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Abstrakt 

Diplomová práce je zaměřená na systém odměňování zaměstnanců ve skupině 

VÍTKOVICE MACHINERY GROUP. Diplomová práce analyzuje současný systém 

odměňování zaměstnanců a na základě vyhodnocení dotazníkového šetření navrhuje 

doporučení ke zlepšení stávajícího systému odměňování.  

Klíčová slova: systém odměňování, mzda, zaměstnanecké benefity 

Abstract 

The thesis is focused on analyzing of employees' remuneration system in the 

VÍTKOVICE MACHINERY GROUP. The main aim of the thesis is to analyze current 

system of employees' remuneration and provide recommendations that could improve the 

system. These recommendations should partially result from a survey performed in the 

company.  

Key words: system of remuneration, salary, employees' benefits 
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Úvod 

Přírodní zdroje, kapitál a lidská práce jsou výrobní faktory, bez kterých by nemohl být 

zajištěn správný chod podniku. Proto, aby podnik mohl fungovat, potřebuje především 

kvalitní zaměstnance, kteří zmíněné výrobní faktory přemění na výkony podniku. 

Zaměstnanci tvoří v podniku nejdůležitější a často nejnákladnější část. Je důležité, 

aby se zaměstnanec cítil v podniku potřebně a užitečně. Protože jen spokojený zaměstnanec 

bude svou práci odvádět kvalitně a efektivně. Spokojenost zaměstnanců se často odráží 

na výsledcích jejich práce a v žádném případě by se neměla podceňovat. Pokud chceme, 

aby zaměstnanci odváděli co nejlépe svou práci, musíme zajistit vhodný systém odměňování. 

Největší odměnou pro zaměstnance je bezesporu mzda, která se řadí do finančních odměn. 

Podniky se zaměřují i na jiné nefinanční formy odměňování. Snaží se zaměstnance motivovat 

možným kariérním růstem, vzděláváním či uznáním za dobře odvedenou práci. Správně 

nastavený systém odměňování pomáhá udržet nejen kvalifikované zaměstnance v podniku, 

ale také napomáhá udržet dobré vztahy na pracovišti. 

Diplomová práce je zaměřená na systém odměňování zaměstnanců skupiny 

VÍTKOVICE MACHINERY GROUP. Diplomovou práci rozdělím do dvou částí a to na část 

teoretickou a část praktickou. Teoretickou část zahájím kapitolou, která se bude zabývat 

systémem odměňování, ve druhé  kapitole se zaměřím na zákonnou složku odměny – mzdu 

a poslední kapitola teoretické části bude věnována zaměstnaneckým benefitům. Praktickou 

část zahájím charakteristikou skupiny VÍTKOVICE MACHINERY GROUP a po té provedu 

analýzu aktuálně platného systému odměňování zaměstnanců. V šesté kapitole vyhodnotím 

dotazníkové šetření, které mi pomůže zjistit názory zaměstnanců na stávající systém 

odměňování, a v následující kapitole pak navrhnu změny v systému nefinančního odměňování 

pracovníků a zároveň posoudím náklady a předpokládané přínosy ze zavedených změn. 

V závěrečné části stručně zhodnotím celou diplomovou práci.  

Cílem mé diplomové práce je provést analýzu stávajícího systému odměňování 

a na základě výsledků z dotazníkového šetření navrhnout změny v systému odměňování 

zaměstnanců skupiny VÍTKOVICE MACHINERY GROUP. Po dohodě s konzultantem 

diplomové práce v podniku a vedoucí diplomové práce ve škole jsem se rozhodla rozšířit 

dotazníkové šetření ze společnosti Vítkovice, a.s. na celou skupinu VÍTKOVICE 

MACHINERY GROUP pro zajištění reprezentativnějšího vzorku. 
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1 Systém odměňování 

Systém odměňování je jednou z významných částí řízení lidských zdrojů, 

která vychází ze strategie a hodnot podniku. Každý podnik má jinou strategii a hodnoty, 

které se budou v jednotlivých podnicích lišit. Pro podnik je důležité, aby si určil druh a poměr 

odměn, které bude poskytovat zaměstnancům. Pro zaměstnavatele a zároveň zaměstnance je 

podstatné, aby byl systém odměňování dobře nastaven. Jedině tak může podnik přilákat 

a udržet si požadované pracovníky a získat konkurenční výhodu v podobě kvalitních 

zaměstnanců, kteří budou svou práci vykonávat podle svých nejlepších schopností 

a možností. Pokud budou v podniku spokojeni zaměstnanci, bude to mít vliv na snížení 

fluktuace, zvýšení pracovního nasazení a pro podnik se otevře další možnost jak dosáhnout 

vyššího zisku. Systém odměňování by měl být sestaven tak, aby byl pro zaměstnance 

dostatečně motivující, srozumitelný, dosažitelný a především, aby byl zaměstnanci 

akceptován [8]. 

Hlavní úkoly systému odměňování jsou: [11] 

 přilákat potřebný počet a potřebnou kvalitu uchazečů o zaměstnání v organizaci; 

 stabilizovat žádoucí pracovníky; 

 odměňovat pracovníky za jejich úsilí, dosažené výsledky, loajalitu, zkušenosti 

a schopnosti; 

 v ziskových organizacích napomoci k dosažení konkurenceschopného postavení 

na trhu; 

 povaha systému, jeho náklady a časová náročnost musí být racionální, přiměřené 

možnostem organizace a potřebám dalších personálních činností; 

 být pracovníky akceptován; 

 hrát pozitivní roli v motivování pracovníků, vést je k tomu, aby pracovali podle svých 

nejlepších schopností; 

 být v souladu s veřejnými zájmy a právními normami; 

 poskytovat pracovníkům příležitost k realizaci; 

 sloužit jako podnět pro zlepšení kvalifikace a schopností pracovníků. 
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Systém odměňování tvoří: 

 Strategie odměňování – každý podnik má jiné cíle, kterých chce dosáhnout 

a na základě těchto cílů staví i svou strategii odměňování. 

 Politika odměňování – se snaží vytvořit spravedlivý systém odměňování, 

prostřednictvím kterého se podnik stává úspěšnějším. Zabývá se úrovní odměn 

a poskytováním informací zaměstnancům o současných odměnách, které mohou 

v podniku získat. Řadíme zde také dodržení základního pravidla odměňování 

zaměstnanců, kterým za stejnou práci náleží stejná odměna. 

 Praxe odměňování – se skládá z různých postupů hodnocení práce a získává 

informace, které využívá pro plnění cílů strategie a politiky odměňování. 

 Procesy odměňování – posuzují konkrétní pracovní výkon a pracují s informacemi, 

které získali v rámci praxe odměňování. 

 Postupy odměňování – jsou důležité z hlediska udržení fungování systému 

odměňování. Snaží se o to, aby mu za odpovídající cenu byla přinesena odpovídající 

hodnota práce [3]. 

1.1 Jednotný systém 

Je typ systému, který je určen pro všechny zaměstnance bez ohledu na jejich postavení 

v zaměstnanecké hierarchii. Pro tento systém odměňování je typická pro firmu nízká 

nákladovost poskytovaných odměn.  

Výhoda jednotného systému spočívá v tom, že na zaměstnanecké benefity mají nárok 

všichni zaměstnanci. Tento systém je nevýhodný pro zaměstnance, kteří by si zasloužili lepší 

odměnu, ale v důsledku stejného systému odměňování to není možné. Někdy se v podnicích 

můžeme setkat s tím, že do jednotného systému je zaveden výhodnější systém 

pro zaměstnance, kteří jsou pro podnik velice důležití, a jednotný systém odměňování není 

pro ně dostatečně motivační. Významnou skupinu zaměstnanců se podnik snaží motivovat 

například poskytnutím osobního automobilu pro soukromé účely.  

Nevýhodou jednotného systému odměňování je, že se podnik nemůže dostatečně 

zavděčit všem zaměstnancům. Zaměstnance může rozdělit do skupin podle vzdělání, 
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vykonávání profese, zájmů, stáří apod. Každá z těchto skupin bude preferovat jiný druh 

odměny [6] [7]. 

1.2 Cafeteria systém 

V rámci odměňování existuje nepřeberné množství zaměstnaneckých výhod. Pokud 

podnik bude chtít vhodným motivováním uspokojit co nejvíce zaměstnanců, je pro něj 

nejvýhodnější právě Cafeteria systém.  

Cafeteria systém spočívá v tom, že zaměstnanci mají stanoveno, co od nich podnik 

očekává. Pokud jeho očekávání zaměstnanci splní, obdrží body. Takto získané body mohou 

směnit za nabízené balíčky zaměstnaneckých výhod a na základě svého uvážení a svých 

priorit si každý zaměstnanec může vybrat balíček, který bude vhodný právě pro něj.  

Výhoda oproti jednotnému systému spočívá ve spravedlivějším odměňování 

zaměstnanců. Další výhodou Cafeteria systému je pocit větší rovnoprávnosti mezi 

zaměstnanci, zvyšuje se spokojenost zaměstnanců a navíc je systém transparentní. Každý 

zaměstnanec ví, co může za určitý počet bodů získat.  

Systém má i svá negativa. Mezi největší patří administrativní náročnost, 

která se dá ale vyřešit prostřednictvím outsourcingové společnosti, která bude Cafeteria 

systém spravovat. Outsourcingová společnost nabízí prostřednictvím internetové aplikace 

zaměstnancům seznam výhody, které mohou směnit za získané body. Systém je důležité 

neustále aktualizovat a přizpůsobovat potřebám zaměstnancům. Podnik musí také zvážit, 

zda převedení správy cafeteria systému nebude pro něj příliš nákladné  [9] [15]. 

1.2.1 Formy Cafeteria systému 

Systém bufetu – spočívá v seznamu zaměstnaneckých výhod, které si může zaměstnanec 

podle svých preferencí. Systém bufetu znázorňuje obrázek č. 1 [6].  
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II 

IV III 

I 

Obrázek č. 1: Systém bufetu 

 

Zdroj: [6] 

Systém jádra – základní odměny pro zaměstnance jsou jasně stanoveny a ostatní 

si zaměstnanci mohou vybrat z nabídky. Obrázek č. 2 představuje systém jádra [6]. 

Obrázek č. 2: Systém jádra 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: [6] 

Systém bloků – pro skupiny zaměstnanců jsou určeny zaměstnanecké výhody, 

které si mohou zvolit. Zaměstnanci jsou rozděleni do skupin například podle pohlaví, věku 

nebo ostavení v podniku. Grafické znázornění systému bloků je na obrázku č. 3 [6]. 

Obrázek č. 3: Systém bloků 

 

 

 

 

Zdroj: [6] 
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2 Mzda 

Každému zaměstnanci náleží za jeho práci odměna. Odměna tvoří peněžení částku, 

která se skládá z pevné složky a pohyblivé složky, dále zahrnuje zaměstnanecké výhody a jiné 

způsoby nepeněžního odměňování. V následující kapitole si popíšeme jednotlivé peněžní 

odměny a také se zaměříme na jiné než zákonem stanovené odměňování [16]. 

 Zákoník práce rozlišuje 3 typy:  

 Plat je jedna z forem finanční odměny, kterou zaměstnanec obdrží od svého 

zaměstnavatel, tedy od státu, obce, kraje, hlavního města, státního fondu, příspěvkové 

organizace nebo školské právnické osoby. 

 Odměna je rovněž finanční odměna, která je poskytnuta zaměstnanci za odvedenou 

práci, s kterým byla uzavřena dohoda o provedení práce nebo dohoda o pracovní 

činnosti. 

 Mzda je jeden ze způsobu odměny. Zákoník práce definuje mzdu jako peněžité plnění 

nebo plnění nepeněžité povahy. 

Výše mzdy a platu se pro zaměstnance odvíjí od složitosti, odpovědnosti a namáhavosti 

práce, podle obtížnosti pracovních podmínek, výkonosti a dosažených výsledků. 

Zaměstnancům, kteří pracují pro stejného zaměstnavatele a vykonávají stejnou práci 

stejné hodnoty, náleží stejná mzda [25].  

Zákoník práce definuje stejnou práci u stejného zaměstnavatele jako: 

1. práci, která má stejnou nebo srovnatelnou složitost, odpovědnost a namáhavost;  

2. práci, která se provádí ve stejných nebo srovnatelných podmínkách; 

3. práci, která uplatňuje stejnou nebo srovnatelnou pracovní schopnost a pracovní 

způsobilost zaměstnance; 

4. práci, při které zaměstnanec odvádí stejný nebo srovnatelný pracovní výkon 

a výsledky práce. 
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Výši mzdy stanoví zaměstnavatel před zahájením pracovního výkonu ve smlouvě, 

mzdový výměr nebo pomocí vnitřního předpisu. Zaměstnanci jsou chráněni proti nízké mzdě 

za vykonanou práci v podobě minimální mzdy. Minimální mzda je nejnižší možná odměna, 

plat nebo mzda za odvedenou práci. Základní sazba minimální mzdy je od 1.1. 2012 

stanovena na částku 8 000 Kč za měsíc nebo 48,10 Kč za hodinu [25]. 

Do minimální mzdy se nezapočítává:  

Příplatek za práci přesčas – pokud zaměstnanec odvedl práci přesčas, náleží mu nejen 

mzda, ale také příplatek v minimální výši 25 % jeho průměrného výdělku. Nárok 

na příplatek zaniká, pokud se zaměstnanec dohodnul se zaměstnavatelem míst 

na náhradním volnu. 

Příplatek za práci ve svátek – za práci ve svátek obdrží zaměstnanec mzdu a navíc 

náhradní volno v rozsahu práce konané ve svátek. Volno musí zaměstnavatel poskytnout 

zaměstnanci nejpozději do konce třetího měsíce od provedení práce ve svátek. Během 

čerpání náhradního volna náleží zaměstnanci náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku. 

Pokud se obě strany mezi sebou dohodnou na příplatku za náhradní volno, 

pak zaměstnavatel vyplatí zaměstnanci ke mzdě příplatek za náhradní volno v minimální 

výši průměrného výdělku. 

Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí – za práci v tomto prostředí náleží 

zaměstnanci mzda a příplatek nejméně 10 % z minimální mzdy.  

Příplatek za noční práci a za práci o víkendech – za tento typ práce náleží zaměstnanci 

odměna ke mzdě ve výši nejméně 10 % jejich průměrného výdělku. Je zde i možnost, 

kdy se obě strany dohodnou na jiné výši a způsobu určení příplatku [25]. 

Platová třída a tarif 

Platovou třídu určí zaměstnavatel na základě pracovní smlouvy, ve které je uveden druh 

práce, kterou bude zaměstnanec vykonávat. Zaměstnanec je tak zařazen do platové třídy, 

která odpovídá jeho nejnáročnější práci. Platový tarif určuje minimální výši odměny v rámci 

platové třídy a platového stupně. Do platového stupně se započítává doba výkonu práce, 

za kterou zaměstnanec získal potřebné znalosti a zkušenosti v oboru [25]. 
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2.1 Mzdové formy 

Hlavním cílem mzdových forem je mzdově ocenit zaměstnance, jeho vykonanou práci 

a další přínosy s tím spojené. Aby podnik mohl zaměstnance spravedlivě, ocenit musí zvolit 

vhodnou mzdovou formu, popřípadě kombinaci mzdových forem. 

