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Anotace bakalářské práce 

Tématem této bakalářské práce je personalistika a odměňování ve vybraném 

podniku, kterým je společnost Raiffeisenbank a. s.  

Práce je členěna na teoretickou a praktickou část. V první části objasňuji teorii 

a pojmy, které patří k tématu této práce. Druhá část se zabývá faktickými daty 

Raiffeisenbank a. s., systémem náboru zaměstnanců, systémem vzdělávání a principy 

odměňování v této společnosti. Jsou zde také uvedena mnou navrhnutá řešení ke zlepšení 

práce na pobočkách banky. 

Klíčová slova: personalistika, nábor zaměstnanců, odměňování, motivace, Raiffeisenbank 

a. s. 

 

Annotation of thesis 

The topic of this thesis is the human resources and remuneration in the selected 

company, the company's Raiffeisenbank 

The work is divided into theoretical and practical part. The first part explains the 

theory and concepts that are the subject of this work. The second part deals with factual 

data, Raiffeisenbank, the system of recruitment, educational system and the principles of 

remuneration in the company. Also, there are my proposed solutions to improve the work 

at our branches. 

Keywords: human resources, recruitment, remuneration, motivation, Raiffeisenbank a. s. 
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1.  Úvod 

Cílem mé bakalářské práce je prezentovat v teoretické i praktické rovině základní 

principy personální práce s přihlédnutím na konkrétní akciovou společnost. Měl jsem 

možnost několikrát absolvovat praxi ve společnosti Raiffeisenbank a. s. na několika 

pracovištích. Za dobu působení jsem získal určité vazby s jejími zaměstnanci i s vedením 

poboček. S ohledem na tuto skutečnost mi přišlo logické si právě tuto společnost vybrat 

pro mou bakalářskou práci. Zaměstnanci poboček byli v době absolvování mé praxe velmi 

otevření a ochotní diskutovat personální otázky včetně odměňování. 

Celá bakalářská práce je uspořádána do několika oddílů. V první části, která je 

v teoretické rovině, je uveden obecný popis akciové společnosti a personálních pojmů. 

Konkrétnější je praktická část, kde jsem se zabýval faktickými daty Raiffeisenbank a. s. 

jejími výsledky a také jejím systémem náboru zaměstnanců, systémem vzdělávání 

a principy odměňování. 

Tuto problematiku se pokusím zjednodušeně popsat v několika oddílech. Doplním 

své postřehy a názory, které se vztahují k řízení lidí a jejich odměňování. Dovolím si také 

navrhnout jednoduchá řešení nebo námět k zamyšlení. 

Pro uvedení pravdivých údajů využiji odbornou literaturu, interní materiály 

a reference zaměstnanců. 

Zároveň chci poděkovat vedoucím i řadovým zaměstnancům, kteří mi poskytli 

důležité informace pro mou práci. 
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2.  Charakteristika společnosti 

2.1 Obecná charakteristika akciové společnosti  

Akciová společnost je obchodní společností. Ve všech vyspělých ekonomikách 

je z hlediska zajišťovaného objemu produkce nejvýznamnější právní formou podnikání. 

Upravuje jí obchodní zákoník. Jedná se o zákon č. 513/1991 Sb. § 56 až § 75b – který 

definuje společný základ pro všechny obchodní společnosti. Konkrétní úprava akciové 

společnosti je obsažena v § 154 až do § 220. Akcie je cenný papír, který zajišťuje 

akcionářům jako spoluvlastníkům společnosti podílet se na zisku (výplata dividendy), 

na řízení (hlasování na valné hromadě akcionářů) a na likvidačním zůstatku (pokud jde 

firma do likvidace).  

2.1.1 Založení a vznik akciové společnosti 

Založení akciové společnosti není jednoduchý proces. Ze všech forem obchodních 

společností je postup při založení akciové společnosti nejsložitější. Zákonná úprava 

rozlišuje založení společnosti (§ 57) a její vznik (§ 62). 

Akciovou společnost může založit právnická osoba nebo minimálně 2 fyzické 

osoby. Zakládá-li společnost 1 právnická osoba, musí sepsat zakládací listinu, pokud 

společnost zakládají 2 nebo více osob, musí uzavřít zakladatelskou smlouvu. 

Akciová společnost ručí za své závazky celým svým majetkem (tj. neomezeně). 

Akcionáři však za závazky společnosti neručí.  Nesou ovšem riziko, které spočívá 

především v možném znehodnocení jejich akcií, event. v tom, že při likvidaci a.s. 

likvidační zůstatek nepostačí ani k úhradě nominální ceny těchto akcií.  

Zákon stanovuje minimální výši základního kapitálu akciové společnosti. Akcie 

může akcionář nabýt formou peněžního nebo nepeněžního vkladu. [4] 

  

Základní kapitál může být tvořen 2 způsoby:  
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 Založení a. s. s veřejnou nabídkou akcií (sukcesivní založení) – Základní kapitál 

musí být minimálně 20 000 000 Kč. Musí se konat valná hromada, na které 

se rozhodne o výši základního kapitálu, zvolí se představenstvo a dozorčí rada. 

 Založení a. s. bez veřejné nabídky akcií (simultánní založení) – Základní kapitál 

musí být minimálně ve výši 2 000 000 Kč. Zakladatelé splatí celý základní kapitál. 

Nemusí se konat ustavující valná hromada. 

Po rozhodnutí o založení společnosti, schválení všech stanov, volbě orgánů 

společnosti a vložení všech vkladů všemi akcionáři může být společnost zapsána 

do obchodního rejstříku. Tím je proces založení dokončen a vzniká nová akciová 

společnost. [4] 

2.1.2 Organizace akciové společnosti 

Akciová společnost má za povinnost vytvářet valnou hromadu, představenstvo 

a dozorčí radu. Obchodní zákoník nebrání tomu, aby společnost prostřednictvím stanov 

zřídila dle vlastních potřeb i další orgány, vymezila jejich působnost a stanovila, jakým 

způsobem budou rozhodovat. 

