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Cílem této diplomové práce je analýza a následná úprava tarifního systému odměňování 

v návaznosti na systém hodnocení a s cílem zvýšit motivaci zaměstnanců ve společnosti 

Lanex, a.s. Teoretická část je zaměřena na řízení lidských zdrojů, zejména na hodnocení 

a následné odměňování zaměstnanců. V praktické části je představen stávající systém 

odměňování, dále je provedena jeho analýza a následné zpracování nových způsobů 

odměňování. Závěr práce obsahuje doporučení změn s cílem zvýšit motivovanost 

zaměstnanců. 

 

The aim of this thesis is to analyze the existing system of remuneration of the company 

Lanex a.s., to assess its functionality and efficiency in terms of employee motivation, 

and propose a new system of remuneration. The theoretical part is aimed at human 

resources management, especially at staff evaluation and subsequent remuneration. In 

the practical part the existing system is introduced and analyzed and I design new 

system of remuneration. The conclusion includes the recommendations for changes to 

improve employee motivation. 

 

Klíčová slova: popis práce, odměňování, motivace, lidské zdroje 
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ÚVOD 

 

Diplomová práce na téma Programy finančního odměňování ve výrobní společnosti 

je zpracována ve společnosti Lanex, a.s. Dávat spravedlivé a motivující finanční 

odměny, to se v řadě situací snadněji řekne, než udělá. Tento princip je však stále 

důležitý a musí se najít cesty k jeho aplikaci. Justinián napsal: „Spravedlnost je pevná a 

neutuchající vůle dát každému jeho právo nebo patřičný díl.“ Opravdový a trvalý záměr 

se také očekává od každého vedoucího, který má volnost při rozdělování odměn. 

Dotyčný princip se musí se zvláštní péčí aplikovat u peněžních odměn, protože 

pokud ve výši mezd není vnímána spravedlnost, může to snižovat pracovní morálku i 

motivaci. Jsou-li odměny nízké, mohou pracovníci do své práce vkládat menší úsilí. 

Peníze jsou totiž základním stimulem, proto je pro posuzování finanční hodnoty práce 

naprosto nezbytný vhodný hodnotící program zahrnující reprezentativní skupinu lidí. 

Cílem této diplomové práce je analýza a následná úprava tarifního systému 

odměňování v návaznosti na systém hodnocení a s cílem zvýšit motivaci zaměstnanců. 

Analýza současného stavu odměňování a následné vyhodnocení bude provedeno se 

souhlasem společnosti Lanex a to tak, aby splnilo požadavky na výstup této analýzy a 

možné navržení takového programu odměňování, který by uspokojil jednak požadavky 

a očekávání zaměstnanců, ale také aby v souladu s finančními možnostmi společnosti. 

V první části této práce se věnuji teorii řízení lidských zdrojů, podrobněji se 

zaměřím na hodnocení a následné odměňování zaměstnanců. Bude také zmíněna 

důležitost vedení a dalších nefinančních benefitů, které může společnost poskytovat 

svým zaměstnancům. 

V praktické části budu charakterizovat společnost Lanex, a.s., její historii, rozvoj, 

výrobní programy a cíle a také další společnosti, které spadají právě pod společnost 

Lanex, a.s. a jejich výrobní programy. 

Stávající tarifní způsob odměňování zaměstnanců na jednotlivých pozicích bude 

představen v následující části této práce. Jeho prezentace bude zpracována na základě 

poskytnutých informací personálního ředitele společnosti Ing. Petra Holibky. 

Informace poslouží vedení společnosti ke zhodnocení současného programu 

odměňování, zvážit jeho klady a zápory a také vzít v potaz stanovisko, které zaujímají 

pracovníci jednotlivých oddělení právě k současnému programu odměňování. V této 

části bude také navržen nový program odměňování zaměstnanců.  
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Závěr práce se zaměří na zavedení nového programu odměňování a také na 

problémy, které tento proces zavádění doprovázely. 

 Práce čerpá v teoretické části z odborné literatury a internetu a v praktické části 

z místního šetření autorky. 
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1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ 

 

1.1 Cíle řízení lidských zdrojů 

 Podnik či jakákoliv jiná organizace mohou fungovat jen tehdy, podaří-li se 

shromáždit, propojit, uvést do pohybu a využívat materiální zdroje spolu s finančními, 

informačními a lidskými zdroji. 

 Řízení lidských zdrojů (personální řízení) tvoří tu část podnikového řízení, která 

se zaměřuje na vše, co se týká člověka v pracovním procesu, tedy jeho získávání, 

formování, fungování, využívání, jeho organizování a propojování jeho činností, 

výsledků jeho práce, jeho pracovních schopností a pracovního chování, ve vztahu 

k vykonávané práci, podniku a spolupracovníkům a rovněž jeho osobního uspokojení 

z vykonávané práce, jeho personálního a sociálního rozvoje.  

 Lidské zdroje uvádějí do pohybu ostatní zdroje a determinují jejich využívání, a 

protože lidské zdroje zároveň pro podnik představují ten nejcennější a v rozvinutých 

tržních podmínkách zpravidla i nejdražší zdroj, který rozhoduje o prosperitě a 

konkurenceschopnosti podniku, je řízení lidských zdrojů jádrem a nejdůležitější oblastí 

celého podnikového řízení. Koneckonců, i v jakékoliv jiné oblasti podnikového řízení 

nejde ani tak o řízení této oblasti, jako o řízení lidí zajišťujících tuto oblast čí 

přispívajících ke splnění jejich úkolů. 

 První podmínkou úspěšnosti podniku je tedy uvědomění si hodnoty a významu 

lidských zdrojů, uvědomění si, že lidské zdroje představují největší bohatství podniku a 

že jejich řízení rozhoduje o tom, zda podnik uspěje, či nikoliv. 

 Cílem řízení lidských zdrojů v základním pojetí je především sloužit tomu, aby 

společnost byla výkonná a aby se její výkon neustále zlepšoval. Tento cíl lze uskutečnit 

pouze nepřetržitým zlepšováním a využíváním všech zdrojů, kterými společnost 

disponuje. Řízení lidských zdrojů je tedy orientováno na nepřetržité a efektivní 

využívání zdrojů a na trvalý rozvoj pracovních schopností zaměstnanců. Ale protože 

lidské zdroje, tudíž samotní zaměstnanci, rozhodují také o využití materiálních, 

finančních a informačních zdrojů společnosti, řízení lidských zdrojů se tudíž podílí i na 

rozhodování o zlepšování využití ostatních zdrojů podniku. 

 K hlavním cílům řízení lidských zdrojů se řadí: 

- Vyjádření souladu mezi počtem a strukturou pracovních míst a strukturou 

zaměstnanců ve společnosti tak, aby v každém momentě požadavkům každého 

pracovního místa v maximální míře odpovídaly pracovní schopnosti zaměstnance 
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zařazeného na dané pracovní místo a aby na vývoj a změnu požadavků pracovních 

míst s určitým předstihem reagoval proces rozvoje nejen pracovních schopností 

zaměstnanců ve společnosti. 

- Dodržování všech zákonů nejen v oblasti práce, ale také dodržování lidských práv a 

vytváření a udržení dobré pověsti společnosti. 

- Formování týmu, efektivní styl řízení a vedení týmu (ale i jednotlivců) a vytvoření 

dobrých mezilidských vztahů ve společnosti. 

- Optimální využívání lidských zdrojů ve společnosti, tj. zejména optimální využití 

fondu pracovní doby a optimální využití pracovních schopností zaměstnanců.  

- Personální a sociální rozvoj zaměstnanců společnosti, tedy rozvoj jejich pracovních 

a společenských vlastností, možnost přispět k rozvoji pracovní kariéry, která by 

měla směřovat k vnitřnímu uspokojení z vykonané práce, ke sblížení a ztotožnění se 

zaměstnancem s podnikovými cíly a zájmy a také k uspokojení a rozvoji 

materiálních i nemateriálních potřeb zaměstnanců. V této souvislosti je třeba 

zdůraznit naprostou nezbytnost zlepšování kvality pracovního života zaměstnanců. 

 

1.2. Význam personální práce pro podnik 

 Řízení lidských zdrojů je nejdůležitějším nástrojem pro zvyšování 

konkurenceschopnosti společnosti, její výkonnosti a s tím související celkové 

ekonomické úspěšnosti podniku. Pokud společnost zvýší pozornost vůči tomuto řízení, 

pak hospodářské výsledky, množství a kvalita výrobků a služeb, stejně tak zisk, mohou 

být ve společnosti podstatně vyšší než ve společnosti, která toto řízení nevyužívá, 

přestože obě společnosti mají k dispozici stejné množství kapitálu a práce, stejné 

vybavení stroji i technologiemi. 

 Řízení lidských zdrojů se zaměřuje na to, aby podnik byl výkonný, a snaží se 

zejména o zvýšení produktivity práce, tj. optimální využívání pracovních sil, rozvoj 

pracovních schopností všech zaměstnanců a pomocí pozitivní motivace na zaměstnance 

a jejich přístup k práci i zlepšení využití všech dalších zdrojů společnosti, jako je 

kapitál, materiál, energie nebo informace. 

 Z výše uvedeného vyplývá, že řízení lidských zdrojů má bezprostřední vliv na 

hospodářské výsledky společnosti a s tím spojenou velikost zisku podniku. To 

především díky: 
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- Neustálým rozvojem a vzděláváním zaměstnanců. Tímto může společnost zvýšit 

hodnotu zaměstnanců pro společnost, zlepšit jejich práci, což povede ke zvýšení 

kvality výrobků a služeb a snížení výrobních nákladů a také ke zvýšení prodeje. 

- Snížením výdajů za práci přesčas v důsledku zvýšení efektivity práce během 

normální pracovní doby. 

- Neustálou snahou o  snížení absence. 

- Zavedením programů snižujících výdaje za neodpracovanou dobu. 

- Snížení fluktuace zaměstnanců a nákladů s tím spojených díky důrazu kladeném na 

dobré mezilidské vztahy a vytváření takové pracovní atmosféry, která zvýší 

uspokojení pracovníků z vykonané práce. 

- Uzavřením pracovního poměru jen s takovými uchazeči o práci, kteří jsou a budou 

schopni vyvinout maximální úsilí při vykonávané práci a kteří mají požadované 

pracovní schopnosti a jsou ochotni je dále rozvíjet. 

- Odstranění časových ztrát pomocí důkladného popisu práce a pracovního postupu. 

- Určením potřebného množství pracovní síly, která by byla dostatečná pro splnění 

všech zadaných úkolů, ale neznamenala by tzv. přezaměstnanost, tzn. neefektivní 

využívání lidského potenciálu a plýtvání podnikovými prostředky. 

- Implementací a následnou neustálou kontrolou programů ochrany zdraví a 

bezpečnosti při práci, které sníží počet pracovních úrazů; ty totiž znamenají pro 

společnost jednak nižší využívání fondu pracovní doby, tak i zvýšené výdaje na 

léčení a nemocenské dávky. 

- Zavedením opatření vedoucí ke snížení plýtvání materiálem, např. díky změně 

pracovních návyků a špatného přístupu k práci nebo pomocí odstranění těch 

pracovních podmínek, které často vedou k nedbalosti a chybám při vykonávané 

práci. 

- Optimálním propojením všech činností pracovníků, organizací práce a vytvářením 

pracovních týmů. Tedy aktivit, které slouží ke zvyšování produktivity práce a 

kvality výrobků a služeb. 

- Motivací pracovníků, kteří v souvislosti s vykonávanou prací vědí a umějí více než 

ostatní, k tomu, aby své nápady prezentovali, pokud by tímto mohli ovlivnit výši 

nákladů ve společnosti. 

- Zavedením takového systému odměňování, který bude pro zaměstnance motivující a 

bude mít také konkurenční výhodu, i poskytování zaměstnaneckých benefitů. 
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1.3 Analýza pracovního místa 

 Analýza pracovního místa je jedním z nejdůležitějších postupů v personálním 

řízení. Poskytuje podklady pro vypracování popisů pracovních míst a specifikaci 

pracovních míst potřebných pro vzdělávání a výcvik. Má také klíčový význam při 

získávání a výběru pracovníků, řízení pracovního výkonu, včetně hodnocení 

pracovníků, ve vzdělávání, v rozvoji manažerů i při vytváření systémů odměňování.  

 Pracovní místo je základní organizační jednotka obsazená jedním pracovníkem. 

Pro všechna pracovní místa existuje ve společnosti popis daného pracovního místa. 

Aktuální vzor je možno nalézt v příloze č. 3 a to aktuální popis pracovního místa 

Personálního ředitele společnosti. 

 Analýza pracovního místa je proces získávání, uchovávání a rozbor všech 

informací o podnikových pracovních místech, včetně informací o jejich vzájemné vazbě 

a požadavků na jejich obsazení. Cílem je získat informace o charakteru a průběhu práce 

na určitém pracovním místě a zároveň získat představu o tom, jaký pracovník by měl 

uvedené pracovní místo zastávat. Jde tedy o dva problémy a to popis pracovního místa 

(kvalifikovanosti požadovaných úkolů) a zároveň popis požadavků (nároky, jaké má 

pracovní místo na kvalifikaci pracovníka). 

Popis pracovního místa obsahuje: 

- požadavek na profesi, organizační začlenění, 

- požadavek práce, její náročnost, povinnosti, odpovědnost, 

- výkon a vybavenost práce (kdy a kde se dělá, stroje, zařízení), 

- spolupráce s okolím (návaznosti, obtížnost, důležitost), 

- norma výkonu (přesnost, kvalita, výkonnost), 

- obvyklé pracovní podmínky. 

Popis požadavků na pracovníka: 

- fyzické (somatické) požadavky (síla, zručnost, sedavá práce, cestování atd.), 

- duševní (psychické) požadavky (úroveň znalostí, duševní schopnosti atd.), 

- kvalifikační požadavky (vzdělání, další odborná příprava, praxe), 

- klíčové kvalifikace (jazykové znalosti, zvláštní dovednosti, řidičský průkaz, 

organizační schopnosti atd.), 

- pracovní zkušenosti získané na jiném, podobném pracovišti, 

- psychomotorické, sociální dovednosti (komunikativnost, vedení atd.), 

- osobnostní a charakterové požadavky (postoje, temperament, schopnost se učit, 

hodnotová orientace atd.). [6] 
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 Při zjišťování údajů o pracovních místech můžeme využít následující metody: 

a) dotazník předložený pracovníkovi a/nebo přímému nadřízenému pracovníka, 

b) rozhovor s pracovníkem a/nebo přímým nadřízeným pracovníka, 

c) pozorování pracovníka při vykonávání práce, 

d) analýza dokumentů souvisejících s pracovním místem (původní popis a specifikace 

pracovního místa, pracovní deník, organizační schéma, plán pracoviště a jeho vybavení, 

technologický a pracovní postup, normy výkonu apod.), 

e) vlastní výkon práce na pracovním místě analytikem (personalistou, nezávislým 

odborníkem apod.). 