Mzda časová 

Jedná se o nejpoužívanější formu mzdy.  Časová mzda spočívá v poskytnutí odměny 

a to mzdové sazby za odpracovaný čas. Používáme ji zejména v případech, kdy nelze změřit 

množství odvedené práce. U časové mzdy je důležité, aby mzdová sazba byla dostatečně 

vysoká a dokázala tak uspokojit potřeby zaměstnanců.  

Časová mzda může být hodinová, týdenní, měsíční, čtvrtletní apod. Nejčastěji 

se setkáváme s hodinovou a měsíční mzdou.  

Hodinová mzda – je součin mzdové sazby za odpracovaný počet hodin. 

Tento typ mzdy bývá nejčastěji používán u dělnických profesí nebo tam, 

kde nemůžeme práci ohodnotit jinak než z hlediska času.  

Měsíční mzda – je stanovena mzdovou sazbou za kalendářní měsíc. Měsíční mzda 

se používá častěji u nedělnických profesí. Nevýhoda měsíční sazby spočívá v tom, 

že každý měsíc dostáváme částku ve stejné výši, bez ohledu na to, jak byl měsíc 

dlouhý. 

Systém časové mzdy je pro podnik jednoduchý, administrativně nenáročný a levnější 

avšak pro zaměstnance není dostatečně motivující [7]. 

Mzda úkolová 

Je nejčastěji používána u dělnických profesí a tam, kde lze zjistit množství odvedené 

práce. Zaměstnanci je vyplacena mzda, která se stanoví jako součin jednotky práce a sazby 

za odvedenou jednotku práce, tzv. mzda za kusy. Výhodou pro zaměstnance je, že za více 

splněných úkolů dostanou vyšší mzdu. Takto označujeme úkolovou mzdu s lineárním 

průběhem. Pokud podnik bude chtít z části zabránit nekvalitně odvedené práci, 
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stanoví pak úkolovou mzdu s diferenciovaným průběhem. Při takto stanovené mzdě budou 

zaměstnanci od určitého počtu jednotky práce dostávat nižší sazbu za každou další odvedenou 

jednotku práce. Úkolová mzda může být stanovena jak pro jednotlivce, tak i pro celý 

kolektiv [7].  

Provizní - podílová mzda 

Výše provizní mzdy závisí na množství získaných klientů, zakázek, velikosti obratu 

nebo tržeb. Provizní mzdu dělíme do dvou částí a to na mzdu provizní přímou, která se odvíjí 

od prodaného množství nebo poskytnutých služeb a dále na mzdu základní, kdy k základnímu 

platu dostává zaměstnanec provizi. Můžeme se také setkat se mzdou provizní zálohovou, 

kdy zaměstnanec obdrží měsíční zálohu, která mu je později odečtena provize. Nevýhodou je, 

že se mohou vyskytnout faktory, které zaměstnanec nemůže ovlivnit např. testy kvality, 

preference zákazníků nebo hospodářská situace [7]. 

Smíšená mzda 

Je druh mzdy, který bývá kombinací úkolové, časové a provizní mzdy. 

2.2 Dodatkové formy mzdy 

Dodatkové formy mzdy se používají k základním typům mzdy. Můžou být stanoveny 

jak pro jednotlivce, tak pro celý kolektiv. Nejčastěji se setkáváme s prémiemi, mimořádnou 

odměnou, osobním ohodnocením, příplatky, podíly na výsledcích hospodaření, odměňováním 

zlepšovacích návrhů aj. [12]. 

Prémie a odměny 

Je jednou z nejčastěji používaných forem dodatkové mzdy. Prémie může být 

stanovena za určitý výkon pro jednotlivce, ale také pro kolektiv. Prémie může být 

poskytovaná periodicky a pak se zcela odvíjí od pracovního výkonu, jehož cíle jsou předem 

stanoveny. V případě, že zaměstnanec vykoná mimořádný úkol, obdrží pak prémii 

jednorázovou. Prémie nemusí být vždy jen ve formě peněžní. Lze se setkat také s prémii 

v podobě poukázek na službu nebo odběr zboží dle vlastního výběru [12]. 



 

10 

 

Osobní ohodnocení 

Vyplývá z porovnání zaměstnanců mezi sebou. Je určen zaměstnancům, kteří odvádějí 

velice dobrou práci nebo zvládají plnění více pracovních úkolů, než jejich spolupracovníci. 

Osobní příplatek se určuje až do výše 50 % platového tarifu nejvyššího platového stupně, 

v platové třídě, do které je zaměstnanec zařazen [12]. 

Příplatky 

Jsou důležitou součástí systému odměňování. Samotná mzda nemá možnost zcela 

ohodnotit práci zaměstnance a podmínky, za kterých práci vykonává.  

Příplatky mohou být: 

 Povinné příplatky jsou dány přímo ze zákona a rozlišujeme např. příplatek 

za práci v noci, přesčas, ve stiženém a zdraví škodlivém prostředí, 

zastupování aj. 

 Nepovinné příplatky si podnik určuje sám nebo v rámci kolektivní smlouvy. 

Mezi nepovinné příplatky řadíme např. tyto: příplatek na ubytování, dopravu 

do zaměstnání, za práci ve směnném provozu apod. [12]. 

Podíly na výsledcích hospodaření 

Používají se pro zlepšení kolektivního výkonu ve firmě. Nevýhodou je, že ne každý 

zaměstnanec si uvědomí, že i jeho práce závisí na výsledku hospodaření. V podnicích 

je nejčastěji používaný podíl na zisku, ale můžeme se také setkat s podílem na výnosu 

nebo výkonu. Výše podílu se může odvíjet od po postavení pracovního místa v podnikové 

struktuře až po individuální výkon zaměstnance [12]. 

Odměňování zlepšovacích návrhů 

Zlepšovací návrh může spočívat buď ve snížení nákladů, nebo ve zvýšení zisku 

v důsledku zlepšovacího návrhu. Jedná se o jednorázovou popřípadě periodicky vyplácenou 

odměnu. 
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Popsané dodatkové formy mzdy nejsou jediné, řadíme zde např. třinácté platy, 

příspěvek k pracovnímu nebo životnímu jubileu, příspěvek na dovolenou, vánoční příspěvek, 

náborový příspěvek, lokální příspěvek, odměna za zvýšení kvalifikace, odměna u příležitosti 

odchodu do důchodu aj. Musíme vzít také v úvahu, že ne všechny formy mezd jsou 

dostatečně pobídkové. Jak jsem zmínila výše například u časové mzdy je nízká motivace 

zaměstnanců, vykonávat lépe svou práci. Aby podnik motivoval zaměstnance k lepšímu 

výkonu, snaží se v praxi často o různou kombinaci mzdových forem [12]. 

2.3 Zásluhové odměny 

Další formou motivace mohou být zásluhové odměny. Pro zaměstnance mohou 

znamenat nejlepší motivaci, ale jak je popsáno výše peněžní odměny jsou motivující jen 

do určité hodnoty, proto je důležité klást důraz i na jiné než finanční složky odměňování. 

Zásluhová odměna je zakotvena buď přímo ve mzdě, což není motivující tak, 

jako když  vyplácená nepravidelně ve formě bonusů v závislosti na výsledcích práce. 

Zásluhová odměna je vyplácená zaměstnanci nebo celému týmu a je to způsob peněžní 

odměny, která se vztahuje k výkonu, schopnosti, přínosu, dovednosti nebo délky zaměstnání. 

Zásluhovou odměnu lze poskytnou i celému týmu [1]. 

Odměna podle dovedností 

Spočívá v použití dovedností, které zaměstnanec získal během působení v podniku. 

Abychom zaměstnance mohli odměnit, musejí být dovednosti, které má a používá v přímém 

vztahu s vykonávanou prací. Nejčastěji podle dovedností odměňujeme technické pracovníky, 

ale výjimkou nejsou ani vysoce postavení zaměstnanci, manažeři, administrativní pracovníci 

apod. Pro správné fungování systému odměňování je připraven seznam potřebných znalostí 

a schopností chovat se určitým způsobem. Zaměstnanci jsou lépe zastupitelní, jsou více 

spokojení se svou práci a může vést i k lepším vztahům na pracovišti. 

Výhody  

 nižší náklady na další zaměstnance a personální útvar. Podnik se snaží široce využívat 

dovedností stávajících zaměstnanců, 



 

12 

 

 zaměstnanci jsou flexibilnější, což se pozitivně odráží při zavádění nové techniky 

a technologie. 

Nevýhody 

 finančně náročnější způsob odměňování, u kterého je zapotřebí vynaložit finanční 

prostředky na vzdělávání a rozvoj zaměstnanců, 

 pokud zaměstnanec nebude aktivně používat některé dovednosti, může dojít k jejich 

ztrátě. Podnik odměňovat pouze za to, že vlastní osvědčení k dané dovednosti [6]. 

Odměna podle schopností 

Pracovníci jsou odměňování za schopnosti, které během výkonu práce používají. 

Odměnu dostávají ve formě peněžního přírůstku k základní mzdě. Rozdíl mezi výkonovou 

a odměnou a odměnou podle schopností je v tom, že u odměny podle schopnosti podnik 

odměňuje zaměstnance za to, co jsou schopni v práci udělat, u výkonové odměny za určitý 

výkon, který ne vždy mohou ovlivnit. Na obrázku č. 4 je znázorněn postup odměny podle 

schopností [3]. 

Obrázek č. 4: Odměna podle schopností 

 

 

Zdroj: [3] 

Odměna podle přínosu 

Jak lze vidět na obrázku č. 5, odměňování podle přínosu odměňuje zaměstnance nejen 

podle jejich výkonů, ale také podle jejich schopností. Odměna podle přínosu se zaměřuje 

na to, co zaměstnanec do své práce vkládá a jaké má jeho práce výsledky.  
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Obrázek č. 5: Odměna podle přínosu 

 

 

 

Zdroj: [3] 

Výhody 

 zaměstnanci se mohou podílet na jeho zavedení, 

 jsou stanoveny měřitelné cíle, kterých by zaměstnanci měli dosáhnout, 

 každý podnik si ho může přizpůsobit podnikové strategie. 

Nevýhody 

 vyžaduje pro zavedení a naplánování více času, 

 náročné na proškolení vedoucích zaměstnanců, 

 hodnocení je závislé na vedoucích zaměstnanců [1]. 

Odměňování podle délky zaměstnání 

Spočívá v délce odpracovaných let v podniku, kde zaměstnanec dostává pevné 

navýšení mzdy. Zaměstnanec je tedy odměněn za loajalitu k podniku. Mnoho podniků 

od této formy odměňování ustoupilo, především pak podniky soukromé. 

Výhoda 

 Předpoklad, kdy se zvyšující délkou zaměstnání se zvyšuje i výkon zaměstnance, 

 Stálý zaměstnanec je pro firmu výhodnější, protože na rozdíl od nového 

zaměstnance je nemusí zaučovat a seznamovat se strategii podniku. 
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Nevýhoda 

 nespravedlivý systém vzhledem k výkonu, schopnostem a dovednostem jednotlivých 

zaměstnanců, 

 může být nákladný, pokud v podniku nedochází k fluktuaci [3].  

Odměna podle výkonu 

Pokud chceme odměňovat podle výkonu, musí se mzda skládat z pohyblivé složky, 

kterou zaměstnanec může ovlivnit svým výkonem. Obrázek č. 6 znázorňuje, co vše předchází 

odměně za výkon. Někdy je možné se setkat s tím, že do výkonové odměny se zahrnuje délka 

času stráveného v práci nebo počet podřízených. Vedení podniku musí stanovit pravidla 

pro získání zásluhové odměny, kterým budou rozumět nejen manažeři, ale především 

zaměstnanci. Manažeři hodnotí odvedený výkon zaměstnanců a v případě, že s výkonem 

nejsou spokojeni, musí zaměstnancům přesně vysvětlit, co se od nich očekává. Systém 

výkonového odměňování by měl být proto jednoduchý a srozumitelný. Pracovní úkol musí 

být splnitelný, aby byla možnost dosáhnout na odměnu. 

Výhody 

 systém je motivující a spravedlivý, 

 zaměstnanec ví, co se od něj očekává. 

Nevýhody 

 pokud je pro zaměstnance velice náročné úkol splnit nebo je odměna 

za vykonanou práci nízká, stává se, že je systém odměny demotivující, 

 příprava systému je náročná a klade velký důraz na metodu hodnocení [6] [2]. 

Obrázek č. 6: Odměna podle výkonu 

 

 

Zdroj: [3] 
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3 Zaměstnanecké benefity 

Mzda je forma odměny, která je dána zákonem. Výhodou mzdy je, že získané peníze 

můžeme směnit za cokoli jiného. Dokáže uspokojit širokou škálu potřeb zaměstnanců, 

ale i mzda je motivující jen do určité výše. Pro správné motivování zaměstnanců by měl 

podnik využívat i jiné druhy odměn jako jsou hmotné a nehmotné odměny. Zaměstnanecké 

benefity by měly být nastaveny tak, aby zaměstnance motivovali k podání co nejlepšího 

výkonu a vedli k loajalitě. I zde platí pravidlo, že kvantita se nerovná kvalitě. Zaměstnanecké 

benefity by měly být nastaveny tak, aby uspokojili co nejvíce zaměstnanců a tím se staly 

pro podnik přínosem. Výhoda zaměstnaneckých benefitů oproti mzdě spočívá v tom, 

že při snižování zaměstnaneckých benefitů, tuto skutečnost snášejí zaměstnanci lépe, 

než kdyby jim byla snížena mzda. Je důležité provádět aktualizaci zaměstnaneckých benefitů 

a některé zaměstnanecké benefity zavádět jen na určitou dobu, aby se pro zaměstnance 

nestaly samozřejmostí. Podnik by měl se zaměstnanci pravidelně komunikovat a snažit se tak 

zjistit, zda jsou nabízené odměny dostatečně motivující nebo zda by zaměstnanci neuvítali 

jiné druhy odměn. Zaměstnanecké benefity lze rozdělit na hmotné a nehmotné odměny [12]. 

3.1 Hmotné odměny 

Je to typ odměn, které se poskytují v nepeněžní podobě např. formou různých 

poukázek.  

Stravování 

Patří k nejrozšířenějším zaměstnaneckým benefitům. Může být poskytnuto formou 

stravenek, které zaměstnanec může využit buď k nákupu hotového jídla v restauracích, nebo 

jimi může zaplatit nákup potravin v obchodě. Zaměstnanci se také setkávají s poskytnutím 

závodního stravování, které je cenově zvýhodněno. Často bývá zajišťováno externí firmou 

např. SODEXO s.r.o. nebo Eurest s.r.o. [13]. 

Vzdělávání 

Nároky na vzdělávání zaměstnanců se neustále zvyšují. Větší podniky nabízejí 

zaměstnancům různé druhy jazykových kurzů, které mezi zaměstnanci získávají stále větší 
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popularitu. Pokud podnik potřebuje obsadit volné místo je pro něj výhodné vybrat 

zaměstnance z vlastních zdrojů. Pro obsazení volného místa vlastním zaměstnancem 

a zvýšení jeho kvalifikace, je zaměstnavatelem poskytnut rekvalifikační kurz [13].  

Kultura, sport, rekreace 

Benefity v podobě zlevněných vstupenek do kina či divadla, volných permanentek 

na bazén, tenis, aerobik apod. 

Zpravidla větší podniky nabízejí svým zaměstnancům bezplatné využití vlastního 

rekreačního střediska a v případě, že podnik nevlastní rekreační středisko, může nabízet 

dárkové poukazy na rekreaci [13]. 