Valná hromada je shromáždění všech akcionářů, je to nejvyšší orgán akciové 

společnosti. Musí být svolávána pravidelně. Podle zákona se musí konat jedenkrát ročně. 

Jedná se zde o změnách stanov, účetní roční závěrce, o naložení se ziskem či řešení ztrát 

a hodnotí se činnost orgánů. Každý z akcionářů zde má počet hlasů, dle počtu vlastněných 

akcií. 

Představenstvo je statutární orgán akciové společnosti a musí mít nejméně tři členy 

(Výjimkou je situace, kdy má společnost jen jednoho akcionáře, pak může mít 

představenstvo i jednoho nebo dva členy). Představenstvo je podřízeno valné hromadě 

a řídí se zásadami a pokyny, které valná hromada ve svých usneseních přijala. 

Představenstvo oprávněno i povinno rozhodovat o všech záležitostech společnosti kromě 

těch, které zákon či stanovy společnosti určily k rozhodnutí valné hromadě. Je voleno na 

nejvýše 5 let. 

Dozorčí rada je orgán, jehož úkolem je dohlížet na působnost představenstva, má 

významné kontrolní pravomoci doplněné o některé působnosti řídícího a jednatelského 

charakteru. Její členy volí valná hromada a musí mít minimálně 3 členy a počet členů musí 
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být dělitelný třemi. Pokud má společnost v době volby 51 a více zaměstnanců, pak třetinu 

volí zaměstnanci a zbytek je ponechán k volbě valné hromadě. Je volena na nejvýše 5 let. 

[4] 

2.2 Charakteristika vybrané společnosti 

Pro účely mé bakalářské práce jsem si zvolil společnost Raiffeisenbank a. s. 

se sídlem Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78, IČ 49240901. Raiffeisenbank a. s. byla 

založena jako akciová společnost v České republice. Banka byla zapsaná do Obchodního 

rejstříku u Městského soudu v Praze dne 25. června 1993, oddíl B, vložka 2051. 

Raiffeisenbank a.s. poskytuje v České republice široké spektrum bankovních služeb 

pro soukromé i podnikové klienty. V roce 2006 banka zahájila spojování s eBankou, 

spojovací proces byl dokončen v létě roku 2008. Raiffeisenbank a.s. má po České 

Republice více než 120 poboček a klientských center, poskytuje také služby 

specializovaných hypotečních center, osobních a firemních poradců.  

Banka v roce 2011 vytvořila zisk ve výši 2,22 miliardy korun, to pro ní 

představovalo nárůst o 22 procent, zároveň to posílilo kapitál banky. Celková aktiva 

přesahují 200 miliardy korun, Raiffeisenbank je tak 5. největší bankou v ČR. V bance je 

zaměstnáno 3000 lidí. 

Banka získala řadu domácích i mezinárodních ocenění. eKonto v roce 2011 získalo 

už  počtvrté v řadě titul pro nejlepší účet. Raiffeisenbank získala titul pro nejlepší banku v 

České republice od magazínu Global Finance i PwC a je pravidelně vyhlašována 

„Nejdynamičtější bankou roku“ v soutěži Banka roku. V roce 2010 banka získala 1. místo 

v kategoriích přímé bankovnictví, podnikatelské účty a podnikatelské úvěry v soutěži Zlatá 

koruna. 

V průběhu roku 2010 došlo k fúzi Raiffeisen International Bank-Holding AG 

a bývalé mateřské společnosti Banky Raiffeisen Zentralbank Österreich AG do společnosti 

Raiffeisen Bank International AG. Od 11. října je tak rakouská bankovní skupina 

Raiffeisen řízena společností Raiffeisen Bank International AG (RBI) s 51 procentním 

podílem akcii. Dalšími akcionáři banky jsou Raiffeisen Zentralbank AG s 24 procenty 

a RB Prag-Beteiligungs GmbH, která drží 25 procent. RBI zajišťuje služby firemním 

a investičním klientům v Rakousku a dále obsluhuje klienty v řadě zemí střední a východní 
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Evropy. Majoritním vlastníkem Raiffeisen Bank International je RZB se 78,5 procenty, 

zbývající část se volně obchoduje. [9, 10] 

Skupina Raiffeisen získává pravidelně ceny pro "Nejlepší banku ve střední 

a východní Evropě" od prestižních časopisů Euromoney, Global Finance i The Banker, 

síťové banky navíc získávají ocenění pro nejlepší banky v daných zemích regionu. 

Raiffeisenbank a.s. od počátku své existence aktivně nabízí služby s důrazem 

na zohlednění specifických potřeb klientů v různých regionech. Banka se také angažuje 

v řadě veřejně prospěšných aktivit, např. oblast kultury, vzdělávání či charitativní projekty. 

