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1 Úvod 

 

Vliv na úspěšnost podniku má mnoho faktorů. Jedním ze stěžejních faktorů jsou však 

zaměstnanci. Ti tvoří jádro, bez něhož by podnik nemohl existovat, neboť velkou měrou 

přispívají k plnění strategických cílů a následně také k dosahování zisku. Aby si podnik získal 

a udržel kvalitní zaměstnance, je potřeba, aby je dostatečně motivoval k co nejlepším 

pracovním výkonům. Jak je známo, nejefektivnějším nástrojem motivace je pro zaměstnance 

odměna, kterou dostávají za vykonanou práci. Nástroje motivace, jež mají nehmotný 

charakter jako například pochvala, uznání nebo přidělení větší odpovědnosti jsou rovněž 

účinné, ne však v takové míře, jako je tomu právě u finančního ohodnocení. Dle názoru 

autorky této práce bude většina zaměstnanců ke své práci přistupovat zodpovědněji, bude-li 

vědět, že za ni dostane také odpovídající odměnu. Z toho důvodu je pro podnik velmi důležité 

vytvořit efektivní mzdový systém, který by vyhovoval jak zaměstnancům, tak 

zaměstnavatelům. Problematikou tvorby mzdového systému se budeme dále podrobněji 

zabývat v jednotlivých kapitolách této práce. 

 

Cílem této diplomové práce je nejen poskytnout ucelený přehled o problematice 

tvorby mzdového systému, ale především na základě teoretických poznatků analyzovat  

a zhodnotit mzdový systém dané společnosti. V případě zjištění nedostatků navrhnout způsob 

změn, pomocí nichž by bylo možné systém zdokonalit. 

 

Diplomová práce je rozdělena do tří částí – teoretické, analytické a hodnotící. První 

kapitola této práce bude zaměřena na teoretickou část, ve které budou popsány základní 

pojmy týkající se mezd. Při definování jednotlivých pojmů budeme vycházet z ustanovení 

zákoníku práce, odborné literatury a jiných právních předpisů. Pozornost bude rovněž 

věnována mzdovým formám, metodám hodnocení práce aj. Teoretická část této práce slouží 

především jako východisko pro analytickou část. 

 

Druhá kapitola této práce bude věnována analýze mzdového systému společnosti 

Třinecké železárny, a. s., která umožnila nahlédnout do svých interních dokumentů  

a poskytla všechny potřebné informace. Na základě teoretických poznatků srovnáváme 

strukturu mzdového systému, formy odměn a ostatní složky mzdy, které společnost využívá 

k oceňování pracovního výkonu svých zaměstnanců. Součástí práce bude rovněž dotazníkové 
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šetření zaměstnanců, na jehož základě zjistíme nedostatky systému, jež budou podkladem pro 

poslední část této práce.  

 

V práci jsou aplikovány především metody popisu, analýzy, dotazování a dedukce. 
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2 Právní úprava mezd 

 

 Uvedená kapitola bude věnována zejména základním pojmům týkajícím se mezd, 

mzdových forem a metod hodnocení práce. Právní úprava mezd je zakotvena  

v zákonu č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, kde jsou také 

ustanovení týkající se pracovněprávních vztahů a vztahů kolektivní povahy, o nichž tato 

kapitola rovněž pojednává. 

 

2.1 Pracovněprávní vztahy 

 

  Pracovněprávními vztahy se rozumí vztahy, které vznikají při výkonu závislé práce 

mezi zaměstnanci a zaměstnavateli. Obsahem těchto vztahů jsou práva a povinnosti 

jednotlivých smluvních stran. Pracovněprávní vztahy lze z hlediska předmětu rozdělit  

na individuální pracovněprávní vztahy a kolektivní pracovněprávní vztahy.
1
 

 

Individuální pracovněprávní vztahy jsou vztahy, jejichž předmětem je konání závislé práce 

zaměstnancem za odměnu. Jedná se tedy o vztahy, na jejichž základě zaměstnavatel využívá 

pracovní síly zaměstnance za odměnu, ale také o vztahy, které s individuálními 

pracovněprávními vztahy souvisejí, jako: 

 

a) vztahy, které je předcházejí (např. pracovněprávní vztahy mezi budoucím zaměstnancem  

     a zaměstnavatelem před vznikem pracovního poměru), 

b) vztahy, které existují paralelně s nimi (např. péče o zaměstnance), 

c) vztahy, jejichž vznik je odvozen od individuálních pracovněprávních vztahů a může je  

    přetrvat (např. sankce v případě odpovědnosti za škodu).
2
 

 

Kolektivní pracovněprávní vztahy jsou vztahy, jejichž předmětem je především způsob 

výkonu práce a pracovní podmínky. Pro tyto vztahy je specifické, že subjektem není 

zaměstnanec, ale orgán, který zaměstnance zastupuje a jedná se zaměstnavatelem. Tímto 

orgánem mohou být odbory, jež představují seskupení zaměstnanců hájících jak svá práva, tak 

                                                 
1
 BĚLINA, Miroslav a kol. Pracovní právo. 5. vyd. Praha: C. H. Beck, 2012. 599 s. ISBN 978-80-7400-405-6. 

 
2
 Viz tamtéž. 
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práva všech ostatních zaměstnanců.
3
 Jestliže ve společnosti nejsou odbory, může být 

ustanovena tzv. Rada zaměstnanců, která zaměstnance rovněž zastupuje.
4
 

 

2.2 Účastníci pracovněprávních vztahů 

 

2.2.1 Zaměstnavatel 

 

Dle zákoníku práce chápeme zaměstnavatele jako právnickou nebo fyzickou osobu, 

která zaměstnává fyzickou osobu v pracovněprávním vztahu. Zaměstnavatel má stejně jako 

zaměstnanec svá práva a povinnosti, nese odpovědnost a jedná svým jménem. V některých 

případech však může jménem zaměstnavatele jednat také jeho statutární orgán nebo vedoucí 

zaměstnanec, pokud je tak stanoveno ve vnitřních předpisech společnosti. Dle zákoníku práce 

se vedoucími zaměstnanci rozumí osoby, jež jsou na jednotlivých stupních řízení oprávněny 

svým podřízeným ukládat pracovní úkoly, dávat pokyny, organizovat, řídit a kontrolovat 

jejich práci. 
5
 

 

2.2.2 Zaměstnanec 

 

Stejně jako zaměstnavatel je v zákoníku práce definován také zaměstnanec. 

Zaměstnancem se rozumí fyzická osoba, která dosáhla věku 15 let. Zaměstnavatel však 

s touto osobou nesmí sjednat den nástupu do práce den, který předcházel dni, kdy tato osoba 

ukončila povinnou školní docházku. Od okamžiku, kdy zaměstnanec vstoupí do pracovního 

poměru, získává práva a povinnosti vyplývající z pracovněprávních vztahů. 
6
 

 

 

 

 

                                                 
3
 BĚLINA, Miroslav a kol. Pracovní právo. 5. vyd. Praha: C. H. Beck, 2012. 599 s. ISBN 978-80-7400-405-6. 

 
4
 Zákon č. 262 ze dne 7. června 2006, zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. In: Sbírka zákonů  

  České republiky. 2006, částka 84, s. 3205. Dostupný také z: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ 

  SearchResult.aspx?q=262/2006&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlouvy. ISSN 1211-1244. 

 
5
 SCHMIED, Zdeněk a Jaroslav JAKUBKA. Zákoník práce 2013 s výkladem. Praha: Grada Publishing, a. s.,  

   2013. 104 s. ISBN 978-80-247-4628-9. 

 
6
 Viz tamtéž. 
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2.2.3 Odbory a kolektivní vyjednávání 

 

Kromě zaměstnavatele a zaměstnance mohou do pracovních vztahů také významně 

zasáhnout odborové organizace. Tyto obecně představují seskupení zaměstnanců, kteří se 

shromažďují, aby hájili nejen své osobní zájmy, ale také zájmy všech svých členů. Původní 

funkce odborů spočívala ve snaze posílit vyjednávací sílu zaměstnanců vůči silnější straně 

zaměstnavatelů a vyrovnat tak nerovnosti na trhu práce.  

 

„Cílem kolektivního vyjednávání je stanovit podmínky vyjednávání a diskusí 

dohodnutá pravidla a dosáhnout rozhodnutí v otázkách, jež jsou předmětem zájmu 

zaměstnavatelů a odborů a dohodnout se na metodách řízení podmínek zaměstnávání.“
7
 

Odborové organizace se tedy snaží pomocí kolektivního vyjednávání sjednat výhodnější 

podmínky pro všechny zaměstnance, a to nejen v oblasti odměňování, ale také například 

v oblastech týkajících se pracovního řádu, pracovní doby, pracovního volna, bezpečnosti při 

práci a dalších. Zároveň odborové organizace kontrolují, zda zaměstnavatelé dodržují 

příslušné pracovněprávní předpisy a snaží se zlepšit pracovní podmínky pro své zaměstnance. 

V případě, že zjistí nedostatky, mohou podávat návrhy na zlepšení. Kolektivní vyjednávání je 

považováno za zahájené v případě, že jedna ze smluvních stran předloží písemný návrh  

na uzavření kolektivní smlouvy druhé straně. Tato strana je na návrh povinna odpovědět, 

případně uvést své připomínky. Při dalších jednáních se obě strany snaží sjednat  

co nejvýhodnější podmínky. 

 

Výsledným efektem společného vyjednávání je pak kolektivní smlouva. Tímto 

dokumentem smluvní strany stvrzují rozhodnutí, na kterých se společně dohodly, ať už se 

jedná o platové či jiné pracovní, sociální či kulturní podmínky. Nutno říci, že obsah kolektivní 

smlouvy není v žádném právním předpisu uveden, čili není povinný. Smluvní strany si jej 

tedy mohou samy stanovit, stejně jako případnou možnost změny. Obsah kolektivní smlouvy 

jsou smluvní strany povinny oznámit svým zaměstnancům nejpozději do 15 dnů od jejího 

uzavření. Tento typ smluv se uzavírá buď na dobu určitou, nebo na dobu neurčitou. 

Vypovědět lze kolektivní smlouvu písemně, a to nejdříve po 6 měsících od data její účinnosti. 

Výpovědní lhůta je nejméně 6 měsíců, přičemž začíná běžet prvním dnem měsíce, který 

následuje po doručení výpovědi druhé smluvní straně.  

                                                 
7
 ARMSTRONG, Michael. Řízení lidských zdrojů. 10. vyd. Praha: Grada Publishing, a. s., 2007, 615 s.,  

    ISBN 978-80-247-1407-3. 
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Kolektivní smlouvy lze z právního hlediska rozdělit do dvou kategorií: 

 

 podniková, je-li uzavřena mezi zaměstnavatelem nebo více zaměstnavateli  

a odborovou organizací nebo více odborovými organizacemi působícími  

u zaměstnavatele, 

 

 vyššího stupně, je-li uzavřena mezi organizací nebo organizacemi zaměstnavatelů  

a odborovou organizací nebo odborovými organizacemi.
8
 

 

Za zaměstnance může uzavřít kolektivní smlouvu pouze odborová organizace. 

V kompetenci zaměstnanců je však předkládání návrhů a podnětů. Z tohoto důvodu jsou 

kolektivní smlouvy stále více využívány. Představují prostředek, pomocí něhož mohou 

smluvní strany dosáhnout svých cílů tak, aby byly uspokojeny potřeby obou stran. Lze tedy 

říci, že kolektivní smlouvy jsou velmi účinným nástrojem. 

 

2.3 Odměňování za sjednanou práci 

  

V zákoníku práce je uvedeno, že za vykonanou práci náleží zaměstnanci mzda, plat 

nebo odměna z dohody. Definuje tedy tři různé finanční odměny za práci. Mzda a plat se 

poskytují na základě složitosti, odpovědnosti a namáhavosti práce, dále dle výkonnosti 

zaměstnanců, dosažených výsledků apod. Odměna se váže na splnění konkrétního úkolu, 

který je sjednán buď v dohodě o pracovní činnosti, nebo v dohodě o provedení práce. Zásadní 

rozdíl mezi mzdou a platem spočívá v subjektech, které zaměstnance zaměstnávají a následně 

mu vyplácejí odměnu.
9
  

 

2.3.1 Mzda 

 

 Obecně lze říci, že mzda je odměnou, kterou poskytuje zaměstnavatel zaměstnanci  

za vykonanou práci. Výše odměny je závislá především na dosahovaných výsledcích, míře 

odpovědnosti, délce odpracované doby, vzdělání, praxi a mnoha dalších faktorech, jež by 

zaměstnavatel měl zohlednit při oceňování pracovních výkonů zaměstnance. Podstatným 

                                                 
8
 SCHMIED, Zdeněk a Jaroslav JAKUBKA. Zákoník práce 2013 s výkladem. Praha: Grada Publishing, a. s.,  

   2013. 35 s. ISBN 978-80-247-4628-9. 

