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Anotace: 

 

Cílem této diplomové práce je provedení analýzy mzdového systému ve vybraném 

podniku. Na základě zjištěných výsledků je následně posouzeno, jak efektivní je stávající 

systém odměňování zaměstnanců. Práce je rozdělena do dvou částí.  

První část obsahuje stručné vysvětlení termínů, vztahujících se k problému, jako je 

například mzda, plat, odměna za práci a formy mezd. Tato část diplomové práce obsahuje 

také popis vybrané společnosti, na níž se provádí analýza. 

Druhá část práce obsahuje modelové příklady dvou vybraných prodejen podniku, na nichž 

je provedena analýza stávajícího systému odměňování a návrh nového fiktivního systému.  

Závěr práce obsahuje vyhodnocení a srovnání obou systémů odměňování včetně posouzení 

toho, který z nich je pro podnik vhodnější. 

 

Klíčová slova: mzda, plat, odměňování, mzdové formy, mzdový systém. 

 

 Summary: 

 

The objective of the diploma thesis is analysis of payroll system in the selected company.  

On the basis of detected results is in the thesis subsequently reviewed, how effective is the 

current system of remuneration in the payroll system.The work is divided into two parts. 

The first part includes a brief explanation of terms, relating to the issue, such as wage, 

salary, remuneration for work and forms of wages. This part of the diploma thesis contains 

also a description of the selected company, to which the analysis is carried out.  

The second part of the work provides the model examples of two selected stores of 

company, which carried out an analysis of the current system of remuneration and the 

proposal of a new, fictional, system. 

The conclusion of the work includes the evaluation and comparison of above-mentioned 

two systems of the remuneration and assess which one is more preferable for the company. 

 

keywords: wage, salary, remuneration for work, forms of wages, payroll system 
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1  Úvod  

Pro každý podnik představuje problematika týkající se pracovní síly tu 

nejdůležitější oblast, která nesmí být nikdy opomenutá, a společnost musí dbát o 

pravidelné vzdělávání pracovníků ŘLZ na vedoucích pozicích.  

Základní podmínkou úspěšného podnikání je nutnost uvědomit si hodnotu, kterou 

pro nás pracovní síly představují. Proto by nemělo být jediným cílem při vytváření 

mzdového systému podniku uspokojit pouze finanční potřeby podniku, ale také si udržet 

onu zmíněnou pracovní sílu. Existuje mnoho metod jak pečovat o své zaměstnance, a to 

nejen prostřednictvím mzdy. Podnikové vedení zaměřující se na lidské faktory může 

rozšířit podnikové vzdělávání, poskytnout zaměstnanecké výhody a využít také jiné formy 

odměňování, o kterých se mimo jiné budeme bavit v této práci. 

Samozřejmě je pro podnik hlavním cílem dosáhnout maximalizace zisku. Aby 

podnik vykazoval zisk, musí být jeho vynaložené náklady nižší než výnosy. Mzdové 

náklady představují velkou část celkových nákladů a je jasné, že podnik se snaží tyto 

mzdové náklady držet na minimální hranici. Jelikož je mzda pro zaměstnance významným 

motivačním faktorem pro to, aby práci vykonával dobře, měla by se v částce vyplacené 

mzdy odrazit skutečná hodnota práce vykonaná pracovníkem a zároveň by měla mzda plnit 

funkci stimulační. 

Jako cíl jsem si v této diplomové práci stanovila provést analýzu mzdového 

systému a na základě zjištěných poznatků zjistit, jak efektivní je stávající systém 

odměňování zaměstnanců.  

Práce bude rozdělena do dvou částí, kdy v té teoretické se pokusím o vysvětlení 

nejdůležitějších pojmů a používaných metod v dané problematice, jako je např. mzda a její 

funkce, mzdové formy a jiné. Také čtenáře seznámím s vybraným podnikem, se kterým 

budu po celou dobu spolupracovat a získávat podklady potřebné pro analýzu. 

Analýzu a následné vyhodnocení provedu ve druhé části diplomové práce. Jelikož 

má podnik několik vnitropodnikových předpisů a analýza jednotlivých předpisů by byla 

hodně rozsáhlá, vybrala jsem si pro analýzu pouze jeden, konkrétně vnitropodnikový 

předpis typu ,,A“, který upravuje odměňování zaměstnanců prodejen. Následně provedu 
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u dvou prodejen, za pomocí modelového příkladu, porovnání stávajícího a fiktivního 

systému odměňování, vyhodnotím oba tyto systémy a zjistím, který z nich je vhodnější. 
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2  Charakteristika vybrané společnosti 

Obchodní družstvo TEMPO se zabývá jak prodejem zboží denní potřeby, tak i 

prodejem stavebnin. Dále tato firma provozuje i velkoobchody, ze kterých zásobuje řadu 

velkoodběratelů. Toto zásobování probíhá buď přímo, nebo prostřednictvím CASH & 

CARRY. [8] 

2.1 Historie zvolené společnosti 

Počátek vzniku obchodní společnosti TEMPO se datuje již k roku 1919, kdy v 

Ostravě vzniklo družstvo s názvem Budoucnost. Poté došlo k jeho postupnému rozšíření na 

celou Moravu.  V Opavě byla zřízena samostatná divize, a to z toho důvodu, že tam mělo 

družstvo jedno z největších zastoupení.  

Ovšem během války došlo ze strany německých úřadů k zákazu provozování 

činnosti družstva a samozřejmě to s sebou neslo i rozdělení stávajícího majetku. Tato 

situace se po skončení války změnila a činnost družstva byla opět obnovena. Bohužel 

vlivem války došlo ke zničení téměř poloviny majetku. 

Spotřební družstvo pod názvem Jednota se sídlem v Opavě působí od roku 1957. 

Do roku 1989 bylo v opavské Jednotě zaměstnáváno zhruba na 3000 lidí. V té době bylo 

v provozu kolem 500 jednotek a obrat se pohyboval na podobné úrovni jako je tomu dnes. 

Později po racionalizaci činností došlo ke snížení počtu zaměstnanců, a to na počet 714. 

Družstvo v současné době provozuje celkem 98 prodejen. V roce 2006 došlo ke změně 

názvu družstva ze strany shromáždění delegátů společnosti a nyní vystupuje pod názvem 

TEMPO, obchodní družstvo. [8] 

2.2 Organizační struktura OD TEMPO 

Volenými orgány jsou podle ustanovení obchodního zákoníku týkajících se 

družstev:  

a) shromáždění delegátů, 

b) představenstvo, 

c) kontrolní komise, 

d) DV při prodejnách družstva. [7] 
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Shromáždění delegátů je vrcholovým orgánem družstva. Tento nejvyšší orgán má 

právo jak přijímat, tak i měnit stanovy společnosti, rozhodovat o důležitých úkonech jako 

je např. sloučení, rozdělení či zrušení družstva, svolávat představenstvo, rozhodovat o 

různých pronájmech nebo prodeji podnikových prostor apod. [7] 

Představenstvo družstva tvoří 9 členů a má právo volit a odvolávat ze svých řad 

předsedu a místopředsedu. Podle obchodního zákoníku by mělo dojít ke schůzi 

představenstva alespoň 1 krát za měsíc. [7] 

Kontrolní komisi tvoří také 9 členů a je to důležitý kontrolní orgán celého 

družstva. Při kontrole dozoruje veškerou činnost družstva, zejména dodržení stanov. 

Následně zjištěné výsledky zhodnotí a podají představenstvu zprávu o zjištěných 

výsledcích a navrhovaných nápravných opatřeních. [7] 

DV neboli dohlížecí výbory musí mít nejméně 3 členy a jsou to místní orgány, 

které mají za úkol sledovat úroveň poskytovaných služeb v provozních jednotkách 

družstva. V případě nalezení nedostatků jsou DV povinny informovat představenstvo 

družstva. V neposlední řadě se také DV zajímají o členství v družstvu. Dohlížecí výbory 

přijímají nové členy a také kontrolují včasné splacení všech členských vkladů. [7] 

V této době eviduje obchodní družstvo TEMPO okolo 8400 členů. Povinností 

každého člena mimo jiné je, dle stanov společnosti, uhradit členský vklad ve výši 

1 000 Kč. [7] 

2.3 Zaměstnanecká politika 

Ke konci roku 2010 podnik evidoval 685 zaměstnanců ve fyzických osobách. 

