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1 ÚVOD 

  Systémy odměňování jsou nejdiskutabilnějším tématem mezi zaměstnanci. Je velmi 

obtížné nastavit systém správně tak, aby byli zaměstnanci spokojeni a mzdové náklady byly 

pro společnost únosné. Odměňování je jedním z nejdůležitějších faktorů, které slouží 

k motivaci pracovníků. Ve většině případů platí, že pokud zaměstnanci jsou pochváleni 

a odměněni za svůj výkon, za práci navíc, tím jsou spokojeni, pracují rychleji a spolehlivěji. 

Všechny tyto aspekty jsou potřebné pro správné fungování společnosti a především pro 

dosahování předem nadefinovaných cílů firmy. 

 

 Stěžejním důvodem výběru tématu diplomové práce byla především zvědavost 

praktické aplikace systému odměňování ve společnosti, která je významným regionálním 

zaměstnavatelem a následně spokojenost zaměstnanců se zvoleným mzdovým systémem. 

Příčinou volby námětu byla také očekávaná zkušenost a rozhled ve sledované oblasti.        

 

 Cílem diplomové práce je provést analýzu systému odměňování v průmyslovém 

podniku DEZA, a. s., posoudit spokojenost a informovanost zaměstnanců v této oblasti. 

Dílčím úkolem je poskytnutí návrhů a doporučení, které by měly vést ke zlepšení 

současných podmínek mzdového systému společnosti.  

 

 Diplomová práce je zaměřena na systémy odměňování v obecném pojetí. Tyto 

informace byly pořízeny na základě údajů získaných z odborné literatury a periodik. Následně 

je v práci představena analyzovaná společnost včetně její bohaté historie. Součástí kapitoly 

jsou stěžejní ekonomická data, která vykazují vývoj hospodaření společnosti.  

 

 Konkrétní situace firmy nastaveného systému odměňování je popsána v praktické části 

práce. Na základě těchto skutečností je provedeno dotazníkové šetření, které analyzuje postoj 

zaměstnanců k odměňování ve vybrané společnosti. Získaná data jsou graficky vyhodnocena 

dle třídění 1. a 2. stupně. Vybrané otázky dotazníkového průzkumu jsou testovány chi-kvadrát 

testem statistické významnosti na hladině 95 %. Závěr kapitoly je ukončen shrnutím analýzy 

výsledků dotazníkového šetření.  
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 V poslední částí práce jsou zaznamenány návrhy k úpravě, popřípadě doplnění 

dosavadního systému odměňování ve společnosti DEZA, a. s. Tato doporučení budou 

následně navržena vedení společnosti k projednání a případnému zařazení do kolektivní 

smlouvy pro následující rok 2014.    
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA SYSTÉMU 

ODMĚŇOVÁNÍ 

 Systém odměňování je nedílnou součástí každé společnosti. Záleží na vedení 

společnosti, jakou formou a v jakém rozsahu budou zaměstnanci odměňováni. Odměny 

především motivují zaměstnance k lepším výkonům v organizaci a zároveň je motivují 

ke splnění stanovených podnikových cílů.  

2.1 Obecný vstup do problematiky řízení lidských zdrojů 

 Řízení lidských zdrojů je ucelený přístup k zaměstnancům, kteří tvoří jednu 

z nejdůležitějších složek celé organizace. Cílem řízení lidských zdrojů je, aby organizace byla 

schopna prostřednictvím svých pracovníků dosahovat předem stanovených podnikových cílů. 

Jednou z nastavených organizačních met je získat a především udržet si kvalifikované a dobře 

motivované pracovníky. Je zapotřebí umět předpovídat potřeby pracovních sil a co nejlépe 

je být schopen uspokojovat. Nedílnou součástí řízení lidských zdrojů je nabízet možnosti 

k vzdělávání a profesnímu růstu zaměstnanců [2].   

 

 Problematika lidských zdrojů zahrnuje 4 stěžejní personální činnosti: 

1) získávání, výběr a přijímání zaměstnanců, 

2) rozvoj zaměstnanců, 

3) hodnocení zaměstnanců, 

4) odměňování pracovníků [15]. 

 

Získávání, výběr a přijímání zaměstnanců 

 Sběr a následující výběr zaměstnanců patří k nejdůležitějším personálním činnostem. 

Hlavním úkolem je oslovit dostatečný počet uchazečů, kteří vyhovují nárokům volné pracovní 

pozice. U volné pracovní pozice musí být stanoven popis práce, potřebná kvalifikace 

a požadované schopnosti pracovníka. Personalista zváží, zda je možno pracovní pozici 

obsadit zaměstnancem zevnitř podniku, či musí vypsat veřejné výběrové řízení [7].  

 

 Varianta přeřazení zaměstnance v rámci organizace se může zdát levnější, 

a to z důvodu, že se přesunutému pracovníkovi přidá mzda a jednomu zaměstnanci se přidají 
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pracovní úkoly přeřazeného pracovníka, kterému se také zvýší mzda. V součtu navýšení mezd 

obou pracovníků se tato zvýšení nerovnají  výši platu nově příchozího zaměstnance [6]. 

 

Rozvoj zaměstnanců 

 Rozvoj pracovníků může být uskutečňován mnoha způsoby. Mezi časté způsoby patří 

vlastní iniciativa zaměstnance, který se chce vzdělávat a sám si řekne o nějaký kurz. Nebo 

je nadřízený pracovníka přesvědčen o nutnosti školení. Rozvoj zaměstnanců lze rozdělit 

na dvě skupiny: 

1) rozvoj kompetencí, které má zaměstnanec nedostatečné – je možné dopad rozvoje 

dané kompetence analyzovat při nejbližším hodnocení výkonu, je potřeba definovat 

stupně rozvoje v závislosti s úrovněmi kompetencí, přičemž účinek rozvoje může být 

ovlivněn zadavatelem, který nedefinuje důkladně cíl a obsah rozvoje školiteli, 

2) rozvoj kompetencí, které pracovník bude v budoucnu potřebovat – tento způsob 

rozvoje závisí na cílech organizace pro jednotlivá oddělení, nové cíle vyžadují nové 

požadavky na pracovníky nebo dokonce i větší počet zaměstnanců, budoucí cíle 

umožňují vedoucím pracovníků naplánovat rozvoj zaměstnanců tak, aby byli včas 

připraveni na plnění nových úkolů [10].   

 

Hodnocení zaměstnanců 

 Na základě hodnocení zaměstnanců je řízen výkon pracovníků. Podstatou je neustálé 

získávání hodnotících dat, která vše vypovídají o pracovním výkonu zaměstnance. Hodnocení 

také umožňuje vedení společnosti lépe kontrolovat a motivovat zaměstnance během jejich 

práce, aby dosáhli cílového výkonu [14].  

 

 Hodnocení pracovníků by nemělo být postaveno na srovnání výkonu zaměstnance 

s ostatními. Tato skutečnost vyvolává motivaci zaměstnanců umístěných níže v hierarchii, 

aby dosahovali lepších výsledků a zároveň těch, kteří na předních pozicích v hierarchii již 

jsou, aby se na těchto příčkách udrželi. Důsledkem může být nezdravé soutěžení mezi 

pracovníky, kteří společně nespolupracují a nesdělují si důležité pracovní informace. Největší 

důraz v hodnocení je kladen na pravidelnost [15].     

 

Odměňování zaměstnanců 

 Odměňování pracovníků je velmi senzitivní téma v každé společnosti. Veškeré 

prováděné změny v tomto odvětví jsou sledovány zaměstnanci s vysokou mírou nedůvěry. 



 

 9 

Současně špatně nastavený systém odměňování může mít výrazné následky na finanční 

situaci podniku [10]. Tato problematická personalistická aktivita je podrobně popsána níže 

v diplomové práci. 

2.2 Základní popis systému odměňování  

 V moderním řízení lidských zdrojů systém odměňování neznamená pouze mzdu nebo 

jinou formu úhrady peněžní odměny, které zaměstnavatel vyplácí svým zaměstnancům 

za vykonanou práci, ale zahrnuje také pochvaly, povýšení, zaměstnanecké výhody, které 

nesouvisí se zaměstnancovým výkonem [12]. 

  

 Zákoník práce přesně definuje rozdíl mezi finančními hodnotami, které vyplácí 

zaměstnavatel zaměstnanci. Mezi tyto hodnoty patří:  

- mzda,  

- plat, 

- odměna. 

  

Mzda - „peněžitá plnění nebo plnění peněžité hodnoty (naturální mzda) poskytovaná 

zaměstnavatelem zaměstnanci za práci, a to podle její složitosti, odpovědnosti 

a namáhavosti, podle obtížnosti pracovních podmínek, pracovní výkonnosti 

a dosahovaných pracovních výsledků“ [22]. 

 

Plat - „peněžitá plnění poskytovaná zaměstnanci zaměstnavatelem, kterým je stát, územní 

samosprávný celek, státní fond nebo příspěvková organizace nebo školská právnická 

osoba zřízená Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo 

dobrovolným svazkem obcí podle školského zákona“ [22]. 

 

Odměna – „peněžitá plnění poskytovaná za práci vykonanou na základě dohody o provedení 

práce nebo dohody o pracovní činnosti“ [22]. 

 

 
 Každá společnost má na výběr celou řadu možností jakým způsobem budou 

odměňovat své zaměstnance. K odměnám mohou také patřit např. vybavení pracoviště, 

poskytnutí vzdělávání, povýšení a další. Odměny se člení na vnitřní a vnější. Zmiňované 
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odměny se řadí k těm vnějším. Vnitřní odměny nemají hmotnou podobu, souvisí 

se spokojeností zaměstnance s vykonávanou prací, s tím, co mu práce přináší a jaký pocit. 

Tyto odměny souvisí s osobností zaměstnance, s jeho potřebami, postoji, zájmy a hodnotami. 

Pocit uznání, užitečnosti, úspěšnosti jsou velmi důležitou součástí většiny jedinců [12].   

  

 Odměňování ve společnosti je velmi citlivá záležitost, veškeré prováděné změny 

v systému jsou vnímány zaměstnanci s velkou obavou. Naopak setrvání u špatně nastaveného 

vyplácení odměn může mít špatný dopad na stabilitu a výkonnost firmy. V organizacích jsou 

sledovány nejen individuální, ale i týmové výkony, které se promítají do pohyblivé složky 

platu. Velikost záleží na filozofii odměňování a především na typu pracovní pozice.  

 

 Poměr pohyblivé a pevné složky mzdy závisí na těchto faktorech: 

1) typ pozice – možnost ovlivnit výši výkonu, 

2) typ organizace – podpora soutěžení versus týmová spolupráce, struktura pracovních pozic, 

3) typ businessu – tlak na individuální výkony, míra konkurence. 

 

 U administrativního pracovníka je pohyblivá složka mzdy menší než ta pevná, přesně 

naopak je to např. u obchodního zástupce. Existují dva typy lidí. Lidé, kteří preferují jistotu, 

upřednostňují celkově nižší, ale jistou mzdu s vyšší pevnou složkou. Naopak zaměstnance, 

které motivuje riziko, bude více zajímat vyšší, ale nejistý výdělek s nízkou pevnou složkou 

mzdy [10].     

 

 Odměňování je významnou personální oblastí a to jak pro pracovníka, tak i pro 

organizaci. Odměňování je realizováno formou mzdy nebo jiné peněžní nebo nepeněžní 

odměny za vykonanou práci. Odměny ovlivňují budoucí odvedenou práci zaměstnanců, což 

znamená, že jsou jedním z nejefektivnějších způsobů motivace pracovníků. Systém 

odměňování vykazuje potřeby organizace a jejich pracovníků, měl by být spravedlivý 

a zároveň motivující.    

  

 Systém odměňování by měl zaručit plnění následujících požadavků: 

- přilákat dostatečný počet pracovníků s potřebnou kvalitou vzdělání a zkušenostmi, 

- stabilizovat žádoucí pracovníky,  

- sloužit pro zlepšování schopností a kvalifikace pracovníků, 
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- sloužit k motivaci pracovníků, 

- soulad s právními normami, 

- zajistit kontrolu nákladů práce s ohledem na ostatní náklady a příjmy, 

- akceptace vlastními pracovníky [7].  

 

 Společnosti platí ročně několik milionů korun za poradce v oblasti odměňování, kteří 

by měli zajistit, že jejich mzdové tabulky korespondují s kulturou a cíli organizace. Neexistují 

univerzální způsoby odměňování, existují však ty, které jsou více motivující nebo vhodnější 

pro dnešní generaci pracovníků.  

 

 V dřívější době byli zaměstnanci odměňování za zkušenosti, a ne za uskutečněný 

výkon. Tento systém odměňování pracovníkům zajišťoval pocit jistého nároku. Pracovníci 

měli svá pracovní místa a společnost tak vykazovala stabilitu v oblasti personalistiky, ale 

mzdové náklady byly větší než společnost mohla unést. Postupem času nastalo snižování 

stavů pracovníků a zploštění organizační struktury, což znamenalo pokles důvěry a loajality 

pracovníků. Zaměstnanci ztratili nárok na svá pracovní místa, museli se více vzdělávat, aby 

si udrželi svá pracovní místa, aby měli nárok na vyšší pracovní post. Naopak lidé si našli jiné 

pracovní příležitosti – práce z domova, práce na částečný nebo dočasný úvazek. Mzdové 

náklady a nároky na benefity tak byly výrazně sníženy s odlivem pracovních míst. Posledních 

několik let vedení společností zjišťují, že lidé jsou skutečně zdrojem konkurenční výhody. 

Schopní a talentovaní pracovníci začínají být váženějšími než dříve a musejí investovat 

do pracovních sil, zavést bonusy, školení a jiné benefity [4].  

2.3 Účel a strategie odměňování zaměstnanců 

 Účelem odměňování je spravedlivé ocenění skutečného výkonu pracovníků a efektivní 

motivace k vykonání smluvené práce a zároveň dosažení požadovaného výkonu.  

 

Zaměstnavatel oceňuje své zaměstnance prostřednictvím: 

- peněžních forem odměňování, 

- nepeněžních forem odměňování (formální a neformální odměny, odborný rozvoj, flexibilní 

pracovní režim, partnerský styl řízení a vedení, přátelské pracovní vztahy, lepší pracovní 

prostředí…). 

 



 

 12 

 Strategie odměňování musí zajistit spravedlivý a efektivní rámec odměňování 

zaměstnanců, který je naprosto v souladu s pracovněprávními předpisy a hospodářskými 

výsledky společnosti. Slouží také k dosahování cílů společnosti i k uspokojení potřeb 

zaměstnanců [14]. 

2.4 Cíle a faktory odměňování 

 Odměňují se zaměstnanci podle toho, jak si jich organizace váží a jak je chce platit. 

Cílem je také odměnit lidi za přidanou hodnotu, kterou svou prací vytvářejí. Důležité 

je odměnit to, co je pro společnost důležité z hlediska výsledků. Je potřeba motivovat své 

zaměstnance a získávat jejich oddanost a využít veškeré jejich znalosti, dovednosti 

a zkušenosti. Je důležité si své zaměstnance udržet a starat se o ně a další, kvalifikované 

získávat a vytvářet příjemné pracovní prostředí. Vedení by mělo své zaměstnance odměňovat 

spravedlivě v porovnání s ostatními zaměstnanci ve společnosti, neměli by dělat bezdůvodné 

rozhodnutí o změně odměn jednotlivým pracovníkům. Systém odměňování musí být všem 

zaměstnancům znám a o uskutečněných změnách by měli vědět [2].   

 

 Faktory, které by zaměstnavatel měl brát v úvahu z hlediska odměňování zobrazuje 

Tab. 2.1. 