Emblémem a tradiční ochrannou známkou skupiny Raiffeisen jsou dvě zkřížené 

koňské hlavy (tzv. Giebelkreuz). [9, 10] 

2.2.1 Hlavní činnosti Banky vyplývají z bankovní licence ČNB: 

 přijímání vkladů od veřejnosti, 

 poskytování úvěrů 

 investování do cenných papírů na vlastní účet, 

 finanční pronájem (finanční leasing), tuto činnost banka v současnosti přímo 

nevykonává, 

 platební styk a zúčtování, 

 vydávání platebních prostředků, 

 poskytování záruk, 

 otevírání akreditivů, 

 obstarávání inkasa, 

 poskytování investičních služeb 

o hlavní investiční služby dle § 4 odst. 2 písm. a), b), c), d), e), g), h) zákona 

č. 256/2004 Sb., v platném znění 

o doplňkové investiční služby dle § 4 odst. 3 písm. a) až f) zákona č. 256/2004 

Sb., v platném znění 

 vydávání hypotečních zástavních listů, 

 finanční makléřství, 

 výkon funkce depozitáře, 

 směnárenská činnost (nákup devizových prostředků), 
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 poskytování bankovních informací, 

 obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta s devizovými hodnotami, 

 pronájem bezpečnostních schránek, 

 činnosti, které přímo souvisejí s činnostmi uvedenými v bankovní licenci. 

Banka kromě povolení působit jako banka: 

 má licenci obchodníka s cennými papíry, 

 je od 30. července 2005 vedena v registru Ministerstva financí ČR jako tzv. vázaný 

pojišťovací zprostředkovatel. 
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2.2.2 Organizační struktura: 

Generální ředitel a 

předseda představenstva 

Finance 

Personální 

oddělení 

Interní audit 

 

Complience a 

bezpečnost 

inance 

Administration 

Firemní bankovnictví 

TradeFinance, Cash 

management, Faktoring 

Nemovitostní a 

strukturované financování 

Firemní bankovnictví - 

velké firmy 

 

Firemní bankovnictví – 

malé a střední firmy 

 

Bankovní provoz 

Lean Program 

Karty 

Podpůrné 

služby 

 

Transformation 

Program 

Buisness 

Operations 
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Rizika 

Vymáhání 

Rizika soukromých 

osob 

Tržní rizika 

 

Úvěrová a operační 

rizika 

Korporátní rizika a 

rizika malých podniků 

IT a organizace 

Řízení požadavků 

Interní podpora IT 

Organizace, řízení 

procesů a projektů 

 

Provoz IT 

 

Zástupce generálního ředitele 

Řízení segmentu 

velkých firem 

Treasury a investiční 

bankovnictví 

Obchod 

 

Privátní 

bankovnictví 
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3. Analýza dosavadního personálního řízení společnosti a 

rozvoje úrovně pracovních sil 

3.1 Teoretická část 

Tato část bakalářské práce se zabývá pojmy, které souvisejí s daným tématem, 

a vysvětluje jejich teoretické fungování. 

3.1.1 Personalistika 

Personalistika je soubor činností, které slouží k zajišťování fungování a rozvoje 

společnosti. Je to obor, který se zabývá personálem společnosti a snaží se pro něj vytvářet 

vhodné podmínky k dosahování provozních a rozvojových cílů organizace. Personální 

činnosti se zaměřují na získávání a výběr pracovníků na požadované pozice, jejich 

zařazování do pracovního procesu, na rozvoji a vzdělávání, zaškolování a jejich výcviku. 

Také má za úkol vytvořit optimální počet pracovníků na daném pracovišti s efektivním 

využíváním jejich schopností a fondu pracovní doby, na vytváření příznivějších podmínek 

pro práci a obnovení pracovní síly. Musí se starat o formování týmů a zdravý mezilidských 

vztahů, které hrají velkou roli, co se týče úspěšnosti firmy, proto je třeba věnovat jim 

zvýšenou pozornost. Je důležité myslet na to, že zaměstnanci nejsou jen pracovní síla, ale 

především jsou to lidé. 

 

3.1.2 Řízení lidských zdrojů 

Řízení lidských zdrojů je obor, zabývající se pracovníky a jejich připraveností pro 

řešení cílů organizace pomocí aktivního zapojení lidí. Snaží se vytvořit takové podmínky, 

aby byly uspokojeny jak potřeby organizace, tak i jednotlivce. Na rozdíl od personalistiky 

se snaží dosáhnout co nejlepšího personálního obsazení a požadované aktivity 

zaměstnanců v každodenním provozu. Lidé jsou v tomto pojetí bráni spíše jako investice, 

než jako pouhá „nákladová položka“.  

Řízení lidských zdrojů je pojem, který se zabývá lidmi v pracovním procesu, 

využíváním jejich schopností, jejich vztahem k práci, ke spolupracovníkům, k nadřízeným, 
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k podniku, jejich pracovním chováním i pracovními výsledky, jejich rozvojem a motivací 

a také uspokojením z práce, formováním týmů, efektivním řízením lidí a mezilidskými 

vztahy. Vytváří soulad mezi počtem a strukturou pracovních míst a počtem a strukturou 

pracovníků. Snaží se docílit o zařazení správného člověka na správné místo a ve správný 

čas. Řízení lidských zdrojů je manažerským přístupem, od kterého společnost očekává, 

že napomůže k dosažení jejich konkurenční výhody. [2, 3, 7] 

 

3.1.3 Odměňování 

Odměňování je významný nástroj společnosti, který slouží především k motivaci 

zaměstnanců. Odměnou za práci je mzda nebo plat, popřípadě další formy peněžní nebo 

nepeněžní odměny, která je zaměstnancům poskytnuta za odvedenou práci. Mzdy slouží 

jako odměna v podnikatelské sféře, zatímco plat dostávají zaměstnanci ve sféře státní. 

Způsobů stanovování výše platů a mezd, zaměstnaneckých výhod a dalších norem 

peněžního a nepeněžního odměňování je závislé na systému odměňování, kterých je celá 

řada. Pravidla pro odměňování by měla být jasná a pro všechny stejná.  

Právě odměna by měla zaměstnance motivovat v jejich práci tak, aby pracovali 

efektivně a poctivě. Odměny slouží k motivaci zaměstnanců a plnění podnikatelských cílů, 

jako je udržení stávajících zákazníků a získávání zákazníků nových, jejich spokojenost 

s kvalitou výrobků či služeb, které společnost nabízí. 