Tento celkový počet tvořilo cca 93 % žen. THP bylo v podniku v roce 2010 95, obchodně-

provozních 519 a ostatních zaměstnanců 71. Od roku 2009 do posledního dne roku 2010 

došlo k poklesu pracovníků o 25 osob, z toho 2 THP, 15 obchodně-provozních 

zaměstnanců a 8 ostatních zaměstnanců. [7] 
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Průměrný přepočtený počet zaměstnanců: [7] 

rok 2010 – 634 zaměstnanců 

rok 2011 – 624 zaměstnanců 

Průměrná měsíční produktivita práce na jednoho zaměstnance. [7] 

145 tis. Kč (rok 2010) 

147 tis. Kč (rok 2011) 

Fluktuace: Počet výstupů/ průměrný počet zaměstnanců ve fyzických osobách. [7] 

31,80 % (rok 2010) 

28,70 % (rok 2011) 

 

 

 

Graf. 2 Grafické vyjádření struktury zaměstnanců v roce 2010. 
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Obr. 1 Grafické znázornění struktury zaměstnanců v roce 2009 Obr. 1 Grafické vyjádření struktury zaměstnanců v roce 2009. Graf. 1 Grafické vyjádření struktury zaměstnanců v roce 2011. 
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3  Systém odměňování 

Odměňování pracovníků spadá pod jednu z nejstarších a nejdůležitějších 

personálních činností. [1] 

Samotné odměňování pracovníků v podniku nepředstavuje pouze mzdu nebo jiné 

hotovostní odměny, které poskytuje zaměstnavatel svým zaměstnancům na základě 

vykonané práce. Do dnešní doby prošel proces odměňování modernizací a je mnohem 

širší. Tento postup zahrnuje povýšení, pochvaly a jiné zaměstnanecké výhody. [1] 

Podnikové odměny je možné zařadit do 2 skupin:  

1) vnitřní, 

2) vnější. [1] 

Ad. 1) Vnitřní odměny nejsou hmotné povahy, a proto se může zdát, že nejsou 

dostatečně důležité. Opak je ovšem pravdou. Tomuto druhu odměn se čím dál více věnuje 

větší a větší pozornost. Tyto odměny přináší pracovníkovi spokojenost s vykonávanou 

prací, příjemné pocity, které u zaměstnance vyplynou z možnosti účastnit se na důležitých 

úkolech a činnostech. A v neposlední řadě také pochvaly, uznání z okolí a dosažení 

stanovených cílů. [1] 

Ad. 2) Vnější odměny se od těch vnitřních liší svou podobou. Jsou více či méně 

hmatatelné a pro pracovníka mohou představovat např. přidělení lépe vybavené kanceláře, 

přidělení stroje nebo zařízení atd. [1] 

Jak je již zřejmé, podnik má při volbě odměňování zaměstnanců na výběr 

z mnoha možností. Je proto důležité nejen jaké formy odměn organizace zvolí, ale i jaké 

pravidla, nástroje a postupy vedení použije v systému odměňování jednotlivých 

zaměstnanců. [1] 

Pro správné nastolení procesu odměňování si podnik musí položit základní otázku 

týkající se hlavních úkolů systému odměňování. 

,,Jaké jsou úkoly systému odměňování?‘‘ [1] 

1. Snaha o přilákání potřebného počtu pracovníků s požadovanou kvalifikací. [1] 

2. Udržet si žádoucí zaměstnance. [1] 

3. Odměňovat zaměstnance dle jejich výkonu a úsilí. [1] 

4. Sloužit jako motivace pro další úspěšné činnosti vykonané pracovníky. [1] 
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5. Akceptovat právní normy a zákony apod. [1] 

3.1 Mzda a její funkce 

Pojem mzda se používá jako označení pro poskytnutou odměnu za vykonanou 

práci. Tento pojem můžeme chápat i v rozsáhlejším smyslu, a to tak, že mzda slouží k 

,,označení odměny za práci ze závislé činnosti v obecné rovině “ [2] 

 

Dle zákoníku práce rozlišujeme dvě oblasti odměn z pracovního poměru. Tyto 

oblasti byly v dřívější době upravovány dvěma samostatnými zákony:  

1) zákon o mzdě, 

2) zákon o platu. [6] 

Přičemž zákon č.1/1992 Sb., o mzdě byl dne 1. 1. 2007 zrušen předpisem 

262/2006 Sb. [6] 

 Zákon č.143/1992 Sb., o platu a odměňování pracovníků. Ovšem tento zákon se 

již zabýval rozpočtovými a dalšími organizacemi, a to z toho důvodu, že v těchto 

organizacích a orgánech je odměňování pracovníků provázáno se státním rozpočtem. [1] 

Tomší mzdu definuje jako ,,peněžité plnění a plnění peněžité hodnoty 

(naturální mzda) poskytované zaměstnavatelem zaměstnanci za práci, není-li v zákoně č. 

262/2006Sb., Zákoníku práce dále stanoveno jinak. Mzda se poskytuje podle složitosti, 

odpovědnosti a namáhavosti práce, podle obtížnosti pracovních podmínek, podle pracovní 

výkonnosti a dosahovaných pracovních výsledků.“ [3] 

 

Funkce mzdy:  

a) alokační, 

b) vyrovnávací, 

c) selektivní. [5] 

 

Mzda s alokační neboli směrovací funkcí má za úkol přesouvat pracovníky tím 

směrem, kde je nejvyšší mzdová úroveň. Pokud se na alokační funkci podíváme z pohledu 

samotného pracovníka, tak se jedná o snahu prodat svou pracovní sílu a vlastnosti za co 

nejlepších podmínek. [5]  

http://www.esipa.cz/sbirka/SBSRV.DLL/sb?DR=SB&CP=2006s262
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Vyrovnávací funkce - dochází ke stanovení ceny práce neboli mzdy, a to 

v určitém časovém úseku. Díky tomu dojde k vyrovnání vztahu mezi nabídkou a 

poptávkou. Vzniklá cena je vlastně cena rovnováhy časového úseku a dané části trhu 

práce. [5]  

 

Selektivní funkce mzdy má za úkol vymezit a rozdělit podniky dle schopnosti 

zhodnocení jejich mzdových nákladů. Podniky je buďto dokážou efektivně zhodnotit, nebo 

naopak tuto schopnost nemají. [5]  

3.2 Mzdové formy 

Hlavním úkolem mzdových forem je „mzdově ocenit výsledky práce 

pracovníka“[1] 

 

Ty nejpoužívanější jsou: [1] 

 časová mzda 

 úkolová mzda 

 podílová mzda 

 

Časová mzda – takto nazývaná mzda je částka, která je buď hodinová, týdenní 

nebo měsíční a pracovník jí dostává za odvedenou práci. Zaměstnanců dělnické kategorie 

se týká většinou hodinová mzda a u nedělnických kategorií měsíční mzda. [1] 

 

Úkolová mzda – jedná se o nejjednodušší a nejvíce používaný typ pobídkové 

formy. Ve většině případů se tato forma používá pro dělnické práce a dochází 

k odměňování zaměstnanců za každou jednotku odvedené práce. Tvorba vyplácené částky 

je snadná a tvoří se vynásobením počtu odpracovaných jednotek a danou sazbou za 

jednotku práce. [1] 

 

Podílová (provizní) mzda – tato mzda bývá uplatňována v obchodních činnostech 

a jedná se o odměňování pracovníků na základě množství prodaného zboží či služeb. 

Existují dva způsoby vyplácení podílové mzdy. První varianta odměňuje zaměstnance 
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pouze na základě prodaného zboží a u druhé varianty má pracovník garantovanou výši 

platu a k této částce mu je vyplacena provizní částka za množství zboží, které prodá. [1] 

 

Ostatní mzdové formy:  

 mzdy za očekávané výsledky práce,  

 dodatkové mzdové formy – (prémie, osobní ohodnocení, odměňování 

zlepšovacích návrhů, akcie, příplatky, atd.). [1] 

 

3.3 Mzdový systém a jeho tvorba 

V oblasti mzdové politiky slouží mzdový systém jako:  

 nástroj pro alokaci finančních prostředků na mzdy vyplácené podnikem a jiné 

odměny pracovníkům, 

 prvek pro stimulování pracovníků k dosažení podnikem stanovených cílů, 

 důležitý nástroj pro regulaci personálních výdajů 

 předmět ochrany zaměstnanců v oblasti mezd. [1] 

 

Tvorba mzdového systému 

Při tvorbě mzdového systému daného podniku je třeba hned ze začátku provést 

rozbor vnitřních podmínek, které Tomší definuje jako ,,ekonomické a obchodní situace 

organizace, sociálně psychologické podmínky zaměstnavatele či existence a působnost 

odborové organizace.“ [3]  

Dalším důležitým krokem při vytváření mzdového systému je analýza vnějšího 

faktoru, kterým je ,,tržní prostředí, charakterizované stavem a vývojem nabídky a poptávky 

na tuzemském a zahraničním trhu, vývojem a zajištěním odbytu, dostupností a podmínkami 

pro získání finančních a kapitálových zdrojů, vývojem cen surovin, materiálu atd.“ [3] 
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4  Analýza současného stavu  

 

V mnou zvoleném podniku působí nezávislý odborový svaz a mzdové předpisy i 

uzavřená Kolektivní smlouva je dílem koncese společného vyjednávání. 

