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ANOTACE PRÁCE 

Diplomová práce se věnuje analýze osobních nákladů a produktivity práce, která je ovlivněna 

výkonností a rozložení činností zaměstnanců údržby v pracovní době. V praktické části diplomové 

práce je provedena analýza současného stavu produktivity práce a analýza osobních nákladů, 

které zásadním způsobem ovlivňují hospodaření. Cílem práce je zajištění efektivního využití 

vlastních zaměstnanců v pracovní době, modifikace nových modelů pracovní doby a tím snížení 

osobních nákladů.  

Klíčová slova:  

Analýza, produktivita práce, osobní náklady, pracovní příkaz, pracovní doba, zaměstnanci, činnost, 

mzdové náklady, vliv, metoda, údaj 

SUMMARY 

This thesis is devoted to the analyses of personal costs and labor productivity which is affected by 

the capacity and activity of employees in working hours. In practical part is an analysis current state 

of labor productivity and personal costs that fundamentally effect to the economy. The aim is 

ensure effective use of own employees in maintenance, modification new model in working time 

and reduction of personal costs.  

Key words: 

Analysis, labor productivity, personal costs, work order, working time, employees, activity, labor 

costs, effect, method, detail 
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[1] Úvod, cíl práce 

Téma pro diplomovou práci vzniklo ve společnosti Energetické opravny, 

jejíchž hlavní činností je údržba v energetickém průmyslu. Byla použita všechna 

data a zdrojové informace, které společnost poskytla. Smyslem této práce je 

poskytnout společnosti detailnější analýzu produktivity práce zaměstnanců 

v údržbě a rozbor osobních nákladů.  

V teoretické části diplomové práce jsou popsány možnosti výpočtu 

produktivity práce všech ukazatelů, výběr vhodného ukazatele je nutné 

specifikovat dle charakteru společnosti. Teoretická část je také věnována 

problematice osobních nákladů, které patří mezi nejdůležitější náklady ovlivňující 

hospodaření sledovaného podniku. 

Praktická část je rozdělena do dvou částí. První část je věnována analýze 

současného stavu produktivity práce zaměstnanců pracujících v údržbě. K získání 

této detailní analýzy produktivity práce bylo nutné podnik zhodnotit z pohledu 

údržby, tj. práce v údržbě na elektrárnách, kde mají zaměstnanci vytvořeno 

pracovní prostředí a zázemí, dále na charakteru a členitosti údržby, tok procesů 

v údržbě a toku dat. Pro detailnější zpracování této části diplomové práce bylo 

zapotřebí prozkoumat nastavené procesy ve společnosti v oblasti údržby 

a studium interních předpisů. Výpočty produktivity práce jsou provedeny podle 

výběru vhodného ukazatele odpovídající charakteru této společnosti.  

Druhá část je věnována analýze osobních nákladů. Analýza osobních 

nákladů je provedena zkoumáním procesů v oblasti lidských zdrojů – postup 

zařazování zaměstnanců na konkrétní pracovní pozice, struktura mzdové 

soustavy podniku, detailní skladba mzdových příplatků a mzdových zvýhodněních. 

Součástí této kapitoly je zaměření na snížení osobních nákladů analýzou 

přesčasových hodin, jednotlivých příplatků spojených s přesčasovými hodinami 

dle platného zákoníku práce a kolektivní smlouvou. Mzdy a zaměstnanecké 

požitky odborově organizovaných pracujících jsou určeny kolektivním 

vyjednáváním, které je popsáno v teoretické části. Součástí této části práce je 

rozbor podmínek dané zákoníkem práce ve srovnání s podmínkami uvedených 

v kolektivní smlouvě, která je pro zaměstnance Energetických opraven výhodnější 
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než vyplývající povinnosti pro zaměstnavatele ze Zákoníku práce. Analýza se 

bude týkat jen mzdové oblasti, která tak ovlivňuje výši mzdových nákladů ve 

společnosti. Zhodnocením současného stavu ve společnosti a podrobnou 

analýzou zpracovávaných dat bude zajištěno efektivnější řízení zaměstnanců, 

zvýšení efektivity práce, produktivity práce a vliv na osobní náklady.  

Cílem diplomové práce je nastavení nových procesů a modifikace modelů 

pracovní doby pro zaměstnance, vedoucích ke zvýšení produktivity práce, 

efektivního využití zaměstnanců v pracovní době a snížení osobních nákladů 

všech zaměstnanců výroby. Výrobou v dané společnosti se rozumí údržba 

a servis technologických celků jednotlivých elektráren a tepláren.  
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[2] Charakteristika vybrané společnosti 

Společnost Energetické opravny, a. s. (dále jen EO), se sídlem v Prunéřově 

vznikla outsourcingem údržby v roce 1998 jako dceřiná firma společnosti ČEZ, a.s. 

V současné době zajišťuje servis, údržbu a modernizaci technologie nejen 

na elektrárnách společnosti ČEZ v České republice, ale také v Komořanech 

a Opatovicích, jejichž vlastník je EP Holding. 100% akcionářský podíl 

ve společnosti převzala společnost Colora, a.s. Před touto transakcí byla 

společnost EO, a.s. dceřinou firmou společnosti Slovenské energetické Strojírny 

Tlmače. Od počátku svého působení se zaměřila na komplexní služby. Hlavní 

činností EO je údržba a servis technologických celků v jednotlivých elektrárnách a 

teplárnách v České republice. Celá historie vzniku společnosti je v lokalitě 

Prunéřov, kde je také sídlo společnosti a centrála společnosti. Zde také pracuje 

padesát procent zaměstnanců společnosti, technickohospodářští pracovníci 

sloužící jako podpora pro všechny střediska na elektrárnách v lokalitách Tisová, 

Ledvice, Počerady, Komořany, Dětmarovice, Poříčí, Chvaletice, Hodonín, Mělník, 

Tušimice a Prunéřov.  

Orgány společnosti jsou tvořeny akcionářem, představenstvem společnosti 

a statutárními orgány společnosti. EO jsou stabilním zaměstnavatelem pro 480 

zaměstnanců po celé České republice, od dělnických profesí, až po nejvyšší 

management. Nejčastější profesí z dělnické kategorie je zámečník – údržbář, 

v administrativní oblasti jsou to profese potřebné dle odborných předpokladů 

zpracovávaných dat. Na každém středisku je vedoucí střediska a asistentka, která 

komunikuje s centrálou společnosti a zajišťuje tak chod střediska. Rozdělení 

činností vyplývá z přiložené organizační struktury. 
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Obrázek 1: Organizační schéma společnosti Energetické opravny 

Zdroj: [[33] + vlastní zpracování] 

Svou širokou nabídkou činností pokrývá celou oblast kotelen a odsíření, 

strojoven, zauhlování a systému vodního hospodářství. Jednoznačnou vizí 

společnosti je stát se klíčovým dodavatelem údržby v ČEZ, a. s. a být významným 

„hráčem“ v servisu a údržbě v České a Slovenské republice. Nejedná se o výrobní 

společnost, ale hlavní činností je zaměření se na údržbu v elektrárnách 

a teplárnách v České republice, ve kterých jsou zaměstnávány převážně dělnické 

profese. Denní činnost dělnických profesí je závislá na vzniklé poruše nebo 

závadě v prostorách elektrárny. Vznik této možné závady nebo poruchy, musí 

zadat provozní pracovníci elektrárny ČEZ. Vzniklá porucha nebo závada 

na energetických zařízeních, která tak znamená výkon vlastních pracovníků EO, 

není předem známa, vznik poruchy nelze předem naplánovat, proto činnosti 

a výkony zaměstnanců výroby jsou i mimo pracovní dobu zaměstnanců nebo 

o víkendech. Zadavatel tak vyžaduje po společnosti Energetické opravny mít 

k dispozici stálý přísun vlastních dělnických profesí, které budou připraveni 

k okamžitému výkonu na výkon na elektrárně. Proto musí být dělnické profese dle 

potřeb zadavatele neustále k tomuto výkonu připraveni a zaměstnavatel jim platí 

příplatek za pracovní pohotovosti po pracovní době. Společnosti tak vznikají dva 

zásadní problémy. Prvním problémem je zajistit produktivitu práce pro 

zaměstnance údržby i na dobu, kdy nemají zadanou práci od ČEZ. Druhým 

GŘ 

OŘ FŘ VŘ TŘ 

EPR 

ETU 

ETI EME ELE EPO EDE 

ŘN 

EHO ECH EOP EPC 
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problémem je vznik nemalých osobních nákladů na zaměstnance, kteří musí být 

neustále připraveni k výkonu, tím vznikají mzdové náklady za přesčasy, příplatky 

a pracovní hotovosti. V diplomové práci se touto problematikou budu zabývat 

detailněji.  

Rozložení údržbářských středisek společnosti po České republice je 

vyznačeno na následující mapě. 

 

Obrázek 2: Mapa údržbářských středisek po České republice 

Zdroj: [33] 
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[3] Teoretické vymezení produktivity práce a osobních 

nákladů 

Produktivitou práce v dané společnosti je veličina, jejíž vývoj ani analýza 

nejsou hodnoceny a sledovány.  

a. Produktivita práce 

Produktivita práce v podnicích je ekonomická veličina, která je ukazatelem 

účinnosti vynakládané práce, vyjadřuje tedy míru využití výrobního faktoru práce 

(vstup) při tvorbě konečného produktu (výstup). [5]  

Lze obecně vyjádřit podílem  

vstup

výstup
prácetaproduktivi   

Vzorec 1: Produktivita práce 1 
Zdroj: [34] 

Výstup bývá obvykle uváděn v peněžních jednotkách a vstup počtem všech 

pracovníků. Produktivita práce je přímo úměrně ovlivněna kvalitou pracovní síly. 

Růst produktivity práce při snižování nákladů je klíčem k trvalé prosperitě 

a konkurenceschopnosti každé firmy. Sledování ukazatelů produktivity práce 

v podnicích lze ovlivnit výkonnost podniku, ať se jedná o výrobní podnik nebo 

podnik poskytující služby a mohou také přinést ve výsledku nezanedbatelné 

úspory. Produktivita práce se zvyšuje, když stejné množství vstupů vyrábí více 

výstupů. 

V praktické části diplomové práce budou použity následující vzorce pro 

výpočet produktivity práce ve sledované společnosti. 

