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Úvod 

 Odměňování pracovníků se povaţuje za jednu z nejdůleţitějších personálních činností. 

Pod pojmem odměňování nespadá jen základní mzda či plat, ale také zaměstnanecké benefity 

a různé formy nefinanční odměny.  

 Zaměstnanci společnosti jsou důleţitým výrobním faktorem a z tohoto důvodu se 

firmy musí snaţit o jejich získání a udrţení, motivování i soustavné rozvíjení jejich 

schopností a dovedností. Toho mohou dosáhnout správně nastaveným systémem odměňování. 

Aby bylo odměňování pro zaměstnance motivující, je důleţité zajistit nejen jeho 

srozumitelnost a přiměřenost, ale především spravedlnost. Pocit nespravedlnosti 

v odměňování můţe vyvolat pokles motivace a pracovní morálky zaměstnanců. Měla by platit 

zásada, ţe pracovníci, kteří odvádí lepší výkon, by měli být lépe placeni.  

 Firmy jsou vystaveny silným konkurenčním bojům i napříč odvětvími a proto pro ně 

představuje kvalitní a kvalifikovaný zaměstnanec neocenitelný kapitál. Vytváření pozitivního 

postoje zaměstnanců k organizaci a zvyšování angaţovanosti a loajality zaměstnanců bývá 

často podpořeno poskytováním zaměstnaneckých výhod. Správné nastavení odměn je však 

velmi obtíţné, neboť zaměstnanci mohou mít rozličné preference. Je obtíţné určit do jaké 

míry jsou dané odměny pro zaměstnance motivační a kdo si odměnu zaslouţí. 

 Cílem efektivního systému odměňování není minimalizace mzdových nákladů, ale 

jejich efektivní a cílené vynakládání podle potřeb zaměstnanců a podnikových moţností. 

Dopad efektivního odměňování lze vidět v růstu produktivity, obratu či zisku společnosti a 

samozřejmě také ve spokojenosti zaměstnanců. 

 Cílem diplomové práce bude analyzovat současný systém odměňování ve společnosti 

Zemaspol Uherský Brod a. s.. Východiskem budou teoretické poznatky z odborné literatury 

zabývající se odměňováním a zaměstnaneckými benefity. Pro získání přehledu o současném 

stavu odměňování v České republice budou v práci uvedeny údaje o průměrném měsíčním 

platu či výši odměn a také trendy, které se uplatňují a prosazují v poskytování 

zaměstnaneckých benefitů. 

 V úvodu praktické části bude představena společnost Zemaspol Uherský Brod, a.s., 

která se zabývá zemědělskou činností. Po krátké informativní charakterizaci zemědělství 

České republiky budou v  práci předloţena základní data o uvedené společnosti, její 

personální struktuře a  ekonomické situaci ve společnosti.  

 V následující kapitole bude popsán současný stav odměňování, který je v současné 

době uplatňován ve společnosti Zemaspol a analýza osobních nákladů na zaměstnance. 
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Pohled zaměstnanců na současné odměňování společnosti a jejich spokojenost či 

nespokojenost s ním budou získány cestou dotazníkového šetření. 

 V závěrečné části práce budou na základě předešlé kapitoly o stávajícím odměňování 

zaměstnanců ve společnosti předloţeny návrhy na zlepšení systému odměňování, které by 

mohly odstranit nedostatky, vyuţít případné rezervy a zvýšit efektivitu stávajícího systému 

odměňování a to včetně návrhů cest ke zvýšení motivace a stabilizaci zaměstnanců. Cílem 

bude, aby navrhované cesty a formy v sobě neskrývaly neúměrné poţadavky na růst nákladů 

společnosti, ale aby byly účelné a měly šanci na uvedení do praxe. 

 Pro zpracování teoretické části diplomové práce bude pouţita odborná literatura a 

speciální internetové servery. Pro praktickou část práce zabývající se analýzou současného 

stavu odměňování zaměstnanců společnosti Zemaspol Uherský Brod a. s. bude vyuţito 

především materiálů společnosti v podobě účetních výkazů, pracovního řádu či podnikových 

rozborů stejně jako poznatků z informativních rozhovorů s představiteli managementu a 

zaměstnanců nejdůleţitějších profesí akciové společnosti. 
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2 Teoretická východiska a právní rámec odměňování zaměstnanců 

2.1 Odměňování zaměstnanců 

 Odměňování zaměstnanců patří mezi nejstarší a nejzávaţnější personální činnosti, 

kterým je třeba věnovat zvýšenou pozornost.  

 Odměňování nezahrnuje pouze mzdu, plat, či jiné formy peněţní odměny, které jsou 

poskytovány zaměstnanci za vykonanou práci. Za nedílnou součást moderního odměňování se 

povaţuje např. povýšení, ale také formální uznání nebo poskytování zaměstnaneckých výhod. 

Kromě těchto vnějších odměn je stále větší pozornost věnována také vnitřním odměnám, jako 

jsou spokojenost pracovníka s vykonávanou prací, radost z práce, uţitečnost a úspěšnost 

pracovníka při plnění pracovních úkolů. 

 Jelikoţ odměňování patří mezi nejefektivnější způsoby motivovaní zaměstnanců, je 

nezbytně nutné správně nastavit jeho systém tak, aby byl přiměřený, spravedlivý a motivující. 

Je proto nezbytné, aby si organizace zvolila vhodné moţnosti odměňování, strukturu celkové 

odměny, poměr zastoupení jednotlivých forem odměn a uţitá pravidla, nástroje a postupy 

s ohledem na potřeby svých zaměstnanců. 

 Organizace si pomocí správně nastaveného systému odměňování vytvářejí 

konkurenční výhodu při získávání, udrţování a rozvíjení zaměstnanců. Tito zaměstnanci pak 

zpravidla odvádějí kvalitnější práci při dosahování cílů organizace. Zaměstnanci naopak mají 

jistotu zabezpečení svých potřeb či uspokojení z práce. 

 Důleţitou roli při nastavování systému odměn sehrávají i vnější faktory, jako je 

populační vývoj, ţivotní styl lidí, aktuální situace na trhu práce, odměňování u konkurentů, 

vzdělanostní struktura, ekonomická situace, sociální politika, apod. 

 Odměňování je součástí řízení lidských zdrojů. Podstatou odměňování je investování 

do lidského kapitálu, od kterého očekáváme určitou míru návratnosti, proto je třeba 

odměňovat zaměstnance diferencovaně, na základě jejich přínosu pro organizaci. 

 „Řízení odměňování se týká formulování a realizace strategií a politiky, jejichţ účelem 

je odměňovat pracovníky slušně, spravedlivě a důsledně v souladu s jejich hodnotou pro 

organizaci a s jejich přispěním k plnění strategických cílů organizace. Zabývá se vytvářením, 

realizací a udrţováním systémů odměňování, jejichţ cílem je uspokojovat potřeby organizace 

i všech stran na organizaci zainteresovaných.“ 
1
  

                                                 
1
 ARMSTRONG, Řízení lidských zdrojů, 2007, str. 515 
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 Odměňování vychází z představ a principů, které slouţí k vytváření hodnot organizace 

a jsou s nimi v souladu. Jeho řízení se řadí k dlouhodobým  záleţitostem, proto strategie 

odměňování musí vycházet z podnikové strategie. Strategie odměňování by měla obsahovat 

záměry organizace pro dlouhodobé formulování a realizaci prvků řízení odměňování, kterými 

jsou firemní politika, postupy, procesy a procedury pro dosahování daných podnikatelských 

cílů. 

 Firmy vytváří své politiky odměňování, které tvoří soubory opatření a zásad, jeţ 

stanovují a usměrňují odměňování zaměstnanců. Vymezují v nich rozpětí úrovně peněţní 

odměny, zabezpečují spravedlnost odměňování a jejich soulad se zákony, zabývají se otázkou 

vytváření prostředků na odměňování a jejich rozdělením, a také motivačními účinky odměn.  

2.2 Odměna a pracovní výkon 

 „Panuje všeobecné přesvědčení, ţe odměna by měla být závislá na pracovním výkonu. 

Věří se, ţe lidé budou motivováni k lepšímu pracovnímu výkonu, budou-li věřit, ţe jejich 

úsilí povede k ţádoucí odměně.  

 Avšak, jak jiţ bylo konstatováno, mnohé odměny poskytované organizacemi vůbec 

nejsou vázány na pracovní výkon, ale spíše na příslušnost k organizaci (placená dovolená, 

třináctý plat, podnikové sociální zabezpečení aj.) nebo na dobu zaměstnání celkem nebo 

v organizaci (seniorita).“ 
2
  

 Pracovní výkon je mnohdy obtíţné měřit. Měření pracovního výkonu je náročné při 

existenci vlivu více faktorů, které působí nezávisle na pracovníky (pracovní podmínky, 

pouţívané technologie, organizace práce, atd.). Mezi další faktory, které omezují moţnost 

vázat odměnu jen na pracovní výkon, patří zvyk přihlíţet na vzdělání pracovníků, jejich praxi 

nebo dobu zaměstnání. Nezanedbatelný je i vliv odborů, které bojují proti této vazbě, aby 

zabránili nadměrné intenzifikaci práce. 

 Podle Koubka (2007) by při odměňování měly být brány v úvahu mzdotvorné faktory 

spolu s okolnostními determinanty odměňování (relativní hodnota práce na pracovním místě, 

hodnota pracovníka, situace na trhu práce, úroveň odměňování v zemi, aj.). Mzdotvorné 

faktory se dělí na vnitřní a vnější. Do vnitřních faktorů lze zahrnout faktory, které souvisejí 

s náplní pracovního místa a jeho hierarchickým  postavením, výkonem pracovníka a jeho 

chováním a s pracovními podmínkami. K vnějším faktorům patří situace na trhu práce 

(nabídka a poptávka po práci, kvalifikace pracovní síly, úroveň odměn u konkurence atd.) a 

                                                 
2
 KOUBEK, Řízení lidských zdrojů: základy moderní personalistiky, 2007, str. 269 
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zákony dané země (zákony, předpisy a kolektivní smlouvy upravující např. minimální mzdu, 

mzdové tarify, příplatky, dovolenou apod.) 

2.3 Hodnocení práce 

 Hodnocení práce slouţí k diferenciaci odměny zaměstnanců a pro vytváření mzdových 

struktur. Stanovuje, jak velké jsou na daném pracovním místě poţadavky na zaměstnance a 

jak zaměstnanec přispívá k výkonu organizace.  

 Proces hodnocení, který navrhl Koubek (2007), začíná shromaţďováním informací o 

práci a popisů pracovních míst. Následuje určení hodnoty prací v organizaci podle vybraných 

faktorů, například odpovědnost a dovednosti zaměstnanců. Dalším nutným krokem je 

příprava a realizace konkrétního plánu, který vyuţívá námi vybrané faktory ke stanovení 

relativní hodnoty práce. Práce vyţadující pouţití více faktorů se umisťují v hierarchii prací 

výše. Existují čtyři základní metody hodnocení práce. Jedná se o analytické (kvantitativní) 

metody, mezi které patří bodovací a faktorové porovnání a sumární metody (nekvantitativní), 

u nichţ rozlišujeme metody pořadí a metody klasifikační. 

 Hodnocení práce dává důleţité podklady pro ocenění práce a tvorbu mzdových tarifů, 

ale jedná se pouze o hodnotu práce uvnitř organizace. Je zapotřebí uváţit vliv externích 

faktorů. Je tedy nutné shromáţdit informace o situaci na trhu, ţivotních nákladech, platných 

předpisech, tarifech konkurentů apod. 

2.4 Celková odměna  

 Celková odměna zahrnuje všechny typy odměn, které jsou vzájemně provázány a tvoří 

integrovaný logický celek. Snahou je, aby souhrnný dopad odměn na motivaci a loajalitu při 

práci byl maximalizován. 

 „Thompson (2002) uvádí, ţe: Definice celkové odměny obvykle obsahují nejen 

tradiční, kvantifikovatelné prvky, jako je mzda/plat, proměnlivá sloţka mzdy/platu a 

zaměstnanecké výhody, ale také méně hmatatelné nepeněţní prvky, jako jsou prostor pro 

získávání a uplatňování pravomocí/odpovědnosti, příleţitosti ke kariéře, vzdělávání a rozvoj, 

vnitřní motivace plynoucí z práce samé a kvalita pracovního ţivota, které organizace nabízí.“
3
   

 Celková odměna se pozitivně projevuje v získávání a stabilizaci zaměstnanců a 

současně pomáhá ovlivňovat jejich chování. Vytvářením prostředí, ve kterém lidé smysluplně 

                                                 
3
 ARMSTRONG, Řízení lidských zdrojů, 2007, str. 521 
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pracují, v němţ mohou uplatnit své schopnosti a za svůj výkon jim organizace vyjádří uznání, 

se dosáhne zvýšení jejich pracovní motivace a tím i jejich pracovního výkonu. 

 Koncepce celkového odměňování přináší větší a dlouhodobější vliv na motivaci a 

oddanost lidí, zlepšení vztahů a flexibilitu v uspokojování individuálních potřeb. Organizace 

se tak můţe stát atraktivním zaměstnavatelem, který přitahuje talentované lidi.  

Tabulka 2.1: Složky celkové odměny 

Transakční odměny - hmotné 

Peněžní odměny Zaměstnanecké výhody 

základní mzda/plat důchody 

peněţní bonusy dovolená 

dlouhodobé pobídky zdravotní péče 

akcie jiné funkční výhody 

podíly na zisku flexibilita 

Relační (vztahové) odměny - nehmotné 

Vzdělání a rozvoj Pracovní prostředí 

vzdělání a rozvoj na pracovišti základní hodnoty organizace 

vzdělání a výcvik styl a kvalita vedení 

řízení pracovního výkonu právo pracovníků se vyjádřit 

rozvoj kariéry uznání, úspěch 

 vytváření pracovních míst a rolí 

 kvalita pracovního ţivota 

 rovnováha mezi pracov. a mimoprac. ţivotem 

 řízení talentů 

Zdroj: Armstrong (2007), str. 522, vlastní zpracování 

2.4.1 Systémy odměňování 

 Řízení lidských zdrojů usiluje o co nejefektivnější zaměstnance, kteří pro organizaci 

pracují, jak nejlépe umí. K tomu je nezbytně nutné mít dobře nastaven systém odměňování.  

 Daný systém odměňování zaměstnanců předurčuje, jaké cíle a hodnoty od nich 

organizace očekává. Mezi nejběţnější typy systémů odměňování, podle Margaret Foot a 

Caroline Hook, patří:  
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 časová mzda, 

 individuální úkolová mzda, 

 skupinová úkolová mzda, 

 měření denní práce, 

 celopodnikové systémy odměňování, 

 podíl na zisku, 

 mzda odráţející výkon nebo odměňování podle výkonu, 

 cafeteria systém odměňování nebo flexibilní peněţní odměna. 

Časová mzda  

 Způsob, při kterém jsou zaměstnanci placeni za čas strávený v práci, se nazývá časová 

mzda. Má podobu hodinové, týdenní nebo měsíční částky, vyplácené za práci. Je zaloţena na 

tarifech, které vycházejí z relativní hodnoty práce a vlivu vnějších faktorů. Nevýhodou je, ţe 

poskytuje malé podněty pro zvýšení produktivity či efektivnosti. Je nutné mít stanovenu 

adekvátní, dostatečně vysokou základní placenou sazbu. Její pokles pod tuto hranici by mohl 

způsobit demotivaci pracovníků. 

Tabulka 2.2:  Výhody a nevýhody tarifní mzdové stupnice 

Výhody tarifní mzdové stupnice Nevýhody tarifní mzdové stupnice 

jednoduchost nemotivuje zaměstnance k vyššímu výkonu 

snadný výpočet mezd nevýhodný pro lidi, kteří často mění zaměstnání 

odměňuje dlouholetou sluţbu a vede ke 

stabilizaci pracovní síly 

nemotivuje zaměstnance, kteří dosáhli mzdového 

stropu 
Zdroj: Foot, Hook (2002), str. 283, vlastní zpracování 

Individuální a skupinová úkolová mzda  

 Individuální úkolová mzda je zaloţena na principu kdo více pracuje, je lépe placen. 

Zaměstnanec je placen podle toho, kolik odvede práce. Je zde jasné a silné propojení mezi 

výdělkem a výkonem. Tento typ mzdy je často pouţíván ve výrobním prostředí. Je vhodným 

nástrojem pro zvyšování výkonnosti zaměstnanců. Zahrnuje však také nevýhody, které 

spočívají v nákladné instalaci systému (optimální stanovení výkonových norem) a jeho 

udrţování, sniţování kvality produkce, nedorozumění ohledně standardů, či vyvolávání hádek 

mezi zaměstnanci. 
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 Skupinové incentivy spočívají na stejných principech jako individuální úkolové mzdy. 

Vyuţívají se při snaze zlepšit týmovou práci a individuální přístup se jeví jako méně vhodný. 

Odměňování podle výkonu nebo zásluh  

 Odměňování podle výkonu nebo zásluh spočívá ve spojení individuální mzdové 

úrovně s výkonem zaměstnance. Jedná se o diferencovaný způsob odměňování podle výkonu 

nebo kompetence zaměstnanců, který někdy bývá provázán s tarifem. Motivuje zaměstnance a 

určuje, co se od nich očekává.  

 „Výkonové odměňování můţe být placeno několika způsoby a můţe jít i o nefinanční 

odměny. Nejběţněji pouţívané finanční odměny jsou: 

 platové/mzdové nárůsty v rámci normální mzdové stupnice, 

 platové/mzdové nárůsty nad maximální hranicí běţné mzdové stupnice, 

 kaţdý zaměstnanec je placen podle individuální fixní sazby, s rostoucím výkonem     

pak můţe dostat více neţ činí normální sazbu, 

 jednorázová částka, která není zahrnuta do platu/mzdy.“ 
4
  

 Nepeněţní odměny mohou mít také finanční vyjádření. Jsou zaloţeny na poznání, ţe 

uznání dobré práce má větší motivační efekt, neţ peněţní hodnota dané odměny. Mezi 

nejčastější nepeněţní odměny patří uznání, zahraniční cesty, dárky a kupony na zboţí.  

Měřená denní práce  

 Při tomto typu mzdy musí zaměstnanci dosahovat specifikované úrovně výkonu. Pak 

jsou odměňováni mzdovými sazbami na vyšších úrovních, neţ by normálně dostali za stejnou 

práci. Nebo dochází k fázovanému měření denní práce, kdy si zaměstnanci mohou zvolit, na 

které úrovni bude jejich výkon. Čím vyšší je úroveň práce, tím vyšší má pracovník mzdovou 

sazbu. 

Individuální úspora času  

 Odměňování nespočívá v tom, kolik zaměstnanec vyrobí, ale kolik času uspoří při 

stanoveném výkonu. Jsou stanovené časové standardy pro dané úkoly. 

 

 

                                                 
4
 FOOT, HOOK, Personalistika, 2002, str. 288 
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Podíl na zisku 

 Zaměstnancům jsou vypláceny mimořádné odměny podle výše ročního zisku 

organizace nebo se jim mohou nabídnout podíly na zisku. Přímý podnět k většímu 

pracovnímu výkonu je zde nízký. Účelem je u zaměstnanců vyvolat zájem o organizaci a 

spoluzodpovědnost.  

Cafeteria nebo pružné mzdové systémy  

 V knize Personalistika od Margaret Foot a Caroline Hook je cafeteria systém popsán, 

jako systém, který umoţňuje zaměstnancům zvolit si odměny dle svých preferencí. Úsilím 

společností není jen sníţit náklady, ale vyhovět potřebám zaměstnanců. Pro správné 

fungování systému je nutné mít dobrý administrativní aparát a efektivní systém komunikace 

mezi zaměstnanci a jejich zástupci.  

2.4.2 Proč odměňovat 

 Kromě vhodného výběru odměn je třeba mít jasně stanoveno, co oceňujeme a za co 

budeme platit. Na grafu 1.1 jsou zobrazeny nejčastější důvody odměn. 

Graf 2.1: Nejčastější důvody odměn 

 

Zdroj: Armstrong (2007), str. 580, vlastní zpracování 

 Mezi nejzávaţnější důvody, proč poskytovat zaměstnancům zásluhové odměny, patří 

zásada, ţe ti, kteří odvádí lepší výkon, by měli být lépe placeni. Dále získání a udrţení 
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kvalitní pracovní síly, růst výkonu organizace, motivace a ovlivňování chování zaměstnanců 

aj. 

 Proti zavádění výhod stojí argumenty, v nichţ se uvádí, ţe zásluhové odměňování není 

aţ tak účinné, jak se zdá. Podle Armstronga (2007) je u většiny odměn velmi obtíţné určit, do 

jaké míry jsou pro zaměstnance motivační a zda se společnosti vůbec vyplatí je zavádět. 

Problémem také bývá správný výběr odměny pro daného zaměstnance a doba trvání 

motivace. Převáţně peněţní odměny se rychle utratí a zapomene se na ně. Nesmí se také 

zapomínat na demotivační účinky, které mohou nastat u zaměstnanců, kteří odměnu 

nedostanou. Další překáţkou je obtíţnost spravedlivého určení, kdo si odměnu zaslouţí, 

neboť měření a posuzování výkonu bývá někdy dosti problematické. 

2.4.3 Formy odměn 

 K odměňování výkonů a zásluh zaměstnanců jsou vyuţívány různé formy odměn, aby 

došlo ke zvýšení pobídkovosti mzdových forem. Mohou být jak jednorázové tak periodické, 

individuální či kolektivní, mohou být určeny manaţerům nebo dělníkům.  

 „Kaţdá práce obsahuje prvek vyváţení toho, co dáváme, tím, co očekáváme a co 

chceme získat. Spravedlnost nebo nestrannost znamená, ţe výsledný přínos by měl být 

ekvivalentní hodnotě vkladu. Výkony by měly být spojeny s odměnami, jako by se mělo 

povýšení vztahovat k zásluhám.“ 
5
  

 Adair (2004) tvrdí, ţe spravedlivé odměňování zaměstnanců bývá mnohdy nelehký 

úkol, avšak nesmírně důleţitý. Obzvláště peněţním odměnám je třeba věnovat zvýšenou 

pozornost, neboť pocit nespravedlnosti při stanovení výše mezd můţe vyvolat pokles 

motivace a pracovní morálky zaměstnanců. 

Neformální odměny 

 Jedná se o spontánní odměny, které vyţadují minimální úsilí manaţerů. Významný 

motivační vliv zde má ocenění od nadřízených. Zaměstnanci bývají mnohdy méně často 

odměňováni za výkon neţ za příslušnost k organizaci, přestoţe má menší motivační dopad. 

Uznání a levné odměny 

 „Upřímná slova díku od správné osoby ve správném čase mohou pro zaměstnance 

znamenat více neţ zvýšení platu, formální ocenění nebo celá stěna diplomů či plaket.“ 
6
 Tento 

                                                 
5
 ADAIR, Efektivní motivace, 2004, str. 157 

6
 NELSON, 1000 + 1 návod, jak odměňovat zaměstnance, 2000, str. 15 
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způsob odměny nestojí vůbec nic. Je však nutné věnovat čas na zjištění, kdo je zodpovědný za 

dobré výsledky v organizaci a osobně a včas ho pochválit. Říct zaměstnancům, co konkrétně 

udělali dobře, vyzvat je, aby pokračovali stejným způsobem, sdělit jim, jak jejich práce 

prospívá podniku, připíchnout děkovný lístek na dveře kanceláře zaměstnance aj.  

 „Pokud se lidem dostane společenského ocenění v poměru čtyři ku jedné (minimálně 

čtyři společenská ocenění na jednu hmotnou odměnu) a je oceňována i jejich činnost, 

nejenom výsledky, pak budou pohlíţet na hmotnou odměnu jako na symbolického zástupce 

ocenění, kterého se jim jiţ dostalo. Hmotné ocenění je největším přínosem, kdyţ symbolizuje 

oceněné jednání či výsledky.“ 
7
  

 Účinné je chválit zaměstnance na oslavách před kolegy a ţivotními partnery, veřejně 

poděkovat zaměstnancům v místních novinách apod. Pokud není ocenění vysloveno veřejně, 

ztratí velkou část svého smyslu. Uznání musí byt osobní, upřímné, ve formě, která vyhovuje 

oceňovaným, správně načasované, s jednoznačným spojením mezi úspěchem a odměnou a 

taky je nezbytné oceňovat lidi, kteří oceňují jiné. 