Příspěvky a pojištění 

Naše populace rychle stárne a je vysoce pravděpodobné, že stát nebude ze svého 

rozpočtu schopen vyplácet důchody, proto je příspěvek na důchodové připojištění se státním 

příspěvkem zaměstnanci velice využíván.  

Mezi další se řadí příspěvek na soukromé životní pojištění, úrazové pojištění, pojištění 

odpovědnosti za škodu, pojištění pro případ pracovní neschopnosti, příspěvek na stavební 

spoření a další [13]. 

Děti zaměstnanců 

Podniky myslí také na děti zaměstnanců. Pro rodiče malých dětí je obtížné sehnat hlídání 

v době, kdy jsou v práci. Proto některé podniky nabízejí svým zaměstnancům využití firemní 

mateřské školy. Podniky pořádají pro děti různé akce, letní tábory nebo na jejich rekreaci 

přispívají určitou finanční částkou [13]. 

Finanční  

Půjčky poskytnuté v období tíživé životní situace zaměstnance v podobě 

zaměstnaneckých bezúročných zaměstnaneckých půjček nebo půjček s nízkým úrokem. 

Pro podnik je někdy obtížné najít zaměstnance s potřebnou praxí a vzděláním v blízkosti 
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podniku, proto některé podniky nabízejí zaměstnancům bezplatné ubytování nebo příspěvek 

na ubytování, někdy se můžeme setkat také s podnikovou půjčkou na bydlení. 

Bankovní instituce pak často nabízejí svým zaměstnancům benefity v podobě 

zvýhodněných podmínek bankovních produktů, kterými mohou být různé půjčky s nízkým 

úrokem eventuálně snížené poplatky za vedení bankovního účtu [4].  

Zdravotní 

V poslední době roste mezi lidmi trend zdravého životního stylu. Zaměstnavatel může 

v tomto svého zaměstnance podpořit a to několika způsoby. Poskytnutím nadstandartní 

lékařské péče, vitamínů, poukázkami na masáže, léčebnými pobyty, lázeňskými procedurami, 

příspěvky na očkování proti chřipce, kurzem odvykání kouření a dalších [13]. 

Pro manažery 

Pro vysoce postavené zaměstnance jsou poskytovány odměny v podobě příspěvku 

na odívání, osobního automobilu, mobilního telefonu s úplnou nebo částečnou úhradou 

za volání, notebookem a internetem poskytovaným i mimo místo zaměstnání. Některé 

z odměn pro manažery nemusí být poskytovány z důvodu jejich potřeby jako spíše z důvodu 

společenského postavení [13]. 

3.2 Nehmotné odměny 

Mají velkou výhodu v tom, že pro podnik nejsou nikterak nákladné, mohou 

se poskytovat hned po skončení pracovního úkolů a zaměstnance oproti hmotným odměnám 

motivují dlouhodoběji. Na pracovišti se zaměstnanci mohou nejčastěji setkat s pochvalou, 

která patří mezi nejsilnější způsob motivace, ale v některých situacích také s kritikou 

za provedený pracovní výkon.  

Pochvala 

Je jeden z mnoha způsobů jak vyjádřit zaměstnanci, že jsme s jeho výkonem spokojeni. 

Patří mezi nejúčinnější formy nehmotných odměn. 
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Správně udělená pochvala by měla být: 

 Konkrétní pochvala je důležitá z hlediska vykonané práce. Pokud zaměstnanec 

dostane pochvalu za konkrétní výkon, bude vědět, že práci vykonal správně 

a měl by ji stejně vykonat i při další příležitosti. Pokud by pochvala nebyla konkrétní, 

zaměstnanec by se mohl domnívat, že ho nadřízený chválí za jinou vykonanou 

činnost. 

 Adresná pochvala je směřována k jednomu zaměstnanci. Mnohdy se stává, 

že nadřízený chválí tým zaměstnanců a zapomíná pochválit zvlášť zaměstnance, který 

měl na výkonu největší zásluhu. V tomto případě by se pochvala mohla stát 

demotivující. 

 Pochvala, která je vyslovená včas, má větší motivační účinek, než v případě kdy 

se odkládá na pozdější dobu. Zaměstnanec by pak mohl nabít dojmu, že jeho výkon 

nebyl až tak důležitý. 

 Veřejně udělená pochvala nejen odmění pracovníka, který podal dobrý výkon, 

ale také tím dá nadřízený najevo zaměstnancům, jaké pracovní výsledky od nich 

očekává. 

 Neformální pochvala spočívá v popsání náročnosti práce, kterou vykonal 

zaměstnanec a také v upřímném zájmu nadřízeného nad dosaženým výsledkem. 

Nadřízený pracovník by měl být schopen vyhledávat kladné výsledky práce a zároveň 

by měl být připraven chválit. U nově přijatého zaměstnance je potřebovat více chválit, 

abychom jej utvrdili ve správnosti odvedené práce. Nadřízený by měl brát také v úvahu, 

že ne každý pracovní výkon je samozřejmý. Pochvala by neměla být v žádném případě 

předehrou pro kritiku [5].  

Kritika  

Kritika je způsob, kterým dáme zaměstnanci najevo, že nejsme s jeho pracovním 

výsledkem zcela spokojeni. Abychom zaměstnanci správně vytkli jeho neúspěch, musíme:  

 Zjistit proč došlo k nedostatečnému splnění pracovního úkolu. V podniku na sebe 

navazují jednotlivé pracovní postupy, proto je důležité ověřit si, v které části 

pracovního procesu došlo k chybě.  
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 Abychom zaměstnanci mohli vytknout jeho pracovní činnost, musíme mu nejdříve 

zdůraznit, co od něj očekáváme. 

 Je důležité, aby výtka proběhla pouze mezi dvěma lidmi. Pokud byl prohřešek 

zaměstnance opravdu značný, pak je možno přistoupit k veřejné výtce [5]. 

Povýšení 

Zaměstnance, který dlouhodobě odvádí vynikající pracovní výkony, 

může zaměstnavatel odměnit tím, že ho obsadí na vyšší funkci. Povýšení je pro zaměstnance 

velice motivující. Povýšením zaměstnance posune zaměstnavatel jeho kariéru kupředu 

a zaměstnanec tak může dělat práci, která ho bude více naplňovat. Prostřednictvím nové 

funkce se zaměstnanec může zdokonalit ve svých znalostech a dovednostech. Nejen, že může 

dělat práci, která bude pro něj větším přínosem, Všichni zaměstnanci by měli mít stejnou 

příležitost k povýšení a měli by být o volných pozicích informování [3]. 

Vzdělávání 

Tam kde není možné povýšení, se zaměstnancům nabízí rozšíření jejich vzdělání 

prostřednictvím různých kurzů a školení. Může být zaměstnancům poskytováno plánovaně 

v souvislosti s prací, kterou vykonávají. Zaměstnanci tak neustále rozvíjejí své znalosti [3]. 

Pracovní prostředí 

Podniky se snaží zaměstnance odměnit také pružnou pracovní dobou, která by tak 

vyhovovala jejich osobnímu životu. Do pracovního prostředí bezesporu patří dobrý pracovní 

kolektiv. Pokud se zaměstnanci mají rozhodnout, zda budou z dlouhodobého hlediska 

pracovat v podniku, který jim nabízí vyšší plat, ale špatný pracovní kolektiv nebo v podniku, 

který nabízí sice nižší plat, ale za to dobrý pracovní kolektiv, pak si ve většině případů 

vyberou právě druhou variantu [3]. 
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4 Charakteristika společností VÍTKOVICE MACHINERY GROUP 

Historie skupiny VMG se traduje už od poloviny 19. století, kdy v roce 1828 založil 

Rudolfovou huť olomoucký arcibiskup Rudolf Jan na základě původní myšlenky skotského 

hutního odborníka Johna Baildona, která spočívala ve vybudování střediska železárenského 

průmyslu v blízkosti ostravských uhelných dolů. Vítkovice byly umístěny na strategickém 

místě. V jejím okolí byly důležité suroviny pro výrobu železa a také se zde nacházel dostatek 

pracovní síly. Navíc zde byla plánována trasa železnice z Vídně do polských solných dolů. 

V roce 1830 byl provoz Rudolfovi huti zahájen zapálením první pudlovací pece v Rakousku. 

V roce 1843 se podařilo S.M.Rothschildu železárnu koupit. V té době byla součástí 

Rothschildovy železárny ve Vítkovických vysokopecní výroba, slévárna, pudlovna 

a válcovna, úpravna kolejnic, kovárna, kotlárna, strojní zámečnictví, vozové dílny a další části 

železáren. Pro účel výroby kolejnic pak byla postavena Anselmova huť. Ve válcovně 

se vyráběly např. kolejnice, součásti železných mostů, plechy pro výrobu lodí i mostů 

a ve strojírně se vyráběly mimo jiné výhybky, železniční kola, důlní nástroje, železniční 

vagóny nebo parní stroje. Po několikaleté spolupráci Rothschildů s bratry Gutmanny vytvořili 

roku 1873 Vítkovické horní a hutní těžířstvo, které spoluvlastnili bratři Gutmannové. 

V té době měla železárna již tři vysoké pece, kamenouhelné doly, koksovny a vítkovickou 

Karolínu.  

V roce 1876 nastoupil jako nový generální ředitel Paul Kupelwieser, který zavedl 

sociální program. Nechal vystavět domy pro zaměstnance, nemocnici a také zajistil pojištění 

zaměstnanců firmou. V období Druhé světové války byla výroba vyšší a však následkem 

špatné údržby a nízkých investic do oprav se technický stav společnosti zhoršoval. 

Po skončení Druhé světové války bylo 27.10. 1945 znárodněno Vítkovické horní a hutní 

těžířstvo a společnost Vítkovické železárny se tak staly k 1.1. 1946 národním podnikem. 

V druhé polovině padesátých let minulého století se začalo s rozsáhlou rekonstrukcí 

a modernizací společnosti Vítkovických železáren. Modernizace se týkala především 

vysokopecního provozu zavedením pásové dopravy, byl postaven nový licí stroj a také byly 

postavené elektrické pece. Na počátku sedmdesátých let byl v podniku poprvé použit počítač 

a ve druhé polovině sedmdesátých let se začala stavět základna jaderné energetiky 

a do ocelárny I byl zaveden kyslíkový konvektor se spodním dmýcháním, který nesl název 

OXYVIT a také byla zavedena výroba čistírny odpadních vod HYDROVIT.  
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V roce 1979 byl podnik přejmenován na VÍTKOVICE – železárny a strojírny 

Klementa Gottwalda, jehož součástí bylo dalších šest výrobních organizací. Od počátku roku 

1981 až do poloviny roku 1989 byl ze zmíněných šesti výrobních organizací vytvořen 

koncern VÍTKOVICE. Státním podnikem se VÍTKOVICE staly v červenci roku 1989 

a k 1.lednu roku 1992 se vytvořila akciová společnost VÍTKOVICE. 

Při příležitosti 180. výročí založení VÍTKOVICE MACHINERY GROUP  (dále jen 

VMG) byla na mezinárodním strojírenském veletrhu představena značka strojírenské skupiny 

VMG. V současnosti je skupina VMG moderní, globální strojírenská skupina, která disponuje 

rozsáhlou unikátní výrobní základnou. Skupina patří mezi nejvýznamnější zaměstnavatele 

v regionu a současně se podílí na jeho rozvoji. Skupina VMG se skládá z 30 společností, 

jejichž přesný seznam je uveden v příloze č. 1.  

Hlavním cílem skupiny VMG je stát se globálním lídrem v oblasti špičkových 

strojírenských technologií. Společně s tím vzniká potřeba řídit také specializované 

engineeringové obory. Prostřednictvím kvalifikovaných pracovníků rozvíjí své aktivity 

v souladu se zájmy akcionářů a s ohledem na ochranu životního prostředí.  

Skupina VMG patří k největším zaměstnavatelům v regionu. Počet zaměstnanců 

v roce 2008 činil 6 926 zaměstnanců, o rok později však celkový počet klesl 

o 636 zaměstnanců. Prudký pokles byl způsobem v důsledku celosvětové ekonomické krize. 

Největší odliv zaměstnanců byl v akciové společnosti VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY, 

která současně zaměstnává nejvíce zaměstnanců v rámci celé skupiny VMG. 

V roce 2010 se počet zaměstnanců zvýšil o 241, tzn. na 6 531 zaměstnanců. 

V roce 2011 došlo k opětovnému nárůstu na 7816 zaměstnanců. K 1. únoru 2012 celkový 

počet zaměstnanců činil 7 826 z toho je 2 816 TH profesí a zbylých 5 010 vykonává dělnické 

profese [20] [21]. 
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5 Analýza systému odměňování ve skupině VÍTKOVICE MACHINERY 

GROUP 

V této kapitole se zaměřím na finanční a nefinanční složky odměňování. Jednotlivé druhy 

odměn budu stručně charakterizovat. 

5.1 Finanční odměna 

Zaměstnanci náleží za práci příslušná odměna. Podmínky pro poskytování mzdy musí 

být stejné pro ženy i pro muže. Výše mzdy pro zaměstnance určuje kolektivní smlouva, 

jejíž součástí je i Jednotný katalog profesí a funkcí VÍTKOVICE, a.s., a další interní předpisy, 

ke kterým patří pravidla pro poskytování prémií a odměn, pravidla pro stanovení tarifního 

hodnocení a další.  

Výše mzdy se skládá ze základního mzdového tarifu a tarifního hodnocení. Podle 

charakteru pracovní činnosti jsou zaměstnanci zařazování do profesí, funkcí a tarifních 

stupňů. Jednotný katalog profesí a funkcí slouží k zařazení zaměstnanců do profesí, funkcí 

a tarifních stupňů na základě jejich pracovní činnosti. Manuální zaměstnanci mohou být 

zařazeni až do 8. tarifního stupně ostatní zaměstnanci se zařazují až do 13. tarifního stupně.  

Tarifní hodnocení je pobídková složka mzdy, která zohledňuje dlouhodobé nebo trvalé 

faktory, které ovlivňují výkon práce. Tarifní hodnocení stejně jako základní mzdový tarif 

se přepočítává podle skutečně odpracované doby. Na tarifní hodnocení mají nárok všichni 

zaměstnanci s výjimkou zaměstnanců, se kterými je sjednána smluvní mzda. Výše tarifního 

hodnocení je v rozmezí 0 – 90 % základního mzdového tarifu, podle přiznaného tarifního 

stupně. V případě, že výše tarifního hodnocení přesáhne 90% hranici, lze se zaměstnancem 

sjednat smluvní mzdu. Výše přiznaného tarifního hodnocení se odvíjí od celkového 

použitelného objemu mzdových prostředků pro daný organizační útvar. Výši tarifního 

hodnocení navrhuje vždy přímý nadřízený zaměstnanec ve vedoucí funkci na základě plnění 

hodnoticích faktorů mezi, které patří: 

 Faktory hodnotící zaměstnance zohledňují dosaženou kvalifikaci a odborné 

předpoklady a schopnosti pro výkon profese. Dále zde řadíme iniciativu 

zaměstnance a jeho schopnost komunikace uvnitř pracovního kolektivu, 
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spolehlivost a samostatnost zaměstnance při plnění pracovního úkolů, osobní 

angažovanost a iniciativu při práci, schopnost podávat návrhy na zlepšení  

pracovní činnosti a úkolů atd. 

 Faktory hodnotící specifické podmínky výkonu práce zohledňují 

způsobilost zaměstnance být členem pracovního týmu, schopen zastupovat jiné 

zaměstnance, případně nadřízeného zaměstnance.  Mezi specifické podmínky 

výkonu práce lze zařadit také dodržování a znalost předpisů BOZP, 

pracovního řádu, technologických postupů a dalších provozních předpisů, 

hospodárné zacházení se svěřeným majetkem, pořádek na pracovišti atd. 