 

mzdy hrubé

tržby
práce taproduktivi   

Vzorec 2: výpočet produktivity práce 

Zdroj: [35] 
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náklady osobní

tržby
práce taproduktivi   

Vzorec 3: výpočet produktivity práce 

Zdroj: [35] 

Základní vztah produktivity práce u podniků výrobního charakteru je 

vyjádřen vztahem 2. [5] 

výrobkůpočet

práceobjem
prácetaproduktivi 

 

Vzorec 4: Produktivita práce 2 

Zdroj: [34] 

Nejjednodušší vzorec pro měření produktivity práce je obecně určen 

podílem výstupů a vstupů. V praxi se tento ukazatel definuje jako účetní přidaná 

hodnota (tedy jako suma výkonů) na jednoho zaměstnance. [5] 

ůzaměstnanc početprůměrný

náklady) osobníodpisyrežie(výdajepříjmy
taproduktivi


  

Vzorec 5: produktivita práce 3 

Zdroj: [34] 

Produktivita práce je údaj, který lze měřit v přepočtu na zaměstnance 

a zároveň ji lze sledovat na úrovni celé společnosti. Při sledování tohoto ukazatele 

lze sledovat změnu produktivity práce ve společnosti, v jednotlivých odděleních 

i u jednotlivých pracovníků. [5] Tento vzorec samozřejmě nelze použít pro každou 

kategorii zaměstnanců. Pro některé pozice může být náročné nalézt správné 

a objektivní ukazatele, které budou dokumentovat osobní produktivitu práce. Lze 

jej však téměř vždy použít pro sledování produktivity podniku jako celku. Jakmile 

je zjištěna míra produktivity práce a její dlouhodobý vývoj ve společnosti, nastává 

čas pro hledání příčin nebo nastavení nových procesů a metod, které jí budou 

udržovat v potřebné výši.  

Nejčastějším ukazatelem produktivity práce v podnicích je sledování jedné 

veličiny v poměru k jednomu faktoru (např. objem vyrobených výrobků za hodinu 

práce, tržby nebo čistý zisk na 1 pracovníka, nebo počet hodin strávených jedním 



 

2013 8 

člověk na projektu) ve srovnání s předchozím obdobím nebo s jiným pracovníkem 

či konkurencí, aby bylo možné zjistit rozdíly a provést analýzu rozdílů. 

U více faktorů se využívá faktorová analýza (multiplikační), která vyjadřuje 

poměr skutečné hodnoty výstupu na kombinovaných vstupech, převážně práce 

a kapitálu. Tento ukazatel je přesnější, nevýhodou však je, že se z ní nedá zjistit, 

který z faktorů se na zvýšení nebo snížení produktivity podílel. Výkonnost podniku 

je také možné sledovat ve vztahu k počtu zaměstnanců (místo počtu zaměstnanců 

je možné použít náklady na jejich mzdy, tj. osobní náklady). [1] 

Osobní náklady k přidané hodnotě – tento ukazatel udává, jakou část 

z toho, co bylo vytvořeno v provozu, odeberou náklady na zaměstnance. Čím 

menší je tento poměr, tím lepší je výkonnost na jednu korunu vyplacenou 

zaměstnancům. [5] 

hodnotapřidaná

nákladyosobní
hodnotěpřidanéknákladyOsobní   

Vzorec 6: osobní náklady k přidané hodnotě 

Zdroj: [34] 

Produktivita práce z přidané hodnoty – tento ukazatel sleduje, jak velká 

přidaná hodnota připadá na jednoho pracovníka. Je možné ji srovnat s průměrnou 

mzdou na jednoho pracovníka, přičemž čím větší je produktivita práce a čím 

menší je průměrná mzda, tím větší efekt ze zaměstnanců plyne. [5] 

pracovníkůpočet

hodnotapřidaná
prácetaproduktivi   

Vzorec 7: produktivita práce 4 

Zdroj: [34] 

pracovnikůpočet

nákladyosobní
mzda průměrná   

Vzorec 8: průměrná mzda 

Zdroj: [34] 

Mezi faktory ovlivňující produktivitu práce patří převážně na faktorech 

ovlivňujících kvalitu vstupů práce, na množství a kvalitě kooperujících výrobních 
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faktorů a na úrovni užití technických a technologických znalostí. Kvalita vstupů 

práce je dána gramotností, vzděláním, odbornou průpravou a dovedností 

ekonomicky aktivního obyvatelstva. Množství a kvalita kooperujících faktorů 

rovněž ovlivňují produktivitu práce. Spojení kvality práce, akumulace kapitálu 

a technického pokroku vyvolává obrovské vzedmutí produktivity práce a poptávky 

po práci. Tyto faktury velmi ovlivňují úroveň firem. [1] 

b. Osobní náklady 

Náklady jako takové představují spotřebování ekonomického zdroje, které 

je obvykle spojeno se souběžným nebo budoucím výdejem peněz.[1] Naopak 

výnosem v ekonomii podniku představuje peněžní částky, které podnik získal 

z veškerých svých činností za určité období (měsíc, rok) bez ohledu na to, zda 

v tomto období došlo k jejich úhradě. Velký důraz se proto v každé společnosti 

klade na sledování nákladů a výnosů, jelikož pak právě tyto dvě položky ovlivňují 

výsledek hospodaření společnosti. Osobní náklady patří mezi provozní náklady, 

spolu s materiálovými náklady, náklady za služby, daně, poplatky a odpisy.  

Osobní náklady jsou sledovány pravidelně ve výkazu zisku a ztráty, 

představují především mzdové náklady společnosti neboli úhrn hrubých mezd 

všech zaměstnanců, zákonné sociální a zdravotní pojištění a také odměny členům 

orgánů společnosti. Další oblastí osobních nákladů je sociální oblast pro 

zaměstnance, která zahrnuje příspěvky od zaměstnavatele na penzijní a životní 

pojištění, příspěvky na stravování (jen do výše dle zákona o dani z příjmu), 

závodní zdravotní péče a různé oblasti sociální výpomocí a benefitů. V účetnictví 

je možné tyto náklady najít v účtové třídě 52 osobní náklady.  

mzdynáhradyodměnyoh.osobnípříplatkyzákl.mzdaHM   

Vzorec 9: hrubá mzda 

Zdroj: [34] 

Hrubé mzdy zaměstnanců jsou tvořeny základní mzdou a příplatky, které 

jsou složeny z práce přesčas, práce v noci, ve ztížených pracovních podmínkách, 

osobní ohodnocení, odměny a náhrada mzdy (dovolená, lékař).  
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K hrubým mzdám se připočte zdravotní a sociální pojištění, které platí za 

zaměstnance zaměstnavatel. Získá se tak základ pro výpočet daně, tzv. super 

hrubá mzda. Náklady společnosti formou odvodů, které má zaměstnavatel za 

povinnost odvádět za své zaměstnance, a to ve výši 34 %, z toho 25 % je sociální 

pojištění a 9 % zdravotní pojištění představují pro společnost zásadní položku 

ovlivňující hospodaření společnosti. 

Do osobních nákladů jsou řazeny i ostatní osobní náklady, mezi ně patří 

zejména odměny za práce podle dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr 

(§ 109, odst. 5 a § 138 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění 

pozdějších předpisů), odstupné při skončení pracovního poměru, odchodné při 

odchodu do starobního důchodu a odměny členů orgánům společnosti.  

Jedním z faktorů ovlivňující osobní náklady ve společnosti jsou podmínky 

stanovené kolektivní smlouvou. Mzdy a zaměstnanecké požitky odborově 

organizovaných pracujících jsou určeny kolektivním vyjednáváním. [1]  

Je to proces vyjednávání mezi vedením společnosti a zástupci pracujících, 

jejichž cílem je dohodnutí vzájemně přijatelných podmínek zaměstnanosti.[1] 

Cílem a výsledkem kolektivního vyjednávání je kolektivní smlouva. V EO je vždy 

uzavírána na platné dva roky s odborovou organizací, jejichž zástupci se vždy 

před uzavřením kolektivní smlouvy, snaží pro zaměstnance připravit co 

nejvýhodnější podmínky (nejen týkajících se proplácení příplatků a přesčasů) nad 

rámec zákoníku práce. Proplácení přesčasových hodin a příplatků ale výrazně 

ovlivňuje výši mzdových nákladů ve společnosti, navyšuje se tak průměrný 

hodinový výdělek zaměstnanců, podle kterého se provádí veškeré náhrady např. 

placené volno, lékař, práce placená průměrem, školení a neposlední řadě např. 

dovolená.  
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[4] Analýza současného stavu v oblasti produktivity 

práce a osobních nákladů  

Vzhledem k tomu, že ve zvolené společnosti závisí produktivita práce na 

zadané práci od ČEZ, je její sledování velmi důležitým procesem, který by neměl 

být podceňován.  Základní podmínkou od zadavatele práce (ČEZ) je zabezpečení 

pracovních profesí od Energetických opraven dle potřeby elektrárny v nepřetržitém 

procesu.  Samotná pracovní doba je ve společnosti stanovena od 6:30h do 

14:30h. Jakákoliv činnost nebo výjezd zaměstnanců po pracovní době, 

představuje pro společnost náklady na přesčasové hodiny, příplatky za pracovní 

pohotovost, příplatky vyplývající ze zákoníku práce, které ovlivňuje výši hrubých 

mezd zaměstnanců. Pro zaměstnavatele to představuje vyšší odvody za zdravotní 

a sociální pojištění, a tím i celkovou výši osobních nákladů.  

Zpracováním detailní analýzy produktivity práce a osobních nákladů, které 

spolu souvisí, bude pro společnost výsledkem k sestavování plánů, rozpočtů 

a strategií do dalších období. 

a. Analýza produktivity práce v Energetických opravnách 

Hlavním předmětem činností je provádění údržby technologických celků 

elektrárny na základě pracovních příkazů, které tvoří 80 % vytížení dělnických 

profesí. Opravy většího rozsahu na elektrárně jsou zadávány formou smluv o dílo. 

Jedná se o zakázky a akce investičního charakteru (modernizace zařízení). 

Snahou a cílem je provádět smlouvy o dílo vlastními kapacitami, pokud to 

umožňuje vlastní kapacitní plán. V případě nedostatku vlastních kapacit, provádí 

předmět díla s nasmlouvaným dodavatelem.  

