat 

specifické požadavky na pracovních místech, stanovené podnikovou a státní legislativou.  

Základním požadavkem je získání odborné způsobilosti v souladu s ustanovením Zákona 

č. 266/1994 Sb., o drahách, souvisejících prováděcích vyhlášek a vnitřního předpisu S46 – 

Výcvikový a zkušební řád. Zákon určuje okruh dotčených osob a podmínky k dosažení 

odborné způsobilosti. Výcvikový a zkušební řád společnosti stanovuje délku trvání 

výcviku nově přijatých nebo přestupujících zaměstnanců, povinnost účasti zaměstnanců na 

pravidelných školeních v rámci udržování kvalifikace a systém provádění odborných 

zkoušek železničních kvalifikací. 

Klíčové provozně železniční pozice: 

 Posunovač,  

 Strojvedoucí, 

 Vedoucí posunu, 

 Vozmistr.   

Odbornou způsobilost je možné nabýt úspěšným absolvováním výcviku (délka  

se liší podle druhu pracovní pozice) a úspěšným složením požadované zkoušky. Výcvik 

zaměstnanců zajišťuje provozovatel dráhy a drážní dopravy. Zkoušky zaměstnanců, kteří 

řídí drážní vozidla (strojvedoucí) – viz Obrázek 1, provádí Drážní úřad v Praze. Znalosti 

osob zajišťující ostatní činnosti při provozování dráhy a drážní dopravy (posunovač, 

vedoucí posunu a vozmistr) ověřuje pověřený školitel k přezkušování zaměstnanců  
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ve společnosti Unipetrol Doprava, s.r.o. Klíčové pracovní pozice těchto zaměstnanců 

prezentuje Obrázek 2.  

 

Obrázek 1 – Klíčové provozně železniční pozice zaměstnanců řídících drážní vozidla - Zdroj: [14] 

 

Obrázek 2 – Klíčové provozně železniční pozice osob provádějících ostatní činnosti - Zdroj: [14] 

Kvalifikace klíčových provozně železničních pracovních pozic: 

Pro příslušná pracovní zařazení zaměstnanců, kteří vykonávají činnosti klíčových 

pozic, se požaduje předepsaná kvalifikace. Kvalifikaci tvoří teoretické znalosti, praktické 

dovednosti, znalosti předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a správné 

pracovní návyky.   
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Předepsaná kvalifikace, získaná na základě absolvování příslušných odborných 

zkoušek se získává a udržuje: 

 výcvikem nově přijatých zaměstnanců, zakončeným odbornou zkouškou nebo 

zkouškou způsobilosti, 

 povinným školením zaměstnanců, 

 složením odborné zkoušky. 

Výcvik 

Každý zaměstnanec, který má vykonávat výše uvedené klíčové provozně železniční 

pracovní činnosti, pro které se požadují odborné zkoušky, musí být předem řádně vyškolen 

a vycvičen. Výcvik se organizuje ve dvou časových obdobích: 

 v úvodním období, kdy se nově přijatý nebo přeškolovaný zaměstnanec 

teoreticky seznamuje s pracovním prostředím, jeho zařízením a organizací 

pracoviště, s pomůckami,  předpisy o BOZP a PO a dalšími předpisy, 

 v období praktické přípravy, kdy se prakticky seznamuje se všemi 

provozními pracemi a úkony potřebnými pro samostatný výkon pracovní 

činnosti, pro kterou se připravuje. Po dobu výcviku je tento zaměstnanec pod 

přímým dohledem přiděleného zaměstnance. Bez jeho vědomí nesmí 

vykonávat žádnou pracovní činnost, která by mohla ohrozit jeho bezpečnost a 

bezpečnost železničního provozu. 

Povinné školení 

Povinným školením se udržují, prohlubují, doplňují a ověřují odborné znalosti 

ustanovených dopravních, přepravních a technických předpisů, technologických postupů 

práce a jejich změn.  

Odborná zkouška 

Odbornou zkoušku musí úspěšně vykonat všichni klíčoví zaměstnanci, pro jejichž 

pracovní zařazení jsou odborné zkoušky určeny ještě před zahájením samostatného výkonu 

pracovní činnosti. Odbornou zkouškou se zjišťuje, do jaké míry je zaměstnanec teoreticky 

a prakticky připraven k samostatnému výkonu pracovní činnosti. Odborná zkouška je 

komisionální. Zkušební komise je nejméně dvoučlenná: 

 příslušný školitel nebo zkušební komisař externí organizace, 

 nadřízený zkoušeného zaměstnance nebo pověřený zaměstnanec. 
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4 Získávání zaměstnanců na pracovní pozice a 

způsoby motivace zaměstnanců 

Získávání zejména klíčových zaměstnanců je prioritou, kterou si společnost stanovila 

jako trvalý cíl. Účelem procesu získávání zaměstnanců UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o. je 

zaměstnat vhodné uchazeče, tj. dosáhnout toho, aby byli získáni takoví zaměstnanci, kteří 

splňují okamžité i dlouhodobé požadavky společnosti při současném zohlednění 

pracovních potřeb. 

4.1 Principy získávání zaměstnanců  

Specifikace požadavků na pracovní funkci a na uchazeče o danou pracovní pozici 

vychází z popisů pracovních funkcí. Podle profilu pracovní funkce je stanovena cílová 

skupina a způsob výběru potencionálních uchazečů. V případě splnění požadavků  

na obsazovanou pozici, je při výběru preferován stávající zaměstnanec společnosti, 

případně zaměstnanec Skupiny Unipetrol. Všechny nabídky na obsazení volných 

pracovních míst se přednostně zveřejňují na Intranetu společnosti. 

Způsoby vyhledávání a získávání uchazečů ve společnosti z interních zdrojů: 

 interní trh práce, 

 zveřejnění nabídky volného pracovního místa na webu společnosti nebo 

Skupiny, 

 získávání uchazečů na základě doporučení a referencí. 

Způsoby vyhledávání a získávání uchazečů ve společnosti z externích zdrojů: 

 vyhledání vhodných uchazečů na externích personálních portálech, 

 využití zveřejnění volného pracovního místa na příslušném Úřadu práce, 

 inzerce v tisku, 

 spolupráce s personálními agenturami. 

 získávání uchazečů na základě doporučení a referencí. 

Náležitosti zveřejňované nabídky pracovního místa: 

 popis činností požadované pracovní pozice (na základě PPF),  

 zařazení pozice v organizační struktuře společnosti, 

 požadovaná kvalifikace (na základě PPF),  

 požadované odborné znalosti a dovednosti (na základě PPF), 

 nabízené výhody. 
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Získáváni zaměstnanců z interních zdrojů 

Přednostně uplatňovanou metodou získávání zaměstnanců na pracovní pozice  

je využití interního trhu práce a zveřejnění nabídky volného pracovního místa na 

webu společnosti nebo Skupiny, tzn. využití nabídek kmenových pracovníků. Jedná se o 

přestupy zaměstnanců na jiné pracovní pozice nebo o obsazování volných pracovních míst 

při realizaci organizačních změn. Hlavní výhodou využití zmíněných variant získávání 

zaměstnanců je uchazečova znalost organizace, pracovních návyků, kultury a podstatných 

vnitřních sociálních vazeb ve společnosti. Za neméně významnou výhodu aplikování 

interních způsobů získávání zaměstnanců lze považovat nulové nebo minimální 

vynaložené finanční výlohy.  