Tabulka č. 1 znázorňuje jednotlivé tarifní stupně. Ke každému tarifnímu stupni 

je přiřazen základní mzdový tarif, tarifní hodnocení a zároveň maximální mzda v tarifním 

stupni. 

Tabulka č. 1: Mzdové tarify 

Tarifní 

stupeň 

Základní 

mzdový tarif 

Kč/měsíc 

Tarifní hodnocení - 

max 90 % tarifu v 

Kč/měsíc 

Maximální mzda v 

tarifním stupni 

Kč/měsíc 

2 8 500 7 650 16 150 

3 8 700 7 830 16 530 

4 9 300 8 370 17 670 

5 10 200 9 180 19 380 

6 11 300 10 170 21 470 

7 12 400 11 160 23 560 

8 13 500 12 150 25 650 

9 14 600 13 140 27 740 

10 15 800 14 220 30 020 

11 17 200 15 480 32 680 

12 18 900 17 010 35 910 

13 20 600 18 540 39 140 

Zdroj: [18] 

Zaměstnanci skupiny VMG mají rovněž nárok na nejrůznější příplatky ke mzdě, mezi 

které se řadí příplatek za práci přes čas, v noci, o sobotách a nedělích, ve zdraví škodlivém 

prostředí, v izolačních dýchacích přístrojích a ve výškách nebo nad volnými hloubkami. 

Žáci středních škol mají nárok na příplatek za práci o sobotách a nedělích a ve zdraví 
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škodlivém prostředí. Příplatky ke mzdě jsou zaměstnancům vypláceny v běžném kalendářním 

měsíci na základě výkazu odpracované doby a provozních záznamů. 

Výplata mzdy je vždy k 13 - 15. dni následujícího měsíce pokud, se jedna o výplatu 

formou bezhotovostního převodu nebo k 20 - 22. dni následujícího měsíce, 

pokud si zaměstnanec přeje zasílat poštovní poukázku typu B, což je v současné době velice 

výjimečné. Přesný termín výplaty mzdy je uveden v kolektivní smlouvě [18]. 

5.2 Nefinanční složka odměňování 

Skupina VMG si váží svých zaměstnanců a za jejich loajalitu a píli jim poskytuje 

následující odměny. 

Kratší pracovní doba bez snížení mzdy 

Časový interval, ve kterém zaměstnanec vykonává práci pro zaměstnavatele. 

V pracovní době musí být tedy zaměstnanec na pracovišti a zároveň musí být připraven 

k výkonu práce. Podle zákoníku práce délka pracovní doby činní 40 hodin týdně. 

Délka pracovní doby bez snížení mzdy je stanovena na 6,5 pro zaměstnance, kteří vykonávají 

svou práci na pracovišti s rizikem chemické karcinogenity. Pro ostatní zaměstnance včetně 

mladistvých je délka pracovní směny stanovena na 7,5 hodiny. Zaměstnanci, kteří pracují 

v nepřetržitém provozu, mají délku pracovní směny stanovenou na 11,5 hodiny. 

Delší dovolená a pracovní volno 

Zaměstnanci mají podle zákoníku práce nárok na dovolenou na zotavení 

v délce čtyř týdnů, ale skupina VMG poskytuje zaměstnancům týden dovolené na zotavení 

navíc.  

Pokud délka pracovního poměru zaměstnance trvá déle jak 21 pracovních dnů, 

poskytuje společnost zaměstnanci dovolenou s náhradou mzdy nad rámec zákoníku práce 

například v těchto případech: úmrtí blízké osoby, vlastní svatba, lektorská činnost v rámci 

skupiny VMG nebo vedení pro děti a mládež v táborech VMG. 



 

25 

 

Příspěvek na stravování 

Zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům, žákům a studentům středních škol, 

kteří v podniku vykonávají odbornou praxi, závodní stravování. Zaměstnavatel nabízí stravu 

za cenu, která je ve výši pořizovací ceny a je snížená o příspěvek zaměstnavatele včetně DPH. 

Příspěvek zaměstnavatele činí 28,20 Kč, z toho je 4,7 Kč 20% DPH. Nárok na příspěvek 

na stravování mají všichni zaměstnanci, jejichž směna trvá déle jak 3 hodiny denně. 

Pokud pracovní doba trvá déle než 11 hodin, zaměstnavatel poskytne zaměstnanci příspěvek 

na stravování na další jedno jídlo. Závodní stravování je poskytováno společností Sodexo, 

s.r.o. Skupina VMG poskytuje zaměstnancům na pracovišti rovněž jídelní kouty, 

aby zaměstnanci měli možnost v pracovní přestávce konzumovat teplé jídlo mimo místa 

výkonu pracovní činnosti. Zaměstnavatel se snaží zajistit dostupnost nápojů a potravin 

pomocí automatů na teplé a studené nápoje a automatů na potraviny a dále pak formou 

kantýn. V případě, že zaměstnanec nemá možnost využít závodní jídelnu, např. z důvodu 

odloučeného pracoviště, zaměstnavatel mu zajistí jinou formu stravování nebo mu poskytne 

stravenky.  

Vzdělávání zaměstnanců 

Vzdělávání zaměstnanců patří mezi finančně náročnější odměny. V roce 2010 bylo 

útvarem personálního rozvoje společnosti VÍTKOVICE, a.s. uskutečněno vzdělávání 

pro 7 365 zaměstnanců skupiny VÍTKOVICE MACHINERY GROUP, jehož náklady 

se vyšplhaly na více jak 12 mil. Kč. Skupina využila dotace z Evropského sociálního fondu 

a státního rozpočtu, díky nimž mohla svým zaměstnancům poskytnout větší množství kurzů: 

 Jazykové kurzy 

Tyto kurzy jsou nejčastěji navštěvované TH zaměstnanci a jsou zaměřené především 

na anglický jazyk. Výjimkou však nejsou ani jiné druhy jazyků, které si zaměstnanci potřebují 

zdokonalit v rámci své profese. Zaměstnanci přispívají na kurz 300 – 700 Kč ročně 

dle intenzity kurzů. V případě, že zaměstnanec nesplní podmínky kurzu, musí zaplatit za kurz 

doplatek.   

 Pravidelné kurzy  

Pravidelné kurzy probíhají formou školení. Jedná se především o školení dělnických 

profesí, jako jsou vazači, jeřábníci svářeči aj. 
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 Odborné kurzy 

V rámci odborných kurzů si zaměstnanci prohlubují své současné znalosti v oblastech 

legislativy, manažerských dovedností nebo informačních technologií. Odborné kurzy jsou 

určené především pro TH zaměstnance. 

Adaptační program 

Adaptační program spočívá v zapojení nově přijatých zaměstnanců do nástupní praxe. 

Podle druhu vykonávaného zaměstnání je nastaven adaptační program, jehož cílem 

je seznámit zaměstnance se společností, tzn. s její historií, kolektivní smlouvou 

a spolupracovníky. V rámci adaptačního programu zaměstnanec projde tzv. kolečkem 

po vybraných pracovištích, kde na něj dohlíží zkušený pracovník. Adaptační 

program trvá 6 - 12 měsíců, podle potřeb a schopností zaměstnance, který je zároveň 

zdokonalován v počítačové gramotnosti, jazykových znalostech apod. V roce 2010 bylo 

přijato celkem 66 absolventů středních a vysokých škol, kteří byli zařazeni do adaptačního 

programu. 

Právní a psychologické poradenství 

Jestliže zaměstnanec prochází těžkou životní situací nebo jen potřebuje drobnou radu, 

může využít služeb právního a psychologického poradenství. 

Dlouholetý zaměstnavatel 

Skupina VMG má více jak 180. letou tradici a v regionu patří mezi nejvýznamnější 

zaměstnavatele. Ve společnosti skupiny pracují celé generace rodin, které jsou věrné jedné 

firmě. Nejen to svědčí o dobrém a perspektivním zaměstnavateli. V dnešní době je tato 

skutečnost opravdu cenný ,,benefit’’. 

Příspěvek na penzijní připojištění 

Společnost se snaží podpořit životní úroveň zaměstnanců po odchodu do důchodu 

a to formou měsíčního příspěvku k penzijnímu připojištění. Pokud zaměstnanec uzavře 

smlouvu o penzijním připojištění, na které si sám přispívá, poskytne mu zaměstnavatel 

měsíční příspěvek ve výši až 700 Kč. Výše příspěvku a podmínky jsou stanoveny interním 
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předpisem. Penzijní připojištění je jedno z nejvýhodnějších spoření, protože je podporováno 

státem, který na něj přispívá až 150 Kč měsíčně. 

Příspěvek na životní pojištění 

Životní pojištění si zaměstnanci sjednávají pro případ nečekané životní situace. 

I v tomto případě se zaměstnavatel podílí na jeho výši a to formou příspěvku, pokud má 

zaměstnanec sjednánu smlouvu o životním pojištění. Výše měsíčního příspěvku 

pro zaměstnance činí až 1000 Kč. Výše příspěvku a podmínky jsou dány interním předpisem.  

Rekreační péče o děti zaměstnanců 

Odborové organizace poskytují všem dětem zaměstnanců příspěvky na rekreaci. 

Příspěvek odborové organizace na jedno dítě za rok činí 75 % celkových nákladů a nesmí 

přesáhnout částku 2200 Kč. Tento příspěvek se nevztahuje na společnost Hutní montáže, a.s.  

Příspěvek je poskytnut dětem, které se zúčastní:  

 rekreačního pobytu v táborech uskutečněných v období školních prázdnin; 

 ozdravného pobytu tzn. školy v přírodě, lyžařského výcviku nebo sportovního 

soustředění, které je organizované v souladu se školní výukou a lázeňskou léčbou 

vynucenou zdravotním stavem dítěte.  

Rehabilitačně – rekondiční pobyty 

Nárok na rehabilitačně - rekondiční pobyty mají především zaměstnanci, kteří jsou 

zařazeni ve III. a IV. kategorii rizika. Zaměstnanci se podílí jednou třetinou na ubytování 

a stravování. Rekondiční lázeňská péče je dlouhá jeden týden a zaměstnanci je v tomto období 

uděleno pracovní volno s náhradou mzdy. Rehabilitačně - rekondiční pobyty jsou 

uskutečňovány v Lázních Darkov a.s. a Priessnitzových léčebných lázních a.s. Jeseník. 

Rehabilitačně-rekondiční péče se za rok 2010 zúčastnilo 555 zaměstnanců. V roce 2011 bylo 

Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnou uvolněno na rehabilitačně - rekondiční pobyty 

3 mil. Kč. 
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Levnější volání 

Levnější volání je poskytováno operátorem O2 a cena za volání se odvíjí od tarifu 

vybraného zaměstnancem.  

Odměna za dlouhodobé výsledky práce 

 Tato odměna je určena zaměstnancům, kteří dlouhodobě dosahují dobrých pracovních 

výsledků, dodržují technologickou kázeň, zásady systému jakosti, mají dobrou pracovní 

morálku, dodržují pracovní řád a předpisy. Výše odměny pro zaměstnance se odvíjí od délky 

jejich nepřetržitého pracovního poměru. Bližší přirovnání odměny při pracovním jubileu 

je uvedeno v tabulce č. 2. 

Tabulka č. 2: Odměna při pracovním jubileu 

Délka pracovního 

poměru 
Výše odměny 

10 2500 

15 3000 

20 3500 

25 4000 

30 4500 

35 5000 

40 6000 

45 7000 

Zdroj: [18] 

Mimořádná odměna 

Pokud zaměstnanec odchází do starobního důchodu, nebo je mu přiznám invalidní 

důchod III. stupně, obdrží od zaměstnavatele mimořádnou odměnu, která může být ve výši 

až 10 000 Kč. Tato odměna je také určena zaměstnancům, kteří skončí pracovní poměr v době 

do tří let před dovršením důchodového věku. 
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Mimořádná odměna při životním jubileu 

V době, kdy zaměstnanec oslaví své životní jubileum, mu zaměstnavatel rovněž 

poskytne mimořádnou odměnu za podmínky, že délka nepřetržitého pracovního poměru 

zaměstnance byla alespoň 10. let. Výše odměny činí až 5000 Kč při oslavě 50 narozenin 

a až 6000 Kč při oslavě 60 narozenin. Pravidla pro poskytování prémií, odměn 

a mimořádných odměn jsou stanovena interním předpisem [18] [19]. 

5.2.1 Ostatní zaměstnanecké benefity 

Do této kapitoly jsem zařadila další zaměstnanecké výhody, které nejsou přímo 

součástí odměňování, ale v určitých chvílích se mohou stát pro některé zaměstnance důležitou 

části zaměstnaneckých výhod. 

Zvýšené odstupné 

Pokud dojde k rozvázání pracovního poměru, má zaměstnanec podle zákoníku práce 

nárok na odstupné ve výši jednonásobku svého průměrného výdělku pokud pracovní poměr 

zaměstnance trval méně než jeden rok. V případě, že zaměstnanecký poměr trval déle 

než jeden rok a méně jak dva roky, má zaměstnanec nárok na dvojnásobek svého průměrného 

výdělku a nárok na trojnásobné odstupné náleží zaměstnanci, pokud délka jeho pracovního 

poměru u zaměstnavatele trvala alespoň dva roky.  

Skupina VMG poskytuje zaměstnancům odstupné, které je oproti zákonu zvýšené o: 

 1,5 násobek průměrného měsíčního platu, pokud délka zaměstnání činí více než 5 let 

a méně než 15 let. 

 2 násobek průměrného měsíčního platu, pokud délka zaměstnání činí více než 15 let 

a méně než 20 let. 

 2,5 násobek průměrného měsíčního platu, pokud délka zaměstnání činí více než 20 let 

a méně než 25 let. 

 3 násobek průměrného měsíčního platu, pokud délka zaměstnání činí více než 25 let 

a méně než 30 let. 

 6 násobek průměrného měsíčního platu, pokud délka zaměstnání činí více než 30 let 
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Prominutí dluhu 

Zažádat o prominutí dluhu mohou zaměstnanci, kteří skončili pracovní poměr 

z důvodů výpovědí dané zaměstnavatelem uvedených v § 52 písmene a) až d) zákoníku práce. 

Této sociální služby mohou rovněž využít bývalí zaměstnanci, kteří se ocitli v tíživé sociální 

situaci a mají vůči zaměstnavateli finanční závazky. Pokud zaměstnance zemřel v době trvání 

pracovního poměru, o prominutí dluhu mohou rovněž zažádat pozůstalí. 

Odprodej majetku 

Zaměstnavatel odprodává zaměstnancům nevyužitý nebo nepotřebný majetek 

prostřednictvím VÍTKOVICE REALITY DEVELOPMENTS s.r.o. [18]. 
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6 Analýza dotazníkového šetření 

Tato kapitola je věnována vyhodnocení dotazníkového šetření, které jsem prováděla 

ve skupině VMG. Cílem dotazníkového šetření bylo zjištění povědomí zaměstnanců o 

zaměstnaneckých výhodách, spokojenosti se zaměstnaneckými výhodami a se vztahy na 

pracovišti. 