 Analýza pracovního místa tedy systematicky shromažďuje, vyhodnocuje a 

uspořádává informace o jednotlivých pracích. Tyto činnosti obvykle vykonávají 

odborníci, kterým se říká pracovní analytici, kteří shromažďují informace o každém 

pracovním místu, ale ne o každém zaměstnanci.  

 Zaznamenané informace o charakteru pracovních míst hrají v personálních 

odděleních důležitou roli, protože mají vliv na velké množství činností týkajících se 

zaměstnanců. Bez těchto informací by bylo pro personální odborníky velice složité 

zhodnotit, např. jaký vliv mají okolní prostředí či pracovní požadavky na kvalitu 

pracovního života. Aby personální odborníci vybrali pro každé místo správného 

kandidáta, musí rozumět tomu, co se od daného zaměstnance požaduje. Ačkoli vedoucí 

většinou znají do všech podrobností náplň práce svých podřízených, personální oddělení 

musí dát shromažďování, vyhodnocování a uspořádání informací vyplývající z analýzy 

práce konečnou podobu. [8] 

 V praxi se často pracovní místa vytvářejí intuitivně na základě přesvědčení nebo 

pocitu určitého vedoucího pracovníka či skupiny vedoucích pracovníků, že je třeba 

nově zajistit určitou práci, ubrat či přidat práci určitému pracovníkovi apod. Nezřídka se 

opomíjí potřeba důkladného zkoumání obsahu i metod práce. Pracovní místa se tak 

vytvářejí metodou „pokusů a omylů“, zejména v rostoucích organizacích a vůbec 

v organizacích procházejících změnami. Mnohdy se ani nepřemýšlí nad optimálním 

využitím schopností lidí. Často dochází k napodobování jiných organizací bez ohledu 

na to, že mohou mít zcela odlišné podmínky.  

 Je třeba zdůraznit, že vytváření pracovních míst a úkolů není jen záležitostí 

vedoucích pracovníků, ale do procesu by měli být zapojeni i pracovníci zařazení na 

pracovních místech, kteří mnohdy sami spontánně podle svých potřeb upravují postup 

při provádění úkolů i pracovní prostředí, hledají příležitosti ke kontaktům s jinými 
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pracovníky apod. Jejich zkušenosti a názory mnohdy přispívají k efektivnějšímu 

provádění práce. Nelze zapomenout na osoby zabývající se zaváděním nové techniky a 

technologie, problematikou organizace práce a novými výrobními postupy či postupy 

v poskytování služeb (např. na specialisty z organizací nabízejících novou techniku a 

technologii, specialisty na organizaci práce či specialisty na organizaci a řízení výroby), 

kteří mívají přece jen konkrétnější představu o tom, jak nová technika nebo nové 

procesy změní obsah práce a pracovní postup. [5] 

 Pracovní místa a funkce jsou jádrem produktivity každé organizace. Pokud jsou 

dobře naplánovaná a vykonávaná, organizace se přibližuje směrem ke svým cílům. 

V jiném případě dochází ke zhoršení produktivity, snižování zisku a menší schopnosti 

organizace uspokojovat potřeby společnosti, zákazníků, zaměstnanců a všech ostatních, 

kdo mají hmotný zájem na úspěchu společnosti. Pokud neexistuje tato informační 

základna, budou vznikat potíže při novém navrhování pracovních míst a funkcí, při 

přijímání nových zaměstnanců, při školení současných zaměstnanců, při určování 

odpovídajících odměn a při mnoha dalších činnostech. [8] 
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2. ODMĚŇOVÁNÍ 

 

2.1 Peníze a motivace 

 Jednou se úspěšného správce realitního majetku zeptali, jaká jsou tři 

nejdůležitější kritéria pro nákup komerčních realit. „Lokalita, lokalita, lokalita“, 

odpověděl.  Když se mluví o odměnách za odvedenou práci, svádí to odpovědět stejným 

způsobem. 

 Peníze jsou v současné době klíčovým prvkem v odměňování za práci, protože 

jsou prostředkem směny, nositelem bohatství, základem pro srovnávání, prostředkem 

uznání a jsou všeobecně užitečné, pokud jde o naše potřeby a potřeby našich rodin. 

 Skutečný podíl nebo role, kterou hraje finanční odměna v motivaci každého 

člověka, bude ležet v široké škále variací v závislosti na tom, o jakého jedince jde. 

Hodnota peněz jako motivátoru bude totiž záviset na individuálních potřebách a 

očekáváních. Nicméně strategický význam peněz pramení z jejich jedinečného souboru 

funkcí a charakteristik.  

 Možná jsme ztratili víru, že existuje spravedlivá odměna za každý čin. 

Přijímáme své mzdy, platy a odměny, které jsou jako ceny určovány na trhu, na němž se 

námi nabízené služby sjednávají. Nestrannost a spravedlnost v tom je tehdy, má-li daná 

osoba pocit, že odměna nabízená za danou práci spadá do mezí „obvyklé ceny“. Hranice 

nebo škála této „obvyklé ceny“ je stále pod tlakem z obou stran – jak těch, kteří 

požadují více, tak i těch, kteří nabízejí méně.  

 Otázkou však zůstává: pokud lidem zaplatíte „více než obvykle“ nebo nad horní 

hranicí, která je na trhu práce akceptována, překročí i zaměstnanci své obvyklé limity 

výkonnosti? Herzberg zastává názor, že větší síla peněz je v tom, že peníze jsou 

schopny nás učinit nespokojenými nebo nešťastnými, než je jejich síla v motivování. To 

ale není argument proti tomu, aby lidem nebyly placeny patřičné peníze. Nicméně nás 

to může varovat, abychom neočekávali, že zvýšení platů nad určitou hladinu přinese 

dramatický nárůst motivace. 

 Pokud tedy zaplatíme méně, než co je danými lidmi vnímáno jako adekvátní 

cena, pak pravděpodobně vyvoláme nespokojenost a možná i pokles jejich motivace. 

Dobrý plat je tedy nezbytný pro to, abychom z lidí získali to nejlepší, ale není 

podmínkou dostačující – obzvláště pokud zůstává osamocený. 

 Měl by tedy fungovat princip spravedlivé odměny. Tento je zakotven v obecné 

rovině výslovně v čl. 28 Listiny základních práv a svobod. Vychází z mezinárodně 
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právních aktů, kterými je Česká republika vázána, a to zejména z Mezinárodního paktu 

o hospodářských, sociálních a kulturních právech, Evropské sociální charty, úmluvy 

Mezinárodní organizace práce č. 100, o rovném odměňování.  

Současná právní úprava spravedlivou odměnu definuje jako stejnou odměnu za stejnou 

práci nebo práci stejné hodnoty. Naplnění tohoto principu v konkrétních případech však 

není jednoduchou záležitostí. [3] 

 

2.1.1 Odměňování výjimečných výsledků 

 Cíle, kterých by lidé měli dosáhnout, aby mohli být odměnění nad rámec svého 

základního platu, musí být dostatečně náročné, ale zároveň splnitelné, což může znít 

jako protimluv. 

 Úkoly musí být reálné. Na druhou stranu však výjimečných výsledků lze 

dosáhnout pouze pomocí přelomových myšlenek a nadstandardních výkonů.  

 Druhým způsobem je počítat s jistým výkonnostním rozpětím, a ne jedním 

definitivním cílem. Odměna na opravdu zdařilý výsledek by měla být adekvátně 

vysoká.  

 Nicméně ani když výsledek neodpovídá maximu, i tak by měl být snaživý 

zaměstnanec odměněn, aby neztratil motivaci. Tímto způsobem mu může zaměstnavatel 

poskytnout „inspirační dividendu. Týmy si tak stanovují vyšší cíle, než by jinak museli, 

a i když je nedosáhnou, může být zlepšení úžasné. [4] 

 

2.2 Úkoly a pojetí odměňování 

 Odměňování zaměstnanců je jednou z nejstarších a nejvážnějších personálních 

činností a jde o to, jak jsou lidé odměňování v souladu s hodnotou, jakou mají pro 

organizaci. Odměňování se zabývá jak peněžními, tak i nepeněžními odměnami. 

 Odměňování v současném pojetí řízení lidských zdrojů neznačí pouze mzdu 

nebo plat, popř. jiné formy finanční odměny, které poskytuje organizace zaměstnanci 

jako kompenzaci za vykonanou práci. Současné pojetí odměňování je mnohem širší, 

neboť zahrnuje i nefinanční formy odměňování, jako je povýšení, formální uznání 

(pochvaly) a také zaměstnanecké benefity, které mají zpravidla nepeněžní charakter a 

které organizace svým zaměstnancům poskytuje nezávisle na jeho pracovním výkonu, 

pouze z titulu pracovního poměru, na jehož základě zaměstnanec pro společnost 

pracuje. 
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 Systém odměňování můžeme chápat v širším pojetí jako strukturovaný a 

vyvážený soubor prvků, které organizace poskytuje zaměstnanci a které pracovník 

chápe jako pozitivní požitky. Tyto prvky můžeme rozdělit na: 

- Peněžní formy odměňování – jde o mzdu, plat a všechny její složky, včetně 

příplatků a podílů na hospodářských výsledcích, dále v penězích poskytované 

benefity, tj. jednorázová zvýhodnění přiznávaná pracovníkům (např. příspěvky na 

stravování, dopravu, bydlení, vzdělávání a aktivity volného času). 

- Nepeněžní formy odměňování – zahrnují jednak skupinu odměn hmotné povahy, 

jako jsou naturální požitky a výrobky nebo služby a osobní vybavení, jejichž 

hodnotu lze vyjádřit finančně (např. služební vůz, mobilní telefon, nadstandardní 

vybavení pracoviště, notebook), a jednak výhody, které nemají hmotnou povahu, ale 

některé z nich mohou být spojeny s hmotnými výhodami (mimořádná prestižní 

ocenění pracovníka, uznání okolí, vnitrofiremní titul či status). 

Z hlediska přímosti odměňování ve firmě je možné odměňování členit do tří 

hlavních kategorií: 

- Odměňování finanční přímé – základní mzda, plat vázaná na pracovní místo, prémie 

determinované dosaženými výsledky. 

- Odměňování finanční nepřímé – finanční participace zaměstnanců na kolektivních 

výsledcích firmy, vstup zaměstnanců do kapitálu firmy, spoření zaměstnanců za 

pomoci vzájemného vkladu zaměstnance a zaměstnavatele, finanční částky 

vyplacené v krizových situacích zaměstnance. 

- Odměňování nefinanční – naturální mzda, zaměstnanecké výhody, volné pracovní 

dny apod. 

Mimo tyto odměny, které společnost kontroluje a o kterých ve své podstatě 

rozhoduje (jsou také označovány jako vnější odměny), se řízení lidských zdrojů věnuje 

také tzv. vnitřním odměnám. Ty nebývají hmotné povahy a souvisejí se spokojeností 

zaměstnance a jím vykonávané práce, souvisí s uspokojením, které mu práce přináší, 

souvisí s atraktivitou práce, s možností zúčastnit se zajímavých aktivit či úkolů, souvisí 

také s neformálním uznáním nadřízených i kolegů, s postavením, dosahováním 

pracovních cílů a kariéry apod. Odměny tohoto druhu souvisejí s osobností zaměstnance 

a jeho potřebami, postoji, zájmy a hodnotami, které uznává. 

Ačkoli oba tyto typy odměn mají různé povahy, jsou navzájem úzce propojeny. 

Vnitřní uspokojení a radost přináší vedle finanční odměny právě udělení nějaké odměny 

zaměstnavatelem. Společnost může velmi výrazně ovlivňovat právě oblast vnitřních 
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odměn, např. pomocí důkladného a na míru zaměstnanci šitého přidělení a vytváření 

pracovního úkolu, pověřením zaměstnance takovými pracemi, které jsou pro něj 

atraktivní svou povahou a které od něj vyžadují využívání právě těch schopností, 

kterých si sám váží. Dalším velmi důležitým faktorem, který ovlivňuje vnitřní odměny 

zaměstnance, jsou dobré vztahy mezi vedením společnost a zaměstnanci, spravedlivé 

hodnocení a finanční odměňování zaměstnanců, zájem společnosti v  oblasti péče o své 

zaměstnance, vytváření příznivých pracovních podmínek, participativní způsob řízení 

atd. 

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že společnost má k dispozici velmi širokou škálu 

možností jak své zaměstnance odměňovat za jejich práci i za to, že jsou zaměstnanci 

právě této společnosti. V souvislosti s tím pochopitelně záleží nejen na tom, jaké 

z možností odměňování svých pracovníků společnost využívá a jaká bude celková 

struktura odměny, v jakém vzájemném poměru budou v celkové odměně jednotlivé 

možnosti odměňování, ale také jaká pravidla, nástroje a postupy bude společnost 

používat při odměňování jednotlivých zaměstnanců. Jednou z klíčových otázek 

odměňování pracovníků je tedy otázka přiměřeného, spravedlivého a motivujícího 

systému odměňování ve společnosti.  

Každá společnost je unikátní celek, který se vyznačuje svou specifickou povahou 

práce, specifickými finančními, materiálními i lidskými zdroji, podmínkami, ve kterých 

funguje. Proto systém odměňování by měl být v souladu s potřebami a možnostmi 

jednotlivých společností a s potřebami jejich zaměstnanců. 

I přes to, co již  bylo napsáno a řečeno o moderním pojetí odměňování 

zaměstnanců, se personální praxe, zejména u nás, v této oblasti stále orientuje převážně 

či dokonce výhradně na otázky finančního odměňování, tj. na problematiku mezd a 

platů, jejich strukturu a formy, na otázky vztahu finanční odměny a výkonu apod. Málo 

pozornosti se v praxi věnuje zaměstnaneckým výhodám. Pozornost se tedy zřetelně 

orientuje na vnější odměny, zejm. na jejich finanční podobu. 

Jaké jsou tedy úkoly systému odměňování? 

- Ustálit požadované pracovníky. 

- Zaujmout potřebný počet a kvalitu uchazečů o zaměstnání. 

- Odměňovat pracovníky za jejich úsilí, dosažené výsledky, loajalitu, zkušenost a 

schopnosti. 

- Charakter systému, jeho náklady a časová náročnost musejí být přiměřené 

možnostem společnosti a potřebám dalších personálních funkcí. 
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- V ziskových organizacích je nástrojem k dosažení konkurenceschopnosti na trhu. 

- Pozitivně motivovat zaměstnance, vést je k tomu, aby pracovali podle svých 

nejlepších možností, dovedností a schopností. 

- Být přijatelný pro zaměstnance. 

- Být v souladu s veřejnými zájmy a právními normami. 

