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ÚVOD 
 

Pro svou bakalářskou práci jsem se rozhodl zvolit téma důležité pro všechny 

podnikatelské subjekty, a to motivaci pracovního jednání v souvislosti s odměňováním. 

 

Lidské zdroje uvádějí do pohybu ostatní zdroje a usměrňují tak jejich využívání. 

Zároveň představují pro organizaci nejcennější zdroj, který rozhoduje o prosperitě a 

konkurenceschopnosti organizace.  Oblast řízení lidských zdrojů se proto dostává do 

popředí zájmů a je důležitou oblastí celého podnikového řízení. Efektivnost podniku 

z velké části záleží na tom jak je podnik schopen řídit a usměrňovat práci svých 

zaměstnanců.  

 

Zaměstnanec má být za svou práci spravedlivě odměněn. Mzda představuje pro 

zaměstnance jeden z nejdůležitějších motivů k práci.  Ovšem nejen mzda může 

zaměstnance motivovat k pracovním výkonům. Motivovat zaměstnance lze také pomocí 

nehmotných odměn nebo poskytováním zaměstnaneckých výhod. Vhodně postavený 

systém odměňování pak významně ovlivňuje celkovou motivaci, a tedy i pracovní 

výkon. Avšak ani ten nejpropracovanější systém odměňování nelze aplikovat na 

všechny organizace. Proto si musí každý podnik mzdový systém přizpůsobit svým 

specifickým podmínkám a vytvářet pro jeho fungování účinné předpoklady. 

 

Cílem mé bakalářské práce je analyzovat a zhodnotit současný stav motivace a 

odměňování v organizaci CEBES a.s., zjistit názory zaměstnanců na tyto oblasti pomocí 

dotazníkového průzkumu, na jejich základě odhalit případné nedostatky a navrhnout 

takovou úpravu stávajícího systému odměňování, která by zvýšila motivaci 

zaměstnanců, produktivitu práce a také jejich spokojenost v dané společnosti. 
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2 Obecné pojetí motivace a odměňování 
 

Všechny organizace se zajímají o to, co by se mělo udělat pro dosažení trvalé 

vysoké úrovně výkonu lidí. Znamená to snažit se využít nejrůznějších nástrojů 

motivování lidí, jejichž cílem je samozřejmě vytvářet a rozvíjet motivační procesy a 

pracovní prostředí, které napomohou tomu, aby jednotliví pracovníci dosahovali 

výsledků odpovídajících očekávání managementu. 

2.1 Vymezení pojmu motivace a stimulace 
 
Motivace je obecný pojem, který zahrnuje celou řadu různých snažení, tužeb, 

přání apod. Motivace lidského chování vyvolává pozornost už od nepaměti. 

Psychologové se snaží objasnit, čím je chování člověka vyvoláno a proč se mění, proč 

se jedinec zaměřuje právě k tomu či onomu cíli. Studium motivace má ústřední význam 

pro osobnost člověka, poněvadž nelze poznat a hodnotit jeho chování bez zřetele na 

motivační aspekty. 

Z nejrůznějších projevů lidí a zejména toho, že za stejných okolností jednají 

různě nebo stejně, usuzujeme, že příčinou těchto odlišností jsou určité pohnutky, 

motivy, které mohou být u různých lidí různé a mohou se měnit u téhož jedince. 

Přestože na motivaci jsou poměrně shodné názory, pojetí motivu se často liší. Zásadně 

motiv označuje vnitřního činitele, který vzbuzuje a řídí chování. Motivací člověka 

rozumíme soubor činitelů představujících vnitřní hnací síly jeho činnosti, které 

usměrňují jeho jednání a prožívání.1 Motivace tedy integruje a organizuje celkovou 

psychickou a fyzickou aktivitu jedince směrem k vytyčenému cíli.  Ke každé činnosti, 

kterou člověk vykonává, má vytvořený určitý vztah a je nějak motivován. 

Z pohledu managementu je důležité, že pracovník může dosahovat vysokého 

pracovního uspokojení i při nízké motivaci a naopak. Je pochopitelné, že lidé s vysokou 

motivací a nízkým pracovním uspokojením budou usilovat o jinou pozici. Rovněž lidé, 

kteří jsou přesvědčeni, že jejich pracovní pozice je prospěšná, ale jsou placeni méně, 

než si přejí nebo než si zaslouží, budou pravděpodobně hledat jinou práci. 

Stimulace představuje soubor vnějších podnětů a pobídek, které mají určitým 

způsobem usměrňovat jednání pracovníků a působit na jejich motivace. 
                                                 
1 G. Hagemannová: Motivace 
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Motiv tedy představuje vnitřní impuls, vnitřní pohnutku jednání člověka, 

zatímco stimul představuje vnější pobídku, která má u jedince určitý motiv podnítit 

nebo utlumit. Vliv stimulace na motivaci pracovního jednání je evidentní. Smyslem 

používání stimulů je podnítit u pracovníka určitou aktivitu nebo ji omezit. Význam 

přitom mají vlastnosti osobnosti člověka, jeho postoje a hodnotový systém, jeho životní 

zkušenosti i jeho okamžitý stav. Obecně lze konstatovat, že pracovníka kladně stimuluje 

to, co v komplexu působících vlivů umožňuje uspokojovat jeho současné potřeby a co 

je v souladu se souhrnem jeho životních hodnot.  

 

Mezi základní prostředky stimulace můžeme zahrnout:2 

• hmotný činitel, který je často prvotní ekonomický i společenský, projevuje 

se v hmotné zainteresovanosti pracovníků; 

• neformální pracovní hodnocení činnosti a osobnosti člověka v pracovním 

procesu; 

• společenské hodnocení práce a profese; 

• fyzické pracovní podmínky a pracovní režim; 

• hodnocení jedince v pracovní skupině; 

Účinnost uvedených stimulačních prostředků na motivaci pracovního jednání je 

velmi proměnlivá.  

 

2.2 Motivace pracovního jednání 

 

Motivaci pracovního jednání tvoří ty psychické stavy a procesy člověka, které 

jej vedou k tomu, že práci přejímá jako společensky závažnou skutečnost, orientuje se 

na její přiměřené zvládnutí a zaujímá k ní určité osobní hodnotící stanovisko.  

Motivace pracovního jednání vyjadřuje celkový přístup pracovníka k pracovním 

úkolům, jeho pracovní ochotu. Představuje tedy zaměřování jeho aktivity ve směru ke 

stanovenému úkolu. Výklad motivace pracovního jednání zahrnuje jak motivaci 

                                                 
2 E. Bedrnová, I. Nový: Psychologie a socilogie v řízení firmy, str. 276 
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pracovníků k činnosti, tak profil vlastností pracovníka.  Je nutné neustále přihlížet k celé 

osobnosti jedince. 

 

Obecné předpoklady motivace pracovního jednání 
 

Výklad motivace pracovního jednání vychází z následujících předpokladů:3 
 

 Práce je součástí lidské podstaty. Život každého jednotlivce a existence 
lidské  společnosti jsou nemyslitelné bez práce. 

 Práce vytváří možnost rozvoje tělesných i duševních sil člověka. Práce 
uspokojuje potřebu aktivní činnosti člověka a často také potřebu tvořivého 
rozvoje lidských schopností. 

 Pro současnou společnost je charakteristický kooperativní ráz pracovní 
činnosti. Člověk pracuje v rámci určité pracovní skupiny. Jeho pracovní 
úkoly jsou zasazeny do určitých technických, organizačních a personálních 
struktur. 

 Práce je prostředkem k zajištění materiální existence a společenského 
postavení člověka a jeho rodiny. 

 

2.3 Motivace a výkon 
 

Motivace pracovního jednání se bezprostředně odráží ve výkonnosti člověka. 

Základní myšlenkou je, že velká snaha o výkon je neúčinná, chybí-li jedinci příslušné 

schopnosti. A naopak, mimořádné schopnosti nevedou k vysokému výkonu, chybí-li 

jedinci pro tento výkon motivace. Na výkon mají vliv především schopnosti, motivace, 

ale i objektivní možnosti neboli pracovní podmínky. 

V případě vysoké motivace a nízké úrovně schopností může být zvýšení výkonu 

dosaženo spíše zdokonalováním pracovních schopností, např. odborným školením. Je-li 

úroveň motivace i schopností dobrá a výkon je přesto nízký, může být zlepšení 

pracovních podmínek rozhodujícím činitelem zvýšení pracovního výkonu. 

Výkon pracovníka tedy není závislý pouze na motivaci a způsobilosti 

k jednotlivým činnostem, ale také velkou váhu musíme přikládat používané technologii 

a s tím související produktivitě jednotlivých pracovníků na jejich pracovních místech. 

                                                 
3 E. Bedrnová, I. Nový: Psychologie a sociologie v řízení firmy, str. 242 
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Obecný závěr je tedy ten, že pracovní výkon jedince závisí na souhře 

subjektivních (motivace, schopnosti) a objektivních (pracovní podmínky) činitelů 

výkonu. Z hlediska motivování pak platí, že žádoucí úroveň výkonu je podmíněna 

optimální úrovní motivace, což znamená, že nízká, ale i hodně vysoká úroveň motivace 

výkon snižuje.4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4 G. Hagemannová: Motivace 

9 
 



 

 

 

3 Odměňování v podnicích 
 

Odměňování patří dnes k jedné z nejdůležitějších personálních činností. Stále 

jsou však firmy, kde odměňování není součástí personálních úseků, což můžeme označit 

jako určitý pozůstatek minulého režimu, kdy odměňování bylo výhradně zařazeno do 

ekonomického útvaru firmy a motivační programy vytvářené na personálních útvarech 

nebyly s odměňováním nijak spjaty. U těchto firem převažuje plošný demotivační, 

ekonomizující přístup bez účinné aplikace motivačních poznatků sociologie a 

psychologie.5 

 

3.1 Nové odměňování 
 

Způsob odměňování ve firmě prozrazuje nejen profesionální úroveň 

managementu v řízení lidských zdrojů, ale také jejich kreativitu a ochotu zamýšlet se 

nad efektivností způsobů motivování. 

Obecný pojem odměna se používá pro označení systémů odměňování, jež má 

motivovat k co největšímu pracovnímu přínosu a úsilí zaměstnanců. V podnikatelské 

sféře má management velkou svobodu při odměňování zaměstnanců, a na něm závisí, 

jak účinný systém odměňování dokáže vytvořit.  