Jak je zmíněno již v kapitole 2, denní činnost dělnických profesí, je závislá 

na vzniklé poruše na zařízení technologických celků elektrárny ČEZ. Výkony 

kmenových pracovníků údržby jsou závislé na četnosti vzniklých poruch, které 

jsou zadávány společností ČEZ pracovníkům EO na základě smlouvy o provádění 

údržby a servisu. Cílem EO je mít maximální zajištění garantované v těchto 

smlouvách. 
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Aby společnost byla schopná zabezpečit nepřetržitou pracovní službu pro 

poruchy na provozovaném zařízení elektrárny, musí zajistit do 2 hodin 

od nahlášení poruchy nástup pracovníka k jejímu odstranění. Procesně mají ve 

společnosti sestavenou pohotovostní nepřetržitou službu na základě rozpisu 

pracovních pohotovostí u vybraných pracovních profesí. Na elektrárnách, kde EO 

provádějí údržbu a servis, je nahlášeno telefonní číslo pracovní pohotovosti, které 

má u sebe v držení daný technik. V případě vzniku poruchy je kontaktován 

zaměstnancem elektrárny pohotovostní technik, který následně zajistí koordinační 

činnost k odstranění poruchy. Zabezpečí všechny dělnické profese, které jsou 

nutné k činnosti na daném typu zařízení.  

Vznik možných závad nebo poruchy na elektrárnách, zadávají EO provozní 

pracovníci elektrárny ČEZ na základě vystavené žádanky na opravu. Jednotlivé 

opravy jsou zadávány na samostatný pracovní příkaz, který představuje dokument 

umožňující provedení opravy nebo jiné práce na zařízení v elektrárně. Příkaz 

může obsahovat jeden i více úkolů, musí být uveden rozsah činností a rozsah 

hodin od zadavatele, naplánované normohodiny musí být vzájemně 

odsouhlaseny. Dle rozsahu činností jsou příkazy předány jednotlivým mistrům 

dílen, kteří pak rozdělují činnost na jednotlivé dělnické profese. Administrativně 

jsou všechny pracovní příkazy zpracovány technologem, který je zavádí do 

systému, aby byla podchycena evidence ve společnosti. Na konci každého 

kalendářního měsíce jsou všechny pracovní příkazy vypsány na zjišťovací 

protokol, které slouží jak podklad k fakturaci. Zjišťovací protokol je interní 

dokument, na kterém odpovědní pracovníci vypíší všechny ukončené a předané 

pracovní příkazy. Tyto podklady je důležité sledovat a vyžadují pečlivou kontrolní 

činnost, ovlivňující výnosy společnosti.   

b. Tok pracovního příkazu 

Pracovní příkaz (dále jen PP) je dokument umožňující provedení opravy, 

údržby nebo jiné práce na zařízení elektrárny. Může obsahovat jeden či více 

samostatných úkolů PP, které jsou „pracovním dokumentem“ smluvního vztahu 

mezi zadavatelem (objednatelem) a zhotovitelem (dodavatelem). Prostřednictvím 

jednotlivých úkolů PP jsou zadávány úkoly (požadavky) zajišťující potřebné 
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činnosti údržbového, kontrolního či úklidového charakteru. Jednotlivé úkoly PP 

jsou zároveň nositeli záznamů o průběhu a hodnocení prací či nákladech údržby.  

Tok pracovního příkazu je dán vnitřní směrnicí společnosti, která definuje 

následující proces, jinak je pracovní příkaz považován za neplatný. 

Popis toku PP: 

1. Provozovatel (objednatel) ČEZ při zjištění závady na zařízení vystaví 

elektronický požadavek na práci v programu PassPort, jedná se 

o systémovou podporu mezi ČEZ a Energetickými opravnami. 

2. Zhotovitel (dodavatel) zahájí přípravu PP, vyplní v elektronickém formuláři 

systému PassPort všechna potřebná pole, která jsou součástí platného 

pracovního příkazu, viz obrázek č. 3 

Pracovní příkaz musí obsahovat: 

a. Stručný popis poruchy, případně odkaz na technologický postup 

opravy 

b. Stanovení spěšnosti opravy S (S1,S2, S3, S4) – spěšnost PP je dána 

nástupem dělnických profesí na výkon k odstranění poruchy, dále 

rozepsáno v kapitole 4.2.1 

c. Přiřazení zdrojů profesí 

d. Stanovení plánu u normohodin opravy 

e. Upozornění na rizika spojená s bezpečností práce 

f. V případě nutnosti vystavit žádanku na materiál 

g. Tisk pracovního příkazu 

3. Zhotovitel (dodavatel) zahájí opravu, opravované zařízení musí být 

provozovatelem (objednatelem) zajištěné (odstavené z provozu). Kroky 

potřebné k zajištění zařízení zajišťuje vedoucí práce, který je zodpovědný 

za celou pracovní skupinu. 

4. Po ukončení prací na opravě zařízení, provede vedoucí práce předání 

zařízení z opravy provozovateli (objednateli). 
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5. Zhotovitel (dodavatel) provede ukončení PP v elektronickém systému 

PassPort a provede vyhodnocení PP  

6. Vyhodnocení PP, na příslušném panelu v systému PassPort provede 

zhotovitel (dodavatel) zápis skutečně odpracovaných normohodin, skutečně 

vydaného materiálu, vyhodnocený PP pošle ke schválení objednateli. 

7. Na konci každého měsíce se vystaví zjišťovací protokol, obrázek č. 4, který 

obsahuje souhrn všech ukončených a schválených PP. 

8. Po oboustranném potvrzení zjišťovacího protokolu je provedena fakturace. 
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Pracovní příkaz 

 

Obrázek 3: Pracovní příkaz 

Zdroj: [38] 
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Zjišťovací protokol 

ELE
LISTOPAD 693

2012
Soupis prací a dodávek za období od: 01.11.12 1415.111
Soupis prací a dodávek za období do: 30.11.12 1415.112

LC Číslo PP Úkol Typ Stručný popis provedené práce na LC Profese Hodin
Sazba 

Kč/h

Př. 

%
Cena Kč Materiál Kč Doprava Kč

Subdodávka 

Kč
Zakázka

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Výkon (Kč) Materiál (Kč) Doprava (Kč) Subd. (Kč)

0,00 0,00 0,00 0,00

Výkon (Kč) Materiál (Kč) Doprava (Kč) Subd. (Kč)

0,00 0,00 0,00 0,00

Příjmení, jméno Podpis Datum Podpis Datum

ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL Zhotovitel / dodavatel Objednavatel

LC kotelna a odsíření (AK, AO) Energetické opravny a.s.

Soupis provedených prací a dodávek za sledované období:
Číslo smlouvy, nebo 

objednávky:
275/2010/EO

Číslo střediska:

Dle SoD číslo: 4400008932
Číslo zakázky EO a.s. LC AK:

Číslo zakázky EO a.s. LC AO:

Počet PP AK
Celkem za LC kotelna (AK) 1415.111

Výkon (hod.)

0,00

Počet PP AO
Celkem za LC odsíření (AO) 1415.112

Výkon (hod.)

0,00

Příjmení, jméno

Celkem PP
Celkem k fakturaci za LC (AK, AO) bez DPH: 0,00 Kč0

Za zhotovitele Za objednavatele

Přidat řádek

 

Obrázek 4: Zjišťovací protokol 

Zdroj: [39] 

i. Pracovní příkaz a jeho vliv na společnost 

Tím, že společnost Energetické opravny je závislá na počtu pracovních 

příkazů z důvodu zajištění činnosti pro dělnické profese, ovlivňuje tento počet 

a jejich přísun vytíženost dělnických profesí v jejich pracovní době i po ní. 

Nedostatkem pracovních příkazů dochází k nevytížení a neefektivnosti činnosti, 

proto je nutné se této problematice věnovat hlouběji. Vzniká problém ze dvou 

pohledů, jeden pohled přináší nedostatek práce vlastních výkonů ve společnosti 

Energetické opravny, druhým pohledem je společnost ČEZ, pro kterou je 

bezporuchovost na elektrárně a nedostatek pracovních příkazů nejen ekonomicky 

výhodnější. 

Aby bylo možné zajistit efektivní využití pracovníků v EO, je nutné se tomuto 

problému věnovat podrobněji. Zvoleným způsobem je metoda brainstorming. 

Jedná se o skupinovou metodu zaměřenou na generování co nejvíce nápadů 

na dané téma. Zvoleným tématem a cílem je „definování vlivu pracovního příkazu 

na efektivnost a vytíženost dělnických profesí v Energetických opravnách“. 

Předpokladem a cílem této metody je, že lidé ve skupině, na základě podnětů 

ostatních, vymyslí, jak by se dal problém řešit.  
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Metoda brainstorming byla prováděna s 31 odborníky v dané oblasti 

a s těmi, kteří by mohli pomoci svými zkušenostmi přispět k odstranění tohoto 

problému. 

Pracovní skupina je tvořena: 

– vyšší management: 9 zaměstnanců na pozici vedoucí středisek; 

– střední management: 15 zaměstnanců na pozici mistr; 

– další odpovědní pracovníci: 3 technologové, 4 asistentky vedoucích 

středisek, které zajišťují hlavně administrativu v lokalitách a komunikaci 

s centrálou. 

Volnou diskuzí na zvolené téma vyšlo najevo, že všechny příkazy jsou 

označeny dle spěšnosti s číselným označením 1 až 4. PP se spěšností 1 je nástup 

dělnických profesí na výkon do 2 hodin, spěšnost 2 je nástupem do následující 

pracovní směny, spěšnost 3 do další plánované odstávky, 4 je možnost přípravy 

do plánu na další kalendářní rok. Z 80 % tvoří pracovní příkazy v EO se spěšností 

1, tedy s nástupem výkonu práce do dvou hodin. Z brainstormingu bylo zjištěno, 

že příliv pracovních příkazů je zejména v čase od 8:00 – 10:00 hodin, tyto 

pracovní příkazy jsou převážně plánovány a později pak od 12:00 – 14:00 hodin. 

Tento poznatek jsem graficky vyjádřila a vložila do následující tabulky, kde jsou 

detailně zpracovaná data. 