 

4.1 Katalog prací a mzdová ujednání společnosti 

Katalog prací představuje závazný předpis, sloužící pro všechny zaměstnance 

družstva. Společnost zařazuje své pracovníky do funkcí a tarifních stupňů dle sjednaného 

druhu práce, který je uveden v pracovní smlouvě. Pro výkon dané funkce a sjednané 

pracovní činnosti jsou v katalogu rovněž uvedeny kvalifikační předpoklady. V případě, 

kdy dojde k neplnění vzdělání a praxe od 5. tarifního stupně a výše, může předseda 

představenstva udělit výjimku. Od 4. tarifního stupně a níže tuto výjimku uděluje vedoucí 

úseků. [9] 

 

Základní mzda 

Zaměstnanci jsou rozdělení do jednotlivých tarifních stupňů dle pracovní funkce, 

viz příloha č. 1 v závislosti na vzdělání a požadované praxi. [9] 

Každý zaměstnanec má právo na základní mzdu, jejíž rozpětí je uvedené v příloze 

č. 2 [9] 

 

Mzdová ujednání: 

Nedílnou součástí mzdových ujednání jsou platné vnitropodnikové mzdové 

předpisy. Tyto předpisy byly schváleny zaměstnavatelem a závodním výborem 

odborového svazu. [9] 

Mzdová ujednání se vztahují na všechny zaměstnance, kteří jsou odměňováni 

podle vnitropodnikových mzdových předpisů. Vnitropodnikových mzdových předpisů má 

družstvo celkem 7. Konkrétně: [9] 

 vnitropodnikový mzdový předpis A (maloobchod), 

 vnitropodnikový mzdový předpis B (velkoobchodní sklady), 
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 vnitropodnikový mzdový předpis C (ústředí předsedy ZV NOS a členové 

představenstva a KK), 

 vnitropodnikový mzdový předpis D (ostatní zaměstnanci), 

 vnitropodnikový mzdový předpis E (zaměstnanci odměňováni smluvní mzdou), 

 vnitropodnikový mzdový předpis F (prémiový řád), 

 vnitropodnikový mzdový předpis G (mimořádné odměny). [9] 

Mzdová ujednání podniku řeší kromě mzdy a mzdových předpisů také práva a 

podmínky týkající se: 

a) Dovolená na zotavenou. 

Dovolená na zotavenou se sjednává pro všechny zaměstnance družstva v délce 5 

týdnů. [9] 

b) Práce přesčas. 

Nařízená práce přesčas nesmí u zaměstnance činit více než 8 hodin v jednotlivých 

týdnech a 150 hodin v kalendářním roce. Do počtu hodin nejvýše přípustné práce 

přesčas v období 26 týdnů se nezahrnuje práce přesčas, za kterou bylo 

pracovníkovi poskytnuto náhradní volno. Celkový rozsah přesčasové práce se 

sjednává v kalendářním roce do výše 416 hodin za rok, a to pro zcela mimořádně 

nezbytné případy. Tyto nezbytné případy musí být vždy předem projednány 

zaměstnavatelem společně se závodním výborem. [9] 

c) Mzda a náhradní volno za práci přesčas. 

Za dobu práce vykonané přesčas náleží zaměstnanci mzda, na kterou mu vznikl 

nárok a příplatek ve výši 25 % průměrného výdělku. Takový příplatek náleží 

zaměstnanci pouze tehdy, pokud se nedohodl se zaměstnavatelem na poskytnutí 

náhradního volna v rozsahu konané práce přesčas místo zmiňovaného příplatku. 

Toto náhradní volno musí být zaměstnanci poskytnuto nejdéle do konce třetího 

kalendářního měsíce po výkonu práce přesčas. [9] 

d) Mzda a náhrada mzdy za svátek. 

Svátky jsou stanoveny zákonem. Za dobu práce ve svátek náleží zaměstnanci 

dosažená mzda a náhradní volno v rozsahu práce konané ve svátek. Opět mu 

musí být toto volno poskytnuto nejpozději do konce třetího kalendářního měsíce 

následujícího ihned po výkonu práce ve svátek. Po celou dobu, kdy zaměstnanec 

čerpá náhradní volno, mu přísluší náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku. [9] 
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e) Mzda za práci ve ztíženém prostředí. 

Zaměstnavatel momentálně nemá žádné pracoviště, kdy je povinen ze zákona 

poskytnout příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí. [9] 

V případě vzniku takového pracoviště by činil příplatek 10 % základní sazby 

minimální mzdy. Zaměstnavatel poskytuje nad rámec zákona zaměstnancům 

v prostorách chlazeného a mrazeného skladu VO Hlučín příplatek, který je ve výši 

6,50 Kč za odpracovanou hodinu. V maloobchodě je dle stanoveného režimu 

směn zaměstnancům poskytován příplatek nad rámec zákona pří dělené směně ve 

výši 10 Kč/den. [9] 

f) Mzda za práci v sobotu a v neděli. 

Za dobu odpracovanou v sobotu či neděli přísluší pracovníkům celá výše dosažené 

mzdy a příplatek ve výši 10 % průměrného výdělku. [9] 

g) Překážky v práci na straně zaměstnavatele. 

V případě kdy zaměstnanec nemůže vykonávat práci z důvodu překážky na straně 

zaměstnavatele a pokud nedošlo k přeložení pracovníka na jinou práci, náleží mu 

náhrada ve výši 100 % průměrného výdělku. [9] 

h) Překážky na straně zaměstnance. 

K důležitým zákonným omluveným osobním překážkám v práci patří: 

 dočasná pracovní neschopnost, 

 mateřská a rodičovská dovolená, 

 jiné důležité osobní překážky, 

 překážky z důvodu obecného zájmu (výkon veřejné funkce, činnosti 

vedoucích táborů pro děti, člen volební komise). [9] 

Omluvené překážky na straně zaměstnance s náhradou mzdy sjednané družstvem 

jsou: 

 školení, 

 slavnostní setkání, 

 jednání a volba volených orgánů odborové organizace, 

 jednání volených orgánů družstva. [9] 
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i) Splatnost mzdy. 

Mzda je splatná po vykonání práce v termínu, který je určený zaměstnavatelem po 

předchozí dohodě s odborovým orgánem. [9] 

j) Výplata mzdy. 

Mzda se vyplácí v penězích, v pracovní době: 

 bezhotovostně, 

 v hotovosti. [9] 

 

4.2  Systém odměňování zaměstnanců typu A 

V této části diplomové práce se pokusím stručně analyzovat systém odměňování 

zaměstnanců typu A. [10] 

 

Tento uplatňovaný systém odměňování se vztahuje na všechny zaměstnance 

prodejen podílející se na tvorbě maloobchodního obratu. [10] 

Formy mzdy:  

a) kolektivní procentní mzda, 

b) časová měsíční mzda, 

c) smluvní mzda. [10] 

ad a) kolektivní procentní mzda- okruh zaměstnanců, kteří jsou odměňováni kolektivní 

procentní mzdou, tvoří obchodně provozní a vedoucí obchodně provozní zaměstnanci, 

kteří se podílejí na tvorbě maloobchodního obratu. [10] 

Výpočet sazby:  [10] 

Sazba  
        í         ě      ů                

                                           
 [%] 

Sazby pro odměňování:  

Skupinová sazba je stanovena jednotlivě pro každý typ prodejny. Prodejny jsou 

rozděleny následovně:   

 typ TUTY, TIP, PJ 207, 

 typ B, 

 typ C, 
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 stavebniny (PJ488, 489). [10] 

 Individuální sazba se uplatňuje u prodejen PJ 470, 571, 572, 586, 563, 700 TERNO. 

[10] 

Obecná ustanovení: 

Sazby jsou stanoveny do odvolání a lze je měnit na základě změny typu prodejny 

nebo v případě, kdy dojde k chybnému stanovení sazby.  Mzda nezahrnuje náhradu mzdy, 

příplatky a odměny. Na kolektivní mzdě se nepodílí zaměstnanci ve smluvní mzdě a 

vedoucí na zapracování, kteří jsou odměňování časovou mzdou. [10] 

Výpočet kolektivní procentní mzdy:  

Kolektivní procentní mzda, kterou jsou odměňováni zaměstnanci do výše 

uvedených funkcí, je vypočtena z dosaženého maloobchodního obratu v měsíci 

násobeného stanovenou sazbou v %. [10] 

Rozdělení kolektivní procentní mzdy:  

Jedním z důležitých úkolů každého vedoucího prodejny je zajištění tarifní mzdy 

za dobu odpracovanou na tvorbě maloobchodního obratu včetně mzdy za práci přesčas 

určenou k proplacení.  Další neméně důležitou povinností je rozdělení kolektivní procentní 

mzdy.  V případě že kolektivní procentní mzda pokrývá pouze tarifní mzdy a mzdy za 

práci přesčas zaměstnanců, nelze ji přerozdělovat. Dále může vzniknout problém, kdy 

kolektivní procentní mzda nepokryje tarifní mzdu a mzdu za práci přesčas. V tomto 

případě dochází k doplacení z nákladů družstva. Pokud ovšem kolektivní procentní mzda 

je vyšší než tarifní mzdy, je povinností vedoucího prodejny rozdělit zůstatek. [10] 

Vedoucímu prodejny přiznává podíl z kolektivní procentní mzdy vedoucí 

provozního střediska. [10] 

Vedoucí prodejny rozděluje zůstatek kolektivní mzdy zástupcům vedoucího prodejny dle: 

- plnění pracovních úkolů, pracovní morálky, přístupu k zákazníkům,  

- účasti na dělených směnách. [10] 
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Krácení procentní sazby: 

Vedoucí provozního střediska má právo zaměstnancům krátit přiznaný podíl z 

kolektivní procentní mzdy z důvodu zjištěných nedostatků. Za nedostatky se v tomto 

případě rozumí např. nedodržení hygienických předpisů nebo špatně oceněné zboží. 