 

Tab. 2.1 Faktory sloužící pro hodnocení odměňování 

- dovednosti - chybovost 

- vzdělání - schopnost plánování a koordinace 

- celkové znalosti - rizikovost práce 

- odpovědnost, diplomacie - pracovní podmínky 

- úsilí, tvořivost, iniciativa, soudnost - řešení problémů 

- odolnost psychická i fyzická - týmová práce 

- rozhodnost, bystrost, úsudek - povaha práce a její obtížnost 

- schopnost plnění úkolů, přesnost - řízení a kontrola lidí 

 

Zdroj: [12]   
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 Faktory představují vnitřní faktory firmy, které slouží pro mzdy, lze je shrnout 

do 3 skupin: 

1) faktory, které souvisí s potřebami a požadavky pracovního místa a jeho postavením 

ve firmě, 

2) faktory související s úrovní výkonu – výsledky práce a úroveň plnění pracovních úkolů, 

3) pracovní podmínky na pracovním místě nebo ve firmě jako celku. 

  

 Vnější mzdotvorné faktory musí také firma brát v úvahu: 

1) situace na trhu práce – nedostatek nebo přebytek pracovních zdrojů určité kvalifikace 

a úrovně, úroveň a forma odměňování u ostatních zaměstnavatelů, 

2) platné zákony, předpisy a výsledky kolektivního vyjednávání [12]. 

2.5 Prvky odměňování 

 Systém odměňování organizace především tvoří: 

a) strategie odměňování – stanovuje, co společnost hodlá konat v oblasti vytváření a realizace 

politiky, postupů, procesů a praxe odměňování, které podporují dosahování stanovených cílů, 

b) politika odměňování – poskytuje návod k rozhodování,  

c) praxe odměňování – tvoří struktury stupňů (tříd) a sazeb (mzdové struktury), metody (např. 

hodnocení práce), programy (zásluhové odměňování), 

d) procesy odměňování – tvoří způsob realizace politiky a provádění praxe odměňování, 

e) postupy odměňování – jsou využívány kvůli udržení systému a jeho následnému 

zabezpečení. Následující Obr. 2.1 znázorňuje prvky řízení odměňování a jejich vzájemné 

vazby [1].   
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Celková odměna 

Hodnocení 
práce 

Analýza 
tržních sazeb 

Zásluhová odměna 

Zaměstnanecké 
výhody 

Příplatky 

Řízení pracovního 
výkonu 

Podniková a 
personální 
strategie 

Strategie 
odměňování 

Celkové 
odměňování 

Nepeněžní 
odměny 

Obr. 2.1. Řízení odměňování, prvky a jejich vzájemné vztahy 

 

 

Zdroj: [1] 

2.5.1 Hodnocení práce a motivace 

Definice  

 Hodnocení práce je proces, který definuje hodnoty nebo rozsah prací v organizaci 

za účelem vytváření účinné mzdové struktury, zatřídění prací do této struktury a řízení. 

Úroveň peněžní odměny neurčuje přímo. Hodnocení je založeno na analýze pracovních míst. 

Poskytuje základnu z důvodu, aby peněžní odměna byla stanovena správně a především 

Stupně a mzdová 
struktura 
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spravedlivě, a to tak, že za stejnou práci by měla být stejná odměna. Postupem času se tato 

činnost stala široce používanou díky spravedlnosti a rovnosti odměňování [2].    

 

 Hodnocení by mělo probíhat jedenkrát za rok, tomu také odpovídá změna pevné 

složky mzdy. Mnohé organizace neberou v potaz výsledek hodnocení, ale provádí změny 

mezd nejčastěji ve výši inflace. Takovéto rozhodnutí však může vést k přeplácení nebo 

nedoceňování některých pracovních pozic, malému rozdílu mezi zaměstnanci, kteří mají 

rozdílnou míru kompetencí nebo k malé pružnosti odměňování při změně tržní hodnoty 

zaměstnanců. Některé společnosti navyšují pevnou složku mzdy v závislosti na počtu 

odpracovaných let, to může vést k problémům s kvalitou práce, přibíráním mladých 

zaměstnanců atd. Organizace v poslední době přechází na systémy odměňování, které pružně 

reagují na změnu tržní hodnoty pracovních pozic a zároveň jsou schopny ocenit úroveň 

požadovaných dovedností [10].   

 

Cíl  

 Hlavním cílem hodnocení výkonu je maximalizovat využití znalostí, schopností 

a dovedností každého pracovníka. Celý proces hodnocení výkonu začíná stanovením cílů, 

pochopením přínosů pro všechny a určením hlavních kritérií.  

  

 3 zlatá pravidla hodnocení výkonu: 

1. vše, co bylo během pohovoru řečeno, by pro zaměstnance nemělo být neznámé 

a překvapivé, měl by mít představu jaké hodnocení asi získá, 

2. vedoucí pracovníci by měli chválit a zároveň kritizovat jednotlivé zaměstnancovy pracovní 

kroky od okamžiku jeho posledního hodnocení výkonu nebo od chvíle přijetí do společnosti,  

3. každý špatný krok, který bude zmíněn, by měl být zdokumentován [5]. 

 

Přístupy  

 Analytický přístup hodnocení práce je děj, který analyzuje míru rysů a elementů 

existujících v práci, za účelem stanovení hodnoty zkoumané práce. Tato metoda se stala 

nejpoužívanější metodou hodnocení práce. Stěžejní druhy analytického hodnocení práce 

jsou bodovací metoda a metoda analytického porovnávání.  
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Metody: 

- metoda faktorového porovnávání - je zřídkakdy využívaná, porovnává činitele prací 

s faktory využívající finančně vyjádřené stupnice, poskytuje okamžitou informaci 

o sazbě za práci,  

- porovnávání odstupňovaných faktorů – jedna z forem faktorového porovnávání, 

metoda srovnávající rys práce s faktorem v dané stupnici, tato komparace může mít tři 

stupně – nižší, stejný nebo vyšší, tato metoda je hodně využívaná nezávislými 

odborníky, a to v případě, kdy se jedná  o totožné odměny za podobnou práci, hlavním 

úkolem je porovnat jednu práci se dvěma ostatními, 

- patentované, značkové metody – tyto metody nabízejí především poradenské 

společnosti, které se orientují na řízení, nejznámější metodou je Hay Guide Chart 

Profile Metod – je založena na faktorovém srovnávání, využívá 3 faktory, mezi které 

patří znalosti s dovednostmi, řešení dosavadních problémů a odpovědnost, tyto faktory 

se dále člení na subfaktory, pro které jsou zhotoveny vymezení, která jsou předpisem 

pro hodnotitele a zabezpečují pečlivost při uplatňování této metody.   

 

 Neanalytický přístup hodnocení práce rozmisťuje práce do stupňů nebo pořadí, 

hodnotí práce jako celek. Tyto metody nevyhovují nárokům předpisů o stejném odměňování 

prací shodné hodnoty, tato hodnota je takto hrubě a nepřesně vyjádřená.  

 

Metody: 

- klasifikační – nejčastější přístup, pracovní místa jsou zařazena do stupňů pomocí 

porovnávání práce jako celku, metoda je založena na počátečním rozhodnutí 

o množství charakteristik, do kterých jsou práce postupně začleňovány, sledovanými 

charakteristikami je dovednost, rozhodování a odpovědnost, 

- metoda pořadí prací – nejjednodušší metoda, která není založena na kvantifikaci, 

hodnotí práce jako celek a porovnávají se podle hodnot důležitých pro společnost, 

zkoumané práce jsou začleněny do hierarchie,  

- metoda párového porovnávání – statistická technika vytvářející sled prací jako 

celků, vyznává postup porovnávání prací navzájem než porovnávání prací jako celku, 

dva body jsou přiděleny práci s větším významem, v případě zjištění stejné důležitosti 

porovnávaných prací, každá práce získá po jednom bodě, v případě nedůležitosti práce 

není přidělen žádný bod, po porovnání všech dvojic prací se body sečtou a vyhodnotí 

pořadí prací [2]. 
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Motivace 

 Trvale se organizace snaží o vysokou úroveň výkonnosti pracovníků. Zvýšená 

pozornost se věnuje proto motivaci lidí. Cílem je zabezpečit a vytvořit pracovní prostředí, 

které napomáhá k dosahování požadovaných pracovních výsledků. Motivace zahrnuje, co má 

organizace dělat proto, aby zaměstnance povzbudili k využití svých schopností a dovedností, 

a tím vyvinuli svou snahu tak, aby podpořili splnění cílů a zároveň uspokojili své vlastní 

potřeby. Motivace také podporuje spokojenost s prací a vliv na dosahovaný výkon. 

Dobrovolná snaha zaměstnance,  který je řádně motivován, je stěžejní složkou organizace. 

Motivace zároveň udává směr, kterým by se měli pracovníci ubírat. V první řadě jsou 

zaměstnanci motivováni sami sebou, že zastávají práci, která uspokojuje jejich soukromé 

potřeby. Lidé mohou být motivováni prostřednictvím managementu, a to udělením pochvaly, 

povýšením či odměňováním. Vnitřní motivace zahrnuje aspekty, které uspokojují pocit 

důležitosti, využívání získaných dovedností, zajímavosti vykonávané práce a možnost 

pracovního postupu. Do vnější motivace patří navýšení mzdy, povýšení a zároveň tresty jako 

je odejmutí části platu nebo špatné hodnocení [2].      

2.5.2 Analýza tržních sazeb 

 Tržní sazba není přesně definovaný pojem. Existuje řada sazeb, které se vyplácejí 

různými zaměstnavateli a za stejnou práci, protože jsou různé přístupy k porovnávání 

vlastních sazeb se sazbami tržními. Platí to především u manažerských postů, kde se mohou 

povinnosti lišit, přestože název pozice je totožný. Odměna zaměstnance se bude výrazně lišit 

z důvodu kvality a hodnoty jedince pro podnik. Mzdová šetření se využívají jen k získávání 

indikace tržních sazeb.  

  

 Tato analýza je proces, který zajišťuje mzdové sazby pro srovnatelné práce na trhu 

práce, které slouží pro rozhodování o úrovních peněžních odměn v organizaci. Na jejím 

základě se společnost rozhoduje, jak by měly být vnitřní mzdové sazby srovnatelné s těmi 

vnějšími, jaké by mělo být postavení firmy na trhu práce [2]. 
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2.5.3  Stupně mzdové struktury  

 Pracovní místa můžeme dle významu zařazovat do stupňovitých struktur. Úrovně 

sazeb jsou ovlivňovány tržními sazbami. Mzdové struktury se skládají ze mzdových rozpětí, 

které jsou přiřazeny jednotlivým stupňům.  

  

 Strukturu stupňů tvoří hierarchie úrovní, ve kterých jsou umístěny skupiny prací, které 

jsou téměř srovnatelné. Stupně jsou definovány počtem a rozpětím, poskytují prostor pro růst 

mzdy na základě pracovního výkonu, schopností nebo přínosu. Mohou se využít pro některé 

práce či pozice individuální sazby, ve kterých není prostor pro zvyšování mzdy [2].   

2.6 Složky odměňování 

 Mezi základní složky odměňování patří: 

1)   základní a dodatečná peněžní odměna, 

2)   nepeněžní odměny (úspěch, ocenění, odpovědnost, uznání, osobní rozvoj), 

3)   zaměstnanecké výhody.  

 

 Celková odměna zahrnuje transakční odměny a relační (vztahové) odměny. 

Transakční odměna je hmotná hmatatelná odměna, tzn. peněžní odměna nebo zaměstnanecká 

výhoda. V případě relační odměny se jedná o vzdělání, rozvoj nebo zážitky z práce. Celková 

odměna tvoří vše, čeho si pracovníci váží a cení [7]. 

  

 Model celkové odměny zobrazuje Tab. 2.2, horní dva kvadranty s názvy peněžní 

odměny a zaměstnanecké výhody představují transakční odměny. Mají peněžní povahu a jsou 

důležité pro získávání a udržení zaměstnanců, mohou však být kopírovány konkurenčními 

firmami. Nepeněžní odměny odpovídají spodním dvěma kvadrantům, jsou důležité pro 

zvyšování hodnoty horních dvou kvadrantů. Organizace kombinuje hmotné a nehmotné 

odměny, v čemž tkví opravdová síla [2]. 
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Tab. 2.2 Model celkové odměny 

 

PENĚŽNÍ ODMĚNY  

(individuální, hmotné) 

- základní mzda/plat 

- zásluhová odměna 

- dlouhodobé pobídky 

- peněžní bonusy 

- akcie 

- podíly na zisku 

 

ZAMĚSTNANECKÉ VÝHODY 

(společné, hmotné) 

- dovolená 

- důchod 

- zdravotní péče 

- flexibilita 

 

Zdroj: [2] 

2.6.1 Základní peněžní odměna 

 Základní mzda je množství peněz, kterou tvoří sazba (tarif) za určitou práci 

či pracovní místo. Mění se dle úrovně práce nebo podle požadované kvalifikace. Tato odměna 

je ovlivněna vnitřními i vnějšími faktory. Vnitřní faktory se posuzují pomocí hodnocení 

práce. Vnější faktory se hodnotí dle sledování sazeb na trhu práce, popřípadě může být výše 

stanovena prostřednictvím kolektivního vyjednávání s odbory nebo na základě individuálních 

 

VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJ 

(individuální, nehmotné) 

- vzdělávání a rozvoj na pracovišti 

- řízení pracovního výkonu 

- vzdělávání a výcvik 

- rozvoj kariéry 

 

PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ 

(společné, nehmotné) 

- styl a kvalita vedení 

- základní hodnoty organizace 

- uznání 

- úspěch 

- právo pracovníků se vyjádřit 

- vytváření pracovních míst 

a rolí 

- kvalita pracovního života 

- řízení talentů 

- rovnováha mezi pracovním 

a mimopracovním životem 
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dohod. Základní mzda je považována za mzdu časovou, může být vyjádřena jako roční, 

měsíční, týdenní nebo hodinová sazba [1].   

 

 Trendy v oblasti odměňování v rámci základní mzdy: 

1) odměňování dovedností a schopností – má rostoucí trend, klade důraz na odměňování 

konkrétního zaměstnance, vyšší prioritu má odměňování za výsledky prostřednictvím fixní 

částky a variabilních odměn, 

 

2) nižší kladení důrazu na vnitřní spravedlnost odměňování – čím více je konkurenční trh 

práce, tím méně pozornosti společnosti věnují interní spravedlnosti odměňování, některé 

společnosti si nemohou dovolit vyplácet nadprůměrné základní mzdy, využívají proto 

nepeněžních odměn, aby si mohli dovolit kvalifikovanější zaměstnance, 

 

3) nespoléhat se na mzdová srovnání – čím dál více pracovních míst přestává být striktně 

konstruováno a způsoby vykonávané práce jsou variabilní, protože zaměstnanci stejné pozice 

mohou zastávat více rolí, které dělalo více pracovníků, 

 

4) široká tarifní pásma – velké množství zaměstnavatelů výrazně snížilo počet mzdových 

tříd a zároveň zavedli širší tarifní pásma, dokáží přilákat a udržet kvalitní pracovníky a to tím, 

že umožňují růst v rámci širších mzdových pásem, podporují přesun zaměstnanců mezi 

pozicemi na stejné úrovni [4].  

 

 Minimální mzda garantuje nejnižší povolenou mzdu, kterou zaměstnavatel může 

pracovníkům udělit v pracovním poměru, stejně tak i ve vztazích založených na dohodách 

o pracích konaných mimo pracovní poměr. Minimální mzda je ustanovena zákoníkem práce 

[14]. 