Tabulka 1: Počet pracovních příkazů v jedné pracovní době 

Pracovní doba 7:00-8:00 8:00-9:00 9:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 

počet pracovních příkazů 10 50 40 10 10 

      

Pracovní doba 12:00-13:00 13:00-14:00 14:00-15:00 15:00-7:00 

počet pracovních příkazů 70 50 50 30 

Zdroj: [vlastní zpracování dat z metody Brainstorming] 
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Graf 1: grafické znázornění počtu pracovních příkazů v jedné pracovní době 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

Použitou metodou brainstormingu a z uvedeného grafu vyplývá, 

že pracovní příkazy nejsou efektivně rozvrženy do pracovní doby dělnických 

profesí zaměstnanců Energetických opraven. Přiliv pracovních příkazů počíná 

od osmé hodiny, kdy zaměstnanci mají již dvě hodiny z pracovní doby 

odpracované. Dalším nárůstem pracovních příkazů je v době, kdy zaměstnancům 

téměř končí pracovní doba. 

ii. Produktivita práce ve sledované společnosti 

Produktivita práce v Energetických opravnách není v současné době 

sledována žádnou metodou. Pravidelným sledováním a zajištěním statistik tohoto 

ukazatele by společnost byla schopná lépe reagovat na trhu a zajistila by si tak 

lepší konkurence schopnost, mohla by lépe analyzovat, přepokládat vývoj 

a strategické plány. Na následujícím obrázku jsou znázorněny nástroje, které by 

měly být využívány ve společnosti k dosažení cíle efektivního využití pracovních 

sil a zvýšení produktivity práce. 
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Obrázek 5: Efektivní zajištění produktivity práce; 

Zdroj: [35] 

Výpočet produktivity práce bude proveden dle vzorců 2 a 3 uvedených 

v kapitole 3.1 a představuje poměr tržeb a osobních nákladů/mzdových nákladů 

zaměstnanců v údržbě. 

Produktivitu práce jsem v prvním výpočtu prováděla za období leden – 

červen 20121, ukazatel je hodnocen a vypočten jako poměr tržeb za sledované 

období k hrubým mzdám. Výpočet a podklad hrubých mezd vychází z hrubých 

mezd zaměstnanců THP podílející se na výrobě, jako např. technologové, mistři, 

asistentky vedoucích středisek a dělnické profese. Výpočet znázorňuje následující 

tabulka. 

Tabulka 2: Výpočet produktivity práce ke mzdovým nákladům 

měsíc Hrubá mzda [Kč]) tržby [Kč] Produktivita práce 

leden 10 201 886 24 999 850 2,45 

únor 9 820 701 26 750 980 2,72 

březen 9 938 277 27 890 520 2,81 

duben 10 820 316 33 540 302 3,10 

květen 10 289 505 34 260 130 3,33 

červen 10 152 635 33 470 590 3,30 
Zdroj: [vlastní zpracování] 

                                                           
1
 V době zpracování diplomové práce byla dostupná pouze data za období leden – červen 2012. 
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Výpočet produktivity práce v dané společnosti ukazuje, kolik korun tržeb 

z výroby kryjí hrubé mzdy zaměstnanců z výroby. Jak je z tabulky patrné, hodnota 

produktivity práce narůstá. Pozitivní vývoj tohoto ukazatele vyznačuje růst 

ukazatele.  

Stoupající růst produktivity práce od dubna do června 2012 v dané 

společnosti je pozitivním projevem, v tomto období byly plánované odstávky 

energetického zařízení výrobních bloků. Odstávka v ČEZ znamená zahájení 

plánovaných oprav zařízení, které nelze provádět při bloku v provozu. Pro 

společnost Energetické opravny to v tomto roce znamená nárůst tržeb 

za prováděné opravy při odstávkách, protože se stali hlavním partnerem pro ČEZ, 

který tyto opravy zajišťoval.  

Dalšími zpracovávanými daty jsou osobní náklady za celou výrobní sféru 

ve stejném rozkladu jako u hrubých mezd, kde jsem produktivitu práce provedla 

výpočtem jako poměr tržeb za sledované období k osobním nákladům. Osobní 

náklady obsahují hrubé mzdy zaměstnanců z výroby, k tomu jsou připočteny 

příspěvky na penzijní připojištění, které společnost dle kolektivní smlouvy přispívá 

zaměstnancům, příspěvky na stravné ve výši 55 % z hlavního jídla a odvody 

zaměstnavatele ve výši 34 % (25 % SP, 9 % ZP), které představují náklady 

po zaměstnavatele a ovlivňují výši osobních nákladů. Výpočet v následující 

tabulce. 

Tabulka 3: Výpočet produktivity práce k osobním nákladům 

měsíc Hrubá mzda [Kč] tržby [Kč] ON celkem [Kč] produktivita práce 

leden 10 201 886 24 999 850 14 157 727 1,77 

Únor 9 820 701 26 750 980 13 664 339 1,96 

březen 9 938 277 27 890 520 13 821 891 2,02 

duben 10 820 316 33 540 302 15 006 143 2,24 

květen 10 289 505 34 260 130 14 296 017 2,40 

červen 10 152 635 33 470 590 14 117 251 2,37 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

U provedeného výpočtu lze hodnotit růst ukazatele za ekonomicky 

výhodný. Důvody růstu produktivity práce jsou shodné jako u předcházejícího 

výpočtu. V dané společnosti není ukazatel produktivity práce sledován, nelze 

přesně stanovit výkonnost a efektivnost jednotlivých dílen nebo středisek, protože 

nejsou dostupná podrobnější data. Za předpokladu, že by společnost prováděla 
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analýzu a výpočty produktivity práce dle jednotlivých dílen, uměla by lépe 

zhodnocovat efektivitu a využití jednotlivých středisek nebo dílen nebo i na 

jednotlivé pracovní pozice. 

c. Analýza osobních nákladů ve společnosti 

Osobní náklady ve společnosti představují jeden z nejvýznamnějších 

nákladů, které velmi ovlivňuje hospodářský výsledek společnosti. Do těchto 

nákladů jsou řazeny ve společnosti převážně mzdové náklady zaměstnanců, dále 

pak odměny statutárních orgánů společnosti a Valné hromady, odměny za dohody 

konané mimo pracovní poměr a další podmínky, které jim určuje vyplácení dle 

kolektivní smlouvy a zákoníku práce.  

Mzdový řád společnosti, jehož účelem je rozvést příslušná ustanovení 

mzdové části na jednotná pravidla a aplikaci základních zásad odměňování, 

odměny za pracovní hotovost a průměrného výdělku pro pracovně právní účely. 

Forma mzdy se uplatňuje do systému měsíčního mzdového tarifu, výjimkou jsou 

klíčoví zaměstnanci, kteří jsou odměňováni smluvní mzdou. [8] Zaměstnanci, kteří 

jsou odměňováni mzdovým tarifem, přísluší následující složky mzdy: 

[5] Osobní ohodnocení 

[6] Měsíční odměny 

[7] Odměny z fondu vedoucího 

[8] Výkonové odměny 

[9] Mimořádné odměny 

[10] Týmový bonus 

[11] Odměny jubilantům 

[12] Příplatky, mzdové ohodnocení a ostatní odměny 

Za mzdu se nepovažuje plnění poskytované podle zvláštních předpisů 

v souvislosti se zaměstnáním, hlavně náhrady mzdy, odstupné, odchodné, 

cestovní náhrady a odměna za pracovní hotovost.  Za mzdu se nepovažují 
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příspěvky ze sociálního fondu ani další plnění poskytované zaměstnavatelem 

zaměstnanci ze zisku po zdanění. 

i. Mzdová soustava společnosti – základní mzda 

Jednotlivé složky mzdy se skládají ze mzdového tarifu, který je tvořen 

skupinou pracovních pozic s porovnatelnou úrovní náročnosti a rozsahem 

zodpovědností. Pro každou tarifní třídu je daný právě jeden měsíční mzdový tarif. 

Mzdové tarify jsou stanoveny jako měsíční a jsou pro všechny pracovní pozice 

zařazené do dané třídy stejné. Zaměstnanci přísluší základní mzda ve výši 

měsíčního mzdového tarifu stanoveného pro tarifní stupeň, do kterého byl 

zaměstnanec zařazen. Měsíční mzdové tarify jsou pro účely zpracování 

hodinových mezd přepočítané na hodinové měsíční tarify. Hodinový tarif je 

vypočítaný z měsíčního mzdového tarifu vydělením 163 (týdenní časový fond pro 

společnost je 37,5 hod.). 

Individuální osobní ohodnocení (dále jen INOHO) je finanční ocenění 

individuálních schopností, zručnosti a výkonnosti zaměstnance. Jedná se 

o nárokovou složku mzdy stanovené na základě hodnocení individuálně danému 

zaměstnanci zařazenému na danou pracovní pozici. Upravuje se v návaznosti na 

výsledky pravidelného hodnocení, u nově přijatých zaměstnanců se provádí 

hodnocení po uplynutí zkušební doby. Osobní ohodnocení může být stanoveno 

maximálně na 40 % z daného mzdového tarifu, kde je zaměstnanec zařazen.[8] 

Smluvní mzda je forma mzdy stanovená individuálně, poskytuje se 

zaměstnancům vrcholového vedení a klíčovým zaměstnancům společnosti, kteří 

svým rozhodováním zásadně ovlivňují výsledky hospodaření společnosti nebo 

útvaru. V mimořádných případech mohou mít smluvní mzdu uznávaní odborníci 

ve svém oboru. Vedle smluvní mzdy zaměstnancům přísluší prémie za plnění 

MBO (bonusové cíle). Prémie za splnění bonusových cílů je stanoveno procentem 

ze základní mzdy při stanovení splnění bonusových cílů.[8] 
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Tabulka 4: Mzdové tarify a jejich rozpětí 

TARIF INOHO ZÁKLADNÍ MZDA 

Index hodnota (Kč) hodnota (Kč) hodnota (Kč) 
hodnota 

(Kč)/ hod. 