- Zajistit, aby náklady vynaložené na práci byly vhodným způsobem kontrolovány 

s ohledem na ostatní náklady a příjmy. 

- Sloužit jako podnět pro zvyšování kvalifikace a schopností zaměstnanců. 

 

V případě odměňování stojí proti sobě na jedné straně zaměstnanec s jeho 

pracovními schopnostmi, pracovním výkonem, zájmy a hodnotami a na straně druhé 

zaměstnavatel, který má rovněž své zájmy a potřeby na určité pracovní schopnosti a 

výkon zaměstnanců a který  je ochoten za to zaplatit. Ale o samotné odměně a její 

podobě a velikosti však nerozhodují pouze zaměstnanec a zaměstnavatel a jejich 

vzájemný vztah. Důležitou roli hrají další vnější faktory. 

Hned na počátku úvah o odměňování si společnost musí zodpovědět následující 

otázky: 

1. Čeho společnost potřebuje dosáhnout svým systémem odměňování? 

2. Jak důležité pro zaměstnance jsou jednotlivé formy odměn? 

3. Které vnější faktory mohou ovlivnit odměňování ve společnosti? 

Pro získávání pracovníků si každá společnost potřebuje vytvořit určitou 

konkurenční výhodu. Potřebuje si udržet své zaměstnance, dosáhnout 

konkurenceschopnosti na trhu, vytvořit a udržet žádoucí kvalitu své výroby či produkce, 

potřebuje dosáhnout potřebné úrovně kreativity a flexibility. Jinak řečeno, vytvořit a 

rozvíjet takovou pracovní sílu, která bude schopna realizovat její cíle. 

Na druhé straně potřebují zaměstnanci zabezpečit uspokojení svých vlastních 

potřeb a potřeb své rodiny. Také potřebují sociální jistoty a životní stabilitu, včetně 

možnosti budoucích výdělků, srovnatelnost a spravedlnost v odměňování, dobré vztahy 

na pracovišti a možnost seberealizace a  práci, která je bude uspokojovat. 

Pozice společnosti a zaměstnanců z hlediska odměňování ovlivňuje jednak 

populační vývoj, situace na trhu práce (procento nezaměstnanosti v regionu, v oblasti, 

ve které působí), profesní a kvalifikační struktura lidských zdrojů, úroveň odměňování u 

konkurenčních společností, ale také životní styl, míra zdanění, ekonomická a sociální 

politika vlády atd. 
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Souvislosti výše uvedeného se následně zvažují pro konkrétní základní otázky 

odměňování: 

- Výše mezd a platů (ve srovnání s ostatními společnostmi a situací na trhu, 

s ohledem na finanční situaci podniku, používané technologie atd.). 

- Odměňování jednotlivců (přidělování platových tříd, jak zařadit zaměstnance 

v rámci mzdového/platového rozpětí třídy, propojení lidí s pracovními úkoly a 

pracovními místy). Klíčovým problémem je hodnocení zaměstnanců. 

- Struktura mezd a platů (struktura práce a pracovních míst, hierarchie mzdových 

tarifů a platových tříd,). Klíčovým problémem je hodnocení práce. 

- Odlišnosti v odměňování manažerů a specialistů (pobídkové formy odměňování, 

odměny za kvalifikaci či délku zaměstnání, zvláštní zaměstnanecké výhody apod.). 

- Platit za odpracovaný čas nebo výsledky? 

- Správa a kontrola mezd a platů (zaměření se na zkoumání přiměřenosti, snaha o 

úspory mzdových nákladů, popis a specifikace pracovních míst, přezkoumání 

motivačního účinku pobídkových forem odměňování aj.). 

- Zaměstnanecké benefity a příplatky (pojištění placené zcela nebo zčásti společností, 

podniková penze, placená dovolená, rizikové příplatky, místní příplatky apod.). 

- Zjišťování preference zaměstnanců. Jednou z chyb, kterých se podnikový 

management v této oblasti dopouští, je to, že pro všechny pracovníky používá stejné 

typy a stejnou strukturu odměn a neuvědomuje si, že preference určitého druhu 

odměny konkrétním pracovníkem může být ovlivněna jeho věkem. pohlavím, 

sociální situací a životními podmínkami, rodinným stavem, počtem dětí, vzděláním, 

délkou praxe atd.). 

O efektivnosti odměňování pochopitelně rozhoduje řešení těchto otázek 

managementem společnosti, důležité jsou také motivační účinky jednotlivých forem 

odměňování či příznivá pracovní atmosféra ve společnosti.  

 

2.3 Hodnocení práce 

Hodnocení práce je pro společnost nástrojem, kterým může zajistit, aby se 

požadavky, náročnost či složitost práce odrazily v odměně zaměstnance. Jedná se o 

systematické určování hodnoty každé práce či pracovní funkce (místa) ve vztahu 

k jiným pracím či pracovním funkcím (místům) ve společnosti. 
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Cílem hodnocení práce je zjištění požadavků práce a příspěvek práce na pracovním 

místě pro výkon společnosti, stanovení její relativní hodnoty a významu a na základě 

toho práci oklasifikovat. 

Hodnocení pracovníků je úkolem personálního managementu. Poskytuje důležité 

informace o pracovním výkonu zaměstnance, jeho schopnostech a pracovním profilu. 

Dává přehled o vytíženosti zaměstnanců a množství jim přidělené práce. Jeho smyslem 

je přiřadit lidem takovou pracovní pozici, který odpovídá jejich schopnostem a 

charakterovým vlastnostem tak, aby je motivovala k odvádění ekonomicky efektivní 

práce a zvyšovala jejich potenciál.  

Disponuje-li firma kvalitním systémem hodnocení, je schopna spravedlivě 

odměňovat své zaměstnance, zabraňovat přezaměstnanosti v podniku, zvyšovat a 

zkvalitňovat podnikovou produkci.  

 

2.3.1 Účel a hodnocení pracovníků 

Hodnocení seznamuje dále pracovníka s jeho perspektivou v podniku a ovlivňuje 

pracovníkův zájem v tomto směru a diferencuje odměňování. Zároveň hodnocení 

pracovníků podává přehled o výsledcích práce s lidmi. Hodnocení zaměstnanců dává 

odpovědi na otázky, co a jak zaměstnanec dělá, jaké jsou výsledky jeho práce, jaká je 

efektivita jeho práce. Současně hodnocení poukazuje na charakterové vlastnosti 

zaměstnance, jaké jsou jeho pracovní předpoklady, schopnosti, vlastnosti a dovednosti.  

Cílem hodnocení z hlediska zaměstnavatele je zjistit, do jaké míry zvládá pracovník 

nároky svého pracovního místa, jaká je možnost jeho dalšího využití v podniku a co je 

potřebné pro to udělat. 

Pro splnění uvedených cílů je nutné, aby systémy hodnocení splňovaly následující 

požadavky: 

- pravidelnost hodnocení, 

- všeobecná známost a srozumitelnost hodnocení, 

- co největší objektivnost, 

- provázanost na podnikový motivační systém, 

- relativní stabilita, 

- konkrétnost a komplexnost. 
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2.3.2 Předmět hodnocení 

V případě, že má být hodnocení podkladem pro odměňování, je zaměřeno 

především na produktivitu. Jestliže je jeho cílem rozvoj a motivace zaměstnanců, 

zabýváme se spíše osobností pracovníka, jeho pracovním i sociálním chováním. 

Předmětem hodnocení pracovníka jsou tedy: 

- pracovní výkon, 

- pracovní chování, 

- sociální chování. 

Pracovní výkon – obsahuje tři součásti a to schopnosti, které se v čase příliš nemění, 

jsou využívány pro vykonávání svěřené práce, vnímání svěřeného úkolu a úsilí 

zaměstnance, tj. množství fyzické nebo duševní energie vynaložené pracovníkem při 

plnění úkolu. 

Pracovní výkon se vyjadřuje v 

- Odborné způsobilosti – tzn. jak je hodnocený pracovník schopen využít 

svých nabytých teoretických znalostí a praktických dovedností při plnění 

úkolu. 

- Plnění zadaných cílů a požadovaných výsledků – zde se hodnotí 

dosahování konkrétních cílů a výsledky v požadované kvalitě. 

Při hodnocení pracovního výkonu se musí také přihlížet k faktorům vnitřního prostředí 

firmy, které s pracovníkem nesouvisí a nemůže je ovlivnit, ale tyto faktory mohou 

ovlivnit plnění jeho úkolů. Mezi nejzávažnější patří např. 

- Nedostatečné zadávání úkolů. 

- Neurčitá pravidla a způsoby řízení ovlivňující práci. 

- Nedostatečná spolupráce ze strany spolupracovníků. 

- Nedostatečná kontrola pracovníka. 

- Nevhodné pracovní podmínky na pracovišti. 

- Nedostatky ve školení pracovníka. 

 

Pracovní chování můžeme sledovat v těchto souvislostech: 

- Jako poměr k novým úkolům – u pracovníka sledujeme míru vlastní iniciativy při 

plnění nových úkolů. 

- Jako dispoziční schopnosti – tzn., jak pracovník plánuje provedení úkolů, zda je 

schopen plnit úkoly v pořadí dle důležitosti. 
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- Jako rozhodovací vlastnosti a odpovědnost – tzn. míra připravenosti a schopnosti 

přijímat vyvážená rozhodnutí a nést za ně odpovědnost. 

- Hospodárné jednání – zde sledujeme, zda pracovník dosahuje požadovaného 

poměru mezi náklady a výnosy při plnění svého úkolu. 

 

Sociální chování – zde se předmětem hodnocení dostávají do popředí tato kritéria: 

- Spolupráce – sleduje se stupeň kooperace se spolupracovníky popř. externími 

pracovníky, chování k nadřízeným, vztah k zákazníkům. 

- Schopnost vést lidi – sleduje se schopnost získat si osobní a odbornou autoritu, 

schopnost vést spolupracovníky. 

- Pracovní spolehlivost a dodržování bezpečnosti práce. 

 

2.3.3 Proces a metody hodnocení 

Samotné hodnocení práce má následující fáze: 

1. Shromáždění informací o pracovním místě. Tuto informaci lze získat z aktuálních 

popisů pracovních míst. V případě, že nejsou, je nutné provést analýzu pracovních 

míst a zpracovat či zaktualizovat popisy pracovních míst. 

2. Následně je nutné vybrat faktory, které společnost použije k určení hodnoty různých 

prací ve společnosti. Nejčastěji užívané jsou faktory jako dovednosti, odpovědnost a 

pracovní podmínky. 

3. Třetí fázi hodnocení práce zahrnuje přípravu a realizaci plánu, který využívá 

vybraných faktorů k hodnocení významu (relativní hodnoty) jednotlivých prací ve 

společnosti. Na vyšší příčkách by měly být umístěny práce, které vyžadují více 

faktorů a tato skutečnost by měla být součástí plánu. Ve většině plánů hodnocení 

práce je obsažena kombinace 4 základních metod: 

a) Metoda pořadí – sumární metoda (nekvantitativní). Jedná se o nejstarší, 

nejjednodušší, ale nejméně používanou metodu hodnocení práce. Práce jsou zde 

seřazeny hodnotitel jako celek od nejlehčí k nejobtížnější. Může si připravit 

podklady se základními informacemi o jednotlivých pracích a pak tyto podklady 

uspořádá podle významu pracovního místa. Výhodou této metody je jednoduchost a 

srozumitelnost, časově a organizačně je nenáročná. Nevýhodou spočívá v tom, že je 

použitelná pouze při hodnocení malého souboru prací, je otevřená subjektivním 

vlivům a tedy snadno zpochybnitelná, poskytuje pouze pořadí prací, ale 
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nepoukazuje na vzájemné vztahy či rozdíly a neposkytuje přesnou základnu pro 

převod hodnoty práce do mzdového tarifu. 

b) Klasifikační metoda (metoda mzdových skupin, katalogová) - sumární metoda 

(nekvantitativní). Každá práce se liší v povinnostech, odpovědnosti, dovednostech, 

pracovních podmínkách a v dalších faktorech práce. Na základě rozdílů se definují 

určité modelové třídy nebo stupně prací (vytvoří se katalog). Porovnáním popisu 

pracovního místa s modelovými popisy práce každé ze tříd se stanoví relativní 

hodnota určité konkrétní práce a zkoumaná práce je pak zařazena do odpovídající 

třídy. Počet tříd nebo stupňů závisí na rozsahu dovedností, povinností, odpovědnosti 

a ostatních požadavků daných ve skupině prací, které jsou hodnoceny. Výhodou je 

srozumitelnost, jednoduchost, snadná realizace a výsledky hodnocení práce jsou 

vcelku přijatelné (jsou-li modelové třídy dobře voleny a jejich charakteristiky dobře 

zpracovány a jsou-li dobře zpracovány i popisy pracovních míst). Tato metoda je 

však méně precizní, protože hodnotí práci jako celek, je citlivá na přesnost a 

pečlivost jak při přípravě modelových popisů, tak při jejich srovnávání se 

skutečnými popisy. Metoda také neumožňuje zohlednit v plné míře různé pracovní 

podmínky u stejných prací v různých útvarech podniku. 

c) Bodovací metoda (metoda bodovaných stupňů) – analytická (kvantitativní) metoda. 

Jedná se o nejpoužívanější metodu. Pro hodnocené práce se u této metody vytvářejí 

kvantitativní bodové stupnice. Jedna stupnice nemůže být většinou použita 

k hodnocení všech typů práce, což znamená že stupnice pro výrobní práce bude jiná 

než pro administrativní, manažerské práce či práce specialistů. O zařazení prací do 

jednotlivých stupnic rozhoduje zpravidla personální útvar. Následně, když už je 

rozhodnuto, které práce budou zařazeny do kterých stupnic, se vybere klíčová práce 

(tzn. klíčové pracovní místo nebo výchozí práce, od které se bude odvíjet 

hodnocení) z každého typu prací ve společnosti. Místo toho, aby se hodnotila každá 

jednotlivá práce zvlášť, se hodnotí daná práce jako reprezentant skupiny. Klíčová 

práce musí být snadno poznatelná a dobře známá těm osobám, které připravují 

hodnotící stupnici. Dalším krokem je výběr tzv. placených faktorů (požadavků 

práce, kritérií hodnocení). Placené faktory jsou takové faktory nebo charakteristiky 

prací, které jsou společností považovány za významné do takové míry, že je ochotna 

za ně zaplatit. Proto každá společnost musí mít své placené faktory přizpůsobené 

svým vlastním specifickým potřebám a požadavkům. Používání univerzálních 

faktorů se nedoporučuje vzhledem k tomu, že placené faktory vybrané pro 
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hodnocení výrobních prací jsou diametrálně odlišné od placených faktorů vybraných 

pro manažerské práce či práce specialistů.  