Mzda nebo plat, ale nemusí být jedinou motivací k tomu, aby zaměstnanec zůstal 

ve firmě. Jsou i jiné způsoby proč chce zaměstnanec pracovat v konkrétní firmě. Například 

mezilidské vztahy, které hrají velkou roli nebo je pro některé zaměstnance důležité, aby 

měli dostatek volného času, možnost dalšího vzdělání či kariérního postupu. 

Odměňování nemusí být jen peněžní odměny, ale můžou to být i odměny 

nepeněžní, jako je třeba společenský status či uznání. [1, 6] 

 

Mzda se skládá ze dvou složek: 

 pevné - stanovují ji zákony, tarify 

  pohyblivé - prémie, osobní ohodnocení 
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Odměňování zaměstnanců musí splňovat několik základních podmínek: 

 Distribuční spravedlnost – týká se spravedlnosti, z jakou jsou lidem přiřazovány 

odměny. Každý zaměstnanec by měl cítit, že se s ním spravedlivě zachází, že 

odměny jsou rozdělovány podle toho, jak právě on přispívá organizaci, že dostává 

to, co mu bylo slíbeno. 

 Slušnost – peněžní odměny by měly být takové, aby z nich měl zaměstnanec „dobrý 

pocit“ a nedostával nižší odměnu, než si zaslouží v porovnání se svými 

spolupracovníky. 

 Rovnost, nestrannost -  Odměňovaní musí být u všech zaměstnanců v porovnání 

s jejich pracovním výkonem stejné.  

 Průhlednost – Zaměstnanci musí chápat systém odměňování a mají právo projevit 

svůj názor na něj. 

 Důslednost, zásadovost – Odměňování musí mít svou zásadovost a neměnit se 

u jednotlivých lidí, ani v různé době. 

 Přiměřenost souvislostem, podmínkám a kultuře organizace – V organizaci by měly 

být vytvářeny co nejlepší postupy odměňování, ale musí přiměřeně přihlížet 

k souvislostem, podmínkám a kultuře konkrétní organizace. 

  Přiměřenost účelu – Odměňování by mělo být takové, aby byl splněn cíl kterým se 

odměňování řídí. 

 Vytváření kultury vysokého výkonu – V organizaci by měla být taková kultura, aby 

byli zaměstnanci organizaci plně oddáni. 
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3.1.4 Prvky sytému odměňování: 

Nepeněžní odměny 

Hodnocení práce 

Struktura stupňů a 

mezd 

Analýza tržních 

sazeb 

 

Základní (časová) 

mzda/plat 

Zásluhová mzda/plat 

Zaměstnanecké 

výhody 

Příplatky 

Řízení pracovního 

výkonu 

Uznání, odpovědnost, 

úspěch,autonomie, rozvoj, růst 

Podniková 

strategie 

Strategie a 

politika 

odměňování 

Celková v penězích 

vyjádřitelná odměna 

Celková 

odměna 
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3.1.5 Mzdové formy 

Mzdové formy mají za úkol ohodnotit práci zaměstnance, ocenit všechna hlediska 

jeho výkonu, a to s přihlédnutím k těm faktorům, které jsou rozhodující pro práci 

v podniku.  

Máme několik forem odměňování. Například můžeme zaměstnance odměňovat za 

odpracovanou dobu nebo za jeho výkon. 

Časová mzda - Výše mzdy je stanovena sazbou za čas (za hodinu, týden, měsíc). 

Zaměstnanci nejsou ohodnoceni za to, jaký výkon v práci podají, ale za to, kolik času tam 

stráví. Sazba se obvykle mění podle počtu odpracovaných let v organizaci. Tato forma 

odměňování je v praxi nejrozšířenější. Základní mzdová sazba musí být minimálně tak 

vysoká, aby uspokojila potřeby zaměstnanců. 

Úkolová mzda - Výše mzdy je závislá na množství odvedených jednotek práce. 

Nejčastěji se úkolová mzda používá ve výrobních podnicích, hlavně pro dělnické profese, 

u kterých se dá snadno posoudit, zda zaměstnanec splnil zadaný úkol. Úkolová mzda je 

buď individuální nebo skupinová. Skupinová práce se využívá tam, kde se klade důraz na 

spolupráci pracovního týmu. 

Podílová mzda - Výše mzdy je závislá n tom, kolik zaměstnanec prodá zboží nebo 

kolik poskytne služeb a z toho dostává daný podíl. Toto odměňování se nejčastěji používá 

u obchodních služeb. 

Měření denní práce - Odměna za práci je pevně daná výkonem, který se musí držet 

na stanovené úrovni a je denně sledován podle určitých standardů. [1, 5] 
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Výkonové odměňování:  

 Provize – využívá se u obchodních služeb. Odměna zaměstnance závisí na 

prodaném množství či počtu poskytnutých služeb. 

  Prémie nebo bonusy – je to doplněk časové nebo úkolové mzdy. Výše odměn se 

rozděluje podle zásluh zaměstnanců. 

  Podíly na zisku – je to doplněk mzdy, který se skládá z části rozděleného zisku. 

Zaměstnanec je motivovat tím, že se zvýšením zisků firmy se zároveň zvyšuje výše 

jeho odměn. 

 Odměny za úsporu času – tato forma se využívá u dělnických profesí. Zaměstnanec 

je odměněn za vykonání své práce během kratší doby, než byla norma 

  Zaměstnanecké akcie – Zaměstnanec má možnost koupě akcii společnosti po 

určitý čas a za zvýhodněnou cenu.  