 
9
 BĚLINA, Miroslav a kol. Pracovní právo. 5. vyd. Praha: C. H. Beck, 2012. 599 s. ISBN 978-80-7400-405-6. 
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rozdílem oproti platu je, že mzdu dostávají zaměstnanci pracující v podnikatelské (soukromé) 

sféře. Zatímco ve veřejné sféře jsou zaměstnanci odměňováni dle vládou vydaných tarifních 

tabulek, jež zohledňují jejich kvalifikaci a délku praxe, v soukromé sféře se uplatňuje smluvní 

mzda, jejíž výše je závislá na dohodě mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, a která je 

upravena ve vnitřním předpisu společnosti nebo v kolektivní smlouvě. Vedle peněžitého 

plnění může být zaměstnancům poskytnuto také nepeněžité plnění, tzv. naturální mzda.
10

 

 

2.3.2 Plat 

 

 Plat je dle zákoníku práce „peněžité plnění poskytované za práci zaměstnanci 

zaměstnavatelem, kterým je 

a) stát, 

b) územní samosprávní celek, 

c) státní fond, 

d) příspěvková organizace, jejíž náklady na platy a odměny za pracovní pohotovost jsou plně  

    zabezpečovány z příspěvků na provoz poskytovaného z rozpočtu zřizovatele nebo z úhrad  

    podle zvláštních právních předpisů, 

e) školská právnická osoba zřízená Ministerstvem školství, mládeže, tělovýchovy, krajem,  

    obcí, nebo dobrovolným svazkem obcí podle školského zákona.“
11

 

 

 Z výše uvedené definice je tedy patrné, že plat dostávají zaměstnanci státních institucí 

nebo organizací spravovaných či dotovaných státem. Do nejznámějších oblastí, ve kterých 

dostávají zaměstnanci plat, se řadí například zdravotnictví, veřejná správa nebo školství. 

 

2.3.3 Odměna z dohody 

 

 Na rozdíl od mzdy nebo platu, které jsou ve většině případů dohodnuty v pracovní 

smlouvě, je odměna z dohody chápána jako odměna, kterou získají zaměstnanci na základě 

                                                 
10

 BĚLINA, Miroslav a kol. Pracovní právo. 5. vyd. Praha: C. H. Beck, 2012. 599 s. ISBN 978-80-7400-405-6. 

 
11

 Zákon č. 262 ze dne 7. června 2006, zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. In: Sbírka zákonů  
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uzavření dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti. Odměna z těchto dohod 

však nesmí být nižší než minimální mzda.
12

 

 

2.4 Minimální mzda 

 

 „Minimální mzda je nejnižší přípustná výše odměny za práci v základním 

pracovněprávním vztahu.“
13

 Na základě uvedené definice je zaměstnavatel povinen sjednat 

mzdu, plat či odměnu z dohody ve výši, která nesmí být nižší než zákonem stanovená 

minimální mzda. Institut minimální mzdy slouží k omezení smluvní volnosti účastníků 

pracovněprávních vztahů a tedy k ochraně před zneužitím pravomocí zaměstnavatelem.
14

 

 

 Výše minimální mzdy by měla být taková, aby zabezpečovala slušnou minimální 

životní úroveň zaměstnance. Základní sazby minimální mzdy stanoví vláda nařízením. 

Obvykle tak koná k 1. lednu a přihlíží přitom k vývoji mezd a spotřebitelských cen. Výše 

minimální mzdy se tedy může v průběhu období měnit. Aktuální základní sazba minimální 

mzdy pro týdenní pracovní dobu 40 hodin je 48,10 Kč za hodinu nebo 8 000 Kč za měsíc. Při 

zkrácené délce týdenní pracovní doby se hodinová sazba minimální mzdy úměrně zvyšuje, 

přičemž měsíční sazba se nemění. Naopak při sjednání kratší pracovní doby se dle zákoníku 

práce měsíční sazba minimální mzdy úměrně snižuje, zatímco hodinová sazba se nemění. 

Minimální mzda vyhlášená nařízením vlády však může být také navýšena, a to v případě, kdy 

je tato skutečnost ujednána v kolektivní smlouvě. Jestliže mzda zaměstnance z jakéhokoliv 

důvodu nedosáhne stanovené výše minimální mzdy, je zaměstnavatel povinen zaměstnanci 

poskytnout doplatek ve výši rozdílu. Nutno však podotknout, že pro tyto účely do mzdy nelze 

započítat práci přesčas, příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí, za práci v noci, za 

práci ve svátky a za práci v soboty a neděle.
15
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2.5 Zaručená mzda 

 

 Vzhledem k tomu, že ne všichni zaměstnanci mají se svým zaměstnavatelem 

uzavřenou kolektivní smlouvu, existuje v České republice zvláštní ujednání o tzv. zaručené 

mzdě. „Zaručenou mzdou je mzda nebo plat, na kterou zaměstnanci vzniklo právo podle 

zákoníku práce, smlouvy, vnitřního předpisu, mzdového výměru nebo platového výměru.“
16

 

Zaručená mzda je rovněž povinně poskytována zaměstnancům, kteří za svou práci dostávají 

plat. Stejně jako u minimální mzdy stanoví vláda nařízením nejnižší úrovně zaručené mzdy, 

jež jsou odstupňovány podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti vykonávané práce. 

Obvykle tak činí k 1. lednu a přihlíží k aktuálnímu vývoji mezd a spotřebitelských cen. 

V nařízení vlády jsou uvedeny nejnižší úrovně zaručené mzdy jako hodinové sazby a měsíční 

sazby pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin. Jestliže mzda zaměstnance nedosáhne 

příslušné minimální úrovně zaručené mzdy, je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnanci 

doplatek. A stejně jako u minimální mzdy, ani v tomto případě se do mzdy nezapočítává 

práce přesčas, příplatek za práci ve ztíženém prostředí, za práci v noci, za práci ve svátky a za 

práci v soboty a neděle.
17

 

 

2.6 Strategie odměňování 

 

 Zaměstnavatel má mnoho možností, jak odměňovat své zaměstnance. Je tedy pouze na 

jeho vůli, jakou alternativu zvolí. Při svém rozhodování by však měl vzít v úvahu strukturu 

celkové odměny, tedy jaké formy mezd by bylo vhodné při odměňování využívat, jaká 

pravidla, postupy a nástroje uplatňovat. Zaměstnavatel si tedy vytváří jakousi strategii 

odměňování. 

 

 Strategie odměňování je pro společnost jedním ze stěžejních bodů, pomocí nichž lze 

dosáhnout úspěchu. „Strategie odměňování je prohlášení o záměru, který definuje, co chce 

organizace v dlouhodobé perspektivě udělat v oblasti vytváření a realizace politiky, způsobů  

a procesů odměňování, které pomohou při dosahování jejich podnikatelských cílů  

                                                 
16

 Zákon č. 262 ze dne 7. června 2006, zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. In: Sbírka zákonů  
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    SearchResult.aspx?q=262/2006&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlouvy. ISSN 1211-1244. 
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a naplňování potřeb zainteresovaných na organizaci.“
18

 Lze tedy říci, že strategie 

odměňování vychází především z pochopení potřeb společnosti a jejích pracovníků a ze snahy 

o co nejlepší uspokojování zmíněných potřeb.  

 

 Účelem odměňování zaměstnanců je především spravedlivě ocenit jejich pracovní 

výkon a zároveň je motivovat k dosahování požadovaných výsledků. Aby byla strategie 

efektivní, musí být striktně definovány její cíle, které by měly být propojeny s cíli společnosti 

a musí existovat dobře vytvořené programy odměňování. Kromě uvedených faktorů je nutno 

brát zřetel také na tržní podmínky a nákladové možnosti společnosti. Výsledkem úspěšné 

strategie je dosažení dlouhodobě stanovených cílů zaměstnavatele a zároveň uspokojení 

specifických potřeb zaměstnanců.
19

 

 

2.7 Mzdový systém 

 

 Obecně lze chápat mzdový systém jako soubor zásad, postupů a forem odměňování 

mzdou. Postup pro tvorbu mzdového systému není upraven žádným právním předpisem. Je 

pouze na vůli zaměstnavatele, pro jakou strategii odměňování se rozhodne. Při aplikaci dané 

strategie však zaměstnavatel musí dbát na dodržování zásad odměňování za práci, jež jsou 

uvedeny v zákoníku práce a dalších právních předpisech. 

 

 Jednou ze stěžejních zásad pracovněprávních vztahů je rovné zacházení se všemi 

zaměstnanci, stejně jako právo na spravedlivou odměnu a zákaz diskriminace. Za stejnou 

práci nebo za práci stejné hodnoty náleží všem zaměstnancům jednoho zaměstnavatele stejná 

mzda, která vyjadřuje jak míru složitosti, odpovědnosti a namáhavosti práce, tak také 

pracovní podmínky, pracovní výkonnost a dosahované pracovní výsledky.
20

 

 

 Další skutečnost, kterou musí zaměstnavatel vzít v úvahu je fakt, že mzda 

zaměstnance nesmí být nižší než zákonem stanovená minimální mzda. V případě, kdy mzda 

zaměstnance není sjednána v kolektivní smlouvě, má tento zaměstnanec nárok alespoň na 

                                                 
18

 ARMSTRONG, Michael. Řízení lidských zdrojů. 10. vyd. Praha: Grada Publishing, a. s., 2007, 529 s.,  
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nejnižší úroveň zaručené mzdy. Dále je povinností zaměstnavatele kompenzovat 

zaměstnancům práci přesčas, práci v noci, práci ve svátky, práci v soboty a neděle a práci ve 

ztíženém pracovním prostředí.
21

 

 

 Mzda, která přísluší zaměstnanci, musí být sjednána před začátkem výkonu práce, a to 

buď v pracovní smlouvě, mzdovém výměru, dohodě o smluvní či osobní mzdě nebo ji 

zaměstnavatel stanoví vnitřním předpisem. Co se týká vyúčtování mzdy, je zaměstnavatel 

povinen poskytnout zaměstnanci písemný doklad o jednotlivých složkách mzdy  

a provedených srážkách. Mzda je splatná po vykonání práce, nejpozději však v kalendářním 

měsíci následujícím po měsíci, ve kterém zaměstnanci vznikl nárok na mzdu.
22

 Pokud není 

stanoveno jinak, mzda se vyplácí v pracovní době, na pracovišti a v zákonných penězích.
23

 

 

2.8 Mzdové formy 

 

 Účelem mzdových forem je především náležitě ocenit výkon zaměstnance a jeho 

pracovní chování. Tzn., že zaměstnavatel musí brát v úvahu nejen výsledky zaměstnance, ale 

také to, co zaměstnanec do své práce vkládá a jakým přínosem může být pro zaměstnavatele. 

Mzdové formy nejsou upraveny v žádném právním předpise, jejich aplikace vychází z běžné 

praxe. Je pouze na vůli zaměstnavatele, jaké mzdové formy bude v rámci své strategie 

odměňování využívat. Existuje velké množství mzdových forem. Nejčastěji se dělí na 

základní a doplňkové mzdové formy.
24

 

 

a)  Základní mzdové formy 

 

 časová neboli základní mzda a plat, 

 úkolová mzda, 

 podílová neboli provizní mzda, 

                                                 
21

 ŠIKÝŘ, Martin. Personalistika pro manažery a personalisty. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a. s., 2012.  
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     264 s. ISBN 978-80-247-2202-3. 



 

16 

 mzda za očekávané výsledky práce (smluvní mzda, mzda s měřeným denním 

výkonem, programová mzda), 

 mzda a plat za znalosti a dovednosti (schopnosti), 

 nejnověji také mzda a plat za přínos.
25

 

 

b)  Dodatkové mzdové formy: 

 

 prémie, 

 odměny, 

 osobní ohodnocení (osobní příplatek), 

 podíly na výsledcích hospodaření, 

 odměňování zlepšovacích návrhů, 

 povinné a nepovinné příplatky apod.
26

 

 

2.8.1 Základní mzdové formy 

 

a)  Časová neboli základní mzda či plat 

 

 Jedná se o formu mzdy, při které se výdělek zaměstnance odvíjí od počtu 

odpracovaných hodin. Obvykle se stanovuje v podobě hodinové, týdenní nebo měsíční částky. 