Placené faktory používají pro detailnější popisy tzv. subfaktory. Těm jsou následně 

přiřazeny jednotlivé stupně se vzorovými popisy, které diferencují specifické 

požadavky daného pracovního místa. Tento způsob členění placených faktorů na 

subfaktory dovoluje přesnější definování práce a tím pádem i usnadňuje proces 

hodnocení práce. Jako příklad uvedu placený faktor „odpovědnost“. Ten může mít 

následující subfaktory: peněžní výdaje v hotovosti, vytváření podnikové politiky, vztahy 

se zákazníky a veřejností, odpovědnost za práci jiných apod. A např. subfaktor 

„odpovědnost za práci jiných“ může mít následující stupně: 

První stupeň: odpovědnost jen za svou práci. 

Druhý stupeň: je oprávněn kontrolovat některé práce jiných zaměstnanců = malé 

množství kontroly. 

Třetí stupeň: organizuje práci, řídí a kontroluje více zaměstnanců nebo celý útvar, 

koordinuje práci s jinými vedoucími pracovníky. 

Čtvrtý stupeň: odpovědnost za koordinaci práce skupin nebo celých útvarů. 

Následně jsou každému z faktorů, subfaktorů a stupňů přiděleny body na základě jejich 

relativních důležitostí. Toto se provádí např. pomocí brainstormingu, nebo na základě 

stávajících mzdových tarifů, na základě průzkumu mezi pracovníky nebo vyjednáváním 

s odbory atd.  

Jako příklad přidělování bodů může sloužit tabulka uvedená v Příloze č. 1. 

 

 V momentě, kdy je stupnice vytvořena a dojde k odsouhlasení, stanoví se bodové 

hodnoty pro klíčové práce podle následujícího postupu: 

1. Přezkoumání jednotlivých popisů práce na pracovních místech. 

2. Určení charakteristik stupňů, které optimálně posuzují každý subfaktor každého 

placeného faktoru. 

3. Přidělení bodů podle stupnice. Jejich součet udává celkový počet bodů pro práci 

na daném pracovním místě (klíčovém). 

Neklíčová pracovní místa mohou pak být hodnocena týž způsobem, tzn. pomocí 

stanovení přiměřených bodů pro každý placený faktor stupnice. 

Mezi výhody této metody se řadí především relativní jednoduchost pro použití, dá 

se snadno převést do podoby mzdového tarifu, výsledky jsou snadno vysvětlitelné a 

obhajitelné a je přiměřeně objektivní. Tato metoda je navíc srozumitelná, flexibilní a 
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umožňuje hodnocení jakékoli práce včetně vytvoření různých variant hodnocení. Jako 

nevýhoda se označuje spotřeba času při vytváření bodové stupnice. Ovšem po vytvoření 

řádné stupnice pak již samotné hodnocení netrvá dlouho. 

Metoda faktorového porovnání - analytická (kvantitativní) metoda. Tato metoda 

je podobná bodovací metodě, protože základem je výběr klíčových prací a následná 

identifikace placených faktor (kritéria hodnocení, požadavky práce).  

Rozdíl od bodovací metody však spočívá v tom, že metoda faktorového porovnání 

nedělí placené faktory na subfaktory a stupně. Další rozdíly spočívají v zavedení a 

vytvoření pořadí hodnocených prací (pracovních míst) u každého placeného faktoru 

(požadavku práce). U stanovení pořadí u každého faktoru se využívá párové porovnání, 

tzn. že se porovnávají pracovní místa navzájem. Tímto se vytvoří řady pořadí 

pracovních míst z hlediska jednotlivých faktorů. Jako příklad může sloužit tabulka 

uvedená v Příloze č. 2. 

 

Lze vidět, že podle jednoho z placených faktorů je možno uspořádat pořadí prací. 

Většinou to bývá právě ten, který považuje společnost za nejdůležitější a nejzávažnější. 

A zde může společnost narazit na problém důležitosti a závažnosti jednotlivých faktorů. 

Určité váhy se totiž musí bezpodmínečně přidělit jednotlivým faktorům. V případě, že 

se bude jednat o skupinu stejnorodých prací, u kterých se společnost shodne na váze 

jednotlivých faktorů, bude pak mít každý faktor stejnou váhu a to u všech hodnocených 

prací. Ovšem v případě nestejnorodých prací bude nutné u téhož faktoru volit 

diferencované váhy pro různé práce. 

Dosažené pořadí u jednotlivých faktorů násobíme příslušnými vahami a tyto 

výsledky pak sčítáme u každé práce a to za všechny uvedené faktory. Tímto vznikne 

jakási celková relativní hodnota práce, kterou společnost následně transformuje do 

finančního (peněžního) vyjádření.   

Existuje však vhodnější postup a to takový, že se vytvoří pro každý faktor 

v penězích vyjádřená stupnice na základě již stanovených mzdových tarifů. Následně se 

jednotlivým pracím přiřadí konkrétní finanční ohodnocení a zároveň velikost relativního 

rozdílu mezi jednotlivými pracemi vyjádřená z hlediska jednotlivých placených faktorů.   

Součtem peněžních částek, které jsou přiděleny k jednotlivým placeným faktorům, 

získáme celkovou hodnotu práce na určitém pracovním místě.  
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Jedinou metodou, která vyjadřuje hodnotu práce penězi, peněžní stupnicí je právě 

metoda faktorového porovnání. Avšak je odvozena od tarifů, které společnost v dané 

chvíli používá. 

 

Ke stanovení mzdových tarifů a k ocenění práce ovšem nelze hodnocení práce 

bezprostředně použít, ačkoli pro toto stanovení potřebné podklady poskytuje. Vzhledem 

k tomu, že takto určené hodnocení práce určuje spíše vnitropodnikovou hodnotu práce, 

pro další účely ocenění práce je nutno zajistit a zohlednit i další externí faktory, jako 

jsou např. převažující mzdové tarify, situace na trhu práce v daném regionu, životní 

náklady, právní normy aj. 

Samotným výsledkem hodnocení práce je spíše stanovení základních mzdových 

poměrů ve společnosti. Tyto poměry pak slouží jako vodítko pro určení finančního 

ocenění práce v dalším procesu nebo tarifním vyjednávání, jehož výsledkem jsou právě 

nově nastavené mzdové tarify a skutečné ocenění práce. 
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3. MZDOVÉ FORMY 

 

Primárním cílem mzdových forem je mzdově ocenit výsledky práce pracovníka, 

jeho výkon v nejširším slova smyslu, včetně jeho pracovního chování. Samotných 

mzdových forem a jejich obměn je relativně velké množství a je možno je členit na 

základě různých hledisek. 

Mzdové formy, jako např. časová mzda nebo plat, nemají dostatečný motivující 

účinek a tak je v takových případech, kdy výkonové cíle mají klíčový význam jako jsou 

objem produkce nebo produktivita práce, pozornost soustředěna na tzv. pobídkové či 

výkonové formy.  

Tyto pobídkové formy jsou přímo úměrné pracovnímu výkonu a bývají nabízeny 

společnostmi buď jako dodatek k časové mzdě či platu anebo samostatně. Mají tedy  za 

úkol posílit vazbu odměny na výkon, zviditelnit ji a tím zaměstnance motivovat.  

Nejčastější členění pobídkových forem je podle úrovně, tzn. individuální, 

skupinové nebo podnikové. Ovšem dle potřeb společnosti mohou být členěny podle 

dalších hledisek, např. podle toho, zda se používají pro management a specialisty, 

administrativní zaměstnance nebo pro manuálně pracující zaměstnance.  

Pokud se společnost rozhodne uplatňovat tyto pobídkové formy, je nutno zajistit, 

aby tlak kladený na pracovní výkon pracovníka měl vždy požadovaný (motivující) 

dopad na kvalitu jeho práce, aby zaměstnanec účelně hospodařil se zdroji společnosti, 

aby byla dodržována technologická kázeň a aby nebylo ohroženo zdraví dalších 

zaměstnanců.  

 

3.1 Funkce mzdy v pracovněprávních vztazích 

Mzda je v pojetí českého pracovního práva chápána jako odpovídající odměna za 

práci. Mzdy, zaměstnavatelem za práci zaměstnancům vyplacené, jsou jednou z 

nejdůležitějších nákladových položek, vynakládaných zaměstnavatelem v procesu 

vytváření jakýchkoliv hodnot.  V tomto smyslu lze mzdu chápat i jako významnou 

kategorii ekonomickou.  

Právní úpravu odměňování zaměstnanců v pracovněprávních vztazích je možno 

posuzovat jako ucelenou, speciálně a relativně samostatnou součást pracovního práva. 

Za nejvýznamnější funkce mzdy lze považovat: 

− funkci alimentační (sociální nebo též zabezpečovací), 

− funkci regulační, 
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− funkci kompenzační, 

− funkci motivační či stimulační. 

 

 

a) Alimentační funkce mzdy 

Alimentační funkce mzdy vyplývá ze skutečnosti, že mzda je rozhodujícím 

činitelem při zajištění potřebných životních nákladů zaměstnance, pracujícího v 

závislém pracovněprávním vztahu. Naše platná právní úprava obsahuje několik 

zákonných garancí, jejichž smyslem je ochrana mzdy jako takové nebo ochrana její 

minimální výše. Platná právní úprava obsahuje i řadu dalších ochranných pravidel, 

chránících mzdu zaměstnance, u zaměstnavatele již dosaženou. Mzda je v této rovině 

chápána jako zvláštní forma závazného plnění ze strany zaměstnavatele, který práci, 

vykonanou zaměstnancem, již přijal. Jedná se zejména o kogentní způsob právní úpravy 

výplaty mezd, ochranou mzdy před neoprávněnými srážkami, o úpravu nároku na mzdu 

jako nároku osobněprávního apod.  

 

b) Regulační funkce mzdy 

Na rozdíl od ostatních funkcí mzdy, kde se jedná převážně o jejich působení v 

rovině individuálních pracovněprávních vztahů, projevuje se regulační funkce mzdy 

významnou měrou také vně těchto vztahů. Při určitém zjednodušení a abstrahování od 

jiných zajisté velmi významných faktorů, projevuje se regulační funkce mzdy na trhu 

práce v klasické podobě tržního mechanismu. Jestliže se v určitém období projeví z 

jakýchkoliv důvodů vyšší potřeba odborníků určité profese, začne působit tržní 

mechanismus převažující poptávky před nabídkou.  Zvýší se nabízená mzda jako cena 

této konkrétní práce, stoupne zájem o uplatnění občanů v tomto oboru, dokud nenastane 

nasycení poptávky. Nelze však pominout regulační funkci celkového objemu mezd, 

vyplacených v určitém podniku či v celospolečenském měřítku. Výši celkového objemu 

vyplacených mezd u jednotlivých zaměstnavatelů lze do značné míry regulovat jejich 

ekonomickou situaci.  

 

c) Kompenzační funkce mzdy 

Kompenzační funkci mzdy lze spatřovat v jejím působení v situaci, kdy má 

zaměstnanci kompenzovat, nahradit určité nevýhody, které z výkonu některých prací 

vyplývají. Může jít o práce mimořádně fyzicky či psychicky namáhavé, špinavé, 
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odpudivé, vykonávané ve zdraví škodlivém nebo jinak rizikovém pracovním prostředí, 

v nepřetržitých nebo vícesměnných provozech, v noci nebo ve svátek apod. 

Kompenzace bývá realizována formou příplatků, zvláštních odměn nebo přiznáním 

vyšších mzdových tarifů.  

d) Stimulační a motivační funkce mzdy 

Je bezpochyby v zájmu zaměstnavatele, aby mzda byla poskytována takovým 

způsobem, aby zaměstnanci byli stimulováni k výkonům co nejvyšším a současně 

nejkvalitnějším. Výše či struktura mzdy by tedy měly být stanoveny tak, aby 

zaměstnance motivovaly k dosažení žádoucích kvalitativních a kvantitativních 

ukazatelů, aby zaměstnanci byli na jejich dosažení hmotně zainteresováni. Rozdílné 

rozložení mezd mezi jednotlivé zaměstnance podle jejich kvalifikovanosti, celkové 

odbornosti, výkonnosti, kvality a množství vykonávané práce je obecně nazýváno 

mzdovou diferenciací. V tomto smyslu se o mzdě nejčastěji hovoří jako o jednom z 

nejúčinnějších nástrojů řízení pracovního procesu. Účinný a současně všem 

zaměstnancům srozumitelný vnitropodnikový mzdový systém s použitím motivačních 

prvků širokého spektra mzdových forem, jehož výsledkem je optimální mzdová 

diferenciace mezi „dobrými a špatnými“ zaměstnanci, dává zaměstnavatelům účinný 

nástroj tlaku na kvalitní a produktivní výkon pracovních povinností každým 

zaměstnancem, jako jednu z významných podmínek ekonomické prosperity 

zaměstnavatele.  

Uvedené funkce mzdy působí ve vzájemné interakci. Výraznější působení té které 

funkce mzdy v konkrétní situaci při současném oslabení funkcí ostatních je možno 

dosáhnout prostřednictvím vhodných mzdových forem. Při aplikaci platné právní 

úpravy a při volbě mzdových forem či jejich kombinací uvnitř zaměstnavatelského 

subjektu je proto třeba mít shora uvedené funkce mzdy na mysli a pro konkrétní případy 

zvolit vhodnou formu odměňování a optimální výši mzdy tak, aby bylo pokud možno 

dosaženo zamýšleného mzdového záměru při využití všech výhod, které z jednotlivých 

mzdových forem a obecně platných funkcí mzdy vyplývají. [9] 

 

3.2 Základní mzdové formy 

a) Časová mzda 

Časová mzda nebo plat je jsou nejpoužívanější základní mzdovou formou  

odměňování a bývá to hodinová, týdenní či měsíční částka, kterou dostává zaměstnanec 
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za svou práci. U nedělnických pozic jde obvykle o měsíční mzdu (plat), u dělnických 

pozice jde obvykle o hodinovou mzdu (plat).  

Časové mzdy mohou být doplněny některou z pobídkových forem, zpravidla však 

tvoří největší část celkové odměny zaměstnance. Z těchto důvodů jí zaměstnanci věnují 

největší pozornost. Na základě časové mzdy zaměstnanci také vnímají spravedlnost a 

srovnatelnost systému odměňování. Jestliže je systém časových mezd a platů považován 

zaměstnanci za spravedlivý a srovnatelný, je i na společnost pohlíženo jako na slušnou a 

spravedlivou, tedy jako na dobrého zaměstnavatele. Každá společnost by proto měla 

usilovat o vytvoření a udržení zdravého systému časových mezd a platů.  

Vytvoření struktury a systém pro spravedlivé a srovnatelné odměňování 

zaměstnanců, závislé na jejich pracovních úkolech a na jejich pracovním výkonu je 

primárním úkolem jakéhokoliv systému časových mezd a platů. 