Systém odměňování musí vycházet ze strategie firmy a podporovat všechny její 

klíčové prvky. Výsledkem by měl být účinný, aktivní a motivující systém, jenž naplňuje 

princip spravedlivé odměny za práci a je v souladu s mottem „za poctivou práci, slušnou 

mzdu“. Systém vychází ze vzájemně propojené politiky odměňování, procesů a 

praktických postupů při odměňování zaměstnanců.  

V devadesátých letech minulého století přišel Lawler (Armstrong 1999) 

s pojmem „nové odměňování“. Nové pojetí odměňování souvisí s potřebou lépe 

formulovat mzdovou politiku v návaznosti na podnikatelské cíle, hodnoty a kulturu 

organizace podporující soutěživé ekonomické prostředí. Toto odměňování je založeno 
                                                 
5 J. Bláha, A. Mateiciuc, Z. Kaňáková:  Personalistika pro malé a střední firmy, str. 156 
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více na lidech, tzn. že je v ní více zdůrazňováno plnění podnikatelských cílů jako 

udržení zákazníka, spokojenost zákazníků, kvalita poskytovaných služeb a výrobků. 

Cílem „nového odměňování“ je vytvořit proaktivní podnikatelské klima, v němž je 

spokojený zákazník. Jde o vytvoření vyššího stupně zainteresovanosti zaměstnanců na 

očekávaném chodu firmy. „Nové odměňování“ tak lépe skloubí finanční úspěch 

organizace s přínosem jednotlivých zaměstnanců. 

 

3.2 Strategie odměňování 
 

Strategie odměňování je prohlášení o záměru, který definuje, co chce organizace 

v dlouhodobé perspektivě udělat v oblasti vytváření a realizace politiky odměňování, 

které pomohou při dosahování jejích podnikatelských cílů. 

Strategie odměňování je založena na pochopení potřeb organizace a jejích 

pracovníků a toho, jak mohou být co nejlépe uspokojovány. Jde v ní také o vytváření 

hodnot organizace o tom, jak by měli být lidé odměňováni, a o formulování hlavních 

zásad, které zajistí, aby tyto hodnoty byly uváděny do života. 
 

Obr. 3.1 Systém odměňování zaměstnanců  

 
Pramen: J. Bláha, A. Mateiciuc, Z. Kaňáková - Personalistika pro malé a střední firmy, CP Books, a.s., 

str. 159 

 

Většina manažerů se shoduje na tom, že otázka peněz není jediným důvodem 

k setrvání zaměstnance ve firmě. Jsou upřednostňovány jiné hodnoty a motivy práce, 

než jen peníze. Např. dobré mezilidské vztahy, dostatek volného času, možnost dalšího 
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vzdělávání, kariérní růst atd. Moderní systém odměňování proto upozorňuje na to, že 

jeho součástí je také nehmotná forma odměňování, kterou se musíme nutně zabývat, 

chceme-li, aby zaměstnanci maximálně přispívali k efektivnosti a prosperitě firmy. 

Nehmotná forma může být formální a neformální. Za formální nehmotné odměňování 

lze označit např. různá oficiální uznání (diplomy), povýšení na vyšší pracovní pozici 

atd. Za neformální nehmotnou odměnu považujeme např. úctu, kterou prokazují 

spolupracovníci zaměstnanci, jehož si váží.  

 

3.3 Zaměstnanecké výhody 
 

Pod pojmem zaměstnanecké výhody můžeme všeobecně zahrnout veškeré 

příspěvky zaměstnavatele k přímé mzdě, které nejsou dány zákonem. Poskytováním 

zaměstnaneckých výhod může podnik sledovat více cílů. Jedná se např. o zachování a 

podporu práceschopnosti a motivaci k výkonu pracovníků, vazbu pracovníků na podnik, 

zlepšení podnikového klimatu, usnadnění náboru nových pracovníků prostřednictvím 

lepšího image podniku, uskutečnění myšlenky sociální starostlivosti a blahobytu, 

odvrácení odborového vlivu na personál a použití daňových výhod pro zaměstnavatele a 

zaměstnance. 

Zaměstnanecké výhody mohou být rozděleny podle různých hledisek: 

Stupeň dobrovolnosti: ze zákona (příspěvky na soc. zabezpečení), kolektivně-

smluvní (např. přídavky na dovolenou a na Vánoce), dobrovolné.  

Forma: peněžní dávky (např. přídavky), věcné dávky (např. deputáty), vyžití 

(podnikové rekreace, sportovní aktivity). 

Četnost: soustavně (např. kantýna), periodicky (např. dodatečný mimořádný 

přídavek), jednorázově (např. dárky u příležitosti jubilea). 

Okruh příjemců: stávající zaměstnanci, bývalí zaměstnanci, rodinní příslušníci. 

 

Z pohledu podniku jsou zaměstnanecké výhody mimořádně zajímavé. Při 

koncipování zaměstnaneckých výhod je třeba zohlednit:6 

 společenské zájmy (promítají se i do daňových úlev), 

                                                 
6 J. Bláha, A. Mateiciuc, Z. Kaňáková:  Personalistika pro malé a střední firmy, str. 175 
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 firemní zájmy, jimiž organizace signalizuje svůj zájem 

zaměstnance, provázanost na jejich výkon, 

 zájmy zaměstnanců, kdy jsou respektovány jejich potřeby 

k lepšímu vytvoření motivačního mechanismu pro řízení lidských 

zdrojů. 

 
Obr. 3.2 Zaměstnanecké výhody 
 
 

 
 
Pramen: H.Kasper, W.Mayrhofer – Personální management–Řízení organizace, Linde 
nakladatelství s.r.o. 2005, str. 520 
 
 
 

 

Přinejmenším z principu mohou být tyto dávky v případě potřeby zase sníženy 

nebo zcela odebrány. Právní bází dobrovolných dávek jsou smlouva jednotlivce a 

podniková dohoda. 

 

Vedle peněžních dávek mohou být podnikem poskytovány zaměstnancům i 

věcné dávky, jako např. zvýhodněný prodej výrobků nebo služeb. Ve velké oblibě jsou 

firemní vozy, které představují nejen materiální přínos, nýbrž i široce uznávaný symbol 

postavení. Servisní dávky umožňují využití nabídek, které jsou zaměřené na specifické 

potřeby.  
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Systém cafeteria 
 

Možnost managementu v poskytování zaměstnaneckých výhod spočívá v použití 

tzv. systému cafeteria. V kavárně si mohou zaměstnanci sestavit individuální menu 

z nabízených jídel a nápojů. Přeneseno do oblasti zaměstnaneckých výhod spočívá 

základní myšlenka systému kavárny v tom, že si jednotliví zaměstnanci mohou vybírat 

z více nebo méně široké nabídky a podle svých preferencí si sestavovat své individuální 

„menu zaměstnaneckých výhod“. Pro všechny varianty systémů kavárny jsou společné 

čtyři znaky:7 

• zaměstnanci mají k dispozici určitý výběrový rozpočet, tzn. smějí utratit za své 

sociální výhody (příspěvek na dovolenou, příspěvek na dovolenou, zajištění 

aktivit volného času, příspěvek na kulturní akce…) jen určitou částku peněz, 

• existuje periodicky se opakující výběrový turnus, 

• existuje výběrová nabídka, 

• systém je pro podnik nákladově neutrální, tzn. kavárna nesmí být pro podnik 

dražší než vydávání „jednotného menu“. 

 

 

Systémem cafeteria se má zvýšit motivace a spokojenost zaměstnanců a 

atraktivita podniku na trhu práce. Při vytváření tohoto systému je potřeba se 

rozhodnout, které sociální výhody mají zaměstnanci na výběr. Možné jsou materiální 

dávky (jako pojištění, služební vůz, zaměstnanecké podíly, dávky v hotovosti) a časové 

dávky (dodatečná dovolená). 

Nevýhodou cafeteria je administrativní a nákladová náročnost v počátcích při 

zavádění systému a také pravidelná aktualizace potřeb zaměstnanců. 

Nejčastěji se v praxi využívají tři varianty systému volitelných zaměstnaneckých 

výhod:8 

 

Systém „bufetu“ 

                                                 
7 H.Kasper, W.Mayrhofer: Personální management Řízení organizace, str. 520 
8 H.Kasper, W.Mayrhofer: Personální management Řízení organizace, str. 521 
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Výčet zaměstnaneckých výhod s možností si je vybrat do výše svého 

zaměstnaneckého účtu. 

 

Systém „jádra“ 

Je pevně stanoveno jádro zaměstnaneckých výhod pro všechny zaměstnance, jež 

jsou využitelné všemi zaměstnanci firmy a zbývající pohyblivé zaměstnanecké výhody 

jsou v nabídce. Tento způsob bývá přijatelný zvláště pro firmy, kde působí odbory.  

 

Systém „bloků“ pro kategorie zaměstnanců 

Jsou nadefinované kategorie zaměstnanců, např. muži, ženy, zaměstnanci 

z rizikových pracovišť, mladí zaměstnanci apod. a k nim je vytvořena nabídka 

zaměstnaneckých výhod. 

  

Je třeba rozhodnout, v jakých časových intervalech mohou zaměstnanci znovu 

volit své menu. To je založeno na potřebách zaměstnanců, které se mění v čase. Ale i 

podnik má zájem čas od času změnit poskytované výhody zaměstnancům a reagovat tak 

například na změnu stavu nákladů. Obvykle je období voleno v rozmezí jednoho až pěti 

roků. 

V neposlední řadě musí podnik vyřešit otázku zbývající částky, v případě že 

zaměstnanci nespotřebují celý svůj rozpočet v jednom období. Je třeba najít pravidla, 

jak využít zbytkovou částku, jestli bude např. převedena do dalšího období nebo zda 

může být proplacena v hotovosti.  

 
 

3.4 Mzdová politika a základní mzda 

3.4.1 Mzdová politika 
Pod pojmem mzdová politika mohou jak zaměstnanci tak zaměstnavatelé 

rozumět něco jiného:9 

• Zaměstnanci ji mohou považovat za způsob kompenzace svého 

úsilí nebo jako investici do vzdělání a výcviku nebo jako odměnu 

                                                 
9  G.T. Milkovich, J. W. Boudreau: Řízení lidských zdrojů, str. 423 
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za svoji kvalitně odvedenou práci. Pro většinu je mzda hlavním 

zdrojem příjmů a ukazatelem životní úrovně. 

