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ABSTRAKT 

 

Diplomová práce se zabývá srovnáním nákladů na zaměstnávání vlastních a 

agenturních zaměstnanců v podniku ZinkPower Ostrava a.s. Teoretická část seznamuje s 

podmínkami pracovních poměrů v ČR a jejich legislativním vymezením. 

Výstupem praktické části je srovnání nákladů obou forem zaměstnávání a doporučení 

nejefektivnějšího řešení pro podnik. 

 

Klíčová slova: zaměstnanec, agenturní, pracovní poměr, náklady na zaměstnance 

 

ABSTRAKT 

 

The diploma thesis deals with comparison of costs related to employment of 

own and agency employees in the company ZinkPower Ostrava a.s. The theoretic part 

describes conditions of employment in the Czech Republic and their legislative 

specification. Comparison of costs related to both types of employment and 

recommendation of the most effective solution for the company represents output of the 

practical part. 
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ÚVOD 

 

V současné ekonomické krizi hledá téměř každá výrobní firma způsob, jak reagovat 

na výkyvy v zakázkách a nutnost úspor nákladů z dlouhodobého hlediska efektivně 

využívat zaměstnance dělnických profesí k zajištění výrobní kapacity.  

Dlouhodobé zakázky s výhledem zajištění výrobní kapacity na rok či dva roky 

dopředu jsou dnes v souvislosti s vývojem ekonomické a hospodářské krize v mnoha 

výrobních firmách již minulostí.  Firma je tak postavena před problém, jak reagovat na 

nastalou změnu, operativně řešit potřebný počet dělníků ve výrobě pro maximálně 

efektivní zajištění výrobní kapacity v daném měsíci, s ohledem na výkyvy velikosti 

zakázek a využití potřebného počtu zaměstnanců a dopadem do ekonomiky firmy. 

Tato diplomová práce se zabývá popisem a analýzou problematiky zaměstnanosti 

kmenových dělnických zaměstnanců a využitím agenturních dělnických zaměstnanců 

s ohledem na náklady firmy ZinkPower Ostrava a.s..   

Teoretická část popisuje formy zaměstnávání a varianty pracovního poměru v ČR, 

jejich výhody pro zaměstnavatele i zaměstnance v návaznosti na legislativu, způsoby 

odměňování, motivace kmenových zaměstnanců, i výhody jednotlivých forem. Současně je 

zde představena činnost personálních a pracovních agentur, legislativní zajištění jejich 

činnosti, poskytované služby a přínos této spolupráce pro zaměstnavatele. 

Praktická část představuje firmu ZinkPower Ostrava a.s., její historii, současnost a 

výrobní činnost.  Zdrojem těchto informací byla interní firemní dokumentace. Na základě 

osobních konzultací s ředitelem společnosti je v části této diplomové práce popsáno 

personální zajištění výrobního provozu, charakteristika a personální složení firmy, vývoj 

od roku 2007 až po současnost. Současně je zde představena personální a pracovní 

agentura ADECCO spol. s r.o., se kterou firma ZinkPower Ostrava a.s. navázala spolupráci 

v zajišťování agenturních zaměstnanců. Na základě konzultací s branch manažerkou 

pobočky Ostrava byly získány informace o spolupráci a zajišťování agenturních 

pracovníků pro ZinkPower Ostrava a.s. 

Cílem diplomové práce je analyzovat strukturu zaměstnanců podle právního vztahu. 

Zjistit náklady na jednotlivé skupiny zaměstnanců, zohlednit jejich motivaci a srovnat 
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náklady s jejich přínosem. Navrhnout optimální podmínky pro volbu jednotlivých forem 

zaměstnávání. 

V závěru diplomové práce bude provedeno vyhodnocení obou variant. Budou 

předloženy návrhy na možné změny využívání vlastních zaměstnanců v dělnických 

profesích a agenturních zaměstnanců v závislosti na zjištěných výsledcích.  

 Informačními zdroji byly odborné publikace, internetové stránky, konzultace 

v podniku ZinkPower Ostrava a.s. a pracovní a personální agentuře ADECCO spol.  s 

r.o.  
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1 FORMOVÁNÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ V PODNIKU  

 

1.1 Plánování lidských zdrojů a podmínky na trhu práce 

Podmínky pro získání potřebných lidí souvisí s trhy práce, na něž se organizace 

orientuje a jimiž jsou: 

 1. Vnitřní trh práce – stav a pohyb pracovníků v rámci organizace, kteří mohou být 

povýšeni, vzděláváni nebo lépe rozmístěni tak, aby uspokojili budoucí potřeby,  

 2. Vnější trh práce – vnější lokální, regionální, národní a mezinárodní trh práce, na nichž 

je možné získat různé druhy lidí. [1] 

Vytváření pracovních míst má dva cíle:  

1. Uspokojit požadavky organizace na produktivitu, efektivitu činnosti a kvalitu výrobků 

nebo služeb,  

 2. Uspokojit potřeby jedince týkající se efektivity činnosti a kvality výrobků a jeho 

úspěchů. [2]  

V rámci procesů plánování lidských zdrojů asi organizace bude muset učinit 

rozhodnutí o politice „udělej si nebo nakup“. Politika „udělej si“  znamená, že organizace 

dává přednost získávání lidí z vnějšku od nejnižších funkcí nebo jako učně a při 

uspokojování budoucích potřeb spoléhá hlavně na povyšování pracovníků z vnitřních 

zdrojů a na vzdělávací programy. Politika „nakup“ znamená větší spoléhání na získávání 

pracovníků z vnějších zdrojů - „přivádění čerstvé krve do organizace“. Ve skutečnosti mají 

organizace sklon různě tyto dvě možnosti kombinovat, a to v závislosti na situaci firmy a 

na typu lidí, jichž se to týká.    

Cíle plánování lidských zdrojů závisejí na jejich podmínkách, mezi typické cíle 

patří : 

- Získat a udržet si takové počty lidí, které organizace potřebuje a kteří zároveň mají 

požadované dovednosti, zkušenosti a schopnosti; 

- Předcházet problémům souvisejícím s potenciálním přebytkem nebo nedostatkem 

lidí; 
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- Formovat dobře vycvičenou a flexibilní pracovní sílu a tak přispívat k schopnosti 

organizace adaptovat se na nejisté a měnící se prostředí; 

- Snižovat závislost organizace na získávání pracovníků z vnějších zdrojů 

v případech, kdy nabídka pracovních sil s kvalifikací, která je pro organizaci klíčová, je 

nedostatečná, a to pomocí formulování strategie stabilizace a strategie rozvoje pracovníků; 

- Zlepšit využití pracovníků zaváděním flexibilnějších systémů práce. [3]  

 

Důvody, pro které se zaměstnanci rozhodují ukončit pracovní poměr, můžou být 

vyšší mzda nebo plat jinde, lepší perspektiva jinde, větší jistota zaměstnání jinde, více 

příležitostí rozvíjet své dovednosti jinde, lepší pracovní podmínky, špatné vztahy 

s manažerem/vedoucím týmu, špatné vztahy se spolupracovníky, zastrašování, 

pronásledování, týrání, obtěžování, osobní důvody - těhotenství, nemoc, stěhování atd. [4]  

 

1.2 Získávání a výběr pracovníků 

Obecným cílem získávání a výběru pracovníků by měl být získat s vynaložením 

minimálních nákladů takové množství a takovou kvalitu pracovníků, které jsou žádoucí pro 

uspokojení podnikové potřeby lidských zdrojů.  

 

Tři fáze získávání a výběru pracovníků jsou: 

1. definování požadavků -  příprava popisů a specifikací pracovního místa, rozhodnutí o 

požadavcích a podmínkách zaměstnání; 

2. přilákání uchazečů – prozkoumání a vyhodnocení různých zdrojů uchazečů uvnitř 

podniku i mimo něj, inzerování, využití agentur a poradců; 

3. vybírání uchazečů – třídění žádostí, pohovory, testování, hodnocení uchazečů, 

assessment centra, nabízení zaměstnání, získávání referencí, příprava pracovní smlouvy.  

 

1.3 Outsourcing  lidských zdrojů  

Současný vývoj ekonomiky v České republice i ve světě nutí firmy řešit stále 

častěji úspory nákladů mimo jiné i v oblasti zajištění a maximálního využití lidských 

zdrojů, související s podnikatelskou činností. 

Jednou z možností je využívat kombinaci zaměstnávání vlastních zaměstnanců a  

outsourcingu vybraného druhu profesí. Jak a kdy rozhodovat o outsourcingu? 
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Outsourcing jako kterákoliv činnost má své klady i zápory. Před rozhodnutím o jeho 

implementaci je vhodné přihlížet k tomu zda: 

- získá podnik na pružnosti (získá tím kvalitu výroby či služeb),  

- zvýší se produktivita funkcí zůstávajících v podniku, 

- zlepší se hospodárnost  (poměr mezi výtěžkem a náklady), 

- jaký bude vliv outsourcingu na podnikovou strukturu, 

- jak budou postiženi zaměstnanci následky, 

- nedostanou se od sebe oblasti hlavních výkonů a funkční vazby (výzkum, 

vývoj, odbyt), 

- budou příznivé důsledky pro tržní pozice a konkurenceschopnost. 