 „Slova chvály a uznání, stejně jako peníze, mohou devalvovat, pokud jsou příliš častá 

a uţívaná neuváţeně. Někteří manaţeři, protoţe si nedávají pozor na to, co říkají, končí tak, 

ţe pro „zvýšení efektu“ pouţívají superlativy pořád. Takový pompézní jazyk je ale horší neţ 

úmyslně zdrţenlivé vyjadřování a velmi rychle ztrácí na účinnosti.“ 
8
  

 I při nízkém rozpočtu je moţné vyuţít mnoţství nejrůznějších ocenění. Společník 

společnosti Amrigon, Richard File,  prohlásil: „jak to tak vidíme, je lepší utratit jeden dolar za 

něco chytrého a zvláštního neţ padesát dolarů za něco obyčejného a nezajímavého.“ 
9
  

 Některé společnosti vyuţívají různé putovní předměty, které se předávají mezi 

zaměstnanci podle jejich zásluh. Vyvěšují fotografie vynikajících zaměstnanců na nástěnku, 

s poděkováním za jejich pomoc. Někdo zase začíná schůze chválou úspěšných oddělení nebo 

zaměstnanců. Jiní zvou úspěšné zaměstnance na oběd, či kávu, obdarovávají zaměstnance 

dárkem podle jeho zájmů, poskytují volný den, či půl den nebo předplácí odborný časopis atd.  

„Je tak snadné a levné poskytnout uznání, ţe neexistuje omluva, pokud tak neučiníme.“
10

 

(Rosabeth Moss Kanterová, autorka knih a vedoucí poradkyně)  

 

                                                 
7
 NELSON, 1000 + 1 návod, jak odměňovat zaměstnance, 2000, str. 37  

8
 ADAIR, Efektivní motivace, 2004, str. 175 

9
 NELSON, 1000 + 1 návod, jak odměňovat zaměstnance, 2000, str. 22 

10
 NELSON, 1000 + 1 návod, jak odměňovat zaměstnance, 2000, str. 29 
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Komunikace a zábava 

 Pro většinu zaměstnanců je důleţité dostávat jasné a aktuální informace o tom, jak si 

podnik vede a o svém pracovním výkonu. Je nutné, aby všichni zaměstnanci chápali poslání a 

filozofii podniku, aby se cítili členy podnikové kultury. V podnicích se proto můţe jevit jako 

přínosné rozšiřování pozitivních poznámek o ostatních či setkávání se a diskutování 

zaměstnanců s vedením podniku. Zaměstnanci jsou hodnotným zdrojem informací, proto je 

potřebné diskutovat s nimi o problémech.  

 Pro mnoho zaměstnanců je důleţité pracovat ve veselém pracovním prostředí a mít 

dobré vztahy s kolegy na pracovišti. Tomu napomáhají oslavy nejrůznějšího druhu. Důvodem 

k oslavě můţe být úspěch v práci, skvělé výsledky podniku, přijetí nových zaměstnanců, 

jejich odchod, výročí podniku nebo jiné zvláštní události, či bez důvodu.  

Volný čas 

 Poskytnutí volného času je odměna, kterou uznávají téměř všichni zaměstnanci. 

Někteří by se dokonce vzdali denního platu, aby měli volný den navíc. Tuto formu odměny 

můţeme poskytnout zaměstnancům, kteří dokončí svou práci před termínem. Dále můţe být 

poskytována formou volné hodiny za určité včasné a kvalitní odvádění práce. Volné hodiny se 

nasčítají a zaměstnanec si pak můţe vybrat například volný půlden či den. Některé 

společnosti poskytují volné dny na zlepšování bezpečnosti při práci, kvality práce, týmové 

práce, či jiné hodnoty, kterou chtějí v podniku zlepšit.  

Hotovostní a věcné odměny 

 Všichni lidé chtějí dostávat peníze navíc. Problém je v tom, ţe se peníze rychle utratí a 

na odměnu se zapomene. Výhodou je, ţe zaměstnanci získávají moţnost vybrat si, jak 

odměnu vyuţijí. Mohou získat hotovost nebo šek za skvělý výkon, malé ale trvalé zvýšení 

platu, neočekávané prémie, finanční dárek na narozeniny, před vánoci, peněţní odměny za 

nové návrhy na zlepšení práce. Jiné firmy zase poskytují náhraţky hotovosti v podobě 

kuponů, které mohou směnit za nejrůznější zboţí nebo sluţby.  

 Nelson (2000) povaţuje poskytování zboţí za efektivní a smysluplné. Při vhodném 

výběru se vyhoví vkusu kaţdého zaměstnance. Proto doporučuje umoţnit zaměstnancům 

výběr z většího mnoţství poloţek, aby si mohli vybrat. Zaměstnanci, pak toto zboţí 

připomíná jeho minulý výkon a také to, ţe jeho budoucí dobrý výkon můţe být opět oceněn. 

Výhodou je, ţe zaměstnavatelé mohou toto zboţí získat za velkoobchodní ceny. Tento způsob 

odměn je však méně vhodný pro zaměstnance s nízkými příjmy. 
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 Mezi zboţí, které motivuje, se podle Nelsona (2000) nejčastěji řadí elektronika, 

zařízení, které pomáhá lidem zvýšit produktivitu - mobilní telefony, notebooky, faxy aj., 

dárky podle vkusu příjemce, zařízení a sluţby, které šetří lidem čas - myčky a sušičky, 

kupony na hlídání dětí, úklid domácnosti, masáţe aj. Uvádí také, ţe některé podniky 

k oceňování vyuţívají květiny, neboť se zjistilo, ţe jejich přítomnost v kanceláři zvyšuje 

pracovní morálku. Jedná se o levný motivační nástroj, dostupný v nejrůznějších formách, 

kterým se dají vyjádřit různé emoce. Mezi časté odměny patří také potraviny, neboť kaţdý 

musí jíst a tak je jisté, ţe tato odměna bude vyuţita, navíc můţe být sdílena s rodinou či 

přáteli. 

Formální odměny 

 Pouţívají se k formálnímu uznávání úspěchů, které se často vztahují k delšímu 

časovému období. Zvyšují důvěryhodnost neformálního odměňování. Vytvořený systém 

odměn v podniku není zárukou motivace a uspokojení zaměstnanců, tento systém je nutné 

neustále sledovat a věnovat mu pozornost. Systém musí být flexibilní neboť kaţdý 

zaměstnanec má jiné potřeby, spravedlivý a správně načasovaný.  

Systémy odměn 

 Společnosti mohou mít, jak jeden, tak více formálních způsobů odměňování určené 

pro zaměstnance na různých úrovních. U všech programů ocenění je smyslem podnítit další 

zaměstnance ke snaze o stejně dobrý výkon práce, jako odvádí ti ocenění. The MPF Group, 

Inc.: „Váţný program ke zlepšení výkonu se sám zaplatí ze zisku, který způsobí.“
11

  

 Některé společnosti vyuţívají bodové systémy, které spočívají na jistém bodovém 

základu, od kterého se zaměstnancům odčítají nebo přičítají body. Odčítání bodů nastává 

v případech, špatně odvedené práce, pozdního splnění úkolu, pozdního příchodu do práce, 

absence aj. Přičítání bodů můţe být za zlepšovací návrhy v práci, zvýšení kvality sluţeb, za 

účast na školícím kurzu, předčasném plnění úkolů, dodrţování bezpečnosti práce atd. Na 

konci určeného období, za které se body počítaly se určí zaměstnanci s největšími počty a ti 

jsou odměněni.  

 

 

                                                 
11

 NELSON, 1000 + 1 návod, jak odměňovat zaměstnance, 2000, str. 175 
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Soutěžení 

 Pokud spojíme odměnu se soutěţí můţeme, tak přivodit určité ţádoucí chování. 

Musíme propagovat cíle soutěţe. Cíle musí být realistické, dosaţitelné, měřitelné, časově 

vymezené s jednoduchými a jasnými pravidly. Důleţité je vhodně zvolit odměnu, která bude 

uţitečná, hodnotná, odrazí příjemcovo úsilí a  vzbudí v něm vlastnickou pýchu. 

 Při soutěţích je nezbytné zajistit pro všechny stejné podmínky a šance na úspěch, 

snaţit se zabránit demotivaci poraţených a především udělat ze soutěţe zábavu.  

Výlety a cestování pracovních skupin 

 Nelson (2000) povaţuje motivační zájezdy za nákladné odměny, které jsou náročné na 

plánování a čas. Tvrdí, ţe jsou pro většinu zaměstnanců atraktivní a jsou hrdí, ţe se mohou 

zúčastnit. Pracovní cesty povaţuje za jeden ze způsobů, jak upevňovat týmového ducha 

v organizaci, posílit loajalitu a dobrý postoj ke společnosti. Mohou mít nejrůznější podoby, 

např. víkendové pobyty v lázních, návštěvy významných památek, tématické balíčky, které 

poskytují nejrůznější druhy aktivit od adrenalinových aţ po relaxační, vyuţití podnikového 

rekreačního střediska, úhrada letenky pro dva atd. Tyto cesty dovolují lidem uniknout od 

denních povinností a odpočinout si, získávají tak pocit, ţe se jim jejich úsilí vyplatilo.  

Vzdělání a osobní rozvoj 

 „Odměna ve formě dalšího vzdělání slouţí dvěma cílům: upevňuje ţádoucí chování a 

pomáhá jednotlivcům získat schopnosti, s jejichţ pomocí se odborně zdokonalí.“ 
12

  

 Společnosti mohou zaměstnancům hradit kurzy týkající se jejich zaměstnání, 

spolufinancovat další vzdělání, zaplatit poplatky za členství v profesní organizaci, ptát se 

zaměstnance jak mu mohou pomoci v dalším růstu, koupit předplatné odborného časopisu, 

nabídnout zaměstnancům účast na konferencích, seminářích apod. 

Postup a růst kompetencí 

 Mezi dlouhodobé odměny patří povýšení nebo zvýšení zodpovědnosti. Vynikajícím 

pracovníkům mohou být přiděleny zvláštní úkoly, mohou se stát poradci pro ostatní nebo 

zastupovat své nadřízené. Měli by být představeni kolegům a oceněni.  

 

 

                                                 
12

 NELSON, 1000 + 1 návod, jak odměňovat zaměstnance, 2000, str. 203 
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Vlastnictví a akcie 

 Zacházení se zaměstnancem jako s vlastníkem společnosti můţe pro mnohé znamenat 

jednu z nejvyšších forem uznání. Mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem tak vzniká 

dlouhodobý závazek. Pokud mají zaměstnanci pocit vlastníků, budou pracovat  s větším 

úsilím a s vyšší efektivností. Mnoho firem proto poskytuje svým zaměstnancům moţnost 

nákupu akcií společnosti.  

Délka pracovního vztahu 

 Mnoho společností si cení svých dlouhodobých zaměstnanců a proto přispívají na 

oslavu nebo sami organizují významná výročí trvání zaměstnaneckého vztahu. Zaměstnanci 

mohou v den výročí dostávat nejrůznější dárky, jako poděkování za práci, kterou pro 

společnost vykonávají. Hodnota dárku většinou závisí na počtu odpracovaných let. Můţe se 

jednat o hotovost, nejrůznější zboţí či sluţby, předměty s logem společnosti, dovolenou, 

některé společnosti pořádají oslavy, slavnostní večeře apod.  

Výhody pro zaměstnance a jejich zdravotní stav 

 „Pokud dáte tytéţ  ceny a výhody všem zaměstnancům, nemůţe takové ocenění být 

povaţováno za stimul, protoţe zde chybí individuální orientace na konkrétní úspěch či výkon. 

Ve skutečnosti dárek předaný všem můţe na vynikající pracovníky působit nemotivačně, 

kdyţ vidí, ţe ostatní dostávají stejnou odměnu. Přesto určité výhody nebo celkový soubor 

výhod mohou být důleţitou součástí, která přitahuje pracovníky do vaší společnosti. Všichni 

zaměstnanci potřebují takové výhody, jako je hrazení zdravotní péče, a kombinace výhod je 

často významným faktorem v jejich prvotním výběru organizace.“ 
13

 

 Zdraví zaměstnanci mají podle Nelsona (2000) méně absence v práci a jsou schopni 

odvádět lepší pracovní výsledky. Proto pro společnosti můţe být uţitečné pečovat o jejich 

fyzické i psychické zdraví. Mohou jim zdarma nabízet svačiny, sušenky, nápoje, umístit na 

kaţdé patro mísu s ovocem, dotovat obědy. Někteří zase  poskytují poukázky na zdravotní 

přednášky, permanentky do fitnesscenter a jiných kondičních kurzů.  

 Pracovníci v některých firmách dostávají zdarma pracovní oděv, jeho nošení můţe být 

dobrovolné. Slevy na měsíční vlakové nebo autobusové jízdenky, nebo spolufinancují 

společné dojíţdění auty apod. Firmy také odměňují zaměstnance vlastními výrobky, buď je 

poskytují zcela zdarma či se slevou v omezeném mnoţství kusů za určité období. 

                                                 
13

 NELSON, 1000 + 1 návod, jak odměňovat zaměstnance, 2000, str. 224 
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Dobročinnost/sociální zodpovědnost 

 Společnosti, které podporují charitativní organizace, jsou oceňovány zaměstnanci i 

veřejností. Při investicích do charitativní činnosti ukazují, ţe nejde jen o vydělávání peněz, ale 

také o dobro společnosti. Firmy mohou dávat den volna na dárcovství krve, předávat dotace 

jménem zaměstnance, který vybral potřebnou organizaci atd. 

2.5 Průměrný měsíční mzda/plat v České republice 

 Podle Českého statistického úřadu dosahovala průměrná mzda v České republice v  

třetím čtvrtletí loňského roku částky 24 089 Kč. Došlo k jejímu meziročním vzrůstu o 562 Kč. 

Avšak podle analytiků aţ dvě třetiny zaměstnanců pobírají niţší mzdu neţ je statistický 

průměr. Největší mzdy pobírají lidé v Praze a nejmenší v Karlovarském kraji.  

 Zvyšování mezd v roce 2012 se nepředpokládá vzhledem k zhoršujícím se vyhlídkám 

ekonomiky, jeţ povedou k mzdové zdrţenlivosti. 

Obrázek 2.1: Průměrná mzda v krajích ČR 

 

Zdroj: ČSÚ, TÝDEN.cz [online], 05.12.2011  

 Průzkumem platů a mezd se zabývají také Platy.cz. Tento průzkum vznikl v roce 2007 

pod jménem Merces.cz. Provozovatelem průzkumu je společnost Profesia, spol. s r.o. 
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 „Průměrný hrubý měsíční plat/mzda je v celé České republice podle průzkumu 

Platy.cz 23 300 korun českých. Do údajů jsou započteny platy/mzdy všech pracujících, kteří 

se v posledním roce zapojili do online průzkumu platů/mezd. Pokud by se zaměstnanci 

seřadili podle výše svých platů/mezd (vzestupně), vyšel by medián, tedy plat/mzda člověka, 

který je přesně uprostřed souboru, na 21 000 korun. Medián je tedy oproti průměrnému 

platu/mzdě niţší o 2 300 korun.“ 
14

 

 Důvodem, proč je obvykle medián niţší neţ průměrný plat/mzda je skutečnost, ţe 

průměrný plat/mzda je ovlivněn platy/mzdami nejlépe placených lidí. Příjem je ohraničen 

zdola a ne zhora, proto to vede k zvyšující se hodnotě průměrného platu/mzdy.  

 V následující tabulce je zobrazen přehled průměrných měsíčních platů/mezd a jejich 

mediánu podle odvětví. Největší rozdíly jsou v odvětví leasingu, je to oblast, kde je plat/ 

mzda zaměstnanců výrazně ovlivněna jejich výkonem. Naopak nejmenší rozdíly jsou 

například  v lesnictví, základním, středním a vysokém školství, polygrafickém průmyslu nebo 

samosprávě. 

Tabulka 2.3: Rozdíl mezi prům. měsíčním platem/mzdou a mediánem podle odvětví 

Odvětví 

Prům. měs. 

plat/mzda 

(Kč) 

Medián 

(Kč) 

Rozdíl 

(%) 

Leasing 36 857 30 000 23 

Právnické činnosti 26 131 22 000 19 

Výroba potravin a nealkoholických nápojů 22 872 19 500 17 

Advokátní kanceláře 22 968 20 000 15 

Textilní, oděvní,koţedělná 17 603 15 300 14 

Ostatní průmyslová výroba 22 924 20 000 15 

Personální poradenství, prostředkování práce 

a studijních pobytů 
26 272 23 000 14 

Jiné obchodní činnosti 23 949 21 000 14 

Výroba alkohol. nápojů a tab. výrobků 26 187 23 000 14 

Prodej zboţí k dalšímu zpracování a pouţití 

(např. velkoobchody) 
24 737 21 800 13 

Zdroj: Platy.cz / Česká republika [online], 07.07.2011 

                                                 
14

 Platy.cz / Česká republika [online]. 07.07.2011 [cit. 2012-02-25]. Dostupné z WWW: 

<http://www.platy.cz/analyzy/je-vase-mzda-vyssi-nez-21-000-korun-mesicne-pak-patrite-do-poloviny-lepe-

vydelavajicich-zamestnancu/50023> 

http://www.platy.cz/
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 „Nejmenší rozdíl mezi mediánem a průměrným platem/mzdou je u lidí ve věkové 

kategorii  17 - 24 let. Postupně s přibývajícím počtem let na pracovním trhu se zvyšuje 

i rozdíl mezi těmito dvěma hodnotami a platy/mzdy se diferencují. Nejvýraznější rozdíl 

vidíme v produktivním věku ve věkové kategorii od 35 do 44 let, kde rozdíl tvoří aţ 12%.“ 
15

 

 Z pohledu regionálního srovnání také dochází k rozdílům mezi průměrným 

platem/mzdou a mediánem. Ve všech krajích je průměrný měsíční plat/mzda vyšší neţ 

medián. Největší rozdíl je v Praze a nejmenší v Olomouckém kraji. 

Tabulka 2.4: Rozdíl mezi průměrným platem/mzdou a mediánem podle krajů 

 Region 

Průměrný měsíční 

plat/mzda  

(Kč) 

Medián 

(Kč) 

Rozdíl 

(%) 

Praha 28 899 26 000 11 

Středočeský kraj 22 605 20 500 10 

Plzeňský kraj 21 845 20 000 9 

Jihomoravský kraj 23 363 21 600 8 

Liberecký kraj 21 478 20 000 7 

Karlovarský kraj 19 624 18 300 7 

Královéhradecký 21 415 20 000 7 

Zlínský kraj 21 179 20 000 6 

Pardubický kraj 21 161 20 000 6 

Jihočeský kraj 21 155 20 000 6 

Vysočina 20 972 20 000 5 

Moravskoslezský kraj 20 860 20 000 4 

Ústecký kraj 20 828 20 000 4 

Olomoucký kraj 20 334 20 000 2 

Zdroj: Platy.cz / Česká republika [online], 07.07.2011 

2.6 Průměrná výše odměn v České republice v roce 2011  

 Z výzkumu Platy.cz vyplynulo, ţe „odměny dostalo v roce 2011 méně lidí neţ v roce 

předchozím. Meziročně výše odměn nepatrně stoupla. Průměrná výše odměn je 24 261 korun 

českých, ale na některých top manaţerských pozicích jsou odměny aţ 200 tisíc.“
16

 

                                                 
15

 Platy.cz / Česká republika [online]. 07.07.2011 [cit. 2012-02-25].  

Dostupné z WWW: <http://www.platy.cz/analyzy/je-vase-mzda-vyssi-nez-21-000-korun-mesicne-pak-patrite-

do-poloviny-lepe-vydelavajicich-zamestnancu/50023> 
16

 Platy.cz / Česká republika [online]. 2011 [cit. 2012-02-25].  

Dostupné z WWW: <http://www.platy.cz/analyzy/odmeny-jsou-vzacne-jejich-vyse-nepatrne-stoupla/50044> 
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 Často je výše odměn přímo úměrná tomu, jakou úroveň má zastávaná pozice.V České 

republice byla průměrná úroveň odměn v roce 2011 na pozici pomocných zaměstnanců 5 613 

Kč, kdeţto niţší a střední management měl odměny téměř desetkrát vyšší. Nejvyšší odměna 

v průměrné výši 150 072 korun připadla top manaţerům. Hlavním důvodem výše jejich 

odměn je jejich vysoká odpovědnost a rozhodující vliv na fungování společnosti. 

Tabulka 2.5: Přehled odměn podle úrovně pozic 

Úroveň pozice 

Průměrná výše 

odměny  

(Kč) 

Podíl lidí 

s odměnami  

(%) 

Pomocní zaměstnanci 5 613 23 

Kvalifikovaní pracovníci, zaměstnanci  

ve sluţbách 
10 426 23 

Administrativní zaměstnanci 14 308 28 

Kvalifikovaní techničtí zaměstnanci 22 695 30 

Kvalifikovaní zaměstnanci  

netechnického zaměření 
22 103 33 

Niţší a střední manaţeři 47 484 38 

Top manaţeři 150 072 51 

Zdroj: Platy.cz / Česká republika [online],1. 2.  2012  

 Na výši odměn se podílí také velikost firmy. Čím menší firmy tím méně častý výskyt 

odměny. 

Tabulka 2.6: Přehled odměn podle velikosti firmy 

Zdroj: Platy.cz / Česká republika [online], 1. 2.  2012 

 

 

Počet zaměstnanců 
Průměrná výše odměny 

(Kč) 

Podíl lidí s odměnami 

(%) 

Do 10 18 900 25 

11 – 20 19 748 30 

21 – 50 19 313 33 

51 – 25 25 557 35 

251 – 1000 26 115 38 

Nad 1000 29 127 42 
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2.7 Zaměstnanecké benefity 

 „Zaměstnanecké výhody jsou sloţky odměny poskytované navíc k různým formám 

peněţní odměny. Zahrnují také poloţky, které nejsou přímo odměnou, jako je například 

kaţdoroční dovolená na zotavenou.“ 
17 

  Podle Armstronga (2007) je cílem získání a udrţení kvalitních pracovníků 

uspokojováním jejich osobních potřeb. Zaměstnanecké výhody vedou k zvyšování oddanosti 

pracovníků k organizaci a také umoţňují udělovat daňově zvýhodněné odměny. Cílem podle 

něj není motivování pracovníků, neboť zaměstnanecké výhody mají jen zřídka přímý vliv na 

výkon. Jejich hlavním úkolem je utvářet pozitivní postoj zaměstnanců k podniku coţ vede ke 

zlepšení angaţovanosti zaměstnanců a výkonu organizace. 

 Jejich poskytování pomáhá udrţovat konkurenceschopnost odměn, přitahuje a 

stabilizuje zaměstnance, poukazuje na to ţe se jedná o dobrého zaměstnavatele, a ţe 

organizace se stará o své zaměstnance. 

 Společnosti musí volit, které benefity a jakým způsobem budou poskytovat. Mohou je 

poskytovat všem zaměstnancům plošně nebo pouze vybrané skupině zaměstnanců či 

jednotlivému zaměstnanci.  

 Rozhoduje se také o tom, zda bude vyuţit fixní systém benefitů nebo flexibilní, 

nazýván cafeteria systém. Ve fixním systému jsou stanoveny benefity a je jen na zaměstnanci, 

zda jich vyuţije. Je zde však větší riziko vynakládání nákladů na benefity o něţ zaměstnanci 

nemají zájem. Pomocí cafeteria systému si pracovníci mohou vybrat svůj soubor výhod 

v rámci daných peněţních limitů. Pracovník dostane přídavek, který můţe vyuţít dle svých 

preferencí v rámci nabízených zaměstnaneckých výhod. Zaměstnanci tedy mají moţnost 

volby a zaměstnavatel, tak ušetří peníze za výhody, o které není zájem. 

2.8 Jednotlivé druhy benefitů a jejich daňové aspekty 

 Mezi nejdůleţitější legislativní prameny, které se vztahují k zaměstnaneckým 

benefitům patří: 

 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů,  

 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce,  

 Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na  

státní politiku zaměstnanosti,  

 Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, 

                                                 
17

 ARMSTRONG, Řízení lidských zdrojů, 2007, str. 
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 Vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění 

pozdějších předpisů. 