• Zaměstnavatelé pohlížejí na mzdy ze dvou úhlů: 

o Mzdy jsou jejich hlavním provozním nákladem 

o Mzdy mohou ovlivňovat pracovní chování a přístup 

zaměstnanců. Mzdy jsou často příčinou jedince hledat si 

nové místo nebo pracovat kvalitněji či absolvovat vyšší 

kvalifikaci a tím získat lépe placenou práci.  

 

Mzdová politika dává návod pro rozhodování a jednání v odměňování. Cíle a 

zásady mzdové politiky musí být stanoveny tak, aby oslovili tři úrovně řízení: jedince – 

pracovní skupinu – i firmu jako celek. Cíle musí vycházet z podnikatelské strategie 

firmy. Ve mzdovém systému musí být respektován/a:10 

• relativní spravedlnost: nelze vybudovat absolutně spravedlivý 

systém, nemělo by však v něm docházet k diskriminaci podle 

pohlaví, rasy, aj., 

• transparentnost: průhledný a srozumitelný systém, 

• informovanost o konstrukci mezd a mít možnost se k nim 

vyjádřit, 

• konzistentnost mzdového systému: nelze připustit neopodstatněné 

rozdíly v pevných složkách ve stejných pracovních pozicích, 

• nastavení kontrolního mechanismu k dosažení efektivnosti, 

• dodržování zákonů, předpisů i úmluv, 

• přispívat k dobré image firmy a udržení prestiže zaměstnavatele 

na trhu práce 

 

 

Ve mzdové politice rozlišujeme tři základní principy mzdové politiky:11 

A) Princip výkonnosti, kde je kladen důraz na výkon a přínos jednotlivce. Tento 

přístup stabilizuje výkonné zaměstnance a naopak donutí zaměstnance, kteří 

jsou nevýkonní, firmu opustit.  

                                                 
10 J. Bláha, A. Mateiciuc, Z. Kaňáková: Personalistika pro malé a střední firmy, str. 163 
11 J. Bláha, A. Mateiciuc, Z. Kaňáková: Personalistika pro malé a střední firmy, str. 164 
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B) Princip zásluhovosti – zde je zohledňován počet odpracovaných let u firmy. 

Úměrně k době roste mzda. 

C) Princip smíšený – uplatňujeme oba principy v různých podílech. 

 

3.4.2 Stanovení základní mzdy 
 

Základní mzda je ta část odměny, která je stanovena zařazením pracovního místa 

do mzdové skupiny definované podnikem. V rámci této mzdy však není zohledněn 

výkon zaměstnance nebo jeho pracovní schopnosti. Začlenění do mzdové skupiny se 

vztahuje přednostně na pracovní úkoly, které mají být splněny, a na pracovní místo, bez 

ohledu na konkrétní osobu. Tato mzda se označuje jako požadavkově orientovaná, 

neboť směrodatným pro stanovení mzdy je požadavek a zatížení, které lze na pracovišti 

očekávat.12 

Naproti tomu při kvalifikačně orientované diferenciaci základní mzdy jsou 

konkrétní pracovníci zařazeni do mzdové skupiny na základě přinesené kvalifikace, 

nezávisle na konkrétních pracovních místech a požadavcích těchto míst. 

 

3.4.2.1 Diferenciace mzdových forem 
 

Stanovení základní mzdy podle požadavků nebo kvalifikace nepřihlíží k výkonu 

jednotlivého zaměstnance. Podnik chce navíc často finančně odměnit i další kritéria 

spojená s pracovní činností nebo s osobou, jako kvalifikaci, flexibilitu nebo týmové 

chování. Pro zohlednění toho požadavku jsou k dispozici různé formy mzdy (viz obr. 

3.3) 

 
Obr. 3.3 Formy mzdy 

 FORMY MZDY 
 

 

 

 

 

časová výkonová penzum 
mzda mzda mzda

                                                 
12 J. Koubek: Řízení lidských zdrojů úkolová mzda 
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prémiová mzda 



 

 

 

 

 
Pramen: H. Kasper, W. Mayrhofer – Personální management Řízení organizace, Linde 

nakladatelství s.r.o. 2005, str. 505 

 
 
 
 
Časová mzda 

 

Nejjednodušší formou odměňování je čistá časová mzda. V tomto případě 

vycházíme ze základní mzdy – mzda je vyplácena za časovou jednotku předem 

stanovená a neměnná odměna. Základem výpočtu jsou většinou hodiny nebo měsíc. Za 

normální pracovní dobu se zaplatí pevná odměna, která odpovídá očekávanému 

normálnímu výkonu v odpovídající jednotce času. Specifické požadavky pracovního 

místa jsou často vyrovnávány systémem příplatků. Eventuálně jsou zvlášť 

propočítávány příplatky za práci navíc.13 

Přímá vazba mezi výší mzdy a očekávaným výkonem není, ale pracovní doba 

může být chápána jako indicie výkonu. Používá se hlavně v případech, kdy pracovník 

nemá žádný vliv na rychlost práce jako u pevně nastaveného běžícího pásu. Skutečné 

podávání výkonu pracovníka musí být zajištěno technickými nebo byrokratickými 

opatřeními nebo systémem vedení, motivace tady spočívá na řídících nástrojích jako 

chvála a výtka, pohovor s pracovníkem nebo náplň práce. 

Časová mzda se nabízí také tam, kde se úmyslně nemá hledět na časový tlak, 

tedy u prací, které vyžadují především pečlivost, preciznost a šetrnost k nástroji, nebo 

v případě velkého nebezpečí. Výpočet časové mzdy je velmi jednoduchý. 

Tento typ mzdy je rozšířen především v zaměstnanecké a úřední oblasti. Zde se 

často spojuje s nějakým systémem příplatků, pomocí kterého mají být zohledněny 

rozdíly v požadavcích a s principem seniority, tedy s automaticky vyšším platem pro 

zaměstnance, kteří pracují v podniku déle. 

                                                 
13 H.Kasper, W.Mayrhofer: Personální management Řízení organizace, str. 503 
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 Nevýhodu chybějící orientace na výkon u časové mzdy lze kompenzovat 

výkonnostním příplatkem. Ten se většinou řídí podle osobního a pravidelného posudku 

výkonu provedeného nějakým posuzovatelem (nadřízeným). Přitom se posudek musí 

promítat do mzdového příplatku podle nějakého klíče diferencovaného podle různých 

kritérií jako kvalita, kvalifikace, znaky vedení a chování. Na rozdíl od prémiové mzdy, 

kde existují objektivně měřitelná výkonová kritéria – nespočívá posudek na 

bezprostředně měřitelných kritériích. V praxi pak mnozí posuzovatelé do svých 

posudků zapojují kritéria jako je služební věk, sociální faktory nebo úvahy o 

přijatelnosti ze strany posuzovaných. 

 
 

Výkonová mzda 
 
Základem výkonových mezd jsou krátkodobé a objektivně měřitelné údaje. 

Nejdůležitější a nejvíce rozšířené druhy výkonových mezd jsou úkolová mzda a 

prémiová mzda. 

 
Úkolová mzda 

 

Základní sazbou úkolové mzdy je zaplacení pracovní síly proporciálně k jejímu 

pracovnímu výkonu. Podle toho se tento druh odměny používá tam, kde se s velkou 

jednotvárností a předem stanoveným očekáváním provádějí stále se opakující práce a 

kusový výkon je ovlivnitelný vlastním úsilím jednotlivého pracovníka. Jako druhý 

předpoklad použití této formy musí platit, že pracoviště, průběh práce a pracovní postup 

jsou samy vytvořeny tak, že dostatečně vhodný a zaškolený pracovník může práci 

provádět bezchybně. Důležité je, aby pracovníkům byla poskytnuta doba na 

zapracování, během které není základnou pro výpočet mzdy očekávaný normální 

výkon, nýbrž jeho odpovídající nižší hladina. Odměňování během této doby je často 

prováděno časovou mzdou. Teprve během času je plně nasazena úkolová mzda. 

 

Výpočet úkolové mzdy 

 

První základnou pro úkolovou mzdu jsou normované časy pro kusový výkon, 

které byly vypočítány z časových studií. Normovaný čas může být rozložen na 

přípravný čas, tedy příprava práce a dodatečná úprava, a na průběžný čas.  
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Základní časy jsou součtem plánovaných časů, které jsou pro plánovaný výkon 

nutné. Započítána jsou i přerušení podmíněná průběhem práce. Ke zjištění základních 

časů jsou rozšířeny především dvě metody: metoda REFA a systémy předem určených 

časů.14 

Z celkového součtu časů – základní čas, prostojový čas a oddechový čas – je 

získán normovaný čas, který když vydělíme množstvím vyhotoveným během tohoto 

času, zjistíme normovaný čas na jednotku množství. 

 

Druhou základnou úkolové mzdy je doporučená úkolová sazba. Jedná se o 

peněžní obnos za hodinu práce, který po odpovídajícím zařazení práce směřuje do 

nějaké mzdové skupiny. Často se k tomu připojuje úkolový příplatek, takže doporučená 

úkolová sazba je vyšší než hodinová mzda. 

 

Na základě normovaného času na jednotku množství na jedné straně a 

doporučené úkolové sazby na straně druhé lze úkolovou mzdu propočítat dvojím 

způsobem: peněžní akord a časový akord.15 

 

Peněžní akord: úkolová mzda = množství * peněžní sazba                                (1) 

přičemž peněžní sazba = (doručená úkol. sazba / 60 min) * normovaný čas     (2) 

 

Časový akord: úkolová mzda = množství * normovaný čas * minutový faktor (3) 

přičemž minutový faktor = doporučená úkolová sazba / 60 min                        (4) 

 

Oba způsoby výpočtu vedou ke stejnému výsledku. Zároveň je časový akord 

dále rozšířen, protože se dá snadněji přizpůsobit mzdovým změnám. Nezávisle na 

konkrétních činnostech se tady musí měnit jen minutový faktor, zatímco u peněžního 

akordu se musí pro každou činnost nově přepočítat. 