 

Důvody k přechodu na outsourcing jsou, obdobně jako v jiných oblastech, různé. 

Mezi nejčastějšími podniky uvádějí tyto: 

- vydělení činností nesouvisejících s hlavním předmětem podnikání mimo 

organizaci, 

- snížení personálních nákladů převedením pracovníků na dodavatele, 

- snížení provozních nákladů a eliminace investic do aplikačního a hardwarového 

vybavení, 

- zvýšení kvality a spolehlivosti zpracování mzdové a personální agendy. [5] 

  

1.3.1 Outsourcing náboru a výběru pracovníků 

Obvyklým motivem pro outsourcing náboru a výběru pracovníků bývá snaha o 

zlepšení péče o zaměstnance, rozhodnutí pramení z potřeby zkvalitnění nejprve výběr 

pracovníků a poté i péči o nové zaměstnance v průběhu adaptačního procesu. Cílem není 

jednoduchá rovnice dosáhnout co nejvyššího výkonu v co nejkratší době, ale stejně tak 

formovat vztah nových lidí k firmě a posilovat jejich motivaci. Součástí efektivního náboru 

a výběru pracovníků jsou podle praxe i další pracovní postupy a činnosti. K obvykleji 

užívaným patří volba účinných nástrojů hodnocení adaptačního období a systematického 

rozvoje dovedností přijímaného zaměstnance. 

K méně obvyklým se řadí vzdělávání a podpora mistrů a dalších pověřených 

pracovníků v rolích instruktorů a garantů a zvyšování jejich motivační úrovně pro tuto 

práci, podpora integrace kandidátů do týmů a eliminace negativních projevů sociální 
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atmosféry jako jsou např. projevy nedůvěry, lhostejnosti či rivalita vůči nově přijímaným 

zaměstnancům. [6] 

 

1.3.2 Důvody pro využívání outsourcingu 

1. Úspora nákladů – náklady personální práce se sníží, protože služby jsou levnější a lze 

zmenšit personální útvar. 

2. Koncentrace úsilí personalistů – pracovníci personálního útvaru nejsou odváděni od 

svých klíčových úkolů, které přidávají hodnotu organizaci. 

3. Získání odbornějších služeb – lze nakoupit know-how a zkušenosti, které nejsou 

k dispozici v organizaci.  

Výhody využívání externích služeb se zdají být značné, ale jsou tu i problémy. 

Některé firmy bez dlouhého rozmýšlení přenesly některé ze svých klíčových činností na 

externí poskytovatele vlastně ad hoc za účelem získání krátkodobé výhody, zatímco jiné 

zjistily, že je jejich dodavatelé nutí platit vyšší sazby. Firmy se nejspíše zaměřily na to, co 

snad mohlo být zdůvodněno v současnosti, ale nevzaly v úvahu budoucnost. Navíc zjevně 

náhodná politika využívání externích služeb může vést k poklesu morálky pracovníků a k 

atmosféře obav typu „na někoho dojde příště“.  Outsourcing bude mít cenu jen tehdy, 

bude-li jisté, že to bude znamenat lepší služby za nižší ceny. [7] 

Období krize ukázalo výhody tzv. agenturního zaměstnávání, které firmám zaručuje 

flexibilitu, s níž mohou zaměstnance přijímat a naopak se jich rychle zbavit bez dalších 

nákladů a přesně podle toho, jak si to provoz firmy vyžaduje. Může jít o  nárazové akce, 

ale tuto službu lze využívat i na  dlouhodobé bázi v případě potřeby navýšení pracovních 

sil v opakujících se sezónních špičkách a ve všech dalších případech, kdy to charakter 

činnosti podniku vyžaduje. [8]   

Nutné je také zdůraznit, že v současné době legislativa nahrává pracovním 

agenturám – mohou využít neomezeně možnost „řetězení“ doby dohody provedení 

pracovní činnosti, u kmenového zaměstnance může být v pracovní smlouvě využito doby 

určité maximálně 2x opakovaně  – dochází k úspoře mzdových nákladů firmy na  

vyplácení odstupného.   
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2 MOTIVACE 

 

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

vysoké úrovně výkonu lidí. Znamená to věnovat zvýšenou pozornost nejvhodnějším 

způsobům motivování lidí pomocí takových nástrojů, jako jsou různé stimuly, odměny, 

vedení lidí a – co je nejdůležitější – práce, kterou vykonávají a podmínek v organizaci, za 

nichž tuto práci vykonávají. Cílem je samozřejmě vytvářet a rozvíjet motivační procesy a 

pracovní prostředí, které napomohou tomu, aby jednotliví pracovníci dosahovali výsledků 

odpovídajících očekávání managementu. 

Cílem chápání a uplatňování motivační teorie je získat prostřednictvím lidí 

přidanou hodnotu v tom smyslu, že hodnota jejich výstupů přesáhne náklady jejího 

vytváření. Toho lze dosáhnout pomocí svobody jednání a rozhodování, řízení se vlastním 

úsudkem. Ve většině rolí – a možná že ve všech případech  - existuje prostor pro to, aby se 

pracovníci rozhodli, kolik úsilí chtějí vynakládat. Je mylné se domnívat, že jeden přístup 

k motivování bude vyhovovat všem lidem. Motivování bude s největší pravděpodobností 

fungovat efektivně, bude-li založeno na řádném poznání a pochopení toho, co je ve hře.  

[9]         

2.1 Proces motivace 

Co je motivace? Motivace je důvod pro to, abychom něco udělali. Motivace se týká 

faktorů, které ovlivňují lidi, aby se určitým způsobem chovali. Tři složky motivace podle 

Arnolda a kol. jsou: 

- Směr – co se nějaká osoba pokouší dělat; 

- Úsilí – s jakou pílí se o to pokouší; 

- Vytrvalost – jak dlouho se o to pokouší. 

 

Motivování jiných lidí je uvádění těchto lidí do pohybu ve směru, kterým chcete, 

aby se ubírali za účelem dosažení nějakého výsledku. Motivování sebe sama se týká 

nezávislého stanovování směru a podnikání kroků, které zajistí, abyste se dostali tam, kam 

chcete. Motivaci lze charakterizovat jako cílově orientované chování. Lidé jsou 

motivováni, když očekávají, že určité kroky pravděpodobně povedou k dosažení nějakého 

cíle a ceněné či hodnotné odměny – takové, která uspokojuje jejich potřeby.  
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2.2 Typy motivace 

K pracovní motivaci lze dojít dvěma cestami. V prvním případě lidé motivují 

sami sebe tím, že hledají, nalézají a vykonávají práce (nebo je jim přidělena práce), která  

uspokojuje jejich potřeby, nebo alespoň vede k tomu, že od ní očekávají splnění svých cílů. 

Ve druhém případě mohou být lidé motivování managementem prostřednictvím takových 

metod, jako je odměňování, povyšování, pochvala atd.   

 

Existují 2 druhy motivace: 

1. Vnitřní motivace – faktory, které si lidé sami vytvářejí a které je ovlivňují, aby se 

určitým způsobem chovali nebo aby se vydali určitým směrem. Tyto faktory tvoří 

odpovědnost (pocit, že práce je důležitá a že máme kontrolu nad svými vlastními 

možnostmi), autonomie, (volnost konat), příležitost využívat a rozvíjet dovednosti a 

schopnosti, zajímavá a podmětná práce a příležitost k postupu v hierarchii pracovních 

funkcí. 