Z daňového hlediska mezi nejvýhodnější benefity patří příspěvek na stravování, 

penzijní připojištění, ţivotní pojištění a příspěvek na odborný rozvoj zaměstnanců. Jsou buď 

plně nebo do zákonem stanoveného limitu daňovým výdajem zaměstnavatele. A zároveň jsou 

osvobozeny od daně z příjmů fyzických osob a nejsou součástí vyměřovacího základu pro 

odvod pojistného na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění. 

U dalšího druhu benefitů je výhoda na straně zaměstnavatele. Výdaj na benefit je 

daňově uznatelný (sniţuje daňový základ). Pro zaměstnance však není vůbec nebo je jen 

zčásti osvobozen od daně z příjmů fyzických osob a je tedy součástí vyměřovacích základů 

pro odvod pojistného na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění.  

Existují také benefity, kde je výhoda pouze na straně zaměstnance. Pro zaměstnavatele 

nejsou daňovým výdajem, ale jsou osvobozené od daně z příjmu fyzických osob (nezvyšují 

základ daně poplatníka) a nezahrnují se do vyměřovacího základu pro odvod pojistného na 

sociální zabezpečení a zdravotní pojištění. 

2.8.1 Příspěvky zaměstnavatele na penzijní připojištění a životní pojištění 

 Tuzemské firmy vyuţívají příspěvek na penze v hojném mnoţství, neboť přináší 

výhody jak pro zaměstnance, tak pro zaměstnavatele. Jeho platba je totiţ osvobozena od daně 

z příjmů fyzických osob, a to do celkové výše 24 000 Kč ročně. Tato částka můţe být 

v libovolném poměru rozdělena mezi penzijní připojištění a ţivotní pojištění. Pokud 

zaměstnavatel přispívá částkou vyšší neţ 24.000,– Kč, příspěvky přesahující povolený limit, 

nejsou pro zaměstnance osvobozeny od daně z příjmu a podléhají všem předepsaným platbám 

na veřejnoprávní pojištění.  

 U obou je podmínka, ţe pojistné plnění musí být podle smlouvy vyplaceno nejdříve po 

dosaţení 60 let věku a zároveň ne dříve neţ po 60 měsících od uzavření smlouvy. Poskytnutí 

těchto příspěvků musí vyplývat z kolektivní smlouvy, vnitřního předpisu nebo pracovní 

smlouvy a zaměstnavatel musí umoţnit zaměstnancům zvolit si fond, který oni upřednostňují.

 „Do roku 2011 bylo na českém trhu sjednáno celkem 1 272 tisíc penzijních 

připojištění s příspěvkem zaměstnavatele. Oproti roku 2010 se však počet těchto penzijních 

připojištění sníţil celkem o 12 802, coţ tvoří přibliţně 1 %.“ 
18 

                       

                                                 
18

 finance.cz [online]. 29.2.2012 [cit. 2012-03-05].  

Dostupné z WWW: <http://www.finance.cz/zpravy/finance/344396-zamestnavatele-prestavaji-prispivat-na-

penzijni-pripojisteni/> 
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Výhody penzijního připojištění pro zaměstnance  

 „Nárok na daňovou úlevu získává ten účastník, který zaplatí za zdaňovací období 

(kalendářní rok) více neţ 6000 Kč. Účastník si tedy musí měsíčně spořit více jak 500 Kč. 

Částku nad 6000 Kč, kterou účastník zaplatil lze odečíst od základu daně. Maximální výše 

ročního daňového odpočtu je 12 000 Kč. Abyste si tedy uplatnili co moţná nejvyšší daňový 

odpočet, je optimální platit příspěvek 1 500 Kč měsíčně (tedy 18 000 Kč ročně).“
19

 

2.8.2 Stravování 

 Stravování je upraveno v § 236 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce. 

„Zaměstnavatel je povinen umoţnit zaměstnancům ve všech směnách stravování, tuto 

povinnost nemá vůči zaměstnancům vyslaným na pracovní cestu.“
20

 

Jedná se o tradiční a nejčastější benefit, který je mnohými zaměstnanci povaţován 

jako standardní.  

Výhody pro zaměstnavatele 

Mezi daňové výdaje patří „provoz vlastního stravovacího zařízení, kromě hodnoty 

potravin, nebo příspěvky na stravování zajišťované prostřednictvím jiných subjektů a 

poskytované aţ do výše 55 % ceny jednoho jídla za jednu směnu, maximálně však do výše 70 

% stravného vymezeného pro zaměstnance v § 6 odst. 7 písm. a) při trvání pracovní cesty 5 aţ 

12 hodin.“
21

 

Další podmínkou je, ţe zaměstnanec musí být přítomen v práci po dobu své směny 

alespoň 3 hodiny a pokud chce zaměstnavatel nárokovat daňovou uznatelnost i na druhé jídlo 

zaměstnance, musí jeho směna trvat i s přestávkou déle neţ 11 hodin.   

Výhody pro zaměstnance 

Od daně z příjmů fyzických osob je osvobozena „hodnota stravování poskytovaného 

jako nepeněţní plnění zaměstnavatelem zaměstnancům ke spotřebě na pracovišti nebo v rámci 

závodního stravování zajišťovaného prostřednictvím jiných subjektů“ a „hodnota 

nealkoholických nápojů poskytovaných jako nepeněţní plnění ze sociálního fondu, ze zisku 

(příjmu) po jeho zdanění anebo na vrub výdajů (nákladů), které nejsou výdaji (náklady) na 

                                                 
19

 penzijnipripojisteni [online]. 2011 [cit. 2012-03-10].  

Dostupné z WWW: http://www.penzijnipripojisteni.cz/penzijni-pripojisteni/vyhody/#vyhody-zamestnanec 
20

 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. 
21

 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. 

http://business.center.cz/business/pravo/zakony/dprij/cast1.aspx#par6
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dosaţení, zajištění a udrţení příjmů zaměstnavatelem zaměstnancům ke spotřebě na 

pracovišti.“
22

 

2.8.3 Vzdělávání 

 Jelikoţ je mnoho podniků vystavováno velmi silné konkurenci, tak právě vzdělávání 

pracovníků můţe být úspěšným prvkem boje proti ní a mnoho společností si je toho vědomo. 

Kvalitní zaměstnanci jsou základem úspěchu firmy a proto se management musí snaţit zajistit 

jim co nejvyšší úroveň vzdělání. Je samozřejmé, ţe firmy zvaţují investování kaţdé koruny, 

avšak úspory v oblasti vzdělání mohou být spíše kontraproduktivní. Potřebu vzdělávání si 

uvědomují také zaměstnanci, kteří vědí, ţe tak posilují svou pozici ve firmě a na pracovním 

trhu. Kvalita pracovní síly není důleţitá jen pro úspěšnost firem, ale také pro 

konkurenceschopnost ekonomiky proto se předpokládá růst jeho významu i v příštích letech. 

 Pokud vzdělávání souvisí s předmětem činnosti zaměstnavatele a jedná se o nepeněţní 

plnění mají zaměstnanci nárok na osvobození od daně. U rekvalifikace však není vyţadována 

souvislost s předmětem činnosti. 

 U zaměstnavatele musí platit podmínka souvislosti s předmětem činnosti pokud se má 

jednat o daňové výdaje. Nezáleţí zda je plnění peněţní nebo nepeněţní. 

 „Daňovými náklady zaměstnavatele jsou podle znění § 24 odst. 2 písm. j) bod 3 ZDP 

(po novele zákonem č. 216/2009 Sb.): 

 výdaje (náklady) na provoz vlastních vzdělávacích zařízení, 

 výdaje (náklady) spojené s odborným rozvojem zaměstnanců podle zákoníku 

práce a 

 výdaje (náklady) spojené s rekvalifikací zaměstnanců podle zákona o 

zaměstnanosti, 

pokud souvisejí s předmětem činnosti zaměstnavatele. Daňovými výdaji jsou tedy veškeré 

výdaje zaměstnavatele na prohlubování nebo zvyšování kvalifikace (ať jde o peněţní nebo 

nepeněţní plnění) a na rekvalifikaci zaměstnanců.“ 
23

 

 V zákoníku práce najdeme definice odborného rozvoje zaměstnanců, které tvrdí 

následující: 

                                                 
22

 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. 
23

 DU.cz / daně a účetnictví  [online]. 18.10.2010 [cit. 2012-03-10].  

Dostupné z WWW: <http://www.du.cz/vzdelavani-zamestnancu-uniqueidgOkE4NvrWuNAcUiL-

fcBUYMcchbVq7Hs/?sekce=33&esupid=19D3UcYuK0T27nwQVfRcaybf%2FtKjUNO2&uniqueid=gOkE4Nv

rWuNAcUiL-fcBUYMcchbVq7Hs> 
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 Zaměstnavatelé mají povinnost zaškolit či zaučit nové zaměstnance nebo stávající 

pracovníky, kteří přechází na jinou práci. Zaměstnancům za tento výkon náleţí mzda nebo 

plat.  

 Prohlubování kvalifikace spočívá v doplňování, udrţování a obnovování kvalifikace, 

které nemění její podstatu. Opět jde o výkon, za který zaměstnancům náleţí mzda nebo plat.  

 Pří zvýšení kvalifikace dochází ke změně její hodnoty, je dosaţeno nového stupně 

kvalifikace nebo dojde k jejímu rozšíření. Je to bráno jako překáţka v práci a zaměstnanci za 

ni náleţí pracovní volno s náhradou mzdy ve výši průměrného výdělku. 

 V zákoně o zaměstnanosti nalezneme definici rekvalifikace, která uvádí, ţe 

„rekvalifikací se rozumí získání nové kvalifikace a zvýšení, rozšíření nebo prohloubení 

dosavadní kvalifikace včetně jejího udrţování a obnovování.“
24

 Pokud se rekvalifikace 

uskutečňuje v pracovní době, tak jde o překáţku v práci a zúčastněným náleţí pouze náhrada 

mzdy ve výši průměrného výdělku. 

2.8.4 Prodloužená dovolená a placené dny zdravotního volna 

 Standardní dovolená je zákonem stanovena na čtyři týdny v kalendářním roce. V 

podnikatelské sféře můţe být tato doba prodlouţena. Pokud je toto prodlouţení stanoveno 

v kolektivní smlouvě, vnitřním předpisu nebo pracovní smlouvě jedná se z pohledu 

zaměstnavatele o daňový výdaj bez limitu. Stejně tak je  tomu u dnů zdravotního volna. 

 Z pohledu zaměstnance se jedná o dílčí základ daně z příjmů ze závislé činnosti a 

příjem je součástí vyměřovacích základů pojistného na sociální zabezpečení a zdravotní 

pojištění. 

2.8.5 Kultura, sport, rekreace a zdravotní benefity 

Z oblasti kultury bývají zaměstnancům poskytovány lístky do divadla, kina, na 

koncerty, plesy, výstavy, galerie, muzea, hrady, zámky a jiné památky. Sportovní benefity 

mohou být pasivní (vstupenky na sportovní události) a aktivní (návštěva fitness center, 

bazénu, aj.). Oblíbenými benefity jsou také příspěvky na rekreace, zájezdy, dovolené, 

ozdravné víkendy apod. Mezi zdravotní benefity lze zahrnout např. vitamínové balíčky, 

očkování proti různým nemocem, navštěvování zdravotních zařízení, rehabilitace, masáţe atd. 

V případě nepeněţního plnění se jedná ze strany zaměstnavatele o nedaňové výdaje. Od 

daně z příjmů fyzických osob jsou však osvobozeny „nepeněţní plnění poskytovaná 

                                                 
24)

 Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. 
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zaměstnavatelem zaměstnancům z fondu kulturních a sociálních potřeb, ze sociálního fondu, 

ze zisku (příjmu) po jeho zdanění anebo na vrub výdajů (nákladů), které nejsou výdaji 

(náklady) na dosaţení, zajištění a udrţení příjmů, ve formě moţnosti pouţívat rekreační, 

zdravotnická a vzdělávací zařízení, předškolní zařízení, závodní knihovny, tělovýchovná a 

sportovní zařízení nebo ve formě příspěvku na kulturní pořady a sportovní akce; jde-li však o 

poskytnutí rekreace včetně zájezdů, je u zaměstnance z hodnoty nepeněţního plnění od daně 

osvobozena v úhrnu nejvýše částka 20 000 Kč za kalendářní rok. Jako plnění zaměstnavatele 

zaměstnanci se posuzuje i plnění poskytnuté pro rodinné příslušníky zaměstnance.“
25

  

V případě peněţního plnění je situace u zaměstnavatele opačná. Můţe ho uplatnit jako 

daňový výdaj pokud jeho nárok vyplývá z kolektivní smlouvy, vnitřního předpisu nebo 

pracovní smlouvy. Pro zaměstnance je však toto peněţní plnění zdanitelným příjmem a 

odvádí z něj zdravotní a sociální pojištění. 

2.8.6 Používání automobilu pro soukromé účely 

 Vyuţívání osobního automobilu k soukromým účelům patří k oblíbeným benefitům, 

který však ze strany zaměstnance není osvobozen od daně z příjmů. Pokud jde o 

zaměstnavatele, tak jeho základ daně nijak neovlivňuje. 

„Poskytuje-li zaměstnavatel zaměstnanci bezplatně motorové vozidlo k pouţívání pro 

sluţební i soukromé účely, povaţuje se za příjem zaměstnance částka ve výši 1 % vstupní 

ceny vozidla za kaţdý i započatý kalendářní měsíc poskytnutí vozidla. Jde-li o najaté vozidlo, 

vychází se ze vstupní ceny vozidla u původního vlastníka, a to i v případě, ţe dojde k 

následné koupi vozidla. Pokud ve vstupní ceně není zahrnuta daň z přidané hodnoty, pro 

účely tohoto ustanovení se o tuto daň zvýší. Je-li částka, která se posuzuje jako příjem 

zaměstnance za kaţdý i započatý kalendářní měsíc poskytnutí vozidla, niţší neţ 1 000 Kč, 

povaţuje se za příjem zaměstnance částka ve výši 1 000 Kč. Poskytne-li zaměstnavatel 

zaměstnanci bezplatně v průběhu kalendářního měsíce postupně za sebou více motorových 

vozidel k pouţívání pro sluţební i soukromé účely, povaţuje se za příjem zaměstnance částka 

ve výši 1 % z nejvyšší vstupní ceny motorového vozidla. Poskytne-li zaměstnavatel 

zaměstnanci bezplatně v průběhu kalendářního měsíce více motorových vozidel současně, 

povaţuje se za příjem zaměstnance částka ve výši 1 % z úhrnu vstupních cen všech 

motorových vozidel pouţívaných pro sluţební i soukromé účely.“ 
26

 

                                                 
25) 

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. 
26)

 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. 
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2.8.7 Dlouhodobé využívání dalšího majetku zaměstnavatele pro soukromé účely 

Mnohými zaměstnanci vyuţívaný a často povaţovaný jako samozřejmý benefit je 

mobilní telefon pro pracovní i soukromé účely. Také platby soukromých hovorů či notebook.  

Poskytování mobilního telefonu či notebooku nemá na výši daně z příjmů fyzických 

osob ţádný vliv. Platby soukromých hovorů však vstupují do daňového základu a odvádí se 

z nich pojistné.  

Z hlediska zaměstnavatele poskytování mobilního telefonu či notebooku neovlivní 

základ daně. Hovorné však můţe být daňově uznatelné pokud je jeho proplácení sjednáno 

v pracovní smlouvě jako pracovněprávní nárok. 

2.8.8 Sleva na firemní produkty 

 Někteří zaměstnavatelé poskytují svým zaměstnancům moţnost nákupu firemních 

produktů za niţší ceny neţ za které prodávají ostatním zákazníkům. Pokud zaměstnanci této 

moţnosti vyuţijí, tak rozdíl mezi obvyklou a sníţenou cenou se přičte k peněţnímu příjmu 

zaměstnance v daném kalendářním měsíci. A představuje tak zdanitelný příjem. 

 Toto plnění zaměstnavateli neovlivňuje základ daně. Náklady na výrobky a sluţby 

v rámci běţné činnosti jsou pro zaměstnavatele daňovými výdaji. 

2.8.9 Dary 

Od daně z příjmů fyzických osob je osvobozena „hodnota nepeněţních darů 

poskytovaných z fondu kulturních a sociálních potřeb podle příslušného předpisu, u 

zaměstnavatelů, na které se tento předpis nevztahuje, hodnota nepeněţních darů 

poskytovaných za obdobných podmínek ze sociálních fondů nebo ze zisku (příjmu) po jeho 

zdanění, anebo na vrub výdajů (nákladů), které nejsou výdaji (náklady) na dosaţení, zajištění 

a udrţení příjmů, a to aţ do úhrnné výše 2000 Kč ročně u kaţdého zaměstnance.“ 
27

 

 V §14 vyhlášky č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, jsou taxativně 

vymezeny dary, které jsou osvobozeny od daně do zákonem stanoveného limitu. Patří sem 

dary za mimořádnou aktivitu (pomoc při ţivelných událostech) a aktivitu v sociální 

humanitární oblasti. Dále dary při pracovních výročích (20 let a kaţdých dalších 5 let trvání 

pracovního poměru), ţivotních výročích (50 let a kaţdých dalších 5 let věku) a při prvním 

odchodu do starobního nebo plného invalidního důchodu. 

                                                 
27)

 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. 
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Zaměstnavatel můţe za daňově uznatelné náklady povaţovat pouze reklamní nebo 

propagační předměty, které jsou opatřeny obchodní firmou nebo ochrannou známkou 

poskytovatele tohoto předmětu nebo názvem propagovaného zboţí nebo sluţby, jehoţ 

hodnota bez daně z přidané hodnoty nepřesahuje 500 Kč. 

 Pokud je dar sjednán jako pracovněprávní nárok, zaměstnavatel ho můţe uznat jako 

daňový bez limitu. Z pohledu zaměstnance však podléhá dani z příjmů fyzických osob a 

odvádí se z něj pojistné. 

2.8.10 Doprava do zaměstnání 

V souvislosti s dopravou zaměstnanců do a ze zaměstnání můţe zaměstnavatel 

poskytovat příspěvek na dopravu jak v peněţní tak nepeněţní formě. Nepeněţní plnění se 

poskytuje prostřednictvím poskytnutí bezplatných nebo zlevněných jízdenek či vlastním 

zajištěním dopravy zaměstnanců do práce.  

 „Pro daňovou uznatelnost tohoto nákladu dle zákona o daních příjmů platí následující 

obecné podmínky: 

 je nesporné, ţe náklady na dopravu na straně zaměstnavatele vznikly, 

 tyto náklady vznikly v souvislosti s dosaţením, zajištěním a udrţením 

zdanitelných příjmů, 

 náklady jsou zaznamenány v účetnictví pod.  subjektu (příp. daňové evidenci). 

 Ovšem právo na částečné či úplné hrazení těchto nákladů musí být zakotveno: 

 v kolektivní smlouvě, 

 ve vnitřním předpisu zaměstnavatele, 

 v pracovní či jiné smlouvě. 

 Zákon o daních z příjmů v této souvislosti neřeší, jakým způsobem musí být doprava 

zaměstnanců do/ze zaměstnání uskutečňována. Zaměstnavatelé tak mají řadu moţností, jak 

dopravu zajistit, například: 

 vyuţívání dopravních prostředků ve vlastnictví zaměstnavatele, 

 dopravní prostředky smluvního přepravce, 

 prostředky hromadné dopravy. 

 Náklady na přepravu do/ze zaměstnaní tak lze zaměstnancům hradit jak peněţní 

formou (příplatek ke mzdě, proplácením jízdného), tak nepeněţní formou (zajištění dopravy 

interním nebo externím způsobem).“ 



 

 34 

 Pro zaměstnance jsou, jak peněţní tak nepeněţní plnění příjmem, který není osvobozen 

od daně z příjmů a odvádí se z něj pojistné. 

2.8.11 Půjčky zaměstnancům 

Zaměstnavatel můţe poskytnout „peněţní zvýhodnění plynoucí zaměstnancům v 

souvislosti s poskytováním bezúročných půjček nebo půjček s úrokem niţším, neţ je obvyklá 

výše úroku, zaměstnavatelem z fondu kulturních a sociálních potřeb podle zvláštního předpisu 

6a) a u zaměstnavatelů, na které se tento předpis nevztahuje, ze sociálního fondu nebo ze 

zisku (příjmu) po jeho zdanění, jedná-li se o návratné půjčky poskytnuté zaměstnanci na 

bytové účely do výše 100 000 Kč nebo k překlenutí tíţivé finanční situace do výše 20 000 Kč 

a u zaměstnance postiţeného ţivelní pohromou do výše 1 000 000 Kč na bytové účely a do 

výše 200 000 Kč k překlenutí tíţivé finanční situace.“ 
28

  

Příjem do výše uvedených limitů je osvobozen od daně z příjmů fyzických osob. 

Zaměstnavatel poskytuje tyto půjčku ze sociálního fondu nebo ze zisku po zdanění a není 

proto daňovým výdajem. 

2.8.12 Pracovní oděvy 

Předmětem daně z příjmů fyzických osob není „hodnota poskytovaných stejnokrojů, 

včetně příspěvků na jejich udrţování, dále hodnota pracovního oblečení, určeného 

zaměstnavatelem pro výkon zaměstnání, včetně příspěvků na jeho udrţování“. Toto oblečení 

nesmí být zaměnitelné s občanským oblečením a lze jej pouţívat pouze při výkonu práce. 

Dále musí být ve vnitřním mzdovém předpise či kolektivní smlouvě stanovena povinnost 

zaměstnanců pouţívat toto jednotné oblečení, které musí být označeno identifikačními znaky 

zaměstnavatele (název, logo firmy).“ 
29

 Tyto výdaje vynaloţené na dosaţení, zajištění a 

udrţení zdanitelných příjmů jsou pro zaměstnavatele daňově uznatelnými výdaji. 

Zaměstnavatelé také mohou poskytovat zaměstnancům příplatek na běţné oblečení 

neboli ošatné. Z pohledu zaměstnance však podléhá zdanění. Pro zaměstnavatele se jedná o 

daňově uznatelný výdaj bez limitu pokud nárok na něj vyplývá z kolektivní smlouvy, 

vnitřního předpisu či pracovní smlouvy. 

                                                 
28

 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. 
29)

 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. 
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2.9 Využívání zaměstnaneckých benefitů 

 Otázkou vyuţívání zaměstnaneckých výhod se v České republice zabývá několik 

průzkumů. Jedná se například o průzkum Salary & Benefits Guide společnosti Robert Half, 

průzkum Platy.cz, který vznikl v roce 2007 pod jménem Merces.cz, jehoţ provozovatelem je 

společnost Profesia, spol. s r.o. nebo průzkum společnosti ING Pojišťovna ve spolupráci                

se Svazem průmyslu a dopravy ČR. 

2.9.1 Benefity v době krize 

 V letech 2009–2010 byl uskutečněn průzkum Salary & Benefits Guide společnosti 

Robert Half, kterým byly získány souhrnné informace o zaměstnaneckých benefitech a 

průměrných hrubých mzdách poskytovaných odborníkům v různých pracovních oblastech. 

Výzkumu se zúčastnilo více neţ 1450 respondentů. V této době byly zaměstnanecké benefity 

poznamenány dopady ekonomické krize. Stabilita firem byla zaměstnanci vnímána jako 

důleţitější neţ poskytované výhody. Mnoho firem přistoupilo k omezování zaměstnaneckých 

výhod, a to z důvodu úspory nákladů. 

 Mezi nejţádanější benefity ze strany zaměstnanců patřil týden volna navíc, sluţební 

automobil k soukromým účelům, vzdělávání či moţnost práce doma. Benefity ve formě 

stravenek, občerstvení, mobilního telefonu či notebooku jsou v mnoha společnostech 

povaţovány za samozřejmost a nejsou uţ pro zaměstnance tak významné.  

 V rámci úspor byly zaměstnancům nejčastěji odebírány především jazykové kurzy, 13. 

plat, stravenky, teambuildingové akce, příspěvky na sport, kulturu, penzijní připojištění, 

sluţební automobily k soukromým účelům, počet sick days či certifikace placené 

zaměstnavatelem.  