 

Minimální mzda – „nejnižší přípustná výše odměny za práci, výše základní sazby činí nejméně 

7 955 Kč za měsíc nebo 48,10 Kč za hodinu“ [22]. 

 

 Do mzdy se nezahrnuje odměna za práci přesčas, příplatek za svátek, za noční práci, 

za práci ve ztíženém pracovním prostředí, za práci o víkendu. Základní sazbu minimální 

mzdy stanoví vláda nařízením s účinností od počátku kalendářního roku s přihlédnutím 

k vývoji mezd a spotřebitelských cen. V nařízení vlády je stanovena nejen základní sazba 



 

 21 

minimální mzdy, ale také hodinová sazba, měsíční sazba pro stanovenou týdenní pracovní 

dobu 40 hodin [14].  

2.6.2 Nepeněžní a zásluhová odměna 

 Tato odměna neobsahuje žádné přímé platby a vyplývá z práce samotné, jedná 

se o pocit úspěšnosti, uznání, pochvaly, prostor pro využití svých vlastních nápadů a jejich 

realizace, poskytování vzdělání, příležitost k pracovnímu postupu.  

 

 Zásluhovou mzdu lze poskytovat za pracovní výkon, schopnosti, přínosy, dovednosti 

nebo zkušenosti. Lze přidat k základní mzdě, provázat se s ní. Pokud není tato peněžní 

odměna provázána se základní, pak se označují jako proměnlivé peněžní odměny.  

  

 Poskytuje odpověď na to, co firma oceňuje a za co je ochotna platit. Individuální 

odměny se vztahují k peněžnímu odměňování výkonu, přínosu, schopností a dovedností 

jednotlivých zaměstnanců. Odměna podle délky zaměstnání se může také řadit k zásluhovým 

odměnám. Lze ji poskytovat i týmu, nebo na základě výkonu celé organizace.  

 

 Odměna dle výkonu se řadí mezi nejčastěji využívané způsoby oceňování 

zaměstnanců. Odměna podle přínosu je kombinací odměny za výkon a schopnosti, využívá se 

ve vysoké míře, přestože není na scéně příliš dlouho. Odměna podle délky zaměstnání 

se vyskytuje převážně ve veřejném a dobrovolném sektoru, ale týmové odměňování ani 

odměna dle schopností se příliš nevyužívají [2].   

2.6.3 Zaměstnanecké výhody a Cafeteria systém 

 Zaměstnanecké výhody jsou formy odměn, které firma poskytuje svým 

zaměstnancům, protože pro ni pracují. Tyto výhody nebývají závislé na výkonnosti 

pracovníka ve společnosti. Při jejich poskytování se přihlíží na funkci či postavení pracovníka 

ve firmě, k délce pracovního poměru ve firmě a zásluhám.  

 

Zaměstnanecké výhody se člení na 3 skupiny: 

1) výhody sociální povahy – životní pojištění hrazené zaměstnavatelem (celé nebo část),  



 

 22 

2) výhody mající vztah k práci – stravování, vzdělávání hrazené firmou, levnější 

produkty firmy, 

3) výhody spojené s postavením ve firmě – bezplatné bydlení, nárok na oděv, služební 

telefon, služební vůz pro vedoucí pracovníky atd.  

 

 Pokud mají mít zaměstnanecké výhody kladný dopad na pracovníky a jejich motivaci, 

vedení společnosti by mělo vědět, kterým výhodám pracovníci dávají přednost. Díky různým 

preferencím zaměstnanců se začíná v současné době nabízet volný systém zaměstnaneckých 

výhod tzv. cafeteria systém, kdy si pracovník vybírá balíčky výhod podle svých vlastních 

preferencí [12].  

 

 Cílem Cafeteria systému je nabídnout zaměstnancům nefinanční benefity. 

Zaměstnanec si může vybrat dle svých potřeb a zájmů svůj balíček benefitů a to ve výši, který 

je stanoven na jeho pracovní pozici. Největším přínosem tohoto systému je možnost 

samostatného výběru, který je pracovníkovi tzv. šitý na míru, čímž by měl dostatečně 

uspokojit své očekávané potřeby nefinančních benefitů [9].   

2.6.4 Řízení a hodnocení pracovního výkonu 

 Pracovní výkon definuje očekávání, které se týká individuálního výkonu a přínosu, 

poskytuje pravidelnou zpětnou vazbu, posuzuje pracovní výkon a začleňuje se do zlepšování 

pracovních výkonů, vzdělávání a osobního rozvoje. Je to nástroj zabezpečování nepeněžního 

motivování a může být také podkladem pro rozhodování o zásluhové peněžní odměně [2].  

  

 Pracovní výkon pracovníka tvoří schopnosti, motivace a podmínky zaměstnanců 

k výkonu sjednané práce a dosažení požadovaného pracovního výkonu. Řízení pracovního 

výkonu je nekončící činnost vedoucích pracovníků, která směřuje k uskutečnění cílů 

organizace prostřednictvím dosažení očekávaných pracovních výkonů zaměstnanců. 

Nástrojem řízení pracovníka je průběžné hodnocení, poskytování hodnotící informace, která 

se měří na výsledky práce i chování zaměstnance, zároveň tak i na schopnosti a podmínky 

pracovníka.  

 

 Hodnocení pracovního výkonu navazuje na řízení. Práce se nejčastěji hodnotí za rok, 

kdy manažer a zaměstnanec společně projednávají dosažení dohodnutých pracovních cílů. 
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Pracovník má možnost se vyjádřit ke všem skutečnostem, které v průběhu hodnocení nastaly. 

V případě chyb či nedostatků se společně dohodnou o nápravě a zlepšení pracovního výkonu. 

Součástí je také rozvoj schopností a dosahování potřebné motivace s vytvářením příznivých 

pracovních podmínek k vykonávání práce. Výsledky hodnocení slouží k dohodě o pracovním 

výkonu v budoucnosti, k rozhodování vedoucího v oblasti vzdělávání zaměstnance a jeho 

odměňování. Proces řízení pracovního výkonu se tak neustále opakuje [14].   

2.7 Řízení systému odměňování 

 Řízení systému odměňování je složitá záležitost, která má 7 následujících částí [2]: 

1) Příprava a použití prognóz a rozpočtů. Rozpočty odměn se zabývají celkovými 

mzdovými náklady a růstem odměn. Mzdový rozpočet určuje rozmístění a využití lidských 

zdrojů, které jsou potřebné k dosažení podnikových cílů. Tvoří velkou část hlavního rozpočtu 

společnosti, je založen na plánovaných úrovních činností, které určují počet potřebných 

pracovníků. Roční mzdový rozpočet je vyjádřen z počtu osob, které budou zaměstnány a ze 

mzdových sazeb, podle kterých budou během roku vypláceny. Tento rozpočet zahrnuje také 

náklady na zaměstnanecké výhody a příspěvky zaměstnavatele na povinné pojištění.  

 

2) Hodnocení systému odměňování. Měl by být pravidelně prověřován, aby byl efektivní, 

vytvářel přidanou hodnotu. Posuzuje názory, jaký na systém mají jeho hlavní uživatelé a ti, 

kteří jsou  jeho účinkům vystaveni. Tento postup vede ke zjištění silných a slabých stránek 

systému a k posouzení toho, co je potřeba udělat a proč. Fungování systému odměňování 

by mělo neustále sledovat personální oddělení pomocí auditů, srovnávací analýzy a analýzy 

přirozených úbytků v částce vyplácených mezd. Je potřeba analyzovat údaje o povyšování 

a zvyšování kvalifikace a o vyplácených částkách na základě systémů odměňování podle 

výkonu a jejich vlivu na výsledek.       

 

3) Úpravy mezd. Mzdové úpravy mohou být všeobecné nebo úpravy vyjednané s odbory 

nebo individuální úpravy. Jedná se o nejviditelnější stránky řízení odměňování, jsou 

důležitým nástrojem pro realizaci politiky odměňování organizace. Zaměstnanci očekávají, 

že všeobecné úpravy udrží kupní sílu mezd tím, že budou kompenzovat zvyšování životních 

nákladů. Požadují, aby výše jejich mezd byla srovnatelná s tou, kterou by si mohli vydělat u 

konkurenčních firem. Pracovníci chtějí, aby byli za odvedenou práci slušně a spravedlivě 

odměňováni. K všeobecným mzdovým úpravám dochází, když se pracovníkům zvyšují mzdy 
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v reakci na obecný pohyb tržních sazeb. Některé organizace se však úpravám mezd vyhýbají, 

protože tvrdí, že odměny jsou individuální záležitostí a měla by se brát v úvahu osobní 

přispění zaměstnanců a to, na kolik jsou ceněni na trhu.    

 

4) Kontrola by měla být založena na jasně definované a srozumitelné mzdové struktuře a na 

zvláštních pokynech a rozpočtech pro mzdové úpravy. Kontrola bude snazší, pokud budou 

jasně definované postupy pro zařazování prací do skupin a stanovování mzdových sazeb. 

Mimo jiné je potřeba jasně vymezit stupně pravomocí na každém stupni řízení při 

rozhodování o mzdových sazbách a o zvýšení mezd. Kontrola je založena na personálním 

útvaru, který je schopen monitorovat uplatňování politiky odměňování a poskytovat potřebné 

informace a rady, aby tyto úkoly mohli manažeři plnit.  

 

5) Postupy při odměňování jsou vhodné k zabezpečení a monitorování realizace politiky 

řízení odměňování. Součástí jsou metody stanovení mzdy při jmenování, nebo povýšení 

a řešení odchylek.. Týkají se způsobů odvolávání se proti zařazení práce do třídy nebo proti 

rozhodnutí o mzdě, nejčastěji prostřednictvím normálních postupů pro odvolávání se platných 

v organizaci.  

 

6) Odpovědnost za řízení odměňování. Linioví manažeři stále více mají odpovědnost 

za rozhodování o mzdách, především individuálních mzdových úprav. Může nastat nesoulad 

nebo nedůslednost mezi rozhodnutími jednotlivých manažerů, zaujatost a nelogické rozložení 

odměn. Mnozí manažeři mají tendenci nediferencovat výkony jednotlivých členů svého 

pracovního kolektivu. Může nastat situace, kdy hodnocení může být soustředěno kolem středu 

a velmi málo pracovníků je hodnoceno jako dobří nebo naopak ti horší. Přenesení 

odpovědnosti odměňování na manažery je žádoucí, ale musejí být dokonale informováni 

jakým způsobem by měli odměňování chápat. Je potřeba zdůraznit dosažení spravedlnosti 

a rozumné míry shody a důslednosti v celé organizaci, čímž by mělo být dosaženo potřebným 

zaškolením v oblasti odměňování. Nápomocné jsou počítačové informační systémy, které 

usnadňují předkládání návrhů personálnímu útvaru a jejich sledování. Monitorování je možné 

snížit za předpokladu, že manažeři prokáží, že jsou schopni vykazovat dobrá mzdová 

rozhodnutí.      

 

7) Komunikace s pracovníky. Systém odměňování je sdělení pro pracovníky, co organizace 

považuje za důležité, když hodnotí lidi v jejich pracovních pozicích. Je potřeba kolektivně 
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pracovníky informovat o politice a praxi odměňování v organizaci a individuálně, jaký 

má dopad na každého zaměstnaného.  

 

 Obecné informace, které by pracovníci měli znát: 

- mzdová struktura – stupně a mzdová rozpětí, 

- politiku odměňování – poskytování výhod a postupů, 

- struktura zaměstnaneckých výhod, 

- metody zařazování prací do tříd – systém hodnocení práce a jak se používá, 

- mzdový postup – jak se zvyšují mzdy v rámci struktury a jak se přijímají mzdová 

rozhodnutí, 

- systémy odměňování podle výkonu – individuální, týmové nebo celopodnikové a jaký 

užitek z nich zaměstnanci mohou mít, 

- odměňování podle dovedností nebo schopností, 

- řízení pracovního výkonu – jak procesy řízení pracovního výkonu fungují a jakou úlohu 

v něm hrají manažeři a pracovníci, 

- vývoj a iniciativy v odměňování [2].    

2.8 Důvody pocitu podhodnocení 

 Je mnoho důvodů, proč se zaměstnanci cítí být nedostatečně finančně ohodnoceni 

nebo cítí nedostatek uznání.  

 

K nejběžnějším důvodům patří: 

- výkonný zaměstnanec je placen stejně nebo méně než ostatní pracovníci na podobných 

pozicích, 

- pracovitému zaměstnanci měla být dávno zvýšena mzda, 

- výkonný zaměstnanec je placen stejně či hůře než ostatní pracovníci na podobných pozicích 

v konkurenčních společnostech, 

- neexistují žádné nabízené odměny a bonusy nebo tvoří méně než 10% základní mzdy,  

- méně výkonným zaměstnancům je mzda zvyšována stejně jako těm výkonným a jsou 

odměňováni stejnými bonusy,  

- noví zaměstnanci dostávají vyšší mzdu než ti, kteří jsou ve společnosti již léta, 

- zaměstnanec nebyl za poslední 3 měsíce oceněn vyjádřením spokojenosti nadřízeného s jeho 

výkonem, 
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- pracovník má pocit, že je průměrně výkonný, jeho standardní výkon je považován 

za samozřejmý, 

- nově přijatí zaměstnanci jsou přehlíženi a nezapadají do kolektivu, 

- výkonný pracovník byl opomenut při povyšování, 

- pracovník má pocit, že jsou jeho schopnosti a dovednosti zneužívány ze strany nadřízeného, 

- zaměstnanci nedisponují správnými nástroji či prostředky k plnohodnotnému provádění své 

práce, 

- výkonní pracovníci pracují ve stísněném, hlučném, chladném nebo špinavém prostředí [4].   

2.9 Metody použité v diplomové práci 

 Tato podkapitola zahrnuje metody, které byly v diplomové práci využity. Cílem práce 

je analýza systému odměňování ve vybrané společnosti. Dalším úkolem je zjištění do jaké 

míry jsou zaměstnanci s nastaveným systémem spokojeni a v jakém rozsahu se cítí být 

informováni. Výsledkem práce jsou doporučení, která by vedla ke zlepšení dosavadního 

systému odměňování.  

2.9.1 Sběr sekundárních dat 

 V prvé řadě je potřeba získat přehled nad danou problematikou v obecném pojetí, 

k čemuž slouží správný výběr literatury. Získané informace z teoretického úseku budou 

následně uplatněny na vybraný podnik. Dále je nutné se blíže seznámit se společností, provést 

její charakteristiku a přiblížit ekonomická data podniku. Primární data budou získána 

především z interních materiálů společnosti a na základě rozhovoru s personálním ředitelem 

společnosti.   

2.9.2 Sběr primárních dat  

 Analýza systému odměňování bude provedena prostřednictvím dotazníkového šetření, 

jemuž bude podrobena skupina pracovníků z vybraných úseků společnosti, čímž budou 

sesbírána primární data. Metoda dotazníkového šetření je zvolena z důvodu nenáročnosti 

vyplnění.  

 

 Získaná data budou zapsána pomocí počítačového programu MS Excel do datové 

matice prostřednictvím kódů. Tato matice bude graficky zpracována dle třídění prvního 
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stupně s využitím tabulek četností. Pomocí třídění druhého stupně budou prověřeny závislosti 

otázek začleněných do dotazníku. Následně u vybraných znaků bude proveden test statistické 

závislosti. 

 

 Statistické závislosti byly ověřovány za pomoci kontingenčních tabulek. Kontingenční 

tabulka je dvourozměrná tabulka, která se využívá pro sledování dvou kvalitativních znaků. 

Uvnitř tabulky jsou uvedeny četnosti kombinací variant obou sledovaných znaků. Pro 

testování závislosti dvou znaků se využívá chi-kvadrát test. 