2. Vnější motivace – to, co se dělá pro lidi, abychom je motivovali. Tvoří ji odměny, jako 

např. zvýšení platu, pochvala nebo povýšení, ale také tresty, jako např. disciplinární řízení, 

odepření platu nebo kritika. [10]    

 

a) Nedostatečné povzbuzování motivace 

Zaměstnanci dostávají za svou práci plat a jejich podnik proto očekává, že se jí 

budou věnovat s plným úsilím a nasazením. Toto očekávání je oprávněné a často je tomu 

skutečně tak. Nelze však na to vždy spoléhat. Z praxe je dobře známo, že ani relativně 

vysoký základní plat či jeho pravidelný růst nejsou zárukou (trvale) vyššího pracovního 

nasazení. Výše (základního) platu nebo jednotně vyplacené odměny jsou důležitým 

faktorem spokojenosti a stability zaměstnanců, nikoli zárukou jejich trvalého úsilí či 

motivace. Vyjádřeno jinými slovy, motivaci zaměstnanců je třeba trvale povzbuzovat, 

nelépe vidinou určité odměny, ať již okamžité nebo dlouhodobější. Tato odměna by však 

měla být předem jasně stanovena, a to  ve vazbě na dosažené výsledky, případně způsob či 

kvalitu provedení práce. Výzkumy opakovaně ukázaly, že vhodně vytvořené odměňování 

zvyšuje produktivitu práce o 20 – 25 % ve srovnání se situací, kdy zaměstnanec pobírá jen 

pevnou (časovou) mzdu. 
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U osob vykonávajících jednodušší práci má vyšší význam okamžitá či 

krátkodobější odměna. U pracovníků kvalifikovaných, ale i u těch, jejichž pracovní 

výsledky nelze zjistit okamžitě, hraje větší váhu odměna dlouhodobější. V obou případech 

však platí, že jsou-li lidé dlouhodobě nuceni svou práci vykonávat bez vidiny odměny, 

jejich výkonnost dříve nebo později poklesne. [11]    

b) Pocit účasti na dění ve firmě 

Významným faktorem pro motivaci je podle hodnocení zaměstnanců pocit, že  

člověk se účastní dění ve firmě, je do něčeho zasvěcen, „je při tom“. Zaměstnanci potřebují 

vědět, že to co dělají, má vliv na úspěch týmu a celé firmy. Bude je velice motivovat, když 

poznají, že jsou skutečně užiteční. Zaměstnanci také chtějí, abyste se jich ptali na jejich 

názory. Uvědomují si, že ne vždy dokážete realizovat to, co navrhují, ale cítí se ocenění, 

když se jich ptáte a berete jejich názory v úvahu. [12] 

c) Uznání a zásluhy 

Lidé by za úspěch chtěli být chváleni. Manažeři příliš často nereagují na dobré 

výkony, které jsou pro ně samozřejmostí, protože se jich dosahuje většinu času, ale velmi 

rychle zkritizují, spadne-li výkon pod očekávaný. Pozitivní zpětná vazba na dobrý výkon je 

silným motivátorem a zaměstnanci pak pravděpodobněji akceptují konstruktivní kritiku a 

reagují na ni. Mají-li být zaměstnanci na svou práci pyšní, potřebují vědět, kdy pracují 

dobře a dostat patřičné uznání za svou námahu.  

d) Slušné a poctivé jednání 

Jednejte s lidmi slušně, ale podle jejich zásluh. Spravedlnost v jednání, spravedlivý 

systém motivace a odměn, správná a spravedlivá personální politika a procedury. Lidé 

očekávají jisté výstupy výměnou za jisté příspěvky nebo vstupy. Pocit nerovnosti 

způsobuje napětí a motivuje danou osobu k přijetí určité formy chování, aby tak 

pociťovanou nerovnost odstranil nebo alespoň zmenšil. 

e) Pozitivní jednání na individuálním základě  

Individuální přístup k zaměstnancům spíše než paušální zaškatulkování je velmi 

účinná metoda. Mohou se vyskytnout zaměstnanci, kteří jsou i přes osobní potíže velmi 

hrdí na svou práci a vyvinuli výjimečné úsilí na udržení výborných výsledků spolupráce – 
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dokonce je velmi pravděpodobné, že bez předchozího uznání managementu. Je potom 

pochopitelné, že reakcí těchto zaměstnanců je nelibost a deziluze s možným negativním 

efektem na jejich budoucí postoj k práci. Manažer může užitím paušálního přístupu 

k jednotlivým problémům a neužitím selektivního, pozitivního jednání na individuálním 

základě více ztratit než získat. [13] 

 

2.3  Odměňování dílenských pracovníků 

Třemi hlavními faktory, které ovlivňují odměňování dílenských pracovníků, jsou:  

1) úprava, systém vyjednávání,   

2) tlaky tržních sazeb na lokálním trhu práce, 

3) trendy ve využívání technologie v dílnách. 

Mzdy dílenských pracovníků jsou často výrazně ovlivňovány celostátními nebo 

lokálními kolektivními smlouvami s odbory, které stanovují sazby pro konkrétní 

práce/pracovní místa nebo úrovně dovedností (kvalifikace). To tvoří určitou stránku 

vyjednávacího úsilí. Cílem pracovníků a jejich odborových předáků a představitelů je 

nastolit vyjednávání s managementem o tom, co považují za rozumnou výši mezd, která by 

měla být pracovníkům nabídnuta jejich zaměstnavatelem jako náhrada za jejich přínos. Ve 

skutečnosti smlouva mezi pracovníky a managementem stanovuje množství práce, která 

má být za dohodnutou mzdu odvedena, a to nikoliv jen v podobě odpracovaných hodin. 

Explicitně nebo implicitně jsou s ohledem na systémy odměňování ve stavu vyjednávání 

všichni pracovníci. Systém nebude efektivní, pokud se obě strany nedohodnou na tom, že 

je správný a spravedlivý.   

Dílenští pracovníci jsou obvykle získáváni na lokálním trhu práce, kde může mít 

zákon nabídky a poptávky značný vliv na mzdové sazby pro jednotlivé 

zaměstnání/povolání v případech, kdy existuje nedostatek kvalifikovaných lidí, nebo kdy 

se na straně pracovníků projevuje neochota vykonávat určité práce. Lokální trh práce je 

dosti dokonalým trhem v jednom ze smyslů používaných ekonomy, tj. existují na něm 

všeobecně známé a snadno dostupné informace o mzdových sazbách (cena práce) a asi 

také existuje, i když nikoliv u všech povolání či zaměstnání, slušná míra volby jak na 
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straně kupujících, tak na straně prodávajících, kde získávají pracovní sílu, resp. kde 

nabízejí práci. [14]  

 

2.3.1 Základní způsoby odměňování    

Na zajištění základních cílů a funkcí odměňování slouží různé způsoby a formy 

odměňování, tvořící ve svém souhrnu celkovou odměnu zaměstnanci. K hlavním formám 

odměňování patří především: 

- základní či pevná (tarifní nebo smluvní) mzda (tj. hodinová, týdenní, resp. 

měsíční mzda včetně přesčasů). Opírá se o podnikové hodnocení prací, resp. pracovních 

míst, tj. o posouzení relativních kvalifikačních nároků a požadavků, odpovědnosti, 

namáhavosti nebo významu zastávaného pracovního místa, o tržní hodnocení prací. 

Představuje zaručenou část individuální mzdy; 

- pevná či polopevná složka mzdy vázaná na hodnocení osobních schopností 

zaměstnance; v případě polopevné mzdy je vyplácena např. ve formě osobního 

ohodnocení zaměstnance. Stimuluje zpravidla ke zvýšení osobních schopností, kvalifikace 

a dlouhodobé kvality práce. Osobní ohodnocení, které bývá založeno i na ohodnocení 

dlouhodobějších pracovních výsledků se opírá většinou o závěry pravidelného (ročního) 

hodnocení pracovních výsledků (výkonu) pracovníka a zaměstnancům je zpravidla 

potvrzováno na dobu jednoho roku;      

- pohyblivá motivační, resp. výkonová složka (vyplácena v podobě výkonových 

odměn či bonusů, provize, podílu na zisku, úkolové a akordní mzdy apod.) vázána na 

individuální výkon zaměstnance, výkon jeho pracovní skupiny, případně výkon celého 

podniku. Stimuluje ke zvýšení a zlepšení individuálního, skupinového a firemního výkonu. 

Její podíl ve vztahu k základní resp. celkové odměně pracovníka závisí na jeho možnosti 

ovlivnit výsledky své práce, na jeho hierarchickém postavení v organizaci, případně 

dalších faktorech;    

- mzdové příplatky, odrážející mimořádné podmínky pracovního místa, které 

znamenají zvýšené nároky na zaměstnance. Mohou být stanoveny např. procentem ze 

mzdového tarifu, průměrného výdělku nebo absolutní sazbou v Kč/hod. Firma je povinna 
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přiznat příplatek za práci v noci a příplatek za práci ve ztížených a zdraví škodlivých 

pracovních podmínkách; 

- zaměstnanecké výhody, vázané na zaměstnanecký vztah k organizaci, případně na 

hierarchické postavení v ní. Tvoří je výrobky a služby poskytované zaměstnancům 

naturálně, případně finanční příspěvky a cenové zvýhodnění, poskytovaná zaměstnancům 

s cílem zvýšit jejich pracovní stabilitu a spokojenost, posílit identifikaci s organizací, 

přispět k jejich rozvoji. [15]  

 

2.3.2  Řízení odměňování  

 

Řízení odměňování se týká formulování a realizace strategií a politiky, jejichž 

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

hodnotou reorganizaci a s jejich přispěním k plnění strategických cílů organizace. Zabývá 

se vytvářením, realizací a udržováním systémů odměňování (procesů, postupů a procedur 

odměňování),  jejichž cílem je uspokojování potřeby organizace i všech stran na organizaci 

zainteresovaných.   