Přednosti úkolové mzdy spočívají v jejím bezprostředním účinku na vzestup 

výkonu, pokud chápeme mzdu jako motivaci a také přináší vyšší výdělky. Výkon je 

přímo a krátkodobě ovlivňován.  

Nevýhodou je nebezpečí vyčerpání pracovníka (strhání se), což je způsobeno 

lákavou možností vyšší mzdy, tím přemírou práce, než je dlouhodobě zdravé. Jsou-li 

                                                 
14 H.Kasper, W.Mayrhofer: Personální management Řízení organizace, str. 507 
15 H.Kasper, W.Mayrhofer: Personální management Řízení organizace, str. 508 
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skutečně spotřebované časy velmi nízké, jde buď o přílišné přemáhání a musí být 

zařazeny dodatečné pauzy na zotavení, nebo normovaný čas byl nasazen příliš vysoko. 

Pak je třeba provést odpovídající koordinaci časů. Dále je při úkolové mzdě nebezpečí, 

že se při rychlejší práci sníží pečlivost. To může vést k vyšší spotřebě materiálu, vyšší 

zmetkovosti, většímu opotřebení strojů a také ke snížení kvality výroby. Spolu 

s rostoucím pracovním tlakem se zvyšuje i nebezpečí úrazu. Může vzniknout spousta 

rozporů při stanovování jednotek práce. 

Úkolová mzda se nejlépe hodí pro použití na jednotlivých pracovních místech, 

poněvadž podporuje soutěživost mezi pracovníky. 

 

Prémiová mzda 

 

Více tvůrčího prostoru než úkolová mzda nabízí prémiová mzda. Skládá se ze 

základní mzdy a z prémie, která představuje výkonnostní část mzdy. Základní mzda je 

většinou tvořena jako nároková časová mzda. Hlavní oblastí používání prémiové mzdy 

jsou práce, které jsou sice technicky zadány, ale pracovníkovi je na základě různých 

kritérií ponechán prostor pro vlastní jednání. Stejně mohou být prostřednictvím 

prémiové mzdy podpořeny zvláštní podnikové cíle.  Nejčastěji jsou základem prémie 

následující sledované prvky:16 

• Kvantita (výkonové množství) – prémie za objem výkonu: Objem výkonu se 

měří jako u úkolové mzdy, nezjišťuje se však normovaný čas, protože to je buď 

nemožné nebo velmi nákladné. 

• Kvalita (množství zmetků) – prémie za kvalitu: Odměněna je kvalita výsledků 

práce podle předem dohodnutého schématu nebo při bezzmetkovém výsledku. 

Často jsou kombinovány prémie za kvalitu a objem, aby bylo dosaženo 

optimálního poměru mezi množstvím a kvalitou. 

• Stupeň využití stroje – prémie za využití: Zavedením počítačově řízených strojů 

klesá schopnost ovlivnit vyrobené množství, naproti tomu je důležitější 

optimální využití často drahých provozních prostředků. Ovlivňující veličinou je 

zde doba chodu stroje.  

• Úspora při finančním nasazení – prémie za úspornost: Zde má být odměňováno 

šetření výrobních faktorů. 

                                                 
16 H.Kasper, W.Mayrhofer: Personální management Řízení organizace, str. 511 
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• Flexibilita v pracovním nasazení – prémie za flexibilitu: Podobně jako při 

kvalifikační odměně stojí zde v popředí co možná nejširší možnost nasazení a 

ovládnutí nejrůznějších dovedností pracovníkem.   

 

 

V praxi jsou prémie rozvíjeny vždy na základě dalších podnikových potřeb. 

Stejně často se vyskytují i metody kombinace různých prémií, které oproti 

jednoduchému sčítání praktikují komplikované bodové systémy s vážením podílů 

sledovaných veličin. V takových případech vede nedostatečná transparentnost 

prémiových systémů při zavádění prémiových mezd ke zdrženlivosti na straně 

zaměstnanců. 

K přednostem prémiového mzdového systému patří motivační účinek, který 

může být ovlivňován specifickými potřebami podniku. Vedle množství výkonu tak lze 

zohlednit i řadu dalších cílů a kombinací. Prémiová mzda se často zavádí na podporu 

strategických cílů podniku. Motivační dopady však po dosažení jistého standartu 

klesají, pokles výše prémií je ale jen těžko možný. Dalším nedostatkem jsou i větší 

náklady při vyúčtování mezd a stanovení kritérií, než jak je tomu u pouhé časové nebo 

úkolové mzdy. Tyto problémy přirozeně narůstají s komplexností aplikovaného systému 

a s počtem kritérií.  

 

 

Penzum mzda 
 

Mzda za penzum nestaví na rozdíl od výkonových forem mezd na přineseném 

výkonu, nýbrž na výkonu, který se očekává do budoucna. K základní mzdě, vztažené na 

požadavky, se nabídne za určité období fixní penzum, které spočívá na výkonových 

charakteristikách jako množství, kvalita, úspora nebo využití provozních prostředků. 

Výše tohoto penza bude teprve s časovým zpožděním přizpůsobena k eventuální stabilní 

změně výkonu. Mzda za penzum se vyskytuje v různých variantách.  

Může se jednat o programovou mzdu, která je rozšířena v malovýrobě. 

Předpokládá pevnou mzdu za určitou časovou jednotku, při splnění pevně zadaného 

pracovního úkolu. Při nedodržení úkolu nemožno mzdu procentuálně krátit, avšak za 

urychlení pod normovaný čas není realizováno žádné zvláštní ohodnocení. Přednost této 

formy mzdy spočívá v jistém pevném výdělku pracovníka při plnění úkolu. Nevýhodou 
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pro zaměstnance je rizikovost výdělku při neplnění programu, stejně tak náklady při 

zjišťování a udržení plánovaných časů. 

Častou formou jsou také smluvní mzdy, u nichž se nadřízený a pracovník 

dohodnou individuálně na omezeném časovém prostoru, na určitém výkonu a za to 

pevné mzdě. Po uplynutí smluvené doby je domluvena nová smlouva. Bezprostřední 

vztah mezi výkonem a výdělkem neexistuje. Předností pro zaměstnance je zajištěný 

příjem po delší období, stejně jako garantovaná mzda za výkon, který ještě bude 

přinesen.  

3.4.2.2 Příplatky ke mzdě 
 

Příplatky ke mzdám mohou být buď povinné, které jsou uvedeny v právních 

normách, nebo se může jednat o příplatky nepovinné. Může se jednat například o 

příplatek na dopravu do zaměstnání, příplatky na oděv, příplatky na ubytování apod. 

 

Mezi povinné příplatky patří:17  

 

• Příplatek za práci přesčas 

 

Za dobu práce přesčas přísluší zaměstnanci dosažená mzda a příplatek ve výši 

25 % průměrného výdělku nebo náhradní volno, dohodnou - li se takto obě smluvní 

strany. Náhradní volno se poskytuje v rozsahu práce konané přesčas, za kterou se 

neposkytuje příplatek. Sazba 25% příplatku k dosažené mzdě je stanovena jako 

minimální, zaměstnavatel však může zvolit i vyšší sazbu.  

• Mzda a náhrada mzdy za svátek 

 

Za dobu práce ve svátek náleží zaměstnanci dosažená mzda a náhradní volno 

s náhradou mzdy ve výši průměrného výdělku v rozsahu práce konané ve svátek. 

Zaměstnavatel se však může se zaměstnancem dohodnout i na poskytnutí příplatku ve 

výši minimálně 100 % průměrného výdělku místo náhradního volna. 

 

• Příplatek za práci v noci 

 
                                                 
17 Zákoník práce § 114 - § 118 
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Příplatek za práci v noci činí nejméně 20 % průměrného hodinového výdělku. 

Prací v noci se rozumí práce vykonávaná v období od 22.00 hodin do 6.00 hodin. 

Příplatek náleží zaměstnanci za každou odpracovanou hodinu v noci. 

 

• Příplatek za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém pracovním prostředí 

 

Zaměstnancům pracujícím ve ztíženém a zdraví škodlivém pracovním prostředí 

přísluší za každou odpracovanou hodinu v tomto prostředí příplatek ve výši nejméně  

5 % základní sazby minimální mzdy za měsíc. Jedná se o práci s vysokou prašností, 

chemickými škodlivinami, vibracemi, ionizujícím zářením, práce v infikovaném 

prostředí apod. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24 
 



 
 

 
 
 
 
 
 

4  Charakteristika akciové společnosti CEBES a.s. 
 

Společnost CEBES a.s. byla založena 28.6.1999 zápisem do obchodního 

rejstříku jako Sběrací ústrojí a.s., 2.6.2004 však došlo ke změně názvu společnosti na 

CEBES a.s. Její sídlo se nachází v Brumově-Bylnici č.p. 866, okres Zlín. Firma 

navazuje významnou částí své produkce na více než šedesátiletou tradici výroby 

komutátorů, kartáčových držáků a sběracích kroužků firmy MEZ Brumov, která byla 

založena v roce 1947.  

 

 

Společnost CEBES a.s. je ryze česká společnost zabývající se výrobou sběracích 

ústrojí elektrických strojů točivých. Je především výrobním závodem. Roční objem 

výroby je 11 mil. €. Výrobky organizace se prodávají hlavně na český a německý trh. 

 

CEBES a.s. je právnickou osobou pro podnikatelskou činnost. Je způsobilá 

vlastními úkony nabývat práv a zavazovat se. Za porušení svých závazků a jiných 

povinností ručí celým svým majetkem. Právní subjektivitu má společnost jako celek. 

Vnitřní útvary nemají právní subjektivitu. 

 

Posláním organizace je uspokojování potřeb a přání zákazníků výrobou: 

• sběracích ústrojí elektrických strojů točivých  

a poskytováním služeb v oblastech: 

• povrchové úpravy kovů, 

• oprav a renovací starších sběracích ústrojí elektrických strojů točivých. 
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CEBES a.s. vyrábí: 

• lisované komutátory, vhodné pro použití v automobilovém průmyslu (spouštěče) 

a pro motory manipulační techniky (vysokozdvižné vozíky), 

• lisované komutátory SUKaT, které se používají ve vysoce mechanicky a tepelně 

namáhaných motorech manipulační techniky, 

• kartáčové držáky v provedení s tažnou, spirálovou a svinovací pružinou včetně 

provedení kartáčových držáků na nosných kruzích z duroplastů, 

• šroubené komutátory, vhodné především pro náročné hutní a trakční pohony 

(tramvaje, lokomotivy apod.), 

• sběrací kroužky, které mají uplatnění jak v automobilovém průmyslu 

(alternátory), tak i v generátorech větrných elektráren, 

• kroužkové sběrače pro nízké napětí, pro vysoké napětí, a také kombinované. 

