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Příloha č. 1 

Proces výběru zaměstnanců 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 

Předběžný rozhovor 

Výběrové testy a AC 

Výběrový rozhovor 

Reference 

Ukázka práce 

Rozhodnutí o výběru 

Lékařské vyšetření 

Nabídka práce 

Pracovní smlouva 

Vyřazení uchazečů 

Proces výběru zaměstnanců 



1 
 

Příloha č. 2 

Organizační struktura společnosti ZP s.r.o. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle interních informací společnosti ZP s.r.o. 

 

 

Ředitel společnosti 

Personální a mzdové 

oddělení 
Obchodní oddělení Ekonomické oddělení 

Vedoucí výroby 

Mistr 

Dělnické profese 

Účtárna Pokladna 



1 
 

Příloha č. 3 

Otázky k rozhovorům s personální pracovnicí společnosti ZP, 

s.r.o. 

 

Základní charakteristika 

 

Kdy byla společnost založena? 

Jaký je předmět podnikání společnosti? 

Jaký je hlavní zdroj příjmů společnosti? 

Jaké jsou hlavní produkty společnosti? 

Jaké firmy jsou hlavními odběrateli? 

Záleží společnosti na reklamě a propagaci? A jakým způsobem ji uskutečňuje? 

Vlastní firma katalogy produktů a jak často jsou aktualizovány? 

Jak je rozčleněna výroba? Její úseky a výrobní linky? 

 

 

Organizační struktura, mzda, vzdělávání, benefity, služby zaměstnancům 

 

Jak vypadá organizační schéma společnosti? 

Popište prosím profesní členění zaměstnanců. 

Jaká je průměrná měsíční mzda pro dělnické pozice? 

Umožňuje společnost zaměstnancům se dále vzdělávat? 

Jaký je pracovní režim zaměstnanců? 

Přispívá společnost zaměstnancům na penzijní a životní pojištění? 

Zajišťuje společnost stravování v areálu a přispívá na ně zaměstnancům? 

 

 

Lidské zdroje 

 

Jak se vyvíjel počet zaměstnanců na začátku podnikání? 

Jak se vyvíjel počet zaměstnanců v průběhu podnikání? 

Uveďte prosím přesný počet zaměstnanců k dnešnímu dni. 
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Kdy naposled společnost pořádala výběrové řízení? 

Kolik pracovních míst z celkového počtu zaměstnanců připadá na technicko-hospodářské 

pozice? 

Kolik mužů a žen je ve společnosti zaměstnáno? 

Má společnost vypracované profily pracovních míst? 

Jakým způsobem společnost získává zaměstnance? 

Z jakých zdrojů společnost získává nové zaměstnance? (vnitřní nebo vnější zdroje?) 

Zhodnoťte jednotlivé metody získávání zaměstnanců, které společnost používá? 

Jaké dokumenty společnost od uchazečů vyžaduje? 

Uveďte, jak společnost zformulovala nabídku zaměstnání v době, kdy ji inzerovala? 

Jak probíhal předvýběr uchazečů? 

Jaké metody výběru zaměstnanců společnost používá? 

Jak probíhá výběrové řízení? (pouze rozhovor, nebo vyžadujete i ukázku práce a jiné?) 

Můžete slovně popsat průběh výběrového rozhovoru? 

Kteří zaměstnanci se účastní výběrového rozhovoru? 

Propočítala společnost náklady na proces získávání a výběru zaměstnanců? 

Uveďte prosím průměrnou hodinovou mzdu pracovníků, kteří jsou zainteresovaní na 

výběrovém řízení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Příloha č. 4 

Nabídka zaměstnání (používaná společností ZP, s.r.o.) 

 

Název pracovního místa: Dělník v dřevozpracující výrobě.  

Sídlo společnosti: Velké Karlovice 1, 756 06, okres Vsetín.  

Směnnost: Dvousměnný provoz (bez nočních směn).  

Druh úvazku: plný pracovní úvazek.  

Počet volných pracovních míst: 10.  

Minimální požadované vzdělání: Střední odborné zakončené získáním výučního listu. 

Pracovní poměr: od (datum). Mzdové rozpětí: od 12 000,- Kč.  

Kontaktní osoba: Milada Pšurná, telefonní číslo: 571 489 489.  

Specifikace pracovního místa: Práce se dřevem, pozice vhodná pro fyzicky zdatné osoby, 

práce ve vnitřních prostorech společnosti, zaměstnanec by měl být odolný vůči hluku a 

prachu.  