Y 36 210    0 - 14 484    36 210    - 50 694    222    - 311    

X 30 180    0 - 12 072    30 180    - 42 252    185    - 259    

W 25 150    0 - 10 060    25 155    - 35 210    154    - 216    

V 20 950    0 - 8 380    20 950    - 29 330    129    - 180    

U 18 220    0 - 7 288    18 220    - 25 508    112    - 156    

T 15 840    0 - 6 336    15 840    - 22 176    97    - 136    

S 13 780    0 - 5 512    13 780    - 19 292    85    - 118    

R 11 980    0 - 4 792    11 980    - 16 772    73    - 103    

Q 10 420    0 - 4 168    10 420    - 14 588    64    - 89    

P 9 470    0 - 3 788    9 470    - 13 258    58    - 81    

O 8 610    0 - 3 444    8 610    - 12 054    53    - 74    

N 8 200    0 - 3 280    8 200    - 11 480    50    - 70    

Zdroj: [37] 

ii. Nenárokové a nárokové složky mzdy 

Definice mzdy je obsažena v § 109 odst. 2 zákoníku práce a definice platu 

v § 109 odst. 3 zákoníku práce. Mzdu lze definovat jako peněžité plnění a plnění 

peněžité hodnoty poskytované zaměstnavatelem zaměstnanci za práci.[8] 

Mzdu (plat) i tzv. nenárokovou mzdu je nutné poskytovat pouze podle 

hledisek uvedených v § 109 odst. 4 a § 110 zákoníku práce, tj. zejména podle její 

složitosti, odpovědnosti, obtížnosti pracovních podmínek, podle pracovní 

výkonnosti a podle dosahovaných výsledků. Podmínky pro poskytování mzdy 

musejí být stejné pro muže i pro ženy. Nenároková složka mzdy není tedy 

automatickou složkou mzdy, která je pravidelně vyplácena každý měsíc, měla by 

sloužit pro zaměstnance jako motivace pro jejich osobní a profesní rozvoj. 

Nároková část mzdy je v dané společnosti tvořena mzdovým tarifem a osobním 

ohodnocením, které ovlivňuje řadu ukazatelů, jako je např. zařazení zaměstnance 

do kategorie, výše osobního ohodnocení je stanoveno dle výkonů a slouží jako 

motivace pro zaměstnance. Za předpokladu, že je osobní ohodnocení 

zaměstnanci přiděleno, stává se nárokovou částí mzdy a toto je stanoveno ve 

mzdovém řádu společnosti. V následující tabulce je pro přehlednost mzdová 

soustava společnosti. 
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Tabulka 5: Přehled nárokových a nenárokových složek mzdy 

mzda zaměstnance nárok zaměstnance složka 

Tarif přidělený index nároková 

INOHO max 40% z Tarif nároková 

měsíční odměny  nenároková 

THP 10% z Tarif + INOHO nenároková 

D 18% z Tarif + INOHO nenároková 

fond vedoucího 1% Tarif nenároková 

mimořádné odměny není stanovené nenároková 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

Měsíční odměny jsou pohyblivou nenárokovou částí mzdy v dané 

společnosti a umožňuje odůvodněné diferencování podle dosažených výsledků 

práce zaměstnanců. Výpočet a nárok vychází z výpočtu základního platu, 

tj. základní mzda (tarif) a přidělené osobní ohodnocení. U kategorie THP je 

stanoveno 10 % ze základní mzdy (mzdový tarif + osobní ohodnocení) při 

stanovení ukazatelů na 100 %. U kategorie dělnických profesí je stanovené 18% 

ze základní mzdy za stejných podmínek jako u kategorie THP. Zdroje měsíčních 

odměn rozhoduje FŘ dané společnosti dle následujících ukazatelů: 

[13] Ukazatel plnění plánu a skutečnosti EBITDA v kumulaci od počátku roku je 

tvořen výslednou hodnotou daného období  

[14] Ukazatel plnění plánu a skutečnosti VÝKONY v kumulaci od počátku roku 

a je tvořen výslednou hodnotou daného období 

[15] Celkový ukazatel (dále jen CU) je výslednou průměrnou hodnotou výše 

uvedených ukazatelů 

Ostatní odměny vyplácené v Energetických opravnách jsou tvořeny 

v zájmu splnění mimořádných, náročných a ojediněle se vyskytujících pracovních 

úkolů nebo uznání záslužné dlouholeté práce ve společnosti při příležitosti 

významných jubileí, za splnění úkolů, které se pozitivně odráží v efektivnosti 

hospodaření. Odměny se mohou přiznat jen zaměstnancům, kteří byli v době 

jejich přiznání v evidenčním stavu zaměstnanců společnosti.  

Odměny z fondu vedoucího tvoří zaměstnavatel 1 % z celkového objemu 

tarifů zaměstnanců. Tyto prostředky jsou používány za mimořádné výkony při 

plnění úkolů nad rámec pracovních povinností anebo nadstandartní výkon 

zabezpečující příznivý dosah na hospodářském výsledku. [8] 
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Mimořádné odměny slouží k motivaci zaměstnanců ex-post za výkon práce 

v mimořádných situacích, jako je například mimořádné nasazení při poruchách 

mimo pracovní dobu. 

i. Příplatky ve společnosti 

Příplatky ve společnosti jsou vypláceny dle platné kolektivní smlouvy (dále 

jen KS), podmínky pro zaměstnance jsou nad rámec zákoníku práce (dále jen ZP). 

Příplatky jsou vypláceny dle průměrné hodinové mzdy procentem, minimálně 

ve výši stanovené ZP. V následující tabulce je přehled příplatků dle platného ZP 

ve srovnání s KS. 

Tabulka 6: Příplatky 

příplatky nárok ZP nárok KS 

ztížené podmínky 10 % 10 % 

noční 10 % 10 % 

přesčas 25 % 25 % 

sobota, neděle 10 % 30 % 

pracovní pohotovost 10 % 10 % 

vyslání na pracovní cestu Neuvedeno 150 Kč 

vedení pracovní čety Neuvedeno 600 Kč 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

Velmi důležitou složkou mzdy jsou mzdové zvýhodnění a příplatky. Ty jsou 

dále děleny na příplatky: 

[16] mzdové vyplývající ze Zákoníku práce: mzda a příplatek a práci přesčas, 

příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí, příplatek za práci 

v noci, mzda a příplatek za práci ve svátek, mzda a příplatek za práci 

v sobotu a v neděli, odměna za pracovní hotovost 

[17] ostatní mzdové zvýhodnění, příplatky a náhrady – dále poskytuje 

společnost podle kolektivní smlouvy následující druhy příplatků – příplatek 

za vyslání na pracovní cestu, mzda při výkonu jiné práce, příplatek za práci 

ve výškách, mzdové zvýhodnění za zastupování a předácký příplatek.  

Zásady pro poskytování příplatků jsou v souběhu. Koná-li zaměstnanec 

práce v několika pracovních režimech, má nárok na všechny příplatky. Příplatky 

se vyplácejí za skutečně odpracovanou dobu, mohou být kumulovány do částky 

stanovené na měsíc, směnu, hodinu aj. 
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Za ztížený výkon práce, při které je ohrožený život nebo zdraví 

zaměstnance v případě, že je riziko překročení nejvýše přípustných hodnot nebo 

expozice zaměstnance škodlivým faktorem práce nebo pracovního prostředí, která 

jsou ustanovené zvláštními předpisy, patří zaměstnanci mzdová kompenzace. 

Riziko tohoto překročení na základě žádosti zaměstnavatele, příslušného 

odborového orgánu, zaměstnanců nebo zástupců zaměstnanců posuzuje 

příslušný orgán na ochranu zdraví. Při práci konanou ve ztíženém a zdraví 

škodlivém pracovním prostředí a rizikových pracovních podmínkách podle 

§ 117 Zákoníku práce přísluší zaměstnanci příplatek k dosažené mzdě minimálně 

10 % z minimální mzdy. [8] 

Příplatek za práci v noci (to je v době od 22:00h do 6:00h) přísluší 

zaměstnanci ve výši 10 % z průměrného výdělku, nejméně však 10 Kč za každou 

započatou hodinu.  

Příplatek za svátek přísluší zaměstnanci dosažená mzda a náhradní volno 

v rozsahu práce konané ve svátek, které mu zaměstnavatel poskytne nejpozději 

do konce třetího kalendářního měsíce následujícího po výkonu práce ve svátek 

nebo v jinak dohodnuté době. Za dobu čerpání náhradního volna přísluší 

zaměstnanci náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku. [8] 

Příplatek za práci o sobotách a nedělích přísluší zaměstnanci mzda 

a příplatek k dosažené mzdě ve výši 30 % průměrného hodinového výdělku za 

každou odpracovanou hodinu v sobotu a v neděli. Tento typ příplatku je uveden 

v kolektivní smlouvě, dle platného zákoníku práce je možné proplácet 

zaměstnancům minimálně 10 %.[8] 

Zaměstnanci, který je vyslán na pracovní cestu na práce vykazované jako 

realizaci zakázky (výpomoc na zakázkách) do místa v ČR, ze kterého není možné 

efektivně dojíždět do místa bydliště zaměstnance, přísluší příplatek k dosažené 

mzdě ve výši 150 Kč za noc. Zaměstnanci bude příplatek poskytnut podle počtu 

nocování v místě výkonu práce. [8] 

Za práci konanou na pracovištích nacházejících se ve výškách v omezeném 

pracovním prostoru nebo při „vnucených polohách těla“ alespoň ve výšce 7 metrů 

od povrchu, přísluší zaměstnanci příplatek k dosažené mzdě ve výši 6 Kč 
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za každou odpracovanou hodinu. Při práci na stabilních pracovních plošinách se 

tento příplatek neposkytuje. [8] 

Zaměstnanci, který je na základě rozhodnutí zaměstnavatele písemně 

vyzván a pověřen v plném rozsahu zastupováním zaměstnance zařazeného ve 

vyšším tarifním stupni, přísluší mzdové zvýhodnění za zastupování ve výši rozdílu 

mzdových tarifů zastupovaného a zastupujícího (včetně složky mzdy od tarifu 

odvozených). Toto zvýhodnění se poskytuje s účinností od prvního dne 

zastupování, nejdéle však po dobu dvanácti měsíců od prvního dne zastupování. 