 

 Úkolem chi-kvadrát testu je rozhodnout, zda jsou dva znaky na sobě závislé či nikoliv. 

Nulová hypotéza H0 nám říká, že porovnávané znaky jsou nezávislé. Naopak hypotéza H1 

říká, že oba znaky jsou na sobě statisticky závislé. Ke zhodnocení, jestli jsou nebo nejsou 

četnosti nij shodné s hypotézou H0 ohledně nezávislosti porovnávaných znaků, je potřeba 

vytvořit očekávané četnosti eij (četnosti, které by tabulka obsahovala v případě nezávislosti 

dvou znaků).  

 

Empirická četnost nij, tedy pravděpodobnost výskytu se vypočítá:     
2
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r – počet řádků kontingenční tabulky 

c – počet sloupců kontingenční tabulky 

 

Při předem stanovené hladině významnosti 95 % mohou nastat tyto situace: 

K<0,05  přijímáme hypotézu H1 - významná statistická závislost 2 testovaných znaků   

K>0,05 přijímáme hypotézu H0 - nevýznamná statistická závislost 2 testovaných znaků. 
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2.9.3 Metoda analýzy a syntézy 

 Analýza znázorňuje rozdělení celkového systému na jednotlivé úseky. Tento rozbor 

se člení na jednotlivé prvky, zobrazuje jejich hierarchii a zákonitosti uspořádání. V rámci 

analýzy se zjišťují rysy prvků a vzájemná komunikace mezi nimi. Analýza odhaluje podstatné 

a nepodstatné úkazy, a zároveň rozlišuje vazby dlouhodobé od těch, které patří 

k příležitostným.  

 

 Metoda syntézy naopak vyjadřuje postup, který směřuje ke kompatibilitě získaných 

výsledků, které byly zjištěny během analýzy. Metoda syntézy a analýzy společně úzce 

souvisí, protože systém je potřeba nejdříve rozložit na menší části a poté vyhodnotit. 

Posouzená zjištění je nutné společně shromáždit a vytvořit tím opětovně komplexní systém, 

který je tvořen novými zjištěními.  

2.9.4 Metoda indukce a dedukce 

 Metoda indukce je označována jako metoda subjektivní, která se využívá při 

kterémkoliv sledování určitého jevu. Každý jedinec si může vytvořit svůj vlastní náhled 

o určitých skutečnostech. Výsledků indukce je nalezeno více, dle počtu osob, které daný jev 

sledují. Tyto výsledky jsou nazývány hypotézami. Předpokladem využití dedukce je důkladné 

vyjádření poznatků teorie a modelů, které objasňují veškerá data. Dedukce je vyjádření 

logického verdiktu, který je vytvořen na základě jedné nebo více subjektivně vyjádřených 

hypotéz.   
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3 CHARAKTERISTIKA VYBRANÉHO PODNIKU 

 Společnost DEZA, a. s. sídlí ve Valašském Meziříčí, její náplní je výroba 

aromatických uhlovodíků a dalších chemických látek. S téměř 120letou tradicí se společnost 

řadí rozsahem výrobního programu mezi významné chemické podniky ve skupině Agrofert. 

DEZA, a. s. je významný zaměstnavatel v regionu, zaměstnává téměř 1 000 zaměstnanců. 

Snaží se o neustálou obnovu a modernizaci výrobních technologií, díky nimž se snaží 

snižovat vliv výroby na životní prostředí [19].  

 

 Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku: 

- výroba elektřiny, 

- distribuce elektřiny, 

- výroba tepelné energie, 

- rozvod tepelné energie, 

- obchod s elektřinou, 

- výroba a zpracování paliv a maziv, 

- výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků 

a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce 

toxické a toxické, 

- podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady, 

- technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany, 

- silniční motorová doprava nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší 

povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, 

- silniční motorová doprava nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší 

povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, 

- silniční motorová doprava vnitrostátní příležitostná osobní, 

- opravy silničních vozidel, 

- hostinská činnost, 

- čištění a praní textilu a oděvů, 

- montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny, 

-  montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení, 

- činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence. 
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 Společnost své produkty prodává po celém světě. K čemuž slouží i vlastní překladištní 

terminál v polském přístavu Swinoujscie. DEZA, a. s. klade velký důraz na ochranu životního 

prostředí, má zaveden systém řízení jakosti podle normy ISO 9001-2000. Od roku 1996 

společnost plní Program Odpovědné podnikání v chemii – Responsible Care [17].    

3.1 Historie společnosti 

 Roku 1892 vznikl závod na destilaci dehtu Julia Rütgerse v Ostravě. O 13 let později 

byl vybudován závod na komplexní zpracování dehtu a benzolu z koksoven ostravsko-

karvinské oblasti. Během roku 1921 se ze závodu stala Komanditní společnost Julius Rütgers. 

Na počátku druhé světové války došlo k znárodnění společnosti a rok poté – 1946, Ostravské 

chemické závody se staly národním podnikem. O 4 roky později se společnost přejmenovala 

na Urxovy závody.  

  

 Výstavba nového závodu ve Valašském Meziříčí proběhla během roku 1960, kde 

o 7 let později bylo přeneseno sídlo společnosti. Po revoluci vznikla samostatná akciová 

společnost DEZA, a. s. Roku 1994 byla zastavena výroba sazí, která byla převedena 

do společného podniku CS CABOT, spol. s r. o. Dále byla také zastavena výroba 

v ostravském závodě. Významným krokem bylo začlenění společnosti do skupiny Agrofert,  

což se stalo roku 1999. Během 6 let se stal Agrofert Holding, a. s. jediným akcionářem 

společnosti DEZA, a. s. [18].   

Obr. 3.1 Vstupní areál společnosti po roce 1960 

  

 

 

 

 
Zdroj: Interní materiály společnosti 
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3.2 Organizační struktura společnosti 

 Obr. 3.2 zobrazuje organizační strukturu společnosti a níže jsou podrobněji popsány 

jednotlivé úseky, kterými firma disponuje. 

 

Obr. 3.2 Schéma organizační struktury společnosti DEZA, a. s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Interní materiály společnosti  

 

Úsek zabezpečuje celkový výkon činností, které jsou spojené s plněním základních 

funkcí společnosti. V čele úseku je odborný ředitel, který je oprávněn zastupovat společnost 

v odborně příslušných záležitostech, s výjimkou jednání v záležitostech, které si vyhradil sám 

generální ředitel společnosti. 

 

Provoz je souhrn pracovišť, které jsou výrobkově a technologicky organizovány. 

Obstarává výrobu příslušného sortimentu v potřebném množství, kvalitě a časové etapě. 

V čele provozu je vedoucí provozu, který je oprávněn jednat jménem společnosti s externími 

organizacemi v rozsahu stanoveném organizačním řádem a řídícími akty. 
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Provoz Organik zabezpečuje řízení a plnění výrobní, technické, ekonomické 

a personální funkce v rozsahu své působnosti. Ve vedení provozu je vedoucí provozu, který 

jedná jménem společnosti, v rozsahu vymezeném organizačním řádem a řídícími jednotkami  

společnosti. 

 

Odbor zastává činnosti, které zajišťují provádění stanovené funkce na úrovni vedení 

společnosti.  Může být členěn na oddělení. Vedoucí odboru je oprávněn zastupovat společnost 

v odborných záležitostech, pokud si toto právo nevyhradil generální ředitel, popřípadě 

odborný ředitel. 

 

Výrobna je celek pracovišť výrobkově a technologicky organizovaných. Ve vedení 

výrobny je vedoucí výrobny. Oddělení zajišťuje samostatnou část působnosti odboru nebo  

odborného úseku. V čele oddělení je vedoucí oddělení. 

3.3 Výroba a další součásti společnosti 

 DEZA, a. s. Valašské Meziříčí zpracovává černouhelný dehet a surový benzol, 

vedlejší produkty z koksování uhlí, ze kterých vyrábí množství produktů s širokým 

uplatněním. Výstupy společnosti se využívají mj. v jaderné technice a elektrotechnice – 

černouhelné dehtové smoly. Mezi barviva a pigmenty, které vyrábí patří např. benzen, dalšími 

výrobky jsou různá změkčovadla, nátěrové hmoty, desinfekční činidla (fenol, naftalen…) 

a další [17].   

  

 Součástí společnosti DEZA, a. s. je akreditovaná servisní analytická laboratoř, která 

provádí identifikaci a kvantifikaci složení surovin, meziproduktů a finálních výrobků 

společnosti. Zkušení odborní pracovníci i moderní analytické přístroje a zařízení jsou pro 

společnost naprostou samozřejmostí. Laboratoř je akreditována u Českého institutu 

pro akreditaci o. p. s. v oblasti odběru a analýz vybraných organických sloučenin 

a polyaromatických uhlovodíků pro účely měření pracovního ovzduší.   

  

 Hasičský záchranný sbor podniku je zřízen na základě zákona o požární ochraně, 

zabezpečuje preventivní i represivní oblast požární ochrany a oblast ochrany obyvatelstva tzv. 

civilní ochranu a navrhuje opatření ke snížení požárního rizika.  
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Zisk společnosti před zdaněním
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 Významnou součástí podniku je také provoz energetiky, který zajišťuje dodávku 

různých energií, mezi které patří teplo ve formě páry a horké vody, elektrická energie, tlakový 

vzduch, zemní plyn a dusík [19]. 

3.4 Ekonomické ukazatele společnosti 

 V následujícím Obr. 3.3 je zobrazen zisk společnosti DEZA, a. s. před zdaněním. 

Od roku 2008 zisk společnosti narostl během dvou let až čtyřnásobně. Lepší výsledek 

hospodaření však společnost zaznamenala v letech 2010 a 2011. Výrazný pokles společnost 

zaznamenala v roce 2012 v období hospodářské krize, a to z důvodu nižší dostupnosti 

surovin.  

 

Obr. 3.3 Zisk společnosti před zdaněním 

Zdroj: Interní materiály společnosti 

 

 Ve srovnávaných letech 2007 – 2011 se tržby za prodej výrobků a služeb pohybovaly 

mezi 7 a 8 tisíci mil. Kč, pouze v roce 2009 společnost vykazovala tržby mnohem nižší, což 

bylo způsobeno především hospodářskou krizí viz Tab. 3.1. Z tabulky vyplývá zajímavá 

skutečnost, že v období krize byla průměrná mzda zaměstnanců vyšší než v roce 2007, kdy 

společnost vykazovala vyšší tržby za prodej výrobků a služeb a to o více než 3 400 mil. Kč 

oproti roku 2009, současně byly tržby z exportu v roce 2007 téměř dvojnásobné než v roce 

2009.  
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Tab. 3.1 Základní finanční a obchodní ukazatele společnosti  

 
Zdroj: Interní materiály společnosti  

 

 Rok 2011 vykazoval ve všech sledovaných ukazatelích výnosnosti včetně tržeb oproti 

roku předešlému mírný pokles. Tato situace nastala díky nižšímu čistému zisku. Hodnocení 

rentability v roce 2011 bylo nejpříznivějším obdobím viz Tab. 3.2. Doby obratu kapitálu 

a dlouhodobého majetku se zkracují, což znamená zvýšenou efektivnost. Ukazatelé likvidity 

se v porovnání s rokem 2010 v průběhu roku 2011 výrazně snížily. Celková zadluženost 

společnosti v roce 2010 výrazně klesla a v následujícím roce mírně vzrostla v důsledku 

čerpání úvěru. Čistý pracovní kapitál značně narostl od roku 2008 a stále má rostoucí 

tendenci, čímž vzniká prostor pro hrazení krátkodobých závazků.     
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Tab. 3.2 Ukazatelé finanční analýzy 

 

Zdroj: Interní materiály společnosti  
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4 Provedení analýzy systému odměňování ve vybraném podniku 

 V této kapitole je blíže charakterizován mzdový systém společnosti DEZA, a. s. 

včetně příplatků a ostatních odměn. Konkrétněji jsou popsány také zaměstnanecké benefity, 

které v současnosti organizace poskytuje svým zaměstnancům. V následujících podkapitolách 

je popsána metodika, kterou byla provedena analýza systému odměňování, způsob výběru 

dotazovaných respondentů a zpracované výsledky dotazníkového šetření. Tato část 

je uzavřena shrnutím zjištěných údajů dotazníkového průzkumu.    

4.1 Mzdy ve společnosti 

 Každý zaměstnanec společnosti má právo na mzdu za vykonanou práci. Mzda 

vyjadřuje cenu práce. Za mzdu se považuje peněžité plnění nebo plnění peněžité hodnoty, 

které je poskytované zaměstnanci za práci. Mzdou nejsou náhrady mzdy, odstupné, výnosy 

z akcií nebo obligací, cestovní náhrady, odměny za pracovní pohotovost. Práva a povinnosti 

při poskytování mzdy jsou upraveny zákonem a kolektivní smlouvou. 

  

 Zaměstnanci se zařazují do kategorie dělnických profesí nebo technicko-

hospodářských funkcí. Zaměstnanci, kromě těch, se kterými byla sjednána smluvní mzda, 

se zařazují podle vykonávané práce do 12 tarifních stupňů viz Kvalifikační katalog pro 

odměňování zaměstnanců v DEZA, a. s. Valašské Meziříčí č. Q 26, což je řízená organizační 

směrnice generálního ředitele. Charakteristiky tarifních stupňů jsou stanoveny jednotně 

a obecně, zařazení zaměstnanců provádí vedoucí vnitřní  organizační jednotky. Tento katalog 

je uložen v odboru řízení jakosti, v odboru ekonomiky práce a mezd a u vedoucích úseků, 

kteří jsou povinni na požádání zaměstnance jej předložit k nahlédnutí.  

4.1.1 Základní a smluvní mzda 

 Základní mzdou ve společnosti je časová forma mzdy. V následující Tab. 4.1 jsou 

uvedeny mzdové tarify v jednotlivých tarifních stupních. 
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Tab. 4.1 Mzdové tarify v jednotlivých tarifních stupních  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Interní materiály společnosti  

 

 Měsíční tarifní mzda je vyplácena zaměstnanci při odpracování stanovené zákonné 

pracovní doby. V případě zkrácené pracovní doby přísluší zaměstnanci tarifní mzda, která 

odpovídá této kratší pracovní době. Tab. 4.2 zobrazuje procentní rozložení složek tarifní 

mzdy zaměstnance. 

 

Tab. 4.2 Struktura tarifní mzdy pro rok 2012 

Složka mzdy Kč % z průměrné mzdy 

Základní mzda 16 219 61,6 

Příplatky 3 714 14,1 

Měsíční výkonnostní odměny 2 595 9,9 

Bonusy (podíl na VH) 3 788 14,4 

Průměrná mzda celkem 26 316 100,0 

Zdroj: Interní materiály společnosti  

 

 Smluvní mzda se sjednává písemně měsíční částkou v Kč. K této mzdě lze dohodnou 

i další podmínky a výši roční odměny závislé na hospodářském výsledku společnosti, popř. 

závislosti její části na výsledku hospodaření řízeného úseku. Smluvní mzda je vyplácena 

okruhu zaměstnanců, který navrhuje vedení akciové společnosti a schvaluje jej 

představenstvo. Rozšíření funkcí, jimiž je vyplácena smluvní mzda, je možno během platnosti 

kolektivní smlouvy měnit na základě rozhodnutí vedení společnosti po projednání s odbory.  

