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ABSTRAKT 

Téma diplomové práce se nazývá „Úprava mzdového systému ve slévárně“. V teoretické 

části jsou nashromážděny veškeré informace související se systémem odměňování 

zaměstnanců. V praktické části je analyzován stávající mzdový systém ve slévárně.  

Na základě získaných informací je kriticky zhodnocen systém odměňování v dané organizaci 

a jsou doporučeny opatření pro jeho zlepšení tak, aby byl pro zaměstnance více motivující  

a pro podnik z nákladového hlediska reálný.  

 

Klíčová slova: 

systém odměňování, mzda, plat, mzdový systém, mzdové formy, zaměstnanecké výhody 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

Thesis theme is called "Adaptation of Wage System in Foundry Plant." The theoretical 

part of the thesis gathers all important data connected to the employee wage - payment plan. 

In the practical part of the thesis the current wage - payment plan in a particular foundry  

is analyzed. According to the survey the plan is consequently rated and the reccomendations 

are stated so that the solution will in the end motivate the employees and also will be bearable 

for the company's budget. 
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pay system, wage, salary, wage system, wage forms, employee advantages 
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ÚVOD 

Kvalitní systém odměňování tvoří základní stavební kámen úspěchu celého podniku. 

Vytvoření správného systému odměňování je komplikovaný a velmi složitý proces související 

s nastavením správných parametrů. Zaměstnavatel musí počítat s mnoha omezeními ze strany 

státu, který vydává předpisy o minimální mzdě, zaručené mzdě a dále vymezuje podmínky 

kolektivních smluv. Dále se musí zabývat odlišností svých zaměstnanců, jelikož každého 

pracovníka motivuje něco jiného. Tento systém se navíc nachází v situaci, který ještě není 

nastaven tak, že by se dalo otevřeně hovořit o výši mzdy jednotlivých pracovníků, jelikož  

i touto situací se samozřejmě komplikuje dialog se zaměstnanci o nastavení odměňování. 

Proto je pro zaměstnavatele obtížné určit, kdy je lepší hodinová mzda, kdy úkolová,  

jak do toho zakomponovat poměr pevné části mzdy a kdy pohyblivé. S tímto procesem musí 

souhlasit nejen vedení společnosti, ale především samotní zaměstnanci, kteří tvoří hlavní 

podstatu celé organizace.  

 

Téma Úprava mzdového systému ve slévárně jsem si zvolila především kvůli 

problematice samotné. Jelikož i já, po absolvování vysoké školy, se taktéž zapojím do role 

zaměstnance nebo zaměstnavatele. Proto je pro mě nesmírně důležité pochopit celý systém 

s jeho výhodami a handicapy. Systém odměňování nepředstavuje jen minimalizaci mzdových 

nákladů, ale i zefektivnění podnikových možností. Zaopatření účinného odměňování 

napomáhá ke zvyšování pracovní výkonnosti, produktivity, zisku a obzvláště zesílení 

konkurenceschopnosti celé organizace a spokojenosti zaměstnanců.  

 

V teoretické části jsem nashromáždila veškeré potřebné informace, které jsem získala  

z dostupných pramenů o systému odměňování zaměstnanců. Touto skutečností  

jsem si vytvořila jasný obraz o daném problému a své poznatky jsem zakomponovala  

do praktické části diplomové práce.  

 

Cílem praktické části je upravení mzdového systému tak, aby byl více motivující  

pro stávající zaměstnance ve všech útvarech podniku a zároveň reálný z nákladového 

hlediska. V úvodu praktické části jsem analyzovala stávající mzdový systém ve slévárně.   

Na základě získaných poznatků jsem navrhla úpravy mzdového systému.  
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1 ODMĚŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ 

 

Odměňování zaměstnanců je důležitou součástí personalistiky. Personalistika se zabývá 

řízením, vedením pracovníků a tudíž i následným odměňováním. Odměňování se zaobírá 

politikou, strategiemi a procesy potřebnými k zabezpečení toho, aby bylo to, čím lidé 

přispívají organizaci, zhodnoceno a odměněno. Je orientováno na podobu, realizaci  

a udržování systémů odměňování, snaží se o uspokojování potřeb organizace i osob  na ní 

zainteresovaných. Pro dosažení strategických cílů organizace napomáhá odměňovat lidi 

slušně, spravedlivě a důsledně podle jejich hodnoty pro organizaci. [2] 

 

Odměňování je nejefektivnější nástroj motivace zaměstnanců, které příznivě ovlivňuje 

množství a kvalitu vykonané práce. Tento systém je dosti komplikovaný a vytváří  

u zaměstnavatelů a zaměstnanců časté spory. Proto je velmi důležitý oboustranný přijatelný  

a efektivní systém odměňování, s jehož pomocí jsou vytvořeny harmonické vztahy 

v organizaci. Odměňování se uplatňuje ve formě mzdy, platu nebo peněžní či nepeněžní 

odměny za vykonanou práci. [9,11] 

 

Peněžní odměny a zaměstnanecké výhody nejsou prioritní při řízení odměňování. 

Spokojenost pracovníka přinášejí pocity užitečnosti a důležitosti získané v organizaci. V praxi 

vytvářejí tyto odměny lépe menší firmy, kdy majitel nebo vedení znají každého pracovníka, 

jeho povahu, potřeby a rodinné zázemí. Malý kolektiv vytváří přátelské pracovní prostředí, 

jemuž dávají někteří pracovníci přednost před lépe placenou prací v neosobním prostředí 

velkých organizací. Menší firmy nabízejí svým pracovníkům většinou rozmanitější práci  

a větší samostatnost. Proto jsou tak důležité způsoby nepeněžní a nehmotné formy 

odměňování, jako je obdiv a pochvala, možnost vzdělávání, přibývání a následného růstu 

pravomocí a odpovědnosti při vykonávání práce. [2,11] 

 

Odměňování tvoří velmi komplikovaný systém, proto vymezení cílů pro organizaci 

vytváří důležitou součást, která je přínosem pro její dlouholetou perspektivu v oblasti 

odměňování. 
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1.1 Cíle odměňování 

Stanovení cílů je významnou součástí procesů definování a řízení v rámci pracovního 

výkonu. Vytvořené cíle tvoří orientační bod pro zkoumání a posuzování pracovního výkonu. 

Cíle mohou být stanoveny v podobě dokončených úkolů, projektů vyhotovených k určitému 

datu nebo jsou měřeny v podobě výnosů, prodejů atd. Cíl musí být konkrétní, měřitelný, 

dosažitelný, důležitý a časově určený. [3] 

 

Cíle řízení odměňování 

 odměňovat zaměstnance podle toho, jak si jich organizace cení; 

 odměňovat zaměstnance za hodnotu, kterou v organizaci vytvářejí; 

 odměňovat konkrétní věci, které jsou důležité z hlediska chování a výsledků; 

 produkovat kulturu výkonu a vzbuzovat zájem o práci; 

 motivovat lidi a nabývat jejich věrnost a angažovanost; 

 podporovat získání a udržování vysoce kvalitních pracovníků; 

 vytvářet procesy odměňování zaměstnanců, které respektuje význam jak peněžních, 

tak nepeněžních odměn; 

 vytvářet pozitivní zaměstnanecké vztahy a klidné pracovní prostředí; 

 fungovat spravedlivě se zaměstnanci v souladu s tím, jakou mají pro organizaci 

hodnotu; 

 odměňovat za práci stejné hodnoty musí být poskytována stejná mzda či plat; 

 fungování procesu odměňování musí být průhledné a srozumitelné, aby jej 

zaměstnanci pochopili. [3] 

 

1.2 Filozofie odměňování 

Filozofie odměňování by měla znázorňovat, jakou vyžaduje zaměstnavatel zaujmout 

mzdovou pozici v porovnání s konkurenty v oboru činnosti, na trhu práce a jaké metody 

k tomu uplatní. Uplatnění této filozofie se musí opírat o zásady spravedlnosti, pečlivosti  

a průhlednosti. Díky investování do lidského kapitálu se očekává a požaduje rozumná míra 

návratnosti a přínosu do organizace. Filozofie napomáhá vyřešit mzdové problémy z pohledu 

zaměstnavatele a z pohledu mzdového systému. [5] 
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Přístup zaměstnavatele k řešení mzdových problémů by se měl zabývat: 

 jakými postupy má ohodnotit dobrý pracovní výkon; 

 jak má mzdově postihovat horší než běžný pracovní výkon; 

 zda má přistupovat ke všem zaměstnancům stejně nebo zvýhodnit pouze zaměstnance, 

kteří jsou pro něj klíčoví;  

 jak má sjednotit jednotlivé formy mzdy s kolektivními formami; 

 jak má mzdově ocenit krátkodobé úspěchy práce a jak potenciál zaměstnance  

pro přínos výsledků do budoucna; [5] 

 

Z pohledu mzdového systému se jedná především o: 

 znalosti, pracovní zkušenosti, pracovní výkon nebo pracovní způsobilost může 

organizace pokládat za nejsilnější faktor diferenciace mezd; 

 hodnocení pracovního výkonu nebo zásady seniority může využít ke stanovení 

individuální mzdy; 

 jaké kompetence v oblasti mezd deleguje na vedoucího pracovníka; [5] 

 

Filozofie řízení je ovlivněna podnikovými strategiemi a strategiemi lidských zdrojů. 

Zaměřuje se na dlouhodobé záležitosti, jak by měli být pracovníci hodnoceni za to, co dělají 

nebo čeho dosahují. Význam chápání všech stránek odměny jako logického celku uplatňuje 

přístup celkové odměny, která bude vysvětlena později. [3] 

 

1.3 Systém odměňování 

Každá organizace tvoří mix různých činností, zdrojů a podmínek, které vytváří její 

jedinečnost. Tato jedinečnost se odráží v systému odměňování, ten by měl korespondovat 

nejen s potřebami organizace, ale i s potřebami jejich pracovníků. Systém by měl být 

spravedlivý, motivující a transparentní. Jen organizace si určuje, jaké možnosti odměňování 

bude využívat nebo jaké formy bude splňovat. Musí si určit i jasná pravidla odměňování, 

nástroje i postupy, podle kterých bude jednat. [9] 

 

Odměňování pracovníků je v organizaci považováno za choulostivou záležitost. Veškeré 

změny v zavedené soustavě jsou vnímány s velkou opatrností a nedůvěrou. Nepříznivý vliv  

na finanční stabilitu a výkonnost firmy může mít právě špatně vytvořený systém odměňování. 



 

12 

Velmi často se objevují potíže s motivací, stabilizací, ale i náborem nových zaměstnanců. 

V praxi se, bohužel, lze setkat s nespravedlivým odměňováním, přeplácením či nedoceněním 

některých pracovníků. [15] 

 

1.3.1 Struktura systému odměňování  

Strategie odměňování se zabývá dlouhodobým pohledem do oblasti vytváření a realizace 

politiky odměňování. Důležitá je praxe, získané postupy a vytvořené procesy v oblasti 

odměňování, které napomáhají při dosažení podnikatelských cílů. Jednoznačným příkladem  

je organizace zabývající se udržením konkurenceschopných mzdových sazeb. [2,3] 

 

Politika odměňování zahrnuje úroveň odměn, zabezpečování spravedlnosti  

v odměňování, přístup k celkové odměně, hlavní role liniových manažerů, uplatnění 

zásluhových odměn podle výkonu nebo schopnosti. Poskytuje podrobnější návod  

pro rozhodování a potřebné kroky. [2,3] 

 

Praxe odměňování tvoří důležitou podstatu, která zahrnuje strukturu stupňů neboli tříd  

a sazeb. K této oblasti se řadí i metody hodnocení práce. Procesy odměňování vytvářejí 

praktickou část odměňování a způsob realizace politiky. Zabývají se například tím,  

jak manažeři řídí proces revize a úprav mezd. Jednotlivé postupy napomáhají organizaci  

k zabezpečování celkového systému, který by měl fungovat efektivně a pružně díky 

každodenní revizi pro úpravy mezd či platů. [2,3] 

 

Systém odměňování je nesmírně náročný a tvoří širokou škálu možností jak správně 

odměnit své zaměstnance. Záleží jen na zaměstnavateli, jaká zvolí pravidla, nástroje, postupy 

či jednotlivé formy odměn. Na systém odměňování má značný vliv celková odměna.  