V tomto případě ovšem musí dodržet tarifní mzdu za odpracovanou dobu. Toto krácení 

musí být vždy důkladně odůvodněno. [10] 

ad b) Časová měsíční mzda se týká zaměstnanců u nově otevíraných prodejen, vedoucích 

na zapracování a zaměstnanců stavebnin. [10] 

ad c) Smluvní mzda se stanoví výjimečně u funkce vedoucí prodejny. Toto stanovení 

probíhá na základě návrhu vedoucího provozního úseku a po schválení předsedy 

představenstva. [10] 

 

4.3 Modelový příklad 

Pro detailnější analýzu mzdového systému vybrané společnosti jsem zvolila 

nastolení modelového příkladu odměňování zaměstnanců typu A. Jak již bylo zmíněno 

podnik pro odměňování zaměstnanců maloobchodu používá kolektivní procentní mzdu.  

Abychom lépe a přesněji zjistili, jak účinný a efektivní je systém odměňování 

formou kolektivní procentní mzdy, vybrala jsem dva typy prodejen, u kterých provedu 

analýzu odměňování kolektivní procentní mzdou, a u obou stejných prodejen nastolím také 

novou formu mzdy, konkrétně měsíční časovou mzdu včetně prémií, a opět provedu 

analýzu nového mzdového systému.  

Následně porovnám zjištěné poznatky a zjistím, jaké klady, případně zápory 

budou mít odlišné způsoby odměňování zaměstnanců. 

Pro analýzu systému odměňování je potřeba znát přesné zařazení zaměstnanců 

maloobchodu viz příloha č. 3. 

Pro již zmíněnou analýzu jsem zvolila dvě prodejny, konkrétně prodejny typu A, 

TUTY v Hradci nad Moravicí a v Hati. Analýzu provedu zpětně za rok 2010 a 2011. 
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V následující tabulce je znázorněna výše měsíčních obratů v jednotlivých 

měsících a letech a plnění MO. Toto plnění představuje srovnání skutečného dosaženého 

MO daného měsíce ve sledovaném roku s MO stejného období roku předešlého. Pro 

výpočet plnění MO 2010 je potřeba znát výše MO v jednotlivých měsících roku 2009. 

Tyto MO jsou uvedeny v příloze č. 4. 

 

Tab.  1 Plnění maloobratu [11] 

  

(Obrat v tis. Kč, 

plnění) 

Hradec nad 

Moravicí 555 

(Obrat v tis. Kč, 

plnění) 

Hať 

591 

leden 

MO 2010 1 553 1 531 

MO 2011 1 784 1 515 

Plnění MO 2010   91,4 % 100,2 % 

Plnění MO 2011 114,9 %   99,0 % 

únor 

MO 2010 1 528 1 507 

MO 2011 1 784 1 437 

Plnění MO 2010   90,7 % 101,3 % 

Plnění MO 2011 116,8 %   95,4 % 

březen 

MO 2010 1 807 1 707 

MO 2011 2 051 1 658 

Plnění MO 2010    95,8 % 96,0 % 

Plnění MO 2011 113,5 % 97,1 % 

duben 

MO 2010 1 851 1 712 

MO 2011 2 150 1 813 

Plnění MO 2010    93,5 %    91,5 % 

Plnění MO 2011 116,2 % 105,9 % 

květen 

MO 2010 1 944 1 692 

MO 2011 2 348 1 837 

Plnění MO 2010 103,2 %   97,0 % 

Plnění MO 2011 120,8 % 108,6 % 
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červen 

MO 2010 2 019 1 844 

MO 2011 2 635 1 745 

Plnění MO 2010 106,3 % 108,9 % 

Plnění MO 2011 130,5 %   94,6 % 

červenec 

MO 2010 2194 1 912 

MO 2011 2 642 1 878 

Plnění MO 2010   99,4 %  98,7 % 

Plnění MO 2011 120,4 % 98,2 % 

srpen 

MO 2010 2 191 1 745 

MO 2011 2 673 1 851 

Plnění MO 2010 108,7 % 94,0 % 

Plnění MO 2011 122,0 % 106,1 % 

září 

MO 2010 1 959 1 665 

MO 2011 2 430 1 758 

Plnění MO 2010 107,8 %   96,7 % 

Plnění MO 2011 124,0 % 105,6 % 

říjen 

MO 2010 2 007 1 703 

MO 2011 2 249 1 669 

Plnění MO 2010 108,2 % 93,2 % 

Plnění MO 2011 112,1 % 98,0 % 

listopad 

MO 2010 1 862 1 628 

MO 2011 2 235 1 643 

Plnění MO 2010 109,7 %   96,3 % 

Plnění MO 2011 120,0 % 100,9 % 

prosinec 

MO 2010 2 153 2 001 

MO 2011 2 445 1 817 

Plnění MO 2010 112,9 % 103,5 % 

Plnění MO 2011 113,6 %   90,8 % 
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Provozovna: 555 Hradec Nad Moravicí 

Tab.  2  Zaměstnanci prodejny 555[11] 

evid. č. pracovníka 
prac. 

poměr 

evid. 

počet ve 

fyzických 

osobách 

průměr. 

evid. 

počet ve 

fyzických 

osobách 

průměr. 

evid. počet 

přepoč.  na 

plně 

zaměstnané 

profese 

18599 HPP 1 1 0,88 prodavač 

14873 HPP 1 1 0,88 pokladník 

13303 HPP 1 1 0,88 prodavač 

7744 HPP 1 1 0,88 vedoucí 

16060 HPP 1 1 1 vedoucí 

17961 HPP 1 1 0,88 pokladník 

6658 HPP 1 1 0,88 pokladník 

9586 HPP 1 1 0,88 vedoucí 

18518 HPP 1 1 0,88 pokladník 

9302 HPP 1 1 0,88 prodavač 

 

1) Kolektivní procentní mzda: 

Tento způsob odměňování se vztahuje na všechny zaměstnance prodejen 

podílejících se na tvorbě maloobchodního obratu. Zaměstnancům zařazených do funkcí 

uvedených v předchozí tabulce je kolektivní procentní mzda vypočtena z dosaženého 

maloobchodního obratu v měsíci násobeného stanovenou sazbou v %. Poté následuje 

rozdělení kolektivní procentní mzdy. Ten je povinen nejen zajistit zaměstnancům tarifní 

mzdu za odpracovanou dobu, ale v případě, že tarifní mzdy včetně práce přesčas 

nepřekračují výši kolektivní procentní mzdy, pak dochází k rozdělení zůstatku. Zůstatek 

vedoucí rozděluje svým zaměstnancům dle svého vlastního uvážení. [10] 

 

Sazba pro odměňování – tato prodejna je zařazena ve skupině prodejen TUTY, 

sazba tedy činní 5,02 % z obratu. Výpočet této sazby byl vysvětlen již v podkapitole 4.2 
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ve výpočtu sazby. Jak již bylo zmíněno, sazba zůstává stejná do odvolání či případné 

změny. [10] 

Měsíční mzdové náklady (2010, 2011): 

Kolektivní procentní mzda: 

Nejdříve musí být vypočtena pevná výše měsíčních mzdových nákladů dle 

příslušných tarifů u jednotlivých pracovních funkcí. 

Funkce: prodavač 

Tab.  3 Měsíční mzdové náklady prac. funkce: prodavač  

č. 

zaměstnance 

 

prac. 

úvazek 

 měsíční 

tarifní 

mzdy [Kč] 

18599 0,88   7 128 

13303 0,88   7 128 

9302 0,88   7 128 

Suma:  21 384  

 

V předchozí tabulce jsou uvedeny náklady na měsíční mzdy pracovní funkce 

prodavač. Jelikož tato prodejna zaměstnává zaměstnance na zkrácený úvazek, musí dojít 

k přepočtení jeho pracovní doby.  