Získáváni zaměstnanců z externích zdrojů 

Získávání nových zaměstnanců z externích zdrojů se praktikuje na takových 

pracovních místech, na kterých není možné pokrýt potřebu společnosti z interních zdrojů. 

V zásadě se jedná o pracovní pozice se specificky definovanými kvalifikačními požadavky 

pro výkon stanovené činnosti (např. manažerské nebo klíčové pracovní pozice). Inzercí 

v tisku se rozumí zveřejňování inzerátu na pracovní pozice v místních regionálních 

denících, za vyhledání vhodných uchazečů na externích personálních portálech se 

považuje zveřejňování nabídek práce v personálních informačních systémech (např. portál 

Jobs). Spolupráce s personálními agenturami zahrnuje proces získávání pracovníků 

prostřednictvím další organizace s využitím nabízených služeb (agentura sama zajistí 

způsob a provedení vyhledávání nových zaměstnanců). 

 Metody realizující získávání zaměstnanců z externích zdrojů patří k finančně 

zpoplatněným metodám (výjimku tvoří zveřejnění volného pracovního místa na příslušném 

Úřadu práce). Nejvíce finančně náročnou metodou získávání zaměstnanců je metoda 

spolupráce s personálními agenturami, při které dochází k vynakládání finančních 

prostředků společnosti na úhradu marže příslušné personální agentuře.  

Seřazení metod z externích zdrojů dle finanční náročnosti: 

 inzerce v tisku  - náklady od 100,-Kč/inzerát v závislosti na délce   

textu,        

 vyhledání vhodných uchazečů na externích personálních portálech   

   - náklady od 1.000,- do 3.000,-Kč za zveřejnění, 
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 spolupráce s personálními agenturami  

- náklady jsou podmíněny smluvními ujednáními mezi 

dotčenými organizacemi a druhem pracovní pozice. 

4.2 Výběr uchazečů  

Samotný výběr uchazečů na pracovní pozice se realizuje na základě níže uvedených 

poskytnutých informací o kandidátech:  

 dotazník uchazeče o zaměstnání,  

 profesní životopis, 

 výběrový pohovor, 

 metody skupinového výběru – Assessment centre. 

Dotazník uchazeče o zaměstnání podává uchazeč o pracovní místo na personální 

odbor elektronickou nebo písemnou formou. Dotazník obsahuje jméno, příjmení, dosažené 

vzdělání, emailovou adresu a telefonní kontakt. V dotazníku kandidát uvádí okruh profesí, 

ve kterých má zájem ve společnosti pracovat.  

Profesní životopis je strukturovaná forma informací zasílaná uchazečem  

o zaměstnání do společnosti. Musí obsahovat osobní a kontaktní údaje (jméno, příjmení, 

bydliště, telefonní číslo, e-mailová adresa), údaje o vzdělání (nejvyšší dosažené vzdělání), 

pracovní zkušenosti (aktuální a předcházející pracovní pozice včetně názvu 

zaměstnavatelů), jazykové znalosti (seznam ovládaných jazyků, dosažená jazyková 

úroveň), počítačové schopnosti a ostatní znalosti. Kandidát může uvést své zájmy  

a koníčky. 

Výběrový pohovor je metoda, při které dochází k formální výměně informací, 

dojmů a skutečností mezi vedoucím zaměstnancem, personalistou a uchazečem  

o pracovní pozici. Výstupem z kvalitně provedeného výběrového pohovoru  

je rozhodnutí, který kandidát bude vyhovovat definovaným požadavkům na obsazované 

pracovní místo. 

Assessment centre – hodnocení uchazečů založené na modelových situacích  

a na pozorování projevu kompetencí ve skupinových i individuálních situacích. Jedná se o 

hodnocení výkonnostních, motivačních a osobnostních předpokladů kandidáta. Metoda 

Assessment centre odhaluje specifické reakce uchazeče na různé podmínky  

a prostředí. Zjišťuje chování kandidáta vzhledem k obsazované pozici. Má větší 

vypovídací schopnost než klasický výběrový pohovor. 
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Postup výběru uchazečů na pracovní pozice: 

Při obsazování pracovních pozic jsou vybíráni zaměstnanci z interních nebo 

externích zdrojů. Výběr probíhá selekcí odevzdaných dotazníků a zaslaných profesních 

životopisů, ze kterých personalista doporučuje vedoucímu zaměstnanci vhodné uchazeče 

splňující požadovaná kritéria příslušné pracovní pozice. Následně probíhá realizace 

výběrového pohovoru. 

 Při obsazování pracovních funkcí skupiny „D“ a „THP“ – administrativní 

pracovníci (kromě specialistů), se standardně postupuje formou výběrového pohovoru 

vedeného vedoucím zaměstnancem. Kategorie „THP“ - manažerské pozice (N-2, N-3)  

a administrativní pracovníci na pozicích specialistů vychází z preference obsazování 

pracovních pozic zaměstnanci, kteří jsou pro danou pracovní činnost připravováni jako 

personální náhrady. Pokud pracovní pozici nelze obsadit kmenovými zaměstnanci, 

přistupuje společnost k výběru z externích zdrojů. Výběrového řízení se účastní vedoucí 

zaměstnanec a personalista. V případě potřeb zjištění znalostí, se požadavky  

na obsazovanou pracovní pozici ověřují testováním odborných a jazykových způsobilostí.  

Výběr na manažerské pozice ředitelů úseků (N-1) je zajišťován pracovníky 

společnosti UNIPETROL, a.s. Kandidát absolvuje pohovor s Personálním ředitelem 

UNIPETROL, a.s., poté s jednatelem společnosti UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o.  

a ředitelem segmentu v PKN Orlen. Podmínkou je absolvování externího assessment 

centre. [9] 

4.3 Způsoby motivace zaměstnanců ve společnosti  

Získávání zaměstnanců reprezentuje důležitou úlohu v procesu vyhledávání  

a následném zaměstnávání kvalifikačně a osobnostně hodnotných pracovníků. Cílem každé 

vyspělé organizace je udržení dotčených zaměstnanců ve společnosti formou nastavení 

vhodného motivačního programu, který pečuje o pracovníky a zároveň je motivuje 

k lepším pracovním výkonům.   