 

1.3.2 Celková odměna  

Celková odměna vychází z různých postupů odměňování, které se vzájemně doplňují  

a podporují. Celková odměna zahrnuje všechny typy odměn, ať už to jsou přímé či nepřímé, 

vnější a vnitřní. Hmotné odměny tvoří zaměstnanecké výhody, zásluhové odměny či základní 
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mzda. Bohužel není snadné přimět hmotné prvky, aby dobře fungovaly, ale není obtížné 

rozhodovat o tom, co je třeba s nimi udělat. Existuje celá řada návodů jak efektivně využívat 

hmotné odměňování. Nehmotné odměny jsou ovšem obtížnější, jelikož je tvoří samotní 

zaměstnanci svými zkušenostmi a vzděláním. Jak je vyznačeno v tabulce 1, celková odměna 

se dělí do dvou hlavních kategorií na transakční a relační odměny. [2,12] 

 

Tabulka 1 – Složky celkové odměny 

Transakční 

odměny 

Základní mzda/plat Celková v penězích 

vyjádřitelná (hmotná) odměna 

Celková 

odměna Zásluhová odměna 

Zaměstnanecké 

výhody 

Relační 

(vztahové) 

odměny 

Vzdělávání a rozvoj Nepeněžní/vnitřní (nehmotné) 

odměny Zkušenosti/zážitky z 

práce 

Zdroj: [2] 

 

Systém celkové odměny má kladný vliv na získávání a udržení pracovníků, zvyšování 

motivovanosti, oddanosti, angažovanosti v práci, ale i významně ovlivňuje oblast řízení 

talentů. Pro správné fungování tohoto systému pomáhá neustálý dohled liniových manažerů, 

kteří dohlížejí na zlepšování jednotlivých postupů. [2,12] 

 

I když je jasné, že celková odměna je dokonalý nástroj k odměňování zaměstnanců, bývá 

složité uvést tuto odměnu do praxe. Mezi nevýhody celkové odměny je zařazena taktéž 

časová náročnost při jejím vytváření. Zaváděním a praktikováním této odměny se nezabývá 

pouze personální útvar, ale vyžaduje plnou podporu celého týmu manažerů. [2,12] 

 

 

 



 

14 

2 MZDA, PLAT 

 

Pracovněprávní vztahy nespadají pouze do oblasti personalistiky, ale řídí  

se i jednotlivými ustanoveními, nacházejícími se v zákoníku práce. Tudíž zákoník práce  

je důležitým elementem v odměňování zaměstnanců za výkon práce. Samostatný výkon práce 

tvoří hlavní předpoklad pro získání mzdy, platu, odměny z dohody o pracovní činnosti  

a odměny z dohody o provedení práce. Forma odměny je závislá na formě pracovněprávního 

vztahu vytvořeného mezi zaměstnancem vykonávajícím práci a plátcem této odměny. 

Odměna z dohody náleží zaměstnanci vykonávajícímu práci na základě dohody o pracovní 

činnosti nebo dohody o provedení práce, jak je ustanoveno v zákoníku práce. Podrobné 

podmínky poskytování mezd, lze upravit v kolektivní smlouvě, pracovní smlouvě, vnitřním 

předpisem či mzdovým výměrem. [4] 

 

Zákoník práce v paragrafu 109 odstavci 2 se uvádí, že „Mzda je peněžité plnění a plnění 

peněžité hodnoty (naturální mzda) poskytované zaměstnavatelem zaměstnanci za práci 

v pracovním poměru, nestanoví-li zákoník práce jinak.“ Mzda náleží zaměstnancům, kteří 

jsou v pracovním poměru tzv. podnikatelských subjektů, jež nejsou spjaty se státním 

rozpočtem, obecním rozpočtem, prostředky zdravotního pojištění nebo jinými veřejnými 

zdroji, což jsou například státní podniky, akciové společnosti, společnosti s ručením 

omezeným a jiné právnické osoby označené jako obchodní společnosti. [4] 

 

V zákoníku práce v paragrafu 109 odstavci 3 je psáno, že „Plat je peněžité plnění 

poskytované za výkon práce v pracovním poměru zaměstnancům většiny zaměstnavatelů, kteří 

pro odměňování těchto zaměstnanců využívají veřejné zdroje.“ Plat náleží zaměstnancům  

ve veřejných službách a správě, jejichž činnost je zcela nebo převážně financována 

z veřejných zdrojů. Jsou zde zařazeni zaměstnanci státu, územních samosprávných celků, 

státních fondů, příspěvkových organizací a zaměstnanci školských právnických osob 

zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo dobrovolným 

svazkem obcí podle školského zákona. [4,16] 



 

15 

2.1 Minimální mzda 

V zákoníku práce v paragrafu 111 odstavci 1 je zaznamenáno, že „Minimální mzda  

je nejnižší přípustná výše odměny za práci v základním pracovněprávním vztahu, v pracovním 

poměru, stejně jako v právních vztazích založených dohodami o pracích konaných mimo 

pracovní poměr.“ [4,16] 

 

V zákoníku práce se taktéž uvádí, že mzda či plat nesmí být nižší než mzda minimální. 

Zákoník práce paragraf 111 odstavec 2 uvádí, že „Do mzdy a platu se pro tento účel 

nezahrnuje mzda ani plat za práci přesčas, příplatek za práci ve svátek, za noční práci,  

za práci ve ztíženém pracovním prostředí, za práci v sobotu a v neděli.“ [4,16] 

 

Nařízení vlády č. 567/2006 Sb. stanovilo minimální mzdu ve výši 48,10,- Kč za hodinu 

nebo 8 000,-Kč za měsíc. Jednotlivé sazby minimální mzdy jsou rozděleny podle omezení 

pracovního uplatnění zaměstnance. Odstupňování minimální mzdy lze podrobněji spatřit 

v tabulce 2. [4,16] 

 

Tabulka 2 – Minimální mzda  

Stanovená týdenní pracovní doba v hodinách Minimální mzda v Kč/hod. (zaokrouhleno) 

 100% 90% 80% 75% 50% 

40,00 48,10 43,30 38,50 36,10 24,10 

38,75 49,70 44,80 39,80 37,50 24,90 

37,50 51,40 46,30 41,20 38,60 25,70 

Zdroj: [14] 

 

Další nižší sazby minimální mzdy 

 90 % - základní sazba minimální mzdy přísluší zaměstnanci ve věku 18 až 21 let, 

který se nachází v prvním pracovním poměru a to po dobu 6 měsíců ode dne vzniku 

pracovního poměru, 

 80 % - základní sazby měsíční minimální mzdy jsou určeny mladistvému 

zaměstnanci, 

 75 % - základní sazba minimální mzdy náleží zaměstnanci, který je držitelem 

invalidního důchodu nebo invalidity prvního a druhého stupně, 
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 50 % základní sazba minimální mzdy patří zaměstnanci, který je držitelem 

invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně nebo se jedná o mladistvého 

zaměstnance, který je invalidní a nepobírá důchod pro invaliditu třetího stupně. [20] 

 

Novým nařízením vlády s číslem 246/2012 Sb., s účinností od 1. ledna 2013 se zcela ruší 

další nižší sazby minimální mzdy, jež jsou uvedeny v tabulce číslo 2. Takto vytvořené snížené 

sazby měly motivovat zaměstnavatele k přijímání lidí bez kvalifikace a praxe  

nebo se zdravotním handicapem. Cílem této změny byly upřednostněny rovné podmínky 

odměňování zaměstnanců bez ohledu na jejich zdravotní postižení. Hlavním negativem  

pro zaměstnavatele je zvýšení mzdových výdajů, což může mít za následek negativní dopad 

na zaměstnance v podobě propouštění či zkrácení pracovního úvazku. [21] 

 

Jestliže mzda, plat či odměna z dohody nedosáhne úrovně minimální mzdy,  

je zaměstnavatel povinen zaměstnanci poskytnout doplatek. Tento doplatek musí být znán již 

před započtením práce. Minimální mzda se vztahuje na všechny zaměstnance bez ohledu  

na formu pracovněprávního vztahu a na způsobu odměňování, jako je mzda, plat, odměna 

z dohody o pracovní činnosti a odměna z dohody o provedení práce. [14]  

 

Minimální mzda plní dvě základní funkce, což jsou funkce motivační a sociálně 

ochranné. Motivační funkce podporuje upřednostnění pracovních příjmů před příjmy 

sociálními. Funkce motivační ochraňuje zaměstnance před chudobou, tudíž nepřiměřeně 

nízkým oceněním práce. [14] 

 

2.2 Zaručená mzda 

 V zákoníku práce paragrafu 112 odstavci 1 je psáno, že „Zaručenou mzdou je mzda, 

 na kterou zaměstnanci vzniklo právo podle zákoníku práce, smlouvy, vnitřního předpisu, 

mzdového výměru nebo platového výměru.“ Ekvivalentem zaručené mzdy jsou  

pro zaměstnance ve veřejné správě a službách jednotlivé platové tarify. [14,16] 

 

Podle nařízení vlády nesmí zaručená mzda poklesnout pod úroveň základní sazby 

minimální mzdy. Podle ustanovení v zákoníku práce paragraf 112 odstavec 2 je sjednáno,  

že „Další nejnižší úrovně se stanovují podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti 
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vykonávané práce tak, aby maximální zvýšení činilo alespoň dvojnásobek nejnižší úrovně 

zaručené mzdy.“ V tabulce 3 jsou mzdy rozděleny do osmi skupin, což má za následek 

správnou míru rozlišení práce odpovídající těmto skupinám a souvisejí s 16 platovými 

třídami, do nichž jsou zařazeny práce ve veřejných službách a správě. V první skupině  

se zaručená mzda rovná mzdě minimální. Ovšem osmá skupina nejnižší úrovně zaručené 

mzdy je stanovena ve výši dvojnásobku minimální mzdy. [14,16] 

 

Tabulka 3 – Nejnižší úrovně zaručené mzdy  

Skupina prací Nejnižší úroveň zaručené mzdy 

V Kč za hodinu V Kč za měsíc Platová třída 

1. 48,10 8 000 1. a 2. 

2. 53,10 8 900 3. a 4. 

3. 58,60 9 800 5. a 6. 

4. 64,70 10 800 7. a 8. 

5. 71,50 12 000 9. a 10. 

6. 78,90 13 200 11. a 12. 

7. 87,10 14 600 13. a 14. 

8. 96,20 16 100 15. a 16. 

Zdroj: [14] 

 

Zaručená mzda se používá u zaměstnanců v pracovním poměru odměňovaných platem  

a u zaměstnanců odměňovaných mzdou. Stejně tak u minimální mzdy poskytuje 

zaměstnavatel doplatek svému zaměstnanci v případě, že mzda či plat nedosahuje nejnižší 

úrovně zaručené mzdy. [14,16] 

 

2.3 Naturální mzda 

Naturální mzdou se rozumí poskytování výrobků, výkonů, prací a služeb za vykonanou 

práci, která přísluší zaměstnanci. Zákon výslovně vylučuje poskytování lihovin, tabákových 

výrobků a jiných návykových látek formou naturální mzdy. I když by zaměstnanec souhlasil 

s poskytováním celé mzdy ve formě naturální mzdy, podle zákona to nelze. Zaměstnavatel 
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musí svému zaměstnanci vyplatit vždy mzdu v penězích a naturální mzdu vyplatit pouze  

ve výši minimální mzdy či nejnižší úrovně zaručené mzdy. [16] 

 

2.4 Funkce mzdy 

Jak již bylo zmíněno v úvodu, mzdy tvoří peněžité plnění, které poskytuje zaměstnavatel 

svému zaměstnanci za vykonanou práci. V širším pojetí mzda plní převážně funkci 

ochrannou, organizační a výchovnou. Speciální funkce působí v užším slova smyslu uvnitř 

pracovněprávních vztahů, ale i vně těchto vztahů. Jednotlivé dělení těchto funkcí slouží spíše 

k pedagogickým účelům. V praxi žádná z uvedených funkcí nepůsobí v podniku odděleně,  

ale vždy se prolíná s ostatními funkcemi. [7] 

 

 Rozdělení funkcí mzdy: 

 funkce sociální,  

 funkce regulační,  

 funkce kompenzační, 

 funkce motivační. 