Tato forma mzdy je administrativně nenáročná, levná a při jejím použití lze snáze odhadovat  

a plánovat mzdové náklady. Na druhou stranu však časová mzda nemá dostatečný stimulující 

účinek a nepodněcuje pracovníky ke zvyšování výkonu a lepším pracovním výsledkům. Pro 

některé pracovníky může navíc tato forma představovat možnost přiživení se na úkor práce 

svých kolegů. Z uvedených důvodů je časová mzda často kombinována s jinými dodatkovými 

mzdovými formami, které zohledňují přínos pracovníka a podněcují tak jeho výkonnost.
27
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b)  Úkolová mzda 

 

 Úkolová mzda je forma mzdy, při níž se výdělek pracovníka odvíjí od množství 

jednotek vykonané práce. Tato forma mzdy je využívána především pro odměňování 

výrobních dělníků. Často je úkolová mzda doplňována také o jiné pobídkové formy, aby se 

předešlo výrobě velkého množství výrobků na úkor jejich kvality.
28

 

 

c)  Podílová (provizní) mzda 

 

 Podílová mzda se využívá nejčastěji v některých službách, nebo obchodních 

činnostech, tedy tam, kde pracovník může svým chováním významně ovlivnit poptávku  

po určitých produktech či službách. Podílovou mzdu lze rozlišit na přímou podílovou mzdu  

a podílovou mzdu s garantovaným základem. Zatímco přímá podílová mzda se odvíjí zcela  

či zčásti od prodaného množství nebo poskytnutých služeb, u podílové mzdy s garantovaným 

základem zaručuje zaměstnavatel svým zaměstnancům základní výši mzdy a navíc podle 

množství prodaných produktů nebo poskytnutých služeb také provizi. Výhodou této formy 

mzdy je zcela jistě skutečnost, že odměna pracovníka je vázána na jeho výkon. Nevýhodu 

naopak představují faktory, které pracovník nemůže ovlivnit, např. změny v preferencích 

zákazníků či změny tržní situace.
29

  

 

d)  Mzdy a platy za očekávané výsledky práce 

 

 Mzdy za očekávané výsledky práce se velmi často využívají u specialistů, dělníků, 

nižších a středních vedoucích pracovníků. U této formy mzdy se nejprve pracovník dohodne  

a následně také zaváže podniku odvést během stanoveného období práci v požadovaném 

množství a kvalitě. Lze tedy říci, že mzda je odměnou za dohodnutý výkon. Pracovník má 

během výkonu zajištěn příjem. Po uplynutí stanovené doby se vyhodnotí dosažené výsledky, 

které mohou mít vliv na stanovení mzdy za očekávané výsledky práce pro následující 

období.
30
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18 

e)  Mzdy a platy za schopnosti 

 

 Princip této formy mzdy spočívá v tom, že pro dané zaměstnání je požadován soubor 

určitých znalostí a dovedností, popřípadě žádoucí chování jedince. Plnění stanovených 

požadavků je následně odměňováno. U různých druhů zaměstnání se požadované znalosti  

a dovednosti uspořádají do jakési matice řad znalostí a dovedností, které se odlišují různou 

úrovní. Pro jednotlivé podskupiny zaměstnání se stanoví výchozí požadavky na znalosti  

a dovednosti a na základě toho se určí základní mzda či plat. Záleží na každém pracovníkovi, 

zda si své znalosti a dovednosti rozšíří na stejné či vyšší úrovni. Výhodou této formy mzdy je 

flexibilita zaměstnanců, kteří se snáze dokáží přizpůsobit změnám a širší využitelnost 

zaměstnanců, což může také vést ke snižování nákladů.
31

 

 

f)  Mzdy a platy za přínos 

 

 Lze říci, že mzda za přínos v sobě kombinuje jak odměnu za dosavadní výkonnost 

zaměstnance, tak i odměnu za budoucí úspěchy. Přínos zaměstnance spočívá především ve 

výsledcích, kterých dosahuje, ale také ve schopnostech, které si musí osvojit, aby daných 

výsledků bylo dosaženo. Tato forma mzdy je velmi praktickým motivačním nástrojem.
32

 

 

2.8.2 Dodatkové mzdové formy  

  

 Vedle základních forem mezd jsou obvykle využívány také dodatkové formy mezd. 

Tyto formy mezd nejsou povinné. Zaměstnavatel se sám rozhodne, které využije při 

odměňování svých zaměstnanců. Mezi dodatkové formy mezd patří především prémie, osobní 

ohodnocení, podíly na výsledcích hospodaření nebo odměňování zlepšovacích návrhů.  

 

a)  Prémie 

 

 Prémie lze zařadit mezi jednu z nejčastěji využívaných dodatkových forem mezd. 

Obvykle jsou poskytovány k časové nebo úkolové mzdě. U prémií je specifickým znakem, že 

bývají vypláceny v peněžité podobě, na základě předem stanovených podmínek a měřitelných 
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ukazatelů práce, jako jsou produktivita, kvalita či dodržování daných termínů. Prémie lze 

rozdělit do dvou skupin, a to periodicky se opakující prémie a jednorázové prémie. Zatímco 

periodicky se opakující prémie se váží k předem danému období, mají stanovenou určitou 

sazbu a závisí na splnění konkrétního ukazatele, jednorázové prémie pro pracovníky 

představují jakousi odměnu za mimořádný pracovní výkon, iniciativu či pracovní nasazení.
33

 

 

b)  Osobní ohodnocení  

 

 Při odměňování zaměstnanců je hojně využíváno také osobní ohodnocení. Pomocí této 

složky mzdy nadřízený na základě určitých kritérií hodnotí a následně také oceňuje pracovní 

výkon, výsledky a přínos zaměstnance. Osobní ohodnocení je velmi často určeno jako 

procento ze mzdového tarifu.
34

 

 

c)  Podíly na výsledcích hospodaření 

 

 Za účelem zvýšení zájmu zaměstnanců na co nejlepších výsledcích podniku se 

mnohdy používají také podíly na výsledcích hospodaření. Ty se nejčastěji objevují ve formě 

podílu na zisku. Mezi zaměstnance je rozdělen pevným procentem ze zisku. Procenta mohou 

být pro všechny zaměstnance stejné nebo se mohou lišit v závislosti na důležitosti pracovního 

místa, odpracované doby, získané praxe či výkonu jednotlivých zaměstnanců.
35

 

 

d)  Odměňování zlepšovacích návrhů 

 

 Některé podniky se snaží stimulovat své zaměstnance tím, že jim navíc ke mzdám 

poskytují tzv. odměny za zlepšovací návrhy. Tyto odměny představují kvalitní nástroj, 

pomocí něhož je prohlubována sounáležitost zaměstnanců s podnikem. Odměny za zlepšovací 

návrhy vyplývají buď od přírůstku zisku, nebo od poklesu nákladů prokazatelně souvisejícího 
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se zlepšovacím návrhem a jsou vypláceny buď jednorázově, nebo několikrát po určitou 

předem stanovenou dobu.
36

 

 

2.9 Povinné a nepovinné příplatky 

 

 Povinné příplatky jsou příplatky, které jsou ze zákona poskytovány ke mzdám či 

platům a lze zde zařadit například příplatek za práci přesčas, příplatek za práci v noci, 

příplatek za práci ve svátek, v sobotu a v neděli, příplatek za práci ve ztíženém a zdraví 

škodlivém prostředí. Nepovinné příplatky jsou zcela závislé na vůli zaměstnavatele, který se 

rozhodne, zda bude svým zaměstnancům navíc hradit například odpolední práci, dopravu do 

zaměstnání, služební telefon nebo ošacení. 

 

a)  Příplatek za práci přesčas 

 

 Pokud zaměstnanec vykonává práci nad rámec sjednané pracovní doby, tzv. přesčas, 

náleží mu navíc k obvyklé mzdě také přesčasový příplatek. Výše tohoto příplatku musí činit 

alespoň 25 % průměrného výdělku. Jestliže se zaměstnavatel se zaměstnancem dohodne na 

poskytnutí náhradního volna za práci přesčas, zaměstnanci příplatek nepřísluší. Ovšem 

v případě, kdy nejpozději do 3 měsíců od uplynutí přesčasové práce není smluvené náhradní 

volno zaměstnanci poskytnuto, je zaměstnavatel zaměstnanci povinen daný přesčasový 

příplatek vyplatit. Na příplatek ani na náhradní volno nemá zaměstnanec nárok, jestliže je mu 

práce přesčas již zahrnuta do mzdy. Co se týká nařízené práce přesčas, nesmí u zaměstnance 

činit v průměru více než 8 hodin týdně a 150 hodin v kalendářním roce.
37

 

 

b)  Příplatek za práci v noci 

 

 Za práci v noci rozumíme práci, která je vykonávána mezi 22.00 hodinou večerní   

a 6.00 hodinou ranní. Zaměstnanci za tuto dobu přísluší dosažená mzda a příplatek ve výši  

10 % průměrného výdělku, pokud není stanoven jiný způsob určení a výše příplatku.
38
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c)  Příplatek za práci ve svátek 

 

 Za práci ve svátek přísluší zaměstnanci prioritně náhradní volno v rozsahu práce 

konané ve svátek, které mu má být poskytnuto nejpozději do 3 měsíců následujících po 

výkonu práce, nedohodnou-li se strany jinak. Za dobu čerpání náhradního volna má 

zaměstnanec nárok na náhradu mzdy ve výši průměrného výdělku. Velmi často se však stává, 

že se zaměstnanec se zaměstnavatelem dohodne na tom, že mu namísto náhradního volna 

bude poskytnut příplatek k dosažené mzdě. Výše tohoto příplatku se stanoví jako nejméně 

100 % průměrného hodinového výdělku za každou hodinu práce ve svátek. Jestliže svátek 

připadne na pracovní den, ve který by zaměstnanec za normálních okolností pracoval, má 

tento zaměstnanec nárok na náhradu mzdy ve výši průměrného výdělku nebo alespoň jeho 

části.
39

 

 

d)  Příplatek za práci v sobotu a v neděli 

 

 Za práci v sobotu a v neděli přísluší zaměstnanci dosažená mzda a příplatek nejméně 

ve výši 10 % průměrného výdělku. Lze však sjednat také jiný způsob určení a výši příplatku. 

Na příplatek za práci v sobotu a v neděli má zaměstnanec nárok, ať už se jedná o obvyklou 

práci dle pracovního rozvrhu nebo o práci přesčas. Jestliže zaměstnanec pracuje v zahraničí, 

může mu být zaměstnavatelem poskytnut daný příplatek místo za práci v sobotu a v neděli za 

práci ve dnech, na které podle místních zvyklostí připadá nepřetržitý odpočinek.
40

 

 

e)  Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí 

 

 Ztížené pracovní prostředí je definováno v nařízení vlády č. 567/2006 Sb. o minimální 

mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí  

a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí. Jedná se tedy  

o prostředí, kde je velká koncentrace chemických škodlivin, vibrací, zářičů, infekcí, 

karcinogenů, hluku atd. Zaměstnancům pracujícím ve ztíženém pracovním prostředí přísluší 

dosažená mzda a příplatek ve výši 10 % základní sazby minimální mzdy. Tento příplatek by 

měl zaměstnanci do určité míry kompenzovat nepříznivé pracovní podmínky. Pro 
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zaměstnavatele by měl být tento příplatek signálem ke zlepšení či odstranění ztíženého nebo 

zdraví škodlivého prostředí, a to například pomocí nákupu moderní technologie  

či využíváním nových poznatků.
41

 

 

 Výše uvedených příplatků je pevně dána. Zaměstnavatelé tudíž mají ze zákona 

povinnost stanovené příplatky vyplácet. Mimo tyto příplatky zaměstnavatelé velmi často 

využívají také tzv. zaměstnanecké výhody neboli benefity, mezi které lze zařadit například 

příspěvky na rekreace, sport, kulturu, stravování, dopravu, vzdělávání, pojištění, ale také 

benefity jako mobilní telefony, služební vozy, notebooky atd. 

 

2.10 Zaměstnanecké výhody (benefity) 

 

Obecně lze definovat zaměstnanecké výhody jako odměny, které poskytuje 

zaměstnavatel navíc svým zaměstnancům k různým mzdovým formám. Na rozdíl od 

klasických odměn za vykonanou práci se benefity poskytují pouze za to, že zaměstnanci pro 

danou společnost pracují. Dalo by se říci, že slouží jako nástroj motivace. Nejen, že mohou 

napomoci k získávání nových zaměstnanců, ale také k udržení těch stávajících. Pomocí 

benefitů se zaměstnavatelé snaží posilovat oddanost a vědomí závazku zaměstnanců vůči 

společnosti. Benefity však nejsou přínosem jen pro zaměstnance, ale také pro zaměstnavatele. 

Vzhledem k tomu, že se z takových výhod neodvádí daň z příjmu ani odvody na sociální  

a zdravotní pojištění, představuje tento druh odměn úsporu nákladů.  

 

Zaměstnanecké výhody mohou být poskytovány buď: 

 

a) plošně – pro všechny zaměstnance, 

b) v závislosti na hierarchické pozici ve firmě, 

c) formou volitelných výhod, například pomocí systému tzv. „cafeterie,“ kdy má zaměstnanec  

    na výběr z různých druhů benefitů, které může libovolně kombinovat, přičemž je limitován  

    buď počtem benefitů nebo pevně stanovenou finanční částkou pro každého zaměstnance na  

    určité období.
42
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Mezi hlavní typy zaměstnaneckých výhod lze zařadit penzijní systémy, různé formy 

nemocenského, zdravotního, úrazového nebo životního pojištění, dále finanční výpomoci, 

slevy poskytované na produkty společnosti, příspěvky na stravování, příspěvky na sportovní  

a kulturní aktivity, rekreace. Společnosti rovněž velmi často svým zaměstnancům poskytují 

výhody ve formě služebních vozů, mobilních telefonů, notebooků či příspěvky na odívání.
43

  

 

2.11 Srážky ze mzdy 

 

 Jak již bylo řečeno, vypočtenou měsíční mzdu zaměstnance je nutno upravit o některé 

položky, neboli srážky. Zákoník práce stanoví případy, ve kterých lze provést srážky ze 

mzdy, a to: 

 pokud tak stanoví zákon, 

 na základě dohody o srážkách ze mzdy nebo k vypořádání závazků zaměstnance, 

 k úhradě členských příspěvků zaměstnance, který je členem odborové organizace. 