Poznámka: první kontakt telefonicky v pracovní dny od 8 – 14 hodin, nejpozději do (datum). 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Interní materiál společnosti ZP, s.r.o. 
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Příloha č. 5 

Vzor pracovní smlouvy společnosti ZP, s.r.o. 

Pracovní smlouva 
 

Tuto smlouvu spolu uzavírají: 

 

Zaměstnavatel: TIMBER PRODUCTION  s.r.o. 

Statutární orgán: Ing. Petr Pšurný 

Sídlo: 756 06 Velké Karlovice 1067 

IČO:                       60318163 

DIČ:                               CZ60318163 

 

Zaps. v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 11833 

 

a 

Zaměstnanec:         …………………… 

Datum narození:      …………………… 

Trvalé bydliště:       ……………………  

I. 

1.  Zaměstnanec a zaměstnavatel se dohodli v této smlouvě založit pracovní poměr.  

Druh práce:  ………….. s místem výkonu ve Velkých Karlovicích.   

2. Pracovní poměr se uzavírá na dobu určitou se zkušební dobou tři měsíce  

od ………… do ………………... 

  Stanovená pracovní doba je 37,5 hodin týdně. 

3.  Rozvržení pracovní doby je rovnoměrné v jednosměnném pracovním režimu. 

4. Zaměstnanec má nárok na dovolenou v délce 4 týdnů v kalendářním roce. 

5. Zaměstnavatel a zaměstnanec se dohodli, že zaměstnavatel může požadovat práci 

přesčas nad 150 hodin v kalendářním roce. 

6. Mzda je sjednána s přihlédnutím k práci přesčas v rozsahu až 150 hodin za kalendářní 

rok. 

7.  Zaměstnanec i zaměstnavatel si sjednávají výpovědní dobu v délce 2 měsíců. 
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II. 

1. Zaměstnavatel se zavazuje: 

 

a) přidělovat zaměstnanci práci dle pracovního zařazení uvedeného v této 

smlouvě  

b) vytvářet podmínky pro úspěšné a bezpečné splnění pracovních úkolů 

c) platit zaměstnanci řádně mzdu za vykonanou práci. 

 

2.  Zaměstnanec se zavazuje: 

pracovat dle pokynů zaměstnavatele, vykonávat práci ve stanovené pracovní         

a) době a dodržovat pracovní kázeň 

b) vykonávat přidělenou práci kvalitně, svědomitě a podle svých nejlepších  

schopností a vědomostí  

c) dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a jiné předpisy  

vztahující se k jím vykonávané práci 

d) řádně hospodařit s prostředky svěřenými mu společností a ochraňovat majetek  

před poškozením, ztrátou a zničením   

e) oznámit zaměstnavateli všechny změny v osobních údajích do 8. dnů. 

 

III. 

1. Zaměstnanec se dále zavazuje, že nebude předávat údaje obchodního tajemství, 

údaje vnitřních záležitostí ani používat pracovní dobu, materiál a služby ve prospěch  

       cizího subjektu. 

2. Porušení závazku podle bodu III. odstavce 1. bude dle společnosti považováno za 

porušení pracovní kázně a pracovník bere na vědomí, že pro tento případ je společnost 

oprávněna postupovat ve smyslu § 55, odstavce1 a, b ZP okamžitým zrušením 

pracovního poměru.              

   

IV. 

1.    Dle vnitřní směrnice  organizace  bude zaměstnanec odměňován takto : 

 

                a/ úkolová mzda  -  před započetím práce stanoví mistr výroby jednotku 

                   a množství vykonané práce 

                b/ hodinová mzda    

                c/ měsíční mzdou - přílohou pracovní smlouvy je mzdový výměr. 
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2.     Mzda bude vyplácena zaměstnanci jednorázově bez zálohy. Jako výplatní 

         termín je stanoveno 14-tého následujícího měsíce. 

3.     Mzda zaměstnanci bude zasílána na jeho účet u peněžního ústavu. 

4.     Zaměstnanec souhlasí s tím, aby mu mzda, která bude splatná v době jeho dovolené 

 byla vyplacena v obvyklém výplatním termínu. 

V. 

1.   Ostatní práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z pracovního poměru se řídí  

  zákoníkem práce, občanským zákoníkem a dalšími pracovněprávními předpisy.    

2.    Tato pracovní smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží 

        zaměstnanec a druhé zaměstnavatel. Obě smluvní strany podepisují tuto smlouvu 

       na důkaz souhlasu s jejím obsahem. 