Tarifní stupeň Měsíční tarif v Kč 
1 10 690,- 
2 11 550,- 
3 12 550,- 
4 13 530,- 
5 14 610,- 
6 15 930,- 
7 17 360,- 
8 18 910,- 
9 20 780,- 

10 22 730,- 
11 24 980,- 
12 27 610,- 
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Při stanovení smluvní mzdy se zhodnotí: 

- odbornost, kvalifikace a pracovní výsledky zaměstnance, 

- složitost a náročnost práce,   

- potřeba diferenciace výdělku, náročnost stanovených úkolů apod. 

 

Pro letošní rok 2013 jsou smluvní mzdy vypláceny u těchto funkcí:  

- generální ředitel, 

- odborní ředitelé, 

- vedoucí provozů a jejich zástupci, 

- vedoucí odborů, 

- vedoucí výroben včetně údržby, 

- vedoucí oddělení, 

- specialisté, 

- denní mistři, 

- ostatní individuální profese (funkce). 

 

 Následující Obr. 4.1 zobrazuje průměrné mzdy zaměstnanců společnosti DEZA, a. s., 

průměrné mzdy Svazu chemického průmyslu České republiky a průměrné mzdy v České 

republice. Z Obr. 4.1 je patrné, že ve všech uvedených letech (2008 – 2012) průměrná mzda 

zaměstnanců sledované společnosti převyšuje jak průměrnou mzdu ČR, tak i průměrnou 

mzdu chemického průmyslu v rámci ČR. Zjištěná skutečnost vyjadřuje dlouhodobý trend 

spolehlivosti podniku, který vyplácí vyšší mzdy, čímž si v povědomí potenciálních 

zaměstnanců buduje pověst sociální jistoty zaměstnání.  
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Zdroj: Vlastní zpracování interních materiálů společnosti, ČSÚ a interních zdrojů SCHP 

4.1.2 Minimální mzda a převedení na jinou práci 

 Minimální mzda ve společnosti představuje 1. tarifní stupeň hrubé mzdy při 

odpracování plné pracovní doby, tato částka činí 10 690 Kč, při individuálním zkrácení 

pracovní doby se částka úměrně mění. Minimální mzda nezahrnuje mzdu za práci přesčas, 

příplatky za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém prostředí, příplatek za směnnost, diferenční 

příplatek a mzdová zvýhodnění.  

 

 V případě, že je zaměstnanec převeden na práci, při níž přísluší nižší mzda, přísluší 

mu po dobu převedení doplatek ke mzdě do výše jeho průměrného výdělku a mimořádné 

mzdové dorovnání.  

 

Důvody převedení zaměstnance: 

-  ohrožení nemocí z povolání, 

- karanténní opatření, které bylo uloženo podle předpisu o péči o zdraví lidu, 

- odvrácení živelné události nebo jiné hrozící nehody nebo ke zmírnění jejích bezprostředních 

následků, 

- přerušení práce způsobené nepříznivými povětrnostními vlivy, 

- nezbytné provozní potřeby zaměstnavatele, včetně odstranění následků havárií a poruch 

provozních zařízení, 

- těhotná žena převedená z nepřetržitého provozu na ranní směny, a to i na vlastní žádost. 
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 Pokud společnost vykazuje vážné provozní důvody, pro které nemůže přidělovat 

zaměstnanci práci, náleží mu náhrada mzdy ve výši 90% průměrného výdělku. Nemůže-li 

zaměstnanec vykonávat svou práci v důsledku přerušení práce způsobené nepříznivými 

povětrnostními vlivy, a nebyl-li převeden na jinou práci, přísluší mu náhrada mzdy ve výši 

80 % jeho průměrného výdělku. V případě překážky na straně zaměstnavatele, je poskytována 

zaměstnanci náhrada mzdy ve výši 60 % průměrného výdělku. 

4.2 Příplatky ke mzdě 

 Následující podkapitola zahrnuje všechny příplatky ke mzdě, které vybraná společnost 

Deza, a. s. poskytuje.  

4.2.1 Příplatky za přesčas 

 Za práci přesčas, která je nařízená společností nebo konaná s jejím souhlasem, 

poskytuje zaměstnavatel po dohodě náhradní volno, hodina práce přesčas = hodina 

náhradního volna. U náhradního volna za práci ve svátek se poskytuje náhradní volno ve výši 

za 1 hodinu přesčasu 2 hodiny náhradního volna, za takto poskytnuté náhradní volno přísluší 

zaměstnanci náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku.  

  

 Zaměstnanci, kterému nebylo poskytnuto náhradní volno, přísluší mu za práci přesčas 

dosažená mzda zvýšená o 30 % průměrného výdělku, pokud se však jedná o práci přesčas 

v noci nebo v den nepřetržitého odpočinku, přísluší zaměstnanci mzda zvýšená o 60 % 

průměrného výdělku – pokud jde o přesčas ve svátek, zaměstnanci přísluší mzda zvýšená 

o dvojnásobek průměrného výdělku.   

4.2.2 Příplatky za svátek 

 Při práci ve svátek má zaměstnanec nárok na mzdu a náhradní volno v rozsahu práce 

konané ve svátek, které mu bude poskytnuto nejpozději do konce třetího kalendářního měsíce 

následujícího po výkonu práce ve svátek nebo v jinak dohodnuté době. V případě 

neposkytnutí v mimořádných případech zaměstnanci náhradní volno v uvedené době tří 

kalendářních měsíců po výkonu práce ve svátek, přísluší mu zvýšená mzda - dosažené mzdě 

ve výši jednonásobku jeho průměrného výdělku místo náhradního volna v rozsahu práce 

konané ve svátek.   
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4.2.3 Příplatky za směnnost 

 Zaměstnanci směnující v nepřetržitém pracovním režimu dle harmonogramu směn, 

poskytuje zaměstnavatel paušální příplatek ve výši 2 910 Kč měsíčně. Zaměstnancům, kteří 

směnují v třísměnném provozu (ranní, odpolední, noční v pondělí až pátek) 

dle harmonogramu směn poskytuje zaměstnavatel paušální příspěvek ve výši 2 055 Kč 

měsíčně.  

   

 Zaměstnanci pracující v rámci týdenní pracovní doby na odpolední a noční směně, 

případně v sobotu a neděli, přísluší mu za každou odpracovanou hodinu 1/129 směnového 

příplatku. Odpolední směnou se rozumí doba od 14:00 do 22:00 hodin, noční od 22:00 do 

6:00 hodin.    

4.2.4 Příplatky za práci ve výškách, za riziko a diferenčních 

podmínkách 

 Při práci ve výškách nad 10 m je zaměstnanci poskytován příplatek za každou hodinu 

odpracovanou v polohách bez pracovních plošin ve výši 3 Kč/1 hodinu. Výše poskytovaných 

příplatků (příplatek za riziko chemických látek, diferenční příplatek zátěžový, diferenční 

příplatek provozní) je stanovena při odpracování zákonné pracovní doby v daném měsíci. Při 

nesplnění podmínky se diferenční příplatek krátí ve vztahu ke skutečně odpracované době. 

U příplatku za riziko chemických látek je stanoven maximální příplatek 900 Kč/měsíc 

při plném fondu pracovní doby. Diferenční příplatek zátěžový maximálně činí 

1 200 Kč/měsíc. Diferenční příplatek provozní činí v rozmezí 100 – 900 Kč/měsíc.  

 

 Diferenční příplatek osobní lze poskytnou zaměstnancům, kteří vykazují zvláštní 

podmínky při výkonu práce nebo vysokou odbornost resp. univerzálnost při výkonu své 

práce. O jeho výplatě rozhoduje vedení organizace. Stanoví se zaměstnanci minimálně 

1x za rok a jeho výši lze upravit v průběhu období jen výjimečně. Tento příplatek lze 

poskytnou zaměstnancům buď v individuální výši na profesi, pracoviště, pracovní skupinu, 

měsíční částkou v Kč při odpracování zákonné pracovní doby v daném měsíci.   



 

 42 

4.2.5 Ostatní příplatky a mzdová zvýhodnění 

 Mimořádné mzdové zvýhodnění za odpracování 8-i hodinové odpolední nebo 12-ti 

hodinové noční směny vč. Hasičského záchranného sboru dne 24. prosince ve výši 350 Kč, 

za noční 8-i hodinovou směnu ve výši 300 Kč, za ranní 12-ti hodinovou směnu ve výši 

200 Kč. Mimořádné mzdové zvýhodnění za odpracovanou noční směnu vč. HZS 31. prosince 

činí 200 Kč. Za odpracovanou dobu ve svátek činí mimořádné zvýhodnění 50 Kč za každou 

odpracovanou hodinu nařízené směny v případě, že zaměstnanec za práci ve svátek čerpal 

náhradní volno.        

4.3 Ostatní odměny 

 V době aktivní účasti na stávce nepřísluší zaměstnancům mzda ani náhrada mzdy. 

V případě neúčasti na stávce, umožní zaměstnavatel výkon práce, pokud zaměstnanci 

v důsledku této stávky nemohou vykonávat svou obvyklou práci, jsou odměněni viz kapitola 

4.1.2 Minimální mzda a převedení na jinou práci. Nemohou-li zaměstnanci konat práci, 

protože vůči nim byla uplatněna výluka, zaměstnanci přísluší náhrada mzdy ve výši 50 % 

průměrného výdělku.  

  

 Mezi další odměny patří osobní hmotná zainteresovanost, do níž patří výkonnostní 

odměna k tarifní mzdě. Výkonnostní odměna podmiňuje zainteresovanost zaměstnanců 

na plnění pracovních úkolů, která zajišťuje dosažení maximální efektivnosti hospodaření 

společnosti.  

 

 Mimořádné odměny (tzv. fond vedoucího) jsou poskytovány za splnění konkrétních 

mimořádných úkolů. Výši takovéto odměny navrhuje přímý nadřízený a schvaluje vedoucí 

útvaru, jemuž byl limit fondu vedoucího přidělen.  

 

 Odměny za pracovní výsledky u příležitosti dovršení pracovního výročí jsou 

poskytovány  ze mzdových nákladů. Mezi tato výročí patří: 

- 25 let celkové doby zaměstnání v pracovním poměru od prvního vstupu do zaměstnání, 

- ukončení pracovního poměru  při odchodu do starobního nebo invalidního důchodu třetího 

stupně. 
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 Tyto odměny jsou výrazem ocenění práce vykonané zaměstnancem pro společnost 

za dobu trvání pracovního poměru. Jsou poskytovány těm, jejichž pracovní poměr 

ve společnosti trval nepřetržitě minimálně 5 let. Tab. 4.3 vyjadřuje výši odměn pracovníkům 

u příležitosti 25 let v pracovním poměru dle délky pracovního poměru ve společnosti.  

 

Tab. 4.3 Odměny za 25 odpracovaných let dle délky zaměstnání v organizaci 

Doba zaměstnání v 
organizaci 

Výše odměny 

           5  -  9 let do 2 000,- Kč 

          10  - 14 let do 3 200,- Kč 

          15  - 19 let do 4 000,- Kč 

          20  - 24 let do 5 000,- Kč 

            25 let max. do 5 500,- Kč 

Zdroj: Interní materiály společnosti 

 

 Tab. 4.4 vyjadřuje odměny vyplácené zaměstnancům společnosti DEZA, a. s., kteří 

odchází do starobního nebo invalidního důchodu třetího stupně (plného invalidního). 

 

Tab. 4.4 Odměny za první ukončení pracovního poměru při ochodu do starobního nebo 

invalidního důchodu třetího stupně 

Doba zaměstnání v organizaci Výše odměny 

5  -  9 let do 2 000,- Kč 
10  - 14 let do 3 200,- Kč 
15  - 19 let do 4 000,- Kč 
20  - 24 let do 5 000,- Kč 
25  - 29 let do 5 500,- Kč 

30 a více let do 6 000,- Kč 
Zdroj: Interní materiály společnosti 

4.4 Zaměstnanecké benefity 

 Benefity pro zaměstnance společnosti jsou čerpány ze sociálního fondu DEZA, a. s. 

Sociální fond je vytvořen pro financování sociálních výdajů zaměstnancům, bývalým 

zaměstnancům společnosti a také ve prospěch rodinných příslušníků. Fond se vytváří ze zisku 

po zdanění, nejméně však 3 000 Kč na každého zaměstnance za rok. Tab. 4.5 zobrazuje 

zdroje a veškeré čerpání ze sociálního fondu společnosti včetně částek v tisících Kč. 



 

 44 

K nejvyšším položkám sociálního fondu patří závodní stravování a příspěvek na rehabilitační 

a rekondiční péči.   

 

 V případě úhrady provozu dětského tábora jsou hrazeny náklady na provoz, údržbu 

a obnovu zařízení dětského tábora na Trubiskách. Příspěvek na závodní stravování 

je sjednán ve výši 12 Kč. V případě, že zaměstnanec nemůže z důvodu třísměnného provozu 

jít na oběd, za odpracovanou kratší dobu než 11 hodin mu přísluší jedna stravenka. Pokud tuto 

dobu na pracovišti překročí, má nárok na 2 stravenky za směnu. Zaměstnanec, mající 

pohotovostní službu, má nárok na mražené jídlo po 3 hodinách od povolání k výkonu zásahu. 

Sociální výpomoc nenávratná je vyplácena jednorázově v případě úmrtí zaměstnance, 

rodinného příslušníka nebo na úhradu nákladů v mimořádně tíživých a neočekávaných 

sociálních situacích (např. dlouhodobá nemoc dítěte, živelná pohroma atd.). Tato výpomoc 

náleží také zaměstnankyni, která nastupuje na mateřskou dovolenou. Peněžní dary jsou 

poskytovány zaměstnancům společnosti při pracovních a životních výročích, 

bezpříspěvkovým dárcům krve. Finanční dary organizace vyplácí také bývalým 

zaměstnancům, kteří odešli do důchodu při životních výročích. Nepeněžní dary jsou položka, 

ze které se platí květiny k jubileím důchodců společnosti. Příspěvek na rehabilitační 

a rekondiční péči je poskytován zaměstnancům, ženám na mateřské včetně žen a mužů 

na rodičovské dovolené.  

 

 Na ambulantní rehabilitační péči hradí zaměstnanec poplatek ve výši 200 Kč. Při 

koupi permanentek do sauny a na masáže, platí pracovník nejčastěji 50 % ceny. Příspěvek 

na ozdravené pobyty dětí a na letní tábory je vyplácen 2x ročně a to do dovršení 15 let 

věku dítěte. Přípěvek se poskytuje na následující možnosti:  

- 1x na kratší pobyt – max. na dobu 7 dnů (max. příspěvek 1 050 Kč), což může být 

ozdravný či sportovní pobyt pořádaný školou nebo lyžařský výcvik v zahraničí 

organizovaný společností DEZA, a. s., přičemž v tomto případě je hrazena obvykle 

polovina ceny pobytu, 

- 1x delší pobyt – max. na dobu 15 dnů (max. příspěvek 2 250 Kč), příspěvek může být 

vyplácen na ozdravný pobyt dětí u moře organizovaný společností DEZA, a. s., 

ozdravný pobyt organizovaný někým jiným než společností, pobyt v jednom turnusu 

na dětském táboře na Trubiskách ve výši 2/3 nákladů, jakýkoliv dětský tábor nebo 

na týdenní rekondiční pobyt pořádaný společností DEZA, a. s.  
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Nelze však čerpat během jednoho roku příspěvek na lyžařský výcvik a zároveň na ozdravný 

pobyt u moře.  

 

 Příspěvek na kulturní, sportovní a vzdělávací činnost se vztahuje na akce 

z prostředků přidělených ze sociálního fondu, přičemž příspěvek činí 50 % celkové ceny. 