Dodatkové formy odměňování: 

 povinné a nepovinné příplatky (např. příplatky za práci přesčas, o víkendech 

a svátcích,  za zastupování jiného zaměstnance) 

 osobní výplaty (např. věrnostní prémie, příspěvky k významnému výročí) 

 třináctý, čtrnáctý plat 

 vánoční příspěvek 

 příspěvek na dovolenou 

 odměna u příležitosti odchodu do penze 

Příplatky a jiné dávky zaměstnancům: 

 Lokální příplatky – kompenzují zaměstnancům rozdíly v nákladech na bydlení ve 

velkých městech a ve výdajích s tím spojených 

 Diety – dostávají jej zaměstnanci na služebních cestách jako na ubytování a stravu  

 Příplatky za práci přesčas – příplatky zaměstnancům, kteří musí setrvat na 

pracovišti déle než je jejich pracovní doba. 

  Příplatky za směnovou práci – Příplatky které dostávají zaměstnanci za práci ve 

směnném provoze. 

 Příplatky za pracovní pohotovost – příplatky zaměstnancům, kteří musí udržovat 

pohotovost a v případě nutnosti se musí dostavit na pracoviště. 
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3.1.6 Získávání a výběr pracovníků  

Strategie získávání pracovníků je velmi důležitá činnost. Cílem je najít vhodného 

a kvalitního uchazeče o pracovní pozici společnosti. Je však velmi důležité, aby to bylo 

provedeno v co nejkratším možném čase a s co nejnižšími náklady. Při vytváření 

pracovního místa je důležité, aby podnik poskytl všechny důležité informace o dané pozici. 

Možnosti jak získat nového uchazeče jsou dvě. První s možností je výběr uchazeče 

z vnitřních zdrojů. druhá pak ze zdrojů vnějších. Dále je třetí možnost a to je kombinace 

těchto dvou. 

Vnitřní zdroje – Získání uchazeče v rámci organizace tzv. vnitřní nábor. To 

znamená přesun zaměstnance uvnitř firmy z jednoho místa na druhé. Má to výhodu v tom, 

že se volná pracovní místa zaplňují rychleji a vyjde tato varianta levněji než při získávání 

pracovníka z vnějších zdrojů. Další výhodou je, že podnik své zaměstnance zná lépe, než 

uchazeče zvenku a snadněji posoudí, jestli se uchazeč na danou pozici hodí. Pracovníci 

přijatí z vnitřních zdrojů se také mnohem lépe adaptují a orientují, jelikož jsou stále ve 

stejné společnosti. Jedinec si navíc uvědomí, jaké možnosti mu podnik nabízí v oblasti 

vlastního rozvoje a postupu. To má kladný dopad na jeho motivaci a morálku. Avšak 

nevýhody příjímání zaměstnanců z vnitřních zdrojů jsou v „soutěžení“ mezi zaměstnanci, 

kteří mají o danou pozici zájem. Nevýhodou také může být, že si jedinec na nové pozici 

těžko získává autoritu od svých kolegů, kteří se teď stali jeho podřízenými. 

Vnější zdroje – Při této možnosti může organizace využít nejrůznějších způsobů. 

Například inzercí v tisku, radiu nebo v televizi. Podnik si také může najit 

zprostředkovatelskou agenturu nebo může spolupracovat s pracovními úřady. Výhody má 

tato metoda v tom, že nový pracovník může do firmy přinést nové názory a nápady, ale 

prodlužuje se zde doba jeho adaptace a ne vždy ho kolektiv dobře přijme. Další nevýhoda 

je ve finanční náročnosti této varianty oproti přijetí pracovníka z interních zdrojů. 

Další krok je výběr zaměstnance.  Personální oddělení společnosti může použít 

řadu výběrových metod. Začátkem pro výběr nového zaměstnance je životopis, z něj se 

personalista může dozvědět, jestli uchazeč splňuje základní požadavky na vybranou 

pracovní pozici, jeho dosažené vzdělání a pracovní zkušenosti. 
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Následuje přijímací pohovor, na kterém by se měla firma dozvědět o uchazeči co 

nejvíce informací, kterými můžeme předpovědět jeho budoucí pracovní výkon a porovnat jej 

s jinými uchazeči.  Mnoho personalistů si před přijímacím pohovorem připraví určité 

otázky, které mu pomohou lépe odhadnout, jestli se uchazeč na novou pozici hodí. Taky 

vede k získání určitých informací, které pomohou určit, zda bude uchazeč vyhovovat firemní 

kultuře. Protože i to má svou váhu na výběru zaměstnance. Při pohovoru by se měl uchazeč 

na oplátku dozvědět více informace o firmě, o pracovní pozici, o kterou se uchází. Mělo by 

mu být přesně vysvětleno, o jakou práci jedná, jaká bude jeho pracovní náplň, pracovní 

doba, mzda a jaké budou jeho povinnosti jakožto nového zaměstnance. [1, 6, 7] 

 

Dalších metod pro výběr vhodného uchazeče, je celá řada. Mnoho firem využívá 

například psychologických testů, aby odhadli uchazečovy schopnosti a dokázali podle toho 

odhadnout jak se budoucí zaměstnanec bude chovat na pracovišti. Také může být uchazeči 

zadán určitý úkol a jeho cílem je, ho splnit. Tato metoda tzv. „ukázka práce“ může o 

uchazeči hodně napovědět, co se týče jeho znalostí a dovedností. [1, 6, 7] 
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3.2 Praktická část – vybraná společnost 

V Raiffeisenbank a. s. se řízením personalistiky a odměňováním zabývá oddělení 

Human Resources Division (Oddělení lidských zdrojů, dále jen „HR divize“).  [8] 

3.2.1 Nábor zaměstnanců v Raiffeisenbank a. s. 

 Manažer oddělení oznámí požadavek na obsazení pracovního místa HR divizi. 