 

Zaměstnavatel smí bez souhlasu zaměstnance provádět jen následující srážky: 

a) daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti nebo pojistné na důchodové spoření, 

b) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na  

    všeobecné zdravotní pojištění, 

c) zálohu na mzdu nebo plat, kterou je zaměstnanec povinen vrátit proto, že nebyly splněny  

    podmínky pro přiznání této mzdy nebo platu, 

d) nevyúčtovanou zálohu na cestovní náhrady, popřípadě jiné nevyúčtované zálohy  

    poskytnuté zaměstnanci k plnění jeho pracovních úkolů, 

e) náhradu mzdy nebo platu za dovolenou, na niž zaměstnanec ztratil právo nebo na niž mu  

    právo nevzniklo.
44

 

 

Dále je dle občanského soudního řádu zaměstnavatel povinen zaměstnanci ze mzdy srazit 

peněžní částky podle výkonu rozhodnutí (exekuce) nařízených soudem soudním exekutorem, 

správním řádem atd. 
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2.12 Hodnocení práce 

 

 Hodnocení práce spočívá v určení relativní míry složitosti, namáhavosti  

a odpovědnosti jednotlivých druhů prací a následném srovnání s ostatními pracemi 

vykonávanými u zaměstnavatele. Každá práce je zařazena do určeného tarifního stupně, 

v závislosti na míře náročnosti a odpovědnosti. K jednotlivým tarifním stupňům jsou pak 

přiřazeny mzdové tarify. Mzdový tarif je dán pevnou sazbou, případně sazbou s rozpětím, 

v Kč za hodinu nebo v Kč za měsíc. Seřazením tarifních stupňů se mzdovými tarify vzniká 

tarifní stupnice, pomocí níž může zaměstnavatel spravedlivě diferencovat mzdu zaměstnanců 

podle hodnoty práce.
45

 

 

 Při hodnocení práce lze využít buď analytické, nebo neanalytické (sumární) metody.  

U analytických metod jsou práce posuzovány a porovnávány na základě daných kritérií 

složitosti, namáhavosti a odpovědnosti. Jednotlivým kritériím jsou pak přiřazeny hodnoty, 

jejichž součet dává celkovou hodnotu vykonávané práce. Mezi nejčastěji používané 

analytické metody patří bodová metoda a metoda faktorového porovnávání. Naopak  

u sumárních metod jsou práce posuzovány a porovnávány jako celek, bez ohledu na kritéria 

složitosti, namáhavosti a odpovědnosti. Tato kritéria jsou výsledkem subjektivního 

hodnocení. Mezi nejčastěji používané neanalytické metody patří klasifikační metoda, metoda 

pořadí prací, metoda párového porovnávání a benchmarking.
46

 

 

2.12.1 Analytické metody hodnocení práce 

 

a)  Bodovací metoda 

 

 Bodovací metoda patří k nejpoužívanějším metodám hodnocení práce. Princip této 

metody spočívá v rozčlenění prací na klíčové faktory, jako jsou míra pravomocí, 

odpovědnosti či složitosti, které jsou kladeny na toho, kdo práci vykonává. Dle míry výskytu 

jsou pak každému faktoru přiřazeny body. Součet těchto bodů dává celkovou hodnotu 
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vykonávané práce. Bodovací metoda je spolehlivá a aplikovatelná na velký soubor prací. 

Nevýhodou je pracnost a časová náročnost při vytváření stupnice.
47

 

 

b)  Metoda faktorového porovnávání (metoda řad pořadí) 

 

 Metoda faktorového porovnávání se v současné době příliš nepoužívá. Tato metoda 

spočívá v porovnávání faktoru práce s faktorem v nějaké stupnici, přičemž porovnávání může 

mít jen tři úrovně hodnoty – například nižší, stejný či vyšší. Metoda faktorového porovnávání 

je hojně využívána nezávislými experty u pracovních soudů ve věcech týkajících se stejné 

odměny za stejnou práci. Tito experti nepřezkoumávají vnitřní relace za účelem vytvoření 

nějakého pořadí, ale pouze porovnávají danou práci s jednou nebo více pracemi.
48

  

 

2.12.2 Sumární metody hodnocení práce 

 

a)  Klasifikační (katalogová) metoda 

 

 Klasifikační metoda je pro svou jednoduchost v praxi velice často používána. Princip 

spočívá v porovnávání a posuzování prací jako celku. Tato metoda pracuje s tzv. katalogem 

prací, neboli určitou stupnicí, kdy jednotlivým stupňům jsou přiřazeny různé míry složitosti, 

odpovědnosti a namáhavosti práce. Každý stupeň je navíc doplněn příklady typových prací. 

Jestliže má dojít k zařazení dosud nehodnocené práce, porovná se s jednotlivými stupni  

a příklady typových prací a následně je zařazena do toho stupně, kde je největší podobnost. 

Klasifikační metoda je jednoduchá, srozumitelná a snadno proveditelná.
49

   

 

b)  Metoda pořadí prací 

 

 Metoda pořadí spočívá v posuzování a porovnávání prací jako celku. Pořadí 

jednotlivých prací je určeno dle subjektivního úsudku hodnotitele. Metoda pořadí je 
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jednoduchá a z hlediska času i organizace nenáročná. Nedostatkem je ovšem již zmíněné 

subjektivní hodnocení a fakt, že je tuto metodu možno použít jen pro malý soubor prací.
50

 

 

c)  Metoda párového porovnávání 

 

 Metoda párového porovnávání klade důraz na zcela oddělené porovnávání každé práce 

jako celku s jinou prací. V případě, kdy má některá z prací vyšší hodnotu než jakou má ta 

práce, se kterou se porovnává, jsou jí přiděleny dva body. Jestliže mají obě porovnávané 

práce stejnou hodnotu, získají obě po jednom bodu. A pokud má jedna práce nižší hodnotu 

než druhá, nezíská žádný bod. Po skončení porovnávání se pak sečtou body u jednotlivých 

prací a podle dosažených výsledků se určí pořadí.
51

 

 

d)  Benchmarking 

 

 Benchmarking neboli vnitřní poměřování je to, co lidé často dělají intuitivně, aniž by 

si to uvědomovali. Jedná se o metodu hodnocení práce, kdy se porovnává sledovaná práce 

s jakoukoliv modelovou prací v podniku, která je považována za správně zařazenou  

a odměňovanou. Následně je sledovaná práce zařazena do stejného stupně, jako je práce 

považována za vzor. Při aplikaci této metody nejsou analyzovány jednotlivé faktory prací, ale 

práce jako celek.
52

 

 

2.12.3 Tržní oceňování 

 

 Na rozdíl od předchozích metod nelze tržní oceňování považovat za proces hodnocení 

práce v pravém slova smyslu. Tržním oceňováním se rozumí proces přímého oceňování prací 

na základě vnějších relací, přičemž není brán zřetel na vnitřní relace. Tento přístup je 

zajímavý především pro vrcholové vedení, jehož zájem se soustřeďuje zejména na 

konkurenceschopnost na trhu. Tržní oceňování lze provádět prostřednictvím analýzy 

publikovaných mzdových šetření, rad poradců a agentur v oblasti získávání pracovníků, 

                                                 
50

 ARMSTRONG, Michael. Odměňování pracovníků. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a. s. 2009. 448 s.  

     ISBN 978-80-247-2890-2. 

 
51

 Viz tamtéž. 

 
52

 Viz tamtéž. 



 

27 

inzerátů nebo na základě členství v určité skupině organizací, které si vzájemně poskytují 

informace o odměňování.
53

 

 

 Výše uvedený výčet metod hodnocení práce není zcela kompletní, patří však mezi 

nejpoužívanější. Při hodnocení práce je ovšem nutné zohlednit také řadu vnějších faktorů, 

jako jsou inflace, situace na trhu nebo životní náklady. 
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3 Analýza mzdového systému  

v TŘINECKÝCH ŽELEZÁRNÁCH, a. s.   

 

 

 Třinecké železárny byly založeny již v roce 1839 a v současné době patří mezi 

průmyslové podniky s nejdelší tradicí hutní výroby v České republice. Během uplynulých let 

byla tato společnost privatizována, následně převedena na státní akciovou společnost a od 

roku 1996 byla zcela odstátněna. V současné době je majoritním vlastníkem akciová 

společnost Moravia Steel.  

 

Třinecké železárny se zabývají výrobou dlouhých válcovaných výrobků, jako jsou 

válcovaný drát, betonářská a tvarová ocel, speciální tyčová ocel, tažená ocel, kolejnice, široká 

ocel, bezešvé trubky a hutní polotovary. Dále produkuje koks, umělé hutné kamenivo  

a granulovanou strusku. Výrobky této společnosti jsou velmi žádané především v oblastech 

strojírenství, automobilového průmyslu a dopravy. Ročně je vyrobeno okolo 2,5 milionu tun 

oceli, z čehož je více než polovina produkce určena pro export. V současné době společnost 

zaměstnává 5 973 zaměstnanců.  

 

 Společnost dlouhodobě prosperuje a vykazuje kladné hospodářské výsledky. Výjimka 

nastala pouze v době hospodářské krize, kdy bylo nutno se přizpůsobit špatné ekonomické 

situaci. Společnost však dokázala najít rezervy v nákladové struktuře a udržet klíčové trhy. 

Díky tomu si Třinecké železárny udržely své postavení na trhu a i nadále patří k předním 

českým producentům oceli a ocelových výrobků.
54

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
54

 Internetové stránky Třineckých železáren [online]. Výroční zpráva TŽ 2011 [citace 2. 3. 2013]. Dostupné z:   

    www.trz.cz 
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3.1 Struktura zaměstnanců 

 

 Jak již bylo uvedeno, Třinecké železárny aktuálně zaměstnávají 5 973 zaměstnanců. 

Více než polovinu celkového počtu zaměstnanců tvoří zaměstnanci hutní výroby, oprav 

a údržby, správních činností a dopravy. Méně početné skupiny pak tvoří zaměstnanci 

technologického vývoje a projektových činností, řídících činností, služeb, strojírenské výroby  

a energetiky. V níže uvedeném Grafu 3.1 je znázorněna struktura zaměstnanců spolu 

s procentuálním podílem vykonávaných činností. 

 

Graf 3.1 Struktura zaměstnanců dle pracovních činností k 31. 12. 2012 

Zdroj: Interní dokument společnosti TŽ, a. s. 

 

 

 Co se týká struktury zaměstnanců dle dosaženého vzdělání, převažují vyučení 

zaměstnanci, zaměstnanci s úplným středním odborným vzděláním a vyučení zaměstnanci 

s maturitou. Poměrně početnou skupinu tvoří rovněž vysokoškolsky vzdělaní zaměstnanci. 

Vzhledem k výrobnímu charakteru společnosti, kdy převažují zaměstnanci dělnických 

profesí, je tato struktura vyhovující. 
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Graf 3.2 Struktura zaměstnanců podle dosaženého vzdělání k 31. 12. 2012 

Zdroj: Interní dokument společnosti TŽ, a. s. 

 

 

Graf 3.3  Struktura zaměstnanců podle věku k 31. 12. 2012 

 

Zdroj: Interní dokument společnosti TŽ, a. s. 

 

 Výše uvedený graf 3.3 popisuje strukturu zaměstnanců podle věku. Jak je vidět, 

nejvíce početnou skupinu tvoří zaměstnanci ve věku 45 – 50 let, následují zaměstnanci mezi 
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50 – 55 lety a 55 – 60 lety. Téměř polovinu všech zaměstnanců Třineckých železáren tedy 

tvoří starší zaměstnanci, což by mohl být zejména v pozdějších letech velký problém. 

 

3.2 Vývoj mezd 

 

 Dle informací Českého statistického úřadu dochází každoročně k nárůstu průměrného 

výdělku. Ve druhém čtvrtletí roku 2012 činil průměrný výdělek v České republice 24 626 Kč. 

Současně však neustále rostou ceny. Dochází tedy k situaci, kdy inflace převyšuje růst 

mezd.
55

 

 

 V níže uvedeném Grafu 3.4 je vidět, jak se v Třineckých železárnách vyvíjel průměrný 

výdělek od roku 2007 do roku 2011.
56

 Zatímco v roce 2008 činil průměrný výdělek  

27 402 Kč, v roce 2009 došlo k prudkému poklesu. Tento pokles byl vyvolán především 

celosvětovou hospodářskou krizí, která vedla k útlumu prakticky všech odvětví, hutnictví 

nevyjímaje. V letech 2011 a 2012 však dochází k růstu poptávky, výroby, zisků a tedy také 

k růstu průměrného výdělku. 

 

 Graf 3.4 Vývoj průměrného výdělku v TŽ v letech 2007-2012 
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 Zdroj: Interní dokument společnosti TŽ, a. s. 
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 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. ČSÚ: Průměrné mzdy – 2. čtvrtletí 2012[online]. 3. 9. 2012  

      [citace 5. 3. 2013]. Dostupné z: http://www.czso.cz/csu/csu.nsf/informace/cpmz090312.doc. 

 
56

   Průměrný hodinový výdělek je odvozen z hrubé mzdy. 
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 Kolektivní smlouvou uzavřenou mezi Třineckými železárnami a odborovou organizací 

se společnost zavázala zajistit v roce 2013 zvýšení průměrné nominální mzdy zaměstnanců  

o 2,5 % základny a za splnění hospodářského výsledku společnosti zaměstnancům vyplatit 

odměnu ve výši 1,5 % základny.
57

 V minulých letech byly společností vypláceny nejen 

odměny za splnění hospodářského výsledku, ale také za překročení hospodářského výsledku. 