2.9.2 Benefity v roce 2011 

Průzkum Platy.cz 

 Šetření v oblasti benefitů provedly Platy.cz jejichţ provozovatelem je společnost 

Profesia, spol. s r.o. Z více neţ 16 tisíc údajů lidí zapojených do tohoto průzkumu vyplynulo, 

ţe nejvíce zaměstnanců dostává stravenky. Naopak 24% zaměstnanců uvedlo, ţe nedostávají 

ţádný nefinanční benefit. Jednalo se převáţně o  lidi, kteří pracující na nejniţších pozicích. 

Nefinanční benefity jsou téměř samozřejmostí pro výše postavené zaměstnance a z top 

manaţerů jen 4% uvedli, ţe nedostávají ţádný benefit.  
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Tabulka 2.7: Podíl lidí s jednotlivými benefity 

Benefity Podíl zaměstnanců s benefity (%) 

Stravenky 35 

Dovolená navíc 26 

Pruţná pracovní doba 26 

Vzdělávání zaměstnanců 25 

Mobilní telefon k soukromým účelům 21 

Nápoje na pracovišti zdarma 20 

Penzijní připojištění 18 

Notebook i k soukromým účelům 13 

Sluţební auto i k soukromým účelům  8 

Proplácení dopravy do práce 6 

Proplácení sportovních resp. kulturních aktivit 6 

Firemní víkendové akce 5 

Moţnost pracovat z domova 5 

Příspěvek na zdravotní pojištění 4 

Nadstandardní zdravotní péče 3 

Zdroj: Platy.cz / Česká republika [online], 7. 9. 2011 

 Častější výskyt benefitů lze najít u velkých firem. Ve firmách, kde je nad 1000 

zaměstnanců jsou nejčastěji poskytovaným benefitem stravenky, kdeţto u firem do 10 

zaměstnanců je nejčastější neposkytování ţádného benefitu a pak aţ následují stravenky. 

Tabulka 2.8: Podíl lidí s benefity podle velikosti firmy 

Benefity 

Podíl lidí s benefity (%) 

Počet zaměstnanců organizace 

do 10 11-20 21-50 51-250 251-1000 nad 1000 

Dovolená navíc 9 13 17 26 36 45 

Firemní víkendové akce 2 3 5 6 6 8 

Pruţná pracovní doba 24 22 22 26 29 26 

Mobilní telefon k soukr. účelům 16 22 19 22 21 22 

Moţnost pracovat doma 6 8 6 7 7 8 

Nadstardardní zdrav. péče 1 0 1 1 3 4 

Nápoje na pracovišti zdarma 16 16 20 20 24 21 

Notebook i k soukr. účelům 8 10 13 15 15 15 

Penzijní připojištění 9 14 23 27 40 45 

Proplácení dopravy do práce 4 5 5 4 9 5 

Proplácení sport. a kult. aktivit 2 2 3 4 8 9 

Příspěvek na zdrav. připojištění 2 3 2 2 5 7 

http://www.platy.cz/
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Sluţební auto i k soukr. účelům 6 7 6 8 7 6 

Stravenky  26 40 44 49 46 55 

Vzdělávání zaměstnanců 10 13 15 18 26 28 

Ţádný – nemá  37 31 24 20 15 11 

Zdroj: Platy.cz / Česká republika [online], 7. 9. 2011 

Průzkum společnosti ING Pojišťovna 

 V roce 2011 došlo k zlepšení celkové ekonomické situace v České republice, a to se 

projevilo i v ekonomické situaci společností a došlo k růstu počtu poskytovaných benefitů.  

 Společnost ING Pojišťovna provedla v červnu loňského roku jiţ páté šetření v  oblasti 

benefitů. Toto šetření proběhlo ve spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy ČR, coţ 

umoţnilo zapojit do výzkumu aţ 112 společností z České republiky. Dotazování proběhlo 

online na www.employeebenefits.cz. 

 Z výzkumu jasně vyplynulo, ţe zaměstnanecké benefity jsou společnostmi vyuţívány. 

Aţ 98 % z dotázaných společností vyuţívá daňově zvýhodněné benefity. Daňově 

nezvýhodněné benefity dosáhly podobného výsledku.  

 Mezi daňově zvýhodněnými benefity se podle průzkumu společnosti ING Pojišťovna 

stalo nejvyuţívanějším vzdělání, jeţ poskytuje aţ 78 % dotázaných firem. A byl u něj 

zaznamenán největší nárůst oproti loňskému roku (+11 % společností). Kvalita pracovní síly 

není důleţitá jen pro firmy a jejich prosazení na trhu, ale rovněţ pro konkurenceschopnost 

celé ekonomiky. Z těchto důvodů se předpokládá i růst prostředků, které jsou firmy ochotny 

vloţit  do vzdělání. 

  O trochu hůře dopadlo penzijní připojištění se 71procenty a na třetím místě skončilo 

ţivotní pojištění s hodnotou 54 %. U těchto benefitů je zvláště patrný nárůst oproti loňskému 

roku.   

 Nadále jsou značně vyuţívány daňově zvýhodněné benefity v podobě stravenek a 

podnikového stravování, ačkoliv oproti předchozímu roku došlo k jejich poklesu o 7 %. Tento 

pokles mohl být způsoben návrhem konce zvýhodnění tohoto benefitu. 

 Mezi daňově nezvýhodněnými benefity zaměstnavatelé nejvíce poskytují mobilní 

telefony (84 % společností). 

 Další motivační benefity, kromě jiţ zmíněných, poskytuje 40 % z dotázaných 

společností. Chovají se tak společnosti s větším počtem zaměstnanců a se zlepšujícími se 

ekonomickými výsledky. Nejvíce poskytují finanční bonus na základě výkonnosti (42 % 

firem), věrnostní odměnu za odpracované roky (13 % firem), prodlouţení dovolené o týden či 

placené volno (13% firem). 

http://www.platy.cz/
http://www.employeebenefits.cz/
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Graf 2.2: Srovnání daňově zvýhodněných benefitů v roce 2010 a 2011 

 

Zdroj: ING Pojišťovna 

Graf 2.3: Srovnání daňově nezvýhodněných benefitů v roce 2010 a 2011 

 

 Zdroj: ING Pojišťovna 

2.9.3 Benefity v roce 2012  

 V současné době se v České republice prosazuje převaha krátkodobě orientovaných 

benefitů, kam patří  např. příspěvek na stravování. V jiných evropských zemích lidé vyuţívají 

více dlouhodobých benefitů zaměřených na budoucnost, jako jsou penzijní systémy, zdravotní 

péče, pojištění pro případ smrti atd.  

 V České republice však dochází k růstu poskytování penzijního připojištění, které 

poskytují asi dvě pětiny soukromých zaměstnavatelů. Asi třetina soukromých zaměstnavatelů 

nabízí různé formy vzdělávání, zejména jazykové kurzy. Mezi další poţadované benefity patří 

dovolená navíc, dny zdravotního volna, sluţební automobil a mobil i k soukromým účelům, 

příspěvky na sport, kulturu, rekreaci, výhodné půjčky zaměstnancům. 
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 „Vlivem obtíţné hospodářské situace však dochází ke sniţování benefitů, zejména 

nefinančních; z aktuálního výzkumu (viz www.merces.cz) plyne, ţe například o dovolenou 

navíc přišlo meziročně asi dvanáct procent zaměstnanců a asi deset procent o nápoje zdarma, 

příspěvek na důchodové pojištění, moţnost vzdělávat se na náklady zaměstnavatele nebo 

vyuţívat flexibilní pracovní dobu. Sniţování benefitů je především v menších firmách s méně 

neţ padesáti zaměstnanci. 

 V ČŘ v současné době existují protikladné společenské tendence: Zaměstnavatelé a 

zaměstnanci chtějí existující benefity zachovat a o další rozšiřovat, „fiskál“ je chce naopak 

limitovat, většinu z nich odstranit.“ 
30

 Legislativa se bohuţel mění k horšímu, jak pro 

zaměstnance, tak pro zaměstnavatele. 

 Je těţké předvídat co lze v budoucnu od benefitů očekávat. Od 1.1. 2015 nabude 

účinnost zákon č. 458/2001 Sb. (zřízení jednoho inkasního místa). Má například rušit daňové 

zvýhodnění bezplatných nebo zlevněných jízdenek poskytovaných zaměstnavatelem 

provozujícím veřejnou dopravu osob svým zaměstnancům a rodinným příslušníkům (§ 6 odst. 

3 zákona o daních z příjmů). Omezit daňové osvobození nepeněţních plnění vynakládaných 

na péči o zaměstnance a jeho rodinné příslušníky poskytované zaměstnavatelem z fondu 

kulturních a sociálních potřeb, sociálních fondů. Výše uvedený zákon dále ruší peněţní 

zvýhodnění plynoucí zaměstnancům v souvislosti s poskytováním bezúročných půjček nebo 

půjček s úrokem niţším, neţ je obvyklá výše úroku (§ 6 odst. 9 zákona o daních z příjmů). 

  Vládní návrh tohoto zákona také obsahoval zrušení daňového zvýhodnění stravování 

poskytovaného nepeněţní formou na pracovišti nebo v rámci závodního stravování 

zajišťovaného jinými subjekty včetně stravenek. Tyto návrhy naštěstí schváleny nebyly. Je 

důleţité si uvědomit, ţe návštěvy restaurací na oběd by mohlo podle odhadů omezit aţ 70 % 

zaměstnanců. Jelikoţ je prokázaná souvislost mezi pravidelným a zdravým stravováním a 

úrovní nemocnosti mohlo by to vést ke zvýšení nemocnosti zaměstnanců. Pro firmy by to 

mělo negativní efekt, neboť potřebují zdravé pracovníky, kteří jsou schopni odvádět dobrý 

výkon.   

 Do účinnosti zákona zbývá více jak 3,5 roku a je moţné, ţe se ještě několikrát změní. 

 

 

                                                 
30

 PELC, Vladimír. CFOworld / legislativa [online]. 20.2.2012 [cit. 2012-03-07].  

Dostupné z WWW: <http://cfoworld.cz/legislativa/vladimir-pelc-narozdil-od-vyspelejsich-zemi-lide-stale-

preferuji-kratkodobe-benefity-1512> 

http://www.merces.cz/
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2.9.4 Shrnutí benefitů 

 Je patrné, ţe poskytování zaměstnaneckých výhod můţe být pro firmy prospěšné a je 

třeba věnovat velkou pozornost správnému nastavení tohoto systému. Dříve se tyto výhody 

nabízely pouze vybraným zaměstnancům, zatímco dnes se stávají samozřejmé pro všechny.  

 Postoj zaměstnanců k benefitům se mění s jich rostoucí ţivotní úrovní a tím jsou 

ovlivněny jejich poţadavky. Důleţité proto je, aby měl zaměstnanec moţnost svobodného 

výběru benefitu.  

 Maletínská upozorňuje na existenci základních benefitů, které jsou součástí standardní 

nabídky a jejich pravidelné poskytování přestává být po čase vnímáno jako benefit. Například 

stravenka byla dříve vysoce oceňována, kdeţto dnes se povaţuje za samozřejmost. Tyto 

benefity hrají významnou roli při získávání zaměstnanců. Prospěšné pro firmy můţe být 

poskytování dalších benefitů nad základní rámec. Například víkendový relaxační pobyt, jako 

poděkování zaměstnanci, který se významně podílel na důleţitém projektu. 

 Mezi země s největším počtem nabízených benefitů patří USA. Důvodem, proč jsou 

tam benefity tak oblíbené, je snaha udrţet si své vyškolené zaměstnance. Je tam niţší 

nezaměstnanost a časté přetahování pracovních sil. Společnosti proto poskytují netradiční i 

kontroverznější výhody. „V USA není nijak neobvyklou výhodou poskytnutí tzv. domácího 

pomocníka, který vyvenčí domácího mazlíčka nebo vystojí frontu na vstupenku na koncert 

oblíbené kapely zaměstnance. Celkem často vyuţívaným benefitem bývá kaplan, jenţ 

poskytne duchovní podporu zaměstnancům v tísni. A dokonce i moţnost zadarmo rybařit ve 

firemním chovném rybníku.“ 
31

 

 Přestoţe se nás podobné kuriózní výhody netýkají a asi ještě nějakou dobu týkat 

nebudou, můţeme jen doufat, ţe s rostoucí potřebou firem po získání a udrţení motivovaných 

a kvalitních pracovníků bude narůstat počet poskytovaných benefitů a pestrost forem, ve 

kterých je budou nabízet. 

2.10 Výzkum pomocí metody dotazování 

 Efektivní a kvalitní manaţeři vyuţívají při svém rozhodování nejrůznější výzkumy a 

průzkumy. Cílem výzkumu je připravit podklady pro strategické i operativní rozhodování. 

Podle Koudelky (2007) tvoří základní etapy výzkumu: vymezení problému, sestavení plánu 

                                                 
31

 MALETÍNSKÁ, Jindra. marketingjournal.cz [online]. 11.12.2008 [cit. 2012-03-07].  

Dostupné z WWW: <http://www.m-journal.cz/cs/praxe/pripadove-studie/zamestnanecke-

benefity__s354x402.html> 
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výzkumu, sběr dat, zpracování a analýza dat, interpretace výsledků výzkumu a prezentace 

výstupů. 

 Výzkum můţe být kvantitativní nebo kvalitativní. „Kvantitativní výzkum popisuje 

pomocí statistických metod získaná data a snaţí se tato data co nejvíce standardizovat. 

Zkoumá velký vzorek respondentů (stovky, tisíce) a udává např. četnosti jednotlivých jevů. 

Nejpouţívanějšími technikami výzkumu jsou pozorování, dotazování a experiment. Naproti 

tomu kvalitativní výzkum se snaţí zjistit důvody lidského jednání, jeho motivaci a základní 

souvislosti. K tomu vyuţívá malé vzorky respondentů (jednotky, desítky) a většinou 

psychologické techniky. Příkladem můţe být skupinový rozhovor.“
32

 

 Rozlišuje se také výzkum krátkodobý, který se zabývá otázkami operativního 

charakteru, a výzkum dlouhodobý, zaměřený na taktické či strategické problémy.  

 Je jen na  konkrétním manaţerovi, zda se rozhodne vyuţít dat jiţ publikovaných, tedy 

sekundárních nebo dat primárních. Často bývají upřednostňována sekundární data před 

primárními, neboť šetří čas a náklady.  Primární data se získávají pomocí metody dotazování, 

pozorování nebo experimentem. Vzhledem k zaměření této diplomové práce byla vybrána 

metoda dotazování. 

 „Podstatou dotazování je kladení záměrně cílených otázek. Dotazování umoţňuje 

získat mnoho informací o individuálním respondentovi najednou, ať jde o názory, zájmy, 

postoje, hloubku znalostí či vědomostí respondenta, jeho preferencí či charakteristik. Zdrojem 

informací jsou odpovědi respondenta, jeho verbální i neverbální chování vyvolané poloţením 

otázky. Dotazování patří mezi nejrozšířenější  a nejpouţívanější metody marketingového 

výzkumu.“
33

  

Tvorba dotazníku 

 Při tvorbě dotazníků je velmi důleţitá volba vhodných otázek, které se stanovují na 

základě informací, jeţ zadavatel potřebuje vědět. Malý (2004) stanovil faktory,  které mají 

vliv na úroveň dotazníku. Patří sem zjišťované údaje, obsah otázek, typy otázek, formulace 

otázek, struktura dotazníku, forma dotazníku a testování dotazníku (na vzorku respondentů). 

Forma dotazníku by měla být přehledná, umoţňující respondentu snadnou orientaci. 

                                                 
32

 FORET, STÁVKOVÁ, Marketingový výzkum: Jak poznávat své zákazníky, 2003, str. 85 

33
 MALÝ, Marketingový výzkum – Teorie a praxe, 2004, str. 54 
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 Pokud má být dotazník kvalitní, zjišťované informace musejí odpovídat cílům 

výzkumu. Důleţité je také to, aby byl respondent schopen a motivován odpovídat na otázky. 

V opačném případě by mohlo dojít ke zkreslení výzkumu.  

 Dotazník můţe být sestaven z různých typů otázek. Podle Malého (2004) existují 

otázky otevřené, uzavřené a škály. „Škály vyjadřují postoj respondentů, umoţňují převod 

kvalitativních informací na kvantitativní.“
34

 Při uzavřených otázkách se volí jedna 

z nabízených odpovědí a nejsou tak poskytnuty ţádné dodatečné informace. Otevřené otázky 

víc odhalují, co si lidé myslí, a umoţňují respondentům odpovídat vlastními slovy. Je však 

velmi obtíţné odpovědi analyzovat. Kromě těchto typů otázek existují také otázky 

polootevřené či polouzavřené.  

 Podstatná je správná formulace otázek, neboť i malá změna slov v otázce můţe mít 

vliv na odpovědi respondentů. Malý (2004) stanovil následující zásady formulace otázek: 

jednoduchý jazyk, pouţívání známého slovníku, jasnost, konkrétnost otázek, jednoznačnost 

pouţívaných výrazů, neslučování více témat do jedné otázky, vyloučení sugestivních, 

zavádějících a nepříjemných otázek, a vyloučení odhadů.  

 Důleţitá je struktura otázek v dotazníku. Malý (2004) uvádí, ţe na začátku dotazníku 

je potřebné respondenta zaujmout. Otázky, z nichţ se chce výzkumník dozvědět 

nejpodstatnější informace, se zařazují doprostřed dotazníku. Na konec dotazníku, kdyţ uţ 

můţe být respondent unaven, se volí identifikační otázky.  

Výběr respondentů 

 Kotler (2007) stanovil pro výběr cílové skupiny, které se chce zadavatel dotazovat, tři 

otázky: 

 Koho se budeme dotazovat? Definice cílového segmentu populace, z něhoţ se 

vybere soubor respondentů. 

 Kolik respondentů by mělo být součástí dotazovaného souboru? Velké soubory 

poskytují spolehlivější výsledky neţ malé, spolehlivé výsledky však mohou být 

dosaţeny i při výběru menších souborů. 

 Jak mají být vybíráni respondenti? K získání reprezentativního souboru by měl 

být vybrán pravděpodobnostní vzorek. Pokud jsou náklady a čas na něj příliš 

vysoké, volí se nepravděpodobnostní vzorky, které však neumoţňují měřit chyby 

vzorku.  

                                                 
34

 MALÝ, Marketingový výzkum: teorie a praxe, 2004, str. 99 
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Shromáždění informací 

 Při sběru dat získává výzkumník na základě zvolených technik potřebné informace od 

vybraných respondentů. Podle Kotlera (2007) je to nejnákladnější část výzkumu, která je 

nejvíce náchylná k chybám. 

Analýza informací 

 Při analýze informací si výzkumník seřazuje shromáţděná data podle stanovených 

kriterií a provádí pomocí statistických metod výslednou analýzu. Zjišťuje např. četnosti, 

průměry či rozptyly jednotlivých odpovědí.  

Prezentace závěrů a rozhodnutí 

 Po analýze dat je potřeba seznámit zadavatele se získanými výsledky výzkumu a 

doporučit řešení problémů. Výzkumník by měl doporučení přizpůsobit podmínkám 

zadavatele, aby zvýšil pravděpodobnost, ţe se jimi bude zadavatel řídit.  
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3 Představení společnosti 

 Předmětem činnosti společnosti Zemaspol Uherský Brod a.s. je především produkce a 

prodej zemědělských výrobků. Na místě je proto uvedení alespoň  základních informací o 

zemědělství České republiky. 

3.1 Zemědělství České republiky 

 Zemědělství je tradiční odvětví hospodářství ČR. Současné zemědělství je významně 

ovlivňováno členstvím České republiky v Evropské unii. Podíl českého zemědělství (spolu 

s lesnictvím) na hrubé přidané hodnotě v národním hospodářství se přibliţuje průměru zemí 

bývalé evropské patnáctky. V roce 2010 činil podíl zemědělství na hrubé přidané hodnotě 

v běţných cenách 2,41 %, došlo tedy v porovnání s předchozím rokem k jeho nárůstu              

o 0,14 %.  

 Produkce zemědělských výrobků v roce 2010 činila 94 mld., z čehoţ rostlinná výroba 

se podílela na této produkci částkou 53,5 mld. a ţivočišná výroba částkou 40,5 mld. Na 

rostlinné produkci se nejvýznamněji, 40 procenty, podílely obiloviny. Nejdůleţitější sloţkou 

ţivočišné výroby byla produkce mléka s více neţ 45procentním podílem. 

 Ceny zemědělských výrobců byly v úhrnu za cely rok 2010 o 5,4 % vyšší neţ ceny v 

roce 2009. Ceny rostlinných výrobků se po výrazném propadu v roce 2009 zvýšily o 6,3 %, 

ceny ţivočišných výrobků pak o 15,8 %. 

 V roce 2010 bylo v ČR registrováno 46 477 zemědělských podniků. Oproti roku 2009 

došlo ke sníţení tohoto počtu o 2,3 %. Největší sníţení bylo zaznamenáno u podniků 

fyzických osob (2,5 %) a naopak největší nárůst byl u ostatních podniků (2,8 %) a také 

obchodních společností. 

Graf 3.1: Počet podniků v zemědělství  

 

 

 

 

 

                                   Zdroj: publikace Zemědělství 2010, vlastní zpracování 
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 V České republice je obhospodařováno přibliţně 4 233 tis. ha zemědělské půdy, coţ 

tvoří přibliţně 53,6 % celkové rozlohy státu. Zatímco výměra orné půdy v posledních deseti 

letech trvale klesá, výměra pozemků evidovaných v katastru nemovitostí jako trvalé travní 

porosty se naopak zvýšila.  

Tabulka 3.1: Zemědělská půda 

Ukazatel 
Rok 

2000 2009 2010 

Zemědělská půda (tis. ha) 4 280 4 239 4 233 

Orná půda (tis. ha) 3 082 3 017 3 008 

                        Zdroj: publikace Zemědělství 2010, vlastní zpracování 

 Tak jako jiná odvětví i zemědělství bylo zasaţeno hospodářskou recesí v roce 2009. 

V následujícím roce 2010 však došlo k mírnému oţivění zemědělství a zisk meziročně vzrostl 

o 3,6 miliardy na 6,2 miliardy korun. „Vývoj cen většiny důleţitých komodit ukázal, jak je 

zemědělství celosvětově provázané a jak celosvětová vzrůstající poptávka po potravinách 

spolu s dalšími vlivy dokáţe zahýbat s cenami v Evropě i u nás.“ 
35

        

 Zemědělství v dnešní době plní kromě výrobní funkce také společenskou a 

ekologickou funkci. Neboť je nutné pečovat a podporovat také venkovský prostor. Proto jsou 

zemědělci k těmto pro veřejnost i ţivotní prostředí prospěšným činnostem vedeni celou 

škálou dotačních nástrojů, ať jiţ národních či evropských. 

Tabulka 3.2: Podpora agrokomplexu 

Ukazatel 
Rok 

2000 2009 2010 

Celková podpora agrokomplexu (mld. Kč)  10,85 41 833 42 945 

            - ze zdrojů ČR (mld. Kč)  10,85 16 609 14 589 

            - ze zdrojů EU (mld. Kč)  x 25 224 28 355 

       Zdroj: publikace Zemědělství 2010, vlastní zpracování 

 Zemědělská výroba zaměstnávala v roce 2004 přibliţně 141 tis. osob a tento počet od 

začátku 90. let minulého století neustále klesá. V roce 2009 bylo zaznamenáno 120,2 tisíc 

pracovníků v zemědělských podnicích, coţ představuje 2,4 procenta celkové zaměstnanosti 

v národním hospodářství ČR. Nepříznivá je věková struktura zaměstnanců v zemědělství, kde 

téměř 47 % pracovníků je ve věku 45-59 let. 

                                                 
35

 Publikace Zemědělství 2010 
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 Průměrná měsíční nominální mzda v zemědělství bez podniků fyzických osob 

dosahovala v roce 2010 částky 18 644 Kč, coţ představuje její navýšení oproti předchozímu 

roku o 3,9 %. Průměrná hrubá měsíční mzda v národním hospodářství však v daném roce 

dosahovala 23 951 Kč. 

3.2 Základní informace o akciové společnosti Zemaspol Uherský Brod 

Obchodní firma:      ZEMASPOL Uherský Brod a.s. 