Motivace je vnitřní a vnější činitel nebo soubor činitelů, který podněcuje 

k usměrňování chování a jednání člověka vedoucí k dosahování určitého cíle. Vyjadřuje 

komplex skutečností např. očekávání, zvídavost nebo radost a těmito faktory podporuje 

jedince k danému konání. Motivy vyjadřují pohnutky nebo příčiny reakcí chování, 
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zaměřené na uspokojování potřeb člověka. Motivace zaměstnanců je o metodách 

komunikace, hodnocení a odměňování. Jedná se o uspokojování potřeb zaměstnanců, 

hledání způsobů pozitivního ovlivňování pracovního jednání jednotlivců a pracovních 

týmů. Zahrnuje faktory a prostředky, které přispívají k větší spokojenosti zaměstnanců  

a tím ovlivňují vyšší výkonost a dosahování ekonomických výsledků společnosti.  

Způsoby motivace ve společnosti 

Za cíl společnosti se považuje trvalé zvyšování motivace zaměstnanců za účelem 

plnění strategických záměrů a dosahování lepších hospodářských výsledků. Společnost 

nabízí zaměstnancům takové pracovní prostředí, ve kterém lze dosahovat vyšší míry 

motivace pomocí podnětů a stimulů. Tyto faktory jsou převedeny do odměn hmotného  

a nehmotného charakteru.  

Hmotné peněžité odměny zaměstnanců: 

 Základní mzda, 

 Individuální prémie, 

 Skupinová prémie, 

 MBO, 

 Podíl na hospodářském výsledku, 

 Výsluhová a jubilejní odměna. 

Základní mzda náleží všem zaměstnancům za výkon pracovní funkce v pracovním 

poměru a je individuálně sjednaná ve smlouvě o mzdě. Jedná se o odměnu za práci v dané 

pracovní pozici, vyplácenou ve výplatním termínu měsíčně. Výše základní mzdy závisí  

na pracovní pozici vykonávané zaměstnancem.  Ve společnosti UNIPETROL DOPRAVA, 

s.r.o. je vyplácena tzv. časová mzda (mzdový způsob, při kterém dosažený výdělek závisí 

na množství odpracovaného času pracovníkem). 

Individuální prémie se poskytuje vybraným zaměstnancům pracujících  

na pozicích THP (specialisté). Její výše závisí na jakosti plnění určených úkolů a slouží 

jako motivační složka ocenění kvality práce. Výši prémie tvoří 15% základní mzdy 

pracovního místa specialisty. K zařazení každého pracovního místa do této skupiny  

je oprávněn pouze jednatel společnosti. Individuální prémie se vyplácí pololetně, případně 

ročně a je podmíněná termínem a kvalitou plnění individuálních úkolů. Úkoly definuje 

vedoucí odboru, případně ředitel úseku ve stanovené písemné formě, tzn. Dodatku  

ke smlouvě o mzdě. Ke konci období stanoveného cíle si příslušný zaměstnanec 

vyhotovuje zprávu o dosažení výsledku plnění jednotlivých individuálních úkolů, kterou 
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předává vedoucímu odboru nebo řediteli úseku ke schválení. Ten následně doporučuje 

výplatu uvedené motivační složky mzdy. 

Skupinová prémie slouží jako motivační část mzdy, jako ocenění dobré práce 

dotčených zaměstnanců společnosti. Poskytuje se všem pracovníkům mimo zaměstnance, 

kterým se vyplácí individuální nebo MBO odměna. Jedná se o nenárokovou složku mzdy 

závislou na kvalitě výkonu práce, aktivním plnění pracovních úkolů nebo podílu  

na celkových výsledcích práce. Nedílnou podmínkou k výplatě prémie je dodržování 

bezpečnostních a provozních předpisů a dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

Výše odměny činí 8% základní mzdy s pravidelnou měsíční výplatou. Na základě 

pravomocí vedoucích zaměstnanců, lze při nedodržení podmínek, skupinovou prémii 

krátit, případně poskytnout vyšší část těm zaměstnancům, kteří plní své povinnosti nad 

rámec běžných pracovních povinností.  

MBO (Management by Objectives) je metoda založená na stanovení  

a vzájemném odsouhlasení cílů společnosti. Cíle jsou po uplynutí časového období 

(předcházející kalendářní rok) vyhodnocovány dle dosažené úspěšnosti. Vybraným 

pracovním pozicím na úrovni N, N-1 a N-2 se poskytují odměny za plnění kvalitativních  

a kvantitativních cílů. Hodnocení a výplata MBO probíhá na základě platných pravidel  

a politiky MBO.   

Podíl na hospodářském výsledku (PHV) náleží zaměstnancům, u nichž není 

uplatněn systém odměňování MBO. Závisí na tvorbě hospodářského výsledku společnosti 

v příslušném kalendářním roce, musí být vždy ověřen auditorem v rámci roční uzávěrky  

a schválen statutárním orgánem společnosti. Objem PHV se rozděluje mezi zaměstnance 

v poměru jejich skutečně vyplacených základních mezd. Maximální individuální výše 

podílu na hospodářském výsledku nesmí překročit 1,5 násobek průměrné měsíční 

vyplácené základní mzdy zaměstnance v příslušném kalendářním roce. Pokud není 

hospodářský výsledek společnosti v pozitivní výši, pak se PHV nevyplácí a zaměstnancům 

na PHV nevzniká nárok. 

Výsluhová a jubilejní odměna je motivační faktor, který je ovlivněn délkou trvání 

pracovního poměru zaměstnance ve společnosti UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o. 

Výsluhová odměna se vyplácí v případě ukončení pracovního poměru z důvodu odchodu 

zaměstnance do invalidního nebo starobního důchodu. Invalidním důchodem je myšlen 
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plný nebo částečný invalidní důchod. Za starobní důchod se považuje také předčasný SD.  

Jubilejní odměna je odstupňována podle počtu let nepřetržitého pracovního poměru 

zaměstnance ve Skupině Unipetrol. Pracovní poměr nesmí být přerušen odchodem  

ze společnosti. Výši výsluhové a jubilejní odměny uvádí  Příloha č. 2. [15] 

Hmotné nepeněžité odměny zaměstnanců: 

 Vzdělávání a rozvoj, 

 Jazyková výuka, 

 Zvyšování kvalifikace, 

 Systém volitelných výhod, 

 Pojištění odpovědnosti z výkonu povolání. 

Vzdělávání a rozvoj je motivačním rysem, jehož účelem je zaměstnávání 

vzdělaných a motivovaných pracovníků, kteří budou kvalitně plnit úkoly organizace. 

Vzdělávání probíhá zajišťováním kurzů a školení v oblastech osobních způsobilostí (např. 

asertivita, komunikace, koučink, prezentace, procesní řízení, řešení problémů, efektivní 

rozhodování) nebo profesních znalostí (např. EMS, HSMS, QMS, ekonomika, finance, 

právo, personalistika, technika, uživatelské znalosti). Další formou vzdělávání a rozvoje  

je příprava kvalifikačních programů pro profesní skupiny, které je organizováno pro cílové 

zaměstnance v souladu s požadavky na  jejich odbornou a kvalifikační připravenost. 