 

 

Podnik se nachází v oblasti, která je postižena nedostatkem pracovních míst. 

Proto není pro firmu problém získat na případné uvolněné pracovní místo nového 

zaměstnance. Zároveň poloha společnosti zajišťuje dostatečnou variabilitu pro 

výhodnou distribuci produkovaných výrobků na trhy německy mluvících zemí a zemí 

střední Evropy. 

 
Obr. 4.1 Geografická poloha společnosti 
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4.1  Organizační uspořádání společnosti 
 

Ve společnosti se rozlišují tyto organizační stupně: 

 útvar 

 oddělení 

V podniku CEBES a.s. jsou ředitelem určeny tyto odborné činnosti: 

• ekonomické 

• řízení jakosti 

• marketing a prodej 

• řízení výroby a zásobování 

• technické 
 

 

Organizační struktura společnosti je funkcionální (viz Příloha 2). Nejmenší 

organizační jednotkou ve společnosti je organizační útvar. Organizační útvar je 

organizační celek, který byl zřízen za účelem výkonu určitých činností bez ohledu na 

důležitost, velikost, náplň činnosti nebo podřízenost a začlenění v organizační struktuře. 

 

4.2  Struktura pracovních sil 
 

V organizaci pracuje 170 zaměstnanců, z toho 37 technicko-hospodářských 

pracovníků. V celkovém počtu zaměstnanců je 109 mužského pohlaví a 61 ženského. 

 
Graf 4.1 Struktura zaměstnanců z hlediska pohlaví 

 
 

 

Struktura pracovních sil z hlediska vzdělanosti: 
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Zaměstnanci se vzděláním - základním……………………0,59% 

  - středním……………………...74,71% 

  - vyšším a vysokoškolským…...24,7% 

Vzdělanostní struktura zaměstnanců je velmi dobrá, organizace disponuje dostatečným 

počtem jak kvalifikovaných výrobních dělníků, tak i vysokoškolsky vzdělaných 

manažerů. 
 

 

 

Graf 4.2 Struktura zaměstnanců z hlediska vzdělání 

 
 

Rozdělení struktury pracovních sil dle věku vypadá následovně: 

Zaměstnanci  - do 25 let věku……….5,9% 

 - do 39 let věku……….40,1% 

 - do 59 let věku……….51,6% 

 - do 65 let věku……….2,4% 

Z rozvrstvení dle věku by se mohla zdát určitá tendence „stárnutí“ zaměstnanců. Je to 

dáno tím, že firma propouští pracovníky jen, když je to nezbytně nutné. Firma si totiž 

nejvíce cení znalostí a zkušeností zaměstnanců nabytých na pracovišti. Přijímáni jsou 

pouze pracovníci s potřebnou kvalifikací a zkušenostmi.  

 

4.3 Personální politika organizace 
 

Společnost nemá zřízen personální útvar, takže veškeré personální činnosti 

provádí jednotliví vedoucí útvarů ve spolupráci s EÚ a vedením organizace: 

• plánuje požadavky na personální obsazení jednotlivých pracovních pozic a 

požadovaný počet dělníků k zajištění výrobního plánu 

28 
 



• plánuje a provádí nábor zaměstnanců, pokud nelze požadovanou pozici naplnit 

z vlastních zdrojů 

• shromažďuje a dokumentuje požadavky na odbornou způsobilost zaměstnanců 

v IMS, odpovídá za aktuálnost popisů pracovních činností svých podřízených 

• na základě pravidelného hodnocení zaměstnanců zpracovává plán školení na 

začátku každého kalendářního roku, organizačně zabezpečuje vzdělávání, 

výcvik a jeho hodnocení pro splnění těchto potřeb 

• koordinuje proces hodnocení zaměstnanců, jejich rozvoje a kariérního růstu 

Jedním z možných nástrojů personální činnosti je vhodná a včasná 

informovanost zainteresovaných zaměstnanců. Společnost má zaveden svůj systém 

pracovních porad na různých úrovních a v různých intervalech. Klasické pracovní 

porady, týkající se běžných provozních otázek, se konají jednou týdně na úrovni 

vedoucích a vedení. Vedoucí dále přenášejí tyto informace na své podřízené.  

 

Pracovní doba 

Pracovní týden je pětidenní a délka pracovní doby činí 37,5 hodiny týdně. 

Jednotlivé rozvrhy pracovní doby se liší podle daných pracovních pozic, ale většinou je 

práce prováděna v rámci 3směnného provozu. Zaměstnavatel poskytuje zaměstnanci 

pracovní přestávku na jídlo a oddech v trvání 30 minut po 4,5 hodinách nepřetržité 

pracovní doby. 

 

Dovolená a pracovní volno 

Dovolená na zotavenou a pracovní volno se poskytuje za podmínek stanovených 

v Zákoníku práce. Základní výměra se zvyšuje o jeden týden a činí pět týdnů v  roce. 
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5 Analýza současného stavu odměňování a motivace zaměstnanců 
 
 

Všechny povinnosti, práva a případné výhody materiálního či jiného charakteru, 

vznikají pro každého zaměstnance při jeho vzniku pracovního poměru. Veškeré 

náležitosti související s pracovním poměrem jsou zakotveny v platné kolektivní 

smlouvě. Její úpravy pro příští období jsou předmětem kolektivního vyjednávání mezi 

vedením organizace a zaměstnanci této organizace prezentované zástupci odborové 

organizace. Pracovně – právní vztahy se řídí obecně závaznými právními předpisy tj. 

Zákoníkem práce, kolektivní smlouvou a interními předpisy. 
 

Základní mzdovou formou je časová mzda. Podnik používá pro odměňování  

12-ti stupňový tarifní systém, kde týdenní pracovní doba činí 37,5 hodin. 

Mzda, která přísluší zaměstnancům za vykonanou práci, se skládá ze dvou 

složek: 

• z pevné složky (základní mzda), která se odvíjí od přidělené profese 

zaměstnance v podniku 

• z pohyblivé složky (prémie, odměny), která je stanovena a poskytována podle 

množství a kvality odvedené práce a na základě subjektivního hodnocení 

nadřízených. 

 

5.1 Mzdová oblast 
 

Výplata mzdy 

Výplata mzdy se provádí v pracovní době a na pracovišti. V případě, že o to 

zaměstnanec požádá, provádí se bezhotovostně na osobní účet zaměstnance u jím 

zvoleného bankovního ústavu, jehož název a číslo účtu písemně sdělí zaměstnavateli.  
 

5.1.1 Mzdové tarify 
 

Zaměstnanci jsou v rámci podniku pro účely odměňování rozděleni do dvou 

skupin: 
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a) zaměstnanci technicko-hospodářských funkcí, 

b) zaměstnanci dělnických profesí. 

ad a) Zaměstnanci technicko-hospodářských funkcí 

 

Zaměstnavatel zařazuje jednotlivé pracovníky do tarifních stupňů podle druhu 

práce, kvalifikace, délky praxe, náročnosti a složitosti vykonávané práce. Pro 

zaměstnance je nároková měsíční mzda ve výši spodní hranice příslušného tarifního 

stupně. Základní měsíční tarifní sazby jsou uvedeny v tabulce č. 5.1. 

Konkrétní výše základní mzdy se většinou přiznává na základě návrhu 

nadřízeného technicko-hospodářského pracovníka, který musí být odsouhlasen vedením 

společnosti. Výše základní mzdy může být zaměstnanci upravena na základě jím 

dosahovaných celkových pracovních výsledcích. O tomto rozhodnutí musí být 

zaměstnanec písemně informován. 

 

ad b) Zaměstnanci dělnických profesí 

 

Zaměstnancům dělnických profesí společnost přiznává hodinové tarifní mzdy. 

Základní mzda těchto zaměstnanců odpovídá v příslušném zúčtovacím období součtu 

odpracovaných hodin normované práce vynásobených příslušnou hodinovou tarifní 

sazbou.  

I zde jsou zaměstnanci začleňováni do příslušných tarifních stupňů podle stejné 

procedury jako u THP.  

 
Tabulka č. 5.1 Mzdové tarify 

Tarifní stupeň Sazba v Kč za 
hodinu 

Sazba v Kč za 
měsíc 

- - - 
- - - 
3. 54 8600 
4. 58 9200 
5. 64 9700 
6. 68 10500 
7. 74 11300 
8. 80 12200 
9. 86 13200 

10.   14600 
11.   16100 
12.   17900 
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Pramen: Kolektivní smlouva společnosti CEBES a.s. 

5.1.2 Mzdové příplatky 
 

Vyplácení příplatků vychází ze zákona a jejich minimální výši nemůže 

zaměstnavatel ovlivnit. Tyto příplatky slouží zejména k ocenění práce, vykonávané ve 

zvláštních pracovních podmínkách. Plnění povinných příplatků je povinné bez ohledu 

na hospodářský výsledek společnosti. 

 

Příplatek za práci přesčas 

Příplatek za práci přesčas poskytuje zaměstnavatel zaměstnanci ve výši 25 % 

průměrného výdělku, čímž se rozumí průměrný výdělek pro pracovněprávní účely. 

Zaměstnavatel může na základě dohody poskytnout zaměstnanci náhradní volno, a to za 

1 hodinu práce přesčas 1 hodinu náhradního volna. 

 

Příplatek za práci ve svátek 

Za práci ve svátek přísluší zaměstnanci příplatek ve výši 100 % průměrného 

výdělku, pokud za tuto práci ve svátek nečerpal náhradní volno. 

 

Příplatek za práci v noci 

Tento příplatek přísluší zaměstnanci za práci odpracovanou v době mezi 22.00 

hodinou a 06.00 hodinou. Příplatek ve výši 15 Kč obdrží za každou odpracovanou 

hodinu v noci.  

 

Příplatek za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém prostředí 

Daný příplatek se přiznává s ohledem na obvyklou míru ztěžujících vlivů při 

výkonu práce.  Zaměstnanci pak přísluší příplatek ve výši 8 Kč/hod.  