3.    Zaměstnanec souhlasí se zpracováváním jeho osobních údajů zaměstnavatelem 

       v rozsahu nezbytně nutném pro účely tohoto pracovního poměru a pro společenské 

       účely u zaměstnavatele obvyklé, a to po dobu trvání pracovního poměru a po dobu 

       nezbytně nutnou po jeho skončení. 

4.    Zaměstnanec souhlasí se zpracováváním údajů o jeho zdravotním stavu zaměstnava- 

       telem pro účely náhrady škody při utrpění pracovního úrazu nebo zjištění nemoci 

       z povolání, a to v období, po něž bude poskytována náhrada škody. 

 5.   Zaměstnanec prohlašuje, že jej zaměstnavatel seznámil s pracovním řádem, správními 

      a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jež musí při své 

      práci dodržovat a rovněž s vnitřními předpisy zaměstnavatele.  

       

 Ve Velkých Karlovicích dne:   

 

            ____________________________                      _____________________________ 

                   podpis zaměstnance                                             razítko a podpis zástupce 

                                                                                                           společnosti
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Příloha č. 6 

Popis pracovního místa – návrh pro TH pozici 

 

Zdroj: Vlastní zpracování, upraveno pro vnitropodnikové podmínky společnosti ZP, s.r.o., 

podle: NÁRODNÍ SOUSTAVA POVOLÁNÍ  [online]. © 2007-2012 [cit. 2013-03-14]. 

Dostupné z: http://www.nsp.cz/

POPIS PRACOVNÍHO MÍSTA 

Pracovní místo 

- Mzdový(á) účetní 

Charakteristika práce 

- Mzdový(á) účetní provádí činnosti spojené s výpočtem mezd pro zaměstnance, vede 

mzdovou evidenci a provádí odvody příslušným institucím. 

Místo výkonu práce 

- Sídlo společnosti Zenta Production, s.r.o. (+ přesná adresa) 

Pracovní povinnosti 

- Výpočet mezd zaměstnanců včetně jednotlivých složek mezd a náhrad. Vedení mzdové 

evidence a výkaznictví, výpočet srážek a odvodů z mezd. Zajištění komunikace 

s oprávněnými institucemi, příprava roční uzávěrky. Vedení osobních spisů zaměstnanců, 

nástupy a ukončování pracovních poměrů. 

Odborné znalosti 

- Daň z příjmu fyzických osob, mzdové účetnictví. Mzdové doklady jejich zpracování a 

evidence. Daňová soustava ve vztahu k účetnictví, odvody zdravotního a sociálního pojištění. 

Odborné dovednosti 

- Orientace v pracovně právní legislativě a mzdové problematice. Orientace v legislativě 

zdravotního, sociálního a důchodového pojištění. Přehled v daňových předpisech týkajících 

se závislé činnosti. Ovládání mzdových programů a výpočetní techniky. 

Další předpoklady pro výkon povolání 

- Analytické myšlení, zaměření na detail a vysoká pečlivost a samostatnost. Ekonomické a 

právní povědomí, ochota se celoživotně vzdělávat, schopnost si samostatně naplánovat a 

zorganizovat práci. Počítačová gramotnost a schopnost komunikovat s institucemi. 

Bezprostředně nadřízená pozice ve společnosti 

- Ředitel společnosti 

Bezprostředně podřízení pracovníci ve firmě 

- Samostatná pracovní pozice bez podřízených zaměstnanců 

Vztah k ostatním pracovním místům 

- Shromažďuje podklady od mistra a vedoucího výroby ohledně prémií ke mzdě, či 

mimořádných srážek v důsledku pracovního výkonu a pracovní morálky. 

Vzdělání 

- Minimálně střední odborné vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) nejlépe v oboru 

ekonomika a podnikání, nebo finančnictví a bankovnictví.  

Praxe 

- Praxe v délce minimálně 2 roky na podobné pozici, nebo na juniorské pozici v oblasti 

účetnictví a mezd.  

Pracovní podmínky ze zdravotního hlediska 

- Člověk není vystaven žádné významné zátěži. Únosná zraková zátěž a únosná duševní 

zátěž. Výkon této pozice není omezen žádným onemocněním. 
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Příloha č. 7 

Popis pracovního místa - návrh pro dělnickou pozici 

 

Vlastní zpracování, upraveno pro vnitropodnikové podmínky společnosti ZP, s.r.o., podle: 