Sídlo:                       Uherský Brod, U Korečnice 1770, okres Uherské Hradiště, PSČ 688 01 

Právní forma:         Akciová společnost 

IČO:                        255 09 985 

DIČ:                        CZ25509985 

Předmět činnosti:    zemědělství, včetně prodeje nezpracovaných výrobků za účelem  

                                 zpracování nebo dalšího prodeje 

Základní kapitál:     111 946 000,00 Kč 

Akcie:                       7 646 ks (kmenové akcie na jméno) ve jmenovité hodnotě 1 000,00 Kč  

                                 4 180 ks (kmenové akcie na jméno) ve jmenovité hodnotě 10 000,00Kč  

                                 625 ks (kmenové akcie na jméno) ve jmenovité hodnotě 100 000,00 Kč  

                                Akcie na jméno jsou převoditelné pouze se souhlasem představenstva. 

 Společnost vznikla zápisem do obchodního rejstříku vedeného u Krajského soudu 

v Brně dne 8.12.1997, oddíl B, vloţka 2521. 

Obrázek 3.1: Logo společnosti 

 

                               Zdroj: Interní zdroje Zemaspol Uherský brod, a. s. 

3.2.1 Hlavní výrobní činnosti 

 Výkon činnosti je zajišťován ve třech provozovnách, které se nachází v Uherském 

Brodě, Těšově a Šumicích. Činnost společnosti se po dobu její existence neměnila, ani se 

nerozšířila, její hlavní náplň je dána činnostmi uvedenými na výpisu z obchodního rejstříku 
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(viz příloha 1). Společnost bude pokračovat ve své výrobní činnosti bez změny zaměření 

zemědělské výroby. Mezi hlavní činnosti patří ţivočišná a rostlinná výroba a další činnosti. 

Živočišná výroba 

 Ţivočišná výroba je zaměřena na chov skotu a výrobu vajec. Vejce produkuje 

přibliţně 15 000 nosnic plemene ISA BROWN na farmě v Uherském Brodě. 

 Základem chovu skotu je stádo 420 kusů dojnic plemene holštýn a siementhal. 

Jalovice z vlastního chovu se pastevně odchovávají. V roce 2010 byla dokončena organizační 

změna na úseku chovu skotu. Byl ukončen chov dojnic na farmě v Šumicích. Dojné krávy 

jsou chovány a dojeny na farmě v Těšově.  Farma v Šumicích byla změněna na pastevní areál 

s chovem mladého holštýnského skotu a masného skotu. Část zaměstnanců byla  převedena 

na pracoviště v Těšově, tři pracovníci byli v důsledku nadbytečnosti propuštěni. 

  Ztráta ve středisku ţivočišné výroby měla v roce 2010 hodnotu 4696 tis. Kč. Z toho v 

 UB je zisk 375 tis. Kč, v Šumicích ztráta 1 680 tis. Kč a v Těšově ztráta 3 390 tis.Kč (z toho 

ale 563 tis. oprava budov a 306 tis. oprava strojů – dojírny).  

Tabulka 3.3: Zisk/ztráta jednotlivých kategorií v tis. Kč: 

Kategorie 2010 2009 2008 2007 

Mléko -3729 -9103 -2949 -1140 

Vejce +514 + 1188 +227 +234 

Kuřice -243 -515 -574 -8 

Ostatní skot -541 -305 -643 -2007 

Prodejna  +104 +43 +397 +179 

 Zdroj: rozbory společnosti Zemaspol Uherský Brod, a. s. 

Rostlinná výroba  

 V roce 2010 podnik obhospodařoval 2 505 ha půdy, z toho v ekologickém zemědělství 

375 ha travních porostů a 314,66 ha orné půdy. Rozdělení z hlediska vlastnictví: do 

vlastnictví společnosti patří 124 ha půdy, do vlastnictví státu 41,69 ha a zbytek rozlohy je 

pronajatý.  

 Společnost se zaměřuje na pěstování obilovin, pícnin a olejnin. Hlavní pěstované 

plodiny jsou pšenice, ječmen ozimý, ječmen jarní, oves, kukuřice, řepka, slunečnice, hořčice, 

sója a pícniny. 

 Rostlinná výroba měla v roce 2010 zisk 2 793 tis. Kč. Z toho ekofarma  340 tis. Kč.   
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Další činnosti 

 Ostatní výroba má hlavně obsluţný charakter. Jde o opravárenství, nákladní 

traktorovou a automobilovou dopravu.  

 Přidružená výroba se realizuje v menším objemu strojírenských prací při výrobě 

přímočarých loţisek. V roce 2010 se v  přidruţené výrobě vyrobilo 1 794 loţisek v šesti 

délkách coţ je o 270 více neţ v předešlém roce. Trţba za loţiska byla ve výši 1 767 tis. Kč. 

Středisko se dostalo do zisku 68 tis. Kč.  

  Technické služby jsou střediskem, které slouţí jako obsluţné pro rostlinnou a 

ţivočišnou výrobu a platí pro ně vnitropodnikové ceny ve výši vlastních nákladů. Jednotkou 

produkce je jedna hodina práce. Se změnou technologie a se zvyšující se technickou 

vyspělostí strojů se sniţuje potřeba práce a sniţují se počty hodin provedených prací. 

V souvislosti s tím a v souvislosti s pořizovacími cenami nových strojů rostou i ceny 

hodinových sazeb. Výsledek hospodaření je tvořen ziskem z prodeje  nepotřebných strojů. 

Největší poloţky, které ovlivňují vnitropodnikovou cenu, jsou náhr.díly, nafta, mzdy a 

odpisy. 

 Podniková prodejna zajišťuje prodej čerstvých vajec, obilovin, kukuřice, řepky a 

slunečnice z vlastní výroby. Dále se zde prodávají krmné směsi pro drůbeţ, králíky, holuby, 

exotické ptactvo, krmiva pro psy a kočky a jiné chovatelské potřeby a krmivové doplňky. 

Nachází se v Uherském Brodě na stejné adrese jako je sídlo společnosti. 

3.2.2 Personální struktura společnosti 

 Úspěšnost kaţdého podniku je výrazně ovlivněna především jeho zaměstnanci. Ve 

společnosti Zemaspol Uherský Brod a. s.  jsou kvalitní a zkušení zaměstnanci, mezi kterými 

panuje příjemné pracovní klima. Pracovně právní vztahy se řídí kolektivní smlouvou 

Zemědělského svazu Praha. 

Orgány společnosti 

 Mezi orgány společnosti Zemaspol Uherský Brod a. s. patří valná hromada, 

představenstvo a dozorčí rada.  

 Vrcholným orgánem je valná hromada sloţena z akcionářů společnosti, schází se 

jednou za rok. Současný počet akcionářů je 741. 

 Statutárním orgánem je představenstvo, které řídí běţnou činnost společnosti. Skládá 

se z předsedy (v současné době Ing. Stanislav Jahoda), místopředsedy a šesti řadových členů. 

Za společnost jedná předseda představenstva nebo místopředseda a jeden člen představenstva 
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nebo dva členové představenstva, kteří za společnost podepisují tak, ţe k vytištěnému nebo 

napsanému názvu společnosti připojí svoje podpisy. 

 Dozorčí rada je tvořena předsedou, místopředsedou a jedním členem. Její členové 

dohlíţí na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti 

společnosti. 

Organizační struktura  

 V čele společnosti stojí její ředitel jako vrcholný manaţer. Střední management tvoří 

vedoucí úseků činností, jeţ jsou ve společnosti vykonávány. Kaţdý vedoucí řídí své 

zaměstnance v jednotlivých pracovních funkcích. 

Obrázek 3.2: Organizační struktura společnosti Zemaspol Uherský Brod a. s. 

 

        

 

 

 

Zdroj: Interní zdroje Zemaspolu Uherský Brod, a. s. 

Personální zajištění 

 Tak jako ve většině zemědělských podnicích i ve společnosti Zemaspol Uherský Brod 

a. s. lze v posledních letech zaznamenat zřetelný trend sniţování počtu zaměstnanců. Ještě 

v roce 2007 zaměstnávala společnost průměrně 95 zaměstnanců, zatímco v roce 2011 byl 

jejich průměrný počet jen 62.  

 Co se týká struktury zaměstnanců, převládají zaměstnanci ve vyšších věkových 

skupinách. Jedná se ve velké většině o zaměstnance dlouhodobě pracující pro společnost. 

Převaţují zaměstnanci vyučeni v oboru. Nejpočetnější skupinu představuje profese 

traktorista/řidič, za ní následují technicko-hospodářští pracovníci s převáţně vysokoškolským 

vzděláním. Nejméně početné skupiny tvoří pracovníci v přidruţené výrobě a ošetřovatelé   

zvířat. 
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Tabulka 3.4: Vývoj zaměstnanosti podle profesí v letech 2005 - 2010 

Profese 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Traktoristé,řidiči 25 25 26 24 22 19 

Opraváři 13 9 7 7 7 5 

Ošetř.dojnic 18 18 17 16 15 12 

Ošetř.zvířat 3 3 3 3 3 3 

Přidruţ.výroba 5 6 6 6 4 3 

Ostatní 7 7 8 8 8 10 

THP 21 20 20 18 17 16 

Celkový počet zaměstnanců na konci roku 92 88 87 82 76 68 

Zdroj: rozbory společnosti Zemaspol Uherský Brod, a. s.  

Graf 3.2: Průměrný počet zaměstnanců za poslední čtyři roky 

  

 

Zdroj: Výroční zpráva 2008-2010, vlastní zpracování 
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3.2.3 Ekonomická charakteristika společnosti 

Hospodářský výsledek 

 Účetní hospodářský výsledek byl zpracován v souladu s účetními předpisy platnými 

v České republice. Jeho rozdělení je obsahem tabulek 3.5 a 3.6. 

Tabulka 3.5: Účetní hospodářský výsledek a jeho rozdělení  

Rok Zisk Dividendy Nerozdělený zisk 
Příděl rezervnímu 

fondu 

2007 25 909 978,38 Kč 2 238 920 Kč 21 655 998,38 Kč 2 015 000 Kč 

2008 + 19 254 357,07 Kč 1 119 460 Kč + 18 134 897,07 Kč - 

2009 – 4 481 534,29 Kč - - 4 481 534,29 Kč - 

2010 + 9 687 038,14 Kč 1 119 460 Kč + 8 567 578,14 Kč - 

2011 + 14 167 000 Kč o rozdělení bude rozhodnuto v červnu  2012 
Zdroj: Výroční zprava za rok 2008 - 2011, vlastní zpracování 

Tabulka 3.6: Index růstu hospodářského výsledku 

Ukazatel 2008 2009 2010 2011 

Index růstu hospodářského výsledku 0,743 -0,233 2,162 1,462 
Zdroj: vlastní zpracování 

 Hospodářský výsledek společnosti dosahuje od roku 2007 stále niţších hodnot. 

Zvláště špatných výsledků podnik dosáhl v roce 2009, kdy se dostal do záporných hodnot a 

hospodářský výsledek klesl o více jak 120 % oproti předchozímu roku. Rok 2010 byl pro 

firmu mnohem příznivější, coţ dokazuje růst indexu hospodářského výsledku, který se zvýšil 

o více jak 200 %. Rok 2011 byl pro firmu také prospěšný, i kdyţ index růstu oproti 

předešlému roku klesl, stále dosahuje příznivé hodnoty. Hospodářský výsledek narostl            

o 40 %. Při zachování stejného indexu růstu by hospodářský výsledek mohl do dvou let 

dosáhnout obdobně vysoké hodnoty jako v roce 2007. 

Tržby 

 Za posledních pět let došlo pouze v krizovém roce 2009 k poklesu trţeb a to aţ o 32 % 

oproti roku 2008. V následujících letech dochází k opětovnému růstu trţeb. V loňském roce 

došlo k 17 procentnímu nárůstu trţeb oproti předešlému roku  2010. 

 



 

 52 

Tabulka 3.7: Tržby společnosti Zemaspol a index jejich růstu 

Ukazatel 2007 2008 2009 2010 2011 

Tržby společnosti Zemaspol (tis. Kč) 99 705 104 215 71 074 79 649 93 168 

Index růstu tržeb podniku - 1,045 0,682 1,121 1,17 

 Zdroj: Výzkaz zisku a ztrát 2008 - 2011, vlastní zpracování 

Ukazatele produktivity práce 

 Mezi další zkoumané ukazatele patří vývoj počtu zaměstnanců, zisku na jednoho 

zaměstnance a osobní náklady vztaţené na jednoho pracovníka, produktivita práce z trţeb a 

z přidané hodnoty. Změny, které proběhly mezi jednotlivými lety jsou naznačeny pomocí 

řetězových indexů a změny k výchozímu roku 2007 pomocí bazických indexů. 

Tabulka 3.8: Ukazatele produktivity práce 

Ukazatele 

produktivity 

práce 

Vzorec 

Průměrný počet zaměstnanců v letech 

2007 2008 2009 2010 2011 

95 95 81 73 62 

Produktivita práce 

z tržeb 

tržby  

(průměrný počet 

pracovníků) 

1049,5 1097 877,5 1091,1 1502,7 

Zisk/ztráta 

na pracovníka 

Výsledek hospodaření  

(průměrný počet pracovníků) 
272,7 202,7 -55,3 132,7 228,5 

Produktivita práce 

z přidané hodnoty 

Přidaná hodnota  

(průměrný počet pracovníků) 
499 448,3 214,2 401,3 556,7 

Osobní náklady 

na pracovníka 

Osobní náklady  

(průměrný počet pracovníků) 
312 306,3 321,7 347,2 412,6 

Zdroj: Výkaz zisku a ztráty 2008 - 2010, vlastní výpočty  

 Tabulka 3.9: Řetězové indexy ukazatelů produktivity práce 

Ukazatele produktivity práce 2008 2009 2010 2011 

Průměrný počet zaměstnanců 100% 85% 90% 85% 

Produktivita práce z tržeb 105% 80% 124% 138% 

Zisk na zaměstnance 74% -27% 240% 172% 

Produktivita práce z přidané 

hodnoty 
90% 48% 187% 139% 

Osobní náklady na zaměstnance 98% 105% 108% 119% 

Zdroj: vlastní výpočty 
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Tabulka 3.10: Bazické indexy ukazatelů produktivity práce 

Ukazatele produktivity práce 2008 2009 2010 2011 

Průměrný počet zaměstnanců 100% 85% 77% 65% 

Produktivita práce z tržeb 105% 84% 104% 143% 

Zisk na zaměstnance 74% -20% 49% 84% 

Produktivita práce z přidané 

hodnoty 
90% 43% 80% 112% 

Osobní náklady na zaměstnance 98% 103% 111% 132% 
Zdroj: vlastní zpracování 

 Jak jiţ bylo uvedeno, trend sniţování průměrného stavu zaměstnanců v zemědělských 

podnicích se nevyhnul ani společnosti Zemaspol Uherský Brod a. s. Od roku 2008 došlo k 

jejich sníţení o 35 %. Produktivita práce z tržeb za poslední rok vzrostla o 14 %, v roce 2011 

dosahuje vůbec nejvyšší hodnoty ze sledovaných let. Výrazných rozdílů v jednotlivých letech 

dosahuje ukazatel zisk na pracovníka, do něhoţ se promítly velké výkyvy zisku společnosti. 

Jeho hodnota se dostala v krizovém roce 2009 do záporných čísel, avšak v dalším roce jiţ 

dochází k jeho nárůstu o více neţ 200 %. V roce 2010 došlo také k výraznému nárůstu 

produktivity práce z přidané hodnoty a v následujícím roce dále rostla. V roce 2011 byla        

o 22 % vyšší neţ v roce 2008. Naopak osobní náklady na zaměstnance vykazují poměrně 

stabilní růst ve všech letech a nebyly nijak zvláště zasaţeny hospodářskou krizí tak, jako jiné 

výše analyzované ukazatele. Za rok 2011 vzrostly osobní náklady na zaměstnance o 11 %. 

Shrnutí 

 Zemaspol a.s. náleţí vzhledem k počtu svých zaměstnanců ke středním podnikům 

zemědělské prvovýroby. Jeho činnost se dá charakterizovat jako relativně úspěšná a svým 

postavením na trhu zemědělských produktů za stabilní. Špatné hospodářské výsledky v roce 

2009 byly velmi rychle napraveny a společnost se dále rozvíjí, proto lze předpokládat její 

dlouhodobou existenci. 
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4 Současný stav odměňování zaměstnanců ve společnosti Zemaspol  

Uherský Brod a. s. 

 Pracovně právní vztahy se řídí kolektivní smlouvou vyššího stupně uzavřenou mezi 

Zemědělským svazem ČR, Českomoravským svazem zemědělských podnikatelů a 

Odborovým svazem pracovníků zemědělství a výţivy, který je členem Asociace svobodných 

odborů České republiky.  

 Obsahem kolektivní smlouvy jsou vztahy mezi zaměstnavateli a příslušnými 

odborovými orgány, odměňování zaměstnanců, pracovněprávní vztahy, péče o zaměstnance, 

bezpečnost a ochrana zdraví při práci a ţivotní prostředí. 

 Zásady dohodnuté v této kolektivní smlouvě se staly základem pro sjednání 

podnikových mzdových systémů společnosti Zemaspol Uherský Brod a.s.  Pravidla  pro 

odměňování má Zemaspol Uherský Brod a. s. stanoveny v pracovním řádu, který je platný od 

roku 2007 a k němuţ byly v následujících letech připojovány dodatky. 

 Pracovní činnosti se zařazují do příslušného povolání na základě charakteru 

vykonávané práce, její sloţitosti, odpovědnosti a namáhavosti. Zařazení pracovníka se uvádí 

v pracovní smlouvě, výše peněţité sazby v přiznané třídě je obsahem mzdového výměru 

pracovníka. 

 Dělníky zařazuje do příslušného tarifního stupně vedoucí střediska podle vykonávané 

práce, jejich kvalifikace, specifických podmínek pracoviště a délky praxe v oboru. 

Technickohospodářské pracovníky zařazuje podle nomenklatury funkcí do odpovídajícího 

tarifního stupně podle převáţně vykonávané práce na návrh vedoucího střediska ředitel 

společnosti. 

 U dělnických kategorií je uplatňována 7 stupňová tarifní stupnice, kdy minimální 

sazba v uvedených tarifních třídách můţe být pouţita u profesí jako noční vrátný, noční 

stájník, nově přijatý pracovník bez praxe nebo jen s velmi krátkou praxí, kteří vykonávají 

jednoduché práce stejného druhu. Pro technickohospodářské pracovníky platí 10 stupňová 

stupnice. 

 V případě invalidity 1. stupně náleţí pracovníkům 90% hodinového mzdového tarifu, 

v případě invalidity 2. stupně 80% hodinového mzdového tarifu a pro invaliditu 3. stupně 

50%. 

 V příloze 2 jsou uvedeny charakteristika platových tříd podle Zákona č. 262/2006 Sb., 

Zákoník práce. A v příloze 3 je ukázka profesí a jejich zařazení do tarifních stupňů ve 

společnosti Zemaspol Uherský Brod a. s.  
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Tabulka 4.1: Minimální hodinové mzdové tarify v letech 2009 - 2012 

    

 Zdroj: Pracovní řád společnosti Zemaspol Uherský Brod, a. s. 

 V roce 2010 zůstal hodinový mzdový tarif stejně vysoký jako v předešlém roce. 

V následujícím roce rostly jednotlivé tarifní stupně v rozmezí 2 - 7 %. V roce 2012 došlo 

kromě prvních dvou tarifních stupňů k nárůstu o 3 %.  

Tabulka 4.2: Minimální měsíční mzdové tarify v letech 2009 - 2012  

Tarifní stupeň 
Měsíční mzdový tarif 

2009 2010 2011 2012 

3. 9.950 9.950 10.420 10.730 

4. 10.400 10.400 11.400 11.740 

5. 14.800 14.800 16.300 16.790 

6. 16.000 16.000 17.600 18.130 

7. 16.500 16.500 18.100 18.640 

8. 16.800 16.800 18.500 19.050 

9. 18.000 18.000 20.100 20.700 

10. 19.400 19.400 22.000 22.660 

11. 21.340 21.340 24.200 24.930 

12. 23.700 23.700 26.600 27.400 

            Zdroj: Pracovní řád společnosti Zemaspol Uherský Brod, a. s.  

 Mezi lety 2009 a 2010 se měsíční mzdové tarify nezměnily. V roce 2011 vzrostly  

některé tarifní stupně aţ o 13%, u většiny došlo k růstu o 10% a nejmenší nárůst byl u 

3.stupně, který zaznamenal pouze pětiprocentní nárůst. V roce 2012 došlo u všech tarifních 

stupňů ke stejnému 3 % růstu. 

 

 

Tarifní stupeň 
Hodinový mzdový tarif 

2009 2010 2011 2012 

1. 49 49 50 50 

2. 55 55 58 58 

3. 59 59 58,10 - 62 59,80 - 63,80 

4. 60 - 64 60 - 64 62,10 - 67 63,90 - 69 

5. 66 - 70 66 - 70 67,10 - 74 69,10 - 75,90 

6. 72 - 76 72 - 76 74,10 - 81 77,10 - 84,30 

7. 86 86 89 91,60 
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4.1 Mzda, její složky a pohyblivé části odměny 

 Ve společnosti Zemaspol Uherský Brod a. s. jsou zaměstnanci odměňování mzdou 

ve formě peněţitého plnění, které je zaměstnancům poskytováno za práci podle její sloţitosti, 

odpovědnosti, namáhavosti, obtíţnosti pracovních podmínek, pracovní výkonnosti a 

dosahovaných pracovních výsledků. 

 Mzdu sjednává se zaměstnancem zástupce organizace a je vţdy uvedena v pracovní 

smlouvě. Je splatná po vykonání práce, a to nejpozději do 12. dne v kalendářním měsíci 

následujícím po měsíci, ve kterém vznikl zaměstnanci nárok na mzdu. Mzdy se na základě 

dohody poukazují na příslušný účet zaměstnance u peněţního ústavu. Zaměstnavatel vydává 

zaměstnanci písemný doklad o jednotlivých sloţkách mzdy a provedených sráţkách.  

Ustanovení o sráţkách ze mzdy vyplývá ze zákoníku práce § 145 aţ § 150. 

 Pro odměňování zaměstnanců jsou pouţívány tyto formy a sloţky mzdy: 

 v rámci základní mzdy 

 mzda časová, 

 mzda úkolová, 

 mzda časová měsíční u technickohospodářských pracovníků, 

 mzda roční - za dosaţení hospodářského výsledku; 

 v rámci ostatních sloţek  

 prémie, 

 odměny, 

 příplatky, 

 případně další plnění. 

 Na základě pravidel pro odměňování, které jsou součástí Pracovního řádu společnosti 

Zemaspol Uherský Brod a. s. jsou v následujících podkapitolách uvedena pravidla pro 

poskytování náhrady mzdy, prémií, odměn a zaměstnaneckých výhod. 

4.1.1 Náhrady mzdy 

Mzda při výkonu jiné práce 

 Zaměstnavatel je povinen převést zaměstnance na jinou práci neţ je sjednána 

v pracovní smlouvě z důvodů: 

 zdravotního stavu zaměstnance, 

 těhotenství zaměstnankyně a do doby konce devátého měsíce po porodu, 

 kojící zaměstnankyně, 
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 v zájmu ochrany zdraví jiných osob před přenosnými nemocemi, 

 odvrácení mimořádné události, či hrozící nehody na nezbytně nutnou dobu i bez 

souhlasu zaměstnance.  

 Pokud zaměstnanci přísluší po převedení niţší mzda, bude mu k ní poskytnut doplatek 

ve výši průměrného výdělku, kterého dosahoval před převedením. 

Mzda a náhrada mzdy ve svátek 

 Zaměstnanci náleţí za dobu práce konané ve svátek dosaţená mzda a náhradní volno 

v rozsahu této doby konání. Za dobu čerpání náhradního volna přísluší zaměstnanci náhrada 

mzdy ve výši průměrného výdělku. Zaměstnanec se však můţe dohodnout na poskytnutí 

příplatku k dosaţené mzdě ve výši průměrného výdělku místo náhradního volna. 

Mzda při vadné práci 

 Zaměstnanci náleţí mzda i při výrobě zmetku. Zaměstnavatel má právo po něm 

poţadovat náhradu škody. 

Náhrada mzdy při prostojích 

 Zaměstnanci náleţí náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku pokud nemůţe konat 

práci pro prostoje či závadu na straně zaměstnavatele a nebyl převeden na jinou práci. 