Struktury kvalifikačních programů se navrhují tak, aby odpovídaly aktuálním potřebám 

jednotlivých profesních skupin. Ve společnosti UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o. jsou 

v současné době realizovány programy určené pro pozice mistrů a dispečerů. 

Jazyková výuka probíhá u zaměstnanců, kteří mají tuto kvalifikaci v požadavcích  

na pracovním místě. Ve společnosti se preferuje výuka anglického, německého  

a francouzského jazyka. Cílem společnosti je doplnit jazykovou vybavenost svých 

zaměstnanců tak, aby odpovídala náročným podmínkám komunikace s vrcholovým 

vedením Unipetrolu a mezinárodními zákazníky. 

Studium při zaměstnání se považuje za zvyšování kvalifikace, získané v souladu 

s potřebami společnosti UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o. Zaměstnanci, který má zájem  

o zvyšování kvalifikace, jsou po schválení poskytovány pracovní úlevy  

a ve výjimečných případech také úhrady dalších nákladů studia – tzv. školné. Následně  

je mezi společností a zaměstnancem uzavřena písemná Kvalifikační dohoda obsahující 

druh a způsob získání kvalifikace, dobu setrvání zaměstnance ve společnosti  
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po ukončení studia a celkovou výši nákladů v případě nesplnění závazků.  

Pro zajímavost uvádím vzdělanostní strukturu ve společnosti viz. Obrázek 3. 

 

Obrázek 3 – Vzdělanostní struktura Zdroj: [14] 

Systém volitelných výhod (SVV) je motivační metodou poskytovanou všem 

zaměstnancům společnosti, kteří jsou v pracovním poměru a u nichž skončila zkušební 

doba. Zaměstnanci si mohou určit kategorie SVV, které chtějí využívat. Jedná  

se o příspěvky na penzijní a životní pojištění nebo čerpání tzv. MENU (forma poukázek 

určité hodnoty na kulturu, sport a zdraví). Výše SVV je stanovena 2,5% základní měsíční 

mzdy sjednané ve smlouvě o mzdě. Nejnižší nároková výše činí 500,-Kč/měsíčně   

a nejvyšší dosahuje 4.000,-Kč/měsíčně.  

Pojištění odpovědnosti z výkonu povolání je benefit poskytovaný zaměstnancům 

společnosti. Slouží k pokrytí výloh na likvidaci škod v případě vzniku nehod a škodních 

události, které souvisejí s výkonem práce zaměstnanců. Pojištění odpovědnosti z výkonu 

povolání je rozdělováno do skupin dle výše krytí: 

 zaměstnanci      - výše krytí do 200.000,-Kč,  

 zaměstnanci neřídící referentské vozidlo - výše krytí do    80.000,-Kč, 

 strojvedoucí neřídící referentské vozidlo - výše krytí do    80.000,-Kč, 

 strojvedoucí řídící referentské vozidlo  - výše krytí do 200.000,-Kč. 
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5 Vyhodnocení  

Kapitola vyhodnocení je věnována porovnávání stávající situace ve společnosti, 

analýze poskytnutých dat z hlediska členění pracovních pozic a návrhům na další možná 

řešení problematiky získávání zaměstnanců na klíčové pracovní pozice a metod motivace 

zaměstnanců. 

5.1 Vyhodnocení z  hlediska členění pracovních pozic  

UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o. patří k významné přepravní společnosti zabývající 

se dopravou zboží po železnici. Ve společnosti je zřízeno 91 pracovních pozic, na nichž 

pracuje 419 zaměstnanců (stav k 31.12.2011):  

Manažerské pozice  - počet:   33 -  70  pracovních míst, 

Administrativní pracovníci - počet:  22 -  52   pracovních míst, 

Provozně železniční pozice - počet:  36 - 297   pracovních míst.  

Rozdělení na Manažerské pozice, Administrativní pracovníky a Provozně železniční 

pozice s rozlišením na organizační jednotky a počty zaměstnanců ukazuje Tabulka 10. 

Poměr členění pracovních pozic je znázorněn na Obrázku 4. 

Tabulka 10 – Rozdělení pracovních pozic – počet zaměstnanců 

Rozdělení pracovních pozic – počet zaměstnanců 

Organizační jednotka 
Manažerské 

pozice 

Administrativní 

pracovníci 

Provozně 

železniční pozice  

Počet 

zaměst.: 

Pracovní pozice 

jednatelů a pozice přímo 

podřízené jednatelům  3 3 0 6 

Odbor traťové dopravy 6 2 23 31 

Provozní úsek -Odbor 

Pařící stanice 3 1 14 18 

Provozní úsek -Závod 

Kralupy, Neratovice 20 7 76 103 

Provozní úsek -Závod 

Litvínov 16 2 105 123 
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Provozní úsek - Závod 

Pardubice, Semtín 7 6 46 59 

Technický úsek 6 10 30 46 

Obchodní úsek 6 17 3 26 

Ekonomicko-správní 

úsek 3 4 0 7 

Počet zaměstnanců: 70 52 297 419 

          Zdroj: [14] 

Společnost je organizačně uspořádaná do čtyř úseků a Odboru traťové dopravy přímo 

podřízeným jednatelům společnosti.  Úseky se dále dělí na odbory nebo závody. Tyto 

jednotky se člení na nižší organizační  útvary - železniční provozy, komerce, posuny, dílny 

a směny.  Směny lze považovat za nejnižší organizační jednotku společnosti. Každou 

organizační jednotku řídí manažer, který zodpovídá za její činnost a za své podřízené 

zaměstnance.   

 

Obrázek 4 – Členění pracovních pozic v %  Zdroj: [14] 

Veškerá uvedená data stavu zaměstnanců ve společnosti UNIPETROL DOPRAVA,  

s.r.o. jsou  platná  ke dni 31.12.2011. Vzhledem k běžné fluktuaci pracovníků se jejich 

počty mohou v následujících měsících mírně lišit. Ke dni 31.1.2012 společnost 

zaměstnávala 420 pracovníků. Plánované fyzické stavy na rok 2012 jsou stanoveny 

k poslednímu dni období (31.12.2012) opět na počet 419 zaměstnanců.  
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Závěr: Společnost ustálila počet svých zaměstnanců na 419 pracovníků. Řídící 

pracovní pozice jsou zastoupeny 17% manažerů, zbytek (83%) tvoří neřídící pracovní 

pozice. Z hlediska zajištění provozu a souvisejících činností společnosti se jedná  

o vyhovující poměr. 