 

5.1.3 Prémie a mimořádné odměny 
 
Prémie 

Prémie představují v podniku formu mzdy, která má motivační charakter. Tato 

dodatková mzda se vztahuje na všechny zaměstnance společnosti a je vyplácena ve 

formě kolektivní prémie. 
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Výše přídělu je závislá na procentním plnění plánu tržeb daného měsíce. Prémie 

jsou vypláceny měsíčně z nákladových mezd. 

Mimořádné odměny 

Mimořádné odměny jsou vypláceny jako kolektivní i individuální za splnění 

mimořádných a jednorázových úkolů, které kladly výrazně vyšší nároky na pracovní 

schopnosti zaměstnanců. 

Mimořádné prémie nejsou formalizovány a jsou uskutečňovány podle 

subjektivního návrhu nadřízeného pracovníka. 

 

 

5.2 Zaměstnanecké výhody 

 

Součástí systému odměňování ve společnosti CEBES a.s. jsou i zaměstnanecké 

výhody, které jsou poskytovány převážně všem zaměstnancům. Jejich poskytování není 

upraveno konkrétním předpisem ani neexistují pravidla, která by jejich užívání 

usměrňovala. 

 

Životní pojištění 

Zaměstnavatel hradí část pojistného za zaměstnance na jeho soukromé životní 

pojištění na základě smlouvy uzavřené mezi zaměstnancem a pojišťovnou. 

 

Příspěvek na stravování 

Zaměstnavatel přispívá všem zaměstnancům na stravování příspěvkem ve výši 

55% ceny jednoho hlavního jídla v průběhu jedné odpracované směny formou poukázek 

SYAS (cena poukázky je 80 Kč) a to za předpokladu odpracování více než 5 hodin za 

směnu. 

 

Poskytování pracovního oblečení 

Zaměstnavatel poskytuje všem dělníkům pracovní oblečení, což zvyšuje 

bezpečnost práce a také podporuje loajalitu zaměstnanců a souvisí s image společnosti. 

 

Nealkoholické nápoje 
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K dispozici jsou všem zaměstnancům na pracovišti barely s pitnou vodou či 

sycenou vodou s různými sladkými příchutěmi. 

 

Prodej chlazených potravin za zvýhodněnou cenu 

Zaměstnavatel hradí část ceny nabízených produktů z chlazeného boxu, který je 

umístěn na pracovišti. Jedná se zejména o bagety a jiné připravené potraviny. 

 

Ostatní zaměstnanecké výhody 

 

Poskytování odměn při dosažení věku 50 let 

Při dovršení 5-ti a více let odpracovaných v CEBES a.s., obdrží zaměstnanec 

finanční odměnu. Výplata těchto odměn sleduje ocenění dlouhodobé práce 

zaměstnanců. Výše odměn není nároková. 

 

Vedoucí zaměstnanci mají navíc k dispozici mobilní telefon a v případě výjezdu 

na služební cestu i firemní automobil. 

 

 

5.3 Dotazník pro zaměstnance 

 

V minulé části své práce jsem se zabýval popisem současného stavu odměňování 

zaměstnanců používaného v organizaci CEBES a.s. 

Při popisu jsem vycházel z materiálů získaných na ekonomickém útvaru a 

sekretariátu ředitele, kde mi byly poskytnuty všechny dostupné dokumenty upravující 

odměňování pracovníků. 

Na základě teoretických poznatků z odborné literatury a poskytnutých informací 

jsem si mohl vytvořit vlastní náhled a názor na používaný systém odměňování. 

Abych si ověřil spokojenost zaměstnanců s tímto systémem a také jeho 

odpovídající účinnost, zvolil jsem metodu dotazníkového šetření, která vhodně 

napomůže zjistit nedostatky a bude následně nápomocná při návrhu závěrečných 

doporučení. 
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Dotazník (viz Příloha 1) obsahuje celkem 14 uzavřených otázek, z čehož 

poslední dvě otázky se týkají pohlaví a věku dotazovaného. U prvních tří otázek jsem 

sledoval, jestli výkon a kvalifikace zaměstnanců jsou náležitě odměňovány. Podle 

vyjádření vedení firmy je hladina průměrných mezd na optimální úrovni.  

Otázkou č. 4 jsem chtěl ověřit, jestli jsou zaměstnanci dostatečně informováni o 

systému odměňování a dále zda je tento systém v očích pracovníků spravedlivý (otázka 

č. 5).  

Odměny ve firmě by měly být rozdělovány na základě dosahovaných výkonů 

jednotlivých pracovníků. Zda tomu tak skutečně je, mohli respondenti vyjádřit u otázky 

č. 6 a naopak, zda jsou postihovány za případnou nekvalitní práci u otázky č. 7.  

Otázka č. 8 je směřována ke zjištění, do jaké míry vedoucí pracovníci využívají 

pochvaly podřízených jako motivačního prvku.  

Jelikož výkon pracovníka do určité míry ovlivňuje pracovní prostředí a vztahy 

mezi zaměstnanci, otázkou č. 9 jsem se snažil zjistit aktuální pracovní vztahy na 

pracovišti mezi zaměstnanci útvaru řízení výroby a jejich přímými nadřízenými.  

Otázka č. 10 se zabývá skutečností, zda jsou pracovníci o zaměstnaneckých 

výhodách, které organizace CEBES a.s. poskytuje, dostatečně informováni a zda jim 

současná skladba vyhovuje (otázka č.11).  

U otázky č. 12 jsem chtěl ověřit, zda jsou zaměstnanci případně natolik 

nespokojeni se svým zaměstnáním, že uvažují o odchodu ze společnosti. 

Poslední dvě otázky se týkají pohlaví a věku dotazovaného. 

 

Zvoleným dotazníkem jsem chtěl ověřit, jestli je alespoň pro 70 % pracovníků 

současný systém spravedlivý. Dále zda jsou alespoň podle 80 % zaměstnanců odměny 

rozdělovány na základě dobrého výkonu. 

 

Výběrovým souborem pro mé dotazníkové šetření se stali zaměstnanci zařazení 

do útvaru řízení výroby. V útvaru řízení výroby pracuje celkem 42 dělníků a 3 vedoucí 

zaměstnanci. Sestavený dotazník jsem rozdal 30 pracovníkům a 3 vedoucím 

zaměstnancům. Výběr byl náhodný v rámci útvaru řízení výroby. Vrátilo se mi celkem 

28 dotazníků od dělníků a 3 od vedoucích zaměstnanců. Lze tedy usoudit, že zkoumaný 

vzorek pracovníků představuje názor většiny zaměstnanců útvaru.  
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5.3.1 Výsledky dotazníku 

 

Otázka č. 1: Jste spokojen/a s výší mzdy, je úměrná Vaší kvalifikaci a úsilí? 

Ze všech dotazovaných celkem 42% bývá někdy nespokojeno s výší své mzdy. 

Dokonce 26% zaměstnanců si myslí, že získaná mzda neodpovídá jejich kvalifikaci a 

odváděné práci. To znamená, že více jak polovina dotazovaných alespoň někdy 

pochybuje o tom, zda by neměly být ohodnoceni lépe. S výší své mzdy je spokojena 

pouze třetina zaměstnanců. 
Graf 5.1 Jste spokojen s výší mzdy, je úměrná Vaší kvalifikaci a úsilí? 

 

 
 

Otázka č.2: Domníváte se, že vyšší pracovní výkon by Vám přinesl vyšší odměnu? 

Celkem 45 % z dotazovaných se domnívá, že by svým zvýšeným výkonem 

dosáhli vyšší odměny. Asi třetina (36%) zaměstnanců si není jistá, zda by zvýšený 

výkon měl pozitivní vliv na jejich mzdu. Téměř pětina dělníků si myslí, že ani zvýšený 

pracovní výkon by jim vyšší mzdu nepřinesl. 

 
Graf 5.2 Domníváte se, že vyšší pracovní výkon by Vám přinesl vyšší odměnu? 
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Otázka č.3: Motivuje Vás při práci výše Vaší mzdy? 

Více jak polovina (61%) dotazovaných zaměstnanců je při práci motivována 

svou mzdou. U dalších 26% má mzda také určitý vliv na motivaci při práci. Zbývající 

zaměstnanci nepovažují svou mzdu za důležitou vzhledem k motivaci k práci.  

Pro 91 % žen je mzda hodně důležitým motivačním faktorem (viz graf 5.4) U 

mužů není situace natolik jednoznačná. 5 % mužů není motivováno mzdou vůbec a 

dalších 10 % téměř vůbec. 
 

 

Graf 5.3 Motivace mužů výší mzdy při práci 

 

 

 
Graf 5.4 Motivace žen výší mzdy při práci 

 

 

 

 

Otázka č.4: Jste dostatečně informován/a o systému odměňování ve Vaší 

společnosti? 

Z mého dotazníku vyplývá, že většina zaměstnanců (84%) je dostatečně 

informována o systému odměňování ve firmě. Tyto informace jsou zaměstnancům 
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poskytovány při zahájení pracovního poměru. Zbývajících 16 % se pravděpodobně 

domnívá, že by o systému odměňování měli být informování mnohem podrobněji. 

 
Graf 5.5 Jste dostatečně informován/a o systému odměňování ve Vaší společnosti? 

 

 
 

 

Otázka č.5: Myslíte si, že je současný systém odměňování spravedlivý? 

Z odpovědí vyplývá, že současný systém odměňování se více než polovině 

respondentů (58%) jeví jako spravedlivý. Třetina dotázaných se nedokáže rozhodnout, 

zda je systém spravedlivý a 10% zaměstnanců si myslí, že nikoliv. 

Ke kritickému pohledu na spravedlnost současného systému se přiklánějí v 18 % 

ženy a v 5 % muži. Přesně polovina mužů je přesvědčena, že podle současného systému 

jsou odměňování spravedlivě. 

 
Graf 5.6 Pohled mužů na spravedlnost systému odměňování 

 
 

Graf 5.7 Pohled žen na spravedlnost systému odměňování 
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Otázka č. 6: Jsou odměny na Vašem pracovišti rozdělovány objektivně? 