Časová mzda a plat jsou založeny na tarifech vycházejících z relativní hodnoty 

práce ve společnosti a také s přihlédnutím k dalším vnějším faktorům. Pracovní výkon 

zaměstnance pak určí jeho místo v daném mzdovém či platovém tarifu.  

V mnoha případech časová mzda či plat existuje pouze v podobě, kdy se platí 

skutečně odpracovaná doba na základě stanovených tarifů a tak odměna není závislá na 

odvedeném pracovním výkonu. Tudíž jí bývá vytýkán nedostatečný tlak na výkon 

zaměstnance. Proto společnosti za účelem zvýšení tlaku na výkon zavádějí používání 

dvou i více mzdových tarifů pro stejnou práci, které se přiznávají jednotlivým 

zaměstnancům právě na základě jejich výkonu. Také se může uplatnit časová mzda s 

příplatkem za hodnocení výsledků práce a pracovního chování. [5] 

 

b) Úkolová mzda 

Úkolová mzda bývá nejpoužívanější a také nejjednodušší typ pobídkové formy. 

Často bývá využívána právě pro odměňování dělnických prací. Zaměstnanec tak bývá 

placen určitou částkou za každou jednotku práce, kterou odvede. To, co bývá obvykle 

považováno jako spravedlivá odměna pro průměrného zaměstnance, bývá pak 

stanoveno jako odměna za jednotku práce. Např. když za spravedlivou odměnu pro 

průměrného pekaře je určena částka 400 Kč za den a jestliže průměrný pekař upeče za  

den 80 pecnů chleba, pak je odměna na tento jeden výrobek stanovena na 5 Kč. V 

takovém případě se hovoří o úkolové mzdě s rovnoměrným průběhem závislosti mzdy 

na výkonu.  



27 

Krom této mzdy se používá i úkolová mzda s diferencovaným průběhem závislosti 

mzdy na výkonu. V takových případech existuje jedna sazba za kus pro všechny 

vyrobené kusy až do určitého stanoveného množství. Veškeré další vyrobené výrobky 

nad tuto hranici jsou ohodnoceny vyšší sazbou za každý další vyrobený kus. 

Nedostatečné plnění normy je ovšem možné penalizovat. 

 Další uplatnění  má úkolová mzda i při odměňování skupiny pracovníků. V případě 

kolektivní úkolové mzdy existuje řada způsobů, např. vykonává-li skupina dělníků s 

homogenní kvalifikační strukturou současně stejnou pracovní operaci, používá se tzv. 

operační kolektivní úkolová mzda, vykonává-li skupina dělníků s heterogenní 

kvalifikační strukturou komplex rozdílných na sebe navazujících pracovních operací 

směřujících k vyrobení nějakého funkčního celku, používá se tzv. akordní úkolová 

mzda.  

Pro uplatnění úkolové mzdy je nutno zajistit následující požadavky: množství a 

kvalita odvedené práce musí být kontrolovatelné a zjistitelné; zaměstnancův výkon 

musí být ovlivnitelný; práce musí být organizačně zabezpečena tak, aby každý 

zaměstnanec mohl efektivně využívat fond své pracovní doby; technologické a pracovní 

postupy včetně zásad hospodaření se zdroji musí být taktéž jasně stanoveny a 

kontrolovány; nesmí být ohroženo zdraví a bezpečnost zaměstnance jako důsledek jeho 

úsilí o vyšší výkon. [5] 

 

c) Podílová (provizní) mzda 

Podílová mzda bývá nejčastěji uplatňovaná v obchodních činnostech nebo v 

některých službách a je zcela, nebo alespoň z části, závislá na prodaném množství. 

Pokud je zaměstnanec odměňován pouze podílovou mzdou, hovoříme o přímé podílové 

mzdě. V ostatních případech pobírá zaměstnanec základní plat (garantovaný) a k němu 

dostává provizi za prodané množství. 

Další variantou je tzv. zálohová podílová (provizní) mzda. V tomto případě 

zaměstnanec dostává měsíční zálohu, která je pak odečtena od jeho provize. Tato 

varianta je vhodná především pro ty  zaměstnance, jejichž prodej má výrazné 

meziměsíční či sezonní výkyvy.  

Nespornou výhodou podílové mzdy je přímý vztah odměny k výkonu. U přímé a 

zálohované provizní mzdy zaměstnanec ví, že pokud nebude podávat požadovaný 

výkon, nebude řádně odměněn. Mezi nevýhody se řadí ty faktory, které pracovník 

nemůže ovlivnit, např. změní se hospodářská situace, výrobek, který prodává, je 
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nahrazen lepším a levnějším konkurenčním výrobkem, preference zákazníků, články 

v médiích apod. [5] 

 

d) Mzda za očekávané výsledky práce 

Mezi méně známé mzdové formy patří právě mzda za očekávané výsledky práce. 

Jde o odměny za dohodnutý výkon nebo soubor prací, který se zaměstnanec společnosti 

zaváže odvést nebo bude odvádět během určitého období v požadovaném množství a 

kvalitě. Společnost oprávněně očekává, že zaměstnanec zadané úkoly splní a za ty bude 

průběžně odměňován dohodnutou pevnou částku (v podobě hodinové nebo měsíční 

mzdy), která již v sobě zahrnuje i výkonnostní složku. Zaměstnanec má během 

dohodnutého období jistotu příjmu a má obvykle určitou možnost v rámci dohodnutého 

období vyrovnat možné výkyvy ve svém výkonu. Po uplynutí dohodnutého období se 

provádí vyhodnocení odvedené práce. K uplatnění těchto forem je nutné přesně stanovit 

očekávané výsledky, přesné pracovní postupy či důkladné plánování. Nejčastěji jsou 

používány u dělníků a nižších a středních vedoucích pracovníků.  

Smluvní mzda bývá typickým příkladem této mzdové formy, ale řadí se zde i mzda 

s měřeným denním výkonem nebo programová mzda (pravidelná pevná částka po dobu 

plnění dohodnutého programu, po splnění programu včas, v odpovídajícím množství a 

kvalitě je pracovníkům vyplacena dohodnutá mzda obsahující určitý podíl pohyblivé 

složky, která se může při nesplnění některého z kritérií – množství, kvalita - plnění 

programu redukovat nebo v případě nesplnění obou se odebírá zcela; vyšší než 

očekávaný výsledek není mzdově zvýhodněn). [5] 

 

3.3 Tvorba tarifních stupňů 

Jakmile společnost dokončí zhodnocení práce, nastává potřeba dalšího kroku a to je 

převedení zjištěné hodnoty práce na daném pracovním místě do mzdového tarifu. 

V tomto kroku je také nutné zohlednit nejen možnosti, jaké společnost má, ale musí se 

zaměřit i na vnější faktory. V poslední fázi je pak třeba zpracovat vhodnou strukturu 

základních složek mezd a platů tak, aby umožnila jak náležité odstupňování odměny 

podle hodnoty práce, tak zohlednění vnějších faktorů. Zároveň musí umožnit a 

zohlednit i charakteristiky výkonu zaměstnance.  
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3.3.1 Převod hodnoty práce do mzdového tarifu 

Pro převod hodnoty práce do mzdového tarifu existuje řada metod, ale jako vždy se 

potvrzuje, že nejvhodnější jsou ty metody. které jsou srozumitelné každému 

zaměstnanci.  

Stanoví-li se společnost jako východisko metodu pořadí, pak nejjednodušší postup 

je ten, že srovná pořadí prací zjištěné hodnocením s pořadím stávajících mzdových 

tarifů za tyto práce. Dojde-li k neshodám v obou pořadích navzájem, je nutné upravit 

(snížit nebo zvýšit) daný mzdový tarif tak, aby jeho pořadí ladilo s pořadím hodnoty 

práce. V obou případech je však nutno předem stanovit nejvyšší a nejnižší mzdový tarif 

a rozhodnout o počtu stupňů. Hodnotu prací uspořádaných podle pořadí nelze 

odstupňovat zcela rovnoměrně. Proto je také  nutností posoudit otázku umístění prací v 

jednotlivém pořadí na tarifní stupnici a zohlednit přitom rozdíly v náročnosti práce mezi 

jednotlivými pořadími. Pro tyto potřeby může společnost využít vzorců založených na 

lineární či geometrické progresi mezi jednotlivými tarify. Lineární progrese se 

vyznačuje konstantním absolutním přírůstkem mezi tarify. Geometrické progrese se 

vyznačuje konstantním koeficientem růstu, více motivuje zaměstnance zařazené na 

náročnějších pracích ke snaze o zvýšení kvalifikace a o zařazení na ještě náročnější 

práce. 

Pokud stanovuje společnost mzdové tarify použitím klasifikační metody (mzdových 

skupin, katalogové) hodnocení práce, pak je postup podobný, tzn., že se používá také 

výpočtů na základě lineární nebo geometrické progrese, avšak musí stanovit rozpětí 

mezi nejvyšším a nejnižším mzdovým tarifem a také počet tarifním stupňů. Rozdíl je v 

tom, že mzdový tarif určité mzdové skupiny je zvolen za tzv. směrný tarif a je mu 

přiřazena hodnota 100%. K tomuto tarifu je stanovena relace tarifů ostatních stupňů, a 

to většinou na základě geometrické, méně často na základě lineární progrese.  

Pokud společnost vychází z bodovací metody hodnocení práce, zde se nabízí 

postup, kdy každému bodu přiřadí společnost určitou finanční částku a celkový mzdový 

tarif pro tu kterou práci bude výsledkem součinu počtu dosažených bodů a finanční 

hodnoty jednoho bodu. Tak to ale není. Takový součin se totiž přičítá k určité pevně 

stanovené částce, která odpovídá právě nulové hodnotě práce. Tuto částku obvykle 

společnost odvodí od minimálního mzdového tarifu a determinuje při daném objemu 

mzdových prostředků velikost částky za jeden bod (tzv. peněžní koeficient). Pro takové 

stanovení mzdového tarifu se používá tzv. mzdové rovnice, která obsahuje v podstatě 

čtyři varianty řešení, podle toho, jaké výchozí určíme výchozí údaje (je dán maximální a 
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minimální mzdový tarif; je stanoven objem mezd a tarifně žádaná minimální mzda; 

vychází se z dosavadní řady mzdových tarifů; je stanoven objem mezd a žádaný peněžní 

koeficient ke zvýšení mzdových tarifů), popřípadě, co od výpočtu společnost očekává.  

Pro bodovací metoda může společnost využít grafické nebo regresní metody 

stanovování a úprav mzdových tarifů. V případě grafické metody, která je jednodušší, 

pak postupuje společnost tak, že na osu X vyznačí bodovou hodnotu práce a na osu Y 

stávající mzdový tarif, který odpovídá jednotlivým bodovým hodnotám prací. Takto 

vznikne pole bodů, které se může proložit křivkou nebo přímkou zakreslenou od ruky. 

Tyto křivky nebo přímky naznačují trend, křivka navíc případná kolísání trendu. Pokud 

se vyskytnou neodůvodněné a velké rozptyly, je pak možné provést úpravy v tarifním 

ocenění. Pomocí těchto metod může společnost modelovat průběh jednotlivých 

mzdových tarifů v souladu se záměry mzdové politiky společnosti. 

Faktorové porovnání již obvykle obsahuje peněžní vyjádření hodnoty práce. [5] 

 

3.3.2 Ostatní faktory ovlivňující tvorbu tarifů 

Mimo samotné hodnocení práce a jeho převádění do mzdových tarifů a mzdových 

šetření se do tarifního systému společnosti samozřejmě promítají i další vlivy. Mohou to 

být jednak důsledky kolektivního vyjednávání různé úrovně nebo aktivity státních 

orgánů, které obvykle stanovují určité hranice a pravidla odměňování. V obou těchto 

případech se však jedná o stanovení takového minimálního tarifu, které musí společnost 

dodržet, a od kterého se skutečné mzdy či platy mohou odchýlit pouze směrem nahoru. 

Podobné tendence ovlivňovat oblast mzdových tarifů jak na národní, tak na podnikové 

úrovni mají i mezinárodní orgány a orgány integrujících se zemí. [5] 

 

3.3.3 Tvorba tarifních stupňů 

Čistě hypoteticky je možno si představit řadu hierarchicky uspořádaných prací, 

jejichž obtížnost i hodnota by vzrůstaly lineárně a lineárně by vzrůstal i daný mzdový 

tarif. Obzvlášť u bodovací metody hodnocení práce je tato představa názorně 

evokována. Výsledkem by v tom případě byla množina individuálních mzdových tarifů 

s relativně malými vzájemnými rozdíly. S takto vytvořenými mzdovými tarify by práce 

byla obtížná i organizačně náročná.  

Díky tomu ke zjednodušení mzdové agendy bývají velmi často podobné práce a 

jejich hodnoty seskupovány do tarifních stupňů. Pokud společnost použije k hodnocení 

práce bodovací metodu, jednotlivé stupně jsou pak normálně určeny pomocí bodového 



31 

rozpětí, u metody faktorového porovnání je pak  možno použít již v penězích 

vyjádřeného rozpětí.  

Ke každému stupni současně s tarifními stupni je následně přiřazováno rozpětí 

mzdového tarifu se stanoveným maximem a minimem, mezi nimiž se mzda může 

pohybovat. Takto stanovené tarifní stupně a rozpětí mzdových tarifů tvoří mzdovou 

strukturu.  

Co se týče počtu stupňů, ve své podstatě společnosti nic nebrání v tom, aby se 

rozhodla na základě svých potřeb a podmínek. Přihlédnutí k obecným zvyklostem se 

však jeví jako výhodné. Tím se zajistí lepší vnější srovnatelnost odměňování. Mohou 

nastat dvě krajní možnosti: malý počet stupňů s relativně širokým rozpětím mzdového 

tarifu v každém stupni anebo velký počet stupňů se stejnými tarify pro všechny práce 

uvnitř stupně. Rozpětí mzdového tarifu by však mělo umožnit dostatečnou diferenciaci 

při odměňovaní zaměstnance a to podle jeho výkonu a zásluh.  

Mzdovou strukturu může společnost vytvořit dvěma způsoby. Buď na sebe 

jednotlivá rozpětí mzdových tarifů budou navazovat, tudíž po dosažení maxima pro 

daný stupeň mzda nebo plat daného zaměstnance vzroste pouze přeřazením do vyššího 

stupně nebo se rozpětí mzdových tarifů jednotlivých stupňů mohou překrývat. V tomto 

případě pak je možné vynikajícího pracovníka nižšího stupně odměnit lépe než 

podprůměrného pracovníka vyššího stupně. [5] 
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4. PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI 

 

4.1 Historie společnosti 

Tradice provaznické výroby v Bolaticích sahá do roku 1949, kdy na tomto místě 

začala pracovat tzv. Slezská provazárna. 