 

Sociální funkce mzdy se řadí mezi základní funkci, bývá často označovaná též  

jako funkce zabezpečovací. Zaměstnanec totiž navazuje pracovněprávní vztah s cílem 

dosažení mzdy, která vytváří životní úroveň jeho samotného, ale i osob na něm ekonomicky 

závislých. Tudíž zajišťuje potřebné životní náklady a zabezpečuje zaměstnance. [7] 

 

Regulační funkce je odlišná v oblasti působení. Předchozí funkce působila  

mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci, funkce regulační je ovlivněna především vnějšími 

vztahy. Mzdy svým vývojem ovlivňují celé makroekonomické prostředí, čímž regulují 

celospolečenskou hladinu blahobytu. Taktéž mají významný vliv na působení vzdělání lidí, 

potřebné k určitému povolání s cílem získání vyššího výdělku a regulaci zaměstnanosti. [7] 

 

Kompenzační funkci mzdy ovlivňují zaměstnanci, kteří vykonávají práci s určitými 

nevýhodami. Jedná se o práci fyzicky či psychicky náročnou, ve zdraví škodlivém  

nebo odpudivém prostředí. Jelikož práce do určité úrovně negativně ovlivňuje osobní život 
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zaměstnance nebo jeho zdravotní stav, kompenzací bývá zvýšení celkových příjmů, příplatků, 

zvláštních odměn nebo přiznáním vyšších mzdových tarifů. [7] 

 

Správná motivační funkce mzdy stimuluje zaměstnance k vyšším a kvalitnějším 

výkonům práce. Nedostatečné využití motivační funkce mzdy může vést k nespokojenosti 

zaměstnanců, snížení pracovní morálky a produktivity práce. [7] 

 

 



 

20 

3 MZDOVÝ SYSTÉM 

 

Mzdový systém tvoří soubor podmínek, podle nichž poskytuje zaměstnavatel svým 

zaměstnancům mzdu. Při poskytování mezd se zaměřuje na hlediska, podle nichž uděluje 

zaměstnavatel svým zaměstnancům mzdu, zabývá se pozorováním taktéž zhodnocením jejich 

plnění a peněžní částky, způsob jejich zvyšování nebo snižování podle plnění mzdových 

ukazatelů. Hmotné a nehmotné faktory uvnitř organizace či mimo ni mohou být součástí 

mzdových podmínek. Další důležitou roli v těchto podmínkách hraje například možnost 

kariérního růstu, jistota zaměstnání, rozvrhování pracovní doby či doby volna nebo poměry  

na trhu práce a mnoho dalších. [17] 

 

K naplnění cílů organizace a respektování práva musí být mzdový systém transparentní, 

srozumitelný a jednoduchý. Musí být jasně stanoveny rozdíly ve mzdách jak na vnitřním trhu 

práce, tak okolo něj. Je důležité zajistit produktivitu práce, aby rostla rychleji než mzdy  

a stanovit mzdu pro účinnější stimulaci k práci. [5] 

 

Mzdový systém je tvořen velmi křehkou stavbou ať již uvnitř nebo vně podniku. Proto  

je velmi zásadní zvažovat jednotlivé úpravy mzdového systému. Pokud se nevytvářejí 

podstatné problémy v oblasti systému, je lepší zásadní úpravy neprovádět. [17] 

 

3.1 Faktory ovlivňující mzdový systém 

Důležitou součástí při vypracování kvalitního mzdového systému je analýza faktorů. 

Těmto faktorům se musí věnovat a uvědomit si jejich vliv, který dopadá na celkový mzdový 

systém. Jsou to faktory, které působí na vnitřní strukturu organizace a ostatní jsou dány 

vnějšími vlivy. [9,17] 

 

Vnější faktory 

Vnější faktory odměňování zahrnují situaci na trhu práce. Poukazuje na nedostatek  

či přebytek pracovních zdrojů, věkové a kvalifikační struktury, celkový vývoj v jednotlivých 

odvětvích, regionech i státu. [9,17] 
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Mezi další ukazatele ovlivňující vnější mzdový systém patří platné zákony, předpisy  

a výsledky kolektivního vyjednávání v odvětví odměňování. Jsou zde zahrnuty mzdové tarify, 

povinné příplatky, placená dovolená či výše minimální mzdy. Lze zde zařadit  

i sociálněekonomický vývoj společnosti. Jeho ukazatele mají zásadní vliv na podobu 

mzdového systému. Mezi ně patří především sociálně ekonomický stav a vývoj společnosti. 

Zahrnuje ukazatele ekonomické stability, vývoje životních nákladů nebo velmi důležitou 

politickou situaci. [9,17] 

 

Vnitřní faktory 

Vnitřní mzdotvorné faktory se týkají pracovních míst a jednotlivých pracovníků. 

Souvisejí s úkoly či požadavky pracovního místa, s jeho postavením v systému funkcí 

organizace. Hodnocení práce na pracovním místě, profil individuálních pracovníků  

na pracovním místě a popis pracovního místa, tvoří zdroj informací. [9,17] 

 

Způsob odměňování je dále ovlivněn výsledkem práce a pracovním chováním 

pracovníka. Pramenem těchto informací je hodnocení pracovníků, jejich schopností, fyzické  

a duševní způsobilosti. Největší vliv určující odměňování se nachází v oblasti pracovních 

podmínek na konkrétním pracovním místě či v organizaci. Tyto vlivy mohou působit  

na zdraví zaměstnance, bezpečnost, vyvolávat nadměrný stres. [9,17] 

 

Faktorů, jež ovlivňují celý proces mzdového systému je celá řada, proto všechny faktory 

uvedené i neuvedené nebudou působit v každém daném okamžiku najednou. Bude záležet  

i na typu konkrétní organizace nebo na jejím příznivém či nepříznivém klimatu. Všechny tyto 

faktory jsou důležité pro efektivnost systému odměňování. Proto se má jasně stanovit, které  

to jsou, následně sledovat jejich vývoj a působení na organizaci. [17] 

 

3.2 Tvorba mzdového systému 

Mzdový systém se neřídí žádným závazným právním předpisem, pouze bývá ujednán 

smluvně například v kolektivní smlouvě nebo je upraven ve vnitřním předpise. Vytvoření 

mzdového systému vychází z dělení mzdy na pohyblivou a pevnou složku. Základní prvky 

představují tarifní soustavu, příplatky ke mzdě a mzdové formy. [4] 
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3.2.1 Tarifní soustava 

Tarifní soustava zastupuje soubor pravidel, tvořící pevné složky mzdy označované  

jako mzdové tarify či základní mzdy apod. Mzdové tarify tvoří soubor činností, které  

jsou vzájemně propojeny s úrovní složitosti, odpovědnosti a namáhavosti práce. Jednotlivé 

skupiny se nazývají tarifní stupně nebo tarifní třídy. Množství těchto skupin si zaměstnavatel 

volí sám s ohledem na záměry mzdové diferenciace. Zaměstnavateli může napomoci 

celostátní katalog prací z roku 1996, který člení pracovní činnosti do 12 tarifních tříd. 

Dokonalý příklad tarifní stupnice lze spatřit v tabulce 4. [4] 

 

Tabulka 4 – Příklad tarifní stupnice  

Tarifní 

stupeň 

Charakteristika tarifního stupně Mzdový tarif 

Kč/hodinu Kč/měsíc 

1. Jednoduché a pomocné práce s přesně vymezeným 

postupem a přesně určenými výstupy. 

60 8900 

2. Odborné práce s rámcově vymezeným postupem a 

rámcově určenými výstupy. 

70 10 800 

3. Specializované práce s obecně vymezeným postupem a 

obecně určenými výstupy. 

80 13 200 

Zdroj: [6] 

 

Zaměstnavatelé vytvářejí mzdu svým zaměstnancům s ohledem na cenu práce, která  

je promítána do výše jednotlivých složek mezd a mzdových tarifů. Při stanovení správné ceny 

práce napomáhají vytvořené sumární a analytické metody. [6,16] 

 

Metody hodnocení práce  

 

Metoda sumární 

Podle sumární metody není práce posuzována podle složitosti, odpovědnosti, 

namáhavosti vykonané práce, ale pojímá práci jako celek. Tato metoda se uplatňuje 

v organizacích s rozmanitými nebo nepravidelně opakovanými úkoly. Metoda pořadí  

nebo metoda katalogová oceňuje vykonanou práci podle komplikovanosti, odpovědnosti  

a namáhavosti. Výsledkem je subjektivní pohled hodnotitele. [6,16] 
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 Metoda pořadí 

Metoda pořadí tvoří součást sumární metody hodnocení práce. Jak už bylo vysvětleno 

na začátku, práce je posuzována jako celek a posloupnost je vybudována podle 

subjektivní představy hodnotitele o jejich relativní složitosti, zodpovědnosti  

a namáhavosti. Výhodou této metody je především jednoduchost, jasnost, časová  

a organizační nenáročnost. Nevýhodou je malá přesnost, jelikož určuje pouze pořadí 

práce nikoliv jednotlivé rozdíly mezi pracemi. [6,16] 

 

 Katalogová metoda 

Další metodou sumární je metoda katalogová. Práce jsou posuzovány taktéž  

jako celek, ale s předem připravenou stupnicí. V katalogu prací lze nahlédnout  

na jednotlivé stupně vyjadřující různé relativní míry složitosti, odpovědnosti  

a namáhavosti práce. Jednotlivé práce jsou zařazeny do toho stupně, které mají 

největší podobnost s charakteristikou stupně a příklady typových prací. Práce, která 

doposud nebyla ohodnocena, se porovnává s prací v jednotlivých stupních a s příklady 

typových prací. Předností této metody je jednoduchost, rychlost a snadná použitelnost. 

Největším problémem je vhodné vytvoření a používaní katalogu prací. [6,16] 

 

 Metoda analytická 

Analytická metoda hodnotí práci podle významu jednotlivých kritérií 

komplikovanosti, odpovědnosti a namáhavosti. Smyslem této metody je určit dílčí 

hodnotu za každé kritérium, přičemž jejich součet dá celkovou hodnotu vykonávané 

práce. Jedná se například o bodovací metodu. [6,16] 

 Bodovací metoda 

Práce je porovnávána podle významu jednotlivých kritérií, jako jsou například 

vzdělání, dovednosti, povinnosti, oprávnění a mnoho dalších. Za každé kritérium  

se určují hodnoty, které posléze dávají celkovou hodnotu vykonávané práce.  

Mezi klady bodovací metody je zařazena objektivnost, spolehlivost a široká škála 

použitelnosti. Bohužel při vytvoření této metody vznikají vysoké náklady  

na vypracování a zavedení. [6,16] 

 



 

24 

3.2.2 Příplatky ke mzdě 

Příplatky ke mzdě se nejčastěji vyplácí u části pevné mzdy, která tvoří tarifní povahu. 

Příplatky se poskytují zaměstnancům za práci v nestandardních pracovních podmínkách, jenž 

jsou tvořeny procentem ze mzdového tarifu, průměrem výdělku nebo absolutní sazbou 

v Kč/hod. Podle zákoníku práce č. 262/2006 Sb. je zaměstnavatel povinen přiznat příplatek  

za práci přesčas, práci ve svátek, noční práci, práci ve ztíženém pracovním prostředí a práci 

v sobotu a neděli. [6] 

 

3.2.3 Mzdové formy 

Prostřednictvím mzdové formy je možno podpořit zesílení pracovního výkonu jedince, 

pracovního kolektivu nebo dokonce celé organizace. Hlavním významem celé mzdové formy 

je správně odměnit výsledek práce, pracovního jednání a hospodaření s věcnými a finančními 

prostředky. Pomocí vytvořených mzdových forem se organizace snaží vybudovat postavení 

na trhu práce a především uskutečnit svým pracovníkům podílet se na výsledcích organizace. 

[5] 

 

Druhy mzdových forem 

Mzdové formy lze rozdělit do dvou hlavních částí: 

 základní mzdové formy, kam patří: 

- časová mzda 

- úkolová mzda 

- podílová (provozní) mzda 

- mzda za očekávané výsledky práce 

- mzda a plat za znalosti a schopnosti 

- mzda a plat za přínos [11] 

 

 dodatkové (doplňkové) mzdové formy, do kterých lze zařadit: 

- prémie 

- odměny 

- osobní ohodnocení (osobní příplatek) 

- podíl na výsledcích hospodaření  
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- odměňování zlepšovacích návrhů 

- povinné a nepovinné příplatky [11] 

 

Časová mzda 

Časová mzda tvoří nejjednodušší způsob odměňování. Zaměstnanec je odměňován podle 

délky odpracovaného času, nezávisle na podaném výkonu. Hodiny, týdny nebo měsíce mohou 

tvořit časovou veličinu. [18] 

U čisté časové mzdy obdrží zaměstnanci u jedné mzdové skupiny stejnou odměnu  

za práci. Pokud zaměstnanec pracuje nad rámec stanovené pracovní doby, jako jsou 

přesčasové hodiny, práce v noci nebo o svátcích, jsou vytvořeny příplatky ke mzdě. Takovéto 

příplatky nezávisí na vyprodukovaném množství, ale jsou vypláceny na základě věrnosti 

k podniku nebo připravenost pracovníka. [18] 

 

Nejčastější časovou mzdou je: 

- Hodinová časová mzda, která je dána součinem mzdové sazby neboli mzdového 

tarifu a počtu odpracovaných hodin. 