Před sestavením dotazníku jsem si určila základní otázky, na které jsem potřebovala 

získat odpovědi tak, aby bylo naplněno zadání práce. Sestavený dotazník jsem konzultovala 

s vedením podniku a vedoucí diplomové práce. Poté, co jsem dotazník předložila malému 

vzorku respondentů, abych předešla případným nejasnostem, mi byl dotazník schválen 

konzultantem v podniku. Dotazníkové šetření probíhalo v únoru 2012 v sídle personálního 

oddělení, kde probíhala školení zaměstnanců. Pro zajištění lepšího reprezentativního vzorku, 

bylo po dohodě s konzultantem v podniku a vedoucí diplomové práce dotazníkové šetření 

rozšířeno ze společnosti VÍTKOVICE, a.s. na celou skupinu VMG. Abych zajistila vyšší 

návratnost a správné vyplnění dotazníků, rozhodla jsem se po dohodě s konzultantem 

v podniku provádět dotazníkové šetření v rámci jednotlivých školení. Na začátku školení jsem 

předstoupila před zaměstnance a požádala jsem je o vyplnění dotazníku. V průběhu 

vyplňování dotazníků jsem byla zaměstnancům k dispozici a v případě nejasností jsem 

zaměstnancům zodpovídala dotazy. Tento způsob mi zajistil 100% návratnost a zároveň 

správnost vyplněných dotazníků. Dotazník, který je uveden v příloze č. 2, se skládal 

z 16 otázek, z nichž 5 bylo osobních.  

Jak jsem uvedla výše, k 1. Únoru 2012 bylo ve skupině VMG 7 826 zaměstnanců, 

z toho 2 816 zaměstnanců spadalo do TH profesí, což odpovídalo 36 % a zbylých 5 010 

vykonávalo dělnické profese. Během dotazování bylo vyplněno celkem 124 dotazníků.  

Složení respondentů odpovídalo složení celé skupiny VMG, tzn., že z celkového počtu 

respondentů dotazník vyplnilo 36 % TH zaměstnanců a 64 % zaměstnanců, kteří byli zařazeni 

do dělnických profesí.  
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6.1 Formální data 

Tato kapitola analyzuje základní údaje o respondentech, jako jsou pohlaví, věk, nejvyšší 

dosažené vzdělání, počet odpracovaných let ve skupině VMG a jejich pracovní zařazení. 

6.1.1 Složení zaměstnanců podle pohlaví  

Z dotazníkového šetření vyplývá, že jen malou část zaměstnanců zastupují ženy. 

Pro průmyslové podniky je typické, že počet mužů značně převládá nad počtem žen. Tento 

fakt může být zapříčiněn fyzickou náročností vykonávané práce. Totéž platí i pro skupinu 

VMG. Podle výsledků z dotazníkového šetření jsou ženy zastoupeny pouze v zařazení 

TH zaměstnanců a jejich procentní podíl odpovídá 19 %. Muži jsou zde zastoupeni přibližně 

4 krát více než ženy a to v počtu 81 %. V příloze č. 3 je uvedena tabulka č. 1, která přehledně 

zobrazuje složení zaměstnanců. 

6.1.2 Věková struktura zaměstnanců 

Věková struktura zaměstnanců mě zajímala z toho důvodu, že v posledních letech 

stále více mladých lidí dává přednost studiu před prací. Je to způsobeno neustále 

se zvyšujícími nároky na budoucí zaměstnance. Ovšem na druhou stranu se trh práce potýká 

s nedostatkem pracovníků, kteří jsou v daném oboru vyučeni. S prodlužujícím věkem 

odchodu do důchodu se často stává, že úřady práce evidují vyšší počet uchazečů 

o zaměstnání, jejichž věk odpovídá hranici důchodového věku.  Situaci ve skupině VMG 

znázorňuje tabulka č. 2, která je součástí přílohy č. 3. 

Zaměstnance jsem rozdělila podle pracovního zařazení a k jednotlivým věkovým 

strukturám jsem uvedla počet zaměstnanců a jejich % podíl. Z tabulky vyplývá, že věková 

struktura v rozmezí 46 – 55 let je nejvíce zastoupena TH zaměstnanci a to 49 %. Věkové 

rozmezí 25 a méně let nebylo zastoupeno ani jednou. Důvodem může být, že TH zaměstnanci 

mají vyšší vzdělání a lidé v tomto věkovém rozmezí se ještě mohou věnovat přípravě 

na budoucí povolání. TH zaměstnanci, kteří jsou před hranicí důchodového věku, 

jsou zastoupeni 18 %. U dělnické profese je nejvíce zastoupeno věkové rozmezí 36 – 45 lety 

a to ve výši 36 %. Může to být způsobeno tím, že tito zaměstnanci pocházejí z generace, 

kdy se nekladl tak vysoký důraz na vzdělání a také tím, že lidé v tomto věku dosahují své 



 

33 

 

největší fyzické síly. Nejméně je u dělnické profese zastoupená věková hranice 25 a méně let 

stejně tak, jako je tomu u TH zaměstnanců, což může být způsobeno tím, že si lidé v tomto 

věku prohlubují své znalosti.  

6.1.3 Vzdělání a pracovní zařazení zaměstnanců 

Zde jsem sledovala, zda má opravdu výše vzdělání vliv na pracovní zařazení 

zaměstnanců. Tabulka č. 3, která je součástí přílohy č. 3, znázorňuje počet a procentuální 

podíl TH zaměstnanců podle pohlaví a nejvyššího dosaženého vzdělání.   

Nejvyšší dosažné vzdělání mají TH zaměstnanci, což odpovídá jejich pracovnímu 

zařazení, při kterém musí využívat své duševní znalosti. U TH zaměstnanců bylo nejčastěji 

zastoupeno nejvýše dosažené vzdělání středoškolské s maturitou a to celkem u 73 % a z toho 

42 % TH zaměstnanců zastupovala mužská část, což odpovídalo počtu TH zaměstnanců, 

kteří se zúčastnili školení mistrů. Zbylých 31 % TH zaměstnanců, kteří získali nejvyšší 

dosažené vzdělání středoškolské s maturitou, bylo zastoupeno ženskou částí. 

Vysokoškolského vzdělání 1. stupně dosáhlo 16 % TH zaměstnanců a vysokoškolského 

vzdělání 2. stupně 11 % TH zaměstnanců. Oba stupně vysokoškolského vzdělání byly 

zastoupeny výhradně ženami. U TH zaměstnanců nebylo ani jedenkrát zastoupeno vzdělání 

základní, vyučen bez maturity a vyučen s maturitou, což odpovídá duševní náročnosti 

vykonávané práce. Vyšší odborné vzdělání u TH zaměstnanců nebylo rovněž zastoupeno, 

což může být způsobeno tím, že lidé vzhledem k délce studia dávají častěji přednost 1. stupni 

vysokoškolského studia před vyšším odborným studiem. Vyššího vzdělání 

(např. doktorského) nedosáhl nikdo z dotazovaných.  

U dělnických profesí se nejčastěji vyskytovalo nejvýše dosažné vzdělání vyučen 

bez maturity a to v 58 %. Takto vysoký počet nejvyššího dosaženého vzdělání vyučen bez 

maturity je u dělnických profesí způsoben tím, že k výkonu své práce potřebují především 

fyzické schopnosti a duševní schopnosti jsou zde pak zastoupeny v menší míře. 

S 28 % je zastoupeno vzdělání vyučen s maturitou a 11 % dělnických profesí zastává nejvyšší 

dosažené vzdělání středoškolské s maturitou. Ve dvou případech, což odpovídá 3 %, 

je zastoupeno základní vzdělání. Další nejvýše dosažená vzdělání jako jsou vyšší odborné, 

vysokoškolské 1. a 2. stupně a vyšší, zde nejsou zastoupena ani v jednom případě. 

Je to způsobeno tím, že podmínky výkonu práce u dělnických profesí nekladou vysoké 
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požadavky na duševní schopnosti, ale kladou důraz na jejich fyzické schopnosti. Dělnickou 

profesi podle vyhodnocení dotazníků zastávají pouze muži. Tabulka č. 4, která je rovněž 

součástí přílohy č. 3, představuje počet a procentní podíl zaměstnanců zastávající dělnickou 

profesi podle pohlaví a nejvyššího dosaženého vzdělání.   

6.1.4 Délka zaměstnání ve skupině VMG 

Délka zaměstnání ve skupině VMG je z hlediska dotazníkového šetření důležitá 

především proto, abych zjistila, jaké množství zaměstnanců dosáhne na odměnu 

při pracovním jubileu. V příloze č. 3 je uvedena tabulka č. 5, která představuje délku 

zaměstnání u TH zaměstnanců a zaměstnanců vykonávající dělnickou profesi s rozdělením 

na počet a procentní podíl zaměstnanců v jednotlivém věkovém rozmezí. 

Z tabulky č. 5 je zřejmé, že nejčastěji jsou zaměstnaní lidé vykonávající dělnickou 

profesi a to v časovém rozmezí 3 měsíců až 5 let. Tento fakt může být zapříčiněn 

ekonomickou krizí, kdy v roce 2009 došlo k prudkému poklesu zaměstnanců. V dalších letech 

docházelo k postupnému navyšování počtu zaměstnanců, což odpovídá nejčastější délce 

zaměstnání. Z respondentů zastávajících dělnickou profesi nepracuje nikdo ve skupině VMG 

déle jak 46 let. 

TH zaměstnanci nejčastěji pracují ve skupině VMG v rozmezí 31 až 45 let, 

toto věkové rozmezí zastává 33 %. V těsném závěsu je věkové rozmezí 26 až 30 let a to 

ve výši 31 %. Tento jev si lze vysvětlit tím, že TH zaměstnanci potřebují mít dlouholetou 

praxi. Časté propouštění a nabírání nových TH zaměstnanců by se kterémukoli zaměstnavateli 

nemuselo vyplatit. Z dotazníkového šetření vyplynulo, že méně jak 3 měsíce a více jak 46 let 

nepracuje ve skupině VMG žádný TH zaměstnanec.  

Na vyšší odměny při pracovním jubileu dosahují nejčastěji TH zaměstnanci. 

Nižší odměny vzhledem k délce zaměstnání dosahuji častěji zaměstnanci dělnické profese. 

Dotazníkové šetření potvrdilo, že skupina VMG patří v Moravskoslezském kraji 

k dlouholetému a perspektivnímu zaměstnavateli. 
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6.2 Věcná data 

Úkolem věcných dat je zjištění povědomí zaměstnanců o zaměstnaneckých výhodách, 

ověření spokojenosti se zaměstnaneckými výhodami a pracovními podmínkami. 

6.2.1 Srozumitelnost současného systému odměňování 

Aby zaměstnanci mohli plně čerpat zaměstnanecké výhody, musí rozumět podmínkám 

pro jejich čerpání. Z dotazníkového šetření vyplynulo, že současný systém odměňování je 

plně srozumitelný pro pouhých 24 % TH zaměstnanců a pro 10 % zaměstnanců zastávající 

dělnickou profesi. Nejčastější odpovědí na otázku: ,,Je pro Vás současný systém odměňování 

srozumitelný?” byla odpověď spíše ne a to u 45 % TH zaměstnanců, kterou tvořila mužská 

část (školení mistrů) a u 35 % zaměstnanců zastávající dělnickou profesi. Nesrozumitelný 

systém odměňování je pro 27 % dělnických profesí a 11 % TH zaměstnanců, z nichž 4 % jsou 

zaměstnanci pracující v podniku 3 měsíce až 5 let. Zde lze předpokládat, že ve skupině VMG 

pracují krátce a se systém odměňování se zatím zcela neztotožnili. Tabulka č. 6 znázorňující 

srozumitelnost současného systému odměňování je uvedena v příloze č. 3. 

6.2.2 Dostatečná informovanost o zaměstnaneckých benefitech 

V předchozí podkapitole jsem se zabývala srozumitelností systému odměňování. 

Pro většinu zaměstnanců je systém odměňování spíše nesrozumitelný, což může být 

způsobeno nedostatkem informací.  

Podle dotazníkového šetření nedostatek informací mají především dělnické profese 

a to ve 20 % případů, dalších 48 % dělnických profesí uvedlo, že spíše nemají dostatek 

informací. V tabulce č. 7, která je součástí přílohy č. 3, je znázorněna přehledná skladba 

odpovědí týkající se dostatku informací o zaměstnaneckých benefitech.  

TH zaměstnanci jsou ze 49 % podle dotazníkového šetření spíše dobře informování 

o zaměstnaneckých benefitech. Ovšem těsně za touto odpovědí uvedlo dalších 

40 % TH zaměstnanců, že spíše nemají dostatek informací o zaměstnaneckých benefitech. 

Pouze dva TH zaměstnanci uvedli, že nemají dostatek informací o zaměstnaneckých 

benefitech. Tento fakt odpovídá skutečnosti, že tito dva zaměstnanci uvedli, že ve skupině 
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VMG pracují 3 měsíce až 5 let. Na základě toho můžeme předpokládat, že jsou krátce 

zaměstnaní a zatím zjišťují možnosti čerpání informací o zaměstnaneckých benefitech.  

6.2.3 Získávání informací o zaměstnaneckých benefitech 

Zaměstnanci dělnických profesí nejčastěji získávají informace o zaměstnaneckých 

benefitech od svých spolupracovníků a to v 57 %. Tak vysoké procento této odpovědi 

je způsobeno tím, že zaměstnanci se svými spolupracovníky tráví většinu pracovní doby, 

což se odvíjí na jejich vztahu. Mají k sobě nejblíže a spolupracovníci pro ně představují 

nejrychlejší a nejsnadnější zdroj informací. Stejně tak je to i se vztahem k nadřízenému, 

od kterého čerpá informace 30 % zaměstnanců dělnické profese. Pouhých 10 % zaměstnanců 

zastávající dělnickou profesi čerpá informace z intranetu, což je způsobeno tím, že ne každý 

zaměstnanec má možnost přístupu na intranet. Nikdo ze zaměstnanců zastávajících dělnickou 

profesi nezískává informace z personálního útvaru, protože tito zaměstnanci jsou nejčastěji 

v kontaktu se svým přímým vedoucím a spolupracovníky. V příloze č. 3 je uvedena tabulka 

č. 8, která znázorňuje počet a procentní podíl odpovědí na otázku týkající se čerpání informací 

o zaměstnaneckých benefitech. 

Protože TH zaměstnanci mají v rámci své profese možnost práce s počítačem, 

informace o zaměstnaneckých benefitech čerpá 33 % z nich z intranetu. Stejně tak, jako tomu 

bylo u dělnických profesí, TH zaměstnanci ve 29 % případů odpovědí čerpají informace 

od svých spolupracovníků a 27 % TH zaměstnanců pak dává přednost čerpání 

zaměstnaneckých benefitů od svého nadřízeného. 

6.2.4 Nehmotné odměny na pracovišti 

Použití nehmotných forem odměňování je nedílnou součástí celého systému 

odměňování. V tomto případě se nám nabízejí dvě základní otázky: Která z nehmotných 

odměn je na pracovišti nejčastěji používána a která forma nehmotných odměn zaměstnance 

nejvíce motivuje. Podkapitola je rozdělená podle pracovního zařazení zaměstnanců, protože 

každá skupina zaměstnanců se setkává a zároveň preferuje jinou formou nehmotných odměn. 

Přesná skladba odpovědí v procentech je uvedena v tabulce č. 9, která je součástí přílohy č. 3. 
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Celkem 46 % TH zaměstnanců během dotazníkového šetření uvedlo, 

že se na pracovišti nejčastěji setkávají s poděkováním a 36 % zaměstnanců s uznáním. 

Nejméně se zaměstnanci na pracovišti setkávají s pochvalou a to v 7 % případů. 