5.2 Vyhodnocení z  hlediska definování klíčových pracovních 

pozic 

Jako klíčové pracovní pozice jsou definovány takové profese, bez nichž by bylo 

velmi obtížné zachovat bezproblémový chod společnosti a které se svým charakterem 

vyznačují jako stěžejní pro činnosti související s podnikáním. Klíčové pracovní pozice  

se dělí do dvou skupin: 

 klíčové manažerské pozice, 

 klíčové provozně železniční pozice. 

Do klíčových manažerských pracovních pozic řadíme skupinu jednatelů, vedoucích 

úseků, závodů a odborů.  Jejich hlavní pracovní náplní je určování a řešení strategických 

nebo taktických záměrů směrujících k pozitivnímu hospodářskému výsledku firmy. Svými 

rozhodnutími ovlivňují ekonomickou stabilitu společnosti a zajišťují funkčnost svěřených 

organizačních jednotek. Procentuální poměr klíčových a neklíčových manažerských pozic 

ukazuje Obrázek 5. 

Klíčové manažerské pozice: 

 Jednatel, 

 Ekonomicko-správní ředitel, 

 Provozní ředitel, 

 Obchodní ředitel, 

 Technický ředitel, 

 Vedoucí odboru traťové dopravy, 

 Vedoucí odboru nájmů cisteren, 

 Vedoucí odboru prodeje, 

 Vedoucí odboru přeprav, 

 Vedoucí odboru přepravy a reklamací, 

 Vedoucí odboru údržby a dílen, 

 Vedoucí závodů. 
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Obrázek 5 – Manažerské pozice v % Zdroj: [14] 

Provozně železniční pozice obstarávají provoz na vlečkách a tratích společnosti tak, 

aby byla zabezpečena plánovaná přeprava produktů po železnici směrem k zákazníkům  

za podmínek dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Poměr klíčových 

a neklíčových provozně železničních pozic v procentech je vyjádřen na Obrázku 6. 

Klíčové provozně železniční pozice: 

 Posunovač,  

 Strojvedoucí, 

 Vedoucí posunu, 

 Vozmistr.   

 

Obrázek 6 – Provozně železniční pozice v % Zdroj: [14] 
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Z obou grafů je zřejmé, že klíčové pracovní pozice zastupují širokou oblast profesí, 

zejména v provozně železniční části, kde tvoří 40% všech těchto pozic. Vzhledem 

k vysokým finančním i časovým nákladům na získání kvalifikace, výcvik  

a pravidelná železniční školení, je nutné zaměstnance klíčových pracovních pozic 

motivovat a stimulovat v setrvání ve společnosti formou stabilizačních programů. Doby 

výcviku, odborné zkoušky a požadované znalosti předpisů znázorňuje Tabulka 11.  

Tabulka 11 – Kvalifikační požadavky provozně železničních pozic 

 Kvalifikační požadavky  prov. žel. Pozic  

Provozně železniční 

pozice 

Požadovaná znalost 

předpisů 

 

Název odborné 

zkoušky 

 

Povinné 

školení 

hodin/rok 

Doba výcviku 

   D P T  

 

Posunovač, 

Vedoucí posunu 

 

Op16, V 15, vedoucí 

posunu - praxe min. 6 

měsíců jako posunovač 

 

UD 02 

UD 03 

 

4 2 4 
dle předpisu S46 

- 8 týdnů 

Strojvedoucí traťové 

dopravy 

dle předpisu S46 a 

Zákona č.266/1994 Sb. 
UD 08 9 0 12 

dle předpisu S46 

a Zákona 

č.266/1994 Sb.– 

24 měsíců 

Strojvedoucí 
dle předpisu S46 a 

Zákona č.266/1994 Sb. 
UD 07 9 0 12 

 

dle předpisu S46 

a Zákona 

č.266/1994 Sb.–  

min. 6 měsíců 

Vozmistr 
dle předpisu S46 a 

Zákona č.266/1994 Sb. 
UD 05 2 0 13 

dle předpisu S46 

a Zákona 

č.266/1994 Sb.–  

6 měsíců 

          Zdroj: [14] 

Závěr: Ve společnosti jsou definovány klíčové manažerské a provozně železniční 

pracovní pozice. Vzhledem k tomu, že je UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o. společností 

poskytující služby v přepravě produktů po železnici, zaměstnává pracovníky  

se specifickými železničními kvalifikacemi. Získání a udržení těchto typických kvalifikací 

je nákladově náročným procesem. Z tohoto důvodu je nutné, aby se společnost intenzivně 

zabývala procesem udržení a stabilizace zaměstnanců pracujících na uvedených klíčových 

pozicích. Získání a udržení takto kvalifikovaných zaměstnanců se musí stát prioritním 

cílem ve společnosti. 
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5.3 Vyhodnocení z  hlediska získávání nových zaměstnanců  

Společnost UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o. postupuje při vyhledávání  

a získávání zaměstnanců standardním způsobem. Prioritním způsobem získávání 

pracovníků je využití interního trhu práce, tzn. hledání nových uchazečů ve vlastních 

řadách Skupiny. Pokud není tento způsob pro danou pracovní pozici vhodnou alternativou, 

uveřejňují se nabídky volných pracovních míst na webu společnosti, v tisku, na externích 

personálních portálech nebo místních úřadech práce. Ve výjimečných případech 

(vyhledávání specifických a top manažerských pozic) se přistupuje ke spolupráci 

s agenturami práce. 

Personalisté a vedoucí pracovníci využívají o nových uchazečích zdroje informací na 

základě:   

 životopisu, dotazníku uchazeče o zaměstnání, 

 výběrového pohovoru, 

 metody skupinového výběru – Assessment centre. 

Veškerá výběrová řízení jsou prováděna v souladu s požadavky na příslušná pracovní 

místa.  Tyto požadavky musí zahrnovat požadované kvalifikace, odborné znalosti  

a dovednosti. Požadavky na pracovní místa stanovuje popis pracovní funkce, který zároveň 

vymezuje činnosti práce.  

Pohyb zaměstnanců ve společnosti UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o.: [14] 

2011 Nové nástupy:  38 (30 klíčových) Výstupy: 38 (29 klíčových) 

2010 Nové nástupy:  29 (20 klíčových) Výstupy: 40 (28 klíčových) 

2009 Nové nástupy:  37 (27 klíčových) Výstupy: 79 (53 klíčových) 

Návrh na získávání klíčových provozně železničních pozic ve společnosti: 

Získávání klíčových provozně železničních pozic je náročným způsobem nabírání 

zaměstnanců. Nejhůře se přijímají pracovníci na pozice strojvedoucích a strojvedoucích 

traťové dopravy. Právě tyto profese mají vysoké nároky na finanční a časové zdroje. 

(jenom výcvik nového strojvedoucího traťové dopravy trvá 24 měsíců). Důvodem malého 

zájmu uchazečů je skutečnost, že společnost UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o. nenabízí 

těmto klíčovým pozicím srovnatelné mzdové podmínky jako v konkurenčních firmách. 
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Mzdy strojvedoucích jsou v průměru o 3 až 8 tisíc nižší než u ostatních firem, zabývajících 

se řízením drážních vozidel po železnici. 