 

3.3 Organizace mezd a odměňování 

 

Při odměňování společnost vychází zejména z těchto právních norem: 

 zákon č. 262/2006 Sb. zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, 

 nařízení vlády 567/2006 Sb. o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy,  

o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém 

pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, 

 vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro 

zařazení prací do kategorií. 

Zásady pro odměňování jsou blíže specifikovány v podnikové kolektivní smlouvě a vnitřních 

předpisech společnosti, konkrétně v Příkazu ředitele pro personalistiku a administrativu  

TŽ č. 2/2013 – Organizace mezd a odměňování, v Příkazu ředitele pro personalistiku  

a administrativu TŽ č. 3/2013 – Prémiování zaměstnanců, Technicko-organizačním pokynu 

TŽ č. 30/01 – Proces Lidské zdroje. KS upravuje zásady pro odměňování ve společnosti  

a zahrnuje také sociální oblast.
58

 Vnitřní předpisy pak konkretizují jednotlivé složky mzdy. 

 

Při analýze systému odměňování v TŽ budeme vycházet z výše uvedených interních 

dokumentů společnosti a platné legislativy. 

 

3.4 Zařazování prací 

 

 Výčet jednotlivých profesí uplatněných ve společnosti je uveden v Katalogu profesí 

TŽ. Katalog profesí je jedním ze základních podkladů pro stanovení názvu plánovaného 

místa, popisu práce a druhu sjednané práce.  

                                                 
57

 Základnou se rozumí stanovený výdělek roku 2012. 
58

 KS = kolektivní smlouva 
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Každý zaměstnanec je zařazen na jedinečné plánované místo, kterému je přiřazen 

popis daného plánovaného místa (viz Příloha č. 1), a který obsahuje popis práce a další 

požadavky stanovené pro výkon práce na tomto místě. Popisy plánovaných míst tak poskytují 

ucelený přehled o vykonávané činnosti, podmínkách a požadavcích, jež jsou kladeny na 

zaměstnance. V Třineckých železárnách jsou popisy plánovaných míst zpracovány 

v elektronické podobě přímým nadřízeným zaměstnancem a následně postupují schvalovacím 

řízením. Při zpracování popisu plánovaného místa je využíván vnitřní Katalog pracovních 

činností a Katalog kvalifikací. Katalog pracovních činností obsahuje výčet všech 

vykonávaných činností ve společnosti. Jednotlivé činnosti jsou podle míry náročnosti, 

odpovědnosti a namáhavosti zařazeny do tarifních stupňů.  Každé této činnosti je přiřazen 

desetimístný číselný kód, kdy poslední dvě číslice pak představují tarifní stupeň, do kterého je 

daná činnost zařazena. Tak např. činnost, kdy pracovník provádí homogenizaci uhelné vsázky 

(číselný kód 0101100104) je zařazena do 4. tarifního stupně. Každé plánované místo obsahuje 

přehled pracovních činností vykonávaných na příslušném místě s uvedením procentuálního 

podílu vykonávané činnosti. Výsledný tarifní stupeň plánovaného místa je stanoven na 

základě nosné, převažující činnosti vykonávané na příslušném místě a uvedené v popisu 

práce. Součástí popisu plánovaného místa jsou i kvalifikační požadavky, požadovaná 

zdravotní způsobilost, rizikové faktory a pracovní podmínky příslušného plánovaného místa. 

V kvalifikačních požadavcích se uvádí požadovaný stupeň vzdělání, obor vzdělání, 

požadované profesní kvalifikace, popř. další kvalifikační požadavky jako je např. znalost 

cizích jazyků, počítačových programů apod. a požadovaná praxe. 

 

3.5 Základní mzda 

 

 Co se týká základní mzdové formy, využívá společnost pro všechny své zaměstnance 

odměňování pomocí časové neboli základní mzdy. Obvykle je stanovena v podobně měsíční 

částky. Základní mzda představuje ohodnocení konkrétní práce z hlediska složitosti, 

odpovědnosti a namáhavosti vykonávané práce. 

 

3.5.1 Stanovení tarifního stupně 

 

 Jak již bylo řečeno, základem pro zařazování pracovních činností do tarifních stupňů 

je Katalog pracovních činností. Tarifní stupeň se stanoví podle tarifního zařazení pracovní 
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činnosti s nejvyšším procentem vykonávané činnosti, které jsou uvedeny v popisu 

plánovaného místa. Pracovní činnosti jsou zařazeny do 12 tarifních stupňů. Každý tarifní 

stupeň je určen pevně stanovenou sazbou v Kč, jak je uvedeno v Tabulce 3.1. 

 

Zaměstnanci náleží tarifní stupeň plánového místa, na kterém je zařazen. Výjimku 

z těchto pravidel tvoří management společnosti, jemuž se mzda sjednává individuálně 

v manažerské smlouvě nebo dohodou (viz Příloha č. 2). U generálního ředitele a odborných 

ředitelů se osobní mzda sjednává individuálně v manažerské smlouvě, u ostatních vedoucích 

zaměstnanců se osobní mzda sjednává dohodou. Ostatní zaměstnanci jsou zatřiďováni do 

tarifních stupňů dle pravidel uvedených v Příkazu ředitele pro personalistiku a administrativu 

TŽ č. 2/2013 - Organizace mezd a odměňování. Nově nastoupivší a absolventi škol však 

mohou být z titulu nedostatečné praxe zařazeni do nižšího tarifního stupně. 

 

    Tabulka 3.1 Tarifní stupně 

Tarifní stupeň Sazba v Kč 

1 8 210 

2 9 200 

3 10 190 

4 11 180 

5 12 170 

6 13 160 

7 14 150 

8 15 140 

9 16 130 

10 17 120 

11 18 110 

12 19 100 

Zdroj: Kolektivní smlouva TŽ, a. s. 

 

 

3.5.2 Osobní hodnocení 

 

 Osobní hodnocení slouží k efektivnějšímu a individuálnímu ocenění zaměstnance.  

Je také jedním z nástrojů, pomocí nichž je ve společnosti diferencována mzda zaměstnanců. 

Hodnocení provádí příslušný přímý nadřízený zaměstnanec formou pohovoru 1 x ročně a dále 
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při změně plánovaného místa nebo při výrazné změně pracovního výkonu. Zaměstnanci, kteří 

jsou připravováni jako personální náhrady za vedoucí zaměstnance, jsou hodnoceni 2 x ročně. 

Zásady, postup a způsob hodnocení zaměstnanců je podrobně popsán ve vnitřním předpisu 

Technicko-organizační pokyn  TŽ č. 30/01 - Proces Lidské zdroje. Hodnocení se provádí 

v elektronické podobě a údaje z hodnocení jsou přenášeny do programu SAP HR. 

 

Osobní hodnocení se týká všech zaměstnanců, včetně vedoucích pracovníků. Mezi 

hodnotící kritéria patří odborná připravenost, kvalita práce, pracovní výkonnost a u vedoucích 

zaměstnanců také řídicí schopnosti. Z hlediska odborné připravenosti se hodnotí zejména 

úroveň odborných znalostí, zkušeností, jejich využívání v praxi nebo vztah ke zvyšování 

vlastní kvalifikace. Co se týká kvality práce, je zkoumána pečlivost a spolehlivost při práci, 

dodržování termínů, dodržování norem a předpisů, přístup k práci a iniciativa. U kritéria 

pracovní výkonnosti se hodnotí využívání a dodržování pracovní doby, schopnost řešení 

problémů, schopnost pracovat samostatně, míra ochoty spolupracovat se spolupracovníky, 

umění vyslovit a přijmout kritiku, odolávání zátěžovým situacím nebo ochota poradit.  

U vedoucích zaměstnanců se hodnotí způsob práce a vedení kolektivu, úroveň komunikačních 

schopností, vytváření dobrých mezilidských vztahů, péče o rozvoj řízeného kolektivu apod.  

 

 Na základě posouzení výše uvedených kritérií jsou zaměstnanci svými nadřízenými 

ohodnoceni pomocí bodů, kdy se jeden bod rovná jednomu procentu z částky tarifu. Níže 

uvedené tabulky ilustrují, jak jsou zaměstnanci posuzováni a kolik bodů mohou maximálně 

získat.  

 

Dle kritérií odborné připravenosti, kvality práce a pracovní výkonnosti lze rozlišit: 

 

      Tabulka 3.2 Hodnocení zaměstnanců  

Hodnocení Body 

špičkový zaměstnanec 46 - 60 

požadavky plánovaného místa plní výborně 31 - 45 

podává dobrý pracovní výkon 16 - 30 

plní základní požadavky plánovaného místa   1 - 15 

způsobilý s opatřením (vyžadující zlepšení)         0 

       Zdroj: Interní dokument společnosti TŽ, a. s. 
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 Kromě uvedených kritérií se u vedoucích pracovníků posuzují navíc řídící schopnosti, 

které mohou být ohodnoceny až 20 body – viz Tab. 3.3. Vedoucí zaměstnanci tedy mohou 

oproti ostatním zaměstnancům získat až 80 bodů. 

 

Dle kritéria řídících schopností se rozlišuje: 

  

         Tabulka 3.3 Hodnocení vedoucích zaměstnanců 

Hodnocení Body 

špičkový zaměstnanec 16 - 20 

požadavky plánovaného místa plní výborně 11 - 15 

podává dobrý pracovní výkon   6 - 10 

plní základní požadavky plánovaného místa    1 - 5 

způsobilý s opatřením (vyžadující zlepšení)         0 

           Zdroj: Interní dokument TŽ, a.s . 

 

Tento systém hodnocení zaměstnanců se jeví jako efektivní, má však i své nedostatky. Více se 

jimi budeme zabývat v hodnotící části této práce. 

 

3.6 Prémie 

 

3.6.1 Řádné prémie 

 

 Na základě zpracovaných prémiových řádů se zaměstnancům vyplácí řádné prémie. 

V jednotlivých prémiových řádech jsou stanoveny konkrétní ukazatele zaměřeny na kvalitu, 

výkon nebo přímé jmenovité úkoly. Obecně se u jednotlivých zaměstnanců hodnotí 

dodržování povinností vztahujících se k danému pracovnímu místu, pracovní kázeň, ale také 

dodržování stanovených předpisů nebo plnění konkrétních úkolů. Výše prémie se odvíjí od 

plnění těchto ukazatelů. Část prémie je vázána na splnění hospodářského výsledku podniku. 

Postup při nesplnění nebo naopak při lepším výkonu je popsán v prémiových řádech 

jednotlivých provozů a odborných útvarů. Na základě plnění daných ukazatelů je prémie 

možno buď zvýšit, nebo zkrátit, popřípadě vůbec nepřiznat. Řádné prémie lze rozdělit na 

individuální, kdy se prémie stanoví pro konkrétního zaměstnance nebo kolektivní, kdy se výše 

prémie odvíjí od podílu zaměstnance na výsledcích celého kolektivu.  

 



 

37 

 V Třineckých železárnách jsou zaměstnanci pro účely prémiování rozděleni do čtyř 

základních skupin. Do první prémiové skupiny patří vedoucí zaměstnanci. Do druhé skupiny 

jsou zařazeni zaměstnanci jmenovitě stanoveni rozhodnutím odborného ředitele. Ostatní 

zaměstnanci jsou zařazeni do třetí a čtvrté prémiové skupiny. Pro každou prémiovou skupinu 

je stanovena procentuální výše prémie. U první a druhé prémiové skupiny se prémie pohybuje 

od 45 do 65 %, u třetí a čtvrté prémiové skupiny od 20 do 40 %. 

 

3.6.2 Mimořádné prémie 

 

 Zaměstnancům mohou být v případě potřeby kromě řádných prémií poskytnuty také 

mimořádné prémie. Ty jsou vázány na splnění mimořádných úkolů nebo předem stanovených 

cílů a výsledků práce. Část mimořádných prémií se poskytuje formou šekových poukázek 

z fondu  generálního ředitele a. s., odborných ředitelů a dále z fondu vedoucího nebo mistra  

a slouží zejména k ocenění zaměstnanců za splnění jednorázových mimořádných úkolů.  

 

3.7 Odměny 

 

3.7.1 Odměna za zlepšovatelské návrhy 

 

 V Třineckých železárnách je věnována velká pozornost podpoře vynálezectví  

a zlepšovatelství. Proto se podnik prostřednictvím odměn snaží motivovat své zaměstnance  

k předkládání zlepšovacích návrhů nebo drobných zdokonalení. Za zlepšovací návrh  

se považuje technické, výrobní, provozní zdokonalení nebo řešení problémů bezpečnosti  

a ochrany zdraví při práci a životního prostředí. Zaměstnanci za takový návrh po zhodnocení 

náleží odměna, jejíž výše závisí na tom, jak velkým přínosem je pro společnost daný návrh.
59

 

Za drobné zdokonalení se považuje řešení malého problému, které pro podnik nemá zásadní 

význam, přispívá však k odstranění drobných nedostatků na pracovišti. Zaměstnanci  

za takové zdokonalení přísluší odměna ve výši 600 Kč, která je mu ihned vyplacena. 