Výše měsíční tarifní mzdy se vypočte dle vzorce:  
    

    
×33, kdy hodnota čitatele 

vyjadřuje minimální tarifní mzdu, jmenovatel představuje pracovní dobu plného úvazku a 

hodnota 33 představuje přepočtenou pracovní dobu na zkrácený úvazek. 

 (Pevný 1,0 = 37,5 h/týden) plná výše měs. tarifu. [10] 

 (Zkrácený 0,88 = 33 h/týden) částečná výše měs. tarifu. [10] 
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Funkce: pokladní 

Tab.  4 Měsíční mzdové náklady prac. funkce: pokladní  

č. 

zaměstnance 

 

prac. úvazek 

měsíční 

tarifní mzdy 

[Kč] 

14873 0,88   7 128 

17961 0,88   7 128 

6658 0,88   7 128 

18518 0,88   7 128 

Suma:  28 512 

  

Opět bylo v předchozí tabulce znázorněno, jakou hodnotu tvoří měsíční mzdové 

náklady dle tarifů, tentokrát u funkce pokladní. I u této pracovní funkce není žádný 

zaměstnanec zaměstnán na plný úvazek, ale pouze na zkrácený. U následující pracovní 

pozice již je jeden pracovník zaměstnán na plný úvazek, tudíž mu náleží tarifní mzda ve 

výši 12 500 Kč. Tuto částku jsme vypočetli dle vzorce:  
     

    
×33. 

Funkce: vedoucí 

Tab.  5 Měsíční mzdové náklady prac. funkce: vedoucí  

č. 

zaměstnance 

 

pracovní 

úvazek 

měsíční 

tarifní 

mzdy [Kč] 

13303 0,88 11 000 

16060 1,00 12 500 

9586 0,88 11 000 

Suma:  34 500 

 

Celková výše měsíčních tarifních mezd všech pracovních funkcí je 84 396 Kč. 

Tuto částku jsme zjistili sečtením jednotlivých měsíčních tarifních mezd, které jsou 

uvedené v předchozích tabulkách. Při výpočtu těchto tarifních mezd jsem zanedbávala 

náklady na náhradu za nemoc, dovolenou apod. Částka 84 396 Kč je mzda, která musí být 

zaměstnancům vyplacena v každém případě. Zaměstnanci jsou odměňováni kolektivní 

pracovní mzdou, která se vypočte z obratu. V případě že kolektivní procentní mzda je 

menší než měsíční tarifní mzdy, dochází k doplacení na náklady podniku. 
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Tab.  6 Výše kolektivní procentní mzdy v jednotlivých měsících v roce 2010  

měsíc obrat v Kč 

výše kolektivní % 

mzdy 

(5,02 % z obratu) 

v Kč 

měsíční 

tarifní mzdy 

v Kč 

zůstatek 

k rozdělení 

v Kč 

leden 1 553 000   77 961 84 396  -6 435 

únor 1 528 000   76 706 84 396  -7 690 

březen 1 807 000   90 711 84 396   6 315 

duben 1 851 000   92 920 84 396   8 524 

květen 1 944 000   97 589 84 396 13 193 

červen 2 019 000 101 354 84 396 16 958 

červenec 2 194 000 110 139 84 396 25 743 

srpen 2 191 000 109 988 84 396 25 592 

září 1 959 000   98 342 84 396 13 946 

říjen 2 007 000 100 751 84 396 16 355 

listopad 1 862 000   93 472 84 396   9 076 

prosinec 2 153 000 108 081 84 396 23 685 

  

V roce 2010 došlo k doplácení částky na náklady podniku ve dvou měsících, 

konkrétně v lednu a únoru. V těchto měsících výše kolektivní procentní mzdy nepokryla 

výši tarifních mezd. Ke vzniku této situace došlo z důvodu malé výše obratu v měsících 

leden a únor, kdy se výše obratu pohybovala v rozmezí od 1 528 000 Kč do 1 553 000 Kč. 

Ve třetím sloupci jsou znázorněny jednotlivé hodnoty, které tvoří kolektivní 

procentní mzdu. Tato kolektivní mzda se pohybovala v roce 2010 v rozmezí od 76 706 Kč 

do 110 139 Kč. Jak již bylo zmíněno, výše kolektivní procentní mzdy pokryla výši měsíční 

tarifní mzdy ve všech měsících, kromě měsíců leden a únor, kdy muselo dojít k doplacení 

na náklady podniku. 

Poslední sloupec slouží pouze informačně pro zjištění, jaká výše kolektivní 

procentní mzdy se přerozdělovala mezi pracovníky, případně kolik podnik musel doplácet.  
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Tab.  7 Výše kolektivní procentní mzdy v jednotlivých měsících v roce 2011 

měsíc obrat v Kč 

výše kolektivní % 

mzdy (5,02 % 

z obratu) v Kč 

měsíční 

tarifní mzdy 

v Kč 

zůstatek 

k rozdělení 

v Kč  

leden 1 784 000   89 557 84 396   5 161 

únor 1 784 000   89 557 84 396   5 161 

březen 2 051 000 102 960 84 396 18 564 

duben 2 150 000 107 930 84 396 23 534 

květen 2 348 000 117 870 84 396 33 474 

červen 2 635 000 132 277 84 396 47 881 

červenec 2 642 000 132 628 84 396 48 232 

srpen 2 673 000 134 185 84 396 49 789 

září 2 430 000 121 986 84 396 37 590 

říjen 2 249 000 112 900 84 396 28 504 

listopad 2 235 000 112 197 84 396 27 801 

prosinec 2 445 000 122 739 84 396 38 343 

 

V roce 2011 se obraty prodejny pohybovaly v rozmezí od 1 784 tis. Kč do 2 673 

tis. Kč. Opět můžeme v předchozí tabulce vidět výši kolektivních procentních mezd 

v jednotlivých měsících. V tomto roce nemusel podnik doplácet žádný rozdíl.  

 

Fiktivní časová mzda 

Tento způsob odměňování u zaměstnanců maloobchodu podnik užívá pouze u 

nově otevíraných prodejen, pro odměňování vedoucích na zapracování a u zaměstnanců 

stavebnin.  Zaměstnancům náleží základní tarifní mzda dle odpracované doby včetně 

prémií. Výši a podmínky pro získání prémií v podniku upravuje prémiový řád dle 

vnitropodnikového mzdového předpisu F. [10] 

Prémie zaměstnanců prodejen přísluší k měsíční časové mzdě a jsou individuální. 

K vyplácení prémií dochází každý měsíc. [10] 

 Já v této práci tuto formu odměňování zavedu u obou prodejen, které mají trvalý 

a dlouhodobý provoz. Následná analýza mzdových nákladů poslouží k porovnání obou 

způsobů odměňování. 

 



Bc. Nikola Štanglerová: Analýza mzdového systému ve vybraném podniku 

2012 23 

 Prémie jsou vypláceny zaměstnancům dle dvou ukazatelů, a to:  

 plnění úkolů = 5 %, 

 plnění měsíčního záměru MO prodejny = 5 %. [10] 

Funkce: prodavač 

Měsíc: leden 2010, 2011 

Tab. 8 Měsíční mzdy (časová mzda)  

č. 

zaměstnance 

 

prům. evid. 

počet 

přepočt. na 

plně 

zaměstnané 

výše měsíční 

tarifní mzdy 

v Kč (2010, 

2011) 

výše prémie 

v Kč (rok 

2010) 

 

celková 

měs. mzda 

v Kč (rok 

2010) 

výše 

prémie 

v Kč (rok 

2011) 

celk. měs. 

mzda v Kč 

(rok 2011) 

18599 0,88 7 128 356 7 484 713 7 841 

13303 0,88 7 128 356 7 484 713 7 841 

9302 0,88 7 128 356 7 484 713 7 841 

Suma:      21 384     1068    22 452  2 139  23 523 

 

V měsíci lednu v roce 2011 byla v prodejně dosažena výše obratu v hodnotě 

1 784 000 Kč, což znamená plnění ve výši 114,9 %. V tomto případě byla všem 

zaměstnancům uznána individuální prémie ve výši 5 % a prémie ve výši 5 % za plnění 

úkolů. V měsíci lednu roku 2010 byl obrat ve výši 1 553 000 Kč, tudíž došlo ke snížení 

sazby pro výpočet prémií na 5 %. Z toho důvodu došlo k poklesu celkové výše měsíční 

mzdy. 