S rozdělováním odměn je spokojeno 81 % zaměstnanců a dalších 13% se také 

přiklání k názoru, že rozdělování odměn je objektivní. Pouze 6% si myslí, že nejsou 

odměny rozdělovány podle pravidla “za dobrý výkon dobrá odměna”. Z tohoto usuzuji, 

že odměny jsou ve firmě skutečně přidělovány jednotlivým pracovníkům podle jejich 

zásluh. 

 
Graf 5.8 Jsou odměny na Vašem pracovišti rozdělovány objektivně? 

 

 
 

 

Otázka č. 7: Postihuje Vás nadřízený za nekvalitně odvedenou práci snížením 

prémií? 

Ze získaných odpovědí vyplývá, že většina zaměstnanců 90% není postihována 

snižováním prémií za případnou nekvalitně odvedenou práci. Pouze 7% má pocit, že 

jim jejich nadřízení snižují prémie za nekvalitní práci. Zbývající 3% nedokázali 

posoudit, jaký vliv má nekvalitní práce na výši jejich prémií. 

 
Graf 5.9 Postihuje Vás nadřízený za nekvalitně odvedenou práci snížením prémií? 
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Otázka č. 8: Dostává se Vám pochvaly od nadřízeného za dobře odvedenou práci? 

Z odpovědí na tuto otázku, lze zřetelně vyvodit míru angažovanosti vedoucích 

pracovníků na motivaci svých podřízených. Necelá třetina (26%) dotazovaných se 

pravidelně dočká pochvaly za dobře odvedenou práci. 29% zaměstnanců obdrží 

pochvalu od nadřízeného jen občas, a celkem 45% zaměstnanců nebylo doposud 

pochváleno vůbec.  

Častěji jsou chváleny ženy (55 %), zatímco z mužských respondentů je 

pravidelně chváleno pouze 10 % (viz graf 5.10 a graf 5.11).  
 

Graf 5.10 Jsou muži chváleni za odvedenou práci? 

 

 
 

 

Graf 5.11 Jsou ženy chváleny za odvedenou práci? 

 

 

 

Otázka č.9: Jak hodnotíte pracovní vztahy na pracovišti mezi zaměstnanci a 

přímými nadřízenými? 

Vztahy mezi pracovníky a jejich nadřízenými jsou podle získaných odpovědí na 

dobré úrovni. 23% zaměstnanců je charakterizovalo jako velmi dobré a dalších 61% 

jako dobré. Jako problémové a velmi špatné se jeví pro 16% dotazovaných.  
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Odpovědi mužů a žen na otázku vztahů se svými nadřízenými se téměř neliší. 

Z výsledků je zřetelný mírně optimističtější pohled žen. 

 
Graf 5.12 Vztahy mezi zaměstnanci a přímými nadřízenými z pohledu mužů 

 

 
 

 

Graf 5.13 Vztahy mezi zaměstnanci a přímými nadřízenými z pohledu žen 

 

 

 

 

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

87 % pracovníků ví o všech zaměstnaneckých výhodách poskytovaných 

společností CEBES a.s. 13% zaměstnanců je o těchto výhodách informováno jen 

částečně. Nenašel se žádný zaměstnanec, který by o svých výhodách vůbec nevěděl. 

 
Graf 5.14 Víte, jaké zaměstnanecké výhody Vám společnost poskytuje? 
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Otázka č. 10: Vyhovuje Vám skladba poskytovaných výhod? 

Se současnou skladbou poskytovaných výhod je spokojeno 42% dotazovaných 

pracovníků, dalším 45% vyhovuje tento systém výhod jen částečně. Zbývajících 13% je 

celkově nespokojeno a ocenili by určité změny ve stávajícím systému.  

Většina mužů vyjádřila svou nespokojenost se stávajícími výhodami (viz graf 

5.15). Naopak ženy jsou z větší poloviny spokojeny. 

 

 
Graf 5.15 Spokojenost mužů se skladbou zaměstnaneckých výhod 

 

 
 

 

Graf 5.16 Spokojenost žen se skladbou zaměstnaneckých výhod 

 
 

 

Otázka č. 12: Uvažujete o odchodu z této společnosti? 

Z dotazovaných pracovníků je 84% spokojeno se svou současnou prací a 

neuvažuje o změně pracoviště. Jejich věkové rozložení je většinou v rozmezí 31 – 40 

let. Naopak mladší zaměstnanci (do 30 let) občas o odchodu ze společnosti přemýšlejí.  
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Graf 5.17 Uvažujete o odchodu z této společnosti? 

 

 

 

Otázka č. 13: Vaše pohlaví 

Dotazník zodpovědělo z dělníků 1O žen a 18 mužů, z vedoucích pracovníků 1 

žena a 2 muži.  

 

Otázka č. 14: Jaký je Váš věk? 

Většina respondentů z útvaru řízení výroby dosahovala věku v rozmezí 31 až 50 

let (viz graf 3.15), což odpovídá i celkovému složení zaměstnanců tohoto útvaru. 

 
Graf 5.18 Věková struktura dotazovaných 

 

 
 

5.3.2 Analýza získaných dat 
 

Ze zodpovězených dotazníků jsem vyvodil několik skutečností týkajících se 

motivace a systému odměňování v organizaci CEBES a.s. 

S výší své mzdy je spokojena pouze třetina respondentů, zatímco zbývající 

občas uvažují nad tím, zda by za své výkony a kvalifikaci neměli být odměňováni lépe. 
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Tento ukazatel by měl být varující, protože pro 61% respondentů je výše jejich mzdy 

důležitá jako motivační faktor k pracovnímu výkonu. Průměrná mzda výrobních dělníků 

v organizaci CEBES a.s. je 11 962 Kč. V porovnání s průměrnou hodnotou v ČR, která 

činí 15 731 Kč v daném oboru, se jedná o zřetelný nepoměr. Je to do jisté míry 

ovlivněno i geografickým umístěním firmy a situací na regionálním trhu práce. Přestože 

jsou tedy zaměstnanci odměňováni méně než by očekávali, jsou ochotni pracovat i za 

stávající mzdy, jelikož výběr pracovních míst je velmi omezen. 

Vedení se snaží každého nově příchozího zaměstnance podrobně seznámit se 

systémem odměňování, což vyplývá i z dotazníků, kde většina zaměstnanců 

odpověděla, že je informována dostatečně. Určitý podíl na poskytovaných informacích 

mají také aktivní odbory. Přesto se našlo 16 % pracovníků domnívajících se, že jim není 

poskytováno dostatečné množství informací o fungování stávajícího systému. 

Rozdělování odměn by se mělo odrážet od kvalitních výkonů zaměstnanců. 

Podle většiny respondentů je tento způsob skutečně praktikován a jeví se jim jako 

objektivní. Někteří jedinci si bohužel myslí, že jsou odměny rozdělovány podle faktorů, 

které nemají s pracovním výkonem nic společného. 

Pochvala za odvedenou práci určitě působí pozitivně na motivaci zaměstnanců. 

Proto je velmi zarážející zjištění, že pouze 26 % pracovníků je pravidelně chváleno za 

svůj výkon. Téměř polovina respondentů pochvalu nedostává vůbec, což určitě snižuje 

jejich motivaci a určitým způsobem vyjadřuje nezájem vedoucích pracovníků o práci 

svých podřízených. 

S tímto také souvisejí vztahy mezi nadřízenými a podřízenými. Pouze 23 % 

pracovníků je zhodnotilo jako velmi dobré. Pro většinu jsou spíše na dobré úrovni a 

16% zaměstnanců je vidí jako velmi špatné. 

Pozitivem z dotazníku je dobrá informovanost, co se týká poskytování 

zaměstnaneckých výhod. Přesto současné složení zaměstnaneckých výhod vyhovuje 

42%. Zbývající zaměstnanci by uvítali zásadní změny v současném systému 

zaměstnaneckých výhod. 

Dobrou zprávou pro management organizace je, že žádný z respondentů se 

v nejbližší době nechystá firmu opustit. 

 

Pomocí dotazníků jsem zjistil, že hypotéza týkající se spravedlnosti systému 

odměňování se nepotvrdila, protože jako spravedlivý se jeví pouze pro 58 % 

zaměstnanců. Hypotéza ohledně odměn závislých na výkonu zaměstnance se potvrdila, 
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neboť se celkem 81 % dotazovaných vyjádřilo, že jsou odměňováni podle 

dosahovaných výkonů.
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6  Návrhy a doporučení na zlepšení  

 

Na základě provedené analýzy systému odměňování a motivace společnosti  

CEBES a.s. jsem dospěl k názoru, že v organizaci převládá tradiční přístup 

k odměňování. Zaměstnanci mají tedy stanovenou základní hodinovou či měsíční mzdu, 

kterou doplňuje nepřímá složka odměny ve formě prémií, příplatků, náhrad a 

zaměstnaneckých výhod. 

 

Dotazníkové šetření bylo provedeno pouze u analyzovaného útvaru řízení 

výroby. 

 

Cílem odměňování by mělo být vytvoření takového systému, který bude 

umožňovat spravedlivou kompenzaci za odvedenou práci, bude zaměstnanci chápán 

jako spravedlivý a zároveň bude mít motivační a stimulační funkci. K tomu by měl 

přispět návrh následujících změn, kterými reaguji na zjištěné nedostatky systému 

odměňování. 

 

6.1 Odměňování zaměstnanců v závislosti na pracovním výkonu 

 

Odměňování zaměstnanců patří ve společnosti CEBES a.s., mezi nejsilněji 

působící motivační faktory. Výší mzdy je motivováno 87 % dotazovaných pracovníků, 

přesto však není faktorem, který by dokázal motivovat pouze sám o sobě. 

Jelikož průzkum ukázal, že ve společnosti panuje spokojenost s výší mzdy 

pravděpodobně pouze mezi třetinou zaměstnanců, je tudíž zřejmé, že zaměstnavatel a 

zaměstnanci mají rozdílné zájmy ohledně mezd. Zaměstnavatel se snaží o snižování 

nákladů, jejichž součástí jsou i mzdy zaměstnanců. Naopak zaměstnanci mají zájem na 

růstu mzdy, aby mohli lépe uspokojovat své potřeby. Pokud chce společnost udržet své 

náklady na stávající úrovni, není pro ni v současnosti únosné mzdy svým zaměstnancům 

zvýšit. Pokud by případně došlo k plošnému zvýšení mezd, nemělo by to z motivačního 

hlediska velký význam, poněvadž by byli zvýhodněni i ti pracovníci, kteří podávají 
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nižší výkon. Proto bych navrhoval zpracování řádu prémií a mimořádných odměn, 

v němž by byla pevně stanovena možnost diferenciace, která by odrážela skutečný 

pracovní výkon a další důležité proměnné. Podkladem pro udělování mimořádných 

odměn by mohlo být bodové hodnocení zaměstnanců podle tabulky č. 5.1. Toto 

hodnocení by prováděli vedoucí zaměstnanci vždy na konci čtvrtletí. Kritéria pro 

hodnocení by mohla být následující: 

• minimalizace počtu zmetků, 

• objem zpracovaných výrobků nad rámec normy, 

• zvýšení hospodárnosti při využívání surovin, materiálů nebo energie, 

• efektivní vyřešení technicky náročných úkolů, 

• zabránění haváriím a odstranění jejich následků. 