- Měsíční časová mzda je dána mzdovým tarifem vymezeným na období kalendářního 

měsíce. Ve stejné výši nezávisle na počtu pracovních dnů v měsíci se stanovují 

měsíční sazby. Těchto může být podle odpovídající situace v daném měsíci odlišný 

počet. 

- Mzdy nebo jen její část lze také stanovovat na jiná období, například na směnu,  

na období kalendářního dne, týdne, čtvrtletí, rok atd. [17] 

 

Časová mzda patří k nejpopulárnějším systémům odměňování pro mnoho organizací. 

Vyznačuje se především jednoduchostí vyúčtování, nevytváří žádné nebezpečí v důsledku 

příliš rychlého pracovního tempa jako je například poškození zdraví a vyvolává v organizaci 

méně sporů. [18] 

 

Díky časové mzdě nejsou pracovníci pobízeni ke zvyšování výkonu a dosahování 

vyšších výdělků, což je pro danou organizaci velmi nepříjemné. Bohužel riziko nízké 

produktivity práce nese pouze zaměstnavatel, který má za následek vytvářet přísnější 

kontroly, aby se tomuto riziku co nejvíce zamezilo. [18] 
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Úkolová mzda 

Úkolová mzda se používá pro odměňování dělnické práce. Zaměstnanci svým výkonem 

mohou ovlivnit množství produkce. Proto je nutné stanovit přiměřenou normu výkonu  

a odpovídající pracovní postup. Stejně tak je důležité zajistit bezproblémový průběh celé 

organizace, potřebný dohled a zachovat bezpečnost práce. [16] 

 

Zaměstnanci jsou odměněni za splnění určitého úkolu, který se vyjadřuje: 

1. Dobou (v hodinách nebo minutách), ta je určena na provedení určitých prací. Tento 

vymezený čas se stává pro splnění určitých prací standardem – normou. Odměnu  

za tuto určenou dobu se může nazývat jako mzda za normohodiny. Plnění úkolu  

se nevyjadřuje ve skutečném čase, ale v normovaném čase. Tato mzda se vypočítává 

jako násobek, množstvím hodin normovaného času a mzdové sazby. 

 

2. Počtem jednotek množství (kusů) nebo některých normovaných operací na jednotce 

množství, tzv. mzda za kusy. Úkolová sazba se vypočte jako součin normovaného 

času na výrobu jednotky množství a mzdové sazby, tudíž udává mzdu za jednotku 

množství. Poté se mzda vypočte jako součin úkolové sazby a počtu jednotek množství 

(kusů). [17] 

 

Úkolová mzda má ještě další rozdělení, která jsou založena na týmové spolupráci 

pracovníků. Vykonává-li kolektiv dělníků práci se stejnou kvalifikační strukturou a současně 

vytvářejí shodnou pracovní operaci, hovoříme o operační kolektivní úkolové mzdě. Pokud 

kolektiv dělníků s rozdílnou kvalifikační strukturou vykoná soubor na sebe navazujících 

pracovních výkonů směřujících k vyrobení provozuschopného celku, používáme akordní 

úkolovou mzdu. [11] 

 

Výhodou úkolové mzdy je především vliv zaměstnanců na jejich pracovní výkon. 

Zaměstnanec chce totiž dosáhnout co nejvyšší produktivity práce a za ni získat co nejvyšší 

možný výdělek. I rostoucí výkon za jednotku času vede k lepšímu využití strojů, což vede  

ke klesajícím strojním nákladům. [16,18] 

 

 Neustálá honba za výdělkem může mít řadu nevýhod, například zhoršení zdravotního 

stavu díky nadměrným fyzickým výkonům, nedodržování pracovního postupu, zhoršení 

celkové kvality práce nebo také porušování bezpečnosti práce. [16,18] 
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Podílová (provozní) mzda 

Podílová (provozní) mzda se vyskytuje v obchodních činnostech nebo ostatních 

službách. Přímá podílová mzda odměňuje zaměstnance na základě prodaného množství  

či poskytnutých služeb. Podílová mzda s garantovaným základem obsahuje základní plat  

a k němu je připočtena provize za prodané množství nebo poskytnuté služby. [11] 

 

K výhodám podílové mzdy patří rovný vztah odměny k výkonu. U přímé podílové mzdy 

zaměstnanec ví, zda a jak bude zaplacen za vynaložený výkon. Záporem jsou jednotlivé 

faktory, které zaměstnanec nemůže ovlivnit. Jasným příkladem je zboží, s kterým 

zaměstnanec obchoduje, pokud je to nahrazeno levnějším konkurenčním výrobkem.  

Mezi další faktory může zařadit hospodářskou situaci, kolísající preference zákazníků  

nebo špatnou reklamu. Díky těmto faktorům jsou zaměstnanci vystavení stresu a následné 

fluktuaci. [11] 

 

Pokud se vyžaduje odstranit jednotlivé nevýhody jak u časové, úkolové či podílové 

mzdové formy, doporučuje se tyto formy účelně kombinovat nebo je doplnit další mzdovou 

formou. Avšak ani kombinace těchto mzdových forem nezajistí zohlednění pracovní 

obtížnosti, pracovních podmínek a kvality výsledků. [17] 

 

 Mzda za očekávané výsledky práce 

Pracovník se zaváže organizaci provést dohodnutý výkon nebo soubor prací během 

určitého období v požadované kvalitě a kvantitě. Organizace vyplácí pracovníkovi pevnou 

částku ve formě hodinové či měsíční mzdy, která ještě navíc zahrnuje určitou výkonnostní 

složku. Pracovník má jistotu svého pevného výdělku a případné výkyvy ve vykonávané práci 

může vyrovnat během dohodnutého období. Po uplynutí tohoto období se vyhodnocují 

dosažené výsledky, které mají vliv na budoucí stanovení mzdy za očekávané výsledky.  

Tato forma mzdy se používá u dělníků, specialistů, nižších a středních vedoucích 

zaměstnanců. [11] 

 

Předpokladem uplatnění této mzdové formy jsou:  

 přesně stanovené očekávané výsledky a zajištění možností jejich kontroly, 

 důkladně je naplánovat a stanovit jednotlivé pracovní postupy, 

 stanovit kritéria pro hodnocení výsledků, 
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 vytvořit potřebné podmínky a prostředí pro pracovníka. [11] 

 

 Mzda a plat za znalosti a schopnosti 

Tato odměna slouží pro pracovníka, který je schopen kvalifikovaně a efektivně plnit svou 

roli nebo vykonávat úlohy různých pracovních míst či prací. Princip spočívá v tom,  

že pracovník disponuje získanými znalostmi a schopnostmi, které jsou následně odměněny. 

Mzda a plat za znalosti a schopnosti se používá u manažerů a vysoce kvalifikovaných 

specialistů. [11] 

 

Odměna za znalosti a schopnosti má tři přístupy využití: 

 Hierarchický model uspořádává znalosti a schopnosti hierarchicky. Pracovníci 

začínají na nejnižším stupni s jednoduššími znalostmi a postupně  

se vypracovávají do vyššího stupně se složitějšími dovednostmi.  

 Model stavebních bloků je zcela odlišný od předchozího modelu. Znalosti  

a dovednosti na sebe nenavazují, ale lze si je osvojit v libovolném pořadí. 

Pracovníci začínají na určitém bloku schopností, ale přitom zvládají dovednosti 

ostatních bloků, které mohou být závislé na potřebách firmy nebo na vlastních 

zájmech pracovníka.  

 Model bodových přírůstků se velmi podobá předchozímu modelu. Využívá  

se u široké škály dovedností a znalostí, které si mohou pracovníci osvojit,  

ale hodnota těchto schopností není stejná. Proto se každé skupině znalostí přiřadí 

bodová hodnota, tyto body pracovníci získají, pokud si jednotlivé znalosti osvojí 

a uplatní je při vykonávané práci. [11] 

 

Mezi výhody těchto odměn patří zvyšování flexibility pracovníků, podpora vzájemné 

zastupitelnosti pracovníků, usnadňování zavádění nové techniky a technologie, snížení 

nákladů práce a zlepšení pracovních vztahů ve firmě. Záporem je nákladnější způsob 

odměňování, neustále vyvolávaný tlak na vzdělávání pracovníků, možnost nevyužívání nebo 

dokonce ztráta některých znalostí a dovedností. [11] 

 

 Mzda a plat za přínos 

Tato forma mzdy a platu je v odměňování pracovníků určitou novinkou. Zahrnuje 

odměňování za dosažené výsledky a schopnosti, tudíž tvoří kombinaci odměňování  
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za dosavadní výkon a odměňování za budoucí úspěšnost. Organizace neodměňuje pracovníka 

pouze za výkon a jeho neustálé zlepšování, ale i osvojování schopností potřebných  

pro dosažení pracovního výkonu. Jejím kladem je příznivý vliv na motivování pracovníků 

nejen k výkonu, ale i k rozvoji schopností, k získávání a udržení vzdělaných a schopných 

pracovníků. [11] 

 

Dodatková (doplňková) mzdová forma 

 

Prémie a odměny 

Prémie se zařazují do dodatkových mzdových forem, jelikož doplňují časovou  

nebo úkolovou mzdu, ale lze ji použít i v ostatních základních mzdových formách. Řadí  

se mezi nejrozšířenější a nejoblíbenější dodatkové mzdové formy. Její efektivita spočívá 

v tom, že vytváří závislost na měřitelném ukazateli, který pracovník ovlivňuje svým výkonem 

v organizaci. Začátek období, ve kterém se sledují výsledky nebo začátek období, v němž  

se má prémiový úkol splnit, je nejvhodnější dobou stanovení prémiového řádu. [4] 

 

V praxi se může prémie vyskytnout jako jednorázová či periodicky se opakující. 

Jednorázová prémie (bonus, mimořádná odměna) může být udělena za plnění pracovních 

povinností, pracovní chování, nulovou absenci, iniciativu a věrnost. Forma prémie může mít 

podobu jak peněžní, tak i nepeněžní například pobyt na dovolené, volné vstupenky do kina. 

Prémie periodicky se opakující, se vytvářejí za předem splnění určitého ukazatele u předem 

stanoveného období. Jsou to například prémie za množství odvedené práce, kvalitu, vytvoření 

úspor, zdokonalení využívaní zdrojů a mnoho dalších. Mohou se vytvářet i prémie skupinové, 

které vytvářejí tlak především na méně výkonné členy skupiny. Nevýhodou je hrozba 

zhoršení mezilidských poměrů v pracovní skupině. [10] 

 

Dle povahy a významu vykonávané práce či výkonu pracovníka mohou být využity 

odměny. Odměny jsou jak v peněžní nebo nepeněžní podobě, stejně tak jako prémie.  

Mezi odměny se přiřazuje povýšení, přidělení zajímavých pracovních úkolů, možnost dalšího 

vzdělání, veřejného obdivu pracovních výsledků, nadstandardní vybavení kanceláře. [9] 

 

Osobní ohodnocení 

Osobní ohodnocení se řadí do doplňkových mzdových forem a někdy se označuje  

jako odměna za hodnocení zaměstnance. Tuto mzdovou formu stanovuje manažer na základě 
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osobního hodnocení. Posuzuje se množství a kvalita práce, individuální schopnosti 

zaměstnance, pracovní dovednosti a mnoho dalších. Smyslem osobního hodnocení  

je motivovat zaměstnance k lepšímu pracovnímu výkonu a dosahování požadovaných 

pracovních výsledků. Určuje se obvykle procentem ze mzdového tarifu (zaručené mzdy). [6] 

 

Podíl na výsledcích hospodaření 

Znázorňuje formu doplňkové mzdy, kterou poskytuje zaměstnavatel svým 

zaměstnancům za dosažení očekávaných výsledků hospodaření. Používá se za účelem 

zlepšování kolektivního výkonu v organizaci. Mezi pracovníky se nejčastěji používá podíl  

na zisku, kdy se rozděluje mezi pracovníky určité procento z pevného zisku. Procento podílu 

na zisku může být pro všechny zaměstnance stejné nebo individuální například podle délky 

v zaměstnání. Pracovník si, ale často neuvědomuje přímý vztah mezi svým výkonem práce  

a výkonem celé organizace, což tvoří velkou nevýhodu této formy mzdy. [11] 

 

3.3 Zaměstnanecké výhody 

Osobním potřebám pracovníků slouží zaměstnanecké výhody. Jsou prostředkem  

ke zvyšování oddanosti organizaci a svým způsobem zlepšují blahobyt těchto pracovníků. 