 HR divize rozhodne o povolení náboru 

 HR divize zahájí interní výběrové řízení prostřednictvím oznámením volné 

pracovní pozice e-mailem do vnitřních schránek každého zaměstnance 

a umístěním na vnitřním intranetu banky. 

 Při neobsazení volné pozice z vnitřních zdrojů zahájí HR divize externí výběrové 

řízení prostřednictvím oficiálních webových stránek banky. 

 Při neobsazení pozice do 30 pracovních dní, HR divize kontaktuje vybranou 

personální agenturu. Agentura do 10 pracovních dnů zašle životopisy vhodných 

uchazečů. Pokud nenajde žádného kandidáta do 15 dnů, tak HR manager osloví 

další agenturu. 

 HR divize provede selekci životopisů a vybere uchazeče k osobnímu setkání. 

 HR divize vypíše první a druhé kolo výběrového řízení. 

 Výběrová řízení probíhají formou pohovorů, assessment center (plnění zadaných 

úkolů ve skupinách), testování za přítomnosti pracovníka HR divize a managerů 

kteří volné pozice obsazují. 

 Pracovník HR divize a manager po druhém kole výběrového řízení vyhodnotí 

uchazeče a u vybraných kandidátů zjišťuje reference. 

 Vybraným kandidátům manager osobně sděluje, popřípadě zasílá prostřednictvím 

e-mailu nabídku pracovního místa. 

 Po dohodě s vybraným uchazečem manager zasílá na HR divizi „návrh na přijetí 

nového zaměstnance“ a HR divize jej schvaluje. 

 Novému zaměstnanci je zaslána pozvánka prostřednictvím e-mailu ke vstupnímu 

školení, které se koná obvykle 2. pracovní den v měsíci nástupu. 
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 Zaměstnanec absolvuje vstupní školení a poté má stanoven adaptační plán v délce 

odpovídající své pozici. 

 Novému zaměstnanci je stanoven mentor (zkušený zaměstnanec stejného oddělení), 

který dohlíží na zácvik v době adaptace. 

 Na konci adaptačního procesu a po ukončení zkušební doby probíhá ze strany 

managera vyhodnocení.  

3.2.2 Proces vzdělávání zaměstnanců 

Strategie rozvoje vzděláváni v Raiffesisenbank a. s. vychází z nejnovějších trendů. 

 70% rozvojových aktivit se děje při výkonu práce. 

 20% rozvojových aktivit probíhá coachingem nebo mentoringem se strany 

nadřízeného managera. 

 Zbylých 10% rozvojových aktivit probíhá formou vzdělávání. 

 Při výkonu práce se zaměstnanec rozvíjí prostřednictvím řady metod (prací na 

konkrétním projektu, plněním každodenních úkolů, spoluprací s jinými týmy). 

 Mezi další rozvojové metody patří:  

o Mentroring nadřízeným managerem nebo kolegou. 

o networking v oboru – aktivní zapojení do odborných týmů orientovaných na 

konkrétní problematiku, kdy získává zaměstnanec nové znalosti a nejlepší 

praktiky. 

o průběžná zpětná vazba nadřízeného managera ke konkrétní znalosti, kdy 

probíhá pravidelná komunikace rozdílu mezi požadovaným a skutečným 

chováním zaměstnance. 

o předávání znalostí a stínování kolegy nebo nadřízeného 

o samostudium literatury a dalších zdrojů 
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 Při vzdělávání zaměstnanců se využívají různé formy školení: 

o školení dle katalogu Raiffeisenbank a. s., která vycházejí ze vzdělávacích 

potřeb firmy. Je stanoven cíl, obsah, rozsah, forma, lektor a další informace, 

které slouží k lepší orientaci v nabídce. 

o Školení „šitá na míru“ – orientují se na konkrétní potřebu úzké skupiny 

zaměstnanců (útvar, tým, aj.). 

 Školení mohou být také tematicky zaměřena: 

o Měkké dovednosti, tzv. soft skills (např. prodejní dovednosti, telefonní 

dovednosti, komunikační dovednosti) 

o Odborné znalosti, tzv. hard skills (IT systémy, produkty banky aj.) 

o Managerské dovednosti pro různé úrovně vedení (vedení lidí, koučování aj.) 

o Jazyková vzdělávání 

o Školení vyplývající ze zákona (školení pokladníků ČNB, bezpečnost práce 

aj.) 

o Informační technologie 

 Školení mohou být realizována různými metodami: 

o Workshop – pracovní setkání nad předem stanovenými tématy, předávání 

znalostí, nejlepších praktik, osvěžování teoretických znalostí. 

o Trénink – zvyšování kompetencí a znalostí v měkkých dovednostech 

(vyjednávání, prezentování aj.) 

o Koučink – realizuje se prostřednictvím interního, popř. externího kouče u 

vybraných pracovních pozic. 

o e-learning – výuka zaměstnanců prostřednictvím webového rozhraní 

o Přednášky – organizované v rámci firmy nebo mimo. Zaměřené na témata 

z oblasti bankovnictví. 

o Teambuilding – jedná se o specifickou formu školení, kdy je cílem zlepšení 

pracovního výkonu skupiny zaměstnanců, tvorba strategie identifikace 
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oblastí ke zlepšení, posun ve znalostech nebo dovednostech (např. formou 

soutěží, prezentací)  

4. Analýza odměňování pracovníků 

Mzda v Raiffeisenbank a. s. se skládá ze dvou hlavních složek: 

4.1 Základní mzda  

Pevná složka odměňování zaměstnance, je individuálně určená nebo sjednána se 

zaměstnancem. Vyjadřuje hodnotu zaměstnance na trhu práce, úroveň jeho znalostí, 

zkušeností, kompetencí (schopnosti a dovednosti). 