TH zaměstnanci jsou při motivaci nehmotnou formou rozděleni na dvě skupiny, z nichž první 

část preferuje uznání (42 %) a druhá část poděkování (33 %).  

Situace u dělnických profesí je podobná. Zde 41 % zaměstnanců dělnické profese 

uvedlo, že se na pracovišti nejčastěji setkává s poděkováním. Poděkování je jedna 

z nejjednodušších a nejrychlejších forem jak zaměstnanci vyjádřit spokojenost s výsledkem 

jeho pracovního úkolu. Rovněž pochvala je rozšířenou formou, se kterou se na pracovišti 

setkává 23 % zaměstnanců dělnické profese. Pochvala je pro tyto zaměstnance také nejvíce 

motivující. 

U TH zaměstnanců a zaměstnanců zastávající dělnickou profesi se nikdo nesetkává 

se svěřením více pravomocí, i když část respondentů uvedla, že by tato nehmotná odměna 

byla pro ně motivující. 

6.2.5 Vztahy se spolupracovníky 

Dobré vztahy na pracovišti se odvíjí v kvalitě vykonávané práce. Zaměstnanci skupiny 

VMG v dotazníkovém šetření hodnotili vztahy se spolupracovníky až na výjimky kladně. 

TH zaměstnanci (72 %) se společně se zaměstnanci dělnické profese (55 %) shodli, že mají 

se spolupracovníky spíše pozitivní vztah. Nikdo z dotazovaných TH zaměstnanců neoznačil 

vztah se spolupracovníky jako negativní. Pokud mají zaměstnanci mezi sebou pozitivní 

vztahy je to dobrý předpoklad pro týmovou práci. Zaměstnanci si navzájem předávají 

informace, dělí se o své zkušenosti a vlastní know how. Přehledná tabulka č. 10 zabývající 

se vztahy se spolupracovníky, je uvedena v příloze č. 3. 

6.2.6 Vztah s přímým nadřízený 

Vztahy s nadřízeným hodnotí kladně převážně TH zaměstnanci. TH zaměstnanci 

v dotazníkovém šetření uváděli, že nadřízený je spíše spravedlivý a to v 78 % případů 

odpovědí. Nikdo z této skupiny zaměstnanců negativně nehodnotil svého nadřízeného. Pouze 
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18 % TH zaměstnanců uvedlo, že jejich nadřízený spíše nepoužívá některé z nehmotných 

forem odměn. 

U dělnických profesí nejsou odpovědi tak jednoznačné, jako tomu bylo v případě 

TH zaměstnanců. Převážná část respondentů tohoto pracovního zařazení hodnotí svého 

nadřízeného kladně a však je zde i menší část, která svého nadřízeného hodnotila záporně. 

Zajímavé jsou odpovědi na otázku, zda nadřízený používá některé z nehmotných odměn. 

Zde se zaměstnanci zastávající dělnickou profesi rozdělili na dvě skupiny. První 

skupina (50 %) uvedla, že nadřízený používá některé z nehmotných odměn a z toho 

16 % respondentů uvedlo, že zcela souhlasí s tímto výrokem a zbývajících 34 % s tímto 

výrokem spíše souhlasí.  Druhá skupina však hodnotila používání nehmotných odměn 

nadřízeným záporně (50 %). V příloze č. 3 je uvedena tabulka č. 11 pro dělnickou profesi 

a tabulka č. 12 pro TH zaměstnance, která zobrazuje procentní vyjádření odpovědí 

respondentů. 

6.2.7 Preference zaměstnaneckých výhod 

Pokud podnik chce dobře motivovat a odměňovat zaměstnance, musí také vědět, 

o  jaké benefity mají zaměstnanci zájem. Tato otázka byla právě zaměřená na preferenci 

zaměstnaneckých výhod. Preference zaměstnaneckých výhod se podle profesních skupin 

často lišily. V případě celkového zhodnocení by došlo ke zkreslení údajů, proto jsem uvedla 

do přílohy č. 3 tabulku č. 13, která znázorňuje procentní podíl a pořadí odpovědí zvolených 

respondenty s rozdělením na TH zaměstnance a zaměstnance vykonávající dělnickou profesi. 

TH zaměstnanci společně se zaměstnanci vykonávající dělnickou profesi se shodli, 

že by na prvním místě preferovali 3 dny volna bez lékařského potvrzení. Jelikož současný 

systém nemocenské dovolené je pro zaměstnance nevyhovující, zaměstnanci nemocenskou 

dovolenou často řeší čerpáním běžné dovolené. Na první pozici zaměstnanci dělnické profese, 

také často uváděli poskytnutí půjčky. Příčinou může být to, že mají oproti 

TH zaměstnancům nižší příjem. Pro TH zaměstnance není tento benefit až tak důležitý, 

proto jej zařadili na sedmou pozici. Důvodem tohoto umístění může být jednak vyšší příjem 

a zároveň lez předpokládat, že jsou lépe informování o finanční gramotnosti. 

Kurzy vzdělávání byly zaměstnanci dělnické profese uváděny na druhém pořadí. 

Pro TH zaměstnance je vzdělávání také důležité, ale zřejmě pro své již získané vzdělání 

ne tolik, jako pro dělnické profese. Na první pozici TH zaměstnanci zařadili příspěvek 
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na rekreaci, který je také důležitý pro zaměstnance dělnické profese. Příspěvek na kulturní 

akce preferují TH zaměstnanci, což může být způsobeno větším procentním zastoupením žen 

v TH profesi a vyšším vzděláním TH zaměstnanců. Pro zaměstnance dělnické profese není 

tento příspěvek důležitý, stejně jako je tomu u příspěvku na sportovní akce, který příliš 

nepreferuje ani jedna z profesních skupin. Firemní mateřská školka není důležitá 

ani pro jednu z profesních skupin. Důvodem, tohoto umístěn může být pro obě skupiny věk. 

U zaměstnanců ve věkovém rozmezí 36 a více lze předpokládat, že již mají starší děti, 

které by školku nevyužily. Pro zaměstnance ve věku 36 a méně může být důvodem nepříznivá 

doba a trend zakládat rodinu až v pozdějším věku. Poskytování nealkoholických nápojů 

a občerstvení více preferují zaměstnanci dělnické profese, jejichž práce je fyzicky náročnější. 

Příspěvek na narozeniny spíše preferují TH zaměstnanci, protože jak vyplynulo 

z dotazníkového šetření na odměnu při oslavě životního jubilea dosahují častěji 

TH zaměstnanci viz. kapitola 6.1.2 (Věková struktura zaměstnanců). Nákup akcií 

společnosti je zajímavější pro TH zaměstnance, což může odpovídat jejich vyššímu vzdělání 

a profesnímu zaměření. Pro zaměstnance dělnické profese je nákup akcií zcela nezajímavý. 

Parkovací místo častěji preferují zaměstnanci dělnické profese. Z dotazníkového šetření 

vyplynulo, že pro TH zaměstnance není parkovací místo příliš důležité. Příspěvek na 

dopravu z/do zaměstnání na první pořadí uváděli zaměstnanci dělnické profese a to ve 30 % 

případů. Tento příspěvek je pro ně velice důležitý, protože často do zaměstnání dojíždějí. 

Jednorázový příspěvek za darování krve není pro zaměstnance příliš důležitý, avšak více 

jej preferují zaměstnanci dělnické profese. TH zaměstnanci jej uvedli až na poslední pořadí. 

6.2.8 Priorita poskytovaných odměn 

Zde mě zajímalo, které odměny mají na zaměstnance největší vliv. TH zaměstnanci 

společně se zaměstnanci vykonávající dělnickou profesi mají podle vyhodnocení dotazníků 

téměř stejné priority.  

U této otázky se potvrdilo, že pro zaměstnance je nejvíce prioritní mzda. Na druhém 

místě respondenti nejčastěji uváděli, že je pro ně důležitá stálost zaměstnání. V dnešní nejisté 

době, se dalo předpokládat, že respondenti umístí tuto odměnu na přední místo. V našem 

případě tedy na místo druhé. Stálostí zaměstnání můžeme rozumět jakousi sociální jistotu. 

Pokud mají zaměstnanci stálé zaměstnání, mohou se lépe rozhodovat o své budoucnosti. 

Na třetí místo převážná část respondentů umístila dobré vztahy na pracovišti a za ně dobré 
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pracovní podmínky. Jak jsem se zmínila, v současnosti je doba, co se zaměstnanosti týče 

velmi nejistá. Což se může projevit i na vztazích na pracovišti. Pokud jsou vztahy 

na pracovišti špatné, může to mít vliv na častou fluktuaci a výkon zaměstnanců, 

což se následně negativně projeví v nákladech podniku. Většina respondentů uvedla 

v žebříčku priorit odměn zaměstnanecké benefity na poslední místo. To však neznamená, 

že zaměstnanecké benefity nejsou pro zaměstnance důležité. V příloze č. 3 je uvedena tabulka 

č. 14, ve které jsou seřazeny zaměstnacké výhody podle priority. 

6.2.9 Spokojenost s celkovou výší mzdy 

Jistě by mi většina podniků dala za pravdu, že jejich zaměstnanci touží po vyšší mzdě. 

Je zcela přirozené, že by zaměstnanci za svou práci chtěli vyšší mzdu, ale ne vždy je v silách 

podniku zaměstnancům jejich představy splnit. Ani ve skupině VMG tomu není jinak. Valná 

část zaměstnanců není spokojená s výší mzdy. Odpovědi zaměstnanců se podle profesního 

zařazení často liší. TH zaměstnanci většinou hodnotí systém finančního odměňování kladněji 

než zaměstnanci zastávající dělnickou profesi, proto jsem vytvořila tabulku, 

ve které jsou odpovědi rozděleny podle profesního zařazení a k nim je přiřazen počet 

a procentní podíl odpovědí. Tabulka č. 15, která představuje vyhodnocení odpovědí vztahující 

se k této podkapitole, je uvedena v příloze č. 3. 

Celých 82 % zaměstnanců zastávající dělnickou profesi hodnotí negativně vyšší mzdy. 

Z toho 38 % respondentů dělnické profese spíše nesouhlasí s výší mzdy a dalších 44 % této 

skupiny respondentů zcela nesouhlasí s výší mzdy. Pouhých 18 % respondentů dělnické 

profese hodnotí výši své mzdy kladně a z toho 3 % zcela pozitivně. 

TH zaměstnanci rovněž výši své mzdy hodnotí ve většině případů negativně, 

a však v porovnání se zaměstnanci dělnické profese je jejich negativní hodnocení zastoupeno 

v menší 66% míře, ovšem z tohoto procentního podílu tvoří 24 % úplnou nespokojenost 

TH zaměstnanců s výší mzdy. TH zaměstnanci jsou z 23 % se svou mzdou spokojeni více než 

zaměstnanci vykonávající dělnickou profesi.  Zcela spokojeno s výši mzdy 

je 13 % TH zaměstnanců.  
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6.2.10 Spravedlivost a motivace mzdového systému 

Stejně jako v předchozí kapitole jsem pro přehlednější stav odpovědí zvolila tabulku 

č. 16 a tabulku č. 17, které jsou uvedené v příloze č. 3. Pro otázku: ,,Souhlasíte s výrokem, 

že mzdový systém ve společnostech VMG je vzhledem k činnosti, kterou vykonáváte 

spravedlivý a motivační?”, jsem zvolila uzavřené odpovědi a zaměstnanci, kteří zvolili 

odpověď nesouhlasím, měli možnost využít otevřené otázky a napsat svůj názor, kde vidí 

nedostatky a jaké mají náměty na změnu. 

Jako spíše nespravedlivý finanční systém odměňování označilo 

58 % TH zaměstnanců, ale nikdo z této skupiny zaměstnanců si nemyslí, že by byl systém 

finančního odměňování nespravedlivý a motivační. Zcela pozitivně spravedlnost tohoto 

systému označilo 13 % TH zaměstnanců. Mzdový systém hodnotilo 36 % TH zaměstnanců 

jako spíše motivující a však nikdo z tohoto profesního zařazení neonačil tento systém jako 

zcela motivační. 

Většině zaměstnanců se systém finančního odměňování nejeví jako motivační. 

Pro zaměstnance vykonávající dělnickou profesi je finanční systém v 58 % zcela 

nemotivující. Zaměstnanci této profese se často cítí být ukřivdění a domnívají se, že pokud 

by měl být systém spravedlivý a motivační, měli by dostávat také vyšší mzdu. Zaměstnanci 

v otevřené otázce také často uváděli, že za práci stejné povahy dostávají oproti svému 

kolegovi nebo zaměstnanci v jiném podniku, nižší mzdu. Ovšem tento fakt může být 

způsoben špatným informováním o poskytování zaměstnaneckých výhod, k čemuž se více 

vrátím v doporučeních pro skupinu VMG. Kladně hodnotilo spravedlnost mzdového systému 

30 % zaměstnanců dělnické profese. Zaměstnanci téhož pracovního zařazení (20 %) označilo 

kladným hodnocením mzdový systém jako motivační. 

6.2.11 Vyšší prémie a větší výkonnost 

U této otázky se potvrdilo to, co bylo zřejmé již dříve. Vyšší prémie motivuje 

zaměstnance k  větší výkonnosti avšak i u této otázky jsou v odpovědích rozdíly. V příloze 

č. 3 je uvedena tabulka č. 18 s podrobným stavem odpovědí. 
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TH zaměstnanci jsou převážně rozděleni na dvě větší skupiny. Z nichž první skupinu 

motivuje výše prémie k podávání větších výkonů (51 %), ale druhou skupinu (42 %) nikoli. 

Může to být způsobeno tím, že i přes vyšší prémii by zaměstnanci nebyli schopni podat vyšší 

výkon.  

U dělnické profese zaměstnanci v 59 % odpověděli, že vyšší prémie by je motivovala 

k podání větší výkonosti. Ve 35 % případů respondenti dělnické profese uvedli, že by je vyšší 

prémie nemotivovala k podání větší výkonnosti. Zde můžeme předpokládat, že práce 

zaměstnanců spadajících do dělnické profese je závislá na faktorech, které zaměstnanci svou 

výkonnosti nemohou ovlivnit. 
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7 Návrhy a doporučení 

V této kapitole navrhnu skupině VMG změny s cílem zlepšit stávající systém 

odměňování a zvýšit spokojenost zaměstnanců. 

7.1 Zlepšení informovanosti o zaměstnaneckých výhodách 

Z dotazníkového šetření vyplynulo, že pro větší část zaměstnanců je současný systém 

odměňování nesrozumitelný a zároveň také větší část zaměstnanců uvedla, že nemá dostatek 

informací o zaměstnaneckých benefitech. Na základě tohoto zjištění skupině VMG 

doporučuji, aby pro své zaměstnance zajistila přehled zaměstnaneckých odměn 

a podmínky, za kterých těchto odměn mohou dosáhnout. Lepší informovanosti lze docílit 

dvěma způsoby a to přehlednou brožurkou a proškolením. 