4.1.2 Prémie 

Měsíční prémie 

 Měsíční prémie jsou nenárokovou sloţkou mzdy zaměstnance. Za porušení pracovní 

kázně či pracovních povinností mohou být sníţeny, pozastaveny či zcela odejmuty. 

 Dělníci v časové mzdě dostávají prémie za včasnou a kvalitně provedenou práci, za 

splnění norem výkonnosti a za dodrţení technologií a pracovních postupů. Prémie jsou 

diferencovány pro jednotlivé zaměstnance podle hodnocení nadřízených pracovníků. Hodnota 

prémií můţe být maximálně 100% základní (časové) mzdy. 

 Technicko-hospodářští pracovníci mohou získat měsíční prémie za kvalitní a 

komplexní plnění pracovních úkolů, hospodárné vynakládání nákladů, samostatnost a 

odpovědnost při práci, dodrţování limitů výdajů, technologií a pracovních postupů a za 

dodrţení termínů, hospodárnosti, ekologie a pořádku. Výše měsíčních prémií je stanovována 
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na základě hodnocení pracovníků vedoucími středisek. Vedoucím středisek přiznává prémie 

ředitel společnosti. 

Tabulka 4.3: Výše měsíční prémie technicko-hospodářských pracovníků 

Tarifní 

třída 

Procento maximální výše prémie ze skutečně dosažené tarifní mzdy        

v měsíci 

1 - 8 40% 

9 - 10 50% 

11 60% 

Zdroj: Pracovní řád společnosti Zemaspol Uherský Brod, a. s.  

Roční prémie 

 O výplatě ročních prémií rozhoduje na základě návrhu ekonoma představenstvo 

společnosti. Předpokladem pro jejich výplatu je dosaţení plánovaného hospodářského 

výsledku před zdaněním. Při splnění stanovených ukazatelů se vyplácí maximální výše 

prémie a při nesplnění se krátí poměrná část v procentech. 

 Roční prémie mohou být poskytnuty všem zaměstnancům, kteří v daném roce byli 

nejméně 3 měsíce v trvalém pracovním poměru ke společnosti. Nejsou poskytovány 

zaměstnancům, kteří zmeškali jednu nebo více směn a bývalým zaměstnancům. 

 Výplata ročních prémií u dělníků můţe proběhnout ve výplatním termínu za měsíc 

říjen. Její výše se počítá na základě skutečné hrubé mzdy k 30.9. daného roku. Doplatek 

ročních prémií se stanoví na základě skutečně dosaţené hrubé mzdy ke dni 31.12. daného 

roku a vyplácí se ve výplatním termínu za měsíc prosinec. U THP se stanovuje podle skutečně 

dosaţené základní mzdy a vyplácí se k 31.12. 

 U pracovníků dělnické kategorie dosahuje výše roční prémie maximálně 10 % 

z dosaţeného objemu příjmů v daném kalendářním roce. Při rozdělování je navrţena stejná 

výše roční odměny pro všechny pracovníky vypočteným procentem a vedoucí středisek mají 

pravomoc tuto výši u jednotlivých pracovníků upravovat. Při úpravě výše prémie přihlíţejí, 

jak jsou pracovníci iniciativní při plnění úkolů, jak hospodárně zachází se svěřenými 

hodnotami a jak dodrţují kázeň a povinnosti z pracovního řádu. 

 Maximální výše prémií technicko-hospodářských pracovníků je uvedena 

v následující tabulce. 

 

 



 

 59 

Tabulka 4.4: Výše roční prémie technicko-hospodářských pracovníků 

Tarifní třída Procento maximální výše prémie ze základní mzdy 

1 - 8 10% 

9 a 10 20% 

11 25% 

12 30% 

               Zdroj: Pracovní řád společnosti Zemaspol Uherský Brod, a. s.  

 Rozhodnutím představenstva můţe být v případě mimořádně dobrého 

hospodářského výsledku přiznáno navýšení uvedených sazeb jak u THP tak i dělnických 

kategorií. 

4.1.3 Odměny 

Odměna za pracovní pohotovost 

 Pracovní pohotovost vzniká na základě dohody mezi vedoucím pracovníkem a 

zaměstnancem. Zaměstnanec se v mimopracovní době nachází mimo pracoviště a je připraven 

k povolání k výkonu práce. Přísluší mu za 1 hodinu pohotovosti odměna ve výši 15 % 

mzdového tarifu a ve dnech pracovního klidu a ve svátek nejméně ve výši 25 % mzdového 

tarifu. Minimální odměna za pracovní pohotovost činí 50 Kč/den a jde-li o den pracovního 

klidu 85 Kč/den. 

Mimořádné roční odměny 

 Pokud společnost dosáhne zisku nejméně 10 mil korun, můţe představenstvo 

rozhodnout o vyplacení mimořádných ročních odměn aţ do výše 10 % z celkových 

dosaţených ročních výdělků. 

Odměna za výročí 

 Práce zaměstnanců u společnosti můţe být uznána a oceněna poskytnutím odměny 

při ţivotním výročí 50-ti let (do výše 3000 Kč), či při skončení pracovního poměru a 

současném odchodu do starobního nebo invalidního důchodu (do výše 5000 Kč). Podmínkou 

je, aby pracovní poměr u společnosti trval nepřetrţitě nejméně 5 let.  
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Odměna členům statutárních orgánů 

 Členům představenstva a dozorčí rady jsou v průběhu roku poskytovány odměny. 

Jsou poskytovány na základě rozhodnutí předsedů těchto orgánů  úměrně účasti a aktivitě 

členů. Maximální výši těchto odměn na rok schvaluje valná hromada. 

Odměna za funkci farmáře 

 Ředitel společnosti zpravidla stanoví odměnu pracovníkovi, v jehoţ pracovní 

smlouvě není stanovena funkce farmáře, ačkoliv on její povinnosti (de facto) vykonává. 

Příplatek závisí na velikosti farmy a jejím provozu. 

Odměna za zastupování 

 Za zastupování technicko-hospodářského pracovníka náleţí zastupujícímu 

zaměstnanci příplatek ve výši 10% jeho mzdového tarifu, pokud zastupování trvá nejméně     

1 měsíc. 

4.1.4 Příplatky  

Mzda za práci přesčas  

 Zaměstnanci přísluší za práci přesčas mzda s příplatkem 25 % průměrného výdělku. 

Je-li práce přesčas vykonávána v noci nebo ve dnech nepřetrţitého odpočinku v týdnu, činí 

příplatek 40 % průměrné mzdy nebo můţe být dohodnuto poskytnutí náhradního volna 

v rozsahu práce konané přesčas. 

 Zákoník práce stanovuje maximální limit nařízené práce přesčas na 416 hodin za 

kalendářní rok. 

Mzda za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém pracovním prostředí 

 Ztíţené pracovní prostředí je vymezeno nařízením vlády a zaměstnanci za práci 

v něm náleţí dosaţená mzda a příplatek v minimální výši 7 Kč/hod. 

Mzda za práci v noci  

 Noční práce je konána v době mezi 22. a 6. hodinou. Zaměstnanec musí být vyšetřen 

lékařem a přísluší mu za dobu práce v noci dosaţená mzda a příplatek ve výši nejméně 20 % 

průměrného výdělku. 
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Mzda za práci v sobotu a neděli 

 Dělnickým kategoriím zaměstnanců přísluší za práci v sobotu a neděli příplatek ve 

výši 25 % průměrného výdělku na odpracovanou hodinu. 

 Technicko-hospodářským pracovníkům náleţí za hodinu práce v sobotu nebo neděli 

odměna ve výši 1/174 z měsíčního mzdového tarifu s příplatkem 25 % průměrného výdělku. 

Fond vedoucího 

 Fond vedoucího je tvořen nevyčerpanými mzdovými prostředky dle plánovaného 

objemu čerpání mezd. Vedoucí středisek z tohoto fondu rozdělují zaměstnancům odměny 

podle zásluhovosti. U THP lze vyplatit maximálně do 40 % z nevyčerpaných mezd. 

Fond ředitele 

 Ředitel můţe zaměstnancům poskytnout za plnění mimořádných a jednorázových 

úkolů odměnu z fondu ředitele. Například za operativní odstranění poruch, havárií, za náměty 

ke zlepšení výroby, dosaţení úspor či  modernizaci zařízení.  

 Prostředky ve fondu jsou vyčleněny ve výši 2 % z celkových plánovaných mezd. 

4.1.5 Zaměstnanecké výhody 

 Společnost Zemaspol a. s. poskytuje poměrně málo zaměstnaneckých výhod. 

Většina z nich je poskytována plošně pro všechny zaměstnance. 

Dny dovolené navíc 

 Společnost poskytuje všem zaměstnancům dovolenou na zotavenou podle kolektivní 

smlouvy. Základní výměra dovolené za nepřetrţitého trvání pracovního poměru celý 

kalendářní rok činí 5 týdnů.  

Příspěvek na penzijní připojištění 

 Společnost uplatňuje příspěvky na penzijní připojištění ve výši 3 % vyměřovacího 

základu pro všechny zaměstnance na základě kolektivní smlouvy. Zaměstnanci vzniká nárok 

na tento příspěvek po uplynutí zkušební doby v délce tří měsíců. 

 Za rok 2011 bylo vyplaceno za příspěvek na penzijní připojištění 496 000 Kč. 

Příspěvek na stravování a nápoje 

 Zaměstnanci společnosti mají moţnost vyuţívat sluţeb stravovacího zařízení, které 

poskytuje cizí subjekt v areálu společnosti. Zaměstnanci dostávají stravenky, jedná se tedy o 
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nepeněţní plnění, které je propláceno v maximální moţné zákonem uznané výši  55 % ceny 

jednoho jídla. Tento benefit je nabízen všem zaměstnancům, ale ne všichni ho vyuţívají.  

 Společnost také poskytuje moţnost vyuţívat nápojového přístroje s čistou vodou, ale 

pouze v provozovně v Těšově. 

 Náklady na stravenky byly v roce 2011 v hodnotě 246 000 Kč. 

Jednotné pracovní oblečení 

 Většině zaměstnancům je poskytováno jednotné pracovní oblečení s logem 

společnosti, jedná se např. o montérky, obuv, zimní bundy, rukavice atd. Zaměstnanci nejsou 

povinni mít toto oblečení při výkonu práce na sobě. V roce 2011 bylo vynaloţeno na toto 

oblečení 183 805 Kč. 

Odborný rozvoj zaměstnanců související s předmětem činnosti zaměstnavatele 

 Někteří pracovníci se účastní školení pro další rozvoj jejich schopností. Účastní se 

různých kurzů souvisejících s jejich pracovní náplní podle potřeby. Např. školení o účetnictví, 

semináře a konference se zemědělskou tématikou, kurzu jeřábnictví či jízdy 

s vysokozdviţným vozíkem atd.  

 Všichni pracovníci jsou povinni účastnit se školení o bezpečnosti práce a poţární 

ochraně, které probíhá kaţdoročně v areálu společnosti. Dále se velká část zaměstnanců 

účastní školení řidičů. 

Dary zaměstnancům 

 Do kategorie darů můţeme zařadit peněţní odměny poskytované zaměstnancům při 

odpracování určitého počtu let u společnosti. 

Tabulka 4.5: Výše peněžní odměny za určitý počet odpracovaných let pro společnost 

Počet odpracovaných let Výše peněžní odměny v Kč 

20 2000 

25 2500 

30 3000 

35 3500 

40 4000 
                Zdroj: interní materiály společnosti Zemaspol 

 

 



 

 63 

Prodej akcií zaměstnancům 

 Zaměstnancům byla nabídnuta moţnost nákupu akcií společnosti. Tato nabídka byla 

atraktivní zejména pro zaměstnance, kteří projevili zájem dlouhodobě se podílet na rozvoji a 

úspěchu celé společnosti. Rozhodnutí o výši finančních prostředků na nákup akcií bylo 

individuální a záleţelo na rozhodnutí kaţdého zaměstnance. Zaměstnanci učinili návrhy jakou 

výši peněţních prostředků jsou ochotni do akcií investovat a podle této výše se akcie mezi 

zaměstnance rozpočítaly. 

 Nabídka akcií proběhla třikrát. Obzvláště první nabídka byla za velmi výhodnou 

cenu a mohli se jí zúčastnit všichni zaměstnanci. Výkup akcí od cizích akcionářů proběhl za 

10 % nominální hodnoty akcí a prodej zaměstnancům se uskutečnil za 4 % nominální hodnoty 

akcií. 

4.2 Osobní náklady na zaměstnance společnosti 

 Osobní náklady představují pro společnost jednu z významných nákladových poloţek. 

V roce 2011 byly o 12 % niţší neţ v roce 2008.  

Tabulka 4.6: Zaměstnanci společnosti, osobní náklady v tis. Kč 

Zdroj: Výkaz zisku a ztráty 2008 - 2011, vlastní zpracování 

Tabulka 4.7: Řetězové indexy - zaměstnanci společnosti, osobní náklady 

Ukazatele 2009 (%) 2010 (%) 2011 (%) 

Průměrný počet zaměstnanců        85        90        85 

Mzdové náklady v tis. Kč        91        97      101 

Odměny členům orgánů spol.      100      100      109 

Náklady na sociální zabezpečení        85        99      101 

Sociální náklady        88        96      100 

Osobní náklady celkem        90        97      101 

Průměrné osobní náklady na pracovníka      105      108      119 
 Zdroj: vlastní výpočty 

Ukazatele 2008 2009 2010 2011 

Průměrný počet zaměstnanců 95 81 73 62 

Mzdové náklady v tis. Kč 20 658 18 809 18 198 18 356 

Odměny členům orgánů společnosti 346 346 346 376 

Náklady na sociální zabezpečení 7 214 6 131 6 057 6 109 

Sociální náklady 876 774 744 743 

Osobní náklady celkem 29 094 26 060 25 345 25 584 

Průměrné osobní náklady na pracovníka 306 322 347 413 
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 S klesajícím mnoţstvím pracovníkům došlo k poklesu celkových osobních nákladů. 

Avšak v roce 2011 se v porovnání s rokem 2010 zvýšily celkové osobní náklady o 1%, 

ačkoliv se průměrný počet zaměstnanců sníţil o 15 %. 

 V roce 2011 byl u všech sloţek osobních nákladů zaznamenán nepatrný nárůst, 

výjimkou byly odměny členům orgánů společnosti, kde došlo aţ k 9ti procentnímu nárůstu. 

 Ve všech sledovaných letech se zvyšují průměrné osobní náklady na pracovníka. 

V roce 2011 se osobní náklady na jednoho pracovníka zvýšily aţ o 19 %. Od roku 2008 

vzrostly téměř o 35 %.  

4.3 Dotazníkové šetření 

 Pro posouzení systému odměňování je důleţitý také názor samotných zaměstnanců. 

Proto jsem provedla anonymní dotazníkové šetření v Zemaspolu Uherský Brod a. s. 

 Po konzultaci se zaměstnanci společnosti jsem na základě získaných poznatků 

stanovila následující hypotézy: 

1) Všichni zaměstnanci jsou ve společnosti Zemaspol Uherský Brod a. s. spokojeni a 

nemají důvod k odchodu. 

2) S růstem pracovního nasazení zaměstnanců roste i jejich odměna. 

3) Zaměstnanci nejsou motivováni k hledání způsobů, jak zefektivnit svou práci. 

4) Rozdělování odměn je z pohledu zaměstnanců nespravedlivé. 

5) Zaměstnanci mají dostatek informací o tom na jaké odměny mají nárok a za jakých 

podmínek je mohou získat. 

 V úvodu dotazníku jsou základní informace týkající se účelu a cílu šetření. Následují 

otázky zabývající se odměňováním, jeho spravedlností, spokojeností s ním, vlivem na 

pracovní výkon a taktéţ otázky se zaměřením na zaměstnanecké výhody. Závěrečná část se 

skládá z otázek týkajících se pracovního zařazení, věku, vzdělání či délky pracovního poměru. 

Kompletní znění dotazníku je uvedeno v příloze 4. 

 Dotazníkové šetření proběhlo v únoru 2012 v provozovně v Uherském Brodě, kde je 

nejvíce zaměstnanců. Průzkumu se zúčastnilo celkem 35 zaměstnanců. Z toho 11 technicko-

hospodářských pracovníků, coţ představuje 79 % jejich celkového počtu, a 24 pracovníků 

dělnických kategorií, coţ činí 56 % jejich celkového počtu evidovaného ke konci roku 2011.  

Struktura respondentů 

 Jak technicko-hospodářští pracovníci tak i dělníci jsou z převáţné části zastoupeni 

osobami ve věkové skupině 41-60 let, spadá sem 89 % respondentů. Pouze dva z techniků 



 

 65 

spadali do niţších věkových skupin a dva zaměstnanci do skupiny 61 let a více. Z délky 

pracovního  poměru jasně vyplývá, ţe většina zaměstnanců má se společností dlouhodobé 

pracovní vztahy, neboť 75% z dotázaných pracuje pro společnost více jak 21 let. U kategorie 

THP překvapuje vysoké procento zaměstnanců s vysokoškolským vzděláním (72 %), ostatní 

mají středoškolské vzdělání s maturitou. Dotázaní dělníci jsou ze 71 % vyučeni, 4 mají 

základní vzdělání a tři středoškolské s maturitou.  

Spokojenost se současným odměňováním 

 Odchod ze stávajícího zaměstnání ve společnosti zvaţoval pouze jeden z dotázaných 

techniků. Většina z nich uvedla, ţe nemají ţádný důvod k odchodu a jsou spokojeni. Pouze 

dva pracovníci si stěţovali na špatné pracovní podmínky. Odpovědi dělníků na stejné otázky 

jsou pro společnost více znepokojující. Aţ 59 % z nich někdy zvaţovalo odchod ze 

zaměstnání. Hlavní důvody k případnému odchodu jsou uvedeny v grafu 4.1. 

Graf 4.1: Důvody, které by mohly zapříčinit odchod dělníků ze společnosti 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle dotazníkového šetření 

 Všichni respondenti uvedli, ţe je pro ně velmi důleţitá jistota zaměstnání. Na stupnici 

od 1 do 5 jí kladou váhu 4,9. Za ní se s váhou 4,5 umístilo navýšení mezd a zaměstnanecké 

výhody získaly váhu 3,3. 

 Otázka zabývající se spokojeností zaměstnanců se současným systémem odměňování 

dopadla velmi rozdílně mezi THP a dělníky. Zatímco THP jsou s odměňováním převáţně 

spíše spokojeni nebo dokonce zcela spokojeni, u dělnické kategorie převládá u všech 

zkoumaných poloţek odpověď, ţe jsou nespokojeni. Aţ tři čtvrtiny z dotázaných dělníků 

nejsou spokojeni s výší základní mzdy, odměn a informovaností o způsobu odměňování.  
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Tabulka 4.8: Spokojenost zaměstnanců se systémem odměňování  

Položky 
Zcela spokojen Spíše spokojen 

Spíše 

nespokojen 
Zcela 

nespokojen 

THP Dělníci THP Dělníci THP Dělníci THP Dělníci 

Výše základní mzdy 40% - 60% 25% - 25% - 50% 

Výše odměn 40% - 50% 25% 10% 31% - 44% 

Spravedlnost 

rozdělování odměn  

mezi zaměstnance 

20% 6% 80% 25% - 38% - 31% 

Nabídka 

zaměstnanec. výhod 
30% - 70% 37% - 44% - 19% 

Informovanost o 

způsobu odměňování 
20% - 70% 25% 10% 31% - 44% 

Zdroj: Vlastní zpracování dle dotazníkového šetření 

 Cílem další otázky bylo zjištění, jak si zaměstnanci váţí vybraných poloţek, které 

mohou ovlivňovat jejich spokojenost v práci. Váhy jednotlivých poloţek byly vypočteny na 

základě aritmetického průměru, stupnice pro hodnocení byla zvolena v rozmezí 1 aţ 3. 

Technicko-hospodářští pracovníci si nejvíce váţí spravedlivého odměňování, či ústního 

ohodnocení a pochvaly. Pracovníci dělnické kategorie také přikládají největší význam  

spravedlivosti odměňování avšak ústní pochvala se na rozdíl od THP propadla na 

předposlední příčku. Obě pracovní kategorie vykazují ve většině z ohodnocených poloţek 

shodné tendence. Přikládají větší váhu příjemné atmosféře pracovního kolektivu a dobré 

organizaci práce. Naopak přijetí návrhů zaměstnanců na zlepšení práce je přikládán malý 

význam. Největší rozdíly mezi kategoriemi dělníků a THP byly zaznamenány v jiţ zmíněném 

ústním ohodnocení a pochvale a dále hrozbě ztráty zaměstnání, které THP přikládají nejmenší 

váhu na rozdíl od dělníků, jeţ ji staví na čtvrté místo z osmi zkoumaných poloţek. 
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 Graf 4.2: Váha, kterou zaměstnanci přikládají vybraným položkám 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle dotazníkového šetření 

 Jak jiţ bylo konstatováno, zaměstnanci přikládají nízkou váhu důleţitosti přijetí jejich 

návrhů na zlepšení práce. Příčina můţe souviset s tím, ţe za návrhy nejsou odměňováni, jak 

vyplynulo z další dotazované otázky. Pouze 8 % respondentů uvedlo, ţe se vedení společnosti 

zajímá o jejich návrhy a odměňují je za ně, 46 % respondentů tvrdí, ţe se vedení zajímá o 

jejich návrhy, ale neodměňují je a stejné procento uvedlo, ţe se vedení o jejich návrhy 

nezajímá.  

 Otázka spravedlnosti odměňování, u níţ se předpokládá, ţe bude pro všechny 

zaměstnance velmi důleţitá, se zařadila k těm, které jsou odlišně vnímány THP a dělníky. 

Nespravedlnost ve své výši odměny a odměny spolupracovníka pocítilo pouze 30 % THP, 

kdeţto dělníků aţ 56 %.  

 U dělníků společnosti je rovněţ zřetelná relativně nízká úroveň informovanosti o tom 

na jaké příplatky, odměny či zaměstnanecké výhody mají nárok. Pouze jedna čtvrtina 

z dotázaných uvadla, ţe jsou informování, druhá čtvrtina, ţe částečně a polovina, ţe nemá 

dostatek informací. U THP byly výsledky uspokojivé, 70% si je vědoma svých nároků, a 

pouze 30% uvedli, ţe částečně. 
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  Na otázku, zda si zaměstnanci myslí, ţe svým jednáním a pracovním výkonem mohou 

ovlivnit úspěch firmy, odpověděla více jak polovina z nich, ţe jen „částečně“. Tato odpověď 

byla nejčastější u obou skupin pracovního zařazení.  U 21 % pracovníků (většinou u THP) 

převaţuje názor, ţe svou prací mohou přispět k úspěchu firmy. 25 % zaměstnanců je toho 

mínění (zde převaţují dělníci), ţe jejich vliv na hospodářské výsledky firmy je zanedbatelný 

nebo vůbec ţádný. 

 Další rozdílné odpovědi mezi THP a dělníky byly zaznamenány u otázky, zda souhlasí 

s tím, ţe s rostoucím pracovním nasazením roste jejich odměna. Odpovědi techniků byly 

převáţně souhlasné, avšak u dělníků převládá nepříznivé mínění. 

Tabulka 4.9: Souvislost mezi růstem pracovního nasazení a odměny 

Odpověď THP Dělníci 

Ano 36 % 12 % 

Ne 9 % 59 % 

Částečně 55 % 29 % 

                                                          Zdroj: Vlastní zpracování dle dotazníkového šetření 

 Naopak shoda se projevila v názoru, ţe vyplacená odměna má pozitivní vliv na 

pracovní výkon a motivuje zaměstnance k vyššímu výkonu. Odpovědělo tak 75 % 

respondentů. Pouze 7 % respondentů uvedlo, ţe je jim to úplně jedno a 18 % z dotázaných 

dělníků zastává názor, ţe účinky odměny jsou jen krátkodobé. 