Příspěvek na činnost klubu důchodců je poskytován na turistiku a sport, rehabilitace 

(masáže, sauna), kulturu a zájezdy. Jednou ročně je organizován sjezd důchodců se zástupci 

společnosti, který je hrazen včetně dopravy a drobných věcných darů. Příspěvek 

na stravování důchodců společnosti je poskytován ve formě 30 Kč slevy na jednu porci 

jídla. Cena jídla je odčerpávána na základě kreditního systému. Nadstandardní závodní 

programy pro rok 2013 jsou vitaminizace (poskytnutí C-komplexu pro určené provozy), 

nákup a aplikace vakcín (proti chřipce), preventivní prohlídky a odborná vyšetření nad rámec 

stanovený hygienickou službou.     

 

Tab. 4.5 Zdroje a využití sociálního fondu na zaměstnanecké benefity 

Název položky 
Rozpočet 
rok 2013  
( v tis.Kč) 

Zdroje  
Počáteční stav k 1.1.2013 215 

Tvorba z VH 6 270 

Zdroje celkem 6 485 

  

Plán čerpání tvorby v položkách :  
Úhrada provozu dětského tábora 265 

Příspěvek na závodní stravování 2 200 

Soc. výpomoci nenávratné 80 

Peněžní dary 350 

Nepeněžní dary 10 

Příspěvek na rehabilitační a rekondiční péči 1 425 

Ozdravné pobyty dětí, letní tábory, lyžařský výcvik 680 

Příspěvek na kulturní,sportovní a vzdělávací činnost 
organizovanou VZO OS ECHO 

480 

Příspěvek na činnost klubu důchodců 210 

Příspěvek na stravování důchodců 190 

Nadstandardní zdravotní programy 380 

Čerpání tvorby celkem 6 270 

Zůstatek k 31.12.2013 215 

Zdroj: Interní materiály společnosti  
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4.5 Splatnost, výplata a náhrada mzdy 

 Mzda je splatná pozadu za měsíční období. Výjimku tvoří část mzdy poskytovaná 

za delší než měsíční  období (čtvrtletní, pololetní resp. roční). Na žádost zaměstnance 

mu musí být mzda splatná během jeho dovolené na zotavenou vyplacena před jejím 

nastoupením. Termíny výplaty mzdy jsou zveřejněny v kolektivní smlouvě.  

  

 Výplata mzdy je prováděna na osobní účet zaměstnance. Převod mzdy uskutečňuje 

organizace nejpozději jeden pracovní den před dohodnutým výplatním termínem. V případě, 

že zaměstnanec nevlastní bankovní účet, vyplácí se mu mzda v hotovosti na hlavní pokladně 

DEZA, a. s. ve výplatním termínu dle kolektivní smlouvy [28]. .  

4.6 Dotazníkové šetření 

 Na základě zvoleného tématu a cíle diplomové práce byl sestaven dotazník v písemné 

podobě. V úvodu dotazníku je respondentům vysvětlen účel dotazování a zároveň 

je na začátku zaručena jejich anonymita. Součástí zahajovací části je jméno autora dotazníku 

a vysvětlení způsobu značení odpovědí. Samotná podoba dotazníku je v uvedena v příloze 

č. 1.  

 

 Dotazník je sestaven z 21 otázek, které byly stručně položeny z důvodu jednoduchého 

a rychlého vyplnění respondenty. Otázky byly navrženy jako uzavřené s možností výběru 

nejpravdivější předepsané odpovědi, mimo otázku č. 2, u které dotazovaní mohli zaznačit více 

odpovědí. U otázek č. 11 a 13 bylo záměrně zvoleno hodnocení předepsaných odpovědí 

klasifikačním způsobem 1 – 5, stejně jako např. na základní škole, přičemž 1 – nejlepší, 5 -

nejhorší. Volbou otevřené otázky č. 14 byla tendence zjistit návrh, se kterým by byl 

dotazovaný zaměstnanec spokojen. 

 

 Část otázek byla zaměřena na spokojenost se současným systémem odměňování 

a na pocit informovanosti. Tento okruh otázek zjišťuje vztah pracovníků s vedoucími 

pracovníky společnosti. Další oblast dotazů byla směřována na spravedlnost v rozdělování 

odměn vzhledem k míře výkonnosti, čímž se zjistí velikost subjektivní spokojenosti se svým 

přímým nadřízeným. Následující otázky se týkaly zaměstnaneckých výhod a spokojenosti 

s nimi. 2 otázky byly směřovány na aktuální postoj zaměstnanců ke stávajícímu pracovnímu 
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místu ve společnosti. Poslední dotazy byly ryze identifikačního charakteru, obsahovaly údaje 

o pohlaví, věku, dosaženém vzdělání a počtu odpracovaných let ve společnosti 

 

 Do reprezentativního vzorku byli zařazeni zaměstnanci 5 provozů, což byl základní 

soubor. Do průzkumu byly zařazeny 2 nejdůležitější chemické provozy (benzol a dehet). Bez 

těchto provozů by DEZA, a. s. nemohla existovat. Jsou to základní stavební kameny 

společnosti. V těchto provozech funguje nepřetržitý provoz. Dalším dotazovaným útvarem 

byla údržba, což představuje zaměstnance, kteří pečují o zařízení. Tento provoz byl zařazen, 

protože charakterizuje ranní směnu. Vodní hospodářství je pomocný provoz pro hlavní 

chemickou výrobu a poslední vybranou skupinou byl úsek administrativy (finanční, 

personální a obchodní oddělení).  

 

 Všichni náhodně vybraní zaměstnanci jsou odměňováni časovou mzdou formou 

tarifních stupňů. Tato skupina byla vybrána, protože tvoří 90 % zaměstnanců, kteří jsou takto 

hodnoceni. Pouze 10 % zaměstnanců společnosti je placeno smluvní mzdou, což by nemělo 

podstatný komplexní význam pro cíl diplomové práce. Do každého provozu bylo rozdáno 

25 dotazníků, tzn. celkový počet dotazovaných účastníků byl 125 osob. Po zpracování 

posbíraných dat byly některé dotazníky vyřazeny z důvodu nedostatečného vyplnění, 

nečitelnosti či nepochopení, proto celkový zpracovávaný počet dotazníků byl 108. Míra 

návratnosti dotazníků z celkového rozdaného počtu činila 86,4 %. 

      

Otázka č. 1: Jak jste spokojeni se současným systémem odměňování? 

Hypotéza: Více než polovina zaměstnaných mužů se současným systémem odměňování není 

spokojena a zároveň více než polovina zaměstnaných žen spokojena je.  

 

 Na počátku byla stanovena hypotéza, která vznikla na základě prostudování interních 

materiálů a po rozhovoru s personálním ředitelem společnosti. Po provedení třídění druhého 

stupně byla hypotéza zamítnuta, což dokazuje Obr. 4.2. Více než polovina dotazovaných 

mužů sice není se současným systémem odměňování spokojena, ale u dotazovaných žen 

je spokojenost rozložena. 
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Obr. 4.2 Míra spokojenosti mužů a žen se stávajícím systémem odměňování 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Otázka č. 2: Jaké problémy považujete za zásadní? 

  

 Respondenti mohli uvádět více druhů problémů u stávajícího systému odměňování 

ve společnosti. Z navrhovaných odpovědí se nejčastěji ztotožnili s problémem nízké základní 

tarifní mzdy, dále také měl vysokou četnost odpovědí nízký podíl na dosahovaných 

mimořádných výsledcích hospodaření, což je patrné z Obr. 4.3. Do možnosti jiné uváděli 

problém v komunikaci, informovanost, rozdílný přístup k novým a stávajícím zaměstnancům 

a potíž v diferenciaci pozic.  

 

Obr. 4.3 Zásadní problémy systému odměňování 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Otázka č. 3: Znáte kritéria, podle kterých byla Vaše pozice zařazena do příslušného 

tarifního stupně? 

  

 Ze získaných dat dle třídění 1. stupně vyplynulo, že více než polovina dotazovaných 

nezná částečně nebo vůbec kritéria přiřazení své pracovní pozice do tarifního stupně. Naopak 

téměř 40 % respondentů zná naprosto jistě nebo částečně měřítka pro začlenění pracovní 

pozice do tarifního stupně, jak je zobrazeno v Obr. 4.4.  

 

Obr. 4.4 Znalost kritérií, podle kterých byla pracovní pozice zařazena do příslušného 

tarifního stupně 

Zdroj: Vlastní zpracování 

  

 Závislost mezi informovaností kritérií umísťování do tarifního stupně a délky 

pracovního poměru ve společnosti je statisticky významná na hladině 95 %. Toto zjištění bylo 

stanoveno na základě kontingenční tabulky, ze které byl proveden chi-kvadrát test viz Tab. 

4.6. Vypočítaná hodnota CHITESTU je 0,00863. Tento číselný údaj je menší než 

předdefinovaná hodnota 0,05. Zjištěná skutečnost vykazuje zmiňovanou statistickou závislost. 

  



 

 50 

Tab. 4.6 Závislost délky prac. poměru a znalosti kritérií zařazení do tarifního stupně 

Tabulka očekávaných četností M 

       

       

Znáte kritéria, podle kterých byla Vaše pozice zařazena do příslušného tarifního stupně? Jak dlouho pracujete ve 
společnosti? 

Nevím Rozhodně ano Rozhodně ne Spíše ano Spíše ne Celkový součet 

0 - 3 roky 0,30 4,15 1,93 6,07 3,56 16 

10 - 12 let 0,11 1,56 0,72 2,28 1,33 6 

13 a více let 1,20 16,85 7,82 24,68 14,44 65 

4 - 6 let 0,13 1,81 0,84 2,66 1,56 7 

7 - 9 let 0,26 3,63 1,69 5,31 3,11 14 

Celkový součet 2 28 13 41 24 108 

       

CHITEST 0,00863      

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 Z Tab. 4.7 vyplývá, že zaměstnanci, kteří ve společnosti pracují více než 13 let jsou 

nejlépe obeznámeni o kritériích zařazení pozic do tarifních stupňů. Pracovníci zaměstnaní 

v organizaci 4 – 6 let a 10 – 12 let nevědí jakým způsobem je jejich pracovní pozice přiřazena 

danému tarifnímu stupni. Proto by se měla zvýšit informovanost o základních faktech 

odměňování.  

 

Tab. 4.7 Přepočtené poměrové údaje délky pracovního poměru v závislosti na znalosti 

důvodu zařazení pracovní pozice do tarifních stupňů 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Znalost kritérií zařazení pozice do příslušného tarifního stupně Jak dlouho pracujete ve        
společnosti? Ano Poměr odpovědi ano k celku Ne Poměr odpovědi ne k celku 

0 - 3 roky 10,22 0,09 5,48 0,05 

10 - 12 let 3,83 0,04 2,06 0,02 

13 a více let 41,53 0,38 22,27 0,21 

4 - 6 let 4,47 0,04 2,40 0,02 

7 - 9 let 8,94 0,08 4,80 0,04 

Celkem 69,00 x 37,00 x 
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Otázka č. 4: Myslíte si, že jste dostatečně ohodnoceni za svou práci?  

Otázka č. 6: Platí ve Vaší společnosti zásada „vyšší pracovní úsilí, snaha nebo výkon = vyšší  

mzda“?  

Otázka č. 8: Jsou prémie (výkonnostní odměny a odměny z fondu vedoucího) na Vašem 

pracovišti rozdělovány spravedlivě? Platí, že za větší výkon, úsilí a snahu vyšší prémie? 

  

 Tyto otázky byly zahrnuty do jednoho grafu především díky stejné tématice, která 

se týká pocitu spravedlnosti mezi výší finančního ohodnocení a vykonávaného úsilí 

pracovníka.  

 

 Téměř polovina dotazovaných je přesvědčena o tom, že nejsou dostatečně ohodnoceni 

za svou práci, kterou vykonávají, zároveň druhá polovina souhlasí se svou odměnou, 

popřípadě nemají představu, jak by měli být správně ohodnoceni viz Obr. 4.5. 

 

 Více než 65 % respondentů nesouhlasí s dotazovaných výrokem „vyšší pracovní úsilí 

= vyšší mzda“ viz Obr. 4.5. Na druhou stranu pouze okolo 27 % dotazovaných zaměstnanců 

si myslí, že navrhovaný výrok je spíše pravdivý nebo s ním naprosto souhlasí. 

 

 Spravedlivé rozdělování prémií na pracovišti bylo ve 23 % dotazovaných 

zodpovězeno jako nevím viz Obr. 4.5. Více než 46 % souhlasí s poctivým rozčleněním odměn 

ve společnosti, ostatní si myslí, že ve firmě nefunguje spravedlnost v rozvržení odměn.        

 

Obr. 4.5 Postoje zaměstnanců ke spravedlivému odměňování 

6,5% 38,9% 38,9% 10,2% 5,6%

8,3% 19,4% 42,6% 24,1% 5,6%

13,0% 33,3% 14,8% 15,7% 23,1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Otázka č. 4

Otázka č. 6

Otázka č. 8

Rozhodně ano

Spíše ano

Spíše ne

Rozhodně ne

Nevím

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Otázka č. 5: Co by Vás nejvíce motivovalo k lepšímu pracovnímu výkonu? 

  

 Z dotazníkového šetření vyplynulo, že nejlepším způsobem jak přimět zaměstnance 

k vyššímu výkonu je zvýšit jim mzdu, což  odpovědělo 73 % dotazovaných mužů a žen, což 

zobrazuje Obr. 4.6. Mezi volnou odpovědí jiná se objevila smysluplná práce a kariérní růst.      

  

Obr. 4.6 Způsoby motivace k lepšímu pracovnímu výkonu 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 Z testování závislosti navrhované motivace k lepšímu pracovnímu výkonu a tím, zda 

respondenti mají pocit, že jsou dostatečně ohodnoceni za svou práci vyplynulo, že statistická 

závislost mezi sledovanými znaky není významná ve výši 95 % viz Tab. 4.8. Tvrzení 

je podloženo vypočítanou hodnotou CHITESTU, přičemž vypočítaná hodnota 0,1151 je vyšší 

než stanovená hodnota 0,05. 

 

Tab. 4.8 Závislost názoru na dostatečnost hodnocení práce a návrh motivace 

Tabulka očekávaných četností M 
       
       

Co by Vás nejvíce motivovalo k lepšímu pracovnímu výkonu? 
Myslíte si, že jste dostatečně 
ohodnoceni za svou práci? 

Jiné 
Lepší 

pracovní 
kolektiv 

Pochvala 
vedoucího 

Příjemnější 
prac. 

prostředí 
Vyšší mzda Celkový 

součet 

Nevím 0,17 0,28 0,67 0,50 4,39 6 
Rozhodně ano 0,19 0,32 0,78 0,58 5,12 7 
Rozhodně ne 0,31 0,51 1,22 0,92 8,05 11 

Spíše ano 1,17 1,94 4,67 3,50 30,72 42 
Spíše ne 1,17 1,94 4,67 3,50 30,72 42 
Celkový součet 3 5 12 9 79 108 

       

CHITEST 0,1151      

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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 Z Tab. 4.9 vyplynulo, že nejméně by pracovníky k lepšímu výkonu motivoval lepší 

pracovní kolektiv a naopak nejvíce by je podnítila vyšší vyplácena mzda. 

 

Tab. 4.9 Přepočtené poměrové údaje největší motivace k lepšímu pracovnímu výkonu v 

závislosti na pocitu spravedlivosti ohodnocení za práci 

Co by Vás nejvíce motivovalo k lepšímu pracovnímu výkonu? 