Základní mzda může být upravována na základě: 

 Výsledků dlouhodobého hodnoceni pracovního výkonu zaměstnance. 

 Aktuálního hodnocení jeho znalostí a dovedností (kompetencí). 

 Srovnání úrovně pro danou pozici na bankovním trhu. 

 

4.2 Variabilní složka mzdy 

Nenároková pohyblivá složka odměňování, odráží výkon zaměstnance, je podmíněna 

splněním konkrétních cílů, za konkrétních období a může mít různé formy: 

 bonusy pro útvary prodeje (retailu) s měsíční, čtvrtletní nebo pololetní výplatou 

odrážející prodejní výsledky. 

 Variabilní složka pro podpůrné útvary (centrála) s měsíční nebo čtvrtletní frekvencí 

výplaty. 

 roční bonusy další bonusy 

Podmínky pro výplatu variabilní složky mzdy stanovují interní normy. 
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4.3 Motivační systém 

Praktická část je zaměřena na motivaci prodejních pozic (retail). 

4.3.1 Fixní mzda 

Odměna za vykonanou práci dle podmínek stanovených v pracovní smlouvě. 

Vyplácí se ve výplatním termínu, jednou měsíčně, zpětně. 

4.3.2 Variabilní složka mzdy 

Nenároková složka vyplácená na základě stanovených kriterii formou bonusů 

a provizí. Bonusy jsou vypláceny procentuálním vyjádřením s fixní mzdy. Variabilní 

složka se skládá z několika položek: 

 Týmový bonus – zaměstnanec je motivován ke splnění týmových cílů. 

 Individuální bonus – zaměstnanec je motivován ke splnění svých osobních cílů. 

 Index kvality – umožňuje porovnání poboček v kvalitě obsluhy a komunikace 

s klienty. Účelem indexu kvality je zlepšení péče o zákazníka a motivace pro 

pobočky s cílem zlepšit kvalitu formou soutěže mezi sebou. 

 Provize za prodané produkty – finanční odměna za prodej konkrétního produktu, 

která je předem stanovena. 

 Kvalitativní hodnocení nadřízeného – hodnocení provádí přímý nadřízený 

zaměstnance na základě předem stanovených parametrů hodnocení. 
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4.3.3 Příklady variabilní složky mzdy u jednotlivých pozic 

Bankéř provozu (pokladní a servisní činnost, obsluha a nabídka produktů klientům) – 

variabilní složka mzdy je vyplácena měsíčně. Její součástí je: 

 Týmový bonus – za prodej a plnění plánu vybraných produktů pobočky a index 

kvality. Jednotlivé produkty jsou vyhodnoceny různými procentuálními váhami. 

 Provize za posun klienta k prodejním pozicím při zájmu klienta o produkt (provize 

se vyplácí i při neuskutečněném prodeji). 

 Kvalitativní hodnocení nadřízeného. 

 

Bankéř obchodu (obsluha a prodej produktů klientům) - variabilní složka mzdy je 

vyplácena měsíčně. Její součástí je: 

 Týmový bonus – za prodej a plnění plánu vybraných produktů pobočky a index 

kvality. Jednotlivé produkty jsou vyhodnoceny různými procentuálními váhami. 

 Provize za prodej produktů klientům (provize se odečítá, pokud byl klient posunut 

bankéřem provozu i při neuskutečněném prodeji) 

 Kvalitativní hodnocení nadřízeného. 

 

Osobní poradce (obsluha a prodej vybraným klientům, které má poradce v portfoliu) – 

variabilní složka mzdy je vyplácená ve 2 součástech, týmový a individuální bonus 

čtvrtletně, ostatní složky měsíčně. Její součástí je: 

 Týmový bonus – za výnosnost portfolia všech osobních poradců, tzn. hrubé marže a 

objemy aktiv a pasiv (úvěry a vklady klientů) 

 Individuální bonus – výkonnost jednotlivého osobního poradce s ohledem na plnění 

plánů a prodejů vybraných produktů. 

 Provize – za posun či prodej vybraných produktů. 

 Kvalitativní hodnocení nadřízeného. 
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5. Návrhy na zlepšení úrovně personální práce a odměňování 

Raiffeisenbank a. s. v posledních letech prodělala několik zásadních změn 

v orientaci na zákazníka. S těmito změnami souvisí i zaměření a specializace jednotlivých 

pracovních pozic při obsluze klientů a rozšiřování služeb klientům. Banka se více zaměřuje 

na práci s prémiovými klienty a obsazuje více specializovaných pozic, které pečují 

o vybraný segment klientů v omezeném počtu na jednotlivého pracovníka. 

V nemalé míře se v posledních letech banka soustřeďuje na vedení lidí, 

vzdělávání vedoucích pracovníků, které má vést k rozvoji dovedností a znalostí 

podřízených. 

Vedoucí zaměstnanci jsou intenzivně proškolováni a vedeni k pravidelnému 

hodnocení a koučování svých podřízených. Tato práce s lidmi posiluje týmového ducha a 

rozvoj lidí. Vedoucí zaměstnanci jsou však v každodenní práci vystavováni většímu 

objemu optativy. Dá se říci, že na větších pobočkách je manažer sám sobě asistentem, 

schvalovatelem a řešitelem úkolů, které „hoří“. Pro práci s podřízenými, která je jeho 

hlavní náplní, tak zbývá jen málo času a stává se „okrajovou záležitostí“. 