Domnívám se, že částečným řešením (kromě okamžitého dorovnání mezd),  

je získávání absolventů ze středních průmyslových škol, kterým by společnost nabídla 

vhodný motivační program, spočívající v přiměřených mzdových nárocích a možnosti 

dalšího vzdělávání. Nejvhodnějším okruhem absolventů jsou studenti středních 

průmyslových a dopravních škol s obory zaměřenými na kolejovou dopravu.  

Navrhuji oslovit tyto střední průmyslové dopravní školy: 

 STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA DOPRAVNÍ, a. s. (oblast Kralupy, 

Neratovice), 

 STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNÍ A DOPRAVNÍ V DĚČÍNĚ 

(oblast Litvínov), 

 STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA KOLÍN (oblast Kolín, Pardubice), 

 VOŠ A SPŠ DOPRAVNÍ PRAHA (oblast Kralupy, Neratovice). 

 

Získávání absolventů by spočívalo v oslovení vytipovaných středních škol  

a seznámení studentů se společností UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o., tzn. detailní 

představení společnosti, upozornění na přednosti firmy, nabídce možných benefitů. 

Následovala by prezentace na studentských webových stránkách nebo nástěnkách školy  

a aktivní organizace veletrhů práce. Všechny náborové činnosti by směřovaly zejména 

k maturitním ročníkům těchto škol. 

5.4 Vyhodnocení způsobů motivace zaměstnanců ve 

společnosti 

Motivace usměrňuje chování a jednání jedince za účelem dosažení určitého cíle. 

V zaměstnání se jedná o takové motivy, které zvyšují pracovní výkon zaměstnance  

a tím vedou k dosahování trvalých příznivých ekonomických výsledků společnosti. 

Společnost využívá motivačních nástrojů uvedených v kapitole č. 4.3.1. Společnost 

zavedla systém motivace zaměstnanců, který je vcelku na dobré úrovni. Využívá účinných 

motivačních nástrojů v podobě hmotných peněžitých a nepeněžitých odměn. Přesto některé 

nástroje abstinují. Jedná se o motivační programy zaměřené na cílové skupiny 

zaměstnanců (klíčové pracovní pozice). Dále zcela chybí možnost zjištění výkonu a potřeb 

zaměstnanců formou systému ročního hodnocení zaměstnanců. 
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5.4.1  Návrh na zavedení motivačního programu –  Systém hodnocení 

zaměstnanců  

Hodnocení zaměstnanců se obecně využívá jako nástroj k ovlivňování výkonnosti  

a pracovní disciplíny zaměstnanců ve většině významných firem. Posuzuje pracovní 

způsobilosti, výkon nebo kvalifikace pracovníků a stává se účinným prostředkem  

ke zvyšování motivace zaměstnanců ve společnosti.  

UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o. hodnocení zaměstnanců v současné době 

nevyužívá.  Dle dostupných zjištění bylo hodnocení zaměstnanců provedeno v letech 2006 

– 2008 s orientací na THP pracovníky. Detailní metody a způsoby realizace procesu včetně 

výsledků nebo výstupů, nejsou bohužel k dispozici. Z tohoto důvodu navrhuji tento systém 

zavést formou: 

 provádění hodnotících pohovorů mezi nadřízeným a podřízeným 

zaměstnancem, 

 hodnotící pohovory zaznamenávat do vytvořených formulářů, 

 hodnotící pohovor realizovat periodicky - jedenkrát ročně. 

Systém hodnocení využít jako nástroj: 

 řízení lidských zdrojů, 

 vymezení a delegování strategických cílů do činností zaměstnanců, 

 nastavení možnosti odměňování dle kvality plněných cílů, 

 zjištění vzdělávacích potřeb zaměstnanců, 

 definování kariérového růstu zaměstnanců, 

 vyhledávání nových talentů, 

 odhalení nekvalifikovaných zaměstnanců. 

Navrhuji zavést systém hodnocení zaměstnanců pro všechny skupiny, tzn.  

pro „THP“ a „D“ profese (manažerské, administrativní a provozně železniční) s ohledem 

na jejich kompetence. Systém hodnocení implementovat tak, aby byl přesně vymezen účel, 

podmínky, postupy, techniky a zpracování získaných dat z hodnocení. Zároveň vypracovat 

dokument (směrnici), kde bude detailně definovaná metodika včetně stanovení zásad  

a způsobu vedení hodnotících pohovorů mezi nadřízeným a podřízeným zaměstnancem  

a dále následné využití vyhodnocených dat pro další účely (např. realizace vzdělávacích 
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akcí, zvýšení mzdy, programy kariérového růstu). Vzhledem k tomu, že se jedná  

o náročnou aplikaci vzájemně se ovlivňujících procesů, je třeba implementaci provádět 

postupně v logicky navazujících krocích. 

5.4.2  Návrh na doplnění motivačního programu pro klíčové manažerské 

pozice 

Kromě finančního ohodnocení, které nemusí být vždy pro zaměstnance  

na manažerských pozicích plně motivující, existují další vhodné stimuly uplatňované 

k tomuto účelu. Společnost UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o. zatím plně nevyužívá 

následující motivační faktory:  

Navrhované možnosti motivace klíčových manažerských pozic: 

1. Rozvoj kariéry – kariérový růst 

Práce zaměstnanců na klíčových manažerských pracovních pozicích má  

pro společnost značně významnou a nezaměnitelnou funkci. Aby byla zaručena 

jejich stabilizace a motivace, je nutné identifikovat možný kariérový postup 

klíčových zaměstnanců. Cílem je vypracovat osobní plány kariérového růstu, tzn. 

další možnosti pracovního povýšení jednotlivých manažerů v rámci společnosti. 

2. Motivace formou individuálních vzdělávacích programů 

Trvale zajišťovat plánování a realizaci individuálních vzdělávacích programů 

formou rozvoje manažerských znalostí  - hard skills a dovedností - soft skills.  

Ve spolupráci s personálním úsekem organizovat zahraniční jazykové kurzy 

k prohloubení jazykové vybavenosti manažera. 

3. Zapojování do vybraných inovačních procesů a projektů 

Intenzivně zapojovat manažery do nových inovačních procesů a projektů  

za účelem vytvoření sounáležitosti s firmou při řešení klíčových otázek  

a problémů. Umožnit manažerům spolupráci na tvorbě strategií a koncepcí 

společnosti. 
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4. Řízení talentů 

Vyhledávat a řídit mladé talentované manažery na klíčových pozicích. Vytvořit 

specifické programy k rozvoji mimořádně nadaných manažerů  

a individuálně podporovat rozvoj talentů např. zavedením Junior programů.  