 

 

 

 

                                                 
59

 Každoročně je vyhlašována soutěž o nejlepší zlepšovatele. Tito pak mají nárok na finanční odměnu. 
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3.7.2 Odměna při dosažení životního a pracovního jubilea 

 

 Zaměstnancům, kteří v Třineckých železárnách pracují nepřetržitě nejméně 5 let  

od posledního vstupu do pracovního poměru, je možno poskytnout odměnu při příležitosti  

25 let celkové doby zaměstnání, při dosažení životního jubilea 50 let věku nebo po ukončení 

pracovního poměru z důvodu nabytí starobního, resp. invalidního důchodu. V Tabulce 3.4 

jsou uvedeny jednotlivé odměny, přičemž jejich výše je stanovena dle doby nepřetržitého 

trvání pracovního poměru u zaměstnavatele.
60

 

 

    Tabulka 3.4 Odměny za pracovní a životní jubilea 

Počet let Odměna 

nejméně 5 let 2 400 Kč 

nejméně 10 let 4 300 Kč 

nejméně 15 let 6 400 Kč 

nejméně 20 let 8 000 Kč 

Zdroj: Kolektivní smlouva TŽ, a. s. 

 

Jestliže zaměstnanec utrpí pracovní úraz nebo nemoc z povolání, v jejichž důsledku musí 

ukončit pracovní poměr, může výše odměny bez ohledu na délku zaměstnání  

u zaměstnavatele činit až 10 000 Kč. Výši odměny stanoví vedoucí odborného útvaru  

a vedoucí provozu na návrh přímého nadřízeného, a to dle zásluh, pracovních výsledků  

a pracovní kázně zaměstnance.  

 

3.7.3 Odměny při udělení titulu „Zaměstnanec roku“ 

 

 Třinecké železárny každoročně pořádají slavnostní večer „Královna ocel,“ během 

něhož jsou vyhlašováni a oceňováni nejlepší zaměstnanci roku. Mezi kritéria, na jejichž 

základě jsou zaměstnanci nominováni, patří především nadprůměrný pracovní výkon včetně 

pracovní kázně, schopnost zastávat i jiná pracovní místa, ochota pracovat nad rámec svých 

povinností, přirozená autorita a váženost v pracovním kolektivu, ochota sebevzdělávání  

a osobního rozvoje, loajalita k firmě, přínos pro své pracoviště a další. Zaměstnanci, který je 

navržen na získání titulu „Zaměstnanec roku“ náleží finanční odměna. 
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 Odměny za pracovní a životní jubilea se nevztahují na zaměstnance, kteří mají uzavřenou tzv. manažerskou   

    smlouvu a jejich osobní mzda je tedy sjednána dohodou. 
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3.8 Příplatky ke mzdě 

 

 Společnost Třinecké železárny, a. s. poskytuje na základě uzavřené kolektivní 

smlouvy svým zaměstnancům příplatky ke mzdě, a to příplatek za práci přesčas, příplatek  

za práci v noci, příplatek za práci odpoledne, příplatek za práci v sobotu a neděli, příplatek  

za práci ve ztíženém pracovním prostředí a za rizikové práce, příplatek za práci ve svátek  

a příplatek za práci při použití izolačních dýchacích přístrojů. Popis a výše jednotlivých 

příplatků jsou stanoveny v kolektivní smlouvě a ve vnitřním předpisu společnosti, konkrétně 

v Příkazu ředitele pro personalistiku a administrativu TŽ č. 2/2013 – Organizace mezd  

a odměňování. 

 

3.8.1 Příplatek za práci přesčas 

 

 Prací přesčas se rozumí práce konaná zaměstnancem na příkaz příslušného vedoucího 

nebo s jeho souhlasem nad stanovenou týdenní pracovní dobu. Zaměstnancům za vykonanou 

práci náleží k dosažené mzdě příplatek ve výši 25 % průměrného výdělku, nejméně však  

19,20 Kč/hod.
61

 Jestliže se však zaměstnavatel se zaměstnancem dohodne, je možno za práci 

přesčas poskytnout zaměstnanci namísto příplatku náhradní volno. Za ½ hodiny práce přesčas 

má zaměstnanec nárok na ½ hodiny náhradního volna. Toto volno však musí být poskytnuto 

nejpozději do konce třetího kalendářního měsíce po výkonu práce přesčas. U vedoucích 

zaměstnanců a manažerů společnosti je případná práce přesčas již zahrnuta v osobní mzdě. 

 

3.8.2 Příplatek za práci v noci 

 

 Za práci v noci je považována práce vykonávána v době mezi 22.00 hodinou a 6.00 

hodinou. Zaměstnanci za tuto dobu přísluší dosažená mzda a příplatek ve výši 22,50 Kč/hod. 

 

3.8.3 Příplatek za práci odpoledne 

 

 Příplatek za práci odpoledne je nepovinný. Třinecké železárny jej tedy poskytují nad 

rámec zákona. Za práci odpoledne se rozumí práce konaná v době mezi 14.00 hodinou  

a 22.00 hodinou. U zaměstnanců pracujících mezi 7.00 a 15.00 hodinou je za práci odpoledne 
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 Dosaženou mzdou se rozumí podíl osobní mzdy, dalších měsíčně stanovených složek mezd, odpovídající část   

    mzdových složek vázaných na osobní mzdu a veškeré příplatky vyplývající z charakteru a podmínek práce. 
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považována práce mezi 15.00 a 22.00 hodinou. Zaměstnanci za tuto dobu přísluší dosažená 

mzda a příplatek ve výši 4,70 Kč/hod. Tento příplatek však nepřísluší zaměstnancům 

s pružnou pracovní dobou a rovněž zaměstnancům, u kterých část směny připadla na dobu 

mezi 14.00 a 22.00 hodinou.  

 

3.8.4 Příplatek za práci v sobotu a neděli 

 

 Za práci v sobotu a neděli přísluší zaměstnanci dosažená mzda a příplatek ve výši 

30,00 Kč/hod. Minimální výše příplatku však musí činit alespoň 10 % průměrného výdělku.  

 

3.8.5 Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí a za rizikové práce 

 

 Ztížené pracovní prostředí a výčet prací, jež lze do takového prostředí zařadit, je 

uveden v nařízení vlády č. 567/2006 Sb. o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené 

mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve 

ztíženém pracovním prostředí. Do rizikových prací pak lze zařadit práce, které jsou v souladu 

s přílohou č. 1 vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 432/2003 Sb. Za uvedené práce přísluší 

zaměstnanci příplatek ve výši 6,40 Kč/hod. Jestliže zaměstnanec pracuje v prostředí, kde se 

ve velké míře vyskytují chemické karcinogeny a práce je tedy velice riziková, náleží mu 

příplatek ve výši 11,00 Kč/hod. 

 

3.8.6 Příplatek za práci ve svátek 

 

 Za práci ve svátek přísluší zaměstnanci prioritně náhradní volno v rozsahu práce 

konané ve svátek, které musí být poskytnuto nejpozději do 3 měsíců následujících po výkonu 

práce. V průběhu čerpání náhradního volna přísluší zaměstnanci náhrada mzdy ve výši 

průměrného výdělku. Zaměstnanec se však může se zaměstnavatelem dohodnout na tom, že  

místo náhradního volna mu bude poskytnut příplatek ve výši: 

a) 150 % jeho průměrného výdělku u svátků připadajících na dny: 1. leden, pondělí   

    velikonoční, 24., 25., 26. prosince, 

b) 100 % jeho průměrného výdělku u ostatních svátků. 

 

 Zaměstnancům, kterým na svátek připadne normální směna, nebo kterým byla 

nařízena práce ve svátek připadající na jejich obvyklý pracovní den, se osobní mzda, mzdové 
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složky vázané na osobní mzdu a ostatní složky mzdy stanovené v měsíčních částkách nemění. 

Zaměstnanci, který z důvodu svátku nepracoval, přísluší náhrada mzdy ve výši průměrného 

výdělku. 

 

3.8.7 Příplatek za práci při použití izolačních dýchacích přístrojů 

 

 Zaměstnancům, kteří při výkonu svého povolání vykonávají činnosti, kde z důvodu 

zajištění bezpečného pobytu v nedýchatelném prostředí je přikázáno používat izolační 

dýchací přístroje, náleží k dosažené mzdě také příplatek. Výše příplatku se odvíjí od složitosti 

práce, podmínek výkonu práce a míře rizikovosti: 

 

a) příplatek ve výši 50,00 Kč/hod se poskytuje za práce spojené s odstraňováním 

provozních poruch, za preventivní prohlídky technického a technologického zařízení  

a kontrolní činnosti. 

b) příplatek ve výši 70,00 Kč/hod se poskytuje za údržbářské a montážní práce na 

plynových rozvodech, za odslepování a zaslepování plynovodu do průměru 800 mm 

vč. a plynových zařízení do výšky 5 m nad úrovní terénu nebo stabilně 

namontovaných plošin. Rovněž lze do této skupiny zařadit práce v uzavřených 

nádobách, potrubích a za výkon asistenční činnosti členy záchranné protiplynové čety 

požárního útvaru dle příslušných technologických předpisů. 

c) příplatek ve výši 90,00 Kč/hod se poskytuje za údržbářské a montážní práce na 

plynových rozvodech, za odslepování a zaslepování plynovodu nad průměr 800 mm 

nebo ve výškách nad 5 m a při mimořádně zvýšeném riziku a mimořádných 

povětrnostních podmínkách při pracích se zvláště ztíženými podmínkami 

zajišťovacích opatření a ztíženou možností úniku a při likvidaci požáru. 

 

3.9 Ostatní složky příjmu 

 

3.9.1 Mzda při školení a rekvalifikaci 

 

 V Třineckých železárnách je kladen velký důraz na odborné znalosti zaměstnanců. 

Z toho důvodu se společnost neustále snaží organizovat různé vzdělávací akce, které velkou 

měrou přispívají k rozvoji profesního růstu, odborných znalostí a dovedností zaměstnanců. 
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Všechna povinná a nařízená školení, která organizuje zaměstnavatel, se považují za výkon 

práce a probíhají tedy v pracovní době. Jestliže školení připadne na dobu volna  

a jestliže to podmínky dovolí, zabezpečí se přesun pracovní doby tak, aby se školení 

uskutečnilo v pracovní době. Pokud takový přesun není možný, pohlíží se na absolvování 

školení jako na práci přesčas. Někteří zaměstnanci musí navíc v rámci požadavků na své 

pracovní místo absolvovat odbornou jazykovou přípravu. Ta však probíhá výhradně 

v mimopracovní době. V zájmu lepšího pracovního uplatnění zaměstnanců Třinecké 

železárny využívají také rekvalifikace, které se považují za překážku na straně zaměstnance  

a vyplácí se za ně náhrada  mzdy ve výši průměrného výdělku. 

 

3.9.2 Mzda a náhrada mzdy při prostojích 

 

Mzda a náhrada mzdy se vyplácí v případě, kdy zaměstnanec nemůže konat práci 

z důvodu poruchy na výrobním zařízení a jiných příčin nezávislých na vůli zaměstnance. 

Zaměstnanci za takovou dobu náleží: 

 

a) byl-li převeden na jinou práci 

- při prostoji mzda ve výši uvedené ve mzdovém výměru 

- při přerušení práce způsobené nepříznivými povětrnostními vlivy přísluší doplatek ke      

  mzdě ve výši průměrného výdělku 

 

b) nebyl-li převeden na jinou práci, náhrada mzdy ve výši: 

- 90 % průměrného výdělku při prostojích 

- 60 % průměrného výdělku v případech nepříznivých povětrnostních vlivů 

 

3.9.3 Odměna za pracovní pohotovost 

 

 Pracovní pohotovostí se rozumí doba, po kterou je zaměstnanec v případě naléhavé 

potřeby připraven k výkonu své práce v odlišném místě, než je jeho pracoviště. Pracovní 

pohotovost může zaměstnavatel na zaměstnanci požadovat jen, jestliže se o tom  

se zaměstnancem dohodne. Za dobu pracovní pohotovosti má zaměstnanec nárok na odměnu 

ve výši 10 % průměrného výdělku, nejméně však 7,00 Kč/hod ve všední den a 14,00 Kč/hod 

ve dnech pracovního volna a klidu. 
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3.10 Zaměstnanecké benefity 

 

 Pro zaměstnance společnosti nemusí být jediným nástrojem motivace peněžní odměna. 

Přestože je tento nástroj nejúčinnější, zaměstnavatelé mohou své zaměstnance ocenit také 

nepeněžními odměnami, neboli benefity. V Třineckých železárnách jsou stanoveny pevné 

benefity, na které má nárok každý zaměstnanec a volitelné benefity, které mohou získat pouze 

někteří zaměstnanci, přičemž mají na výběr z několika alternativ. V Tabulce 3.5 jsou 

jednotlivé volitelné benefity uvedeny spolu s částkami, ve kterých jsou poskytovány.  