 

Tabulka č. 6.1 Odměny podle dosaženého počtu bodů 

Celkový počet 
bodů Odměna v % z průměrné roční mzdy 

 0 - 5 0 
 6 - 10  1 - 5 

 11 - 15  6 - 10 
 16 - 20  11 - 15 
 21 - 25  16 - 20 

 

Vedoucí pracovník by podle stanovených kritérií zhodnotil dosažené výsledky a 

za každé kritérium by odměňovanému zaměstnanci přiřadil 0-5 bodů. Za celkový součet 

bodů by byla zaměstnanci vyplacena odpovídající odměna. Odměny doporučuji 

vyplácet bezprostředně na konci čtvrtletí, za něž se odměna bude poskytovat. 

V opačném případě odměna ztratí svůj motivační účinek. 

 

6.2 Pracovní vztahy a informovanost 

 

Organizace by měla zaměstnancům poskytnout takové pracovní prostředí, ve 

kterém by se cítili bezpečně, důležitě a ve kterém by se necítili pouze jako podřízení, ale 

také jako spolupracovníci. Dobré prostředí přispívá k pracovní pohodě a ta přispívá i ke 

zvýšení efektivnosti. 
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Oblast pracovních vztahů je nesmírně důležitá, neboť vytváří celkovou 

atmosféru v podniku a ovlivňuje chování zaměstnanců. Na jaké úrovni jsou vztahy mezi 

pracovníky a jejich nadřízenými měli možnost zaměstnanci vyznačit v mém dotazníku. 

Celkem 16 % dotazovaných je zhodnotilo jako špatné. Myslím si, že by vedoucí 

pracovníci měli brát své podřízené jako rovnoprávné partnery, naslouchat jim a snažit se 

jim porozumět, netrestat jejich otevřené názory a projevovat uznání. Vedení společnosti 

navrhuji, aby se i komunikace mezi nadřízenými a jejich podřízenými v podniku 

zlepšila, neboť kvalita odváděné práce nezáleží pouze na schopnostech pracovníka, ale 

také na kvalitě práce nadřízeného. Řešení problematické situace v nedostatečné 

komunikaci vidím v častějších poradách se zaměstnanci, kde by bez obav mohli říct 

svůj názor a řešily by se tím vzniklé problémy. 

Z průzkumu dále vyplynulo, že 45 % pracovníků se nedostává pochvaly za své 

pracovní výkony. Jedná se tady o tzv. neformální odměny, které může s minimálním 

úsilím a plánováním použít každý nadřízený pracovník. Upřímná slova díků od správné 

osoby pro zaměstnance znamenají mnoho. Působivost pramení z uvědomění si, že 

někdo věnoval čas tomu, aby si povšiml dosaženého výsledku a zjistil, který 

zaměstnanec je za něj zodpovědný. Proto doporučuji chválit zaměstnance po každém 

dobrém výkonu. Dále doporučuji pochvalu poskytovat i za maličkosti průměrným 

zaměstnancům, protože nadřízený tak může motivovat a iniciovat zaměstnance 

k soutěživosti. Aby byla zaručena lepší motivační schopnost vedoucích vůči svým 

podřízeným, navrhuji zajištění kurzu motivace zaměstnanců pro všechny vedoucí 

pracovníky. 

 

6.3 Zaměstnanecké výhody 

 

Zaměstnanecké výhody patří také mezi významné motivační prostředky a na 

tuto oblast je v poslední době velice poukazováno. Zaměstnanci ve většině případů 

uvedli, že o poskytovaných zaměstnaneckých výhodách vědí, ale skladba těchto výhod 

jim z větší části nevyhovuje. 

Společnosti bych proto chtěl doporučit zavedení systému volitelných 

zaměstnaneckých výhod, neboli Cafeteria systém. Tento systém se ukazuje jako účinný 

motivační nástroj. Zvolil bych systém jádra, kde zaměstnanecké výhody jsou rozděleny 

na pevnou složku (jádro) a pohyblivou složku (volitelný blok).  
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Jádro bude spočívat v nabízení tradičních sociálních výhod a podnikových 

služeb všem zaměstnancům (tzn. příspěvek na stravování, poskytování pracovního 

oděvu, poskytování nealkoholických nápojů na pracovišti). Volitelný blok by 

umožňoval zaměstnancům vybrat si z určité nabídky výhod ty, které by si přáli 

využívat.  Do tohoto bloku bych navrhoval zařadit: 

•  výhody jako příspěvek na dovolenou,  

• zajištění aktivit volného času,  

• příspěvek na kulturní akce a společenské akce,  

• podnikové půjčky a ručení za půjčky. 

  

Z tohoto volitelného bloku by si každý zaměstnanec směl vybrat 1 či 2 

zaměstnanecké výhody. Záleželo by na hodnotě těchto výhod. Osobně bych doporučil 

zaměstnance omezit částkou 2 500 – 4 500 Kč.  V případě, že by zaměstnanec své 

přidělené prostředky během daného roku nevyužil, byla by umožněna převoditelnost 

částky do následujícího roku, maximálně však 2 roky po sobě. Následně by nevyužité 

finanční prostředky propadly. 

Pro zabezpečení finančních potřeb Cafeteria systému navrhuji, aby společnost 

vytvořila sociální fond. Byl by tvořen určitým % ze zisku a to podle uvážení vedení 

společnosti a výsledků kolektivních jednání. Zřízení sociálního fondu a jeho používání 

by měl zaměstnavatel ošetřit vnitřním předpisem, stejně tak i systém volitelných 

zaměstnaneckých výhod. Tím by se zajistila zpětná kontrola vynaložených finančních 

nákladů na zaměstnanecké výhody, které se nedají v současné době přesně vyčíslit. 

Individuální zaměření osobních nákladů podle systému Cafeteria je ekonomicky 

výhodné, protože tyto náklady zůstávají konstantní. Smyslem tohoto systému není jejich 

maximalizace, ale jejich optimální rozdělení. Uvědomuji si, že zřízení tohoto systému 

bude vyžadovat zvýšené náklady. Proto doporučuji společnosti nejprve provést 

podrobnou finanční analýzu a přehodnotit dosud vyplácené zaměstnanecké výhody. 

Vedení společnosti bych doporučil, aby zaměstnance více informovala  

o poskytovaných výhodách, aby o nich všichni věděli. Za důležité považuji, aby byly 

přesně stanoveny podmínky, za kterých na ně má zaměstnanec nárok, či jestli budou 

poskytovány plošně. Aby zaměstnanecké výhody měly správný motivační účinek, je 

důležité, aby si zaměstnanci uvědomili, jaké výhody jsou jim nabízeny a nebrali je jako 

samozřejmost. 
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ZÁVĚR 
 

Problematika odměňování a pracovní motivace je značně složitou oblastí, která 

zahrnuje jak hmotné odměňování, tak nehmotné formy typu pochvaly či uznání. Pro 

dosažení podnikových cílů je důležité mít správné zaměstnance se správnými 

dovednostmi a znalostmi na správných místech a ve správném čase. 

 

Cílem mé bakalářské práce byla analýza současného odměňování a motivace ve 

snaze o navržení opatření na zlepšení tohoto systému. Snažil jsem se navrhnout takové 

úpravy stávajícího systému odměňování, které by zvýšily motivaci zaměstnanců 

k pracovním výkonům a také jejich spokojenost ve společnosti. Práci jsem zpracovával 

u společnosti CEBES a.s. v rámci útvaru řízení výroby. 

 

V teoretické části vycházím z odborné literatury. Odměňování je jedním 

z nejúčinnějších faktorů pracovní motivace a má velmi důležitý vliv na vytváření 

mezilidských vztahů v organizaci, pozitivních vazeb pracovníků k organizaci, 

ztotožňování individuálních cílů s cíli organizace. To všechno se následně promítá do 

hospodářských výsledků organizace, proto je tak důležité věnovat odměňování 

zvýšenou pozornost. 

 

V další části jsem se pokusil analyzovat současný systém odměňování, který je 

ve společnosti zaveden. Tuto analýzu jsem prováděl s pomocí vedení organizace, interní 

dokumentace a v neposlední řadě na základě dotazníkového průzkumu. 

 

Dotazníkový průzkum a analýza systému odměňování se pak staly podkladem 

pro návrh změn v systému odměňování, které jsem uvedl v závěrečné kapitole. 

Navržené změny se týkají vytvoření propracovaného systému poskytování 

mimořádných odměn, zlepšení informovanosti zaměstnanců a vztahů mezi vedoucími  

a podřízenými pracovníky a především zavedení nového systému zaměstnaneckých 

výhod, v němž bude mít každý pracovník možnost určitého poskytovaných výhod podle 

stanovených podmínek. 
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Význam mé bakalářské práce spatřuji zejména v odhalení nedostatků v systému 

odměňování a motivace. Vedení podniku se z mé práce může dozvědět, jaký je vztah 

zaměstnanců k zaměstnaneckým výhodám a k celému systému odměňování. Navržená 

doporučení samozřejmě potřebují prostor pro debatu vedoucích zaměstnanců 

společnosti. Jen je na nich, aby navrhli konečná rozhodnutí, neboť právě oni disponují 

nejlepšími informacemi o společnosti a jejích zaměstnancích. 
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SEZNAM ZKRATEK 

 

a. s.  akciová společnost 

D  dělníci  

EÚ  ekonomický útvar 

hod.  hodina 

IMS  integrovaný systém řízení 

THP  technicko-hospodářští zaměstnanci 

ZP  zákoník práce 
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