Řešením, tak může být u větších poboček přenesení části zodpovědnosti ve 

schvalování i vedení lidí jmenování vedoucích týmů jednotlivých pozic. Tito lidé by měli 

být zkušenými pracovníky ve svých pozicích, s přirozenou autoritou ostatních lidí v týmu 

a s plnou důvěrou manažera pobočky. 

Vedoucí týmům by měli mít ve svých variabilních složkách mzdy týmový bonus, 

který by byl výsledkem celého jemu svěřeného týmu. Individuální bonus by se nehodnotil, 

větší váha by byla kladena na kvalitativní hodnocení nadřízeného. Samozřejmě v předem 

stanovených parametrech kvalitativního hodnocení nadřízeného. 

Na pobočkách banky, které patří do oblasti retailu jsou pracovní pozice, které mají 

specifická zaměření a různé metody hodnocení. Mnohdy odlišné parametry pro variabilní 

složku mzdy vyvolávají mezi zaměstnanci oprávněné či neoprávněné „třecí plochy“. 

Vrátíme-li se ke článku, kde popisuji variabilní složku mzdy, je zřejmé, že 

u některých pozic máme nesoulad ve vyplácení provizí. 

Konkrétně se jedná o provize za posun klienta. Jednoduše řečeno, bankéř provozu 

dostává vyplacenou provizi, kdy klient projeví zájem o nabízený produkt ze strany bankéře 
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provozu. Vzhledem k tomu, že bankéř provozu neprodává, pouze posunuje klienta 

k prodejním pozicím, neovlivní konečný prodej produktu. Bankéř obchodu dostává provizi 

za prodej konkrétního produktu, ze které se odečítá provize bankéře provozu za posun 

klienta. Provize za posun klienta se bankéři obchodu odečte z variabilní složky mzdy, 

i když klientovi produkt neprodá. U ostatních prodejních pozic k tomuto odpočtu 

nedochází. 

Bankéři provozu a obchodu jsou v každodenním kontaktu a jejich práce spočívá 

v úzké spolupráci, protože větší objemy prodejů ovlivňují přímo plnění týmového bonusu, 

který je součástí variabilní složky mzdy. Rozpor ve vyplácených provizích, tak způsobuje, 

že „vyladění“ spolupráce je velmi složité a vede k demotivaci obou pozic. 

Řešením by bylo, kdyby provize za posun klienta pro bankéře provozu nebyla 

odečtena bankéři obchodu při neuskutečněném prodeji, tak jak to je u ostatních prodejních 

pozic (osobní poradci). Dalším řešením by bylo rozdělení provize za prodej mezi obě 

pozice rovným dílem. 

Nemohu nezmínit ještě jeden rozpor ve vyplácení variabilní složky mzdy 

u osobních poradců. Skládá se ze čtvrtletní i měsíční výplaty. Při tomto způsobu výplaty se 

ztrácí kontinuita a měsíční složka se tak rozplyne a z motivačního hlediska je její výše 

tudíž pro osobního poradce zanedbatelná. 

Náplní práce osobního poradce není čistý prodej produktů. Hlavní náplní je péče 

o klienta ve svém portfoliu, plánování jeho finanční nezávislosti, zajištění rizik a celkový 

pohled na finanční situaci klienta. Plnění stanoveného plánu se stává během na dlouhou 

trať, což opravňuje a vysvětluje kvartální hodnocení v motivačním systému. Bylo by proto 

vhodnější vynechat měsíční výplatu variabilní složky mzdy. S psychologického hlediska 

částka v součtu za čtvrtletí „vypadá lépe“ na výplatní pásce. 
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6. Závěr 

Raiffeisenbank a. s. se v posledních letech vyprofilovala do podoby banky pro 

prémiovou klientelu s prvotřídním servisem a poradenstvím. V anketách na toto téma se 

umisťuje na předních příčkách. 

Má bakalářská práce byla zaměřena na personální politiku a odměňování. 

Personální otázky jsou v této firmě stále žhavým tématem. Vedení banky se zaměřuje na 

svůj tým, protože fungující firmu tvoří jenom lidé. Bez zkušených odborníků, kteří 

preferují týmový styl práce, by v této firmě nový směr poradenství, orientace na 

prémiového zákazníka a zdokonalování IT technologií nepřinesli takový pokrok, jaký byl 

v posledních dvou letech dosažen. 

Nejdůležitějším aspektem je zaměření se na lidské zdroje již od prvopočátku, tzn. 

správný výběr zaměstnanců, týmových hráčů a hlavně systematické školení a vzdělávání 

těchto lidí. Banka také učinila velký posun ve vzdělávání vedoucích pracovníků. 

V posledních letech pro zvyšování kompetentnosti manažerů proběhlo a stále probíhá 

bankou několik projektů, které se zaměřují na manažerskou práci. Výsledkem je stabilnější 

tým na pobočkách a nižší odchodovou zaměstnanců. 

Banka také přijala opatření v oblasti odměňování, kdy se snaží motivační systémy 

stále zjednodušovat. V tuto chvíli lze konstatovat, že motivační systém je férový. Ve 

srovnání s jinými společnostmi je schopen každý jedinec si svou variabilní složku spočítat 

dle plnění svého nebo své pobočky bez závislosti na plnění jiných týmů. 

Kromě neustálého vývoje v personální práci a odměňování ze strany vedení banky 

je minimálně jednou ročně iniciována diskuze a vyjádření názoru k této problematice ze 

strany zaměstnanců. Lze říci, že vedení této společnosti je velmi demokraticky nakloněno 

k diskuzi, a názory či požadavky týmů na pobočkách jsou velmi vážně brány v potaz. 

S jistotou mohu říci, že bych v budoucnu chtěl v takové firmě pracovat. 
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