Cíle řízení odměňování jsou: 

- Odměňovat lidi podle toho, jak si jich organizace cení a jak je na základě toho chce 

platit; 

- Odměňovat lidi za hodnotu, kterou vytvářejí; 

- Odměňovat správné věci, aby bylo jasné, co je důležité z hlediska chování a 

výsledků; 

- Vyvářet kulturu výkonu;  

- Motivovat lidi a získávat jejich oddanost a angažovanost; [16]  

Základní zásady definují přístup, který organizace zvolí k řešení záležitosti 

odměňování. Jsou východiskem pro politiku odměňování a poskytují vodítka pro akce 

obsažené ve strategii odměňování. Vyjadřují filozofii odměňování organizace – její 

hodnoty a přesvědčení o tom, jak by měly být sdělovány všem lidem, aby lépe pochopili, 

z čeho vychází politika a praxe odměňování. [17]  

 

Vliv na odměnu zaměstnanců mají nejen zákony nabídky a poptávky, ale i další 

netržní faktory, jako  např. omezená mobilita pracovní síly. Zaměstnanci zůstávají na 
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svých pracovních místech i z jiných než jen finančních důvodů, což můžeme vysledovat na 

základě toho, že v různých částech země existují různé úrovně mezd/platů. Pokud by 

zákony poptávky po práce a nabídky práce fungovaly v praxi dokonale, docházelo by k 

tomu, že by se zaměstnanci stěhovali do míst s vyšší odměnou. [18]  
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3 PRÁVNÍ FORMY ZAMĚSTNÁVÁNÍ 

V současné době je nejčastější formou smluvního závazku pro výkon práce 

používána pracovní smlouva nebo dohoda o pracovní činnosti. Podstatou rozhodnutí o 

uzavření jedné z uvedených variant je rozhodnutí zaměstnavatele, zda je potřeba 

zaměstnance na trvalo“ nebo pro „sezonní“ využití. 

3.1 Vztah podniku s vlastním zaměstnancem 

Pracovní smlouva je dvoustranný právní úkon, obsahující souhlasný projev vůle 

budoucího zaměstnance a zaměstnavatele založit pracovní poměr. Na základě pracovní 

smlouvy vzniká většina pracovních poměrů. Pro platné uzavření pracovní smlouvy je 

třeba, aby zaměstnavatel s budoucím zaměstnancem vždy dohodli tzv. podstatné obsahové 

náležitosti:  

- druh práce, kterou má zaměstnanec vykonávat, 

- místo nebo místa výkonu práce (obec, organizační jednotka nebo jinak určené 

místo,   

- den nástupu do práce. [19] 

 

3.2  Zprostředkování zaměstnání – agenturní zaměstnávání 

Dohoda o pracovní činnosti není limitována rozsahem práce, takže ji lze uzavřít, i 

když předpokládaný rozsah práce nedosahuje či naopak překračuje 150 hodin. Výkon 

práce je však omezen z hlediska stanovené týdenní pracovní doby u zaměstnavatele, a 

nelze proto na jejím základě vykonávat práce překračující v průměru polovinu týdenní 

pracovní doby (u konkrétního zaměstnavatele).   

 

V dohodě musí být uvedeny sjednané práce, které má zaměstnanec vykonávat, 

rozsah pracovní doby, (tj. délka úvazku) a doba, na kterou se dohoda uzavírá (tj. na určitou 

nebo neurčitou). Sjednaná výše odměny z dohody musí odpovídat výši minimální mzdy. 

Pokud by výše minimální mzdy nedosáhla, je zaměstnavatel povinen poskytnout 

zaměstnanci k odměně doplatek ve výši rozdílu mezi částkou této odměny připadající na 

jednu hodinu a příslušnou minimální hodinovou mzdou. Pokud způsob  zrušení nevyplývá 

přímo z obsahu dohody o pracovní činnosti, mohou se na jejím zrušení ke sjednanému dni 
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oba účastníci dohodnout nebo ji můžu jeden z nich zrušit výpovědí z jakéhokoliv důvodu 

nebo bez uvedení důvodu (což platí stejně pro zaměstnance i zaměstnavatele) s 15denní 

výpovědní dobou, která začíná běžet už  dnem, kdy byla výpověď druhému účastníku  

doručena. [20]  

 

3.2.1 Právní analýza institutu agenturního zaměstnávání v ČR   

Z hlediska své ekonomické povahy je agenturní zaměstnávání pronájmem pracovní 

síly. Vyžaduje vytvoření trojstranného vztahu, jehož účastníky jsou zaměstnanec, agentura 

práce jako zaměstnavatel a uživatel, tj. fyzická či právnická osoba, která si pracovní sílu 

zaměstnance od agentury pronajala a využívá ji ke plnění svých úkolů.   

 

Agenturní zaměstnávání bylo v ČR plně legalizováno od 1. 10. 2004 novým 

zákonem č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti a doprovodnou novelou tehdejšího zákoníku 

práce č. 65/1965 Sb. Do té doby agentury práce využívaly institutu dočasného přidělení 

zaměstnance k výkonu práce k jiné právnické nebo fyzické osobě. Agenturní zaměstnávání 

je součástí pracovněprávních vztahů, jako forma závislé práce, přičemž má povahu tzv. 

prekérního zaměstnání. Prekérnost spočívá v relativně značné flexibilitě takového 

zaměstnání, neboť míra právních jistot zaměstnance, pokud jde o trvání zaměstnání, je 

výrazně oslabena oproti zaměstnancům ve standardním pracovním poměru (kmenovým 

zaměstnancům). To se týká možnosti rychlého ukončení takového zaměstnání.   

 

Právní definice agenturního zaměstnávání je uvedena v § 2 odst. 5 zákoníku práce 

a též v § 14 odst. 1. písm.  b) a § 66 zákona o zaměstnanosti. Podle § 2 odst. 5 zák. práce se 

za závislou práci podle § 2 odst. 4 zákoníku práce považují také případy, kdy 

zaměstnavatel na základě povolení podle zvláštního právního předpisu (zákona o 

zaměstnanosti), označený jako „agentura práce“ dočasně přiděluje svého zaměstnance 

k výkonu práce k jinému zaměstnavateli na základě ujednání v pracovní smlouvě nebo 

dohodě o pracovní činnosti, kterým se agentura práce zaváže zajistit svému zaměstnanci 

dočasný výkon práce podle pracovní smlouvy nebo dohody o pracovní činnosti u jiného 

zaměstnavatele, označeného jako „uživatel“ a zaměstnanec se zaváže tuto práci konat 

podle pokynů uživatele a na základě dohody o dočasném přidělení zaměstnance agentury 

práce, uzavřené mezi agenturou práce a uživatelem.    
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Zákon neumožňuje provádět agenturní zaměstnávání na základě dohody o 

provedení práce. Nic však nebrání tomu, aby agentury práce zajištovaly pro své klienty 

zaměstnance, kteří u nich mají vykonávat práci na základě dohody o provedení práce, 

avšak tuto dohodu si musí zaměstnavatel, u něhož bude práce konána, se zaměstnancem 

uzavřít sám. 

 

Agenturní zaměstnávání je bezesporu pozitivní formou zaměstnání fyzických osob, 

neboť jde o legální závislou práci, která je pro svou flexibilitu vyhledávána zaměstnavateli, 

zejména pro zajištění činností, u nichž s ohledem na výkyvy v zakázkové náplni je 

potřebné pružně měnit počet zaměstnanců. Agenturní zaměstnávání pomáhá omezovat 

sféru šedé ekonomiky, neboť umožňuje uživatelům využít dočasné přidělené zaměstnance, 

jejichž vyhledávání, přijetí, respektive propuštění je relativně jednoduché, na rozdíl od 

dosud značně rigidní právní úpravy pracovního poměru.   

Pro uživatele využívání agenturní práce šetří náklady na činnost personálních 

útvarů a na vlastní vyhledávání nových zaměstnanců, tyto výhody jsou významné přesto, 

že agenturní práce nemůže být – při dodržování zákona – levnější než zaměstnávání 

vlastních kmenových zaměstnanců. Mzdové a ostatní pracovní podmínky agenturních 

zaměstnanců musí být v zásadě totožné jako podmínky srovnatelných zaměstnanců 

uživatele. K těmto nákladům je nutné připočítat marži, která představuje vlastní příjem 

agentury práce. 

Podle § 14 odst. 1 zák. o zaměstnanosti se zprostředkováním zaměstnanosti rozumí 

a) Vyhledání zaměstnání pro fyzickou osobu, která se o práci uchází a vyhledání 

zaměstnanců pro zaměstnavatele, který hledá nové pracovní síly, 

b) Zaměstnávání fyzických osob za účelem výkonu jejich práce pro uživatele, který 

práci přiděluje a dohlíží na její provedení – agenturní zaměstnávání,  

c) Poradenská informační činnost v oblasti pracovních příležitostí. 

Zatímco úřady práce mohou podle § 14, odst. 5 zákona o zaměstnanosti provádět 

pouze zprostředkovatelskou činnost. Podle ustanovení § 35 zákona o zaměstnanosti jsou 

zaměstnavatelé povinni do 10 kalendářních dnů oznámit příslušnému úřadu práce volná 

pracovní místa a jejich charakteristiku a neprodleně, nejpozději do 10 kalendářních dnů, 
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oznámit obsazení těchto míst. Volnými pracovními místy se pro tento účel rozumí nově 

vytvořená nebo uvolněná pracovní místa, na která zaměstnavatel zamýšlí získat 

zaměstnance. 