V roce 1950 byla provazárna začleněna do n. p. Konopa, v roce 1953 pak přešel 

bolatický závod do organizační struktury n. p. Lýko Olomouc. Důležitou změnou z 

hlediska dalšího vývoje byl přechod bolatické provazárny v roce 1958 do podniku Juta 

Dvůr Králové nad Labem, jehož součástí byl až do října 1990. 

V 50. letech byly do závodu Juta Bolatice soustřeďovány jednoduché mechanické 

lanové stroje z různých koutů republiky, závod byl rozšířen o provoz přádelny přízí a 

pletárnu šňůr. 

V rámci Juty došlo již v 60. letech k rozšíření o provozy technická konfekce a 

tkalcovna řemenů. Na přelomu 60. a 70. let byl značně zastaralý strojní park lanovny 

modernizován nákupem nových výkonných stáčecích strojů italské výroby. Stále více se 

začínaly prosazovat materiály na syntetické bázi - zejména polyamidová vlákna, což 

umožnilo rozvoj a rozšíření výrobního sortimentu. 

Na začátku 80. let se postupně ukazovalo jako nutnost vyvíjet takový sortiment, 

který nalezne uplatnění na zahraničních trzích. Dosavadní výhradní orientace na domácí 

trh totiž způsobovala zaostávání v technologii, kvalitě, i produktivitě, tedy neschopnost 

konkurence na zahraničních trzích. 

Proexportní zaměření výroby závodu bylo nastartováno rokem 1983. Na základě 

investic do výrobních strojů, technologie a vývoje se v průběhu 2. poloviny 80. let 

postupně zvyšoval export na západoevropské trhy. Byl založen na vlastní výrobě 

polypropylenových pásků a motouzů, aplikovaných při výrobě lodních pletených lan, 

došlo k rozšíření výroby polypropylenových stáčených lan a zahájení výroby 

velkoobjemových vaků. Všechny tyto nové výrobkové skupiny již byly certifikovány 

dle evropských norem. V roce 1989 činil export 25 % z tržeb, v roce 1991 činil 48 % a 

v roce 1993 již 68 %, vždy při soustavném výrazném meziročním růstu celkového 

obratu závodu. 

Politické a ekonomické změny v roce 1989 nastartovaly proces delimitace 

výrobního závodu Juta Bolatice z organizační struktury státního podniku Juta Dvůr 

Králové nad Labem. K tomuto kroku fakticky došlo rozhodnutím Ministerstva průmyslu 
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ČR dnem 1. 11. 1990, kdy byl poprvé v historii bolatickému závodu přiznán statut 

právně a organizačně samostatného státního podniku s firemním názvem LANEX. 

 

4.2 Současnost společnosti 

Společnost Lanex a.s. přináší svým zákazníkům technologicky vyspělé produkty 

z různých oborů technického textilu. Od velkoobjemových vaků po flexitanky, od vyso-

kopevných polypropylenových vláken po vlákna pro umělé trávníky, od lodních lan po 

lana horolezecká či záchranná. V každém sortimentu se orientuje na specializaci, 

výklenkové trhy, rychlé dodávky na míru a na čas.   

Firma Lanex a.s. od roku 2007 byla zařazena do dotačního programu „Využití 

nanotechnologií pro povrchovou úpravu lan“, který oficiálně skončil v květnu 2010. 

Výsledek, kterého dosáhli díky tomuto projektu, je nová impregnace na bázi 

nanotechnnologií.  Tento projekt byl realizován z prostředků státního rozpočtu 

prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu.  

Tato společnost také dbá na to, aby při své činnosti vytvářela dostatečné zdroje pro 

další rozvoj společnosti a naplňování zadání jejich akcionářů, to vše v souladu 

s rozvojem kvality zaměstnanců a ochranou životního prostředí. 

Společnost Lanex v současné době působí v 5 oborech: 

- výroba vaků a flexitanků, 

- výroba outdoorových potřeb (dynamická a statická lana, horolezecké, 

pracovní a záchranářské potřeby), 

- výroba hobby a průmyslových lan (námořní doprava, rybářství, 

stavebnictví apod.), 

- výroba lodních a jachtařských lan, 

- výroba umělé trávy. 
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5. ANALÝZA SOUČASNÉHO SYSTÉMU FINANČNÍHO ODMĚŇOVÁNÍ 

 

5.1 Porovnání průměrných mezd zaměstnanců s průměrnou mzdou v MS kraji a 

ČR 

 V této kapitole bych ráda zmínila vývoj průměrných mezd ve společnosti Lanex 

a.s. a jejich srovnání jednak s průměrnou mzdou v Moravskoslezském kraji, ale také 

s celorepublikovým průměrem za dané časové období. Zaměřím se na období let 2009 – 

2011. Průměrná hrubá měsíční mzda představuje podíl mezd bez ostatních osobních 

nákladů připadající na jednoho zaměstnance evidenčního počtu za měsíc. Do mezd se 

zahrnují základní mzdy a platy, příplatky a doplatky ke mzdě nebo platu, prémie a 

odměny, náhrady mezd a platů, odměny za pracovní pohotovost a jiné složky mzdy 

nebo platu, které byly v daném období zaměstnancům zúčtovány k výplatě.  Jedná se o 

hrubé mzdy, tj. před snížením o pojistné na všeobecné zdravotní pojištění a sociální 

zabezpečení, zálohové splátky daně z příjmů fyzických osob a další zákonné nebo se 

zaměstnancem dohodnuté srážky ze mzdy. Průměrná mzda se používá pouze pro 

statistické účely a vypočítává ji Český statistický úřad aritmetickým průměrem.  

 Podle odborníků nedosáhnou na průměrnou mzdu uváděnou Českým 

statistickým úřadem dvě třetiny lidí. Průměr totiž statisticky vychylují extrémně vysoké 

příjmy několika málo lidí. Většina lidí se příjmově pohybuje dva až tři tisíce pod 

průměrnou mzdou.  

 Průměrná mzda slouží např. jako jeden z ukazatelů úrovně výdělků, určuje se 

podle ní maximální výše podpory v nezaměstnanosti, vychází z ní rozhodný příjem, 

tedy nejvyšší možný příjem, který mohou mít lidí žádající o sociální podporu, slouží 

jako podklad pro kolektivní vyjednávání o mzdách pro příští období atd. 
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Graf č. 1: Vývoj průměrných mezd a porovnání mezd ve zpracovatelském průmyslu 

2009 - 2011 

 

ZDROJ: [10], [12] 

 

 Průměrné mzdy ve společnosti Lanex jsou velmi nízké, jednak v porovnání 

s průměrnou mzdou ve zpracovatelském průmyslu v Moravskoslezském kraji, o 

celorepublikovém průměru ani nemluvě. Tabulky s uvedenými průměrnými mzdami 

jsou uvedeny na konci této kapitoly. 

 Z grafu č. 1 jednoznačně vyplývá, že mzdy mají stoupající tendenci, a to jak 

v roce 2010, tak i v roce 2011. Nárůst mezd v roce 2010 oproti roku 2009 byl 11,19 %, 

což je poměrně vysoké číslo. Důvodů, proč tomu tak bylo, může být více – jednak 

samotné zvýšení mezd, ať už fixní nebo variabilní složky mzdy, ovšem také se zde 

může projevit uzavření pobočky ve slovenské Žilině, kde převážnou část zaměstnanců 

tvořili především zaměstnanci na dělnických pozicích. Je všeobecně známý fakt, že 

propuštění zaměstnanců s nejnižší mzdou se projeví v průměrné mzdě právě jejím 

navýšením. Bohužel, tento nárůst průměrné mzdy je čistě administrativní, tzn., že reálná 

mzda stávajících zaměstnanců zůstává de facto beze změn.  Tento nárůst jsem 

porovnala s vývojem průměrné mzdy v Moravskoslezském kraji i v České republice. 

Moravskoslezský kraj měl v roce 2010 nárůst průměrné mzdy o 2,55%, Česká republika 

dosahovala nárůstu o 1,89%.  
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 V roce 2009 dosahovala průměrná mzda ve společnosti Lanex pouhých 51,4% 

průměrné mzdy v Moravskoslezském kraji a 47,9% průměrné mzdy v České republice. 

I kdybychom vzali v potaz další statistický fakt a to ten, že lidé většinou dosahují 

příjmové úrovně o tři tisíce nižší než je průměrná mzda, stále se mzdy společnosti 

Lanex a.s. pohybují velice nízko pod průměrem. 

 V roce 2011 průměrná mzda ve společnosti Lanex opět stoupla a to o 4,9% na 

12 631 Kč. Bohužel tento nárůst nebyl zaznamenán ani v Moravskoslezském kraje ani v 

České republice. V Moravskoslezském kraji průměrná mzda klesla o 2,02% na 21 174 

Kč a průměrná mzda v České republice vzrostla o 0,33% na 23 112 Kč. V tomto roce 

tedy mzdy společnosti Lanex dosahovaly 59,65% průměrné mzdy Moravskoslezského 

kraje a 54,65% průměrné mzdy České republiky.  

 V rozhovoru s tehdejším personálním ředitelem Ing. Holibkou jsem samozřejmě 

otevřela diskuzi i na téma každoročního růstu mezd, konkrétně její fixní složky. 

Zajímalo mne, zda je společnost tomuto kroku nakloněna či nikoli. Bohužel pro 

zaměstnance, společnost tento bezesporu motivující i velmi praktický podnět nebrala 

v úvahu. Vedení společnosti zastává názor, že pokud se zaměstnanci nezvýší pracovní 

povinnosti, zodpovědnost či míra rizika na stávajícím pracovním místě, nebo pokud 

nedojde ke sloučení dvou nebo více pracovních pozic, je navýšení mzdy pro 

zaměstnance bezpředmětné. Můj názor na tuto problematiku je jiný. Domnívám se, že 

každoroční nárůst fixní mzdy je pro zaměstnance velmi motivující. A jak již bylo 

řečeno v teoretické části této diplomové práce, spokojený zaměstnanec je pro společnost 

bezesporu výhrou i konkurenční výhodou.  Spokojený a motivovaný zaměstnanec podá 

mnohem vyšší pracovní výkon a je ochoten se dále podílet na samotném vývoji 

společnosti, ve které pracuje. 

 Ve svém srovnání průměrných mezd bych mohla pokračovat i např. podle 

pohlaví zaměstnanců společnosti Lanex a.s. Zda muži mají skutečně vyšší příjmy než 

ženy na stejné pracovní pozici. Tento výzkum jsem ale neprováděla a to z jednoho 

prostého důvodu – ve společnosti Lanex a.s. pracuje nesrovnatelně více žen než mužů, 

proto by výsledky průzkumu neměly správnou vypovídací hodnotu.  

 Srovnání výše výdělku podle úrovně vzdělání by v tomto případě taktéž zcela 

nevypovídalo o skutečnosti. Na dělnických pozicích dosahují zaměstnanci základního 

vzdělání nebo vystudovali výuční obor. Na pracovních místech THP pracují 

zaměstnanci se středoškolským nebo vysokoškolským vzděláním, což se ovšem 

považuje za samozřejmost. Ve svých návrzích na jednotlivé formy odměňování jsem 
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ovšem stupeň vzdělání zohlednila, stejně tak i dosahovanou praxi zaměstnanců na té 

které pozici. 

 

5.2 Stávající systém finančního odměňování 

 Současný systém odměňování zaměstnanců byl vytvořen na základě požadavku 

společnosti před 10 lety a vychází z Katalogu technickohospodářských funkcí a 

dělnických profesí, který je závazným předpisem pro hodnocení pracovních činností 

zařazených do TH funkcí a dělnických profesí za účelem stanovení tarifního zařazení.  

 Základem tohoto katalogu je stanovení požadavků na pracovní způsobilost 

zaměstnanců. Ta se posuzuje podle stupně vzdělání, rozsahu dalšího vzdělávání a 

praktických znalostí a dovedností požadovaných pro výkon příslušné práce, podle 

složitosti předmětu práce a pracovní činnosti, podle organizační a řídící náročnosti, 

podle míry odpovědnosti za škody a zdraví a bezpečnost, podle fyzické, smyslové a 

duševní zátěže a působení negativních vlivů práce. Pro každé pracovní místo je přiznán 

tarifní stupeň podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti práce.  

 Výjimku tvoří některé funkce na úrovni vedení akciové společnosti, vedoucích 

odborů a vedení SPJ1, kdy jsou zaměstnanci zařazeni mimo tarifní stupnici a jsou 

odměňováni smluvní mzdou.  

 TH funkce obsahuje: 

- název funkce, 

- bližší určení (úsek, odbor, oddělení, provoz), 

- mzdové zařazení (tarifní stupeň, smluvní mzda), 

- základní požadavky (stupeň, směr, obor a zaměření vzdělání), 

- speciální a další požadavky (v případě, že některé z uvedených požadavků 

zaměstnanec nesplňuje v době přijetí do zaměstnání, je nutné je průběžně 

naplňovat absolvování příslušných vzdělávacích akcí),  

- délka praxe (stanoveno jako doporučující, ovlivňuje výši mzdového zařazení), 

- zastupování, 

- přehled povinností, práv a zodpovědnosti. 

 

Dělnická profese obsahuje: 

- název profese, 

                                                 
1 Samostatná podnikatelská jednotka 



38 

- středisko (číselné označení), 

- název dílčí profese, 

- bližší určení (např. provoz), 

- požadavky na pracovní způsobilost (základní, speciální), 

- popis práce.  

Jak již bylo zmíněno, zaměstnanci jsou odměňováni na základě zařazení do 

jednotlivých tarifních stupňů. Společnost Lanex vyžívá celkem 12 tarifních stupňů. Do 

tarifních stupňů 1-6 jsou zařazeni zaměstnanci dělnických profesí, do tarifních stupňů 7-

12 pak zaměstnanci TH funkcí. Pokud je to účelné, jsou profese dále odstupňovány min. 

do 3 podskupin – praktikant, standard, specialista. Do funkcí s doplňkem „specialista“ 

se zařazují zaměstnanci, kteří vykonávají složité nebo specializované odborné práce, 

zabezpečující významné úkoly nebo agendy, nebo vykonávají koncepční činnost. Tato 

funkce je vždy zařazena o 1 tarifní stupeň výše, než je zařazena příslušná funkce. Je-li 

tato funkce zařazena do 12. tarifního stupně, pak je s tímto zaměstnancem uzavírána 

smluvní mzda. Noví zaměstnanci nebo zaměstnanci přecházející z dělnické profese, u 

nichž celková doba zaměstnání v TH funkci nedosáhla dvou let, se zařazují do příslušné 

funkce s doplňkem „praktikant“. Funkce s tímto doplňkem je vždy zařazena o 1 tarifní 

stupeň níže než nejníže zařazená příslušná funkce, nejvýše však do 7. tarifního stupně. 