NÁRODNÍ SOUSTAVA POVOLÁNÍ  [online]. © 2007-2012 [cit. 2013-03-14]. Dostupné z: 

http://www.nsp.cz/ 

POPIS PRACOVNÍHO MÍSTA 

Pracovní místo 

- Obsluha pásové pily 

Charakteristika práce 

- Provádí pořez kmene předem určeným, technologickým postupem a odpovídá za kvalitu 

výstupu 

Místo výkonu práce 

- Sídlo společnosti Zenta Production, s.r.o. (+ přesná adresa) 

Pracovní povinnosti 

- Příprava pracoviště, stanovení pracovních postupů a metod dle zadání výroby. Výběr a 

kontrola výchozího materiálu a polotovarů. Obsluha, údržba a kontrola pásové piyl z 

hlediska bezpečnosti práce. Úprava materiálu a polotovarů řezáním. Kontrola hotového 

polotovaru. Vyplnění výrobní dokumentace.  Běžná údržba stroje, nástrojů a vybavení. 

Odborné znalosti 

- Znalost struktury kmene. Odborná znalost práce s provozem pásové pily, její obsluhy a 

údržby. Technologie výroby dřevařských polotovarů, znalost obecných zásad a postupů. 

Znalost technologie zpracování dřeva. 

Odborné dovednosti 

- Kontrola hotového polotovaru či výrobku v dřevařské výrobě. Zpracování průvodní 

dokumentace v dřevařské výrobě. Určování pracovního postupů a metody při obsluze pásové 

pily. Nastavení pásové pily dle výrobních požadavků. 

Další předpoklady pro výkon povolání 

- Pečlivost, vysoká koncentrace na daný úkol. Výborný zdravotní stav. Fyzická zdatnost.  

Bezprostředně nadřízená pozice ve společnosti 

- Mistr dřevovýroby 

Bezprostředně podřízení pracovníci ve firmě 

- Pracovní pozice bez podřízených zaměstnanců 

Vztah k ostatním pracovním místům 

- Akceptuje požadavky mistra dřevovýroby, je vázán na výstup ze skladu kulatiny.   

Vzdělání 

- Střední odborné vzdělání zakončené výučním listem. Nejlépe v oboru lesní mechanizátor. 

Praxe 

- Vhodné pro absolventy  

Pracovní podmínky ze zdravotního hlediska 

- Zaměstnanec je vystaven střední zátěží. Fyzická zátěž v důsledku manipulace 

s polotovarem. Psychická zátěž v důsledku opakujících se úkonů, vysoká koncentrace na 

obsluhu pásové pily a splnění stanovených norem. 
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Příloha č. 8 

Nabídka zaměstnání – návrh pro TH pozici 

 

Společnost Zenta Production s.r.o. vypisuje výběrové řízení na pozici mzdový(á) účetní. 

 

Náplň práce: 

- Výpočet mezd zaměstnanců včetně jednotlivých složek mezd a náhrad, 

- vedení mzdové evidence a výkaznictví, výpočet srážek a odvodů z mezd, 

- komunikace s příslušnými úřady,  

- vedení osobních spisů zaměstnanců, nástupy a ukončování pracovních poměrů. 

 

Požadujeme: 

- Min. SŠ vzdělání (zakončené maturitní zkouškou), 

- praxe v oblasti mzdového účetnictví min. 2 roky, 

- orientace v daňových zákonech, mzdových předpisech a Zákoníku práce, 

- znalost práce na PC – MS Office, znalost alespoň jednoho z účetních softwarů, 

- schopnost samostatného uvažování, flexibilita, pracovitost, zodpovědnost, pečlivost.  

 

Nabízíme: 

- Práci na plný úvazek, 

- odpovídající mzdové ohodnocení, 

- zaměstnanecké výhody (dovolená navíc), 

- příjemný kolektiv a prostředí. 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Příloha č. 9 

Nabídka zaměstnání – návrh pro dělnickou pozici 

 

Společnost Zenta Production, s.r.o. hledá zaměstnance na pozici Obsluha pásové pily 

 

Náplň práce: 

- Pořez kmene na pásové pile, 

- běžná údržba pily a příslušného vybavení, 

- kontrola hotového polotovaru a vyhotovení průvodní dokumentace, 

- dvousměnný pracovní provoz. 

 

Požadujeme: 

 - min. střední odborné vzdělání zakončené získáním výučního listu (vyučení v oboru  

lesní mechanizátor výhodou), 

 - vhodné pro absolventy, praxe výhodou. 

 - fyzická zdatnost, výborný zdravotní stav, pracovitost a samostatnost. 

 

Nabízíme: 

- Práci na plný úvazek, 

- odpovídající mzdové ohodnocení, 

- zaměstnanecké výhody (dovolená navíc), 

- příjemný kolektiv a prostředí. 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 