Zaměstnanecké výhody se poskytují navíc k peněžní odměně a tvoří část celkového souhrnu 

odměn. Všem zaměstnavatelům nejde jen o blahobyt svých pracovníků, ale o zajištění 

konkurenceschopnosti svého celkového souboru hmotných odměn. Tyto výhody představují 

nákladnou část celkového souboru hmotných odměn, která odpovídá i jedné třetině nákladů 

na základní mzdy, proto se tyto výhody musí pečlivě sledovat a řídit. [2] 

 

Zaměstnanecké výhody poskytují zaměstnancům rozmanité výhody v oblasti služeb, zboží 

nebo sociální péče, za které by musel zaměstnanec jinak platit. Mohou se vyskytovat ve formě 

peněžité podoby nebo podoby výhod peněžité hodnoty. Typické zaměstnanecké výhody  

jsou mimo jiné: 

 příspěvek na životní pojištění (penzijní připojištění); 

 kumulovaný volný čas (delší dovolená, dřívější odchod do důchodu); 

 příspěvek na aktivity ve volném čase (rehabilitace, sportovní a kulturní vyžití, 

rekreace); 
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 předměty související s prací (služební dům či byt, služební vůz, mobilní telefon, 

notebook, stravování, nápoje, vzdělání, příspěvek na oblečení či zařízení kreditní 

karty); 

 zvýhodněné půjčky; 

 bezplatné poradenství (právní, psychologické); 

 podíl na zisku nebo akciích. [1,5] 

 

Zaměstnanecké výhody můžeme sledovat v kolektivní smlouvě, pracovní smlouvě  

nebo je stanovit vnitřním předpisem. Tyto výhody se poskytují plošně nebo volitelně. Plošný 

systém využívá všech výhod, zaměstnavatel je poskytuje všem svým zaměstnancům. 

Volitelný systém, taktéž nazýván jako cafeteria systém, poskytuje jednotlivým zaměstnancům 

využívat výhody podle svých individuálních potřeb a preferencí. Možná je i následná 

kombinace plošného a volitelného systému. [4,16] 

 

Systém poskytování zaměstnaneckých výhod musí být nestranný a účinný.  

Musí vyhovovat jak zájmům zaměstnanců, tak i podmínkám zaměstnavatelů. Je rovněž 

v souladu s pracovněprávními předpisy a zajišťuje rovné zacházení se všemi zaměstnanci. 

Pomocí průzkumů a pravidelné komunikace se zaměstnanci se organizace vyvaruje 

investování do nevhodných zaměstnaneckých výhod, kterých si zaměstnanci nebudou vážit 

nebo je nebudou dostatečně motivovat. Bohužel existuje celá řada firem, které průzkumy 

vůbec nedělají a tak v důsledku neefektivně využívají své drahocenné prostředky a vytvářejí 

nespokojenost svých zaměstnanců. [4,16] 
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4 CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE 

Společnost, ve které jsem provedla analýzu odměňování zaměstnanců, je slévárenská 

organizace, která má významné postavení jak na domácím, tak i na zahraničním trhu. 

Společnost si nepřála zveřejnit své jméno, a proto jsem zvolila fiktivní název společnosti 

ABC s.r.o., ovšem na pravdivosti uvedených údajů nebude mít tato změna názvu jakýkoliv 

vliv. 

 

Slévárna ABC, s.r.o. je privátní společností s více jak stoletou tradicí výrobou odlitků, 

která se nachází v Moravskoslezském kraji. Slévárna vyrábí odlitky z tvárné a šedé litiny  

pro své významné klienty nacházející se po celé Evropě. Cílem této organizace je dodat svým 

zákazníkům odlitky vysoké kvality s důrazem na minimalizaci výrobních nákladů, rychlost 

taktéž komplexnost dodání produktu a flexibilní reakci na změny v požadavcích, které  

si klient vyžádá. 

 

V nejbližším okolí Slévárny ABC s.r.o. se nachází celkem 17 konkurenčních firem. 

Ovšem mezi největšího konkurenta této společnosti bych řadila firmu Griff, a.s., která  

se nachází ve Frýdlantu nad Ostravicí. Stejně jako Slévárna ABC, s.r.o. zabývající se výrobou 

odlitků z tvárné a šedé litiny. Mezi další konkurenty bych řadila i světové organizace v Indii  

a Číně, ale díky nekvalitním výrobkům a dlouhým dodacím podmínkám neohrožují 

samostatnou firmu natolik jako firmy pocházející z ČR. 

 

4.1 Historie, současnost 

Společnost se může pochlubit dlouholetou historií, která se datuje od roku 1885. 

V počátku své výroby se zabývala výrobou odlitků ze šedé litiny pro kotle, radiátory  

a armatury. V šedesátých letech došlo k radikální změně výroby. Slévárna se v této době stala 

metalurgickou základnou pro výrobu litinových odlitků pro firmu MSA, a.s. což je významný 

výrobce průmyslových armatur a čerpadel.  

 

Od roku 2003 se stala slévárna zcela privátní organizací z části vlastněnou spediční 

firmou RKL Opava, spol. s.r.o. a hlavním společníkem, který je i ředitelem společnosti.  

Ve spolupráci s touto společností dokáže slévárna dodat odlitky na požadované místo určení 
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jak pro vnitrostátní, tak i mezinárodní přepravu. Využívá i skladování v temperovaných  

i netemperovaných prostorách a využívá kvalitních úsluh při dovozu a vývozu v oblasti 

celních služeb. V současné době společnost vyrábí odlitky ze šedé a tvárné litiny pro použití 

v různých průmyslových odvětvích. Výroba odlitků je vyráběna jak kusovou,  

tak malosériovou výrobou. Hmotnost odlitků se pohybuje od 20 kg do 2500 kg. Roční 

technická kapacita tvoří 5500 t odlitků ze šedé i tvárné litiny. Minimální velikost formovacích 

rámů je 500 x 500, maximální velikost formovacích rámů je 2100 x 2100. [22] 

 

Slévárna je špičkou ve výrobě modelových zařízení ze dřeva, lehkých kovů či umělých 

hmot. Dokonce se stala i jedničkou ve výrobě speciálních dřevěných obalů. Společnost  

si dokáže poradit i s adaptací stávajících modelových zařízení pro zákazníka na používanou 

výrobní technologii a jejich následných oprav.  

 

K výrobě odlitků ze šedé a tvárné litiny spadá i celá řada souvisejících služeb. Týká  

se to především tepelného zpracování odlitků pomocí žíhání, tryskání, kompletní opracování 

odlitků, barvení i lakování odlitků, skladování a následná přeprava odlitků k zákazníkům. 

 

Slévárna dodává 40 % stávající produkce na domácí trh a 60 % odlitků směřuje  

na zahraničních trh, zejména Německo, Švýcarsko, Španělsko, Kanada a Maďarsko. V roce 

2007 společnost investovala cca 23mil. Kč do rozšíření výrobních ploch formoven do tzv. 

5. lodi slévárny, které předcházela demolice nevyhovující budovy tavírny a 4. lodi slévárny. 

Vybavení nové formovny umožnilo rozšíření výroby odlitků o sortiment odlitků o vyšších 

hmotnostech a tím i zvýšení konkurenceschopnosti slévárny. [22] 

 

Společnost se může v současné době pyšnit vytvořením zcela novým operačním 

programem podnikání a inovací ve výrobě kovových materiálů. Tento projekt byl 

spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj a Ministerstvem průmyslu  

a obchodu. Jednalo se především o pokrokový informační systém firmy a unikátní zařízení 

pro analýzu kovových materiálů.  
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4.2 Organizační schéma společnosti 

 

Slévárna ABC, s.r.o. je kapitálová obchodní společnost. Základní kapitál společnosti činí 

38 400 000,-Kč. Organizační schéma společnosti je zobrazeno v příloze číslo 1. Nejvyšším 

orgánem společnosti je valná hromada. Statutární orgán reprezentují dva jednatelé. Jednatelé 

jsou oprávněni jednat jménem společnosti samostatně a jsou zodpovědní za řádnou evidenci  

a účetnictví. Společníci jsou RKL Opava, spol. s r.o. a samotný ředitel společnosti.  

 

Společnost je rozdělena do osmi úseků, které jsou představeny níže v textu. Za jednotlivé 

úseky je odpovědný vždy jeden manažer až na výjimku v úseku výrobně-technologického  

a úseku nákupu, kde jsou zodpovědní dva manažeři. Obchodní úsek se zabývá realizací 

zakázek, které jsou dále předávány na úsek výrobně technologický. Úsek plánování vytváří 

veškeré kontrakty, zabývá se začleněním do výroby a určení období vhodné expedice. 

Výrobně technologický úsek je vymezen pro řízení výroby samotných odlitků a armatur.  

Do tohoto úseku spadají střediska 1010, 1022, 1025, 1030. Úsek kontroly jakosti se věnuje 

řízení jakosti vstupních i výstupních produktů. Úsek ekonomický zahrnuje řízení financí, 

řízení personálních a mzdových záležitostí. Úsek technického rozvoje se zabývá správným 

fungováním celého chodu slévárny, včetně údržby a kontroly jednotlivých strojů. Zde  

se nacházejí údržbáři ze střediska 3030. V modelárně se uskutečňují veškeré úpravy 

související s konečným produktem. Do modelárny je zahrnuto středisko 2020. Úsek nákupu 

se snaží nalézt nejvhodnější a nejkvalitnější vstupní materiál, který je pak dále zařazen  

do výroby.  

 

4.3 Struktura zaměstnanců 

 

V současné době společnost Slévárny ABC, s.r.o. zaměstnává 128 zaměstnanců, z toho  

je 10 žen a 118 mužů. V následujících tabulkách a grafu je znázorněn vývoj fyzického stavu 

zaměstnanců v letech 2007-2012, a to vždy ke konci kalendářního roku. [22] 

 

V grafu číslo 1 je zobrazen fyzický stav obou pohlaví zaměstnanců od roku 2007 do roku 

2012. Ve společnosti je zaměstnáno cca dvanáctkrát více mužů než žen, což odpovídá 
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charakteru výroby. Jedná se totiž o fyzicky náročnou práci, která je vhodnější  

pro zaměstnance mužského pohlaví.  

 
Graf 1 – Struktura zaměstnanců v letech 2007 - 2012 

 
Zdroj: [22] 

 

 

4.4 Systém odměňování ve společnosti 

Každá společnost má zavedený jasný systém odměňování, podle kterého  

jsou zaměstnanci honorováni. Je důležité, aby systém odměňování dostatečně motivoval 

zaměstnance k vyššímu výkonu práce a tím zajistil příznivý dopad na celou organizaci.  

 

Systém odměňování v této společnosti se řídí vnitřním mzdovým předpisem 

vycházejícím ze zákona č. 1/1992 Sb. o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a průměrném 

výdělku pravidla pro odměňování zaměstnanců společnosti. Práva, povinnosti zaměstnanců  

a zaměstnavatelů, jež nejsou zahrnuty do mzdového předpisu, vychází ze zákoníku práce  

a další obecně závazných právních předpisů. 

4.4.1 Obecná ustanovení v odměňování  

Za dodržování ustanovení v oblasti odměňování zodpovídají vedoucí útvarů  

na 1. organizačním stupni. Za kontrolu plnění ustanovení zodpovídá ředitel společnosti. 

Hlavní pravomoc rozhodovat o odměňovacím a prémiovém řádu ve Slévárně ABC, s.r.o. má 

ředitel společnosti. 