Pracovní poměr s agenturními zaměstnanci agentury práce zpravidla uzavírají na 

dobu určitou. Agenturní zaměstnání je svojí povahou atypickým a tzv. choulostivým 

pracovním vztahem, v němž si zaměstnanec bezpochyby uvědomuje, že jeho 

pracovněprávní jistoty jsou omezenější, než je tomu u standardního pracovního poměru, 

uzavíraného se zaměstnavatelem, u něhož je práce konána. Využití dohod o pracovní 

činnosti pro agenturní práci nepřináší žádné zvláštnosti oproti právní úpravě obsažené v § 

76 zákoníku práce. S ohledem na skutečnost, že u těchto dohod zaměstnavatel nemusí 

rozvrhovat pracovní dobu, je možné jejich využití i pro tzv. nepravidelnou výpomoc (práci 

na zavolanou).  

Zásadní podmínkou pro agenturní zaměstnávání je požadavek zákona, že agentura 

práce a uživatel jsou povinni zabezpečit, aby pracovní a mzdové (platové) podmínky 

dočasně přiděleného zaměstnance nebyly horší, než jsou nebo by byly podmínky 

srovnatelného zaměstnance. Srovnatelným zaměstnancem je přitom míněn takový 

zaměstnanec uživatele, který vykonává nebo by vykonával stejnou práci jako dočasně 

přidělený zaměstnanec, s přihlédnutím ke kvalifikaci a délce odborné praxe. Informace o 

pracovních a mzdových (platových) podmínkách srovnatelného zaměstnance jsou 

povinnou náležitostí dohody o dočasném přidělení zaměstnance mezi agenturou práce a 

uživatelem.  

 

Agentura práce uvádí tyto podmínky také v písemném pokynu, jímž svého 

zaměstnance přiděluje k dočasnému výkonu práce u uživatele.   To se týká nejen základní 

mzdy (platu), ale též poskytování všech dalších složek mzdy, které podle jím uplatněného 

mzdového systému jsou zaměstnancům poskytovány. Za stejných podmínek jako 

kmenovým zaměstnancům tak musí být zaměstnancům agentury práce přiznávány mzdové 

příplatky, odměny, prémie, bonusy, podíly na hospodářských výsledcích, popřípadě tzv. 

třinácté a čtrnácté platy.  

 

Agenturnímu zaměstnanci je také nutné bezpochyby přiznat například dovolenou 

prodlouženou o další týden či týdny nebo dny, výhodnější podmínky pracovního volna při 
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překážkách v práci na straně zaměstnavatele, práci v pracovní době zkrácené bez snížení 

mzdy a další nadstandardní práva (nároky) pracovněprávní povahy. Pracovněprávním 

nárokem je rovněž cenově zvýhodněné závodní stravování, neboť podmínky pro jeho 

poskytnutí musí být sjednány v kolektivní smlouvě, popřípadě stanoveny ve vnitřním 

předpisu zaměstnavatele. 

Dočasné přidělení zaměstnance agentury práce k uživateli podle ustanovení § 309 

odst. 3 zákoníku práce končí uplynutím doby, na kterou bylo sjednáno. Před uplynutím této 

doby končí:  

- dohodou mezi agenturou práce a dočasně přiděleným zaměstnancem, 

- jednostranným prohlášením uživatele nebo dočasně přiděleného zaměstnance podle 

podmínek sjednaných v dohodě o dočasném přidělení zaměstnance agentury práce.  

 

a) Vztah mezi uživatelem a zaměstnancem   

Zákon stanoví, že po dobu dočasného přidělení zaměstnance agentury práce u 

uživatele ukládá zaměstnanci agentury práce pracovní úkoly, organizuje, řídí a kontroluje 

jeho práci, dává mu k tomuto účelu pokyny, vytváří příznivé pracovní podmínky a 

zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví při práci uživatel. Z toho mimo jiné vyplývá, že 

uživatel zásadně vybavuje zaměstnance osobními ochrannými prostředky, zajišťuje školení 

zaměstnance o bezpečnosti a ochraně a evidence případných pracovních úrazů. Uživatel 

vysílá zaměstnance agentury práce i na lékařské prohlídky v rámci závodní preventivní 

péče, a ty popřípadě i hradí.  Pouze vstupní prohlídku při vzniku pracovního poměru musí 

zajistit agentura práce, neboť tato prohlídka musí být vykonána ještě před uzavřením 

pracovní smlouvy. [21] 

 

 

 

 

 



 

19 

 

4 PŘEDSTAVENÍ   PODNIKU  ZINKPOWER OSTRAVA  A.S. 

 

V posledním desetiletí bylo v České republice postaveno 11 nových zinkoven, mezi 

nimi jsou i zinkovny skupiny Kopf gruppe - zinkovny s nejvyšším vybavením evropské 

úrovně. Moderní úroveň je zajištěna u vlastního zinkovacího procesu (automatická 

regulace teplotních režimů zinkovacích van, optimalizace průběhu předběžných úprav), ale 

i ventilace a odstraňování škodlivin z odtahů, regenerace používaných chemikálií, úplné 

odstranění vypouštění odpadů do kanalizace a vodotečí. 

Centrálou firmy je Kopf Holding GmbH v Kirchheimu/Tecku u Stuttgartu. 

Vedoucími podniku jsou Willi Kopf, Martin Kopf, Christine Marin a Karl-Rüdiger Zahn. 

Pro skupinu Kopf pracuje celkem cca 2 000 zaměstnanců. Patří zde: 

 36 zinkoven v 9 zemích Evropy, Ameriky a Asie 

 2 práškové lakovny 

 1 mokrá lakovna 

 2 vysokoteplotní/odstředivá pozinkovací zařízení 

 6 servisních center pro mřížkové rošty v Německu, Rakousku a Maďarsku 

ZinkPower Ostrava a.s. byla postavena v roce 1998 a na podzim téhož roku byla i 

uvedena do provozu. Jedná se o firmu se stoprocentně zahraničním kapitálem se dvěma 

německými vlastníky. První majitel je pan Willi Kopf, který podniká v oblasti žárového 

zinkování již od roku 1973. Druhým majitelem firmy je Siegener Verzinkerei Holding 

GmbH, který vlastní dalších 7 zinkoven v Německu.  

Již ve fázi projektu při navrhování technologie a poté v průběhu celé výstavby 

zinkovny byla soustředěna mimořádná pozornost na ekologii a na minimální zatížení 

životního prostředí vlivem výrobního procesu. Zinkovna je vybavena vlastním systémem 

využívání odpadního tepla, prachovými filtry a pračkou plynu. Všechna tato zařízení 

zaručují velmi ekologický provoz zinkovny s minimálním dopadem na životní prostředí. 

Detailně propracovaný systém řízení jakosti, pravidelné interní kontroly a audity a 

certifikát ISO 9001:2008 zaručují vysokou úroveň a kvalitu pracovního procesu. Zinkovna 

je připravena vyjít vstříc a uspokojit všechny zákazníky, kteří chtějí žárově zinkovat ať už 

ocelové konstrukce, zábradlí, rošty a jiné ocelové výrobky. Rozměry zinkové lázně pro 



 

20 

 

žárové zinkování jsou následující: délka lázně 7 m, šířka 1,8 m, hloubky lázně je 3 m. Ve 

spolupráci se sesterskou firmou Promptus Děčín je zinkovna schopna zajistit pozinkování 

ocelových dílů až do délky 13,5 m,  a to jediným ponorem. 

Hlavní výrobní činností firmy je žárové zinkování. Důsledkem koroze tak jenom v 

Německu vznikne ročně škoda za více než 90 miliard eur. Ekonomicky výhodné a 

ekologické žárové zinkování chrání ocel před korozí a mnohonásobně prodlužuje její 

životnost: antikorozní ochrana na desetiletí. Při žárovém zinkování se ocel po příslušné 

předběžné úpravě ponoří do zinkové lázně o teplotě cca 450 °C. Zinek a ocel přitom spolu 

reagují. Na povrchu oceli se vytvoří slitina železa a zinku. Toto nezničitelné spojení zinku 

a oceli vytvoří ochranu, která se výrazně liší od všech ostatních metod. Žárově 

pozinkované povrchy nejsou chráněny pouze proti větru a počasí, nýbrž také optimálně 

proti mechanickému zatížení - na desetiletí. Za normálních podmínek chrání žárové 

pozinkování proti korozi až 50 let a i při vyšším zatížení je doba ochrany minimálně 25 let, 

doba užití je mnohem delší.  