V této podskupině zůstává praktikant po dobu „praktikantské praxe“. Účelem praxe je 

postupné přizpůsobování zaměstnance pracovním a sociálním podmínkám firmy nebo u 

předcházejícího zaměstnance podmínkám nové funkce. Konkrétní délku praxe stanoví 

bezprostředně nadřízený vedoucí na základě posouzení celkové kvalifikace 

zaměstnance. U nových zaměstnanců se tato praxe stanoví na dobu 6 – 12 měsíců, u 

zaměstnanců přecházejících z dělnické pozice se praxe stanoví na dobu 3 – 6 měsíců.  

Přehled tarifních stupňů pro dělnické pozice vypadá následovně (viz Tabulka č. 1): 

 

Tabulka č. 1 Rozdělení tarifních stupňů pro dělnické pozice 

Tarifní stupeň Kč/hod 

1. 48,00 

2. 52,00 

3. 54,00 

4. 56,00 

5. 59,00 
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6. 64,00 

7. 72,00 

 

Rozdělení tarifů pro THP pozice vypadá takto (viz Tabulka č. 2): 

 

Tabulka č. 2 Rozdělení tarifních stupňů pro TH pozice 

Tarifní stupeň Rozpětí mzdových tarifů – Kč/měsíc 

 

1. 8 000 10 000 

2. 8 500 11 000 

3. 9 500 12 000 

4. 10 000 13 000 

5. 11 000 14 000  

6. 11 500 15 000 

7. 12 500 17 000 

8. 13 500 19 000 

9. 15 000 22 000 

10. 17 500 25 000 

11. 20 000 30 000 

12. 25 000 40 000 

 

5.3 Analýza Katalogu profesí a funkcí 

 Před samotným návrhem na změnu odměňování jsem konzultovala s Ing. Petrem 

Holibkou stávající Katalog profesí a funkcí společnosti Lanex a.s. Protože mým 

prvním krokem byla právě aktualizace samotného katalogu, tzn. vyřazení již 

neaktuálních pracovních míst a zařazení těch aktuálních, které byly nově zřízeny, ale 

nebyly dosud zavedeny do katalogu. Tato aktualizace se týkala jak dělnických, tak i 

technicko-hospodářských pozic. V praxi to znamenalo, že jsem prostudovala kompletně 

celý Katalog profesí a funkcí, zaměřila jsem se zejména na názvy jednotlivých pozic, 

zda zařazení pozic odpovídá nastavené organizační struktuře, zda dané pracovní místo 

obsahuje veškeré náležitosti, které se vztahují k jednotlivým pracovním místům a zda je 

daná pozice stále aktuální, tzn., jestli je ve společnosti Lanex a.s. stále zaměstnanci, 

nebo alespoň jedním zaměstnancem, vykonávána. Vzhledem ke stavu, v jakém se 
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Katalog profesí a funkcí nacházel, doporučuji pravidelnou kontrolu a aktualizaci 

katalogu. V praxi by to znamenalo, že pokud dojde ke zrušení nebo vytvoření nového 

pracovního místa, tato změna by se ihned po potvrzení vedením společnosti zrušila, 

resp. zavedla v katalogu se všemi charakteristikami a požadavky, které se k dané pozici 

vztahují. Druhou možností by byla evidence nově vzniklých míst (či zrušených 

pracovních pozic) a jednou ročně by se tyto změny provedly zápisem do Katalogu 

profesí a funkcí. 

 

5.4 Analýza pracovního místa  

 Druhým krokem, který se týkal Katalogu profesí a funkcí, byla detailní 

kontrola obsahu jednotlivých pozic, zda uvedená pozice obsahuje veškeré náležitosti 

k ní se vztahující. V tomto musím společnost Lanex pochválit, neboť Katalog profesí a 

funkcí má zpracovaný přehledně, u každé pozice jsou popsány odpovědnosti, 

pravomoci a činnosti, které budou zaměstnancem vykonávány, jsou definovány 

požadavky na jednotlivá pracovní místa. Obecně lze říci, že popis jednotlivých 

pracovních pozic odpovídá skutečnosti.  

  

5.5 Analýza současného stavu finančního odměňování 

 Poté jsem analyzovala stávající systém odměňování a zaměřila se na jeho 

přínosy a zejména na možné nedostatky. Mezi pozitiva tohoto způsobu odměňování 

bych zařadila určitou svobodu volby při stanovení fixní části mzdy u jednotlivých 

zaměstnanců, kterou jistě uvítají zejména vedoucí pracovníci. Ovšem na druhou stranu 

je možno tento způsob odměňování vnímat jako nespravedlivý, nesplňuje totiž tu 

podmínku “za stejnou práci stejná mzda“. V tuto chvíli se nebavím o výsledcích práce, 

neboť tyto mohou, a většinou bývají, součástí nadtarifního odměňování, kde se řadí 

prémie či osobní ohodnocení. Pokud společnost využívá formu odměňování, kdy 

vedoucí pracovník má možnost stanovit fixní část mzdy v určitém rozsahu, velmi často 

zde dochází k neprofesionálnímu ohodnocení, které je založeno např. na osobních 

sympatiích k danému zaměstnanci. Na výši fixní části mzdy má také vliv samotné 

ocenění sebe sama. Nezřídka dochází k situacím, kdy mladší a méně zkušený uchazeč o 

zaměstnání si jako nástupní mzdu zvolí vyšší fixní část mzdy než kandidát s delší praxí 

a bohatšími zkušenostmi. Další nevýhodou tohoto způsobu odměňování je to, že zde 

není přihlédnuto k dosaženému vzdělání uchazečů o zaměstnání ani k délce praxe 

v oboru. Vše se opět řeší individuálním přístupem. K dalším nevýhodám řadím i 
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samotné očekávání kandidátů k výši nástupní mzdy. Pokud je fixní část mzdy stanovena 

v určitém rozpětí, podněcuje toto zaměstnance k očekávání, že jejich mzda bude 

přiznána právě na horní hranici tarifu. Pokud tomu tak ve skutečnosti nebude, může 

dojít k poklesu motivace, což se také projeví v poklesu výkonnosti. Řada manažerů 

proto pod tlakem z obavy, že zaměstnanec rozváže pracovní poměr, zvýší fixní část 

mzdy, aniž by se o to zaměstnanec přičinil svým vlastním úsilím.  

 Ráda bych upozornila na fakt, že v průběhu psaní diplomové práce došlo ve 

společnosti Lanex a.s. k výměně personálního ředitele. Proto zde zmíním názory jak od 

bývalého ředitele Ing. Petra Holibky, tak od současné personální manažerky Mgr. Jany 

Lazecké. 
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6. NÁVRHY NA ODMĚŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ 

 

V této diplomové práci se zaměřím pouze na finanční odměňování zaměstnanců 

na TH pozicích. 

  

6.1 Návrh I. – odměňování na základě bodové metody 

 Z výše uvedených důvodů mi přijde jako velmi vhodný systém odměňování 

právě bodová metoda. Její vzor uvádím v příloze č. 1. Pro společnost Lanex a.s. by to 

znamenalo, že pro každé pracovní místo, které je také řádně zavedené v Katalogu 

profesí a funkcí, by se zpracovala tabulka s požadavky na ideálního kandidáta. Ideální 

kandidát by tedy splňoval 100% požadovaných kritérií. Ovšem ze zkušeností vím, že 

ideální kandidát ve většině případů neexistuje, proto by se u nově nastoupivších 

zaměstnanců volila mzda určená na základě dosažených procent. U současných 

zaměstnanců by bylo nutné provést detailní analýzu pracovního výkonu, kvalifikace, 

dosaženého vzdělání apod. pro stanovení takového přehledu pozice, aby pro ně byla i 

nadále motivující ke zvyšování jejich vlastní motivace, k získávání nových zkušeností a 

v neposlední řadě ke zvyšování loajality a pracovního výkonu. 

 Jako příklad uvedu pozici asistentky ředitele. Tabulka by vypadala následovně: 

 

Tabulka č. 3 Stanovení požadavků a odpovědností pro pozici asistentky ředitele 

Faktor Požadavky % Bodové 

vyjádření 

Dovednosti 

 

 

 

 

Úsilí 

VŠ vzdělání 

Praxe na obdobné pozici min. 3 roky 

Velmi dobrá znalost práce na PC 

Plynulá znalost angličtiny 

Plynulá znalost němčiny 

Schopnost samostatného rozhodování 

Aktivní přístup 

Výborné komunikační a organizační schopnosti 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

10 

15 

10 

15 

10 

15 

10 

15 

CELKEM Mezisoučet po přijetí na danou pozici Ø100% 100 

Odpovědnost 

 

Plánování kalendáře ředitele společnosti 

Zajišťování služebních cest zaměstnanců 

 

100% 

10 

10 
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Zodpovědnost za chod a vybavení kanceláře 

Příprava firemních dokumentů a jejich archivace 

Spoluúčast na nastavování firemní kultury 

Koordinace práce recepční  

Úzká spolupráce s ostatními odděleními spol. 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

10 

10 

10 

10 

10 

CELKEM  Ø100% 170 

ZDROJ: [13] 

  

 Ideální asistentka, která by splňovala veškeré požadavky, by v tomto případě 

byla ohodnocena fixní mzdou ve výši 20 000,- Kč brutto/měsíc. Zaměstnankyně, která 

byla přijata na danou pozici, má následující profil: 

 

Tabulka č. 4 Profil současné zaměstnankyně 

Požadavky % Bodové 

vyjádření 

SŠ vzdělání 

Praxe na obdobné pozici min. 3 roky 

Velmi dobrá znalost práce na PC 

Plynulá znalost angličtiny 

Komunikativní znalost němčiny 

Schopnost samostatného rozhodování 

Aktivní přístup 

Dobré komunikační a organizační schopnosti 

CELKEM 

  75% 

100% 

100% 

100% 

  80% 

100% 

100% 

  80% 

 Ø 92% 

  7,5 

15 

10 

15 

  8 

15 

10 

12 

92,5 

ZDROJ: [13] 

 

 Z tabulky č. 4 vyplývá, že zaměstnankyně splňuje požadovaná kritéria na 92,5%, 

tudíž bude odměněna hrubou mzdou ve výši 18 500,- Kč.  

 Část tabulky Dovednosti a Úsilí bude sloužit zejména ke stanovení požadavků 

na danou pozici, pro výběr kandidátů a ke stanovení mzdy po nástupu do zaměstnání. 

 Část odpovědnost by sloužila k samotnému pravidelnému hodnocení 

pracovníků. Na základě jeho výsledků by zaměstnancům mohla být zvýšena fixní část 

mzdy. Hodnocení by se samozřejmě vztahovalo i na požadovaná kritéria, neboť 
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zaměstnanci, kteří nedosahují 100%, jsou možností nárůstu fixní části mzdy motivováni 

ke zvyšování své kvalifikace a znalostí. 

 Tato metoda tudíž neslouží jen ke stanovení fixní části mzdy, ale také jako 

prostředek k motivaci a hodnocení zaměstnanců. 

 Samotné zařazení jednotlivých pozic by zůstalo v tarifním přehledu, s tím 

rozdílem, že daný tarif by neměl mzdové rozhraní, ale byla by stanovena výše 

maximální mzdy, které je možno na dané pozici dosáhnout. 

 

Tarify by vypadaly následovně: 

 

Tabulka č. 5 Rozdělení jednotlivých pozic do tarifních stupňů 

Tarif Pozice Maximálně dosažitelná mzda/měsíc 

1. Finanční ředitel 
Manažer výroby 
Personální ředitel 
Právník 
Ředitel controllingu 
Ředitel jakosti 
Ředitel marketingu 
Ředitel SPJ 
Technický ředitel 

45 000,- CZK brutto 

2. Vedoucí financování 
Vedoucí informačního systému 
Vedoucí logistiky 
Vedoucí odměňování 
Vedoucí účtárny 

35 000,- CZK brutto 

3. Manažer obchodní značky 
Produktový manažer 
Projektový manažer 
Vedoucí dispečinku 
Vedoucí expedice 
Vedoucí marketingu 
Vedoucí nákupu 
Vedoucí prodeje 
Vedoucí prodejny 
Vedoucí skladu (skladů) 
Vedoucí technické přípravy výroby 
Vedoucí výroby 
Vedoucí vývoje 

30 000,- CZK brutto 

4. Bezpečnostní a požární technik 
Celní deklarant 
Controller 
Finanční účetní 
Marketingový specialista 

25 000,- CZK brutto 
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Mistr 
Mistr údržby 
Mzdová účetní 
Obchodní zástupce 
Obchodní zástupce pro nákup 
Personalista 
Pracovník technické kontroly 
Pracovník technické přípravy 
Pracovník technického servisu 
Produktový specialista 
Referent financování 
Referent logistiky 
Referent nákupu, energetik 
Směnový mistr 
Správce informačního systému 
Technolog 
Výrobní dispečer 
Vývojový pracovník 
výroby 
Výrobní referent 

5. Asistent 
Asistentka generálního ředitele 
Asistentka odborného ředitele 
(vedoucího úseku) 
Asistentka ředitele SPJ 
Asistentka vedoucího řízení jakosti 
Odborný asistent 
Recepční 

20 000,- CZK brutto 

ZDROJ: [13] 

 

 K sestavení tabulky s tímto tarifním odstupňováním jsem vycházela 

z organizační struktury společnosti Lanex a.s. a ze stávajícího systému finančního 

odměňování. Také jsem přihlédla k výsledkům srovnání mezd jak v MS kraji, tak ČR 

v oblasti zpracovatelského průmyslu. Proto byly výše jednotlivých tarifů navýšeny o 

3000 – 5000 Kč/měsíc. 

 Ing. Holibka sám tuto metodu označil jako ideální. Nicméně s tímto způsobem 

odměňování by nesouhlasili jednotliví vedoucí zaměstnanci, neboť ti chtějí mít prostor 

pro, troufám si říci neprofesionální, možnost odměňování zaměstnanců právě na 

základě vzájemných osobních sympatií. S přihlédnutím k tomuto faktu bych tedy 

doporučila nejen možnost změny systému odměňování, ale vidím jako nutnost 

přeškolení vedoucích pracovníků v oblasti odměňování a hodnocení zaměstnanců.  

 Mgr. Lazecká, současná personální ředitelka společnosti Lanex a.s., tuto metodu 

neshledala zajímavou. Vyjádřila se, že k stanovení fixní části mzdy ji naprosto vyhovuje 
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tarifní odměňování s daným rozpětím, kdy se může se zaměstnancem na výši mzdy 

dohodnout.  