Funkce: pokladní 

Měsíc: leden 2010, 2011 

Tab. 9 Měsíční mzdy (časová mzda)  

č. 

zaměstnance 

 

prům. evid. 

počet 

přepočt. na 

plně 

zaměstnané 

výše měsíční 

tarifní mzdy v 

Kč (2010, 

2011) 

 

výše prémie 

v Kč (rok 

2010) 

 

celková 

měs. mzda 

v Kč (rok 

2010) 

výše 

prémie 

v Kč 

(rok 

2011) 

celková měs. 

mzda v Kč 

(rok 2011) 

14873 0,88 7 128 356 7 484 713 7 841 

17961 0,88 7 128 356 7 484 713 7 841 

6658 0,88 7 128 356 7 484 713 7 841 

18518 0,88 7 128 356 7 484 713 7 841 

Suma:       28 512    1 426   29 936  2 852    31 364 
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Výše prémií u pracovní funkce pokladní je stejná jako u předchozí pozice. 

V předchozí tabulce můžeme vidět, jak se pohybuje výše vyplacených prémií za měsíc 

leden jak v roce 2010, tak i v roce 2011. Opět jsou tyto hodnoty závislé na plnění MO 

prodejny. 

Funkce: vedoucí 

Měsíc: leden 2010, 2011 

Tab. 10 Měsíční mzdy (časová mzda)  

č. zaměstnance 

 

prům. evid. 

počet 

přepočt. na 

plně 

zaměstnané 

výše měsíční 

tarifní mzdy 

v Kč (2010, 

2011) 

výše 

prémie 

v Kč 

(rok 

2010) 

celková 

měs.  

mzda v Kč 

(rok 2010) 

výše 

prémie 

v Kč (rok 

2011) 

celková měs. 

mzda v Kč 

(rok 2011) 

13303 0,88 11 000 550 11 550 1 100 12 500 

16060 1,00     12 500 625 13 125 1 250 13 750 

9586 0,88 11 000 550 11 550 1 100 12 500 

Suma:  34 500   1 725   36 225    3 450 37 950 

. 

V předchozí tabulce jsou znázorněny celkové měsíční mzdy za rok 2010 a rok 

2011 u pracovní pozice vedoucí v měsíci leden. 

Tab. 11 Výše měsíčních mezd v ostatních měsících 2010 (časová mzda)  

 

 

měsíc/2010 
mzdové náklady 

[Kč] 

únor 88 613 

březen 88 613 

duben 88 613 

květen 92 837 

červen 92 837 

červenec 88 613 

srpen 92 837 

září 92 837 

říjen 92 837 

listopad 92 837 

prosinec 92 837 
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Výše celkových mzdových nákladů za měsíc leden 2010 je 88 613 Kč. Této částky jsem 

opět docílila sečtením měsíčních mezd u všech pracovních pozic za rok 2010. 

Celkové mzdové náklady v hodnotě 88 613 Kč zůstaly stejné i v měsíci únor, 

březen, duben a červenec v roce 2010. Viz tabulka č. 14.  

Zvýšení celkových mzdových nákladů na hodnotu 92 837 Kč v měsících květen, 

červen a srpen až prosinec roku 2010 zapříčinilo plnění MO, viz tabulka č. 4. Částka 

92 837 Kč se odlišuje od částky 88 613 Kč z důvodů vyšších prémií.  

 

Výše celkových mzdových nákladů v měsíci leden v roce 2011 je 92 837 Kč. 

Ve všech ostatních měsících v roce 2011 byly měsíční mzdové náklady ve stejné 

výši jako v měsíci leden.  Stejné mzdové náklady způsobilo plnění MO. Každý měsíc se 

prodejně podařilo dosáhnout měsíčního záměru MO. 

Grafické vyjádření:  

Následující grafy nám vyjadřují závislost mzdy na obratu za rok 2010 a 2011 

 

Graf č. 3 Grafické vyjádření závislosti mzdy na obratu (rok 2010) PJ 555 
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Graf č. 4 Grafické vyjádření závislosti mzdy na obratu(rok 2011) PJ 555 

Stejný postup provedu i u druhé prodejny. 

Provozovna: 591 Hať 

Tab. 12 Zaměstnanci prodejny 591 [11] 

evid. č. pracovníka 
prac. 

poměr 

evid. 

počet ve 

fyzických 

osobách 

průměr. 

evid. 

počet ve 

fyzických 

osobách 

průměr. 

evid. počet 

přepoč.  na 

plně 

zaměstnané 

profese 

6677 HPP 1 1 0,48 prodavač 

6670 HPP 1 1 0,8 pokladník 

8284 HPP 1 1 0,8 pokladník 

18402 HPP 1 1 0,48 prodavač 

17767 HPP 1 1 0,8 prodavač 

15630 HPP 1 1 0,8 vedoucí 

17426 HPP 1 1 0,8 vedoucí 

18516 HPP 1 1 0,48 prodavač 

8028 HPP 1 1 1 vedoucí 
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Kolektivní procentní mzda 

Při výpočtu měsíčních mzdových nákladů postupujeme stejným postupem jako u 

předchozí prodejny 555 Hradec nad Moravicí. Tato prodejna je opět zařazena ve skupině 

prodejen TUTY. Dle podnikových mzdových předpisů má prodejna obecnou hmotnou 

zodpovědnost. V tomto případě dochází ke zpevnění sazby 5,02 % o 5 %. [10] 

5,02×95/100= 4,77 % 

Opět bude pracovní doba přepočtena na zkrácené úvazky:  

 (pevný 1,0 = 37,5 h/týden) plná výše měs. tarifu, 

 (0,8 = 33 h/týden) částečná výše měs. tarifu ,  

 (0,48 = 18 h/týden) částečná výše měs. tarifu. [10] 

 

Měsíční mzdové náklady (2010, 2011): 

Kolektivní procentní mzda 

Funkce: prodavač 

Tab. 13 Měsíční mzdové náklady prac. funkce: prodavač  

č. zaměstnance 

 
pracovní doba 

měsíční tarifní 

mzdy v Kč 

6677 0,48   3 888 

18402 0,48   3 888 

17767 0,8   7 128 

18516 0,48   3 888 

Suma:  18 792 

  

Opět jsou v předchozí tabulce uvedeny náklady na měsíční mzdy pracovní funkce 

prodavač. Částku 3 888 Kč, kterou tvoří měsíční tarifní mzda, jsme vypočetli dle vzorce: 

     

    
×18. 

Částku 7 128 Kč jsem zjistila pomocí vzorce: 
    

    
×33. Opět je v čitateli 

znázorněna minimální tarifní mzda, ve jmenovateli je pracovní doba a hodnota 33 

představuje pracovní dobu přepočtenou na zkrácený úvazek. 
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Funkce: pokladní 

Tab. 14 Měsíční mzdové náklady prac. funkce: pokladní  

č. zaměstnance 

 
pracovní doba 

měsíční tarifní 

mzdy v Kč 

6670 0,8   7 128 

8284 0,8   7 128 

Suma:  14 256 

  

Hodnotu 7 128 Kč, která vyjadřuje měsíční tarifní mzdu, jsem vypočetla podle: 

    

    
×33.   

Funkce: vedoucí 

Tab. 15 Měsíční mzdové náklady prac. funkce: vedoucí  

č. zaměstnance 

 
pracovní doba 

 měsíční 

tarifní mzdy 

v Kč 

15630 0,8 11 000 

17426 0,8 11 000 

8028 1,00 12 500 

Suma:  34 500 

 

U pozice vedoucí jsem počítala měsíční tarifní mzdy stejným způsobem jako u 

předchozí prodejny. Opět jsem musela přepočíst pracovní dobu zkráceného úvazku a 

následně vypočíst výši mzdy podle vzorce:  
    

    
×33 u zkráceného úvazku. U plného 

úvazku byl použit vzorec: 
     

    
×33. 
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Tab. 16 Výše kolektivní procentní mzdy v jednotlivých měsících v roce 2010  

měsíc obrat v Kč 

výše kolektivní % 

mzdy (4,77 % 

z obratu) v Kč 

měsíční 

tarifní mzda 

v Kč 

zůstatek 

k rozdělení 

v Kč  

leden 1 531 000 73 029 67 548 5 481 

únor 1 507 000 71 884 67 548 4 336 

březen 1 707 000 81 424 67 548        13 876 

duben 1 712 000 81 662 67 548        14 114 

květen 1 692 000 80 708 67 548        13 160 

červen 1 844 000 87 959 67 548        20 411 

červenec 1 912 000 91 202 67 548        23 654 

srpen 1 745 000 83 237 67 548        15 689 

září 1 665 000 79 421 67 548        11 873 

říjen 1 703 000 81 233 67 548        13 685 

listopad 1 628 000 77 656 67 548        10 108 

prosinec 2 001 000 95 448 67 548        27 900 

 

Opět se zde při výpočtu výše měsíčních mzdových nákladů prodejny 591 Hať 

postupuje stejně jako u předchozí prodejny 555 v Hradci nad Moravicí. Výše kolektivní 

mzdy v jednotlivých měsících roku 2010 a 2011 je k vidění v tabulce č. 19 a 20. Ani 

v jednom roce nemuselo dojít k doplacení chybějící části měsíční tarifní mzdy. 