5.4.3  Návrh na zavedení stabilizačního programu pro klíčové provozně 

železniční pozice  

Vzhledem ke zvyšujícímu se zájmu konkurenčních dopravních firem 

o kvalifikované provozně železniční zaměstnance UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o.  

a za účelem stabilizace zaměstnanců pracujících v KPŽ pozicích, navrhuji implementovat 

specifický motivační program, jehož účelem je získání a udržení těchto profesně 

významných zaměstnanců ve společnosti. Jedná se o pracovní pozice Posunovač, 

Strojvedoucí, Vedoucí posunu a Vozmistr. Cílem programu je finanční ohodnocení 

zaměstnanců. 

Obsah programu: 

1. Nárok na okamžitou výplatu hmotné peněžité odměny při získání 

kvalifikace za klíčovou provozně železniční pozici. Odměna by náležela novým 

zaměstnancům a těm stávajícím zaměstnancům, kteří si budou touto formou 

zvyšovat kvalifikaci a s nimiž je počítáno na výkon práce ve výše uvedených 

profesích. Získáním kvalifikace se rozumí úspěšné složení požadované zkoušky  

a absolvování požadované doby výcviku.  

2. Nárok na periodickou výplatu hmotné peněžité odměny při setrvání 

zaměstnance v klíčové provozně železniční pozici za předpokladu nepřetržitého 

pracovního poměru a nepřerušení výkonu práce v KPŽ pozici. 

Návrh na výši hmotných peněžitých odměn je odstupňován podle odpovědností  

a obtížnosti vykonávané funkce. Navrhuji ohodnocovat kvalifikačně nejnáročnější pozice 

nejlépe. Hmotnou peněžitou odměnu při získání kvalifikace vyplácet na základě splnění 

podmínek (úspěšné absolvování zkoušky a doby výcviku). Periodická odměna by  

se vyplácela jednou ročně za dodržení nepřetržitého výkonu práce v dané pozici.  

Návrh výše odměn je uveden v Tabulce 12 a 13. Tabulka 14, 15 a 16 zobrazuje 

předpokládané náklady na stabilizaci klíčových provozně železničních zaměstnanců  
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za rok. Tabulka 14 vychází z předpokládaného počtu získaných kvalifikací za rok  

a průměru navrhovaných odměn všech pozic. Tabulka 15 počítá s průměrem navrhovaných 

odměn dle jednotlivé KPŽ pozice  a skutečného počtu zaměstnanců ze dne 31.12.2011.  

Předpokládané celkové stabilizační náklady za rok znázorňuje Tabulka 16. V případě, že 

by celkové náklady byly pro společnost vysoké, lze návrh modifikovat snížením 

navrhované výše odměn nebo úpravou etap počtu odpracovaných let v KPŽ pozici.  

Seřazení KPŽ pozic dle náročnosti vzestupně: 

 Strojvedoucí, 

 Vozmistr, 

 Vedoucí posunu, 

 Posunovač. 

 
Tabulka 12 – Návrh stabilizačních odměn při získání kvalifikace 

Návrh stabilizačních odměn klíčových provozně železničních pozic při 

získání kvalifikace 

Název pozice Odměna při získání kvalifikace 

Strojvedoucí 4.000,- Kč 

Vozmistr 3.000,- Kč 

Vedoucí posunu 2.000,- Kč 

Posunovač 1.000,- Kč 

      

Tabulka 13 – Návrh stabilizačních odměn dle počtu odpracovaných let v pozici 

Návrh stabilizačních odměn klíčových provozně železničních pozic 

  
Odměna dle počtu odpracovaných let v KPŽ pozici 

Název pozice 1 - 3 roky 4 - 6 let 7 - 9 let   10 a více let 

Strojvedoucí 4.000,- Kč 5.000,- Kč 6.000,- Kč 7.000,- Kč 

Vozmistr 3.000,- Kč 4.000,- Kč 5.000,- Kč 6.000,- Kč 

Vedoucí posunu 2.000,- Kč 3.000,- Kč 4.000,- Kč 5.000,- Kč 

Posunovač 1.000,- Kč 2.000,- Kč 3.000,- Kč 4.000,- Kč 
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Tabulka 14 – Předpokládané stabilizační náklady při získání kvalifikace 

Předpokládané stabilizační náklady klíčově provozních pozic 

při získání kvalifikace 

Průměrný počet získaných kvalifikací u 

zaměstnanců/rok 
Náklady v Kč 

26 65 000,00 

 

 

Tabulka 15 – Předpokládané stabilizační náklady dle počtu odpracovaných let 

Předpokládané stabilizační náklady klíčově provozních pozic 

dle počtu odpracovaných let 

Pozice Počet zaměstnanců Náklady v Kč 

Posunovač 35 87 500,00 

Vedoucí posunu 58 203 000,00 

Vozmistr 26 117 000,00 

Strojvedoucí 58 319 000,00 

Celkem: 177 726 500,00 

 

 

 

Tabulka 16 – Předpokládané stabilizační náklady dle odpracovaných let 

Předpokládané celkové stabilizační náklady 

klíčových provozně železničních pozic 

Celkový předpokládaný počet zaměstnanců Celkové náklady v Kč 

203 791 500,00 
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6 Závěr 

Cílem diplomové práce bylo provedení analýzy členění pracovních pozic  

ve vybrané společnosti, definování klíčových pracovních pozic na manažerské  

a provozně železniční profese včetně posouzení způsobu získávání nových zaměstnanců  

a metod motivace. Pro tento účel byla vybrána společnost UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o. 

Veškeré pracovní pozice se ve společnosti člení na kategorie „THP“ a „D“.  

Do „THP“ části spadají všechny manažerské pracovní pozice - tzn. pozice, u kterých jsou 

na pracovních místech stanoveny kvalifikační požadavky zaměřené na zvládání 

rozhodovacích činností, řešení úkolů, vedení příslušných organizačních jednotek  

a podřízených zaměstnanců a dále administrativní pracovníci, zabezpečující běžnou 

operativu nebo specifické aktivity. Kategorii „D“ reprezentují zaměstnanci provozně 

železničních pozic, kteří zajišťují vlastní provoz a přepravu produktů po železnici. 

V diplomové práci byla provedena analýza členění pracovních pozic s rozdělením  

na klíčové manažerské a provozně železniční pozice s přesným výčtem, vzájemným 

porovnáním a detailními počty zaměstnanců, vykonávající tyto profese. Členění 

pracovních pozic společnosti UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o. považuji za dostatečně 

odpovídající. 

Další kapitolu diplomové práce věnuji otázce získávání nových zaměstnanců  

na pracovní pozice. Vhodný výběr uchazečů je jedním z prioritních cílů, zaměřený  

na získání takových pracovníků, kteří splňují definované požadavky na pracovních místech 

a u nichž je předpoklad pozitivního využití lidských zdrojů. Získávání a výběr 

zaměstnanců probíhá ve společnosti standardně, na základě dostupných informací 

z životopisů, výběrových pohovorů či metod skupinového výběru (Assessment centre).   