 

6.2 Návrh II. – tabulkové stanovení fixní mzdy 

 Druhý způsob, který jsem navrhla, by pro společnost Lanex a.s. také znamenal 

přepracování systému odměňování z tarifů na jednotlivé pozice. I zde jsem se vyhnula 

mzdovému rozpětí a stanovila jsem pevné mzdy. Na rozdíl od první navržené metody 

zahrnuji do mzdového výměru i pohyblivou složku mzdy, která by měla působit jako 

motivační prvek. K tomuto kroku jsem přistoupila na základě vyjádření Ing. Holibky 

jen proto, aby vedoucí pracovníci nebyli svazováni pevnou částí mzdy a měli prostor 

pro ohodnocení výkonu. Také zde zohledním dosažené vzdělání zaměstnanců a praxi 

v oboru. Příklad aplikuji opět na pozici asistentky ředitele, mzdy jsou uvedeny 

v hrubém příjmu za měsíc. 

 

Tabulka č. 5 Stanovení mzdy pro pozici asistentky ředitele 

Vzdělání Praxe v oboru 

Do 1 roku 

Praxe v oboru 

1 – 3 roky 

Praxe v oboru 

3 – 5 let 

Praxe v oboru 

Nad 5 let 

SŠ 15 000 16 000 17 000 18 000 

VŠ 1. st.  17 000 18 500 20 000 21 500 

VŠ 2. st.  18 000 19 000 21 000 22 000 

 

 Součástí mzdového výměru každého zaměstnance by byla pohyblivá složka 

osobního ohodnocení ve výši 0 – 5 000,- Kč (zde je také možnost procentuálního 

vyjádření 0 – 25% z hrubé fixní mzdy), o jejíž výši by rozhodovali jednotliví vedoucí 

pracovníci na základě dosažených úspěchů a splněných cílů.  

 Pro nové zaměstnance, kteří by do společnosti Lanex a.s. nastoupili by, opět 

z motivačních důvodů, byla fixní část ponížena na 90% dané tabulkové hodnoty, 

přičemž po zvládnutí náplně práce a osvojení znalostí ohledně interních dokumentů 

nutných k výkonu práce by mzda byla navýšena na 100%.  Zde by nebylo nutností 

s navýšením mzdy vyčkávat až na uplynutí zkušební lhůty, která bývá obvykle 3 

měsíce. V případě, že zaměstnanec vyvine nadstandardní úsilí své pracovní povinnosti 

zvládnout již dříve, mzda by byla po patřičném zhodnocení nadřízeným zaměstnancem 

navýšena.  
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 K této metodě se Ing. Holibka vyjádřil velmi stručně zasláním e-mailu. Shrnul 

dosavadní systém odměňování a zmínil se také o náběhové křivce adaptace a 

zaškolování nových zaměstnanců. U TH zaměstnanců probíhá první hodnocení po 3 

měsících od nástupu, druhé hodnocení po dalších 9 měsících. Standardně by pak měl 

zaměstnanec dosáhnout na průměrnou mzdu ostatních kolegů na dané pozici.  

 Ve společnosti Lanex a.s. se pro jednoduchost využívá právě tarifů s rozpětím 

sazeb tak, že nejsou stanovena detailní kritéria hodnocení, ale stanovení konkrétní 

základní mzdy je v pravomoci nadřízeného vedoucího zaměstnance. To byl také důvod 

pro zamítnutí formy „osobního ohodnocení“, neboť toto je již předmětem určení výše 

základní mzdy v dané tarifní třídě. 

 Pro Mgr. Lazeckou bylo u této metody nejdůležitější kritérium pro rozhodování 

a zvažování praxe v oboru. Zdůvodnila, že není praxe v oboru, jako praxe v oboru. 

Asistentka pracující u živnostníka bude mít nepochybně jiné zkušenosti než exekutivní 

asistentka pracující ve velké nadnárodní společnosti. Touto otázkou bych se však 

zabývala při samotném náboru. Pokud vím, co má kandidát umět a znát, zvolím 

z přijatých životopisů nejvhodnější kandidáty, které si pak pozvu na výběrové řízení. Na 

osobním pohovoru pak zjistím, zda kandidát uvedl do životopisu pravdivé údaje a zda 

by byl schopen vykonávat činnosti na dané pozici. Pokud tedy nebudu chybovat při 

samotném náboru zaměstnanců, myslím si, že otázka praxe v oboru v tomto návrhu není 

nepřekonatelný problém.  

  

 Já osobně vnímám jako spravedlivější a motivačně vyváženější právě I. 

navržený způsob. Nehledě k tomu, že tento způsob v sobě zahrnuje také hodnotící část, 

má tedy víceúčelový přínos nejen pro zaměstnance, ale také pro společnost. 

 

 
 
 
  
 

  

 

 

 

 



48 

ZÁVĚR 

 

 Odměňování zaměstnanců patří k nejdůležitějším činnostem personálního řízení. 

Cílem by mělo být zaměstnance odměňovat slušně, spravedlivě a důsledně. Spojení 

odměňování s hodnotami a potřebami zaměstnanců by mělo být pro podnik stejně 

důležité jako vytyčení cílů, kterých chce společnost dosáhnout. Proto má pro společnost 

rozhodující význam.  

 Pozornost by měla být věnována nejen odměňování pro manažerské posty, ale 

měla by se stejnou měrou zaměřit i na spravedlivé odměňování zaměstnanců na nižších 

pozicích, ať už se jedná o dělnické pozice nebo o pracovníky pracující na technicko-

hospodářských pozicích.  

 Rozhodnutí o způsobu odměňování by také měla být důsledná a neměnná, tzn., 

že nesmějí být závislá na libovůli a nesmějí se lišit u stejných pozic v různém čase. 

 V teoretické části své diplomové práce jsem se věnovala odměňování obecně, 

zaměřila jsem se také na hodnocení práce a pracovníků, které s odměňování úzce 

souvisí.  

 V praktické části jsem se zaměřila na představení současného způsobu 

odměňování ve společnosti Lanex, a.s. a jeho analýzu, na analýzu Katalogu profesí a 

funkcí, analýzu pracovního místa, dále na srovnání průměrných mezd společnosti Lanex 

a.s. s průměrnou mzdou v Moravskoslezském kraji a České republice v oblasti 

zpracovatelského průmyslu.  

 Při práci s Katalogem profesí a funkcí jsem doporučila jeho pravidelnou 

aktualizaci. Výsledek analýzy pracovního místa byl velmi dobrý, nebylo tedy nutné 

zavádět další opatření.  

 Na základě analýzy současného stavu odměňování a také na základě srovnání 

mezd ve zpracovatelském průmyslu byly navrženy dva nové způsoby odměňování, 

které měly zamezit právě tarifnímu rozpětí, které není dle mého názoru zcela v souladu 

s teorií o spravedlivém a důsledném odměňování.  

 První navržená metoda byla bodovací metoda, jako druhou metodu jsem 

doporučila k jednotlivým pozicím přiřadit fixní mzdu a také možnost zařadit do 

mzdového výměru i osobní ohodnocení ve formě finančního rozpětí, popř. procentuálně 

vyjádřenou osobní složku mzdy, která by vedla ke zvýšení motivace všech 

zaměstnanců. Také týmoví vedoucí pracovníci by měli být proškoleni o způsobu 

odměňování svých podřízených, aby se eliminovala možnost odměnit lépe zaměstnance 
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z důvodů, které nesouvisí s pracovním výkonem. V neposlední řadě by mělo být 

v odměňování přihlédnuto i k dosaženému vzdělání každého zaměstnance.  

 

 Touto cestou bych ráda poděkovala Ing. Petru Holibkovi, personálnímu řediteli, 

Mgr. Janě Lazecké, která působila na pozici personální ředitelky po odchodu Ing.  

Holibky, a také Aleně Štěpáníkové za ochotně poskytnuté údaje a podklady nutné 

k vypracování diplomové práce.  
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Příloha č. 1 

 

Příklad bodového hodnocení jednotlivých stupňů u vybraných subfaktorů a placených 

faktorů 

 

Placený 

faktor 

Maximum 

bodů 

Subfaktory Body přidělené jednotlivým stupňům 

I.    II.               III.              IV. 

Dovednosti 

 

 

Úsilí 

 

Odpovědnost 

 

 

 

 

 

Podmínky 

práce 

260 

 

 

240 

 

320 

 

 

 

 

 

180 

Znalost práce 

Zkušenosti 

Iniciativa 

Fyzické 

Duševní 

Za politiku organizace 

Za práci jiných 

Za dobré vztahy se 

zákazníky a veřejností 

Za peněžní výdaje 

v hotovosti 

Pracovní podmínky 

Riziko 

     35           70               105             140 

     20           40                 60               80 

     10           20                 30               40 

     20           40                 60               80 

     40           80                120            160 

     20           40                 60               80 

     40           80                120            160 

 

     20           40                 60               80 

 

     10           20                 30               40 

     20           40                 60               80 

     15           30                 45               60 

CELKEM  

BODŮ 

 

1000 

  

ZDROJ: [3] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha č. 2 

 

Pořadí jednotlivých pracovních míst podle jednotlivých faktorů 

 

Pracovní místo 

(práce) 

 Placený 

faktor 

   

 Mentální 

požadavky 

Dovednosti Fyzické 

požadavky 

Odpovědnost Pracovní 

podmínky 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

4 

2 

3 

5 

6 

1 

7 

7 

4 

3 

6 

2 

5 

1 

1 

2 

3 

5 

4 

6 

7 

7 

3 

2 

5 

4 

6 

1 

ZDROJ: [3] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha č. 3 

 

Popis pracovního místa Personálního ředitele společnosti Lanex, a.s. 

 
Charakteristika: 

Řízení personálního úseku. Získávání a rozmisťování zaměstnanců, vytváření 

motivačních a vzdělávacích systémů. Hodnocení a odměňování zaměstnanců personální 

rezervy, zaměstnanecké výhody, BOZP a ochrana majetku a.s. 

 

Základní kvalifikační požadavky: 

• vysokoškolské vzdělání 

 

Požadované jazykové znalosti: 

• nepožaduje se 

 

Další požadovaná kvalifikace: 

• kurzy v oblasti personálního řízení 

• kurzy v oblasti motivačních systémů 

• kurzy v oblasti vývoje organizačních struktur 

 

Požadovaná znalost vnitropodnikových směrnic: 

KS Kolektivní smlouva 

MP 15 Změnové řízení 

MP 19 Řízení záznamů jakosti 

MP 20 Interní audity 

MP 28 Nápravná a preventivní opatření 

MP 30 Přezkoumání vedením 

OS 301 Prémiový řád pro zaměstnance v TH funkcích 

OS 302 Pravidla pro poskytování odměn z osobních fondů 

OS 304 Ochrana osobních údajů 

OS 305 Periodické hodnocení zaměstnanců 

OS 306 Rozvoj pracovní způsobilosti zaměstnanců 

OS 308 Zásady pro poskytování příspěvků zaměstnavatele na penzijní připojištění 

zaměstnanců 



 

OS 402 Zlepšovatelství v LANEX a.s. 

OS 501 Pravidla ekonomického řízení 

OS 502 Pravidla používání elektronické pošty, Internetu a komunkace s IT 

OS 805 Zabezpečení požární ochrany v objektech LANEX a.s. 

OS 806 Systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

OS 807 Poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a 

dezinfekčních prostředků zaměstnancům 

OS 809 Zabezpečení majetku LANEX a.s. 

PJ  Příručka jakosti 

PŘ  Pracovní řád 

 

Přehled povinností, práv a zodpovědností: 

Navrhování opatření v oblasti organizace práce a zvýšení • produktivity práce. 

Vyjadřování se k organizaci práce a uspořádání strojního vybavení v souvislosti s 

uplatňováním výkonových norem. 

• Zodpovědnost za činnosti spojené se vznikem, změnou a skončením pracovního 

poměru. 

• Zodpovědnost za kompletní evidenci (agendu) o zaměstnancích včetně příslušnosti ke 

zdravotní pojišťovně, vyřizování důchodové agendy. 

• Zodpovědnost za plánování počtu zaměstnanců, osobních a ostatních nákladů k 

zajišťování cílů personální práce. 

• Zodpovědnost za řízení oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany v a.s. 

• Zodpovědnost za stanovování koncepcí rozvoje lidských zdrojů a optimalizace jejich 

využívání. 

• Zodpovědnost za systém získávání, přípravy, rozmisťování zaměstnanců, jejich 

motivace a stabilizace, výchovy a vzdělávání. 

• Zodpovědnost za tvorbu a aktualizaci Katalogu TH funkcí a dělnických profesí. 

• Zodpovědnost za tvorbu motivačních systémů v rámci a.s. (dceřiných společností), 

analýz jejich efektivnosti a využívání. 

• Zodpovědnost za tvorbu organizačních a kvalifikačních struktur a stanovování 

způsobů jejich naplňování. 

• Zodpovědnost za tvorbu personálních hodnotících systémů. 

• Zodpovědnost za tvorbu politiky vývoje osobních nákladů a průměrných mezd, která 

je v souladu s vývojem produktivity práce z přidané hodnoty. 



 

• Zodpovědnost za usměrňování kolektivních a individuálních vztahů mezi 

zaměstnavatelem a zaměstnanci, zastoupenými odborovou organizací. 

• Zodpovědnost za vztahy a spolupráci s úřady práce, školskými úřady a dalšími orgány 

státní správy v oblasti zaměstnanosti. 

• Zodpovědnost za zajišťování ochrany majetku a.s. 

• Zodpovědnost za zajišťování úklidu v určených prostorách a.s. a provozu závodní 

jídelny. 

• Zodpovědnost za zajišťování závodní preventivní péče v a.s. 

• Zodpovědnost za zpracování měsíčních uzávěrek mezd a odesílání mezd na konta 

zaměstnanců u příslušných peněžních ústavů. 

• Zodpovědnost za zpracovávání Kolektivní smlouvy, její vyhodnocování, aktualizaci. 

 

Speciální povinnosti, oprávnění: 

Zachovávání mlčenlivosti o informacích týkajících se mezd zaměstnanců včetně 

ostatních informací 

týkajících se odměňování. Porušení těchto povinností (viz. § 73 odst. 1, písm. a), c) ZP 

bude posuzováno jako závažné porušení pracovní kázně. 

Obecné povinnosti, oprávnění: 

Zaměstnanec je pověřen pracovat s osobními údaji, jejichž okruh vyplývá z popisu 

pracovních činností 

uvedených v tomto „přehledu“ v souladu s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb. a OS 

č. 304/2002. 

 

• Zaměstnanec pro výkon své práce používá ke služebním cestám referenční vozidlo za 

předpokladu, že vlastní platný řidičský průkaz a je řádně proškolen a prozkoušen z 

platných předpisů. 

• Zaměstnanec plní další úkoly podle pokynů nadřízeného, ke kterým je způsobilý, a 

které souvisí s pracovní činností, dohodnutou v pracovní smlouvě. 

 

 
 
 

 

 