Zvýhodnění se neposkytuje zaměstnanci, u kterého je k případnému zastupování 

prokazatelně přihlédnuto ve mzdě. [8] 

Zaměstnanec, který je do funkce vedoucího pracovní čety stanoven 

rozhodnutím vedoucího střediska, přísluší tento příplatek. Za práci konanou 

zaměstnancem jako vedoucí pracovní čety přísluší zaměstnanci příplatek 

k dosažené mzdě 600 Kč/měsíc. [8] 

Odměna za pracovní hotovost přísluší zaměstnanci, který je připraven 

k výkonu práce dle potřeb zaměstnavatele po pracovní době a o víkendech. 

Za každou hodinu pracovní hotovosti přísluší zaměstnanci odměna ve výši 10 % 

průměrného hodinového výdělku. Dojde-li v průběhu trvání pohotovosti k výkonu 

práce, přísluší zaměstnanci mzda za vykonanou práci. Souběh odměny 

za pracovní hotovost a výkon práce je vyloučen.  

i. Zařazování zaměstnanců na pracovní pozice 

Zařazování zaměstnanců je proces ve společnosti, který se řídí předpisem 

a katalogem typových pracovních pozic. Katalog je závazným podkladem pro 

rozlišení typových pracovních pozic podle odborné náročnosti (stupeň hloubky 

a šířky znalostí), složitosti (úroveň řešení problémů), zručnosti v oblasti sociálních 

vztahů, zodpovědnosti (dopadu organizační a výkonné činnosti), schopnosti 

porozumění, požadavků na ovládání funkčních pohybů a pracovní podmínky. 

Pokud charakter pracovní činnosti je odlišný od příkladů uvedených v katalogu 

typových pracovních pozic, bude do tohoto katalogu bez zbytečného odkladu, pro 

projednání s příslušnými odborovými zástupci, nová typová pozice doplněna. 

Zaměstnanci pak přísluší tarifní mzda ve výši příslušného mzdového tarifu, 
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do kterého byl zařazen. Zařazování zaměstnanců do pracovních pozic se 

stanovuje dle práce dohodnuté v pracovní smlouvě a prokazatelně podle 

kvalifikace.  

ii. Katalog typových pracovních pozic 

Katalog typových pracovních pozic je dokumentem, který určuje jasná 

a předem definovaná pravidla pro zařazování pracovníka do pracovní pozice. 

V tomto dokumentu jsou stanoveny minimální kvalifikační požadavky na jednotlivé 

pracovní pozice. Ke každé pracovní pozici je stanoven mzdový tarif, který je pevně 

dán a stanoven mzdovým řádem ve společnosti. V následující tabulce jsou 

uvedeny všechny pracovní pozice. 

Tabulka 7: Katalog typových pracovních pozic 

Katalog typových pracovních pozic 
úse

k 
středisk

o 
název pozice  

úse
k 

středisk
o 

název pozice 

100 Xx Geneální ředitel  400 403 Vedoucí oddělení účetnictví a daně 

100 Xx Asistent GŘ  400 403 Účetní 

100 100 Quality manager  400 404 Vedoucí oddělení lidských zdrojů 

100 100 Technik BOZP  400 404 mzdová účetní  

200 Xx Ředitel nákupu  400 404 Personalista 

200 201 nákupčí     400 405 správce mechanizace a dopravy 

200 202 vedoucí skladu  600 xx Výrobní ředitel 

200 202 skladník     600 xx Project manager 

300 Xx Obchodní ředitel  600 xx Asistent ředitele 

300 301 Vedoucí oddělení prodej  600 620 Střediska 

300 301 Manažer zakázek  600 xx asistent vedoucího střediska 

300 301 Referent smluv a nabídek   xx Oddělení přípravy výroby 

300 302 Vedoucí oddělení nabídek   xx Přípravář 

300 302 Technolog – cenař   xx Vedoucí oddělení realizace výroby 

400 400 Finanční ředitel   xx Mistr 

400 401 
Vedoucí oddělení informační 
techniky  

 xx provozní zámečník 

400 401 Informatik      xx strojník energetických zařízení 

400 402 Vedoucí oddělení controlling   xx obráběč kovů 

400 402 Controller   xx Technolog 

Zdroj: [vlastní zpracování] 
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iii. Analýza mzdových nákladů ve společnosti 

Mzdové náklady ve společnosti jsou úhrnem hrubých mezd všech 

zaměstnanců, jejichž výši ovlivňuje z odpracované doby základní mzda, na 

střediscích je to časová mzda realizována na zakázkách, režijní náklady, 

odpracované přesčasové hodiny a příplatky vyplývající dle ZP nebo kolektivní 

smlouvy. Z neodpracované doby to jsou náhrady mzdy za dovolenou, školení, 

překážky na straně zaměstnavatele a placená volna. Všechny tyto složky mzdy 

jsou propláceny průměrným výdělkem, jehož přepočet je platný vždy na tři měsíce 

následujícího období.  

Provedená analýza hrubých mezd je dána strukturou hrubých mezd 

a strukturou přesčasů, příplatků a celkových nákladů na přesčasové hodiny  

Tabulka 8: Tabulka rozkladu přesčasů a příplatků 

měsíc 
základní 

mzda celkem 
[Kč] 

Přesčas 
[Kč] 

Přesčas 2 
[Kč] 

Příplatky 
[Kč] 

Pracovní 
hotovost [Kč]  

Náklady na 
přesčas [Kč] 

Hrubá mzda 
[Kč]  

leden 6904773 318 879 192 262 623 997 308 582 1 443 720  10 201 886 

únor 6915321 371 288 180 431 725 166 304 499 1 581 384 9 820 701 

březen 6905715 350 162 219 346 748 333 321 262 1 639 103 9 938 277 

duben 5963969 321 288 165 027 590 595 333 111 1 410 021 10 820 316 

květen 6469356 342 528 92 844 684 984 341 278 1 461 634 10 289 505 

červen 6989154 371 207 164 562 737 068 327 999 1 600 836 10 152 635 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

Z vypracované analýzy vyplývá, že celková výše hrubých mezd 

zaměstnanců z údržby je tvořena ze základních mezd zaměstnanců, 

přesčasových hodin a zbývající nevyčíslenou částí jsou neodpracované hodiny 

formou náhrad mezd.  

Cílem mé práce je snížení osobních nákladů, které jsou převážně ovlivněny 

přesčasovými hodinami a příplatky, proto je následující tabulka strukturována, 

kolika procent jsou tvořeny náklady na přesčasové hodiny z celkových hrubých 

mezd. 
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Tabulka 9: Podíl nákladů na přesčas na celkových hrubých mzdách 

měsíc Náklady na přesčas [Kč] Hrubá mzda [Kč] Procentní podíl 

leden 1 443 720 10 201 886 14,15% 

únor 1 581 384 9 820 701 16,10% 

březen 1 639 103 9 938 277 16,49% 

duben 1 410 021 10 820 316 13,03% 

květen 1 461 634 10 289 505 14,21% 

červen 1 600 836 10 152 635 15,77% 

Zdroj: Vlastní výpočet z interních zdrojů 

Podíl nákladů přesčasových hodin ukazuje, kolika procenty jsou z celkových 

hrubých mezd zaměstnanců v údržbě ovlivněny náklady na přesčasové hodiny. 

Čím nižší procento je vypočteno, tím to pro společnost představuje pozitivnější 

vývoj v poklesu nákladů na přesčasové hodiny. Nejnižší procento je v měsíci 

dubnu 2012. Naopak v kapitole 4.2.2, kde jsem počítala produktivitu práce, byly 

nejvyšší tržby také v dubnu 2012. Z provedených analýz vyplývá, v měsíci dubnu 

2012 pracovníci výroby pracovali efektivně, náklady za přesčasové hodiny byly 

nejnižší, ale tržby nejvyšší, lze hodnotit jako nejproduktivnější měsíc ve 

sledovaném období. Rozklad a struktura osobních nákladů je uvedena 

v následující tabulce. 

Tabulka 10: Osobní náklady 

měsíc 
Hrubá mzda 

[Kč] 
počet 
zam. 

příspěvky na 
PF/ŽP 

(tis. Kč) 

stravné 
celkem 
(tis. Kč) 

příspěvek 
55% 

(tis. Kč) 

odvody 
zaměstnavatel 

[Kč] 

ON celkem 
[Kč] 

leden 10 201 886  420 210,0  504,0   277,2 3 468 641  14 157 727  

únor 9 820 701  435 217,5  522,0   287,1 3 339 038  13 664 339  

březen 9 938 277  435 217,5  522,0   287,1 3 379 014  13 821 891  

duben 10 820 316  437 218,5  524,4  288,42 3 678 907  15 006 143  

květen 10 289 505  438 219,0 525,6  289,08 3 498 432  14 296 017  

červen 10 152 635  442 221,0  530,4  291,72 3 451 896  14 117 251  

Zdroj: [vlastní zpracování] 

Z uvedené tabulky vyplývá analýza osobních nákladů.  

[18] Úhrn hrubých mezd všech zaměstnanců 

[19] Příspěvky na penzijní nebo životní pojištění 500 Kč za jeden kalendářní 

měsíc 

[20] Příspěvek na stravné ve výši 55 % z dotovaného jídla. Dotovaným jídlem se 

rozumí hlavní jídlo v době oběda. Rozúčtování stravného je prováděno 
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na mzdové účtárně formou sestavy, kterou obdrží zodpovědná mzdová 

účetní po uzavření kalendářního měsíce. 

[21] Odvody zaměstnavatele za sociální a zdravotní pojištění ve výši 34 %, 

25 % tvoří sociální pojištění a 9 % je zdravotní pojištění. 

Rozklad příplatků je uveden v následující tabulce, analýza je provedena 

na odpracované hodiny v příplatcích a jejich vyčíslení v korunách. 