Ve své práci navrhuji způsob náboru absolventů středních škol pro klíčové pracovní pozice 

strojvedoucích a strojvedoucích traťové dopravy, kteří jsou kritickou skupinou z hlediska 

získávání a udržování kvalifikace. 

Předposlední část diplomové práce hodnotí způsoby motivace zaměstnanců 

společnosti. Motivace usměrňuje chování a jednání jedince za účelem dosažení určitého 

cíle. V pracovní sféře se jedná o takové stimuly, které zvyšují pracovní výkon včetně 

produktivity práce zaměstnanců. UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o. využívá nástrojů 

motivace na celkem dobré úrovni. Zavedla hmotné peněžité odměny (základní mzda, 
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individuální či skupinové prémie, MBO, atd.) a hmotné nepeněžité odměny (vzdělávání, 

rozvoj, jazyková výuka, zvyšování kvalifikace nebo pojištění odpovědnosti z výkonu 

povolání).  

Po zhodnocení realizovaných způsobů motivace zaměstnanců jsem došla k závěru, že 

některé prvky motivace ve společnosti chybí. Z tohoto důvodu jsem navrhla implementaci 

systému hodnocení zaměstnanců jako nástroje k ovlivňování výkonnosti a pracovní 

činnosti zaměstnanců. Vytvoření technické dokumentace (směrnice), je nezbytným 

předpokladem pro bezproblémové zavedení systému hodnocení zaměstnanců.  Dalším 

záměrem na doplnění motivačního programu společnosti je návrh určený pro klíčové 

manažerské pozice, který předpokládá vytvoření individuálních vzdělávacích programů  

a programů kariérového růstu. Jako poslední předkládám návrh stabilizačního programu 

pro klíčové provozně železniční pozice, založený na finančním ohodnocení dotčených 

profesí. 

Podle mého názoru a současných zdrojových možností společnosti UNIPETROL 

DOPRAVA, s.r.o., považuji navrhované programy za realizovatelné.  
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Příloha č. 2 

Výsluhové a jubilejní odměny 

 

Doba trvání pracovního 

poměru 

Výše jubilejní odměny 

podle doby trvání 

pracovního poměru 

Výše výsluhové odměny 

odchodu ze společnosti do 

důchodu (starobního, 

plného nebo částečného) 

5 -10  1.000,- 

10 2.000,- 1.000,- 

11  1.200,- 

12  1.400,- 

13  1.600,- 

14  1.800,- 

15 3.000,- 2.000,- 

16  2.200,- 

17  2.400,- 

18  2.600,- 

19  2.800,- 

20 4.000,- 3.000,- 

21  3.200,- 

22  3.400,- 

23  3.600,- 

24  3.800,- 

25 5.000,- 4.500,- 

26  5.000,- 

27  5.500,- 

28  6.000,- 

29  6.500,- 

30 6.000,- 7.000,- 

31  7.500,- 

32  8.000,- 

33  8.500,- 

34  9.000,- 

35 7.000,- 9.500,- 

36  10.000,- 

37  10.500,- 
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38  11.000,- 

39  11.500,- 

40 a více 8.000,- 12.000,- 

          Zdroj: [15] 
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Příloha č. 3 

 

Seznam pracovních pozic 

   Název pracovní pozice Počet 
Klíčová 
pozice 

Asistentka 1  

Controller 2  

Četař 1  

Dělník chemické výroby 7  

Dělník v dopravě - operátor 2  

Dispečer žel. provozu 10  

Dispečer žel. provozu střídač 1  

Ekonomicko-správní ředitel 1 x 

Elektromechanik 2  

Expedient, tranzitér 30  

Fakturantka 2  

Finanční specialista III 1  

Hospodářsko správní referent 3  

   Jednatel 3 x 

Laborant I 1  

Mechanik motorových lokomotiv 10  

Mistr / střídač 23  

    Mistr střídač 1  

Mistr komerce 2  

Mistr ložných manipulací 1  

Mistr vlečky 1  

Obchodní ředitel 1 x 

Operátor traťové dopravy 2  

Operátor velínář směny 4  

Operátor vozov. hospodářství Neratovice 1  

Operátor vozového hospodářství 3  

Plnič 1  

Plnič, posunovač 1 x 

Pomocník strojvedoucího 2  

Posunovač 33 x 

Posunovač multiprofesní 1 x 

Provozní zámečník 1  

Přední plnič 4  
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Referent obchodu 5  

Referent přepravy 13  

Revizní technik 4  

Ředitel provozního úseku 1 x 

Řidič čerpadla URACA 2  

Řidič SHV 1  

Signalista 21  

Signalista II. 2  

Skladník 2  

Specialista dopravy 1  

Specialista nájmů vozů 2  

Specialista pro externí zákazníky 1  

Specialista pro rozvojové aktivity 1  

Specialista technologie a investic dílen 1  

Specialista železniční dopravy 2  

Specialista železničních vozů 1  

Strojmistr 2  

Strojvedoucí 35 x 

Strojvedoucí traťové dopravy 19 x 

Střídač 1  

Svařeč 3  

Svářečský inženýr 1  

Technický ředitel 1 x 

Technik HV 2  

Technik mechanik III - hlavní mechanik 1  

Technik PSC 1  

Technolog dopravy 1  

Traťový vozmistr 3 x 

Vedoucí dílen 1  

Vedoucí dílen - LOKO 1  

Vedoucí dílen - VOZY 1  

Vedoucí dispečer železničního provozu 1  

Vedoucí odboru ekonomika 1  

Vedoucí odboru nájmů cisteren 1 x 

Vedoucí odboru pařící stanice 1  

Vedoucí odboru podpory prodeje 1 x 

Vedoucí odboru prodeje přeprav 1 x 

Vedoucí odboru přepravy a reklamací 1 x 

Vedoucí odboru traťové dopravy 1 x 

Vedoucí odboru údržby, investic a dílen 1 x 
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Vedoucí posunu 39 x 

Vedoucí posunu I 7 x 

Vedoucí posunu II. 4 x 

Vedoucí posunu multiprofesní 7 x 

Vedoucí posunu střídač 1 x 

Vedoucí právního odboru 1  

Vedoucí vlakový dispečer 1  

Vedoucí vozového hospodářství 1  

Vedoucí zámečník kolejových vozidel 2  

Vedoucí závodu Kralupy, Neratovice 1 x 

Vedoucí závodu Litvínov 1 x 

Vedoucí závodu Pardubice, Semtín 1 x 

Vlakový dispečer 4  

Vlečkový strojvedoucí-vozmistr multiprof 4 x 

Vozmistr 22 x 

Vozmistr multiprofesní 3 x 

Vozmistr, plnič 1 x 

Vrchní plnič 2  

Zámečník kolejových vozidel 12  

Železničář manipulant 4  

   Celkový součet: 419  

          Zdroj: [14] 

 