 

Za veškeré administrativní úkony spojené s přijetím zaměstnanců do pracovního poměru  

a vyhotovení pracovní smlouvy je odpovědné personální oddělení. Pracovní poměr se zřizuje 

písemnou smlouvou a vzniká dnem, který je v pracovní smlouvě uveden jako den nástupu. 
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Pracovní smlouva obsahuje druh práce, místo výkonu práce, den nástupu, délku pracovního 

poměru s tříměsíční zkušební dobou a rozsah práce uvedený v hodinách za týden. Výjimku 

tvoří smlouva pro THP, která obsahuje navíc vyslání na pracovní cestu na dobu nezbytné 

potřeby. Mzda je vyplácena nejpozději 15. kalendářní den v následujícím měsíci po uplynutí 

období, za něž je mzda poskytována. Zaměstnavatel je povinen předat svému zaměstnanci 

nejpozději k termínu výplaty zúčtovací mzdový lístek se zákonnými náležitostmi. 

4.4.2 Mzdové předpisy 

Podle mzdového předpisu jsou stanoveny mzdy a odměny zaměstnancům. Zaměstnance 

kromě těch, kterým byla sjednána smluvní mzda, jsou řazeny do dělnických  

a technickohospodářských profesí do tarifního stupně podle následující tabulky 5.  Dělnické 

profese jsou řazeny do 1. – 7. tarifního stupně, technickohospodářské pracovníky řadíme  

do 1. – 12. tarifního stupně.  

 

Tabulka 5 – Stupnice mzdových tarifů 

Tarifní 

stupeň 

Stupnice mzdových tarifů 

Výrobní a režijní  

dělníci modelárny 

v Kč/hod 

Výrobní a režijní 

dělníci slévárny  

V Kč/hod 

Mzdový tarif pro THP 

v Kč/měs. 

1 45,10  7.800 – 10.200 

2 49,70 59,50 8.400 – 11.400 

3 54,90 66,70 9.200 – 12.700 

4 60,70 74,60 10.200 – 14.200 

5 68,30 84,10 11.300 – 15.500 

6 76,60 94,30 12.400 – 19.200 

7 86,30  13.700 – 22.500 

8   15.100 – 24.500 

9   18.800 – 27.200 

10   21.300 – 29.800 

11   25.000 – 33.800 

12   27.500 – 38.400 

Zdroj: [22] 



 

37 

 

Zařazení jednotlivých činností do tarifního stupně zahrnuje kvalifikační katalog 

rozložený do třech skupin: 

 Podnikový katalog prací – Díl I. – Dělnická povolání, 

 Podnikový katalog prací – Díl II. – Tehnickohospodářské funkce, 

 Kvalifikační charakteristiky vybraných dělnických povolání.  

 

4.4.3 Mzdová zvýhodnění  

Dodatkové mzdové formy se připočítávají k základní mzdě. Do mzdového zvýhodnění 

jsou zařazeny veškeré příplatky stanovené Zákoníkem práce.  

 

Za práci přesčas 

Mzdové zvýhodnění za práci přesčas náleží pracovníkovi dosažená mzda, na kterou mu 

vznikl nárok a příplatek ve výši 25 % průměrného výdělku. Místo příplatku za vykonanou 

práci přesčas se může zaměstnanec domluvit se svým zaměstnavatelem na poskytnutí 

náhradního volna. [22] 

 

Za práci v sobotu a v neděli  

Za práci vykonanou o sobotách a nedělích v rámci stanovené týdenní pracovní doby  

se poskytuje zaměstnancům příplatek ve výši 50 % průměrného výdělku. Za nařízenou práci 

vykonanou o sobotách a nedělích se poskytuje příplatek 25 % průměrného výdělku. Tento 

příplatek se poskytuje i v případě, že za odpracovanou dobu bude uděleno náhradní volno. 

[22] 

 

Náhrada mzdy ve svátek  

Za práci vykonanou ve svátek přísluší zaměstnanci dosažená mzda a příplatek ve výši 

průměrného hodinového výdělku. Pokud se zaměstnanec domluví se zaměstnavatelem,  

je možno naradit příplatek dnem volna. Za dobu čerpání náhradního volna se mzda nekrátí. 

Neposkytne-li zaměstnavatel svému zaměstnanci náhradní volno v době tří po sobě jdoucích 

kalendářních měsíců po výkonu práce ve svátek, přísluší zaměstnanci příplatek ve výši 

průměrného výdělku. Zaměstnanci, který nepracoval, jelikož svátek mu připadl na jeho 

obvyklý pracovní den, přísluší náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku, pokud  
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mu mzda ušla v důsledku svátku. Náhrada mzdy přísluší zaměstnanci také za den, v němž mu 

bylo poskytnuto za práci ve svátek náhradní volno. [22] 

 

Za práci odpoledne 

Zaměstnavatel poskytne zaměstnancům příplatek ve výši 6,00,-Kč za každou 

odpracovanou hodinu od počátku směny, v níž odpracoval minimálně 3 hodiny v odpolední 

směně. Odpolední směna se rozumí alespoň 3 hodiny připadající do doby od 14:00 do 22:00 

hodin. [22] 

 

Za práci v noci 

Příplatek ve výši 13,00,-Kč za každou odpracovanou hodinu se nabízí za práci 

vykonanou v noci od 22:00 do 06:00 hodin. [22] 

 

Příplatek za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém pracovním prostředí 

Příplatek za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém pracovním prostředí se poskytuje  

dle platných předpisů a to ve výši 3,00,-Kč/hod. [22] 

 

Mzdové zvýhodnění za práci v obtížných pracovních podmínkách 

Příplatek poskytnutý za práci v obtížných pracovních podmínkách ve výši 2,00,-Kč/hod. 

a ve zvlášť obtížných podmínkách ve výši 5,00,-Kč/hod. [22] 

 

4.4.4 Prémie 

Výkonnostní prémie 

 

Základním prvkem pro přiznání výkonnostní prémie je splnění časového fondu u dělníků 

a technickohospodářských pracovníků. Plná výše prémie se vyplácí zaměstnancům při splnění 

plánovaných odpracovaných hodin v daném měsíci na 90 %. Do neodpracovaných hodin  

se započítává ošetřování člena rodiny, návštěva lékaře, doba pracovní neschopnosti.  

 

O krácení či pozastavení a následné výši výplaty výkonnostní prémie rozhoduje ředitel 

společnosti. Rozdělení kolektivní prémie pro jednotlivce rozděluje příslušný pracovník 
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výrobně-technického úseku. Prémie má charakter kolektivní prémie, její výše pro jednotlivé 

kolektivy zaměstnanců je uvedena v příloze číslo 2. 

 

Do TH vyjmenovaných funkcí patří vedoucí výrobně-technického úseku, vedoucí 

ekonomického úseku, vedoucí úseku modelárny, vedoucí úseku jakosti, vedoucí plánování  

a expedice, vedoucí obchodního úseku. 

 

Za rok 2012 obdrželo prémii celkem 132 pracovníků, za rok byly prémie vyplaceny  

ve výši 3 168 000,- Kč, měsíčně částka tvořila 264 000,- Kč. [22] 

 

Nerozdělené prémie z důvodu vyšší absence pracovníků v průběhu roku se převádějí  

do příštího období. Tyto prémie jsou vypláceny jako úspora ve výplatním období měsíce 

listopadu.  

 

 

Prémie k tarifní mzdě 

 

Při mimořádném plnění hlavního ukazatele hospodářského výsledku společnosti 

rozhoduje ředitel společnosti o případném zvýšení sazby prémií. Ředitel společnosti může 

rozhodnout o krácení nebo nepřiznání prémií na základě porušení pracovní kázně  

či bezpečnostních předpisů. Prémie k tarifní mzdě náleží úkolovým dělníkům v profesi slévač 

a jádrař v prvním prémiovém řádu, dělníkům slévárny a modelárny v druhém prémiovém řádu 

a technickohospodářským dělníkům nacházejícím se ve třetím prémiovém řádu. Nyní 

objasním vyplácení prémií pro jednotlivé prémiové řady detailněji. 

 

 

Kolektivní prémiový řád č. 1 pro úkolové dělníky profese slévač a jádrař 

 

Stanovení výše prémie vychází z podílu odpracovaných úkolových mezd a skutečného 

plnění nadvýkonu vynásobený základní sazbou prémie. Pokud dojde k překročení 

plánovaného nadvýkonu o 1 %, základní sazba prémie se navyšuje o 0,3 %. Dojde-li 

k podkročení plánované výše nadvýkonu o 1 % neplnění, základní sazba prémie se snižuje  

o 0,3 %. [22] 
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Horní mez nadvýkonu, do které se zvyšuje základní sazba prémie pro jednotlivé čety, je 

závislá na limitu zmetkovosti čety kumulativně od počátku daného roku. Základní sazba 

prémie a horní mez nadvýkonu se nachází v tabulce 6. 

 

 

Tabulka 6 – Základní sazba prémie 

 

 

Profese 

Sazba 

prémie v 

% 

Plánované 

plnění 

nadvýkonu v 

% 

Horní mez 

nadvýkonu v %,  

nad 4 % 

zmetkovosti 

Horní mez 

nadvýkonu v %, 

pod 4 % 

zmetkovosti 

Slévač – 

technologie 

výroby furany 

 

16 

 

135 

 

150 

 

180 

Slévač – 

technologie 

výroby COLD-

BOX 

 

16 

 

135 

 

150 

 

180 

Zdroj: [22] 

 

Vyplácení prémie se realizuje při splnění plánovaného nadvýkonu pro jednotlivé čety  

dle skutečného plnění nadvýkonu. O udělení celkové výše vypočtené prémie pro jednotlivé 

čety rozhoduje ředitel společnost Slévárny ABC, s.r.o. 

 

Významnou úlohou při stanovení výše prémie jednotlivým četám se především přihlíží 

k plnění limitu ukazatele podílu nekvalitní výroby a vícepráce v cídírně spjaté s opravou 

odlitků vlivem nekvalitní výroby jader a forem. Vedoucí výrobně-technického úseku 

rozhoduje o rozdělení kolektivní prémie, přihlíží na dosaženou kvalifikaci pracovníka, 

celkovou výkonnost, kvalitu odvedené práce, plnění úkolů a příkazů nadřízeného vedoucího. 

 

Kolektivní prémiový řád č. 2 pro ostatní dělníky slévárny a modelárny 

 

Prémie náleží výrobním a režijním dělníkům provozů slévárny a modelárny, pracujícím 

v časové mzdě. Výrobním a režijním dělníkům slévárny jsou vypláceny prémie ve výši 31 %, 

výrobním a režijním dělníkům modelárny jsou vypláceny prémie ve výši 27 %. [22] 
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Prémie lze vypočíst jako součin tarifu odpovídajícího průměrné pracovní třídě 

skutečného počtu dělníků prémiovaného kolektivu a jejich skutečně odpracovaných hodin. 

Výpočet této prémie provádí pověřený pracovník výrobně-technického úseku a vedoucí 

modelárny. O přiznání celkové prémie rozhoduje především plnění hospodářského výsledku  

a limitu nekvalitní výroby. 

 

Rozdělení prémie mezi jednotlivé pracovníky provádí vedoucí výrobně-technického 

úseku ve spolupráci s mistry lépe řečeno vedoucí provozu modelárny.  

 

 

Prémiový řád č. 3 pro technicko-hospodářské pracovníky 

 

Podle tohoto prémiového řádu přísluší prémie všem technickohospodářským 

pracovníkům společnosti Slévárna ABC, s.r.o. 

 

Prémie činí 25 % z tarifní mzdy. Základním kritériem je splnění plánovaného 

hospodářského výsledku a nepřekročení limitu vnitřních zmetků 5 % kumulativně od začátku 

roku. Při podkročení limitu vnitřních zmetků na 4 % a nepřekročení limitu vnějších zmetků 

1 % z tržeb za odlitky se přiznává navýšení sazby prémie o 5 %. [22] 

 

Pokud je překročena nebo nesplněna hranice těchto ukazatelů, rozhoduje o výši krácení 

či navýšení sazby prémie vždy ředitel společnosti. Vyhodnocení splnění tohoto ukazatele  

se provádí vždy k  31. 5. a 30. 11. daného kalendářního roku. Prémie se vyplácí ve výplatním 

období za měsíc květen a listopad. [22] 

 

Samotné rozdělení prémie na jednotlivce rozděluje ředitel společnosti s přihlédnutím 

k plnění úkolů, jež vyplývají z popisu funkčního místa a uskutečnění ostatních úkolů 

stanovených nadřízeným vedoucím. 
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4.4.5 Odměňování za vedení pracovní čety 

Pracovní četou se rozumí kolektiv s minimálně čtyřmi členy, který vykonává vymezenou 

pracovní činnost kolektivně. 