 

 Tabulka 3.5 Benefity 

Benefit Částka 

Rekondiční pobyt ve smluvních lázních Lázně Luhačovice, a. s. 2 800 Kč 

Vzdělávací akce a jazykové a odborné kurzy. 2 000 Kč 

Rekreace zaměstnanců (4 varianty). 2 400 Kč 

Příspěvek na hokejové permanentky  

spol. HOCKEY CLUB OCELÁŘI TŘINEC, a. s. 
2 000 Kč 

Finanční příspěvek na příspěvkovou lázeňskou léčbu. 2 800 Kč 

Finanční příspěvek na nákup výrobků z produkce TŽ, a. s. 2 000 Kč 

Využívání sportovních zařízení spol. VITALITY Slezsko, s. r. o. 2 000 Kč 

Využívání sportovních zařízení Střední odborné školy TŽ. 2 000 Kč 

Vzdělávání ke zdravému životnímu stylu vč. posouzení 

psychofyziologického stavu organizmu. 
1 440 Kč 

 Zdroj: Interní dokument společnosti TŽ, a. s. 
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 Nutno ovšem podotknout, že na výše uvedené benefity mají nárok pouze zaměstnanci, 

kteří mají s Třineckými železárnami k počátku roku uzavřenou pracovní smlouvu na dobu 

neurčitou, ke stejnému datu jsou vedeni v evidenčním stavu a nezameškali v předchozím 

kalendářním roce 45 a více pracovních dnů. Poukázka je platná vždy do 31. 12. příslušného 

kalendářního roku. Nevýhodou při čerpání je skutečnost, že z výše uvedeného výčtu benefitů 

si zaměstnanec může vybrat pouze jeden jediný. Benefity tedy nelze ani dělit, ani slučovat.
62

 

 

Kromě výše uvedených volitelných benefitů společnost poskytuje všem svým zaměstnancům 

také: 

 příspěvek na stravování ve výši 55 % z ceny jídla bez 20 % DPH, 

 příspěvek na péči o zaměstnance, 

 příspěvek na dětskou rekreaci, 

 zdravotní péči, 

 ochranné nápoje, 

 sociální výpomoci, 

 příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění, 

 příspěvek zaměstnavatele na kapitálové životní pojištění, 

 půjčky na bytové účely. 

 

Jak je tedy vidět, Třinecké železárny vynakládají nemalé finanční prostředky na sociální 

politiku. Společnost se tak snaží zaměstnance motivovat nejen k odvádění špičkových 

pracovních výkonů, ale také k sounáležitosti se společností. Cílem je rovněž posilovat 

oddanost a vědomí závazku zaměstnanců vůči společnosti. Zaměstnanecké benefity však 

nejsou výhodné jen pro zaměstnance, ale také pro samotnou společnost, jelikož se nezdaňují. 

Zároveň mohou sloužit jako konkurenční prvek v získávání nových zaměstnanců. Pokud se 

totiž uchazeč o zaměstnání rozhoduje mezi více společnostmi, pravděpodobně zvolí tu, která 

mu oproti jiným nabídne něco navíc.  

 

Závěrem lze podotknout, že systém benefitů v Třineckých železárnách je propracovaný, 

bez větších nedostatků. V poslední části této diplomové práce uvedeme návrh změn, pomocí 

nichž by bylo možné tento systém ještě vylepšit a zejména pro mladé zaměstnance více 

zatraktivnit.  
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 Příkaz ředitele pro personalistiku a administrativu TŽ č. 4/2013 – Poskytování volitelných zaměstnaneckých     

     výhod (benefitů) 
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4 Zhodnocení mzdového systému 

 

 Předchozí dvě kapitoly této práce byly věnovány teoretické a analytické části. 

Poznatky z teoretické části jsme následně využili v analytické části, kdy jsme provedli 

analýzu mzdového systému v Třineckých železárnách. V poslední kapitole se zaměříme 

především na zhodnocení celkového systému odměňování v uvedené společnosti a navrhneme 

možné způsoby řešení, jež by mohly přispět k zefektivnění stávajícího systému.  

 

4.1 Dotazníkové šetření 

 

Pro Třinecké železárny hrají velmi důležitou roli názory zaměstnanců. Proto je  

ve společnosti vždy jednou za dva roky vypracováno dotazníkové šetření spokojenosti 

zaměstnanců (viz Příloha č. 3), pomocí něhož podnik zjišťuje, do jaké míry jsou zaměstnanci 

spokojeni a motivováni ke zvyšování výkonu. V dosud posledním dotazníku pro rok 2012 

bylo náhodně vybráno 595 zaměstnanců podniku, kteří byli rozděleni podle věku, pohlaví, 

stupně vzdělání a příslušnosti k organizačnímu útvaru. Zaměstnancům bylo předloženo 

celkem 35 otázek týkajících se faktorů práce a pracovního prostředí, kterými jsou při své 

každodenní práci ovlivňováni. Mezi sledované faktory byly zařazeny okruhy týkající  

se systému řízení, BOZ
63

 a pracovního prostředí, systému odměňování, klimatu v podniku, 

vzdělávání a profesního růstu a sociálního systému. Navíc byly nově zařazeny otázky 

zaměřené na pracovní motivaci a tzv. předdůchod. Z celkového počtu dotazníků bylo 

vyplněno a vráceno 84 %.  

 

 Pro účely této diplomové práce se zaměříme především na okruh faktorů týkajících  

se systému odměňování a sociálního systému. Při vyplňování dotazníků měli zaměstnanci  

na výběr z odpovědí, kdy: 

 S – vyjadřuje počet respondentů, kteří jsou s daným faktorem velmi či spíše spokojeni 

 N – vyjadřuje počet respondentů, kteří jsou s daným faktorem velmi či spíše nespokojeni 

Míra spokojenosti se posuzuje dle indexu extenzity Es = (S-N)/(S+N). Index extenzity může 

nabývat hodnot od +1 do -1. V následující tabulce jsou uvedeny faktory, jež ovlivňují 

spokojenost zaměstnanců se systémem odměňování a míra spokojenosti. Pro srovnání jsou 

uvedeny indexy za roky 2010 a 2012.  
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 BOZ = bezpečnost a ochrana zdraví  při práci 
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       Tabulka 4.1 Spokojenost zaměstnanců se systémem odměňování 

Faktor Index E2010 Index E2012 

zařazení do tarifních stupňů  -0,237 -0,082 

řádné prémie -0,557 -0,066 

osobní hodnocení -0,340 -0,021 

mimořádné prémie a odměny -0,637 -0,320 

odměny při životních a prac. výročích  0,028  0,184 

celková výše výdělku -0,640 -0,403 

       Zdroj: Výsledky dotazníkového šetření spokojenosti zaměstnanců TŽ, a. s. 

 

 Jak je vidět v Tabulce 4.1, zaměstnanci podniku jsou nespokojeni se všemi faktory 

systému odměňování, kromě faktoru „Odměn při životních a pracovních výročích.“ Co se 

týká faktoru „Zařazení do tarifních stupňů,“ názory zaměstnanců se liší. Spíše spokojena  

je skupina s vysokoškolským vzděláním a pracující v technické profesi, naopak spíše 

nespokojena je skupina zaměstnanců ve věku 26 – 30 let a do 10 let zaměstnání. U faktorů 

„Řádné prémie“ a „Osobní hodnocení“ je tomu podobně. Nejméně spokojena je zde skupina 

ve věku do 25 let. Faktor „Mimořádné prémie“ je taktéž vnímán rozdílně. Spíše spokojeni 

jsou zaměstnanci do 25 let a vysokoškolsky vzdělaní zaměstnanci, naopak méně spokojeni 

jsou zaměstnanci ve věku 31 – 40 let, nad 30 let praxe a zaměstnanci pracující 

v administrativě. Ovšem nejvíce nespokojeni jsou zaměstnanci s faktorem „Celková výše 

výdělku.“ U tohoto faktoru bylo zjištěno, že nejméně spokojeny jsou skupiny zaměstnanců  

ve věku do 25 let a 26 – 30 let. Lépe celkový výdělek vnímají vysokoškolsky vzdělaní 

zaměstnanci a zaměstnanci pracující v technických profesích.  

 

 Z výše uvedených skutečností vyplývá celková nespokojenost se systémem 

odměňování. Jak je vidět, nejvíce nespokojeni jsou mladí zaměstnanci, což je významný 

problém, na který by se společnost měla v blízké budoucnosti nejvíce zaměřit. Mladí 

zaměstnanci budou za několik let zcela jistě hrát důležitou roli při rozvoji společnosti, a proto 

by se jejich nespokojenost neměla podceňovat.  
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       Tabulka 4.2 Spokojenost zaměstnanců se sociálním systémem 

Faktor Index E2010 Index E2012 

preventivní zdravotní péče 0,740 0,696 

poskyt. volitel. výhod/benefitů a půjček 0,093 0,380 

příspěvek na stravu 0,740 0,769 

úroveň stravování      -0,020 0,083 

       Zdroj: Výsledky dotazníkového šetření spokojenosti zaměstnanců TŽ, a. s. 

 

 Co se týká sociálního systému, jsou zaměstnanci TŽ spokojeni více, než se systémem 

odměňování. Jak je vidět v Tabulce 4.2, všechny faktory dosahují kladných hodnot. Nejlépe 

hodnotí zaměstnanci faktor „Poskytování volitelných výhod/benefitů a půjček.“ 

 

4.2 Silné a slabé stránky systému odměňování 

 

Na základě poznatků získaných v analytické části této práce, je možno konstatovat, že 

systém odměňování v Třineckých železárnách je nastaven správným způsobem a samotná 

společnost jej považuje za dostatečně efektivní. Společnost si je vědoma toho, že mzda je 

nejdůležitějším faktorem, který zaměstnance motivuje k lepšímu přístupu k práci. 

Samozřejmě, kromě mzdy spokojenost zaměstnance ovlivňují také jiné faktory, jako 

například systém řízení, pracovní podmínky na pracovišti, vztahy s nadřízenými aj. Žádný 

z těchto faktorů však nemá tak silný motivační účinek, jako právě mzda. Právě proto se 

Třinecké železárny snaží zdokonalovat a aplikovat takový mzdový systém, který by byl ještě 

účinnější odměnou za vykonanou práci. Například v minulém roce došlo ke zvýšení částky 

jednotlivých tarifních stupňů a v letošním roce byla navýšena částka příplatku za práci  

o sobotách a nedělích z částky 27,60 Kč/hod na 30,00 Kč/hod. Rovněž došlo k navýšení 

odměny za drobná zdokonalení na pracovišti z částky 400 Kč na částku 600 Kč. 

 

 Co se týká samotného hodnocení práce, Třinecké železárny využívají jednu  

ze sumárních metod, konkrétně katalogovou metodu. Vzhledem k velkému počtu 

zaměstnanců, jež jsou zařazeni na různá plánovaná místa, je tato metoda nejvhodnější. 
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Nutno ovšem podotknout, že přestože společnost považuje svůj systém odměňování  

za dostatečně efektivní, zaměstnanci mají poněkud odlišný názor. Jak vyplývá 

z dotazníkového šetření spokojenosti zaměstnanců, faktorem, se kterým jsou zaměstnanci 

nejvíce nespokojeni, je právě systém odměňování. Zejména mladí zaměstnanci se cítí 

nedostatečně oceněni. Zde se však vyskytuje problém, jelikož na jedné straně stojí 

nespokojení zaměstnanci a na straně druhé společnost, která ač by byla ochotna akceptovat 

požadavky zaměstnanců na zvýšení mezd, nemá dostatečné množství prostředků, pomocí 

nichž by tak učinila. 

 

 Jak vyplynulo z dotazníkového šetření, přestože faktory týkající se spokojenosti 

zaměstnanců se systémem odměňování dosahují záporných hodnot, lze ve srovnání 

s předcházejícími léty vidět mírné zlepšení. Není tedy třeba zásadním způsobem měnit 

zavedený systém, pouze provést některé dílčí úpravy, které by mohly přispět ke zkvalitnění  

a zefektivnění systému. 

 

4.3 Doporučení a návrh změn 

 

4.3.1 Osobní hodnocení 

 

 Jak bylo uvedeno v dotazníkovém šetření spokojenosti zaměstnanců, problém vidí 

zaměstnanci i v osobním hodnocení. V analytické části této práce byl popsán systém,  

na jehož základě jsou zaměstnanci svými nadřízenými ohodnoceni pomocí bodů, kdy se jeden 

bod  rovná jednomu procentu z tarifu. Každý zaměstnanec tak může získat až 60 bodů. 

Jelikož je však bodování úzce spjato se mzdovými prostředky, je pro nadřízeného obtížné 

objektivně provést bodové hodnocení. Vedoucí pracovníci jsou omezeni přidělenou výši 

mzdových prostředků. Tím, že v současné době je osobní hodnocení vyjádřeno body, kdy  

1 bod osobního hodnocení představuje 1 % z částky tarifu, se tato částka 1 bodu hodnocení, 

potažmo 1 %  různí podle různého tarifního stupně. Tak např. 3 body osobního hodnocení  

u zaměstnance ve 4. tarifním stupni představují částku 333 Kč, a u zaměstnance ve  

12. tarifnímu stupni stejná výše přidělených bodů znamená částku 573 Kč. Hodnotitel musí 

přihlížet k finanční stránce věci, to znamená, že je omezen přidělenými mzdovými prostředky. 

Tím dochází k opačnému systému, kdy se hodnotitel rozhoduje prioritně o přidělené výši 

částky pro zaměstnance a na základě toho pak o přidělení výše bodů osobního hodnocení. 
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Bodové hodnocení tak neplní funkci, pro kterou bylo určeno. Pro snazší představu, uveďme 

příklad. 