Tab. 17 Výše kolektivní procentní mzdy v jednotlivých měsících v roce 2011  

měsíc obrat v Kč 

výše kolektivní % 

mzdy (4,77 % 

z obratu) v Kč 

měsíční 

tarifní mzda 

v Kč 

zůstatek 

k rozdělení 

v Kč 

leden 1 515 000 72 266 67 548 4 718 

únor 1 437 000 68 545 67 548    997 

březen 1 658 000 79 087 67 548        11 539 

duben 1 813 000 86 480 67 548        18 932 

květen 1 837 000 87 625 67 548        20 077 

červen 1 745 000 83 237 67 548        15 689 

červenec 1 878 000 89 581 67 548        22 033 

srpen 1 851 000 88 293 67 548        20 745 

září 1 758 000 83 857 67 548        16 309 

říjen 1 669 000 79 611 67 548        12 063 

listopad 1 643 000 78 371 67 548        10 823 

prosinec 1 817 000           86 671      67 548        19 123 
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Fiktivní časová mzda 

Zde při výpočtu vycházím opět z:  

 tarifů dle jednotlivých funkcí, 

 prémií (vnitropodnikový mzdový předpis F). [10] 

Funkce: pokladní 

Měsíc: leden 2010, 2011 

Tab. 18 Měsíční mzdy (časová mzda)  

č. 

zaměstnance 

 

prům. evid. 

počet 

přepočt. na 

plně 

zaměstnané 

výše 

měsíční 

tarifní 

mzdy v Kč 

(2010, 2011) 

 

výše 

prémie 

v Kč (rok 

2010) 

celková 

měs.  

mzda 

v Kč (rok 

2010) 

výše prémie 

v Kč ( rok 

2011) 

celková měs. 

mzda v Kč 

(rok 2011) 

6670 0,8 7 128 713 7 841 357 7 485 

8284 0,8 7 128 713 7 841 357 7 485 

Suma:     14 256    1 426  15 682       714    14 970 

 

V tomto měsíci roku 2010 byl obrat této prodejny ve výši 1 531 000 Kč, to 

znamená plnění ve výši 100,2 %. Pro zaměstnance to znamená přiznání prémie ve výši 

10 %.  

V lednu v roce 2011 byla výše obratu v této prodejně 1 515 000 Kč, což je 99,0 % 

plnění. Pro zaměstnance této prodejny to znamená přiznání individuální prémie pouze 5 %. 

Tato prémie byla pracovníkům uznána za plnění úkolů. 

Následující dvě tabulky zobrazují opět celkové měsíční mzdy za měsíc leden 

v roce 2010 a 2011 u pracovních pozic prodavač a vedoucí. 
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Funkce: prodavač 

Měsíc: leden 2010, 2011 

Tab. 19 Měsíční mzdy (časová mzda) 

č. 

zaměstnance 

 

prům. evid. 

počet přepočt. 

na plně 

zaměstnané 

výše měsíční 

tarifní mzdy 

v Kč (2010, 

2011) 

 

výše 

prémie 

v Kč (rok 

2010) 

velková 

měs.  

mzda 

v Kč (rok 

2010) 

výše prémie 

v Kč (rok 

2011) 

Celková 

měs. mzda 

v Kč (rok 

2011) 

6677 0,48 3 888 389 4 277 194 4 082 

18402 0,48 3 888 389 4 277 194 4 082 

17767        0,8    7 128 713 7 841 357 7 485 

18516        0,48      3 888 389 4 277 194 4 082 

Suma:     18 792  1 880  20 672 939    19 731 

  

Opět v předchozí tabulce je znázorněno, jak se pohybuje výše vyplácené prémie 

v měsíci lednu 2010 a 2011, a tím i ovlivněná výše celkové mzdy. 

Funkce: vedoucí 

Měsíc: leden 2010, 2011 

Tab. 20 Měsíční mzdy (časová mzda)  

č. 

zaměstnance 

 

prům. evid. 

počet přepočt. 

na plně 

zaměstnané 

výše měsíční 

tarifní mzdy 

v Kč (2010, 

2011) 

výše 

prémie 

v Kč (rok 

2010) 

celková 

měs.  

mzda 

v Kč (rok 

2010) 

výše prémie 

v Kč (rok 

2011) 

celková měs. 

mzda v Kč 

(rok 2011) 

15630 0,8   11 000 1 100 12 100 550 11 550 

17426 0,8     11 000 1 100 12 100 550 11 550 

8028          1 12 500 1 250 13 750 625 13 125 

Suma:  34 500 3 450 37 950     1 725 36 225 

 

Měsíc leden roku 2010 znamenal pro podnik měsíční mzdové náklady pro 

provozovnu 591 ve výši 74 304 Kč. 

 

Následující měsíce v roce 2010 vypadaly z hlediska celkových mzdových nákladů 

následovně: 
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Tab.  21 Výše měsíčních mezd v ostatních měsících 2010 (časová mzda) 

měsíc 
mzdové 

náklady[Kč] 

únor 74 304 

březen 70 926 

duben 70 926 

květen 70 926 

červen 74 304 

červenec 70 926 

srpen 70 926 

září 70 926 

říjen 70 926 

listopad 70 926 

prosinec 74 304 

 

V lednu 2011 jsme po sečtení mzdových nákladů u všech pracovních pozicí 

prodejny došli k hodnotě mezd 70 926 Kč. 

Následující měsíce v roce 2011 z hlediska měsíčních mzdových nákladů vypadaly 

následovně: 

Tab. 22 Měsíční mzdové náklady (časová mzda) v ostatních měsících v roce 2011 

měsíc 
Mzdové 

náklady[Kč] 

únor 70 926 

březen 70 926 

duben 74 304 

květen 74 304 

červen 70 926 

červenec 70 926 

srpen 74 304 

září 74 304 

říjen 70 926 

listopad 74 304 

prosinec 70 926 

 

Tyto měsíční mzdové náklady se v roce 2011 pohybovaly v rozmezí od 70 926 Kč 

do 74 304 Kč. 
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Opět i u této prodejny 591 jsem vyjádřila závislosti jednotlivých mezd na obratu za rok 

2010 a rok 2011. 

 

Graf č. 5 Grafické vyjádření závislosti mzdy na obratu (rok 2010) PJ 591 

 

Graf č. 6 Grafické vyjádření závislosti mzdy na obratu (rok 2011) PJ 591 
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5 Vyhodnocení 
 

Pro zjištění, jak efektivně je nastolen systém odměňování zaměstnanců 

maloobchodů, byly vybrány dvě prodejny, u kterých jsem provedla analýzu jak stávajícího 

systému odměňování, tedy odměňování zaměstnanců kolektivní procentní mzdou, tak i 

nového fiktivního systému odměňování, konkrétně časovou měsíční mzdou. 

Na základě zjištěných poznatků, které jsou vyjádřeny v grafech č 3, 4, 5 a 6, je na 

první pohled zřejmé, jak vysoce motivační je pro zaměstnance systém odměňování formou 

kolektivní procentní mzdou.  

Grafy č. 3, 4, 5 a 6 nám znázorňují závislost časových i kolektivních mezd na 

obratech jednotlivých prodejen. Už na první pohled můžeme v grafech vidět, jak kopíruje 

kolektivní mzda obrat. Největší výše obratu je v obou prodejnách dosaženo v měsících 

červen, červenec, srpen a prosinec. Tento nárůst obratu je zapříčiněn zvýšením poptávky 

po specifickém zboží např. (nápoje, alko nealko, zmrzlina apod.).  

Kolektivní procentní mzda: 

Stimulační prvek kolektivní procentní mzdy bych vyzdvihla nad všechny ostatní 

klady tohoto systému odměňování. Tento motivační faktor je při odměňování zaměstnanců 

maloobchodu nejdůležitější, a to z toho důvodu, že zaměstnanci mají větší snahu o 

dosažení co nejvyššího obratu. Pro zaměstnance to znamená, čím víc prodám, tím větší 

dostanu mzdu. 

Na druhé straně se může vyskytnout problém s neobjektivitou vedoucích 

pracovníků. Jak již bylo zmíněno, vedoucí rozděluje kolektivní procentní mzdu dle svého 

uvážení. Může zde proto dojít k nespravedlivému rozdělení kolektivní mzdy. Tahle 

neobjektivita může vést k rivalitě mezi pracovníky, a tím i k narušení pracovních týmů.   

Ovšem odměňování kolektivní procentní mzdou má velký význam i co se týče 

dobré týmové spolupráce. Zaměstnanci pracují společně v týmech a motivují se navzájem 

k tomu, aby dosáhli lepších výsledků.  
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Další pozitiva při odměňování kolektivní procentní mzdou: 

 Srovnání prodejen. Tento způsob odměňování umožňuje lepší srovnání 

prodejních jednotek. Výsledky jsou přehlednější a mají lepší vypovídající 

schopnost o výkonu prodejny. 