 

Ve Slévárně ABC, s.r.o. se za pracovní četu řadí následující kolektiv či kategorie 

pracovníků: 

- pracovní čety slévačů na technologii výroby forem a jader do samotuhnoucích 

směsí na bázi furanových pryskyřic, 

- pracovní četa vytloukačů odlitků z formovacích rámů, 

- pracovní četa tavírny.  

 

Vedoucí výrobně-technického úseku určuje vedoucího čety a jeho zástupce. Zástupce 

v době nepřítomnosti vedoucího čety je povinen řešit stanovené úkoly jako vedoucí čety.  

Pro vykonání těchto úkolů je písemně opatřen zodpovědností a pravomocemi. Vedoucímu 

čety nebo v době jeho nepřítomnosti zástupci, přísluší za vykonávání činnosti nad rámec 

běžných pracovních činností příplatek ve výši 6,00,-Kč/ odpracovanou hodinu. [22] 

 

4.4.6 Fond vedoucího 

Dělníkům a technickohospodářským pracovníkům náleží odměna z fondu vedoucího  

za splnění mimořádných úkolů stanovených nadřízeným vedoucím. Zpravidla se odměna 

vyplácí za plnění nad rámec pracovní doby, jednorázových úkolů nutných k zajištění chodu 

společnosti, nebo jejichž realizace přinese společnosti významný ekonomický efekt. Vedoucí 

úseků nebo provozů navrhují odměny z fondu vedoucího a jejich schválení obstarává ředitel 

společnosti.  

 

4.4.7 Odškodnění pozůstalých 

Zaměstnavatel je povinen v rozsahu své odpovědnosti dle zákoníku práce poskytnout 

pozůstalým jednorázové odškodné, zemře-li zaměstnanec následkem pracovního úrazu  

nebo nemoci z povolání, a to: 
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- náhradu účelně vynaložených výdajů spojených s jeho léčením, 

- náhradu přiměřených nákladů souvisejících s pohřbem,  

- náhradu výdajů na výživu pozůstalých, 

- jednorázové odškodnění pozůstalých, 

- náhradu věcné ztráty. 

 

Pokud zaměstnanec zemře z jiných důvodů, náleží pozůstalým finanční výpomoc ve výši 

10.000,-Kč. Výpomoc přísluší nejbližšímu rodinnému příslušníkovi, což je manžel(ka), 

druh(žka), popřípadě rodič, sourozenec zemřelého, není-li jiných osob. [22] 

 

4.4.8 Zaměstnanecké výhody  

Do zaměstnaneckých výhod bych zařadila odměny za dlouholetou záslužnou práci 

pro podnik. Zaměstnanec obdrží od svého zaměstnavatele za dlouholetou záslužnou práci, 

která nepřetržitě dosáhne délky nejméně 5 let, odměnu dle odpracovaných let ve společnosti 

Slévárna ABC, s.r.o. 

 

Do doby trvání pracovního poměru se započítávají léta od nástupu do pracovního 

poměru. Výši odměny navrhuje zaměstnanci na základě zhodnocení jeho pracovních zásluh 

přímý nadřízený pracovník. Odměnu schvaluje jednatel společnosti Slévárna ABC, s.r.o. 

Snížení či odejmutí stanovené maximální částky musí být přímým nadřízeným stručně 

písemně zdůvodněno. Všechny tyto odměny jsou uvedeny v příloze 3. 

 

 

Zaměstnavatel dále přispívá na penzijní připojištění svých zaměstnanců v souladu 

s organizační směrnicí v rozdílné výši dle odpracovaných let ve společnosti Slévárna ABC, 

s.r.o., jak je uvedeno v příloze 3. 

 

 

Zaměstnanci mají právo na jeden z uvedených příspěvků na stravování za den  

a odpracovanou směnu, vyjma pracovníků na pracovních cestách, kteří mají nárok na stravné. 

Zaměstnavatel poskytuje svým zaměstnancům příspěvek u podnikového závodního stravování 

podle přílohy 3. 
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5  NÁVRHY A ÚPRAVY MZDOVÉHO SYSTÉMU  

Hlavním záměrem této kapitoly je upravit stávající systém odměňování. Cílem není 

zavedený systém společnosti výrazně měnit, ale zefektivnit tak, aby došlo ke snížení 

mzdových nákladů a zaměstnanci byli značně motivování k vyšším výkonům. Proto 

doporučuji změnit systém odměňování u zaměstnanců v cídírně, poupravit formy 

zaměstnanecký výhod a zjednodušit celkový systém odměňování. 

 

5.1 Změna systému odměňování úkolových a režijních mezd 

Nejpodstatnější změna v systému odměňování v dané organizaci se týká zaměstnanců 

v cídírně. Navrhuji přechod z nynější režijní mzdy na mzdu úkolovou. Podstatnou 

nevýhodou u režijní mzdy je nedostačující tlak na zlepšování přínosnosti a produktivity 

zaměstnanců. Oproti tomu úkolová mzda nabízí řadu výhod. Vytváří silný pobídkový efekt  

pro zaměstnance, dochází k pozitivnímu dopadu na růst celkové produktivity a navíc není 

třeba tolik přímého dozoru nad pracovníky. I když úkolová mzda nabízí řadu výhod, jsou zde 

i podstatné újmy. Jedná se především o neustálé sledování výsledků jednotlivých pracovníků 

a rovněž zavedení norem, které jsou nákladné. Pro názorné představení, zda bude takto 

zavedená mzda výhodná, jsem vytvořila příkladný výpočet úkolové a režijní mzdy.  

 

Jak jsem zjistila z konzultací s vedením organizace, náplní práce v cídírně je vytloukání 

odlitků z forem, otryskávání a obrušování do zákazníkem specifikovaných požadavků. Takto 

je schopen pracovník v cídírně zvládnout 6 ks za hodinu. Úkolovou mzdu jsem tedy sestavila 

na základě normy 6 ks odlitků za hodinu. Dále jsem vycházela z té skutečnosti,  

že denní pracovní doba (směna) trvá 7,5 hodiny. 

 

Časová mzda: 

Výše mzdy je závislá na mzdovém (hodinovém) tarifu a počtu odpracovaných hodin. 

 

Příklad: 

Počet odpracovaných hodin:               150 hod. (20 směn po 7,5 hodinách) 

Hodinová mzdový tarif (HMT): 84,1,-Kč 

Výpočet mzdy: 150x84,1 = 12.615,-Kč 
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Úkolová mzda 

 

Při výpočtu úkolové mzdy se používají dvě formy úkolové normy. 

 

Norma času: čas potřebný k výrobě jednotky výkonu, např. kusu 

Norma množství: počet kusů vyrobený za jednotku času, např. za 1 hod. lze vyrobit 20 ks. 

 

Mzdu lze počítat dvěma způsoby: 

A. pomocí plnitelnosti normy 

B. pomocí sazby za kus 

 

Hodinový mzdový tarif (HMT)      : 84,1,-Kč 

Norma času                            : 10 min./1 ks  

Pracovní doba                                  : 7,5 hod. 

Skutečný výkon                              : 50 ks  

 

Výpočet mzdy dle plnitelnosti normy: 

normovaný výkon za hodinu = 60 min.:10 min/1 ks = 6 ks/hod. 

normovaný výkon = 6 ks x 7,5 hod=  45 ks  /směna = 100 % norma ks za směnu je 45 ks 

skutečný výkon za směnu                                       = 50 ks/směnu  

p (plnitelnost normy) = skutečný výkon: normovaný výkon x 100 % 

plnitelnost normy = (50:45) x100 = 111,1 % (pracovník plní normu na 111,1 %) 

koeficient plnění  = 1,111 

 

Výpočet mzdy: 

Mzda: koeficient plnění x hod. mzdový tarif x počet hodin za směnu  

          1,111 x 84,1,-Kč x 7,5hod.směna = 700,-Kč za směnu 

 

Pracovník vydělá v úkolu 700,-Kč za směnu. Za 20 směn po 7,5 hodinách (tj. 150 hodin 

 za měsíc) vydělá 14.020,-Kč. 
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Výpočet mzdy dle sazby za kus 

Norma času je 6 ks/hod 

Mzda za kus = 14,-Kč.......mzda za 1/hod= 6 ks x 14,-Kč = 84,-Kč/hod (dle normy 100 

 = za směnu 630,-Kč za směnu 37,5 hodin) 

 

Skut. výkon ks/směna......50 ks/směna 

Výpočet mzdy........skutečný výkon ks/směna  x  Kč/1 ks = Kč/směna 

Výpočet mzdy........50 ks/směna x 14,-Kč/ks = 700,-Kč/směna 

 

Pracovník vydělá v úkolu 700,-Kč za směnu – norma je 630,-Kč za směnu (14,-Kč x 7,5 

hod). Pracovník pracuje na 111,1 %. 

 

I když z výpočtu vychází, že zaměstnanec získá více peněz v úkolové mzdě než v režijní, 

musím brát v úvahu výkonnost zaměstnance. Pracovník v úkolové mzdě pracuje na 111.1 %, 

bohužel, výkonnost pracovníka v režijní mzdě není známa. Vyvstává zde riziko,  

že zaměstnanec nebude nasazovat 100 % výkon a tím klesne i produktivita práce, která bude 

mít negativní dopad na celou organizaci. Zaměstnavatel může snížit mzdový úkolový tarif 

tak, aby nemusel při přechodu z režijní na úkolovou mzdu poskytovat více peněz na mzdách. 

Tím zajistí, že náklady na mzdy zůstanou stejné, ale zvýší se produktivita práce zaměstnanců, 

kteří se budou muset snažit odpracovat minimálně danou normu, aby měli stejnou výplatu, 

jakou měli u režijní mzdy. 

 

5.2 Zjednodušení systému odměňování 

Chybné či nesrozumitelné informace v systému odměňování jsou kamenem úrazu  

pro celou organizaci. Klíčem k úspěchu je vytvoření kvalitního a propracovaného systému 

odměňování, který by byl srozumitelný, jednoduchý a spravedlivý ke všem zaměstnancům.  

 

I když systém odměňování v podniku „funguje“ bez větších obtíží, chci vytknout 

nejasnost, nesrozumitelnost a komplikovanost v oblasti odměn a prémií. Výpočet 

jednotlivých prémií je velmi složitý a pro zaměstnance dosti nepřehledný. Proto navrhuji 

zjednodušení výpočtu v těchto oblastech. Výpočet musí být přehledný, srozumitelný tak, aby 



 

47 

jej jednotliví zaměstnanci zcela pochopili a byli schopni si spočítat, jak se jim bude mzda 

měnit podle jejich výkonu.  

 

Doporučuji, aby nově stanovený systém, který jsem navrhla, byl jednotlivým 

zaměstnancům opět zcela nově vysvětlen tak, aby jej pochopili a byli seznámeni s novými 

možnostmi v oblasti odměňování. Dále navrhuji každoroční setkání všech zaměstnanců, kde 

by se dozvěděli o možnostech čerpání zaměstnaneckých výhod, které společnost nabízí nebo 

jakým způsobem je tvořena proměnlivá složka mzdy. 

 

Dále bych chtěla poukázat na nespravedlivé přidělení prémií u výrobních a režijních 

dělníků provozů slévárny a modelárny pracujících v časové mzdě. Prémie, které tato 

organizace nabízí, musí být spravedlivé. Sazbu prémie bych sjednotila jak u dělníků 

slévárny, tak u dělníků modelárny na 25 % z předchozích 31 % a 27 %. Došlo by k rovnosti 

v systému odměňování, harmonizaci vztahů mezi zaměstnanci na pracovišti a snížení 

firemních nákladů. 

 

Pro technicko-hospodářské pracovníky bych upravila prémii, která nyní činí 25 % 

z tarifní mzdy při plnění hospodářského výsledku. Jelikož u všech pracovníků modelárny, 

slévárny a cídírny závisí výše prémie na plnění hospodářského výsledku a limitu nekvalitní 

výroby. U těchto technicko-hospodářských pracovníků závisí výše prémie pouze na plnění 

hospodářského výsledku nikoliv na limitu nekvalitní výroby. Výpočet prémie bych 

zjednodušila a vytvořila tak základní sazbu prémie 15 %, zbylých 10 % bych rozdělila podle 

výsledku každoročního hodnocení pracovníka nadřízeným vedoucím. Tudíž prémie by 

mohly stoupat či klesat podle skutečného výkonu samostatného pracovníka v hodnoceném 

období podle tabulky 7. Hodnocení zahrnuje odborné znalosti, kvalifikaci, nové nápady, 

loajalitu a výkonnost, zodpovědnost, ochotu přijímat úkoly, vytrvalost a nasazení, hodnocení 

plnění úkolů z minulého období a zjištění cílů na příští období.  