Př. Mistr má ve svém kolektivu zaměstnance, který podává nadprůměrné výkony a svými 

pracovními výsledky a osobními vlastnostmi vyniká v daném pracovním kolektivu. Oproti 

ostatním zaměstnancům, kteří jsou v průměru ohodnoceni např. 20 body, vyniká natolik, že 

by jej chtěl mistr ohodnotit například 40 body. Mistr má však jen omezené finanční možnosti, 

kdy v rámci přidělených mzdových prostředků pro daný kolektiv nesmí překročit stanovený 

limit. Protože osobní hodnocení je přímo spjato se mzdovými prostředky, dochází proto 

k tomu, že mistr nemůže ocenit některé nadprůměrné zaměstnance tak, jak by chtěl. Dle 

kritérií odborné připravenosti, kvality práce a pracovní výkonnosti by měl být tento 

zaměstnanec dle výše uvedené tabulky č. 3.2 zařazen do skupiny zaměstnanců s 31 – 45 body 

osobního hodnocení, ale objem přidělených mzdových prostředků toto neumožňuje, proto je 

oceněn např. jen 25 body. Osobní hodnocení se tak stává značně neobjektivním.  

 

Řešením této situace by mohla být změna tohoto systému. Jednou z možností by bylo 

provádět hodnocení zaměstnanců bez přímé procentuální vazby na mzdové prostředky. To 

znamená, že nadřízený by hodnotil zaměstnance v určených kritériích body stejně jako nyní, 

ale přidělené body osobního hodnocení by nebyly spjaty s pevnou procentuální vazbou, ale 

byly by hlediskem při stanovení osobní mzdy nadřízeným zaměstnancem.   Tím by se stalo 

osobní hodnocení více objektivní a vypovídající o skutečných vlastnostech a kvalitách 

zaměstnance. Takové osobní hodnocení by poskytovalo skutečný ucelený přehled o struktuře 

všech zaměstnanců společnosti z hlediska pracovního výkonu a kvality práce. 

 

 Další možností by bylo odstranění hodnocení pomocí bodů a jeho nahrazení  

tzv. výkonnostní odměnou, kterou by nadřízený ohodnotil pracovní výkon a iniciativu 

příslušného podřízeného zaměstnance. V současné době jsou zaměstnanci společnosti 

odměňování osobní mzdou, která je tvořena tarifem a osobním hodnocením. Navíc jsou 

zaměstnancům za splnění předem stanovených prémiových ukazatelů vypláceny prémie. 

Smyslem změny by tedy bylo odstranění hodnocení pomocí bodů a nahrazení  

tzv. výkonnostní odměnou a dále zavedení jednotné procentuální výše prémií. Posuzování 

pracovního výkonu pro přidělení výkonnostní odměny by oproti současnosti, kdy je většinou 

prováděno jednou ročně, mohlo být aplikováno např. kvartálně. Systém hodnocení by tedy 

byl více adaptabilní a objektivní. Mohl by tak flexibilně reagovat na změny pracovního 

výkonu zaměstnance. 
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4.3.2 Rozšíření benefitů 

 

Dalším problémem, který nelze opomenout, je nespokojenost zejména mladých 

zaměstnanců se systémem odměňování. Z dotazníkového šetření spokojenosti zaměstnanců 

vyplynulo, že mladí zaměstnanci do 30 let jsou nespokojeni se všemi faktory, ať už se jedná  

o zařazení do tarifních stupňů, osobní hodnocení nebo například prémie. Tuto skutečnost by 

společnost neměla přehlížet. Jak vyplývá z grafu 3.3, téměř polovinu všech zaměstnanců 

Třineckých železáren tvoří zaměstnanci starší 45 let. V současné době se tato skutečnost 

nemusí jevit jako problém, ovšem za několik let to může být jinak. Zejména v oblasti výroby 

bude třeba nahradit stávající zaměstnance mladšími, aby i nadále byl zabezpečen plynulý 

chod výrobních provozů. Proto by se společnost měla více zaměřit na motivaci mladých lidí, 

nejlépe formou vyššího výdělku. To je ovšem problém, protože dle informací společnosti není 

dostatek finančních prostředků. 

 

 Nedostatek lze shledat také v tom, že mladí lidé, kteří nemají se společností uzavřenou 

smlouvu na dobu neurčitou, nemají nárok na poskytování volitelných benefitů. Motivačním 

prvkem by tedy mohlo být zavedení alespoň několika zaměstnaneckých výhod. S ohledem  

na věk zaměstnanců by měly být voleny takové výhody, které pro ně budou atraktivní. Mladí 

lidé například moc nepřemýšlí o daleké budoucnosti, čili výhody typu penzijního připojištění 

pro ně na rozdíl od starších zaměstnanců nebudou tak zajímavé. Níže uvedená Tabulka 4.3 

ilustruje, jak by mohl vypadat systém odměňování pomocí benefitů pro zaměstnance 

s uzavřenou pracovní smlouvou na dobu určitou. 

 

 Tabulka 4.3 Benefity pro zaměstnance zaměstnané na dobu určitou 

Benefit Částka 

Využívání sportovních zařízení 1 000 Kč 

Příspěvek na jazykové kurzy 1 000 Kč 

Příspěvek na dopravu   800 Kč 

Poukázka na nákup sportovního oblečení 1 000 Kč 

Příspěvek na masáže 1 000 Kč 

Příspěvek na hokejové permanentky 1 000 Kč 

 Zdroj: vypracováno autorem 
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 Zavedení výše uvedených benefitů by bylo přínosem nejen pro zaměstnance, kteří  

by byli více motivováni, ale také pro zaměstnavatele. Pokud jsou totiž zaměstnanci 

nespokojeni se systémem odměňování, dochází k fluktuaci a zaměstnavatelům tedy vznikají 

dodatečné náklady na zaškolování nových pracovníků. Společnost by se tedy měla nad touto 

skutečností zamyslet a zvážit, zda by z dlouhodobého hlediska nebylo výhodnější alespoň 

některé výhody zavést do svého systému odměňování. 

 

4.3.3 Odměna za zastupování chybějícího zaměstnance 

 

 Z rozhovoru s některými pracovníky z oblasti výroby vyplynula nespokojenost  

se systémem odměňování, zejména pokud se jedná o zastupování jiných pracovníků  

na pracovištích s odlišným mzdovým ohodnocením. Opět uvedeme příklad. 

 

Zaměstnanec za normálních okolností pracuje na směně C kontidrátové trati. Na směně  

B mezitím onemocněli dva zaměstnanci. Pro plynulý výrobní proces je však nutno zabezpečit 

náhradu za chybějící zaměstnance. Mistr směny B sdělí svůj problém mistru směny  

C a požádá jej o poskytnutí jednoho pracovníka, jako náhradu za svého nemocného 

zaměstnance. Zaměstnanec pracuje tedy jako náhrada na daném pracovním místě.  Na tomto 

místě se však jedná o mnohem náročnější a zodpovědnější práci, která je tedy logicky 

zařazena do vyššího tarifního stupně, a proto i lépe oceněna. Zaměstnanec tedy odpracuje 

například 10 směn na tomto místě. Do jeho mzdy se mu však nezapočítává částka vyššího 

tarifu, který je s daným místem spojen, ale započítává se mu osobní mzda podle místa,  

na kterém běžně pracuje, a na kterém je zařazen. Zde tedy nastává problém a roste 

nespokojenost zaměstnance, protože za mnohem náročnější a zodpovědnější práci není 

dostatečně oceněn. Nadřízený zaměstnanec sice může odměnit zastupujícího zaměstnance 

mimořádnou odměnou z fondu mistra nebo vedoucího, ale tuto možnost vedoucí využívají 

zřídka. To, zda vedoucí pracovník přidělí zaměstnanci odměnu, je závislé pouze na jeho 

rozhodnutí. Často tedy dochází k tomu, že zastupující zaměstnanec není dostatečně oceněn. 

Z toho důvodu zaměstnanci nemají příliš velký zájem zastupovat na těchto místech, nebo  

se na náročnějších místech zaučovat.  

 

 Řešení tohoto problému by se tedy nabízelo v zavedení spravedlivého systému, kdy  

by zaměstnanci v případě naléhavé potřeby zastoupení a tedy i výkonu práce na jiném místě, 
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než na kterém obvykle vykonávají pracovní činnost, náležela odměna ve výši tarifního stupně 

plánovaného místa, na kterém dočasně zastupuje chybějícího zaměstnance.  

 

 Pro odstranění daného problému by bylo nutno zavést nová opatření. Již existující 

elektronickou evidenci docházky zaměstnanců, kterou společnost využívá, by bylo potřeba 

rozšířit o evidenci odpracované doby na jiném plánovaném místě, než je stálé pracovní místo 

daného zaměstnance. Nadřízený zaměstnanec by měl povinnost tuto agendu spravovat. Údaje 

z evidence docházky by se přenášely do programu SAP HR, který společnost v současné době 

již využívá pro mzdový odpočet a pomocí něhož by docházelo k přepočtu osobní mzdy 

odpracované doby v různých tarifních stupních. Tím by výpočet osobní mzdy byl rozčleněn 

na různé tarifní stupně, kde zaměstnanec pracoval. Nutno ovšem podotknout, že zavedení 

takového systému by vyžadovalo důsledné sledování a evidování dočasné změny 

plánovaného místa ze strany nadřízených.  

 

Zavedení této změny by jistě přispělo ke spravedlivějšímu ocenění zaměstnanců  

a zvýšení iniciativního přístupu k plnění pracovních úkolů.  
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5 Závěr 

 

 Vytvoření spravedlivého a efektivního systému odměňování je jedním z hlavních cílů 

každé společnosti. Tvorbu mzdového systému ovlivňují jak vnější, tak vnitřní faktory. Mezi 

vnější faktory lze zařadit legislativní rámec, hospodářskou situaci na trhu, ale také 

konkurenci, jež představují společnosti v okolí. Mezi vnitřní faktory pak patří zejména 

podniková politika a strategie odměňování, které si zaměstnavatel utváří sám. Co se týká 

samotné tvorby mzdového systému, je pro české společnosti značně liberální. Zaměstnavatelé 

se sami rozhodují, jakou strategii odměňování zvolí a jak tedy motivují a získají nové 

zaměstnance a udrží stávající zaměstnance. 

 

 Cílem této diplomové práce bylo analyzovat současný systém odměňování již 

existující společnosti a na základě zjištěných informací provést zhodnocení s následným 

doporučením a návrhem změn. Pro účely této práce byla vybrána hutnická společnost 

Třinecké železárny, a. s., zabývající se především výrobou oceli a ocelových výrobků. 

Informace potřebné k sestavení analýzy mzdového systému byly získány z interních 

dokumentů společnosti a pohovorů s vybranými zaměstnanci. 

 

 V první kapitole této práce byla popsána teoretická východiska, jež byla podkladem 

pro analytickou část. V analytické části byl popsán mzdový systém dané společnosti, tedy 

jaké hodnotící metody, formy mezd, příplatky či benefity společnost při odměňování svých 

zaměstnanců používá. Velmi důležitou součástí této práce byly rovněž výsledky 

dotazníkového šetření spokojenosti zaměstnanců, jež Třinecké železárny zpracovávají, a které 

byly podkladem pro hodnotící část této práce.  

 

 Z dotazníkového šetření spokojenosti zaměstnanců vyplynula nespokojenost zejména 

se systémem odměňování. Proto, aby byl systém ještě více efektivní, bylo by třeba odstranit 

některé nedostatky. Společnost by měla zvážit především změny týkající se osobního 

hodnocení, kde lze vidět určité nedostatky ve stávajícím systému. Možným řešením by bylo 

nevázat hodnocení pomocí bodů na finanční prostředky. Jiným řešením by pak bylo zavedení 

jednotné pevně stanovené procentuální sazby prémie a odstranění osobního hodnocení, kdy 

by namísto tohoto hodnocení nadřízený uděloval zaměstnancům tzv. výkonnostní odměny dle 

jejich zásluh. Další změna oproti současnosti by spočívala ve zkrácení doby hodnocení 
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z ročního na kvartální. Došlo by tak k odstranění poměrně omezujícího hodnocení pomocí 

bodů a jeho nahrazení jednodušším systémem, který by byl více objektivní. Mzda 

zaměstnance by se tedy zahrnovala příslušný tarif, pevně stanovenou procentuální výši prémie 

a výkonnostní odměnu.   

 

Problém s odměňováním zaměstnanců, kteří zastupují své kolegy, by rovněž mohl být 

vyřešen pomocí nových opatření. Rozšířením současného programu pro mzdový odpočet  

by docházelo k přepočítávání mezd a tedy ke spravedlivějšímu odměňování. 

 

 Poslední navržená změna souvisí především se zaměstnanci, kteří nemají  

se společností uzavřenou pracovní smlouvu na dobu neurčitou. Přicházejí tak o výhody, které 

ostatní zaměstnanci mají. V poslední části této práce tedy bylo navrženo několik 

zaměstnaneckých výhod, které by mohly především mladé zaměstnance motivovat a zvýšit 

zájem o práci v Třineckých železárnách.  

 

     Provedená analýza mzdového systému společnosti Třinecké železárny, a. s. prokazuje, že 

systém odměňování je v této společnosti správně nastaven. Zavedení výše uvedených dílčích 

opatření by však jistě přispělo ke zkvalitnění stávajícího,  již dobře fungujícího  systému.  
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