Tabulka 11: Příplatky 

 

SO, NE 

[hod] 
SO, NE  

[Kč] 

noční 

[hod] 
noční  

[Kč] 

ztížené 

[hod] 
ztížené 

[Kč] 

hotovost 

[hod] 
hotovost  

[Kč] 

Leden 3 835 179 047 1 541 23 396 24 650 160 314 17 120 308 582 

Únor 3 741 170 443 1 668 23 671 25 394 165 144 17 432 304 499 

Březen 4 420 204 178 1 581 23 456 26 598 172 969 17 952 321 262 

Duben 4 018 187 727 1 420 21 600 23 520 152 978 18 036 333 111 

Květen 3 404 153 458 1 717 26 330 25 578 166 361 18 398 341 278 

Červen 4 051 183 619 1 366 20 265 24 905 161 977 18 419 327 999 

Celkový 

součet 
23 468 1 078 472 9 292 138 718 150 643 979 743 107 356 1 936 731 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

Analýzou příplatků za období leden – červen lze prokázat množství hodin 

ovlivňující proplácení mzdových zvýhodnění (příplatků), které jsou do systému 

zadávány manuálním způsobem. Při stejném vývoji lze očekávat roční náklady 

nad rámec základní platů a plánovaných absencí, jen na příplatky kvalifikovaným 

odhadem 8,5 miliónů. Nejvyšší objem příplatků jsou za pracovní hotovost, jejich 

roční objem tvoří polovinu celkových nákladů za příplatky. 

Vývojem zpracovaných a předkládaných dat, které byly se společností EO 

průběžně konzultovány, poskytla ještě pro účel provedení mé diplomové práce 

data mzdových nákladů a počet zaměstnanců v údržbě o počátku vzniku 

společnosti do současnosti. Z poskytnutých dat lze provést výpočet průměrné 

mzdy, která je uvedena v následující tabulce. 
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Tabulka 12: Vývoj počtu zaměstnanců a průměrné roční mzdy 

rok průměrný počet 

zaměstnanců 

mzdové náklady 

celkem 

průměrná roční mzda 

1998 160 55 241 360 Kč  345 259 Kč 

1999 152 48 250 140 Kč  317 435 Kč 

2000 330 85 140 230 Kč  258 001 Kč 

2001 340 90 213 692 Kč  265 334 Kč 

2002 321 89 178 560 Kč  277 815 Kč 

2003 325 93 214 780 Kč  286 815 Kč 

2004 335 87 254 230 Kč  260 460 Kč 

2005 316 95 140 230 Kč  301 077 Kč 

2006 374 120 457 659 Kč  322 079 Kč 

2007 390 130 260 340 Kč  334 001 Kč 

2008 420 133 500 370 Kč  317 858 Kč 

2009 413 130 487 970 Kč  315 952 Kč 

2010 440 155 560 870 Kč  353 547 Kč 

2011 419 148 654 789 Kč  354 785 Kč 

2012 445 164 250 460 Kč  369 102 Kč 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

Z uvedené tabulky vyplývá, že byla provedena analýza vývoje průměrného 

počtu zaměstnanců z výroby od samostatného vzniku společnosti a průměrný 

přepočet hrubé mzdy na jednoho zaměstnance, jedná se o roční plat. Je patrné, 

že růst průměrné mzdy na jednoho zaměstnance probíhá průběžně od roku 2005, 

nejdominantnější nárůst je zaznamenán o rok později, kdy přepočet průměrné 

roční mzdy přesáhl 300 000, největší nárůst je zaznamenán od roku 2010 

doposud. Provedenou analýzou je zjištěno, že v roce 2012 je průměrná měsíční 

mzda na jednoho zaměstnance z výroby v Energetických opravnách 30 785 Kč, 

ovšem průměrná mzda v ústeckém kraji pro rok 2012 je 22 196 Kč, 31 716 Kč je 

průměrná mzda pro Prahu a okolí. V dané společnosti je průměrná mzda velmi 

vysoká.  

V roce 2000 a v roce 2004 byl velký pokles průměrné mzdy, v těchto letech 

společnost neměla žádné náklady na přesčasové hodiny nebo jen minimální, 

protože nebyl naplněný obchodní plán a nepokryl náklady na vlastní výkony, pro 

zaměstnance to znamenal velký úpadek pracovní morálky a demotivace. V dalších 

letech se projevil vývoj pozitivně, byly zvýšeny výnosy ve společnosti, ale naopak 

nárůst nákladů na přesčasové hodiny. 

Doporučuji provést interní audit mzdového systému ve společnosti 

Vývoj průměrné mzdy jsem graficky zaznamenala na následující straně. 
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Graf 2: vývoj průměrné roční mzdy na jednoho zaměstnance 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

i. Interní audit mzdového systému  

Detailním rozpracováním mzdových nákladů bylo zjištěno navýšení 

průměrné mzdy na jednoho zaměstnance. Vzhledem k tomu, že průměrná výše 

mzdy na přepočet jednoho zaměstnance přesahuje výši průměrné mzdy nejen 

v daném kraji, ale také v Praze, navrhuji zpracovat interní audit mzdového 

systému.  

Interní audit byl prováděn ve spolupráci s Quality managerem v dané 

společnosti. Kontrola byla zaměřena v první fázi na vykazování a evidenci 

odpracované a neodpracované doby v dané společnosti. Evidence zaměstnanců 

na centrále ve společnosti je zaznamenávána prostřednictvím elektronických 

čipových karet, které jsou provázány s kódováním kanceláří, kde daný 

zaměstnanec má místo výkonu práce. Bez použití této karty se zaměstnanec 

do kanceláře nedostane. Tento systém se nazývá IMP a jeho evidenci mohou 

kontrolovat jen nadřízení pracovníci, ruční zásahy případných oprav může jen 

pověřená pracovnice z personálního oddělení. Po uzavření daného měsíce je 

nadřízenou osobou provedena kontrola odpracované a neodpracované doby 

všech podřízených, následně je vydán pokyn na personální oddělení, že je možné 

provést přenos do mzdového systému Helios, což lze provést automatickou 

operací. Tento proces je důležitý a provázaný s výpočtem mezd za dané období. 
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Evidence odpracované a neodpracované doby pro zaměstnance ve výrobě 

a na střediscích je pouze ručním zpracováním. Všichni zaměstnanci mají také 

čipové karty, které jsou propojeny se systémem elektronické docházky ČEZ. Bez 

tohoto propojení není možné se dostat do areálu ČEZ. Vzhledem k tomu, že se 

jedná o majetek společnosti ČEZ, nelze používat jako podklady pro zpracování 

docházky ve společnosti Energetické opravny. Společnost tuto agendu řeší tak, že 

na každé dílně je kniha odchodů a příchodů, každý zaměstnanec je povinen 

zaznamenat příchod a odchod z pracoviště. Na konci každého měsíce je 

provedena kontrola této knihy a mistr nebo nadřízený pracovník daného 

zaměstnance přenese docházku do interního dokumentu v excelovském souboru 

nazvaného předzpracování, kde je přepsána evidence docházky z knihy odchodů 

a příchodů. Tento soubor je následně používán a importován do mzdového 

systému. Za evidenci docházky je zodpovědný vedoucí pracovník, který tento 

systém ručně provádí nebo nadřízená osoba, která je za středisko zodpovědná. 

Vzhledem k tomu, že se jedná pouze o ruční zadávání, hrozí tady velké riziko 

v průkaznosti evidence odpracované a neodpracované doby.  

Data, která jsou potřebná pro zpracování mezd, se dělí na kmenová 

a časová. Kmenová (pevná) data jsou ta, která jsou do systému zadány na delší 

časové období a v tomto období vstupují do zpracování mezd ve stejné výši. 

Jedná se o např. měsíční mzdu stanovenou na základě smlouvy o mzdě 

či mzdovému výměru, daňová data, data vztahující se k sociálnímu a zdravotnímu 

pojištění, příspěvek za penzijní/životní pojištění. Kmenová data nového 

zaměstnance shromažďuje personalistka. Časová a pohyblivá data jsou ta, která 

se do systému zadávají pro časové období (kalendářní měsíc) a v něm jsou 

ve mzdě promítnuta. Jedná se o přesčasové hodiny, příplatky, odměny, 

nepřítomnosti oproti plánu směn apod. Časová data vstupují do systému ručním 

zadáním a následným přenosem do mzdového systému. Ruční záznamy provádí 

mzdová účetní na základě podkladů, které jí jsou předány. Takto jsou zadávány 

odměny, cestovní náhrady, srážky na telefon, srážky na stravenky a srážky 

za pohonné hmoty. Srážka za stravování v jídelně je přenášena ze sestavy 

od dodavatele. 
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ii. Rizikové oblasti z auditu 

Rizika vyhodnocená jako vysoká nebyla v průběhu auditu nalezena.  

Jako střední byla vyhodnocena rizika: 

[22] Možnost úprav v docházkovém systému – lze přepsat data příchodů 

a odchodů do zaměstnání, ruční zásah je v docházce označen 

[23] Ruční zpracování docházky – ruční záznamy do excelovského 

souboru zadávají pověření (nadřízení) pracovníci manuálním 

způsobem, oprávněnost odpracovaných, neodpracovaných hodin, 

příplatků nejsou kontrolovány, nelze kontrolovat oprávněnost 

zadaných dat 

[24] Zamezení možnosti duplicitního záznamu – nastavení obou systémů 

nezaručuje, že nedojde k opětovnému přenosu dat, která již byla 

jednou přenesena. V současnosti je prováděna kontrola mzdovou 

účetní, která porovnává počty odpracovaných a neodpracovaných 

hodin, počty příplatků a přesčasových hodin.  

Jako nízká byla vyhodnocena rizika: 

[25] Rozlišení způsobu zadaných dat – nelze rozlišit, která data vznikla 

přenosem a která data byla zadána manuálně.  

[26] Vysoký objem zadávaných dat manuálně – měsíčně zadává mzdová 

účetní 250 až 300 dat manuálním způsobem, při tak vysokém objemu 

a krátké době měsíční uzávěrky vzniká riziko chybného zadání. 
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[27] Návrh opatření 

Produktivita práce a její zvyšování musí být mimo jiné zaměřeno na rozvoj 

řídících pracovníků, kvalitní vedení ovlivňující výkonnost pracovníků, motivaci 

zaměstnanců, firemní kultura a s tím související vytvoření spokojených pracovních 

podmínek pro zaměstnance všech kategorií. S kvalitním a efektivním zajištěním 

všech zmíněných podmínek by mělo v každém podniku zabezpečovat personální 

oddělení. Produktivita práce je ekonomický ukazatel, který je důležitou veličinou 

pro další plánování a plnění cílů. V Energetických opravnách není tento ukazatel 

doposud hodnocen.  