 Z hodnocení zaměstnaneckých výhod vyplynulo, ţe pro pracovníky dělnické kategorie 

jsou důleţitější neţ pro technicko-hospodářské pracovníky, neboť u všech poskytovaných 

výhod jim přiřadily vyšší hodnotu. Hodnoty byly přepočteny pomocí aritmetického průměru, 

stupnice pro hodnocení byla stanovena od 1 do 5. Největší význam  kladli zaměstnanci na 

stravenky, penzijní připojištění a dovolenou navíc. Niţší význam byl zjištěn u vánočních 

balíčků, za nimi se umístily dary k pracovním výročím a s nejniţší hodnotou skončila 

moţnost nákupu akcií firmy. 
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Graf 4.3: Význam společností poskytovaných zaměstnaneckých výhod pro zaměstnance 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle dotazníkového šetření 

 Dále bylo zkoumáno, o jaké nové zaměstnanecké výhody by měli zaměstnanci největší 

zájem. Kaţdý dotazovaný měl moţnost zakrouţkovat maximálně tři výhody. Nejvíce se  

zaměstnanci shodli na příspěvku na ţivotní pojištění, dopravu do práce a příspěvku na 

rekreaci. U dělnické kategorie byl navíc zaznamenán zvýšený zájem o úrazové pojištění a 

nákup firemních produktů se slevou. Nejméně zaměstnanci stojí o mobilní telefon k 

soukromým účelům a příspěvek na vzdělávání, školení a jazykové kurzy.  

Graf 4.4: Zájem pracovníků o nové zaměstnanecké výhody 

                
Zdroj: Vlastní zpracování dle dotazníkového šetření 
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 V dotazníkovém šetření byly zjištěny výrazné rozdíly ve spokojenosti THP pracovníků 

a dělníků se systémem odměňování. THP pracovníci jsou převáţně spokojeni a není nutné 

v jejich odměňování provádět výraznější změny. Dělnická kategorie je však nespokojena a 

proto by se měl management společnosti snaţit více je motivovat k práci lepším či 

efektivnějším nastavením systému jejich odměňování. V následující kapitole jsou uvedeny 

návrhy, které vychází z provedené ho průzkumu. 

Tabulka 4.10: Potvrzení či nepotvrzení hypotéz  

Hypotéza Potvrzení Odůvodnění 

Všichni zaměstnanci jsou ve 

společnosti Zemaspol               

Uherský Brod a. s. spokojeni             

a nemají důvod k odchodu. 

Nepotvrzeno 
Spokojenost převládá u THP, avšak 56% 

dělníků jiţ zvaţovalo odchod. 

S růstem pracovního nasazení 

zaměstnanců roste i jejich 

odměna.  

Nepotvrzeno 
Pouze 36% THP a 12% dělníků                     

plně souhlasí. 

Zaměstnanci nejsou motivováni 

k hledání způsobů, jak 

zefektivnit svou práci. 

Potvrzeno 

Pouze 8% respondentů uvedlo, ţe se 

vedení společnosti zajímá o jejich návrhy 

na zlepšení prac. činností a odměňují je 

za ně. 

Rozdělování odměn je z pohledu 

zaměstnanců nespravedlivé. 
Potvrzeno 

Nespravedlnost v rozdělení odměn jiţ 

pocítilo aţ 56 % dělníků a 30 % THP. 

Zaměstnaci mají dostatek 

informací o tom na jaké odměny 

mají nárok a za jakých podmínek 

je mohou získat. 

Nepotvrzeno 

Pouze ¼ dělníků vedla, ţe je plně 

informována. U THP byly výsledky 

uspokojivé. 

Zdroj: Vlastní zpracování dle dotazníkového šetření 
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5 Návrhy na zlepšení systému odměňování zaměstnanců společnosti 

 Připravené návrhy vychází z analýzy současného  systému odměňování ve společnosti. 

Cílem není tento systém výrazně měnit, ale zefektivnit ho, tak aby zaměstnanci byli 

motivování k vyšším výkonům při minimálním zvýšení celkových mzdových nákladů.  

 Maximální výše poskytovaných odměn a prémií je dostatečně motivační avšak 

společnost má rezervy ve způsobu hodnocení zaměstnanců, který v sobě skrývá riziko 

subjektivního pohledu a nebezpečného vlivu osobních sympatií. 

 Spravedlnost v rozdělování odměn zaměstnanci povaţují na základě dotazníkového 

šetření za velmi důleţitou. Varováním pro společnost můţe být zjištění, ţe více jak polovina 

dotázaných dělníků se jiţ cítila ukřivděna. Proto by měly být stanoveny jasnější parametry pro 

hodnocení práce a nároku na odměnu.  

 Téměř 60% z dotázaných dělníků se vyjádřilo v tom smyslu, ţe s jejich rostoucím 

pracovním nasazením nedochází k růstu odměny. To můţe způsobovat jejich demotivaci 

k vyššímu pracovnímu výkonu. U odměn poskytovaných k základní mzdě by bylo vhodné 

více upřesnit, co je podstatné udělat proto to, aby je zaměstnanec mohl získat ve vyšší částce. 

Ukazatele jako je kvalitně odvedená práce, dodrţení technologie či odpovědnost za práci jsou 

příliš všeobecné.  

 Zaměstnance je nutné nejprve správně a úplně informovat, o tom na jaké příplatky, 

odměny či výhody mají nárok a dále za jakých podmínek je mohou získat. Zdá se, ţe nyní 

uplatňovaný systém odměňování není více jak třem čtvrtinám dotázaných pracovníků 

dělnické kategorie společnosti dostatečně zřejmý a osvojený. 

 Důleţité je také to, aby odměny byly navyšovány zvláště v měsících, ve kterých jsou 

zaměstnanci více vytíţeni.  

5.1 Hodnocení zaměstnanců 

 Hodnocení zaměstnanců by nemělo být podceňováno, neboť je velmi důleţité při 

spravedlivém a objektivním odměňování pracovníků a bývá jimi vnímáno s velkou citlivostí. 

Zaměstnanci musí být plně informování o tom, jaké chování se od nich očekává, co musí 

dodrţovat či splňovat nebo čeho se naopak vyvarovat.  

 Další důleţitou okolností je, aby systém hodnocení nebyl příliš komplikovaný a 

administrativně náročný. Měl by být zaloţen na přesných a jednoduchých hodnotících 

kritériích.  
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 V následující tabulce jsou navrţeny prvky, které by měly být zvláště hodnoceny u 

jednotlivých pracovníků. Vedoucí pracovník střediska ohodnotí své podřízené jednou měsíčně 

počtem bodů z nabízené bodové stupnice podle zásluh. Jedná se o tzv. bodovací metodu. 

Tabulka 5.1: Návrh formuláře pro hodnocení  pracovníka 

Prvek hodnocení Body  0 až 4 

Mnoţství odvedené práce  

Kvalita odvedené práce  

Iniciativa a přístup k práci  

Spolupráce a práce v týmu  

Disciplinovanost a pečlivost  

Spolehlivost a zodpovědnost  

                                        Zdroj: vlastní návrhy  

0 bodů - neuspokojivý, nesplnění poţadavků, nutné okamţité zlepšení 

1 bod - podprůměrný, splnění minimálních pracovních poţadavků, potřeba zlepšení 

2 body - průměrný, splnění poţadavků 

3 body - nadprůměrný, efektivní plnění poţadavků nad poţadovaný standard 

4 body - vynikající, výjimečné výsledky práce 

 Po vyplnění jednoduchého formuláře se body sečtou a vydělí počtem hodnocených 

prvků, čímţ se získá průměr. Podle výše dosaţeného průměru je pracovník zařazen do 

skupiny uvedené v následující tabulce. 

Tabulka 5.2: Konečné hodnocení pracovníka 

Průměr Hodnocení celkového pracovního výkonu 

Od 0 do 0,5 neuspokojivý 

Od 0,5 do 1,5 podprůměrný 

Od 1,5 do 2,5 průměrný 

Od 2,5 do 3,5 nadprůměrný 

Od 3,5 do 4 vynikající 

                     Zdroj: vlastní návrhy 

 Toto konečné hodnocení by mělo slouţit jako hlavní ukazatel při rozdělování 

měsíčních a ročních prémií (viz. kap. 5.2) i jiných odměn zaměstnancům. Pokud budou 

zaměstnanci s tímto systémem řádně seznámeni, bude je to motivovat k vyššímu výkonu. 



 

 73 

Minimálně se budou snaţit dosahovat průměrných výsledků, aby získali odměny ve výši, na 

kterou byli zvyklí. 

5.2 Roční prémie 

 Osvědčenou formou odměn ve společnosti je výplata ročních prémií na konci roku. 

Celková výše ročních prémií se přirozeně počítá v přímé souvislosti s výkony organizace, je 

však potřeba její rozdělení lépe propojit s pracovními výkony jednotlivých zaměstnanců. Tyto 

výkony musí být objektivně hodnoceny za celý kalendářní rok a menší důraz by mohl být 

kladen na rozlišování postavení zaměstnanců ve firmě. Hodnocení by mělo být nastaveno tak, 

aby lépe odlišilo zaměstnance, kteří si plní úkoly spolehlivě a s vyšší mírou odpovědnosti, a 

zaměstnance s jednodušší a méně náročnou prací nebo i zaměstnance odvádějící práci v niţší 

kvalitě.   

Tabulka 5.3: Návrh nové výše prémie (% ze základní mzdy) 

Hodnocení Dělníci 
THP 

(1-9 tarifní stupeň) 

THP 

(10-12 tarifní stupeň) 

Neuspokojivý 0 % 0 % 0 % 

Podprůměrný 4 % 5 % 10 % 

Průměrný 7 % 9 % 15 % 

Nadprůměrný 10 % 14 % 20 % 

Vynikající 15 % 18 % 25 % 
   Zdroj: Vlastní návrhy 

Modelová situace finančního dopadu nového rozdělení ročních prémií 

 Mzdové náklady v roce 2011 činily 18 356 000 Kč. Průměrný evidenční počet 

technických pracovníků byl 21 (34 % celkového počtu), pracovníků dělnické kategorie bylo 

průměrně 41 (66 % celkového počtu). Průměrná roční mzda jednoho zaměstnance potom 

činila 296 065 Kč. Roční prémie v témţe roce byly vyplaceny v částce 1 667 000 Kč, průměr 

na jednoho pracovníka činil 26 887 Kč. 
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Tabulka 5.4: Modelová situace - rozdělení zaměstnanců podle hodnocení 

Hodnocení 
Procento 

zaměstnanců 

Počet  

dělníků 
Počet THP 

(1-9 tarifní stupeň) 
Počet THP 

(10-12 tarifní stupeň) 

Neuspokojivý 5 % 2 1 0 

Podprůměrný 25 % 10 4 1 

Průměrný 40 % 17 6 2 

Nadprůměrný 25 % 10 4 1 

Vynikající 5 % 2 1 1 

Celkem  41 16 5 

Zdroj: vlastní návrhy 

 V ukázce nového systému rozdělení ročních prémií, navrţeného v tabulce 5.5, se 

vychází z průměrné roční mzdy roku 2011. 

Tabulka 5.5: Modelová situace - finanční vyjádření navrženého rozdělení ročních prémií 

Hodnocení 

Roční prémie  
(Kč) 

Dělníci 
THP  

(1-9 tar. stupeň) 
THP  

(10-12 tar. stupeň) 

jeden 
všichni   

(dle předchozí 

tabulky) 

jeden 
všichni  

(dle předchozí 

tabulky) 

jeden 
všichni  

(dle předchozí 

tabulky) 

Neuspokojivý 0  0 0  0 0  0 

Podprůměrný 11 843 118 430 14 803 59 212 29 607 29 607 

Průměrný 20 725 352 325 26 646 159 876 44 410 88 820 

Nadprůměrný 29 607 296 070 41 449 165 796 59 213 59 213 

Vynikající 44 410 88 820 53 292 53 292 74 016 74 016 

Celkem  855 645  438 176  251 656 

Zdroj: vlastní návrhy 

 Celková výše roční prémie by v uvedené modelové situaci dosahovala hodnoty 

1 545 477 Kč. Oproti původní hodnotě by se výše roční prémie sníţila o 7,3 %.  

 V novém systému by byli neuspokojiví a podprůměrní pracovníci znevýhodněni oproti 

těm, co plní svou práci s kvalitativně vyšším hodnocením. Pro zaměstnance by to byl impulz, 

aby se snaţili podávat nadprůměrné výkony. V tomto systému je důleţité dobře zaměstnance 

seznámit s jeho pravidly, aby věděli za co jsou oceňováni a jaké odměny mohou získat. 

 Pokud se zvýší počet pracovníků s nadprůměrným hodnocením, naroste i celková 

hodnota vyplácených prémií. Tento trend nemusí společnost znepokojovat, protoţe větší 
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počet kvalitních a spokojených pracovníků se projeví ve zvýšení a zlepšení hospodářských 

výsledků celé firmy.  

5.3 Odměna za angažovanost 

 Většina pracovníků si myslí, ţe částečně můţe ovlivnit úspěch firmy, ale chybí jim 

motivace k předkládání návrhů na zlepšení práce, neboť za ně nejsou odměňováni. Návrhy na 

zlepšení organizace práce, kvality výroby, bezpečnosti při práci, úsporu času či materiálu a 

jiné mohou společnosti pomoci předcházet hrozbám a naopak zvýšit její konkurenceschopnost 

či zajistit úsporu nákladů. Vedení by se proto mělo zajímat o nápady zaměstnanců, diskutovat 

s nimi o moţnostech a ohroţeních, které spatřují při výkonu jejich práce. Neboť právě tito 

zaměstnanci mohou nejlépe najít moţné rezervy pro zvýšení účinnosti a efektivnosti 

pouţívaných technologických postupů. Aby byli pracovníci dostatečně motivováni 

k zamýšlení se o tom, jak zefektivnit práci, je nutné jejich zájem spojený se zpracováním 

vlastního návrhu podpořit odměnou. Odměněny by měly být ty návrhy, které budou 

převedeny do praxe a výše odměny se pak stanoví v závislosti na případné dosaţené úspoře 

nákladů. Celková roční výše těchto odměn by mohla činit například 50 000 Kč. 

5.4 Odměna závislá na délce pracovního vztahu 

 Ve společnosti pracuje převáţné mnoţství zaměstnanců starších 41 let, kteří zde 

pracují více jak 20 let. Pro společnost to můţe do budoucna představovat riziko v podobě 

úbytku kvalifikované pracovní síly, schopné kvalitně odvádět svou práci.  

 Náklady na hledání a zaškolování nových mladých a perspektivních zaměstnanců 

bývají nemalé. Pro efektivní vynaloţení těchto nákladů se společnost bude muset snaţit více o 

udrţení nových zaměstnanců, ocenění jejich loajality a soudrţnosti s podnikem. Obzvláště u 

zaměstnanců v niţších věkových skupinách to můţe hrát významnou roli, neboť bývají 

flexibilnější a snadněji by mohli přejít ke konkurenci. Vhodné by proto bylo poskytovat 

odměny závisející na délce pracovního vztahu, coţ se nepochybně ukáţe jako motivační 

prvek pro udrţení zkušených zaměstnanců. 

 Pokud zaměstnanec bude dosahovat v hodnocení alespoň průměrných výkonů měl by 

být odměněn jiţ po roce. Návrh odměn je uveden v následující tabulce.  
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Tabulka 5.6: Peněžní odměna závislá na počtu odpracovaných let   

Počet odpracovaných let Měsíční odměna v Kč 

1 500 

3 800 

5 1100 

8 1 400 

10 1 600 

15 1 800 

20 2 000 

                                    Zdroj: vlastní návrhy 

 V prvních letech dochází k rychlejšímu růstu odměny, neboť je důleţité zaměstnance 

ve společnosti trvale usadit. Odměna musí být dostatečně motivační. Pokud zaměstnanec 

dlouhodobě pracuje u stejné společnosti dá se předpokládat, ţe je zde spokojen a proto 

v následujících letech tato odměna přebírá spíše funkci stabilizační a její nárůst jiţ nemusí být 

tak skokový. 

 Protoţe tento systém odměn není moţné zavést pro všechny pracovníky společnosti, 

návrh předpokládá zachování nákladů na stávající pracovníky a nové pracovníky pak získat 

podrobným seznámením s pro ně výhodným systémem odměn za jejich angaţovanost, 

loajalitu a sounáleţitost pro společnost. 

 Pokud by společnost přijala například pět zaměstnanců v jednom roce náklady této 

odměny by činily v po šesti letech 222 000 Kč, coţ představuje pouhých 1,2 % ze 

z mzdových nákladů roku 2011 (18 356 000 Kč). 

Tabulka 5.7: Náklady na odměnu závislou na délce pracovního vztahu 

Roky Náklady na odměnu pro pět nově přijatých zaměstnanců ( v Kč) 

1 0 

2 30 000 

3 30 000 

4 48 000 

5 48 000 

6 66 000 

Celkem 222 000 

Zdroj: vlastní návrhy 
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5.5 Zaměstnanecké benefity 

 S dosavadními zaměstnaneckými výhodami jsou zaměstnanci spokojeni, proto není 

nutné zavádět v nich velké změny. Předkládané návrhy  proto znamenají spíše drobné úpravy 

zaměřené na zvýšení efektivnosti stávajících benefitů a zavedení nových  výhod.  

Příspěvek na penzijní připojištění 

 Příspěvek na penzijní připojištění je poskytován všem zaměstnancům po 

odpracování alespoň 3 měsíců u společnosti. Jeho výše činí 3 % základní mzdy. Zaměstnanci 

tak nejsou nijak motivováni k tomu, aby si tento benefit zaslouţili.  

 Poskytování tohoto příspěvku by mělo být zaloţené na objektivních faktorech, 

které budou více zohledňovat dlouhodobé hodnocení zaměstnanců. Hodnocení zaměstnanců 

musí být nastaveno jasně, přesně a zaměstnanci o něm musí být informováni tak, jako o 

souvislosti hodnocení s výší příspěvku na penzijní připojištění. 

 V novém systému poskytování tohoto benefitu by náklady na něj mohly dokonce 

klesnout. Výše příspěvku u jednotlivých zaměstnanců by se mohla odvíjet od jejich 

hodnocení za předešlý rok. 

Tabulka 5.8: Výše příspěvku na penzijní připojištění 

Hodnocení 
Výše příspěvku na penzijní připojištění 

(% základní mzdy) 

Neuspokojivý 0 

Podprůměrný 0 

Průměrný   2,5 

Nadprůměrný 3 

Vynikající    3,5 

                        Zdroj: vlastní návrhy 

 Příspěvek na penzijní připojištění za rok 2011 činil 496 000 Kč, kdyţ ho vydělíme 

průměrným počtem zaměstnanců téhoţ roku (62) a počtem měsíců za rok dostaneme hodnotu 

667 Kč. Částka 667 Kč tak představuje průměrnou měsíční hodnotu příspěvku na penzijní 

připojištění na jednoho zaměstnance. Tato hodnota představuje 0,3 % ze základu 22 233 Kč.  
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Tabulka 5.9: Modelová situace nového rozdělení příspěvku na penzijní připojištění 

Hodnocení 
Procento 

zaměstnanců 

Počet 

zaměstnanců 

Měsíční příspěvek 

(jeden zam.)  
36

 

Roční výše příspěvku 

(všichni zaměstnanci) 

Neuspokojivý 5 % 3 0 0 

Podprůměrný 25 % 15 0 0 

Průměrný 40 % 26 556 173 472 

Nadprůměrný 25 % 15 667 120 060 

Vynikající 5 % 3 778 28 008 

Celkem  62  321 540 

 Zdroj: vlastní návrhy 

 Na základě uvedené modelové situace by podniku mohly poklesnout náklady na 

penzijní příspěvek aţ o 35 %. 

Životní pojištění 

 Z dotazníkového průzkumu vyplynulo, ţe zaměstnanci by jako další 

zaměstnaneckou výhodu uvítali příspěvek na ţivotní pojištění. Tak jako příspěvek na penzijní 

připojištění je i tato forma finanční podpory zaměstnanců, při dodrţení výše zmíněných 

podmínek daňově výhodná, a to jak pro zaměstnance, tak pro zaměstnavatele, proto není 

důvod zaměstnancům nevyhovět.  

 Zaměstnancům by měla být poskytnuta volba, zda mají zájem o ţivotní nebo 

penzijní pojištění. Celý příspěvek, který tedy dostávají na penzijní připojištění by mohl 

směřovat na ţivotní pojištění.  

 Navíc by byl tento příspěvek poskytován zaměstnancům s nadprůměrným či 

vynikajícím hodnocením, v určité hodně zvolené podle počtu zaměstnanců zařazených do 

daného hodnocení za předešlý rok. 

 Návrh uvedený v tabulce 5.10 vychází ze stejného modelového rozdělení 

zaměstnanců v rámci hodnocení jako v tabulce 5.9., týkající se příspěvku na penzijní 

připojištění.  

 

 

                                                 
36

 vypočtený základ 22 233 x nově navrţené procento příspěvku z tabulky 5.8. 
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Tabulka 5.10 : Modelová situace rozdělení příspěvku na životní pojištění 

Hodnocení Počet zaměstnanců 

Navrhovaná výše příspěvku 

na životní pojištění 

(Kč) 

Roční příspěvek 

(Kč) 

Nadprůměrný 15 400 72 000 

Vynikající 4 500 24 000 

Celkem   96 000 

Zdroj: Vlastní návrhy 

 Roční příspěvek na ţivotní pojištění pro nadprůměrné a vynikající zaměstnance by 

činil 96 000 Kč.  

  Zaměstnanci odvádějící nadprůměrný výkon by se tak cítili více doceněni a ostatní 

zaměstnanci by byli motivováni k zvýšení svého výkonu za účelem získání lepšího hodnocení 

a tím i vyšších odměn. 

Jednotné pracovní oblečení 

 Jednotné pracovní oblečení, které zaměstnanci dostávají je potřebné při výklonu 

jejich práce, proto by měl být kladen větší důraz či povinnost na to, aby jej nosili. Částka, 

která je na toto oblečení vynakládána je dostatečná průměrná hodnota na pracovníka 

dosahovala v roce 2011 hodnoty 2180 Kč. 

 Má-li pracovní oblečení jistou souvislost s bezpečnostními prvky při vykonávání 

práce a je-li opatřeno nevtíravým logem společnosti, informuje okolí o existenci firmy a její 

stabilitě. Účelem je, aby poskytované kvalitní oblečení neleţelo doma, a nebylo nahrazováno 

méně vhodným vlastním oblečením.  

Dny dovolené navíc 

 Pět týdnů dovolené je zaměstnanci velmi oceňovaný benefit, kterého si váţí. 

V současné době se v některých společnostech povaţuje za standardní a začíná  se prosazovat 

dokonce 6 týdnů dovolené. 

 Zaměstnanci by mohli za určitý počet odpracovaných let automaticky získat den 

dovolené navíc. V následující tabulce je uvedena moţnost, jak ještě více stabilizovat 

zaměstnance a poskytnout jim moţnost lépe vyuţívat benefit, který si tak cení. 
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Tabulka 5.11: Dny dovolené navíc v závislosti na počtu odpracovaných let ve společnosti 

Zemaspol Uherský Brod a. s.  

Počet odpracovaných let ve společnosti Počet dnů dovolené navíc 

5 1 

10 2 

15 3 
                                 Zdroj: vlastní návrhy 

 Náklady na tento návrh nejsou vyčísleny z důvodu nedostatku podkladů pro 

provedení výpočtu. 

Příspěvek na dopravu do práce 

 Druhým benefitem, o který mají zaměstnanci největší zájem je příspěvek na 

dopravu do zaměstnání. Většina pracovníků je vystavenu řešení problému s dopravou do 

zaměstnání a jejími rostoucími náklady. Tyto náklady se rok od roku zvyšují zejména vlivem 

rostoucích cen pohonných hmot.  

 Nárok na tento příspěvek by měli pouze ti zaměstnanci, kteří jsou nuceni do práce 

dojíţdět a překonávat vzdálenost větší jak 4 km. Vzhledem k tomu, ţe většina zaměstnanců 

bydlí v okolí Uherského Brodu nebudou tyto náklady pro firmu nijak výrazné a mohou slouţit 

ke stabilizaci zaměstnanců a posílení jejich loajality ke společnosti.  