1. Přehledná brožurka 

Brožurka bude obsahovat přesný seznam zaměstnaneckých odměn a podmínky, 

za kterých lze těchto odměn dosáhnout. Brožurka bude k nahlédnutí u vedoucího 

zaměstnance a dále bude vyvěšená na nástěnce v podniku. Obsah brožurky je také 

vhodné umístit na intranet, se kterým pracují převážně TH zaměstnanci a v rámci 

Vítkovických novin se mohou zveřejňovat nové ale i stávající odměny. V případě 

většího zájmu zaměstnanců o brožurku je možné na požádání konkrétního 

zaměstnance vytisknout další kopii na personálním oddělení. Brožura o 8 stranách 

formátu A5, což představuje 2 stránky formátu A4, bude mít tiskové náklady přibližně 

ve výši 3 Kč (1,5 Kč za jednu stránku ve formátu A4). Náklady na umístění obsahu 

na intranet a uveřejnění ve Vítkovických novinách pak budou odpovídat mzdovým 

nákladům za tuto činnost zodpovědného zaměstnance. Tedy finančnímu ohodnocení 

času, který při této práci stráví. 

2. Školení 

Zaměřila bych se také na školení TH zaměstnanců (vedoucí, mistři apod.), 

od kterých často čerpají informace o zaměstnaneckých benefitech zaměstnanci 

vykonávající dělnickou profesi. Úkolem školení by bylo podrobné proškolení a sdělení 
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informací o poskytování odměn, tedy o všech formách odměn, které jsou v rámci 

skupiny VMG k dispozici zaměstnancům a dále podmínky, za kterých zaměstnanci 

mohou odměny získat. Náklady na proškolení budou odpovídat finančním nákladům 

běžného školení zaměstnanců.  

Z dotazníkového šetření vyplynulo, že je pro zaměstnance nejvíce motivující mzda. 

Mzdový systém v podniku je ustálený a dobře nastavený, proto bych skupině  VMG 

doporučila zaměřit se na informovanost zaměstnanců o možnosti získat vyšší finanční 

odměnu. Výše finanční odměny se skládá ze základního mzdového tarifu a tarifního 

hodnocení. Tarifním hodnocením může zaměstnanec ovlivnit výši své mzdy. Skupina VMG 

tak může docílit zvýšení motivace, k vyšší kvalifikaci a k jiným aktivitám, které povedou 

ke zvýšení finanční odměny zaměstnanců. Zároveň se sníží nespokojenost s výší finanční 

odměny především pak u zaměstnanců dělnické profese, kteří se vzhledem ke kolegům 

nebo zaměstnancům jiného podniku, vykonávající práci stejné povahy, cítí být nespravedlivě 

odměněni.  

7.2 Nefinanční forma odměn 

Nefinančních forem odměn je celá řada. Zde uvedu ty, které zaměstnanci 

v dotazníkovém šetření uvedli jako nejdůležitější, a tudíž by firma mohla zvážit jejich 

zavedení. Stručný přehled preferencí zaměstnaneckých výhod TH zaměstnanci je uveden 

v tabulce č. 3 a zaměstnanců zastávající dělnickou profesi v tabulce č. 4. 

Tabulka č. 3: Preference zaměstnaneckých odměn TH zaměstnanců 

 

TH zaměstnanci 

  pořadí %podíl 

3 dny volna bez lékařského potvrzení 1 38 

Příspěvek na rekreaci 1 36 

Příspěvky na kulturní akce 2 29 

Kurzy vzdělávání 4 29 

Zdroj: [vlastní zpracování] 
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Tabulka č. 4: Preference zaměstnaneckých odměn dělnickou profesi 

 

dělnické profese 

 

pořadí %podíl 

3 dny volna bez lékařského potvrzení 1 35 

Poskytnutí půjčky (na bydlení, nepříznivá živ. situace apod.) 1 23 

Finanční příspěvek na dopravu z/do zaměstnání 1 30 

Kurzy vzdělávání 2 30 

Příspěvek na rekreaci 3 24 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

Sick days představují určitý počet dní zpravidla 2-5, kdy zaměstnanec může zůstat 

doma, aniž by potřeboval lékařské potvrzení. Tato odměna je pro zaměstnance velice důležitá 

především proto, že v prvních dnech nemocenské dovolené je výrazně snížená mzda. 

Potencionální náklady u tohoto benefitu se rovnají výši průměrné mzdy daného zaměstnance. 

Přínosem sick days jsou zaměstnanci, kteří svou nemoc neroznášejí mezi ostatní zaměstnance 

a zdravější zaměstnanci, kteří jsou během své práce schopni podat vyšší výkon. 

Řada zaměstnanců do zaměstnání dojíždí, a proto by uvítala příspěvek na dopravu, 

především pak zaměstnanci dělnické profese. Jistě by každý zaměstnanec uvítal bezplatnou 

přepravu do zaměstnání, ale ne vždy je to reálné. Zde bych zvolila nefinanční formu 

příspěvku na dopravu, která spočívá v poskytnutí dopravy z/do zaměstnání prostřednictvím 

smluvního dopravce nebo prostřednictvím MHD, kdy lze dohodnout časy linek, které budou 

odpovídat směnám zaměstnanců skupiny VMG. Potencionální náklady na tento benefit 

spočívají ve finanční odměně zaměstnance za čas strávený při hledání smluvního dopravce 

a za čas strávený při vyjednávání možných časů linek MHD. Přínosem pro zaměstnavatele 

budou spokojenější zaměstnanci s nižším počtem pozdních příchodů. 

Poskytnutí půjčky by uvítali především zaměstnanci vykonávající dělnickou profesi. 

Půjčka by jim pomohla překonat tíživou životní situaci a skupina VMG by tak zvýšila 

zaměstnancům sociální jistotu. Mohlo by se jednat jak o půjčku bezúročnou, tak o půjčku 

s nižším úrokem. Půjčku by skupina VMG mohla zaměstnancům poskytnout ze sociálního 

fondu, ze zisku nebo z fondu kulturních a sociálních potřeb. Potencionální náklady 

by spočívaly ve větší administrativní práci zaměstnanců, kteří by se zabývali poskytnutím 

půjčky.  
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Příspěvek na rekreaci by mohl být zaměstnancům poskytován buď určitou peněžní 

částkou, nebo prostřednictvím nabídky cestovní kanceláře, kdy zaměstnanci mají u zvolené 

cestovní kanceláře procentuální slevu z ceny zájezdu. Protože stravování ve skupině VMG 

zajišťuje skupina SODEXO, doporučila bych využití jejich poukázek Holiday Pass, které jsou 

určeny na rekreaci. Platnost poukázek je 2 roky a výše nominální hodnoty činí 500, 1000, 

2000 a 5000 Kč. Potencionální náklady spočívají ve finanční odměně určitého zaměstnance 

za čas, který stráví při vyjednávání s cestovní kanceláří. Tento benefit bude výhodný 

pro cestovní kancelář, protože může získat větší počet klientů, pro skupinu VMG, 

která s výjimkou výše zmíněných mzdových nákladů nebude mít žádné další náklady 

a pro samotné zaměstnance, kteří se rekreaci budou cítit spokojeně a plní síly k výkonu své 

práce. 

Příspěvek na kulturní akce by uvítali TH zaměstnanci. Příspěvek může být 

poskytován formou vstupenek nebo poukázek. Zde bych doporučila poukázku skupiny 

SODEXO Relax Pass, která se dá využít nejen na kulturní akce, ale také ke sportovnímu 

vyžití zaměstnanců. Nominální hodnota poukázky je 50, 100 a 200 Kč. Platnost poukázky činí 

dva roky.  

Velká část zaměstnanců by dále uvítala kurzy vzdělávání. Na základě tohoto 

výsledku bych skupině VMG doporučila, aby provedla další dotazníkové šetření, ve kterém 

by zjistila oblasti, ve kterých by se zaměstnanci chtěli dále vzdělávat. I zde bych se odkázala 

na skupinu SODEXO, která nabízí poukázky Smart Pass určené pro oblast vzdělávání. 

Přínosem jsou produktivnější, vzdělanější zaměstnanci, kteří jsou schopni se navzájem lépe 

zastoupit. Nominální hodnota poukázky činí 500, 1000 a 2000 Kč. Náklady na zavedení 

poukázek budou rozepsány níže. 

Náklady vyplývající z použití poukázek SODEXO 

V tabulce č. 5 je znázorněna situace zaměstnance, kdy jeho hrubá mzda činí 20 000 Kč 

(tato částka je odhadnuta a nezakládá se na skutečné hodnotě průměrné mzdy). Pokud by mu 

zaměstnavatel poskytl peněžní odměnu ve výši 500 Kč, skutečný užitek zaměstnance by byl 

345 Kč, to je o 31 % méně oproti poskytnuté výši odměny. Pokud zaměstnanec dostane 

odměnu formou poukázky v hodnotě 500 Kč, reálný příjem zaměstnance se tak zvýší 

o 45,14 %. 
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Tabulka č. 5: Nákladovost poukázek skupiny SODEXO z pohledu zaměstnance 

Z pohledu zaměstnance Mzda 

Mzda + peněžní 

odměna 

Mzda + 

poukázky 

Hodnota finanční odměny / poukázky   500 500 

Hrubá mzda 20 000 Kč 20 500 Kč 20 000 Kč 

SP 6,5 % 1 300 Kč 1 333 Kč 1 300 Kč 

ZP 4,5 % 900 Kč 923 Kč 900 Kč 

SP 25 % - zaměstnavatel 5 000 Kč 5 125 Kč 5 000 Kč 

ZP 9 % - zaměstnavatel 1 800 Kč 1 845 Kč 1 800 Kč 

Základ daně 26 800 Kč 27 470 Kč 26 800 Kč 

Zálohová daň 4 020 Kč 4 121 Kč 4 020 Kč 

Sleva na dani 2 070Kč 2 070Kč 2 070Kč 

Čistá mzda 15 750 Kč 16 095 Kč 16 250 Kč 

Skutečný užitek zaměstnance   345 Kč 500 Kč 

Při použití poukázek je reálný příjem 

zaměstnance vyšší o:     45,14% 

 Zdroj: [24] 

Tabulka č. 6 představuje řešení odměny z pohledu zaměstnavatele. Pokud bude 

zaměstnanci vyplácet hrubou mzdu, ke které přidá finanční odměnu ve výši 500 Kč, budou 

daňové náklady na jednoho zaměstnance navýšeny o 972 Kč. V případě odměny formou 

poukázky v hodnotě 500 Kč, budou daňové náklady na jednoho zaměstnance navýšeny 

o 617 Kč. Při poskytnutí peněžní odměny vzrostou výdaje zaměstnavatele o 57 %. 

Tabulka č. 6: Nákladovost poukázek skupiny SODEXO z pohledu zaměstnavatele 

Z pohledu zaměstnavatele Mzda 

Mzda + peněžní 

odměna 

Mzda + 

poukázky 

Hodnota finanční odměny / poukázky   500 500 

Hrubá mzda 20 000 Kč 20 726 Kč 20 000 Kč 

SP 6,5 % 1 300 Kč 1 347 Kč 1 300 Kč 

ZP 4,5 % 900 Kč 933 Kč 900 Kč 

SP 25 % - zaměstnavatel 5 000 Kč 5 181 Kč 5 000 Kč 

ZP 9 % - zaměstnavatel 1 800 Kč 1 865 Kč 1 800 Kč 

Základ daně 26 800 Kč 27 772 Kč 26 800 Kč 

Zálohová daň 4 020 Kč 4 166 Kč 4 020 Kč 

Sleva na dani 2 070Kč 2 070Kč 2 070Kč 

Čistá mzda 15 750 Kč 16 250 Kč 16 250 Kč 

Navýšení daň. nákladů 1 zaměstnance   972 Kč 617 Kč 

Při poskytnutí peněžní odměny 

vzrostou výdaje zaměstnavatele o:     57,53% 
 Zdroj: [24] 
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Tabulka č. 7 znázorňuje daňové náklady na 7 826 zaměstnanců, tedy na celkový počet 

zaměstnanců k 1. Únoru 2012. Při použití peněžní odměny bude výše daňových nákladů 

zaměstnavatele činit 7 610 189, ale s použitím poukázek budou daňové náklady 

zaměstnavatele 4 830 864 Kč. Zde opět vycházím z odhadované průměrné mzdy. 

Tabulka č. 7: Daňové náklady při použití poukázek SODEXO 

 

Počet 

zaměstnanců 

Mzda + peněžní 

odměna 

Mzda + 

poukázky 

Daňové náklady zaměstnavatele 7 826 7 610 189 Kč 4 830 864 Kč 

 Zdroj: [24] 

7.3 Další dotazníkové šetření 

Na závěr bych skupině VMG doporučila do budoucnosti udělat další dotazníkové 

šetření, jehož cílem bude zjistit zájem o určité poskytované výhody a o výhody, které zatím 

nejsou skupinou VMG nabízeny. Skupina VMG tak může v budoucnu stávající a pro 

zaměstnance méně zajímavé odměny vyměnit za ty, které budou pro zaměstnance více 

motivující. Věřím, že mnou navržené změny přinesou skupině VMG zaměstnance, jejichž 

spokojenost a motivace z navržených výhod se odrazí ve výsledku jejich práce.  

  



 

49 

 

Závěr 

Cílem diplomové práce bylo posouzení stávajícího systému odměňování ve skupině 

VMG a na základě dotazníkového šetření navržení změn se zaměřením na nefinanční složku 

odměňování a zároveň posouzení nákladů a předpokládaných přínosů ze zavedených změn. 

Diplomovou práci jsem rozdělila na dvě části. V teoretické části se zabývám 

systémem odměňování, mzdou a zaměstnaneckými benefity. Abych tuto část dobře 

zpracovala, použila jsem literaturu jak českých, tak také zahraničních autorů. Část praktickou, 

jsem věnovala charakteristice skupiny VMG a analýze stávajícího systému odměňování. 

Informace pro tuto část mi byly poskytnuty formou Kolektivní smlouvy, výroční zprávy 

a dalších interních zdrojů. Analýza dotazníkového šetření byla stěžejní částí diplomové práce, 

pro kterou jsem informace získala z dotazníkových šetření.  

Dotazníkové šetření jsem uskutečnila v únoru 2012 během školení zaměstnanců, která 

probíhala v akciové společnosti Vítkovice. Dotazník se skládal celkem z 16 otázek a byl 

rozdělen na dvě části. První část dotazníku se zabývala základními osobními otázkami. Druhá 

část dotazníku byla zaměřená na zjištění povědomí o zaměstnaneckých výhodách, 

spokojenosti se zaměstnaneckými výhodami a se vztahy na pracovišti. Z dotazníkového 

šetření vyplynulo, že zaměstnanci nemají dostatečné informace o zaměstnaneckých 

benefitech. Spokojenost se zaměstnaneckými benefity se většinou lišila podle profesního 

zařazení zaměstnanců, a však ve velké míře zaměstnanci hodnotili kladně vztahy 

na pracovišti. 

Na základě výsledků analýzy dotazníkového šetření jsem uvedla doporučení, která by 

vedla ke zlepšení informovanosti o zaměstnaneckých benefitech a větší motivaci a následné 

spokojenosti zaměstnanců se systémem odměňování. 

Cíl diplomové práce jsem splnila a pevně věřím, že návrhy, které jsem skupině VMG 

doporučila, přispějí ke zlepšení informovanosti a větší motivaci o zaměstnaneckých 

benefitech. 
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Příloha č. 1: Složení skupiny VÍTKOVICE MACHINERY GROUP 

 

  

VÍTKOVICE 
HOLDING a.s. 

VÍTKOVICE, a.s. 
VÍTKOVICE 

HEAVY 
MACHINERY a.s. 

VÍTKOVICE 
POWER 

ENGINEERING 
a.s. 

VÍTKOVICE 
CYLINDERS a.s. 

VÍTKOVICE 
MILMET S.A. 

VÍTKOVIC 
HAMMERING a.s. 

HUTNÍ 
MONTÁŽE a.s. 