Výhody 

 Dlouhodobá ochrana proti korozi 

 Vysoká mechanická zatížitelnost 

 Dokonalá kompletní ochrana, i v dutinách a na hranách 

 Katodová ochrana proti korozi 

 Atraktivní vzhled 

 Vysoká ekonomičnost 

 Bezúdržbovost 

 Dobrá ekologická bilance, ekologická metoda [22] 
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5  ANALÝZA  SOUČASNÉ  SITUACE V PODNIKU 

 

Současný stav počtu kmenových zaměstnanců odpovídá potřebě, která vychází ze 

skutečnosti, že v roce 2007 došlo k výrazným organizačním změnám a počet kmenových 

zaměstnanců byl stabilizován. K výkyvům dochází v dělnických profesích, jejichž počet se 

liší podle potřeby zajištění naplnění výrobní kapacity. Z tohoto důvodu je třeba zaměřit 

pozornost na posouzení potřebného počtu těchto zaměstnanců dělnických profesí a pokusit 

se nalézt vhodnou formu zajištění potřebného aktuálního počtu zaměstnanců dělnických 

profesí dle nasmlouvaných zakázek pro jednotlivé měsíce. 

Maximální počet zaměstnanců byl v roce 2007, kdy dosáhl počet kmenových 

zaměstnanců 50 osob. Změna počtu byla vyvolána celkovou změnou obchodní strategie 

firmy v souvislosti s vývojem ekonomické situace na trhu a počínající celosvětovou 

finanční krizi, která se začala projevovat i v české ekonomice. V období let do roku 2007 

ZinkPower Ostrava a.s. dlouhodobě spolupracovala na dlouhodobých zakázkách pro velké 

odběratele, jako byl Arcellor Mittal, stavební firmy a výrobny ocelových konstrukcí. Stav 

od roku 2009 se výrazně změnil, dlouhodobé kontrakty na zajištění pozinkování výrobků 

již nebyly nasmlouvány a operativně se začaly realizovat  celoročními objednávkami, které 

řešily zajištění odběru podle reálné poptávky odběratelů. S tím souvisela i potřeba firmy 

řešit počet kmenových zaměstnanců, zajištující trvalý výrobní provoz.   

Vedení ZinkPower a.s. se po vyhodnocení stávající ekonomické situace rozhodlo 

řešit tento stav navázáním úzké spolupráce s pracovní agenturou, kdy část svých 

kmenových zaměstnanců nahradila najímáním zaměstnanců agenturních. Hlavními důvody 

byla úsporná opatření – snížení nákladů na kmenové zaměstnance v souvislosti s výkonem 

méně kvalifikovaných pracovních činností v provozu zavěšování, kdy je možné využít na 

zaměstnance s nižšími požadavky na kvalifikací obsluhy zavěšovacího zařízení. Po 

srovnání celkových nákladů na oba typy zaměstnanců byla tato situace řešena oslovením 

pracovní agentury, která zprostředkovává potřebné zaměstnance dle přesně stanovených 

kritérií firmy. 

V souvislosti s personálními změnami v provozu nedošlo k poklesu produktivity 

práce. Objem tonáže zpracovaného zboží stávajících provozů se za období od roku 2007 do 

roku 2011 vlivem změny počtu odběratelů a snížené poptávky na pozinkovaném materiálu 
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ze strany velkých odběratelů snížil o 30 %.  To můžeme pro zpracování v zinkovně 

rozdělit do dvou skupin: 

těžké zboží, kde můžeme zařadit profily IP, EA, HEB  

lehké zboží, kam lze zařadit zábradlí, žebříky, požární žebříky, osvětlovací sloupy 

pouličního vedení, přístřešky, markýzy, konzoly, úchyty, apod.  

 

Provoz ZinkPower Ostrava a.s. tvoří 4 provozní pracoviště – provoz navěšování, 

moření – chemická předpříprava, zinkování v zinkovacím kotli a svěšování. Obsluha 

provozu je u obou skupin zboží pro zpracování nutná ve stejném počtu zaměstnanců, bez 

ohledu na hmotnost různých druhů a skupin právě zpracovávaného zboží.   

 

 

5.1 Rozdělení lidských zdrojů dle právní formy 

Vlastní zaměstnanci vykonávají svou pracovní činnost na základě pracovní 

smlouvy, kterou uzavřeli se zaměstnavatelem na dobu neurčitou s dvouměsíční výpovědní 

lhůtou. V ZinkPower Ostrava a.s. se jedná o celkem 18 kmenových zaměstnanců. 

Agenturní zaměstnanci ADECCO spol. s r.o. vykonávají pracovní činnosti pro 

ZinkPower Ostrava a.s. na základě rámcové smlouvy o dočasném přidělení zaměstnanců 

agentury práce a podmínkách jejich převzetí zákazníkem a všeobecných obchodních 

podmínek společnosti ADECCO spol. s r.o.. Agenturní zaměstnanci mají uzavřeny dohody 

o pracovní činnosti se svým zaměstnavatelem, společností ADECCO spol. s r.o.. Mezi 

podnikem a agenturními zaměstnanci je vztah mezi uživatelem a zaměstnancem agentury.  

V roce 2011 se jednalo celkem o 35 agenturních zaměstnanců.  

5.1.1 Vlastní zaměstnanci ZinkPower Ostrava a.s.  

ZinkPower Ostrava a.s. byla uvedena do provozu v roce 1998 a v jejím čele stojí od 

samého začátku Ing. Tomáš Chorovský. V roce 2012 v této společnosti pracuje celkem 18 

kmenových zaměstnanců na hlavní pracovní poměr. Podnik prošel během posledních pěti 

let organizačními změnami a jednou z nich bylo i rozhodnutí vedení podniku zaměstnávat i 

agenturní zaměstnance dělnických profesí dle potřeby podniku.   Nekvalifikovaní pomocní 

dělníci jsou u ZinkPower Ostrava a. s. zaměstnáváni prostřednictvím pracovní agentury – 



 

23 

 

požadavky jsou často nárazové, ZinkPower  Ostrava a.s. poptává v případě neočekávaných 

absencí kmenových zaměstnanců z důvodu čerpání nemocenských, při změnách objemu 

zakázek. 

Vlastní zaměstnanci zajišťují vedení firmy, administrativní a technické vedení a 

řízení provozu podniku, kteří tvoří tým v tomto složení: ředitel firmy, obchodník, 

asistentka ředitele, fakturantka, vedoucí výroby a provozní mistři - 1 mistr navěšování a 

příjmu zboží, 1 mistr svěšování, 1 technik obsluhy vysokozdvižného zařízení (celkem 8 

osob), kvalifikovaní dělníci v počtu 10 osob. 

 Proces navěšování zajišťuje 1 mistr a 6 zaměstnanců kvalifikovaných dělnických 

profesí z řad kmenových zaměstnanců, proces moření zajišťují 4 kvalifikovaní dělníci 

z kmenových zaměstnanců a pomocní dělníci, kteří jsou zajišťováni prostřednictvím 

pracovní agentury dle aktuální potřeby a nasmlouvaných zakázek ZinkPower Ostrava a.s.. 

5.1.2 Agenturní zaměstnanci ADECCO spol. s r.o. 

Výkon práce agenturních zaměstnanců si řídí ZinkPower Ostrava – uzavřena 

smlouva o dočasném přidělení zaměstnance – jedná se o rámcovou smlouvu o dočasném 

přidělení zaměstnanců agentury práce a podmínkách jejich převzetí zákazníkem, kdy 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s ustanovením § 308 zákona č. 

262/2006., zákoník práce, v platném znění, § 66 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, 

v platném znění a § 261 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění a 

Všeobecnými obchodními podmínkami společnosti ADECCO spol. s r.o. a na základě 

úplného a vzájemného konsensu o všech níže uvedených ustanoveních, tuto rámcovou 

smlouvu o dočasném přidělení zaměstnanců agentury práce a podmínkách jejich převzetí 

zákazníkem 

- doba, na kterou je uzavírána dohoda o přidělení zaměstnance – 2 týdny  až 2 

měsíce, 

- možnost vyzkoušet a prověřit agenturní zaměstnance, je možné, aby prověřený 

zaměstnanec přešel do stavu kmenového zaměstnance,  

- oba druhy zaměstnanců musí dle zákona mít srovnatelné podmínky – klient musí 

pracovní agentuře potvrdit, že podmínky pro jejich agenturní zaměstnance jsou 

srovnatelné, 
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- stravenky ZinkPower Ostrava a.s. zaměstnancům poskytuje všem, 

- pracovními pomůckami někdy vybavuje agenturní zaměstnance, záleží na dohodě. 