Tabulka 5.12: Velikost příspěvku na dopravu do práce 

Vzdálenost Příspěvek za měsíc (Kč) 

4 - 10 km 200 

11 - 20 km 250 

20 - a více km 300 

                                             Zdroj:vlastní návrhy 

Tabulka 5.13: Modelová situace - výše ročního příspěvku na dopravu do práce 

Vzdálenost Odhadovaný počet pracovníků 
Roční výše příspěvku 

(Kč) 

Do 4 km 15 0 

4 - 10 km 26 62 400 

11 - 20 km 20 60 000 

20 - a více km 1 3 600 

Celkem 62 126 000 

       Zdroj:vlastní návrhy 
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 Navrţená roční částka příspěvku na dopravu do práce 126 000 Kč představuje pro 

společnost pouze 0,7 % ze mzdových nákladů roku 2011 (18 356 000 Kč). 

Slevy na firemní produkty 

 Zaměstnanci taktéţ projevili zájem o slevy na firemní produkty. Pokud zaměstnanci 

této moţnosti vyuţijí, tak rozdíl mezi obvyklou a sníţenou cenou se přičte k peněţnímu 

příjmu zaměstnance v daném kalendářním měsíci. A představuje tak zdanitelný příjem. 

 Ačkoliv se z daňového hlediska nejedná o nijak výhodný benefit, proč tuto moţnost 

zaměstnancům nenabídnout, kdyţ o ni projevují zájem? Výsledkem zavedení této výhody 

bude větší loajalita ke společnosti a sounáleţitost s ní.  

 Zaměstnancům by mohla být například poskytnuta moţnost nákupu zboţí ve firemní 

prodejně se slevou 100 Kč na měsíc a jednoho zaměstnance.  

 Při průměrném počtu zaměstnanců předešlého roku (62) by maximální roční výše této 

slevy činila 74 400 Kč. 

5.6 Komunikace se zaměstnanci 

 Pochvala či kritika zaměstnanců od nadřízeného můţe být pro zaměstnance velmi 

důleţitá. Jde o zpětnou vazbu za jejich pracovní výkon, na jejímţ základě mohou zjistit, jak 

svou práci odvádí. Jak pochvala tak sankce však musí být plně zaslouţené a frekvence jejich 

pouţití musí být v souladu s jejich účinností. Pro zvýšení účinnosti by měla být pochvala 

udělována v přítomnosti kolegů, zatímco kárání a výtky spíše způsobem ‘face to face‘. 

 Jak vyplynulo z dotazníku technicko-hospodářští pracovníci si pochvaly za odvedenou 

práci vysoce váţí, proto by se na ni nemělo především v této pracovní kategorii zapomínat. 

Jedná se o rychlou a levnou formu odměny, která je účinná a stimulující. Pochvala by měla 

být součástí kaţdé činnosti, kterou zaměstnanec úspěšně dokončí. V běţném denním reţimu 

by měl být pracovník chválen od přímých nadřízených. V delším intervalu také od vyššího 

managementu. 

 Návrh, který je zde uveden by společnost nestál ţádné finanční prostředky, pouze čas 

a přípravu vedoucího pracovníka. Vedoucí pracovník by měl alespoň jednou za rok promluvit 

ke svým pracovníkům a zhodnotit jejich práci s jmenovitým uvedením nejlepších pracovníků. 

Všem pracovníkům by měl poděkovat za jejich doposud odvedenou práci a vyzvat je 

k dosaţení ještě lepších výkonů. Ke slovu by měli být připuštěni také ostatní zaměstnanci, 

kteří se budou chtít vyjádřit k danému tématu. Zaměstnanci by měli být vyzváni k diskuzi o 
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pracovních plánech v následujícím období, aby dostali příleţitost k uplatnění svých podnětů 

nebo i návrhů jak se podílet na zlepšení pracovních postupů, pracovního prostředí a pod. 

5.7 Vyčíslení nákladů s novými návrhy odměňování 

 Při výše navrţeném modelovém rozdělení výkonnosti zaměstnanců a jiných 

potřebných hodnot by došlo při zavedení návrhů na odměňování obsaţených v 5. kapitole 

k nárůstu nákladů na odměňování pouze o 50 417 Kč, coţ představuje pouhé 0,2 % 

z celkových ročních osobních nákladů roku 2011 (25 584 mil. Kč) 

Tabulka 5.14: Porovnání nákladů s novými návrhy na odměňování s původními náklady 

Druh odměny 

Původní 

hodnota  

(Kč) 

Nová hodnota vypočtená na 

základě modelové situace  

(Kč) 

Roční prémie 1 667 000 1 545 477 

Odměna za angaţovanost 0 50 000 

Odměna závislá na délce prac. vztahu 0 0 (v  prvním roce) 

Příspěvek na penzijní připojištění 496 000 321 540 

Ţivotní pojištění 0 96 000 

Příspěvek na dopravu do práce 0 126 000 

Sleva na firemní produkty 0 74 400 

Celkem 2 163 000 2 213 417 

Zdroj: vlastní výpočty 

 Náklady s novými návrhy na odměňování se zvýšily o 2,3 % oproti původním 

nákladům. Ke sníţení nákladů došlo pouze u ročních prémií a příspěvku na penzijní 

připojištění. Jedná se o odměny, které by byly nově rozdělovány na základě hodnocení 

pracovníků uvedeného v kapitole 5.1. 

 Náklady na nové zaměstnanecké výhody dosahují nízkých hodnot v porovnání 

celkových mzdových nákladů. Byly navrţeny jako stabilizační nástroj zaměstnanců a taktéţ 

jako nástroj zvyšující konkurenceschopnost podniku. 

 Hlavním účelem návrhů však nebylo jejich výrazné sniţování či zvyšování, ale 

zefektivnění systému odměňování zaměstnanců. Učinit tento systém spravedlivějším a 

jasnějším pro zaměstnance. Zvýšit jejich motivaci k práci, spokojenost v podniku, loajalitu a 

angaţovanost. To povede k zvyšování jejich produktivity a dlouhodobé prosperitě 

společnosti. 
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Závěr 

 Schopní a motivovaní pracovníci, kteří odvádí kvalitní výkon, jsou základem úspěchu 

kaţdého podniku. K tomu, aby je společnost získala a udrţela, slouţí dobře nastavený a 

účinný systém odměňování. 

 Cílem diplomové práce bylo analyzovat současný systém odměňování ve společnosti 

Zemaspol Uherský Brod a. s.. Na základě teoretických poznatků a informací o současném 

stavu odměňování v podniku byly vypracovány návrhy, které mohou tento systém zlepšit. 

Návrhy kladou důraz na efektivní a cílené vynakládání nákladů na odměňování, tak aby se 

zaměstnanci ve společnosti cítili dobře a podnik byl atraktivním zaměstnavatelem pro 

potencionální nové pracovníky.   

 V zemědělském odvětví převládají pracovníci starších věkových kategorií a nejinak je 

v tomu ve společnosti Zemaspol Uherský Brod a. s. Společnost se proto musí snaţit nejen o 

udrţení stávajících kvalifikovaných pracovníků, ale také uspět v budoucím boji o nové, mladé 

a perspektivní zaměstnance. K tomu by měl slouţit propracovaný systém odměňování, který 

bude pracovníky motivovat ke zlepšení výkonů, získá společnosti jejich loajalitu a stabilizuje 

je v podniku.  

 Jádrem odměňování je základní peněţní odměna, která vychází ze mzdových tarifů. 

Jedná se o největší část mzdy, u které je v posledních letech zaznamenáván drobný nárůst a 

proto není nutné nějak zásadně tento systém měnit. Největší změna by měla nastat 

v hodnocení pracovníků. Dosavadní hodnocení pracovníků je příliš všeobecné, zaloţené na 

úsudku vedoucího, který můţe být subjektivní. Zaměstnanci mnohdy ani netuší o šíři a počtu 

moţných výhod, nemají představu o podmínkách a okolnostech jejich příjmu a současně 

pociťují nespravedlnost při rozdělování těch, které jsou jim nabídnuty. Návrh nového způsobu 

hodnocení přináší jasné pravidla, která by měla být pro všechny srozumitelnější. Hodnocení 

pracovníci získají lepší zpětnou vazbu o tom v čem  mají nedostatky a v čem se mohou 

zlepšit. Rozdělování odměn by nově vycházelo z navrţeného hodnocení zaměstnaců. Systém 

poskytování odměn, prémií a zaměstnaneckých benefitů by se tak zprůhlednil a zefektivnil. 

Velmi důleţité je, aby byli zaměstnanci včas a řádně informováni o nastavení celého systému 

odměňování a jeho změnách. 

 Návrh na rozdělení ročních prémií vychází z objektivního hodnocení zaměstnanců za 

celý kalendářní rok a klade menší důraz na rozlišování postavení zaměstnanců ve firmě. Dále 

byla navrţena nová odměna za angaţovanost, neboť návrhy na zlepšení pracovních činností 

v podniku nejsou vedením dostatečně doceňovány. Pro podporu získání a udrţení nových 
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zaměstnanců slouţí návrh odměny, jejíţ přiznání a její výše se odvíjí od délky pracovního 

vztahu. Náklady na získávání a zaškolování nových pracovníků bývají nemalé, proto bude 

společnost nucena více se snaţit o udrţení nových zaměstnanců, ocenění jejich loajality a 

soudrţnosti s podnikem.  

 V oblasti zaměstnaneckých výhod je navrţena změna v poskytování  příspěvku na 

penzijní připojištění. Stávající pro všechny zaměstnance stejný příspěvek by byl 

diverzifikován podle dosaţeného pracovního hodnocení za předchozí rok. Zaměstnancům by 

také měla být umoţněna moţnost rozhodnout se, zda mají zájem o příspěvek na penzijní nebo 

ţivotní pojištění, neboť o příspěvek na ţivotní pojištění jevili velký zájem. Mezi další nově 

navrţené benefity patří příspěvek na dopravu do práce či sleva na firemní produkty. O tyto 

benefity projevili zaměstnanci zvýšený zájem a jejich citlivé zavedení by zřejmě posílilo 

jejich loajální vztah ke společnosti tam, kde jiţ vznikl a vystřídal netečnost a lhostejnost u 

těch, kde se dosud neprojevil.  

 Nesmí se zapomínat také na komunikaci se zaměstnanci. Pochvala můţe být pro 

některé zaměstnance velmi motivační a přitom nic nestojí.  

 Navrţené kroky ke zlepšení odměňování, vychází převáţně z potřeb zaměstnanců. 

Nejedná se o dramatické změny, které by podstatně ovlivnily náklady společnosti, ale o 

změny vedoucí k větší spokojenosti a motivaci současných i budoucích zaměstnanců. Neboť 

právě tito  zaměstnanci se budou snaţit zvýšit svůj pracovní výkon a jeho kvalitu, coţ povede 

k prospěchu celého podniku. 

  Na to, zda budou mít uvedené návrhy úspěch je rozhodující jejich uvedení do praxe. 

Jejich zavedení do praxe je zase otázkou ochoty a odvahy vedení společnosti je akceptovat, 

coţ v dnešní době poznamenané hrozbou recese není právě snadné. 
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Příloha 2: Charakteristika platových tříd podle zákona č. 262/2006 Sb., Zákoník práce 

Charakteristiky platových tříd 

1. platová třída 

 Práce sestávající z jednoznačných opakujících se pracovních operací. Práce                          

s jednotlivými předměty, jednoduchými pomůckami a ručními nástroji bez vazeb na další 

procesy a činnosti. Provádění jednotlivých manipulačních operací s jednotlivými kusy                    

a předměty malé hmotnosti (do 5 kg). Běţné nároky na smyslové funkce. Práce v příznivých 

vnějších podmínkách. 

2. platová třída 

 Práce stejného druhu konané podle přesného zadání a s přesně vymezenými výstupy,      

s malou moţností odchylky a s rámcovými návaznostmi na další procesy. Práce s více prvky 

(předměty) tvořícími celek, například manipulace s předměty vyţadujícími zvláštní zacházení 

(křehké, těţké, vznětlivé, s nebezpečím nákazy). Provádění dílčích prací, které jsou součástí 

širších procesů. 

 Dlouhodobé a jednostranné zatíţení drobných svalových skupin (prstů, zápěstí) a ve 

vnuceném pracovním rytmu a při mírně zhoršených (například klimatických) vnějších 

podmínkách. Práce s případným rizikem pracovního úrazu. 

3. platová třída 

 Práce s přesně vymezenými vstupy a výstupy a obecně vymezeným postupem                      

s rámcovými návaznostmi na další procesy. Práce s celky a sestavami s logickým (účelovým) 

uspořádáním bez vazeb na jiné celky (sestavy). Případná odpovědnost za ohroţení zdraví                         

a bezpečnosti spolupracovníků v rámci jednoho kolektivu. 

4. platová třída 

 Stejnorodé práce s rámcovým zadáním a s přesně vymezenými výstupy, s větší 

moţností volby jiného postupu a s rámcovými návaznostmi na další procesy (dále jen 

"jednoduché odborné práce"). Práce s celky a sestavami několika jednotlivých prvků 

(předmětů) s logickým (účelovým) uspořádáním s dílčími vazbami na jiné celky (sestavy). 

Práce předpokládající jednoduché pracovní vztahy.  



 

 

 Dlouhodobé a jednostranné zatíţení větších svalových skupin. Mírně zvýšené 

psychické nároky spojené se samostatným řešením skupiny stejnorodých časově ustálených 

pracovních operací podle daných postupů. 

5. platová třída 

 Jednoduché odborné práce vykonávané s mnoha vzájemně provázanými prvky, které 

jsou součástí určitého systému. Usměrňování jednoduchých rutinních a manipulačních prací a 

procesů v proměnlivých skupinách, týmech a jiných nestálých organizačních celcích a bez 

podřízenosti skupiny zaměstnanců spojené s odpovědností za škody, které nelze odstranit 

vlastními silami a v krátké době. 

 Zvýšené psychické nároky vyplývající ze samostatného řešení úkolů, kde jsou 

převáţně zastoupeny konkrétní jevy a procesy různorodějšího charakteru s nároky na 

dlouhodobější paměť, dílčí představivost a předvídatelnost, schopnost srovnávání, pozornost a 

operativnost. Přesné smyslové rozlišování drobných detailů. Dlouhodobé, jednostranné a 

nadměrné zatíţení svalových skupin předměty různých hmotností nad 25 kg. 

6. platová třída 

 Různorodé, rámcově vymezené práce se zadáním podle obvyklých postupů, se 

stanovenými výstupy, postupy a vazbami na další procesy (dále jen "odborné práce"). Práce s 

ucelenými systémy sloţenými z mnoha prvků s dílčími vazbami na malý okruh dalších 

systémů. Koordinace prací v proměnlivých skupinách.  

 Zvýšené psychické nároky vyplývající ze samostatného řešení úkolů s různorodými 

konkrétními jevy a procesy a s nároky na představivost a předvídatelnost, schopnost 

srovnávání, pozornost a operativnost. Značná smyslová náročnost. Značná zátěţ velkých 

svalových skupin ve velmi ztíţených pracovních podmínkách. 

7. platová třída 

 Odborné práce konané s ucelenými samostatnými systémy s případným členěním na 

dílčí subsystémy a s vazbami na další systémy. Usměrňování a koordinace jednoduchých 

odborných prací. Odpovědnost za zdraví dalších osob nebo za škody odstranitelné pouze 

skupinou dalších zaměstnanců nebo za škody osob jednajících na základě chybných příkazů 

nebo opatření odstranitelné za delší období. 

 Psychická námaha vyplývající ze samostatného řešení úkolů, kde jsou rovnoměrně 

zastoupeny konkrétní a abstraktní jevy a procesy různorodého charakteru. Nároky na 



 

 

aplikační schopnosti a přizpůsobivost různým podmínkám, na logické myšlení a určitou 

představivost. Vysoká náročnost na identifikaci velmi malých detailů, znaků nebo jiných 

zrakově důleţitých informací a zvýšené nároky na vestibulární aparát. Nadměrné zatíţení 

velkých svalových skupin v extrémních pracovních podmínkách. 

8. platová třída 

 Zajišťování širšího souboru odborných prací s rámcově stanovenými vstupy a 

způsobem vykonávání a vymezenými výstupy, které jsou organickou součástí širších procesů 

(dále jen "odborné specializované práce"). Práce v rámci komplexních systémů s vnitřním 

členěním na ucelené subsystémy s úzkými vazbami na další systémy a s vnitřním členěním i 

mimo rámec organizace. 

9. platová třída 

 Odborné specializované práce, ve kterých je předmětem komplexní samostatný systém 

sloţený z několika dalších sourodých celků nebo nejsloţitější samostatné celky. Koordinace a 

usměrňování odborných prací. 

 Zvýšená psychická námaha vyplývající ze samostatného řešení soustavy úkolů, kde 

jsou více zastoupeny abstraktní jevy a procesy, s nároky na poznávání, chápání a interpretaci 

jevů a procesů. Vysoké nároky na paměť, flexibilitu, schopnosti analýzy, syntézy a obecného 

srovnávání. Vysoké nároky na vestibulární aparát. Mimořádná zátěţ nervové soustavy. 

10. platová třída 

 Zajišťování komplexu činností s obecně vymezenými vstupy, rámcově stanovenými 

výstupy, značnou variantností způsobu řešení a postupů a specifickými vazbami na široký 

okruh procesů (dále jen "systémové práce"). Předmětem práce je komplexní systém sloţený 

ze samostatných různorodých systémů se zásadními určujícími vnitřními a vnějšími vazbami. 

Koordinace a usměrňování odborných specializovaných prací. 

11. platová třída 

 Systémové práce, jejichţ předmětem činnosti jsou dílčí obory činností se širokou 

působností.  

 S výkonem prací je spojena značná psychická námaha vyplývající z velké sloţitosti 

kognitivních procesů a vyššího stupně abstraktního myšlení, představivosti, generalizace a z 

nutnosti rozhodování podle různých kritérií. 



 

 

12. platová třída 

 Komplex systémových činností s variantními obecnými vstupy, rámcově stanovenými 

výstupy a předem nespecifikovanými způsoby a postupy se širokými vazbami na další 

procesy (dále jen "systémové specializované práce"), kde jsou předmětem obory 

činnosti sloţené ze systémů s rozsáhlými vnějšími a vnitřními vazbami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha 3: Příklady profesí a jejich zařazení do tarifních stupňů ve společnosti Zemaspol 

Uherský Brod a. s.  

Příklady profesí a jejich zařazení do tarifních stupňů  

Tarifní stupeň Profese 

1 vrátný 

2 - 

3 ošetřovatel drůbeţe, uklizečka, 

4 dojič, noční hlídač, stájník, traktorista, řidič, prodavač 

5 vedoucí obchodu, traktorista, zámečník 

6 opravář 

7 opravář - specialista, brusič - specialista 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha 4: Dotazník pro zaměstnance společnosti 

Dotazník pro zaměstnance 
 

Dobrý den,  

 

dovoluji si Vás poţádat o vyplnění následujícího dotazníku, jehoţ účelem je zjistit 

spokojenost se systémem odměňovaní ve společnosti Zemaspol Uherský Brod a.s. Výsledky 

budou slouţit výhradně ke zpracování mé diplomové práce. Dotazník je ANONYMNÍ.  

 

Děkuji za Vaši spolupráci. 

 

Bc. Jana Viktorinová 

Studentka Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava 

Označte kříţkem vţdy jednu z variant nebo doplňte dle pokynů u otázek.  

 

1) Zvažoval/a jste někdy odchod ze stávajícího zaměstnání?   

 Ano 

 Ne 

 
2) Pokud byste odchod ze společnosti Zemaspol zvažoval/a, který z následujících důvodů 

by byl pravděpodobně příčinou?  

 Špatné pracovní podmínky 

 Nízké finanční ohodnocení 

 Špatné vztahy na pracovišti 

 Velká pracovní zátěţ 

 Ţádný důvod nemám, jsem spokojen 

 Jiný důvod (uveďte) 

………………………………………………………………………………..... 

 
3) Myslíte si, že můžete svým jednáním a pracovním výkonem ovlivnit úspěch firmy? 

 Ano 

 Ne 

 Částečně 

 
4) Souhlasíte s tím, že ve společnosti Zemaspol s rostoucím pracovním nasazením roste i 

Vaše odměna? 

 Ano 

 Ne 

 Částečně 



 

 

5) Má vyplacená odměna bezprostřední pozitivní vliv na Váš pracovní výkon? 

 Určitě ano, výplata odměny mě motivuje k vyššímu výkonu. 

 Ano, ale jen krátkodobě. 

 Ani ne, kdyţ uţ je vyplacena, tak se snaţit nemusím. 

 Ne, je mi to úplně jedno. 

 

6) Ohodnoťte, jak si v práci vážíte následujících položek. (největší váha = 5, nejmenší 

váha = 1) 

Ústní ohodnocení a pochvala  

Spravedlivé odměňování  

Dobrá organizace práce a pracovní podmínky  

Častější a spravedlivé hodnocení práce  

Dobrá informovanost o dění v podniku  

Příjemné atmosféra pracovního kolektivu  

Přijetí Vašich návrhů na zlepšení práce  

Hrozba ztráty zaměstnání  

 
7) Vyjádřete, prosím, míru spokojenosti se současným systémem odměňování ve 

společnosti Zemaspol. Zakřížkujte Vámi vybrané políčko v následující tabulce. 

 Zcela 

spokojen 

Spíše 

spokojen 

Spíše 

nespokojen 

Zcela  

nespokojen 

Výše základní mzdy     

Výše odměn     

Spravedlnost rozdělování odměn mezi 

zaměstnance 

    

Nabídka zaměstnaneckých výhod      

Informovanost o způsobu odměňování     

 
8) Zajímá se vedení společnosti o Vaše návrhy na zlepšení pracovních činností? Pokud 

ano, odměňují Vás za ně? 

 Zajímají se a odměňují. 

 Zajímají se, ale neodměňují. 

 Nezajímají se.   

 
9) Cítil/a jste někdy nespravedlnost ve výši Vám poskytnuté odměny vůči odměně  

Vašeho spolupracovníka? 

 Ano  

 Ne 

 
 

 

 



 

 

10) Máte dostatek informací o tom na jaké příplatky, odměny a zaměstnanecké výhody 

máte nárok a za jakých podmínek? 

 Ano 

 Ne 

 Částečně 

 

11) Ohodnoťte, jakou důležitost pro Vás mají následující položky na stupnici od 1 do 5. 

1 = nejniţší význam 5 = nejdůleţitější 

Navýšení mzdy  

Získání benefitu (zaměstnanecké výhody)  

Jistota zaměstnání  

 
12) Zhodnoťte, jaký význam pro Vás mají benefity uvedené v následující tabulce. 

K hodnocení použijte čísla od 1 do 5 . 1 = nejmenší význam 5 = největší význam 

 

Dovolená navíc  

Stravenky  

Penzijní připojištění  

Dary k pracovním/ţivotním výročím  

Moţnost nákupu akcií firmy  

13 plat  

Vánoční balíčky  

 
13) Vyberte tři benefity, o které byste měl/a největší zájem. 

a) permanentní vstupenky/předplatné/poukázky (např. plavání, masáţe, vstupenky do divadla) 

b) příspěvek na dopravu do práce 

c) příspěvek na dovolenou 

d) zdravotní péče (např. závodní preventivní péče, očkování proti chřipce, vitamíny) 

e) ţivotní pojištění 

f) úrazové pojištění 

g) zvýhodněné půjčky zaměstnancům 

h) nákup firemních produktů se slevou 

i) mobilní telefon k soukromým účelům  

j) příspěvek na vzdělávání, školení, jazykové kurzy, zahraniční stáţe 

 
14) Seřaďte Vámi vybrané benefity v otázce č. 16 od nejvýznamnějšího po méně 

významný (můžete uvést pouze písmeno daného benefitu). 

1. ………………………………. 

2. ……………………………..... 

3. ………………………………. 

 



 

 

15) Uveďte další návrhy a připomínky, které by mohli vést ke zlepšení stávajícího 

systému odměňování a nebyly v tomto dotazníku zmíněny.  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………. 

 

 

Obecné údaje 

 

16) Pracovní zařazení 

 dělník 

 technicko-hospodářský pracovník 

 

17) Věk 

 do 30 let  

 31 – 40 let  

 41- 60 let  

 61 let a více 

 
18) Dosažené vzdělání 

 základní  

 vyučen  

 středoškolské s maturitou  

 vyšší odborné  

 vysokoškolské 

 
19) Délka pracovního poměru  

 do 1 roku  

 1 - 5 let  

 6 - 10 let  

 11 - 20 let  

 21 let a více 

 
 

 

 

 