VÍTKOVIC 
MECHANIKA a.s. 

VÍTKOVICE IT 
SOLUTIONS  a.s. 

VÍTKOVICE 
GEARWORKS a.s. 

VÍTKOVICE 
REVMONT a.s. 

VÍTKOVICE  
Doprava, a.s. 

KZWM 
OGNIOCHRON 

S.A. 

VÍTKOVICE 
TESTING 

CENTER s.r.o. 

VÍTKOVICE 
REALITY 

DEVELOPMENTS 
s.r.o. 

VÍTKOVICE HTB 
a.s. 

VÍTKOVICE 
SHREIER s.r.o. 

VÍTKOVICE 
ACCOUNTING 

a.s. 

VÍTKOVIC MKV 
s.r.o. 

VÍTKOVICE 
SLOVAKIA a.s. 

VÍTKOVICKÁ 
SPŠ A 

GYMNÁZIUM 

PRVNÍ 
VÍTKOVICKÁ 
PERSONÁLNÍ 

s.r.o. 

VTK SPECIAL a.s. 

VL Servis s.r.o. 
LAHVARNA 
BROD d.o.o. 

VÍTKOVICE Kordt 
und Rosch GmbH 

CIDEGAS S.A. 

Spojené slévárny 
s.r.o. 

Dolní oblast 
VÍTKOVICE 



 

 

 

Příloha č. 2: Dotazník 

DOTAZNÍK 

Vážení zaměstnanci, 

jmenuji se Lenka Laštůvková a předkládám Vám dotazník, jehož cílem je získání, 

vyhodnocení a zpracování údajů, které se týkají systému odměňování pracovníků 

v pracovních podmínkách společností VÍTKOVICE MACHINERY GROUP. Tento výzkum 

je součástí mé diplomové práce na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava, 

kde studuji 2. ročník navazujícího magisterského studia na Fakultě metalurgie 

a materiálového inženýrství, Katedře ekonomiky a managementu v metalurgii. 

Touto cestou bych Vás ráda požádala o několik minut Vašeho času a vyplnění 

dotazníku. Dotazník je anonymní, proto bych Vás chtěla rovněž požádat o pravdivé a upřímné 

odpovědi. Věřím, že výsledky a následné návrhy v mé diplomové práci můžou být přínosem 

pro Vaši zaměstnaneckou pozici a podmínky na Vašem pracovišti 

Pokyny k vyplnění dotazníku: 

 U každé otázky označte, prosím, jednu možnou odpověď (křížkem v okýnku 

před Vaší odpovědí), pokud není v textu uvedeno jinak. 
 

 

Základní údaje o respondentovi 

1. Pohlaví 

 Muž   Žena  
 

2. Věk 

 25 a méně 

 26 – 35 

 36 – 45 

 46 – 55 

 55 a víc 

 

3. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání 

 základní 

 vyučená/ý bez maturity 

 vyučená/ý s maturitou 

 středoškolské 

s maturitou 

 vyšší odborné 

 vysokoškolské 1. 

stupně (bakalářské) 

 vysokoškolské 2. 

stupně (inženýrské, 

magisterské) 

 vyšší 

 

 

4. Jak dlouho pracujete ve skupině VÍTKOVICE MACHINERY GROUP? 

 méně jak 3 měsíce 

 3 měsíce – 5 let  

 6 – 10 let 

 11- 15 let 

 16 – 20 let 

 21 – 25 let 

 26 – 30 let 

 31 – 45 let 

 46 a více let 

http://www.vitkovice.cz/


 

 

 

 

5. Jaké je Vaše pracovní zařazení? 

 dělník 

 TH zaměstnanec 

 

Druhá část 

 

1. Je pro Vás současný systém odměňování srozumitelný?    
 Ano   Spíše ano   Spíše ne   Ne 

 

 

2. Máte dostatek informací o zaměstnaneckých benefitech, které podnik poskytuje? 

 Ano   Spíše ano   Spíše ne   Ne 

 

3. Informace o zaměstnaneckých benefitech čerpáte od/z: 

 Nadřízeného  Spolupracovníků   Intranetu

 Jiný zdroj (prosím, uveďte)……………………………………………………………... 

 

4. Z nehmotných odměn:  

(Prosím, zakřížkujte vybranou odpověď) 

 se na pracovišti 

nejčastěji setkáváte  

Vás nejvíce motivuje 

Uznání   

Poděkování   

Pochvala   

Svěření náročnějšího úkolu   

Více pravomocí   

Jiné prosím, uveďte…………………………………………………………………………. 

 

5. Souhlasíte s výrokem: vztahy se spolupracovníky jsou pozitivní? 

 Ano   Spíše ano   Spíše ne   Ne 

 

 

6. Váš přímý nadřízený: 

(Prosím, zakřížkujte vybranou odpověď) 

 Souhlasím Spíše 

souhlasím 

Spíše 

nesouhlasím 

Nesouhlasím 

 

Je spravedlivý     

Chová se kolegiálně     

Je Vám k dispozici     

Používá některé  

z nehmotných odměn 

    

 

 



 

 

 

7. Jaké zaměstnanecké výhody byste uvítali?  

(Seřaďte podle důležitosti 1 nejdůležitější 14 nejméně důležité) 

3 dny volna bez lékařského potvrzení  

Poskytnutí půjčky (na bydlení, nepříznivá živ. situace a pod)  

Kurzy vzdělávání  

Příspěvek na rekreaci  

Firemní mateřská škola  

Příspěvky na kulturní akce  

Příspěvky na sportovní akce  

Poskytování nealkoholických nápojů  

Poskytování občerstvení  

Příspěvek na narozeniny  

Nákup akcií společnosti  

 Parkovací místo  

 Finanční příspěvek na dopravu z/do zaměstnání  

 Jednorázový příspěvek za bezplatné darování krve  
 

8. Seřaďte podle Vašich priorit: 

(1 nejdůležitější 6 nejméně důležité) 

Mzda  

Možnost kariérního růstu  

Dobré vztahy na pracovišti  

Dobré pracovní podmínky  

Zaměstnanecké benefity  

Stálost zaměstnání (sociální jistota)  
 

 

9. Jste spokojeni s celkovou výši Vaší mzdy?  

 Souhlasím  

 Spíše nesouhlasím 

 

 Spíše souhlasím  

 Nesouhlasím

10. Souhlasíte s výrokem, že mzdový systém ve společnostech VÍTKOVICE 

MACHINERY GROUP je vzhledem k činnosti, kterou vykonáváte spravedlivý 

a motivační? 

 

 Spravedlivý Motivační 

Souhlasím   

Spíše souhlasím   

Spíše nesouhlasím   

Nesouhlasím   

Pokud jste odpověděli ,,nesouhlasím”, v čem vidíte nedostatky a jaké jsou Vaše náměty 

na případnou změnu:……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

11. Motivuje Vás výše prémie k větší výkonnosti? 

 Ano   Ne   Nevím 

 

http://www.vitkovice.cz/
http://www.vitkovice.cz/


 

 

 

Příloha č. 3: Vyhodnocení dotazníků 

Tabulka č. 1: Pohlaví 

  TH zaměstnanci dělnické profese celkem 

  počet %podíl počet %podíl počet %podíl 

žena 23 51 0 0 23 19 

muž 22 49 79 100 101 81 

celkem 45 100 79 100 124 100 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

 

Tabulka č. 2: Věková struktura zaměstnanců 

  TH zaměstnanci dělnické profese 

Věk počet zaměstnanců %podíl počet zaměstnanců %podíl 

25 a méně 0 0 7 9 

26-35 5 11 15 19 

36-45 10 22 28 36 

46-55 22 49 16 20 

55 a víc 8 18 13 16 

Celkem 45 100 79 100 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

 

Tabulka č. 3: Složení TH zaměstnanců podle pohlaví a nejvyššího dosaženého vzdělání 

  TH zaměstnanci 

  počet %podíl 

vzdělání žena muž žena muž 

základní 0 0 0 0 

vyučená/ý bez maturity 0 0 0 0 

vyučená/ý s maturitou 0 0 0 0 

středoškolské s maturitou 14 19 31 42 

vyšší odborné 0 0 0 0 

vysokoškolské 1. stupně 7 0 16 0 

vysokoškolské 2. stupně 5 0 11 0 

vyšší 0 0 0 0 

celkem 26 19 58 42 

celkem (žena + muž) 45,0 100,0 

Zdroj: [vlastní zpracování] 



 

 

 

Tabulka č. 4: Složení dělníků podle pohlaví a nejvyššího dosaženého vzdělání 

 
dělnické profese 

  muž 

vzdělání počet %podíl 

základní 2 3 

vyučená/ý bez maturity 46 58 

vyučená/ý s maturitou 22 28 

středoškolské s maturitou 9 11 

vyšší odborné 0 0 

vysokoškolské 1. stupně 0 0 

vysokoškolské 2. stupně 0 0 

vyšší 0 0 

celkem 79 100 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

 

Tabulka č. 5: Délka zaměstnání ve skupině VMG 

 
TH zaměstnanci dělnické profese 

 
počet %podíl počet %podíl 

méně jak 3 měsíce 0 0 4 5 

3 měsíce - 5 let 2 5 27 34 

6 - 10 let 5 11 7 9 

11 - 15 let 1 2 12 15 

16 - 20 let 3 7 14 17 

21 - 25 let 5 11 6 8 

26 - 30 let 14 31 3 4 

31 - 45 let 15 33 6 8 

46 a více let 0 0 0 0 

celkem 45 100 79 100 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

 

 

 



 

 

 

Tabulka č. 6: Srozumitelnost současného systému odměňování 

 
TH zaměstnanci dělnické profese 

 
počet %podíl počet %podíl 

ano 11 24 8 10 

spíše ano 9 20 22 28 

spíše ne 20 45 28 35 

ne 5 11 21 27 

celkem 45 100 79 100 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

 

Tabulka č. 7: Dostatek informací o zaměstnaneckých benefitech 

 
TH zaměstnanci dělnické profese 

 
počet %podíl počet %podíl 

ano 3 7 6 8 

spíše ano 22 49 19 24 

spíše ne 18 40 38 48 

ne 2 4 16 20 

celkem 45 100 79 100 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

 

Tabulka č. 8: Čerpání informací o zaměstnaneckých benefitech 

 

 

 

 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

 

 

 
TH zaměstnanci dělnická profese 

 
počet %podíl počet %podíl 

intranetu 15 33 8 10 

nadřízeného 12 27 24 30 

personální 3 7 0 0 

spolupracovníci 13 29 45 57 

žádný 2 4 2 3 

celkem 45 100 79 100 



 

 

Tabulka č. 9: Nehmotná forma odměn 

  

  Na pracovišti se nejčastěji setkáváte Na pracovišti Vás nejvíce motivuje 

  TH zaměstnanci dělnické profese TH zaměstnanci dělnické profese 

  počet %podíl počet  %podíl počet %podíl počet  %podíl 

Uznání 16 36 14 18 19 42 17 22 

Poděkování 21 46 32 40 15 33 16 20 

Pochvala 3 7 18 23 3 7 32 41 

svěření náročného úkolu 5 11 14 18 5 11 5 6 

více pravomocí 0 0 0 0 3 7 9 11 

Jiné 0 0 1 1 0 0 0 0 

Celkem 45 100 79 100 45 100 79 100 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

Tabulka č. 10: Vztahy se spolupracovníky 

 

TH zaměstnanci dělnické profese 

 

Počet %podíl počet  %podíl 

ano 11 24 27 34 

spíše ano 32 72 44 55 

spíše ne 2 4 2 3 

ne 0 0 6 8 

celkem 45 100 79 100 

Zdroj: [vlastní zpracování] 



 

 

Tabulka č. 11: Hodnocení přímého nadřízeného zaměstnanci zastávající dělnickou profesi 

  dělnické profese 

   %podíl 

   souhlasím spíše souhlasím spíše nesouhlasím nesouhlasím celkem 

je spravedlivý 30 37 25 8 100 

chová se kolegiálně 27 53 14 6 100 

je Vám k dispozici 37 40 18 5 100 

používá některé z nehmotných odměn 16 34 25 25 100 

 
Zdroj: [vlastní zpracování] 

 

Tabulka č. 12: Hodnocení přímého nadřízeného TH zaměstnanci 

  TH zaměstnanci 

   %podíl 

   souhlasím spíše souhlasím spíše nesouhlasím nesouhlasím celkem 

je spravedlivý 22 78 0 0 100 

chová se kolegiálně 44 56 0 0 100 

je Vám k dispozici 58 42 0 0 100 

používá některé z nehmotných odměn 18 64 18 0 100 

  

Zdroj: [vlastní zpracování] 

 

 



 

 

Tabulka č. 13: Preference zaměstnaneckých výhod 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

 

 

  

dělnické profese TH zaměstnanci 

  

pořadí %podíl pořadí %podíl 

1 3 dny volna bez lékařského potvrzení 1 35 1 38 

2 Poskytnutí půjčky (na bydlení, nepříznivá živ. situace apod.) 1 23 7 24 

3 Kurzy vzdělávání 2 30 4 29 

4 Příspěvek na rekreaci 3 24 1 36 

5 Příspěvky na kulturní akce 8 27 2 29 

6 Příspěvky na sportovní akce 10 32 12 22 

7 Firemní mateřská škola 13 33 13 38 

8 Poskytování nealkoholických nápojů 7 19 8 31 

9 Poskytování občerstvení 6 22 13 27 

10 Příspěvek na narozeniny 9 30 5 22 

11 Nákup akcií společnosti 14 33 9 22 

12 Parkovací místo 8 22 12 18 

13 Finanční příspěvek na dopravu z/do zaměstnání 1 30 6 22 

14 Jednorázový příspěvek za bezplatné darování krve 12 29 14 36 



 

 

 

Tabulka č. 14: Priorita zaměstnaneckých výhod 

  preference 

Mzda 1 

stálost zaměstnání 2 

dobré vztahy na pracovišti 3 

dobré pracovní podmínky 4 

možnost kariérního růstu 5 

zaměstnanecké benefity 6 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

 

Tabulka č. 15: Jste spokojeni s celkovou výši Vaší mzdy 

  TH zaměstnanci dělnické profese 

  počet %podíl počet %podíl 

souhlasím 6 13 2 3 

spíše souhlasím 9 20 12 15 

spíše nesouhlasím 19 42 30 38 

nesouhlasím 11 24 35 44 

celkem 45 100 79 100 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

 

Tabulka č. 16: Spravedlivost mzdového systému  

  Spravedlivý 

  TH zaměstnanci dělnické profese 

  počet %podíl počet %podíl 

souhlasím 6 13 2 3 

spíše souhlasím 13 29 21 27 

spíše nesouhlasím 26 58 35 43 

nesouhlasím 0 0 21 27 

celkem 45 100 79 100 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

 

 

 

 



 

 

 

Tabulka č. 17: Motivace mzdového systému 

 
motivační 

  TH zaměstnanci dělnické profese 

  počet %podíl počet %podíl 

souhlasím 0 0 4 5 

spíše souhlasím 16 36 12 15 

spíše nesouhlasím 22 48 17 22 

nesouhlasím 7 16 46 58 

celkem 45 100 79 100 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

 

Tabulka č. 18: Prémie a výkonnost 

 
TH zaměstnanci dělnické profese 

 
počet %podíl počet %podíl 

ano 23 51 46 59 

ne 19 42 28 35 

nevím 3 7 5 6 

celkem 45 100 79 100 

Zdroj: [vlastní zpracování] 