- motivace agenturních zaměstnanců – poskytování servisu, kvality, podmínky 

obslužnosti. [23] 

  Tabulka č. 1 Přehled počtu agenturních zaměstnanců     

Rok  Počet zaměstnanců agentury 

2007 15 

2008 10 

2009 13 

2010 30 

2011 35 

                           Zdroj: Agentura ADECCO 

 

5.2 Analýza nákladů na zaměstnance dle právní formy 

Do nákladů na vlastní zaměstnance musí být zahrnuty všechny výdaje vynaložené 

zaměstnavateli na nábor a výchovu zaměstnanců, jejich mzdy a platy, krytí zákonně 

stanovených a dobrovolně poskytovaných nebo smluvně dohodnutých sociálních a 

personálních potřeb. Některé instituce (ČSÚ, EU) používají jako ekvivalentní pojem 

"úplné náklady práce".  Důležité je si uvědomit, co bere v úvahu málokterý zaměstnanec a 

pociťuje téměř každý zaměstnavatel: mzda, zejména pak čistá, je jen částí celkových 

nákladů na zaměstnance – tedy převedení lidské práce do hodnoty konkrétního výstupu.  

U zprostředkování agenturních zaměstnanců se jedná o další náklady, které 

souvisejí s výkonem pracovní činnosti u zaměstnavatele. Jedná se o:  

 Odměnu pro personální agenturu za nalezení vhodného pracovníka. Jinou 

možností jsou náklady na inzerci v médiích a náklady na organizaci pohovorů, 

jazykové testy apod. 

 Ihned po nástupu musí být zaměstnanec zapracován – náklady na školení a 

zaučení do požadované práce, náklady na další soustavné vzdělávání 

(zvyšování kvalifikace). 
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 Nezbytnou součástí mnoha profesí je pořízení často nákladného pracovního 

oděvu. 

 Mzdy a platy, zákonem stanovené náklady v případě zaměstnanecké dovolené. 

 Zákonem stanovené odvody za zaměstnance do fondů zdravotního a sociálního 

pojištění.  

 Další náklady na  zaměstnanecké výhody, například příspěvek na stravování, 

dárkové poukázky na nákup vybraného zboží. apod.). 

Dělník v pozici kmenového zaměstnance a agenturní zaměstnanec musí mít dle 

zákona o zaměstnanosti i zákoníku práce srovnatelné podmínky, tudíž vycházím z reálného 

stavu, kdy hrubá mzda dělníka vykonávající pracovní činnost v ZinkPower Ostrava a.s. je 

v obou případech hrubý plat 15 000,- Kč. Počet potřebných zaměstnanců dělnických 

profesí pro doplnění dle potřeby a využití podle počtu zakázek se v jednolitých měsících 

liší v závislosti na objemu výroby. 

 

5.2.1 Náklady na vlastní zaměstnance ZinkPower Ostrava  a.s. 

Náklady na kmenové zaměstnance ZinkPower Ostrava a.s. jsou stabilní a vyplývají  

z pracovních smluv na dobu neurčitou a mzdového  řádu podniku.  Pro toto diplomovou  

práci nemají žádnou vypovídající schopnost, proto je zde neuvádím. 

Podstatné je pro zodpovězení otázky:  „Agenturní zaměstnance ano či ne?“ 

porovnat a vyhodnotit varianty, že najímané agenturní zaměstnance zaměstná ZinkPower 

Ostrava a.s. na hlavní pracovní poměr a stav, kdy využívá služeb pracovní agentury a 

agenturní zaměstnance si najímá zprostředkovaně.    

Mezi náklady, které vznikají z hlediska pracovního poměru, patří mzdové náklady, 

odvody sociálního a zdravotního pojištění, odstupné v případě nadbytečnosti zaměstnance, 

příspěvky na stravování, náklady na školení BOZP, náklady na kvalifikační kurzy, náklady 

na ochranné pracovní pomůcky, náklady na vstupní lékařské prohlídky, náklady na 

personální a mzdovou účetní.  

 Konkrétní údaje jsou zahrnuty v následujících tabulkách: 
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Tabulka č. 2 Varianta 1  - mzdové náklady vlastních  zaměstnanců  včetně odvodu soc. a 

zdr. pojištění 

měsíc 

počet 

dělníků 

změna 

stavu 

 náklady na 

mzdy  

 varianta 1a) náklady 

na odstupné  

 varianta 1b)náklady 

- částečná 

nezaměstnanost 60% 

platu  

 náklady pers. a 

mzd. účetní  

rok 2011 

leden 10 0 201 000 - - 30 820 

únor 10 0 201 000 - - 30 820 

březen 15 5 301 500 - - 30 820 

duben 19 4 381 900 - - 30 820 

květen 19 0 381 900 - - 30 820 

červen 19 0 381 900 - - 30 820 

červenec 10 -9 201 000 542 700 108 540 30 82 

srpen 10 0 201 000 - 108 540 30 820 

září 32 12 643 200 - - 30 820 

říjen 32 0 643 200 - - 30 820 

listopad 32 0 643 200 - - 30 820 

prosinec 10 -22 201 000 1 326 600 265 320 30 820 

rok 2011 
  4 381 800 1 869 300 482 400 369 840 

   6 620 940 5 234 04  

A B C D E F G 

předpoklad rok 2012 

leden 10 0 201 000 - 108 540 30 820 

únor 10 0 201 000 - 108 540 30 820 

březen 15 5 301 500 - 205 020 30 820 

duben 19 4 381 900 - 156 780 30 820 

květen 19 0 381 900 - 156 780 30 820 

červen 19 0 381 900 - 156 780 0 820 

červenec 10 -9 201 000 180 900 256 320 30 820 

srpen 10 0 201 000 - 256 320 30 820 

září 32 12 643 200 - - 30 820 

říjen 32 0 643 200 - - 30 820 

listopad 32 0 643 200 - - 30 820 

prosinec 10 -22 201 000 884 400 - 30 820 

rok 2012 
    4 381 800                       1 065 300     1 405 080 369 840 

                             5 816 940     6 156 720  

A B C  D   E   F  G 

srovnání 

1a) a 1b)        12 437 880 11 390 760  
 

Zdroj:  vlastní zpracování 

Komentář k tabulce č. 2 

Varianta 1 Mzdové náklady vlastních zaměstnanců, včetně odvodu soc. a zdr. 

pojištění: v tabulce porovnávám mzdové náklady na zaměstnance dělnických profesí, 

které ZinkPower Ostrava a.s. v předchozích letech využívala prostřednictvím pracovní 

agentury.  

Pro přesnější srovnání uvádím rok 2011 jako skutečný stav a simulaci roku 2012, 

kdy se přenáší z roku 2011 do následujícího roku náklady na odstupné z období posledního 



 

27 

 

měsíce roku 2011. Předpokládejme stav, že tyto 2 roky jsou přibližně stejné v potřebě 

počtu těchto posuzovaných zaměstnanců. Jako varianta č. 1 je uvažována situace, že jsou 

všichni tito zaměstnanci v zaměstnaneckém poměru na dobu neurčitou a podnik řeší změnu 

potřebného počtu zaměstnanců dělnických profesí v provozu 

1a) výpovědí pro nadbytečnost (ust. § 67, odst. 1 ZP platný do 31. 12. 2011) kdy 

náleží všem zaměstnancům z důvodu nadbytečnosti tříměsíční odstupné.   Změnou 

legislativy je od 1. 1. 2012 platné ust. § 52, písm. c) ZP, kdy je řešeno odstupné v závislosti 

na délce trvání pracovního poměru a proto tento stav zohledňuji ve výši odstupného kdy 

předpokládám  modelovou situaci, že by se zaměstnavatel rozhodl propustit zaměstnance 

s nejkratší dobou pracovního poměru, tedy s dobou trvání do 1 roku a tím by měl 

povinnost vyplatit zaměstnancům splňujícím tuto podmínku  odstupné, ve výši 1 měsíčního 

odstupného  podle novelizace zákoníku práce. 

 

2b) částečná nezaměstnanost (ust. § 209 ZP) je překážkou v práci na straně 

zaměstnavatele.  

Pokud nastane u zaměstnavatele situace, že se dostane do finanční tísně, která na 

něj dolehla v důsledku hospodářské recese, může své hospodářské, obchodní, finanční a 

jiné potíže, útlum činnosti, nezájem o jeho výrobky a služby nebo hrozící krach řešit 

omezováním výroby či omezením poskytování služeb. V tomto případě může dojít ke 

snižování stavu zaměstnanců,  tzn.  propouštěním z organizačních důvodů. 

Nicméně stav, kdy zaměstnavatel z podnikatelské sféry nemůže přidělovat 

zaměstnanci práci v rozsahu obvyklé týdenní pracovní doby z důvodu dočasného omezení 

odbytu jeho výrobků nebo omezení poptávky po službách, lze řešit i jinak, bez propouštění 

zaměstnanců, resp. lze množství propouštěných zaměstnanců minimalizovat. Vůči 

některým zaměstnancům může být totiž uplatněna tzv. částečná nezaměstnanost. 

Zaměstnavatel se může dohodnout s odborovou organizací na tom, že po dobu 

útlumu (částečné nezaměstnanosti) bude poskytovat zaměstnancům snížené výdělky, a to 

náhradu mzdy nejméně ve výši 60 % průměrného výdělku. Zaměstnavatel, u kterého 

nepůsobí odborová organizace, a nemůže proto s ní uzavřít podobnou dohodu, má možnost 

podat návrh, aby úřad práce rozhodl na základě podkladů zaměstnavatele o tom, zda jsou 

dány důvody pro poskytování náhrady mzdy v nižší částce. 