Návrhy opatření, doporučení ke splnění cíle diplomové práce: 

a. Pravidelné výpočty produktivity práce 

b. Posun pracovní doby zaměstnanců v údržbě 

c. Návrh nepřetržitého pracovního provozu 

d. Zajištění vlastního docházkového systému do areálu ČEZ 

e. Nastavení kontrolních mechanizmů 

f. Vyjednání nových podmínek do kolektivní smlouvy 

Ad 1) 

Ve společnosti Energetické opravny, a. s. nebyl výpočet produktivity práce 

prováděn. Tím, že se nejedná o výrobní závod, ale o firmu zabývající se 

údržbářskou činností, byl zvolen pro výpočet produktivity práce v první analýze 

poměr tržby/mzdové náklady, ve druhé analýze poměr tržby/osobní náklady. 

Provedené výpočty a analýza zpracovaných dat v EO pro diplomovou práci se 

projevila jako efektivní. Provedenou analýzou bylo zjištěno, že v dubnu 2012, kdy 

měla společnost nejvíce zajištěných výkonů pro vlastní, kmenové zaměstnance, 

byly náklady na přesčasové hodiny nejmenší.  

Pravidelnými výpočty a sledováním tohoto ukazatele je společnost schopná 

lépe reagovat na vývoj a hodnotit jednotlivá období. Modifikace těchto výpočtů 

na jednotlivé dílny nebo konkrétní profese by společnost mohla analyzovat lépe 

a detailněji hodnotit vývoj produktivity práce. 
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Ad 2) 

Počátek a konec pevné pracovní doby je pro zaměstnance stanoven ve 

stejném režimu jako pro zaměstnance ČEZ, a to od 6:30h do 14:30h. Provedenou 

metodou brainstorming bylo zjištěno, že počet pracovních příkazů představující 

pro společnost vytížení vlastních kapacit, není efektivně rozvržen do pracovní 

doby zaměstnanců EO v údržbě.  

Jako neefektivní se jeví využití pracovní doby a vykonávaných činností 

kmenových zaměstnanců od 6:30h do 8:00h, kdy je minimum zajištěné činnosti 

pro dělnické profese. Posunem pracovní doby a reorganizací činností dělnických 

profesí v době od 8:00h do 16:00h přinese společnosti EO úsporu za proplácené 

přesčasové hodiny a příplatky vzniklé v době od 14:30h do 16:00h. V následující 

tabulce je znázorněn zdroj k výpočtu úspory. Odpracované přesčasové hodiny 

vzniklé za období od ledna do června 2012 jsou přepočteny na jednu osobu 

(přepočtený stav je proveden z evidenčního stavu zaměstnanců ve výrobě, 

tj. 440), z přesčasových hodin byl proveden odečet 1,5 hodinové úspory v posunu 

pracovní doby a přepočten dle hodinové sazby. Úspora nemůže být počítána 

z příplatků za držení pracovní hotovosti, ze ztížených podmínek, tyto příplatky 

posun pracovní doby neovlivňuje. 

Tabulka 13: Přepočet nákladů 

měsíc 
 

přesčas  
[Kč] 

přesčas 
[hod] 

průměr 
[hod] 

přepočet na 1 
[hod] 

předpoklad 
[hod] 

Leden 642 846,00 3 100,00 207,37 7,05 5,55 

Únor 783 571,00 3 458,00 252,76 7,89 6,39 

Březen 800 154,00 3 455,00 258,11 7,83 6,33 

Duben 569 221,00 2 946,00 183,62 6,68 5,18 

Květen 586 387,00 3 472,00 189,16 7,87 6,37 

Červen 765 296,00 3 457,00 246,87 7,80 6,30 
Zdroj: [vlastní zpracování] 

Výpočet úspory je uveden v následující  tabulce. Měsíční úspora je při 

posunutí pracovní doby od 1,5 hodiny odhadnuta na průměrně 95 300 Kč, 

pro společnost to může představovat roční úsporu v celkovém objemu 

1 143 600 Kč.  
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Tabulka 14: Vyčíslení úspory 

Měsíc 
Přesčas 
[Kč] 

Přesčas 
[hod] 

Průměr 
[hod] 

Úspora 
[Kč] 

Leden 505 982,01 2 440,00 207,37 136 863,99 

Únor 707 994,31 2 801,00 252,76 75 576,69 

Březen 721 042,00 2 793,50 258,11 79 112,00 

Duben 419 479,15 2 284,50 183,62 149 741,85 

Květen 531 626,02 2 810,50 189,16 54 760,98 

Červen 689 383,57 2 792,50 246,87 75 912,43 
Zdroj: [vlastní zpracování] 

Ad 3)  

Nastavením nepřetržitého pracovního provozu by pro společnost 

představovala největší úsporu a z pohledu nákladů největší efekt. Z podkladů 

a zdrojových dat, které jsem měla k dispozici, byly náklady na přesčasové hodiny 

průměrně 1 500 000 Kč měsíčně. Tyto náklady zahrnovaly všechny příplatky 

(ztížené pracovní podmínky, příplatky za noční práci, příplatek za držení pracovní 

hotovosti, příplatky za přesčasové hodiny).  Při nastavení nepřetržitého 

pracovního provozu by společnost Energetické opravny ušetřila na proplácení 

přesčasových hodin, příplatků vyplývajících z přesčasových hodin a příplatky 

za držení pracovní hotovosti. Nákladově lze předpokládat proplácení příplatků 

za ztížené pracovní prostředí a příplatky za noční práci, což ze zdrojových dat lze 

odhadnout průměrně na 160 000 Kč za ztížené pracovní podmínky a 25 000 Kč za 

noční práci měsíčně. Z toho vyplývá, že měsíční úspora za předpokladu 

nepřetržitého pracovního režimu, lze předpokládat 1 300 000 Kč, v ročním objemu 

to představuje 15 600 000 Kč.  

Ad 4)  

V praktické části diplomové práce jsem provedla analýzu osobních nákladů. 

Největší podíl na osobních nákladech jsou hrubé mzdy zaměstnanců, které jsou 

ovlivněny zařazováním pracovníků do pracovních pozic podle stanovené vnitřní 

směrnice a tarifní stupnice, ale převážně výše nákladů spojených s přesčasovými 

hodinami a s tím souvisejících příplatků, které zaměstnanci odpracují. 

Oprávněnost odpracované a neodpracované doby u zaměstnanců dělnických 

profesí a zaměstnanců s místem výkonu práce v areálu ČEZ není možné řádně 

zkontrolovat, všechna data jsou zadávána nadřízenými pracovníky ručně 

do tabulky, která následně slouží jako převod do mezd. Jediným kontrolním 
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mechanismem v současné době je možnost spolupráce s ČEZ vyžádáním 

průchodů přes jejich vrátnici, nejedná se však o data pravidelná a vyžaduje vždy 

nutnost spolupráce z jejich strany. Instalace vlastního docházkového systému by 

zajistila kontrolu evidence odpracované a neopracované doby. Mobilní čtečka 

na docházku by měla být umístěna za vrátnicí ČEZ, data z tohoto  docházkového 

systému budou převáděny do mzdového systému automatickou operací, tím se 

eliminují manuální zásahy.  

Ad 5)  

Jako další nápravné opatření doporučuji vylepšit kontrolní mechanismy ve 

společnosti a provádět např. namátkové kontroly zaměřené na evidenci 

odpracované doby na jednotlivých pracovištích. Do mzdového systému doporučuji 

nastavit pravidelné reporty na vývoj odpracovaných hodin, přesčasových hodin 

a příplatků, tyto pak pravidelně kontrolovat a hodnotit případné výkyvy v počtu 

hodin. Pro přehlednost tohoto reportu doporučuji analýzy na jednotlivé dílny. 

Ad 6)  

V dané společnosti probíhá každé dva roky vyjednávání ohledně nového 

znění kolektivní smlouvy. Při těchto jednáních je vedení společnosti Energetických 

opraven a zástupci českého odborového svazu oprávněno vyjednávat nové 

podmínky pro zaměstnance. Doporučuji v rámci tohoto vyjednávání zajistit snížení 

podmínek stanovené pro mzdová zvýhodnění na úroveň platného zákoníku práce.  
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[28] ZÁVĚR 

Předkládaná diplomová práce byla zaměřena na provedení detailní analýzy 

produktivity práce a osobních nákladů ve společnosti Energetické opravny, a. s.  

V této společnosti je produktivita práce s osobními náklady úzce provázána. 

Produktivitu práce ovlivňuje z 90 % třetí strana jako zadavatel práce společnost 

ČEZ. V areálu elektráren, kde mohou Energetické opravny získat zakázku a tím 

tak vytíženost svých vlastních dělnických profesí, jsou i jiné konkurenční 

společnosti zabývající se údržbářskou činností na technologických celcích. Cílem 

dané společnosti je získat co nejvíce zakázek na jednotlivých elektrárnách. 

Výhodou pro ně je velké zázemí v počtu dělnických profesí, jež jsou kmenovými 

zaměstnanci společnosti. Pro ČEZ představují Energetické opravny stabilitu 

v pracovním prostředí disponující dostatečným počtem zaměstnanců dělnických 

profesí a odborníků na technických pozicích se znalostí prostředí elektrárny. 

Na druhou stranu to pro Energetické opravny představuje nemalé osobní náklady, 

které jsem detailně zpracovala v teoretické části.   

Doporučená nápravná opatření, která vyplynula z vypracování této 

diplomové práce, umožní společnosti Energetické opravny vylepšit probíhající 

procesy v údržbě z pohledu zajištění efektivity práce pro zaměstnance, vylepšení 

kontrolních mechanismů a snížit nemalé osobní náklady, které ovlivňují 

hospodaření společnosti. Pořizovací náklady na realizaci nápravných opatření, je 

potřeba počítat jen při pořízení vlastního docházkového systému. To bude pro 

společnost představovat investice. Tato investice je pro společnost výhodná, bude 

vylepšen a nastaven kontrolních mechanismus na evidenci odpracované 

a neodpracované doby na vlastních mobilních čtečkách, ale také bude vylepšen 

proces přenosu dat do mzdového systému automatickým importem. 

Cílem diplomové práce bylo zajištění efektivního využití vlastních kapacit 

v pracovní době, snížení počtu odpracovaných přesčasových hodin a tím snížení 

nákladů na mzdy ve společnosti. Vytyčený cíl diplomové práce bylo možné 

dosáhnout. 
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