 

Tabulka 7-  Hodnocení TH pracovníků ve Slévárně ABC, s.r.o. 

Úspěšnost pracovního hodnocení v % Prémie v % 

100 10 

90 - 99 5 

Zdroj: [Vlastní návrh] 
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Dále chci poukázat na nemotivující rozložení odměny za dobu odpracovanou 

nepřetržitě u zaměstnavatele uvedena v příloze 3 tabulka 16. Odměna ve výši 2000,-Kč je 

stejná jak u 20, tak i pro 25 let odpracovaných nepřetržitě v podniku. U odpracovaných 25 let 

bych odměnu zvýšila na 2500,-Kč. Zvýšení sazby pro zaměstnance bude více motivující a 

jasněji srozumitelné.  

 

5.3 Úprava zaměstnaneckých výhod  

Společnost Slévárny ABC, s.r.o. nabízí svým zaměstnancům benefity, které jsou značně 

využívány. Bohužel i zde se nacházejí určité nejasnosti v odměňování a přebytek odměn. 

 

U podnikového závodního stravování bych chtěla poukázat na nadbytečnost stravenky 

nadstandardu uvedena v příloze 3 tabulka 19. Cena stravenky činí 70,-Kč. Tuto stravenku 

bych zcela odstranila, jelikož se v nabídce nachází ještě jedna stravenka v nižší hodnotě 

60, Kč. Proto bych použila pouze příspěvek na standardní stravování a příspěvek 

na stravenku. Tyto dvě formy stravování zcela vyhovují potřebám zaměstnanců a další 

příspěvek bohužel jen navyšuje firemní náklady.  

 

Další nevýhodou je poskytování pouze hmotných odměn, např.: stravenky, příspěvek  

na penzijní připojištění a odměna podle počtu odpracovaných let. Poskytnout zaměstnancům 

výhradně hmotné odměny je z mého pohledu neuvážené. Nehmotné odměny jsou taktéž velmi 

důležité. Proto navrhuji zavést nehmotné odměňování, do kterého bych zařadila různé 

formy pochval, ocenění, svěření náročnějšího úkolu, přidělení většího množství pravomocí. 

Značnými výhodami jsou nízké náklady pro podnik, zaměstnanec se cítí cennější, dochází 

k lepší atmosféře na pracovišti. Navíc si zaměstnanec vybuduje silný vztah k danému 

podniku, kterého si váží a tím povznese celkovou kulturu organizace. 
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ZÁVĚR 

Jak je z obsahu mé práce patrné, tak smyslem a účelem mé práce bylo představit základní 

systémy odměňování zaměstnanců nejprve v rovině teoretických přístupů a následně ověření 

těchto teoretických přístupů v praxi na jedné konkrétní organizaci. Pochopila jsem,  

že odměňování zaměstnanců je velice složitá problematika, která je závislá na mnoha 

objektivních a subjektivních faktorech. Je zřejmé, že do procesu odměňování významně 

vstupuje stát v podobě různých právních předpisů, kterými vytváří mantinely odměňování.  

Ať už se jedná o abstraktní základní principy a zásady odměňování, jako jsou přiměřená mzda 

za odvedenou práci, rovnost zaměstnanců při odměňování za stejnou práci či o zcela 

konkrétní omezení odměňování v podobě právních předpisů o minimální mzdě, zaručené 

mzdě, platových tarifech apod. Z hlediska subjektivního pojetí odměňování jsem si pak 

uvědomila, jak obtížné je pro zaměstnavatele nastavit výši odměny pro jednotlivé 

zaměstnance. Jsem toho názoru, že vždy bude důležitý dialog mezi zaměstnavatelem  

a zaměstnancem, a to nejen o výši mzdy jako takové, ale i způsobu odměňování, stanovení 

motivačních prvků v odměňování. Je mi jasné, že tento dialog bude vždy složitější u velkých 

zaměstnavatelů s velkým počtem zaměstnanců, nežli u menších zaměstnavatelů, u kterých 

převažuje osobnější kontakt se zaměstnanci. Jestliže jsem nyní zmínila důležitost motivačních 

prvků v odměňování, pak jsem při zpracovávání této práce skutečně zjistila, jak podstatnou 

úlohu hraje motivace v celém pracovním procesu. Není možné podceňovat motivaci 

zaměstnanců ať už pomocí faktorů hmotných či nehmotných. Vždy bude důležité,  

aby zaměstnavatel dokázal nastavit odměňování tak, aby takovéto odměňování motivovalo 

zaměstnance k lepším výkonům. Může se tak dít formou různých prémií či benefitů, o kterých 

se ve své práci zmiňuji. Zaměstnavatel by se však měl vyvarovat toho, že prémiová složka 

mzdy THP bude součástí základu mzdy a bude se odvíjet např. jen  

od zisku společnosti či jiných hospodářských ukazatelů, které zaměstnanec nemůže přímo 

svou činností ovlivnit. Pokud by tomuto tak bylo, jednalo by se o přenášení rizika 

zaměstnavatele na zaměstnance, což je z hlediska zákonné úpravy nepřípustné. K větší 

motivaci zaměstnance však mnohdy může dojít i tím, že zaměstnavatel pochopí potřeby 

zaměstnance, porozumí tomu, proč tu práci dělá, proč ji chce dělat i nadále. V tomto směru  

je důležitá i péče o zaměstnance, respektování jejich osobních potřeb. Mnohdy zaměstnance 

potěší i pouhá pochvala a ocenění jeho práce. 
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Co se týče organizace, které jsem se v práci konkrétně věnovala, tak jsem dospěla 

k závěru, že systém odměňování je zde poměrně dobře propracovaný, na základě 

dlouhodobých zkušeností vyplývajících z provozu organizace. Tím, že se nejedná o úplně 

velkého zaměstnavatele, bylo možné zaznamenat v pracovních vztazích i právě výše 

zmiňovaný osobnější přístup. Zjistila jsem, že tato organizace nepodceňuje snahu motivovat 

zaměstnance k práci. Systém odměňování a péče o zaměstnance rovněž pamatuje i na různé 

benefity, příplatky ke mzdě, ocenění dlouhodobé práce zaměstnance pro tuto organizaci. 

Paradoxně v oblasti odměňování je nevýhodou menších organizací přátelštější až rodinná 

atmosféra, která může mít vliv na vztah mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. 

Zaměstnavatel pak nemá dostatečný odstup, hůře provádí nepříjemná rozhodnutí s negativním 

dopadem pro zaměstnance. Toto negativum se může projevit v případě nutnosti snížením 

odměn či mezd.  

 

Ze zjištěných výsledků se domnívám, že změna z režijní na úkolovou mzdu  

u zaměstnanců cídírny bude mít velký vliv na celou společnost. Úkolová mzda zabezpečí 

zaměstnavateli, že zaměstnanec nebude mít pocit, že je placen od hodin, které stráví  

na pracovišti, ale od činnosti, kterou za tu dobu vykoná. Pokud se tedy podaří zaměstnavateli 

dobře specifikovat úkol a nastavit normu vykonané práce, je tato forma mzdy  

pro zaměstnavatele velice výhodná a pro zaměstnance oproti tomu značně motivující.  

 

Podstatnou nevýhodu vidím v komplikovanosti a složitosti výpočtu prémií a odměn. 

Podnik by se měl snažit stávající systém zjednodušit tak, aby byl srozumitelnější  

pro zaměstnance. Společnost nabízí celou škálu odměn a různých prémií, bohužel samotní 

zaměstnanci se v tomto přehledu ztrácí a vzniká tak zbytečný chaos v systému odměňování.  

 

Z celkového pohledu na věc musím uzavřít, že díky zpracovávání této práce jsem 

mnohem více porozuměla nejen složitosti odměňování zaměstnanců, ale v podstatě celkové 

složitosti pracovněprávních vztahů. Tato složitost je dána samozřejmě zejména poměrně 

rozsáhlou a komplikovanou právní úpravou, ale také tím, že se do těchto formálních vztahů 

promítají osobnostní rysy jednotlivých účastníků, kdy neexistuje absolutní jednotné řešení, 

jak tyto vzájemné vztahy upravit. Pro zaměstnavatele je přitom otázka, jak správně nastavit 

odměnu a jak správně motivovat zaměstnance k lepší práci z hlediska jeho hospodářského 

výsledku a úspěchu na soutěžním trhu, zcela klíčová. Žádný zaměstnavatel by tuto záležitost 

neměl nikdy podceňovat.  
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Příloha 1 – Organizační schéma Slévárna ABC, s.r.o. 
 

 

  

 

 
Obrázek 1 – Organizační schéma Slévárny ABC, s.r.o. 

Zdroj: [22] 
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Příloha 2 – Rozdělení výkonnostní prémie dle profesí pro rok 2012 
 
Tabulka 8 - Středisko 1010 

Profese Počet pracovníků Kč/rok Kč/měsíc Kč/měsíc/prac. 

Dělník 5 120 000 10 000 2 000 

TH vyjm. funkce 1 24 000 2 000 2 000 

Zdroj: [22] 

 

 

Tabulka 9 - Středisko 1022 

Profese Počet pracovníků Kč/rok Kč/měsíc Kč/měsíc/prac. 

Slévač 4 96 000 8 000 2 000 

Zdroj: [22] 

 

 

Tabulka 10 - Středisko 1025 

Profese Počet pracovníků Kč/rok Kč/měsíc Kč/měsíc/prac. 

Dělník 8 192 000 16 000 2 000 

Slévač 31 936 000 62 000 2 000 

Zdroj: [22] 

 

 

Tabulka 11 - Středisko 1030 

Profese Počet pracovníků Kč/rok Kč/měsíc Kč/měsíc/prac. 

Dělník 37 888 000 74 000 2 000 

Zdroj: [22] 

 

 

Tabulka 12 - Středisko 2020 

Profese Počet pracovníků Kč/rok Kč/měsíc Kč/měsíc/prac. 

Dělník 15 360 000 30 000 2 000 

Profese 1 24 000 2 000 2 000 

TH ostatní 1 24 000 2 000 2 000 

Zdroj: [22] 
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Tabulka 13 - Středisko 3010 

Profese Počet 

pracovníků 

Kč/rok Kč/měsíc Kč/měsíc/prac. 

TH vyjm. 

funkce 

5 120 

000 

10 000 2 000 

TH ostatní 18 432 

000 

36 000 2 000 

Zdroj: [22] 

 

 

Tabulka 14 - Středisko 3030 

Profese Počet pracovníků Kč/rok Kč/měsíc Kč/měsíc/prac. 

Dělník 6 144 000 12 000 2 000 

Zdroj: [22] 
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Příloha 3 – Zaměstnanecké výhody 
 

Tabulka 15 - Životní jubilea 50 a 60 let věku 

Doba odpracovaná nepřetržitě u zaměstnavatele  

(od – do) 

Výše odměny  

v Kč 

5 – 10 let 1.200,- 

11 – 20 let 1.800,- 

21 – 25 let 2.500 

26 a více let 3.000,- 

Zdroj: [22] 

 

Tabulka 16 - Pracovní výročí 

Doba odpracovaná nepřetržitě u zaměstnavatele  

(od – do) 

Výše odměny 

 v Kč 

15 let 1.000,- 

20 let 2.000,- 

25 let 2.000,- 

30 let 3.500,- 

35 let 4.000,- 

A každých dalších 5 let 4.000,- 

Zdroj: [22] 

 

Tabulka 17 – Výše odměny při odchodu do důchodu podle počtu odpracovaných let  

Doba odpracovaná nepřetržitě u zaměstnavatele  

(od – do let) 

Výše odměny  

v Kč 

5 – 10 let 2.000,- 

11 – 20 let 2.500,- 

21 – 30 let 3.000,- 

31 – 35 let 3.500,- 

36 a více let 4.000,- 

Zdroj: [22] 
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Tabulka 18 – Penzijní připojištění 

Počet let Výše odměny v Kč/ měsíc na zaměstnance 

Do 10 let 250,- Kč 

10 – 19 let 400,- Kč 

20 a více let 450,- Kč 

Zdroj: [22] 

 

 

Tabulka 19 – Příspěvek na stravování 

Základní jídlo denní směna 22,- Kč 

Nadstandard 37,- Kč 

Poukázku na stravování v hodnotě 60,- Kč 27,- Kč 

Zdroj: [22] 

 

 