Myslíte si, že jste dostatečně 
ohodnoceni za svou práci? Lepší pracovní 

kolektiv 
Pochvala 

vedoucího 

Příjemnější 
prac. 

prostředí 
Vyšší mzda 

Ano 2,27 5,44 4,08 35,84 

Poměr odpovědi ano 0,02 0,05 0,04 0,33 

Ne 2,45 5,89 4,42 38,77 

Poměr odpovědi ne 0,02 0,05 0,04 0,36 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Otázka č. 7: Jakým způsobem Vás nadřízený postihuje za nekvalitně odvedenou práci či 

špatný výkon? 

Hypotéza: Zaměstnanci do 40 let jsou ve většině případech potrestáni za špatně odvedenou 

práci snížením mzdy. 

 

 Z dotazníkového šetření, které bylo provedeno dle třídění 2. stupně vyplývá, že 

zaměstnanci mladší 40 let jsou stíháni nejčastěji slovně. Pracovníci mezi lety 41 a 50 jsou 

postihováni snížením mzdy, popřípadě žádným způsobem. Přísnějším pracovním režimem 

jsou především postihování pracovníci ve věku 51 a více let viz Obr. 4.7.  

 

 Výše stanovená hypotéza, která vznikla na základě interních materiálům společnosti 

se zamítá, protože se z dotazníkového šetření nepotvrdila její pravdivost. 
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Obr. 4.7 Způsoby postihů za špatně odvedenou práci dle věku 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Otázka č. 9: Víte, jaké zaměstnanecké výhody společnost nabízí? 

Otázka č. 10: Jsou informace o zaměstnaneckých výhodách pro Vás srozumitelné 

a dostupné? 

Otázka č. 12: Využíváte nabízené zaměstnanecké výhody? 

 

 Tyto otázky byly společně graficky vyhodnoceny, a to z důvodu stejné tématiky 

týkající se zaměstnaneckých výhod, které společnost svým zaměstnancům v současné době 

poskytuje.  

 

 Ze zpracovaných dat viz Obr. 4.8 respondenti znají zaměstnanecké výhody, které 

společnost nabízí a cítí se být také dostatečně informováni v této oblasti. Dotazovaní 

zaměstnanci ve většině případech nabízené zaměstnanecké výhody využívají. Předepsané 

odpovědi Rozhodně ne a Nevím byly z grafu vyřazeny z důvodu příliš nízké četnosti.  
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38,0% 59,3%

32,4% 60,2% 6,5%

13,0% 66,7% 19,4%

Otázka č. 9
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Spíše ano

Spíše ne

Obr. 4.8 Zaměstnanecké výhody 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Otázka č. 11: Jak jste spokojeni s nabízenými zaměstnaneckými výhodami? 

Otázka č. 13: Jaké zaměstnanecké výhody jsou pro Vás důležité? 

 

 Otázky byly společně graficky vyhodnoceny, aby bylo možné zpracovat poziční mapu, 

ke které je potřeba využití číselného ohodnocení poskytnutých možností. V tomto případě 

se tématika týkala zaměstnaneckých výhod vzhledem ke spokojenosti a důležitosti z pohledu 

zaměstnance. 

  

 Následující Obr. 4.9 zobrazuje poziční mapu, která byla vytvořena na základě Tabulky 

1 viz Příloha č. 2, která zobrazuje indexy důležitosti a spokojenosti v oblasti 

zaměstnaneckých výhod. Z poziční mapy je zřejmé, že zaměstnanci kladou důraz na závodní 

stravování a příspěvek na penzijní připojištění, které jsou v pravém horním kvadrantu. 

Naopak nízkou důležitost i nízkou spokojenost zaujímá příspěvek na rehabilitační péči 

a programy nadstandardní zdravotní péče, které leží v levém dolním kvadrantu. 
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Poziční mapa

Programy 
nadstandardní zdravotní 

péče

Závodní stravování

Příspěvek na pobyty 
dětí na táborech

Příspěvek na 
rehabilitační péči

Příspěvek na penzijní 
připojištění

55,0%

60,0%

65,0%

70,0%

75,0%

80,0%

85,0%

90,0%

0,9 1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9

Index spokojenosti

In
d

ex
 d
ů

le
ži

to
st

i
Obr. 4.9 Poziční mapa zaměstnaneckých výhod 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Otázka č. 14: Jakou novou formu odměny navrhujete zavést? 

 

 Dotazovaní respondenti měli možnost vyjádřit svůj nápad na novou formu odměny. 

Tyto návrhy nebyly zpracovány graficky, a to z důvodu velmi nízké četnosti odpovědí a jejich 

vysoké diferenciace. Za zmínku stojí příspěvek na dojíždění, který se vyskytoval v nejvyšší 

míře. Jako další odměny by zaměstnanci přivítali naturálie, odměnu za zlepšovací návrhy, 

popřípadě odměnu za úsporu finančních prostředků. Dotazovaní také navrhovali odměnu 

za odbornost a praxi nebo podíl na zisku.  

 

Otázka č. 15: Je pro Vás důležitá pochvala a uznání nadřízeného? 

 

 Z Obr. 4.10 dle zpracovaných dat prvního stupně vyplývá, že pro více než 77 % 

dotazovaných respondentů je důležitost uznání a chvály za dobře vykonanou práci důležitá. 

18 % zaměstnanců nezáleží na vyznamenání ať už před pracovním kolektivem či o samotě 

vedoucím pracovníkem.       
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Obr. 4.10 Důležitost uznání a pochvaly nadřízeného 
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Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 Na základě zhotoveného CHITESTU viz Tab. 4.10 byla testovaná závislost důležitosti 

pochvaly s pohlavím dotazovaných zaměstnanců vybrané společnosti. Z testu vyplynula 

významná závislost mezi těmito testovanými znaky na hladině 95 %, protože vypočítaná 

hodnota 0,0003 je menší než hodnota stanovená hodnota 0,05.  

 

Tab. 4.10 Závislost pohlaví a důležitosti pochvaly 

Tabulka očekávaných četností M 

    

    

Jaké je Vaše pohlaví? Je pro Vás důležitá pochvala a 
uznání nadřízeného? Muž Žena Celkový součet 

Nevím 3,11 0,89 4 

Rozhodně ano 29,56 8,44 38 

Rozhodně ne 7,00 2,00 9 

Spíše ano 35,78 10,22 46 

Spíše ne 8,56 2,44 11 

Celkový součet 84 24 108 

    

    

CHITEST 0,0003   

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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 Z analýzy vyplynulo, že pro zaměstnané muže je důležitější pochvala od vedoucího 

pracovníka než pro dotazované ženy, což je patrné z Tab. 4.11. 

 

Tab. 4.11 Přepočtené poměrové údaje důležitosti pochvaly a uznání od nadřízeného 

v závislosti na pohlaví 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Otázka č. 16: V případě lákavé nabídky a výhodné příležitosti byste: 

 

 Necelých 60 % dotazovaných zaměstnanců by se rozmýšlelo, zda by ze společnosti 

odešli či ne v případě atraktivnější pracovní příležitosti. Přes 20 % respondentů by zůstalo 

ve společnosti a stejně velká skupina pracovníků by okamžitě ze společnosti odešla 

viz Obr. 4.11.  

 

Obr. 4.11 Způsob reakce v případě lepší pracovní nabídky 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 Pomocí testování závislosti viz Tab. 4.12 je zřejmé, že délka pracovního poměru 

ve společnosti a zachování se k výhodné pracovní příležitosti na sobě statisticky nezávisí, 

Jaké je Vaše pohlaví? Je pro Vás důležitá pochvala a uznání 
nadřízeného? 

Muž Žena 

Ano 65,33 18,67 

Poměr odpovědi ano 0,60 0,17 
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protože vypočítaná hodnota CHITESTU ve výši 0,3384 je větší než stanovená hodnota 0,05. 

Z tohoto zjištění je zřejmá statistická nezávislost ve výši 95 %. 

 

Tab. 4.12 Závislost délky pracovního poměru a reakce na lepší pracovní nabídku 

Tabulka očekávaných četností M 

     

     

V případě lákavé nabídky a výhodné příležitosti byste: Jak dlouho pracujete 
ve společnosti? Odešel(a) bych 

okamžitě 
Rozmýšlel(a) bych 

se 
Zůstal(a) bych ve 

společnosti 
Celkový 
součet 

0 - 3 roky 3,26 9,33 3,41 16 

10 - 12 let 1,22 3,50 1,28 6 

13 a více let 13,24 37,92 13,84 65 

4 - 6 let 1,43 4,08 1,49 7 

7 - 9 let 2,85 8,17 2,98 14 

Celkový součet 22 63 23 108 

     

CHITEST 0,3384    

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 Zaměstnanci, kteří ve společnosti pracují 13 a více let jsou si vědomi stability 

zaměstnání, proto se potvrdil fakt, že největší počet pracovníků s těmito odpracovanými léty 

by se rozmýšleli nad odchodem ze společnosti, popřípadě by raději ve společnosti zůstali viz 

Tab. 4.13. 

 

Tab. 4.13 Přepočtené poměrové údaje délky setrvání ve společnosti v závislosti na reakci 

na lepší pracovní nabídku 

V případě lákavé nabídky a výhodné příležitosti byste: 
Jak dlouho 

pracujete ve 
společnosti? 

Odešel(a) 
bych 

okamžitě 

Poměr odpovědi 
okamžitého 

odchodu 

Rozmýšlel(a) 
bych se 

Poměr 
odpovědi 

rozmýšlení se 

Zůstal(a) 
bych ve 

společnosti 

Poměr 
odpovědi v 
setrvání ve 
společnosti 

0 - 3 roky 3,26 0,03 9,33 0,09 3,41 0,03 

10 - 12 let 1,22 0,01 3,50 0,03 1,28 0,01 

13 a více let 13,24 0,12 37,92 0,35 13,84 0,13 

4 - 6 let 1,43 0,01 4,08 0,04 1,49 0,01 

7 - 9 let 2,85 0,03 8,17 0,08 2,98 0,03 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Otázka č. 17: Co by bylo důvodem, abyste opustil(a) současné zaměstnání? 

 

 Dle třídění dat prvního stupně bylo zjištěno, že důvodem odchodu ze společnosti 

by byla vyšší mzda, což odpovědělo 61 % dotazovaných zaměstnanců. Lepší uplatnění 

schopností odpovědělo téměř 20 % respondentů, jak je vidět v Obr. 4.12. Ve volné odpovědi 

s názvem Jiná byla nejčastěji uváděna jistota zaměstnání nebo zrušení stávající pracovní 

pozice. 

 

Obr. 4.12 Důvody odchodu ze společnosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

  

Otázka č. 18: Jaké je Vaše pohlaví? 

 

 Dotazníkového šetření se zúčastnilo 77,8 % mužů, což představovalo počet 84, žen 

se účastnilo 22,2 % v počtu 24, viz Obr. 4.13.  

 

Obr. 4.13 Pohlaví respondentů 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Otázka č. 19: Kolik je Vám let? 

 

 Respondenti byli rozčleněni do věkových skupin viz Obr. 4.14. Nejčetnější věkovou 

kategorií bylo rozmezí 31 - 40 let ve výši 31,5 %. Naopak nejmenší věkové zastoupení měli 

zaměstnanci do 30 let věku.   

 

Obr. 4.14 Věkové rozmezí respondentů 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Otázka č. 20: Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? 

 

 Nejčastěji dotazovaní byli středoškolsky vzdělaní pracovníci, což představovalo více 

než polovinu respondentů. Druhou nejčastější skupinou vzdělání byli pracovníci s výučním 

listem. Vysokoškolsky vzdělaných respondentů bylo 18, což představuje 16,7 % viz Obr. 

4.15. 

 

Obr. 4.15 Nejvyšší dosažené vzdělání 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Otázka č. 21: Jak dlouho pracujete ve společnosti? 

 

 Délku pracovního poměru zobrazuje Obr. 4.16. Největší skupinou dotazovaných byli 

zaměstnanci, kteří ve společnosti pracují 13 a více let, tato skupina tvořila 60 % všech 

dotazovaných pracovníků. 16 respondentů ve společnosti pracuje 0 – 3 roky, třetí početnější  

skupinou byli dotazovaní pracující 7 – 9 let u firmy. 

 

Obr. 4.16 Délka pracovního poměru ve společnosti 

Zdroj: Vlastní zpracování 

4.7 Shrnutí výsledků dotazníkového šetření 

 Dotazníkového šetření se zúčastnilo 84 mužů a 24 žen zaměstnaných v analyzované 

společnosti, z toho převážná většina dotazovaných je ve věku 31 let a výše. Více než polovina 

respondentů jsou středoškolsky vzdělaní lidé, kteří ke svému zaměstnání vyšší vzdělání 

nepotřebují. Přes 60 % dotazovaných jsou pracovníci, kteří setrvávají ve firmě více než 13 let, 

což vypovídá jednak o věrnosti pracovníků a zároveň o stabilitě zaměstnání.  

  

 Z výzkumu vyplynula skutečnost, že většina dotazovaných zaměstnanců není 

spokojena se stávajícím systémem odměňování, což nebylo překvapující zjištění. Jako 

největší důvody nelibosti respondenti zmiňovali nejčastěji nízkou základní tarifní mzdu. 

Často se opakující odpověď byl nízký podíl na výsledku hospodaření společnosti 

a nedostatečná individuální motivace pracovníka.  
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 Z analýzy byla zjištěna nedostatečná informovanost v přiřazení pracovní pozice 

do tarifního stupně. Na základě tohoto výsledku by se měla zlepšit komunikace mezi vedením 

společnosti a zaměstnanci. Mezi problémy společnosti z pohledu zaměstnanců patří také pocit 

nespravedlivého rozdělování odměn vzhledem k výkonu pracovníka. Zaměstnanci mají 

zkušenosti s tím, že pokud vykonávají práci navíc nebo lépe než ostatní, nejsou za tuto snahu 

odměněni navíc, což vyplynulo z dotazníkového šetření. K lepšímu pracovnímu výkonu 

by zaměstnance inspirovala především vyšší mzda. Naopak v případě, že zaměstnanci podají 

špatný pracovní výkon, ve většině případech jejich potrestání spočívá v nastavení přísnějšího 

pracovního režimu. Z výzkumu je zřejmé, že zaměstnanci potřebují slyšet slova chvály 

od svého nadřízeného, což by je částečně také mohlo motivovat ke kvalitním pracovním 

výkonům. 

 

 Téma zaměstnaneckých výhod z pohledu informovanosti a jejich využití bylo 

vyhodnoceno velmi pozitivně. Pracovníci poskytované benefity využívají a vědí, které 

výhody zaměstnavatel nabízí. Z analýzy vyplynula vysoká důležitost a spokojenost 

s poskytováním příspěvku na penzijní připojištění a poskytování závodního stravování 

ve společnosti.  

 

 Více než polovina dotazovaných by se rozmýšlela nad tím, zda ze společnosti odejít 

či nikoliv za lukrativnější pracovní nabídkou. Důvodem odchodu z dosavadní pracovní pozice 

by byla poskytnutá vyšší mzda. Příčinu výpovědi respondenti uváděli také lepší uplatnění 

svých znalostí a zkušeností, popřípadě by přivítali i pracovní postup.      
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5 Návrhy a doporučení 

  Následující kapitola poskytuje přehled návrhů a změny současného systému 

odměňování analyzované společnosti DEZA a. s.  

5.1 Zvýšení základních tarifních mezd 

 Stávající výše základních tarifních mezd je nastavena na únosnou míru mzdových 

nákladů společnosti i za předpokladu, že by společnost neměla příliš příznivý rok. Z čehož 

vyplývá, že zaměstnanci nemusí mít obavu ze snižování základní mzdy. Společnost nemůže 

ovlivňovat nákupní ceny surovin ani kurzy zahraničních měn, ale může ovlivnit mzdové 

náklady. V případě, že se společnost nachází v expanzi, zaměstnancům jsou vypláceny 

měsíční mzdy navíc (13., 14., 15., popřípadě 16. plat) a variabilní složky mezd. 