 Povzbuzování méně efektivních členů. Při tomto systému odměňování 

dochází ke vzájemné motivaci jednotlivých pracovníků. Zaměstnanci mají 

snahu o to, aby další spolupracovníci pracovali na stejně vysoké úrovni 

jako oni samotní. 

Další negativa při odměňování kolektivní procentní mzdou: 

 Honba za výdělkem. Zaměstnance může tento způsob odměňování 

motivovat k vyšším výkonům, ovšem nesmí toto chování přerůst v 

,,honbu“ za výdělkem. V tomto případě by došlo ke snížení kvality práce, 

zvýšení fluktuace zákazníků, a tím i ke snížení zisku. 

 Nedochází k ohodnocení úsilí jedinců. Při tomto systému způsobu 

odměňování nedochází k ohodnocení vynaloženého úsilí jedinců. 

Výkonnějším pracovníkům může začít vadit méně ohodnocené úsilí. 

Časová měsíční mzda: 

Na straně druhé stojí odměňování časovou měsíční mzdou. Opět po vyhodnocení 

všech zjištěných poznatků jsem došla k tomu, že tento způsob odměňování není pro 

zaměstnance tak motivační, jako je tomu v případě, kdy jsou pracovníci odměňováni 

kolektivní procentní mzdou.  Mzda zaměstnanců, odměňovaných časovou měsíční mzdou, 

není tak moc závislá na výši obratu, jako je tomu v případě prvním, kdy jsou zaměstnanci 

odměňováni kolektivní procentní mzdou, viz graf č. 3, 4, 5 a 6.  

Výhoda při tomto způsobu odměňování je možnost individuálního hodnocení. 

Toto individuální ohodnocení je důležité jak pro dobrý chod týmové spolupráce, tak i pro 

spravedlivé odměňování úsilí jedinců. 
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Další pozitiva při odměňování časovou měsíční mzdou: 

 Jednoduchý systém odměňování. Zavedení a celkové využití této formy 

odměňování je snadnější. 

 Šetření pracovní síly i techniky. Tento systém odměňování je účelný tam, 

kde je na prvním místě kladen důraz na pečlivost, přesnost. 

 

Další negativa při odměňování časovou měsíční mzdou: 

 Málo podnětů pro zvýšení pracovních výkonů. Zaměstnanci nejsou 

dostatečně motivováni k větším výkonům. Je pro ně důležité pouze to, aby 

splnili plnění MO, a nic víc. 
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6 Závěr 
 

Jak již bylo zmíněno na začátku této diplomové práce, mzda neslouží pouze 

k ohodnocení pracovních výsledků, je to také důležitý motivační faktor, který vede 

zaměstnance k lepším pracovním výkonům. Každý zaměstnavatel by proto měl zavést 

v podniku tu nejoptimálnější formu odměňování. Tato forma by měla splňovat jak 

požadavky zaměstnavatele, tak i požadavky samostatných zaměstnanců. Každá pracovní 

činnost může být jiná a zaslouží si specifický způsob odměňování. Zde je důležité, aby si 

zaměstnavatel položil významnou otázku, „jakým způsobem budu odměňovat mé 

zaměstnance?‘‘. Po zvolení formy odměňování je také velmi důležité provést analýzu 

mzdového systému v podniku. Výsledkem této analýzy je zjištění, jak efektivní je 

momentálně nastolený způsob odměňování. 

V této práci jsem již zmíněnou analýzu provedla v mnou zvoleném podniku. 

Tento podnik má několik vnitropodnikových mzdových předpisů pro možnost odlišného, 

ale přesnějšího způsobu odměňování.  

Já jsem zvolila odměňování zaměstnanců prodejen, tj. vnitropodnikový mzdový 

předpis „A‘‘. Provedla jsem analýzu stávající formy odměňování u dvou prodejen a 

následně jsem u stejných prodejen zavedla novou fiktivní formu odměňování a opět 

provedla analýzu. 

Po následném vyhodnocení zjištěných poznatků jsem došla k závěru, že nastolený 

systém odměňování formou kolektivní procentní mzdy je v tomto případě efektivnější, a to 

hned z několika důvodů.  Tato forma nabývá efektivnosti právě při odměňování 

zaměstnanců prodejen. Jedině celý pracovní kolektiv a i každý její člen může ovlivnit 

kvalitou vykonávané práce výši maloobchodního obratu. A proto by měla být tato kvalita 

výkonů náležitě oceněna. Takový způsob odměny může zajistit právě kolektivní procentní 

mzda. Další důvod, proč je pro odměňování zaměstnanců prodejních jednotek tato forma 

výhodnější, je ten, že dochází k přesnějšímu srovnání všech prodejen. Kolektivní forma 

odměňování nabízí okamžitý přehled o současném stavu. 

Existuje spousta dalších kladů i záporů u obou forem odměňování. Každá forma 

odměňování je efektivní dle stanoveného cíle, kterého chce podnik za pomocí svých 
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zaměstnanců dosáhnout. V našem případě, kdy je cílem dosažení vyššího obratu, je 

vhodnější způsob odměňování pracovníků právě formou kolektivní procentní mzdou. 
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Příloha č. 1 – Seznam pracovních funkcí podniku (interní zdroj) 

Tarifní 

stupeň 
Funkce Vzdělání 

Požadovaná 

praxe (rok) 

1 uklízeč, vrátný, topič, skladník, topič 

základní 

 

vyučení 

- 

 

- 

2 
prodavač, vozíčkář, sběrač, osobní řidič, 

údržbář 

vyučení 

 

střední vzdělání 

1 

 

- 

3 

pokladní, prodavač-specialista, operátor 

příjmu, expedice, reklamace, obalů, 

provozní elektrikář 

vyučení 

 

střední vzdělání 

s maturitou 

3 

 

 

1 

4 

referent, obchodní zástupce, technický 

pracovník, zástupce vedoucího prodejny, 

vedoucí příjmu, expedice, obalů, vedoucí 

na zapracování 

vyučení 

 

 

střední vzdělání 

s maturitou 

5 

 

 

 

3 

5 

vedoucí oddělení, vedoucí provozního 

střediska MO, zástupce vedoucího VO 

skladu 

vyučení 

 

střední vzdělání 

s maturitou 

 

vyšší odborné 

vzdělání 

7 

 

5 

 

3 

6 vedoucí VO skladu, vedoucí odborů 

střední vzdělání 

s maturitou 

 

vysokoškolské 

7 

 

5 

7 vedoucí úseků 

střední vzdělání 

s maturitou 

 

vysokoškolské 

10 

 

5 

8 předseda představenstva 

střední vzdělání 

s maturitou 

 

vysokoškolské 

15 

 

10 

 



 

 

Příloha č. 2 - Vyjádření tarifních stupňů a měsíčních tarifů (interní zdroj) 

 

Tarifní stupeň 

 

Měsíční tarif v Kč 

Rozpětí v Kč 
Minimální Maximální 

1. 8 000 10 000 2 000 

2. 8 050 15 000 6 950 

3. 8 100 20 000 11 900 

4. 8 500 25 000 16 500 

5. 9 500 30 000 20 500 

6. 12 000 35 000 23 000 

7. 15 000 40 000 25 000 

8. 25 000 60 000 35 000 

 

  



 

 

Příloha č. 3 – Zařazení zaměstnanců maloobchodu (interní zdroj) 

Funkce Č. funkce Tar. stup. Mzdové zařazení 

Obchodně-provozní zaměstnanci 

Prodavač 

Pokladní 

Prodavač-specialista 

 

210 

150 

230 

 

2 

3 

3 

 

zařadí se do minimálního 

tarifu ve stupni 

Vedoucí obchodně-provozní 

zaměstnanci 

 

Zástupce vedoucího prodejny 

 

 

 

Vedoucí na zapracování 

 

 

Vedoucí prodejny 

 

 

640 

 

 

 

630 

 

 

610 

 

 

4 

 

 

 

4 

 

 

5 

 

pevný tarif 

typ A 10 500 

typ B   9 500 

typ C   8 500 

 

zařadí se do minimálního 

tarifu ve stupni 

 

pevný tarif 

typ A 12 500 

typ B 10 500 

typ C   9 500 

 

  



 

 

Příloha č. 4 – MO v roce 2009. (interní zdroj)  

 2009 

555 Hradec nad Moravicí 

MO v tis. Kč 

591 Hať  

MO v tis. Kč 

leden 1 699  1 528  

únor 1 684  1 488  

březen 1 887  1 779  

duben 1 980  1 871  

květen 1 883  1 745  

červen 1 900  1 694  

červenec 2 207  1 938  

srpen 2 015  1 856  

září 1 817  1 721  

říjen 1 855 1 828  

listopad 1 698  1 690  

prosinec 1 907 1 933 

 