Za předpokladu období recese tyto nadstandardní mzdy nejsou vypláceny a variabilní 

kategorie mezd jsou poníženy, popřípadě nejsou vypláceny vůbec, a tím tak společnost šetří 

na mzdových nákladech. Základní tarifní mzda je v současné době navyšována pouze v rámci 

inflace. 

 

 Z dotazníkového šetření ovšem vyplývá přesný opak. Respondenti vidí problém 

především v nízké základní mzdě viz Obr. 4.3, kterou chtějí navýšit. Vedení společnosti 

se brání zvyšování základních tarifních mezd z důvodu zmíněném v předešlém odstavci.  

 

 Z poskytnutých interních dat společnosti viz Tab. 4.2 je patrné, že podíl základní mzdy 

ve výši 61,6 % je nízký a není tedy divu, že zaměstnanci jsou nespokojeni. Příplatky tvoří 

14,1 %, což je složka, která společně se základní mzdou jsou společností zaručeny. Variabilní 

složka mzdy je složena z bonusů, což jsou podíly na výsledku hospodaření, a měsíční 

výkonnostní odměny. Tato nezaručená část je celkem ve výši 24,3 %.  

 

Doporučení:  

Návrh spočívá v přerozdělení struktury tarifní mzdy, kdy cílem je snížit variabilní složku 

mzdy o 4,3 %, což je 1 131 Kč měsíčně na 1 tarifně odměňovaného zaměstnance. Tento 
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finanční objem je navržen použít na zvýšení základních mezd tarifních stupňů. Po úpravě 

by základní měsíční mzda činila 17 350 Kč místo současných 16 219 Kč. 

 

 Podíl variabilních složek mzdy by se snížil na 20 %, což je z hlediska motivace 

dostačující prostor. Celková výše průměrné mzdy by se nezměnila, ale zaměstnanci by viděli 

na výplatní pásce navýšení základní mzdy, čímž by bylo jejich nespokojenosti plynoucí 

z výzkumu vyhověno. 

 

 Podíl osobních nákladů společnosti z celkových nákladů společnosti činí 5,24 %. 

Z tohoto ukazatele vyplývá skutečnost, že současná úroveň osobních nákladů je pro 

společnost téměř zanedbatelná. Největší položky nákladů společnosti jsou investovány 

do nákupu surovin a energií (pára, plyn…), do oprav a dopravy. Výše zmiňovaný návrh 

by měl být únosný pro společnost, přestože přerozdělení bude znamenat více než 12 milionů 

Kč navíc, které společnost bude muset pracovníkům garantovat.    

5.2 Individuální motivace 

 Na nedostatek individuální motivace byl kladen důraz ze strany dotazovaných 

zaměstnanců téměř stejnou měrou jako na nízkou základní tarifní mzdu. V případě vyššího 

přínosného úsilí pracovníka je možno jej nadále motivovat k úspěšným výkonům 

prostřednictvím pochvaly a uznání od nadřízeného. Z dotazníkového šetření vyplynulo toto 

řešení jako jeden z důležitých faktorů motivace zaměstnanců viz Obr. 4.9.  

 

 Podstatou je v zaměstnancích probudit pocit důležitosti, a to např. delegováním 

obtížnějších pracovních úkolů, dodáním nových informací, přičemž pracovníci dosahují 

nových znalostí, které jim poskytují sebedůvěru.  

 

 Informovanost pracovníků je ve společnosti z pohledu respondentů také zanedbávána, 

a to minimálně v oblasti zařazení pracovních pozic do tarifních stupňů viz Obr. 4.4. 

Je zapotřebí, aby zaměstnanci znali zejména důvod, proč jsou začleněni do příslušné mzdové 

kategorie. Je nutné zaměstnancům předat pocit, že jimi vykonávaná práce je smysluplná a pro 

společnost nezbytná, přispívající k poslání firmy.   
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 Současná roční úroveň tvorby fondu vedoucího je 1 000 Kč/zaměstnance, což činí 

pouze 0,4 % z průměrné mzdy. Tato částka je vysoce podhodnocena, proto není umožněno 

vedoucím pracovníkům dostatečně odměňovat aktivnější pracovníky nebo zaměstnance 

vykonávající mimořádné úkoly.  

 

Doporučení: 

Návrh spočívá ve zvýšení tvorby fondu vedoucího na 500 Kč/zaměstnance/měsíc 

(6 000 Kč/zaměstnance/rok).    

 

 Vedení společnosti by mělo využít nevyplacených mezd v rámci nemocnosti 

zaměstnanců, přičemž nemocnost pracovníků ve společnosti se pohybuje kolem 2,5 %. 

Za nemocného pracovníka vykonává práci někdo jiný, který by měl být odměněn za práci 

navíc. 

5.3 Zaměstnanecké benefity 

 Zaměstnanecké výhody jsou nedílnou součástí každé firemní kultury. V dotazované 

společnosti jsou veškeré výhody poskytovány všem zaměstnancům. Škála stávajících benefitů 

je z pohledu dotazovaných respondentů, zdá se dostačující, což vykazují výsledky 

dotazníkového šetření. Seznam poskytovaných zaměstnaneckých benefitů společnosti 

je uveden ve 4. kapitole viz Tab. 4.5.  

5.3.1 Nefinanční benefity 

 Poskytování nepeněžních benefitů, např. poukázek, nepodléhá běžnému zdanění, 

v čemž se skrývá finanční úspora společnosti. Poukázky jsou osvobozeny od odvodů 

na sociální a zdravotní pojištění, a to na straně zaměstnance a zároveň i zaměstnavatele.  

 

Doporučení: 

K poskytovaným benefitům společnosti by bylo vhodné zařadit dovolenou navíc.  

  

 Základní délka dovolené v ČR je dle zákoníku práce 4 týdny. V mnohých 

společnostech je tento benefit poskytován automaticky v délce 5 týdnů. Tato dovolená navíc 
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může sloužit pro méně závažné zdravotní komplikace, popřípadě pro vyřízení potřebné 

zdravotní dokumentace či pro jiné nenadálé skutečnosti potřebné k vyřízení. 

 

Doporučení:  

V rámci zlepšení týmové práce je navrženo zavést teambuildingové aktivity.  

 

 Teambuilding přináší skupině pracovníků společné zážitky a zároveň je naučí společně 

komunikovat, pracovat a pomáhat si navzájem. Jednotlivé úseky společně s nadřízeným 

by měly absolvovat teambuildingy, které je stmelí a naučí spolupracovat. Každý jednotlivec 

si uvědomí svou pozici v týmu. Než budou jednotlivé úseky vyslány na teambuilding, 

je potřeba si ujasnit očekávaný přínos teambuildingu.     

5.3.2 Finanční benefity 

Doporučení: 

Jako doporučení zavedení nové zaměstnanecké výhody stojí za zmínku pouze příspěvek 

na dopravu zaměstnanců do zaměstnání, což potvrdily výsledky dotazníkového šetření.  

 

 V případě zařazení tohoto benefitu je potřeba zvážit kilometrovou vzdálenost 

pracovníkova bydliště od firmy a stanovit výši příspěvku na dopravu viz návrh Tab. 5.1. 

Návrh na výši poskytovaného příspěvku je navržen ve výši 1/3 úhrady nákladů na jízdné 

autobusem dle jízdního řádu viz www.idos.cz. Celkový roční náklad na tento příspěvek by 

činil  3 316 800 Kč, což je 1,04 % z celkových mzdových nákladů.  

 

Tab. 5.1 Návrh nákladovosti příspěvku na dopravu do zaměstnání  

Skupina Vzdálenost Počet zaměstnanců 
Výše měsíčního příspěvku 

(v Kč) 

Roční náklady 

(v Kč) 

1 Do 10 km 574   100    688 800 

2 10 – 30 km 380   500 2 280 000 

3 30 a více km  29 1 000    348 000 

Celkem X 983 X 3 316 800 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 Poskytnutí příspěvku na dopravu do zaměstnání přímo nesouvisí s vykonávanou prací, 

ale tyto náklady mají evidentní rostoucí trend, což pracovníky finančně zatěžuje. Autobusové 
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spojení je omezené především pro zaměstnance s nepřetržitým provozem. Autobusová 

zastávka není umístěna v blízkosti firmy, proto je cestování do práce upřednostňováno 

formou osobních automobilů nebo jízdou na kole. Na druhou stranu je nutné zdůraznit, 

že nikdy nebudou všichni zaměstnanci spokojeni, čímž by tento příspěvek mohl vyvolat 

značné nepokoje mezi pracovníky.     

 

 Ze zpracovaných dotazníkových dat lze vyjádřit nespokojenost respondentů s nízkou 

zainteresovaností pracovníků na dosahovaných výsledcích hospodaření.  

 

Doporučení: 

Návrh spočívá v poskytnutí akcií společnosti k odkupu svým zaměstnancům, popřípadě 

vedení společnosti může své firemní akcie věnovat také např. jako odměnu za věrnost, 

výkonnost atd.    

 

 Většina nadnárodních společností nabízí svým zaměstnancům firemní akcie k odkupu. 

Tyto nabízené akcie jsou pracovníkům poskytovány se slevou, čímž se akcie stávají značně 

dostupnějšími. Z psychologického hlediska vlastníci akcií společnosti budou více 

zainteresováni do chodu podniku a budou tak mít potřebu odvádět firmě co nejlepší pracovní 

výkony.  

5.3.3 Cafeteria systém 

 Na základě poziční mapy viz Obr. 4.9, která zachycuje indexy důležitosti 

a spokojenosti vybraných zaměstnaneckých výhod, je zřejmé, že každý pracovník má jiné 

očekávané požadavky.  

 

Doporučení: 

Cafeteria systém je jedním z navrhovaných řešení, který by minimalizoval vyzkoumaný 

pokles spokojenosti. Zaměstnanci by si mohli samostatně vybrat benefity, které jim osobně 

vyhovují. 

 

 Na každého zaměstnance je navrženo stanovit finanční rozpočet 3 000 Kč, ze kterého 

budou moci pracovníci čerpat zaměstnanecké výhody dle svých osobních potřeb. Částka 
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je stanovena ve stejné výši jako je v současné době minimální vklad ze zisku společnosti 

do sociálního fondu.  

 

 Za předpokladu, že pracovníci nevyčerpají celý vedením stanovený rozpočet výhod 

za benefity, které poskytuje společnost, dostanou předplacenou kartu Ticket Benefits Card 

v hodnotě nevyužitého limitu peněžních prostředků. Tyto prostředky mohou využít dle 

vlastního výběru v oblasti sportu, kultury, zdravotní péče nebo na dovolenou. Platební 

terminály pro tyto typy karet nejsou ještě v současné době ve všech zařízeních, proto se nabízí 

možnost převedení peněžních prostředků na poukázky. Společnost by mohla také svým 

zaměstnancům poskytovat Ticket Compliments, což jsou dárkové poukazy, které by vedení 

rozdávalo např. při výročích, za nadstandardní pracovní výkon nebo při jiných příležitostech. 

Tyto karty a poukázky poskytuje např. firma Edenred CZ se sídlem v Praze.      

5.4 Zaměstnání jako sociální jistota 

 Společnost DEZA, a. s. je tvořena především zaměstnanci, kteří ve firmě setrvávají 

více než 13 let, což vyplynulo z dotazníkového šetření viz. Obr. 4.15. Nad lepší pracovní 

nabídkou by se rozmýšlela polovina dotazovaných. Čtvrtina respondentů by v případě 

lukrativnější pracovní příležitosti odešla okamžitě a druhá čtvrtina dotazovaných 

by ve společnosti setrvala i nadále viz. Tab. 4.5.  

 

 Ze zjištěných výsledků je patrné, že v okolí nejsou zaměstnanci schopni nalézt lepší 

a stabilnější pracovní pozici, proto tolik let pracují v analyzované společnosti. Tato 

organizace je obrovským zaměstnavatelem v regionu, kterému se daří a výhledově se i nadále 

dařit bude, proto se tato společnost vyznačuje v povědomí lidí jako sociální jistota 

zaměstnání. Na základě Obr. 4.1 je patrné, že průměrné mzdy pracovníků společnosti DEZA, 

a. s. ve sledovaných letech 2008 – 2012 převyšují průměrné mzdy České republiky a zároveň 

také překračují průměrné mzdy Svazu chemického průmyslu ČR.      

 

Doporučení: 

Jako smysluplné poděkování věrným zaměstnancům je navrženo zvýšení základní tarifní 

mzdy o částku 500 Kč za každých 5 odpracovaných let.      
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6 ZÁVĚR 

 Cílem diplomové práce byla Analýza systému odměňování v průmyslovém podniku 

DEZA, a. s., zjištění spokojenosti a informovanosti zaměstnanců v této oblasti a především 

navržení možných úprav a nových motivačních prostředků v mzdovém systému společnosti.  

 

 Teoretická část práce byla zaměřena na obecné vysvětlení pojmu systému 

odměňování. Zmíněn byl také účel a strategie odměňování zaměstnanců společnosti. Cíle, 

faktory a prvky systému odměňování byly uvedeny především ve všeobecném slova smyslu, 

až složky odměňování byly v této kapitole rozebrány důsledněji. Na závěr kapitoly byly 

uvedeny metody diplomové práce. Třetí kapitola byla věnována charakteristice vybrané 

společnosti. Součástí se stala následně historie společnosti a popsání organizační struktury.   

 

 Praktická část popisuje současný systém odměňování včetně příplatků a ostatních 

odměn. Další podkapitoly vysvětlují výběr respondentů a přípravu samotného dotazníku. 

Na základě graficky zpracovaných údajů získaných dotazníkovým šetřením byl zhodnocen 

stávající systém odměňování a následně bylo zhotoveno shrnutí získaných výsledků. Na závěr 

práce byla doporučena řešení jak nastavený systém upravit eventuálně obohatit.  

 

 Tyto návrhy a doporučení obsahují širší a komplexnější pohled na danou 

problematiku. Stěžejní návrhy spočívají v přerozdělení struktury tarifní mzdy zaměstnanců 

a zvýšení úrovně fondu vedoucího pro větší možnosti individuální motivace pracovníků. 

V rámci benefitů je navržen týden dovolené navíc v případě krátkodobých nemocí či nutnosti 

obstarání nemocného dítěte. Teambuildingové aktivity byly doporučeny k naučení 

se spolupracovat v týmu a pro stmelení pracovního kolektivu. Na přání respondentů byl 

rozpracován příspěvek na dopravu, který by mohl být poskytován v rámci zaměstnaneckých 

benefitů.  

 

 Zvolená právní forma podnikání umožňuje vedení společnosti poskytovat svým 

pracovníkům akcie, které jim buď prodá nebo jim je poskytne jako odměnu např. za věrnost. 

Na základě zjištěných výsledků dotazníkového šetření v rámci zaměstnaneckých benefitů byl 

navržen cafeteria systém, který by lépe individuálně vyhověl požadavkům pracovníků. 

Vzhledem ke struktuře zaměstnanců je vedení společnosti doporučeno zvážit možnost zvýšení 

základní tarifní mzdy těm pracovníkům, kteří ve společnosti pracují déle než 5 let.  
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 Diplomová práce splnila předem určený cíl, na který byl ihned na samém počátku 

práce kladen důraz. Vedení společnosti bylo seznámeno se získanými výsledky získané 

z dotazníkového šetření a s jejich závěry. Navrhovaná doporučení budou poskytnuta 

k projednání a záleží jen na nich, zda je využijí jako podklad pro úpravu kolektivní smlouvy 

společnosti pro následující rok 2014.  
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