 

28 

 

Úřad práce rozhoduje na základě podkladů od zaměstnavatele mimo jiné  o údajích 

jako jsou např. údaje o počtu zaměstnanců, kterých se snížení objemu výroby nebo 

poskytování služeb týká, navrhovaný rozsah zkrácení pracovní doby, změny v předmětu 

činnosti podniku atp. Zaměstnavatel tedy musí úřadu práce předložit důvody tzv. částečné 

nezaměstnanosti, aby nedocházelo k poškozování zaměstnanců.  

 Jestliže úřad práce o existenci důvodů částečné nezaměstnanosti rozhodne, přísluší 

zaměstnancům náhrada mzdy ve výši 60 % průměrného výdělku po dobu, kterou úřad 

práce v rozhodnutí určí, nejdéle však po dobu 1 roku. 

Tabulka č. 3 Náklady na personální a mzdovou agendu 

A - mzdové náklady personální a mzdová agenda 

hrubá měsíční mzda kmenového zaměstnance 

mzdová účetní ročně 2/3 celkového platu          23 000     

odvody firmy           7 820     

celkem měsíčně         30 820     

ročně  mzdové náklady       369 840     

    

B - ostatní náklady provoz agendy HR ročně 

náklady na služby (voda, el. energie, teplo)           6 000     

personální a účetní program  Pohoda            9 000     

kancelářské potřeby             1 000     

výpočetní technika servis           5 000     

náklady na telefon           4 000     

inzertní služby 12 míst           9 600     

celkem ostatní náklady ročně          34 600     

    

celkem náklady na HR ročně (A + B)       404 440     
                             Zdroj: vlastní výpočet 

Komentář k tabulce č. 3 

Náklady na personální a mzdovou agendu: K mzdovým nákladům na zajištění 

personální agendy je nutné připočíst ještě náklady související s provozem této činnosti jako 

jsou náklady na užívání kanceláře. Jsou zde uvažovány pouze náklady na spotřebované 

energie jako je voda, teplo a el. energie. Vycházím z toho, že kancelář je ve vlastním 

objektu, tudíž nepočítám náklady na nájem kanceláře. Dále jsou zde zahrnuty náklady na 

software Pohoda, náklady na kancelářské potřeby, servis výpočetní techniky, náklady na 
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telefon, náklady na inzerce na internetu na pracovních portálech, které vznikají 

v souvislosti s obsazením potřebného počtu pracovních míst.  Ročně tak činí tyto ostatní 

náklady celkem 34 600 Kč. 

5.2.1.1 Varianta 1a)  

Vyjádření mzdových nákladů (včetně odvodů sociálního a zdravotního pojištění) na 

zaměstnance dělnických profesí (hrubá mzda včetně odvodů činí 20 100 Kč) včetně 

mzdové a personální účetní (hrubá mzda včetně odvodů činí 30 820 Kč), která zpracovává 

pro zaměstnance mzdy a je taktéž zaměstnancem podniku.  Srovnání dvou po sobě 

jdoucích letech, kdy rok 2011 je reálná skutečnost a rok 2012 je simulace z důvodu 

přechodu závazku z prosince, kdy se promítají do dalších měsíců náklady na zaměstnance, 

kteří jsou na omezené období ve stavu částečné nezaměstnanosti. 

Celkové mzdové náklady na dělníky činily  4 381 800 Kč (sloupec D rok 2011 a 

sloupec D rok 2012)  včetně odvodu sociálního a zdravotního pojištění v obou letech, 

náklady na odstupné ve výši 3 měsíců za rok 2011 činily 1 869 300 Kč (sloupec E rok 

2011) a 1 měsíční odstupné za rok 2012 v měsících červenec pro 9 zaměstnanců a měsíci 

prosinci 22 zaměstnanců, pro které nebylo v podniku uplatnění, činilo celkem 1 065 300 

Kč (sloupec E rok 2012). Mzda personální a mzdové účetní činila za rok 2011 i 2012 

včetně odvodu na sociální a zdravotní pojištění stejnou výši 369 840,- Kč (sloupec G rok 

2011 a rok 2012).  

Náklady na provoz kanceláře účetní činí v obou letech stejně  34 600 Kč (tabulka č. 

3).   Celkové náklady na vybrané dělnické profese a účetní byly za rok  2011  v objemu 

6 620 940 Kč + 34 600 Kč, celkem tedy 6 655 540 Kč. V  roce 2012 byly celkové náklady 

na vybrané dělnické profese a účetní byly za rok 2011 v objemu 5 816 940 Kč + 34 600 

Kč, celkem tedy 5 851 540 Kč. Takto by se  lišil celkový objem nákladů  z důvodu změny 

podmínek vyplacení odstupného. Celkem by za období dvou let za rok 2011 a rok 2012  

tedy náklady byly na vlastní zaměstnance dělnických profesí a  účetní ve výši 12 507 080 

Kč.  

V roce 2012 jsou náklady mzdové stejné jak v roce 2012, tedy  ve výši 4 381 800 

Kč, liší se objemem nákladů na odstupné, kdy dle novelizace zákoníku práce je varianta u 

zaměstnanců v délce pracovního poměru do 1 roku je povinnost vyplatit odstupné ve výši 

jednoho měsíčního platu.  
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5.2.1.2 Varianta 1b)  

U této varianty posuzuji možnost, že zaměstnavatel nebude propouštět část 

zaměstnanců dělnických profesí pro nadbytečnost a bude řešit tuto situaci „částečnou 

nezaměstnaností“. Stejně jako ve variantě 1a) je uvedeno vyjádření mzdových nákladů 

(včetně odvodů sociálního a zdravotního pojištění) na zaměstnance dělnických profesí 

včetně mzdové a personální účetní, která zpracovává pro zaměstnance mzdy a je taktéž 

zaměstnancem podniku.  Srovnání dvou po sobě jdoucích letech, kdy rok 2011 je reálná 

skutečnost a rok 2012 je simulace z důvodu přechodu závazku z prosince, kdy se promítají 

do dalších měsíců náklady na zaměstnance, kteří jsou na omezené období ve stavu částečné 

nezaměstnanosti.  Místo nákladů na odstupné jsou zde uvedeny náklady na částečnou 

nezaměstnanost,  kdy „nepotřebný“ zaměstnanec bez uplatnění pobírá mzdu ve výši 60%. 

Celkové mzdové náklady na dělníky činily 4 381 800 Kč (sloupec D rok 2011 a 

sloupec D rok 2012) včetně odvodu sociálního a zdravotního pojištění v roce 2011 i v roce 

2012, náklady na částečnou nezaměstnanost  v měsících červenec pro 9 zaměstnanců a 

měsíci prosinci 22 zaměstnanců, pro které nebylo v podniku uplatnění, činilo celkem 

482 400 Kč v roce 2011 (sloupec E rok 2011) a 1 405 080 v roce 2012 (sloupec E rok 

2012). Mzda personální a mzdové účetní činila za rok 2011 i v roce 2012 včetně odvodu na 

sociální a zdravotní pojištění  369 840 Kč (sloupec G rok 2011 a rok 2012) a 34 600 Kč 

(tabulka č. 3) na ostatní náklady na provoz personální agendy. Celkové náklady na vybrané 

dělnické profese a účetní byly za rok 2011 v objemu 5 268 640 Kč a v roce 2012  by činily 

6 191 320 Kč. Celkem by za období dvou let za rok 2011 a rok 2012  tedy náklady byly na 

vlastní  zaměstnance dělnických profesí a  účetní ve výši 11 459 960 Kč.  

5.2.1.3 Náklady společné pro obě varianty 

Mezi náklady, mající vypovídající hodnotu pro posouzení právní formy 

zaměstnávání, patří náklady na školení dělnických profesí a náklady na ochranné pracovní 

pomůcky, sledování vývoje nemocnosti vlastních zaměstnanců a jejich fluktuace. 

 

 

 



 

31 

 

Tabulka č. 4 Náklady na školení dělnických profesí  

rok profesní BOZP celkem ročně 

2007 107520 64850 172370 

2008 27300 45350 72650 

2009 44700 65923 110623 

2010 69334 61220 130554 

2011 38477 60300 98777 

 Zdroj: ZinkPower Ostrava a.s.   

Komentář k tabulce č. 4  

Náklady na školení dělnických profesí: sledováním vývoje nákladů na školení jak 

profesních, tak bezpečnosti práce a požární ochrany, které souvisejí jak s periodickými 

školeními, tak i v případě nástupu nových zaměstnanců lze usoudit, že v roce 2011, kdy se 

podnik zaměřil na stabilizaci kvalifikovaných kmenových dělnických profesí, došlo 

k výraznému snížení nákladů, souvisejících se školeními profesních specializací.    

Školení BOZP vyjádřeno v nákladech zůstává téměř konstantní, jelikož se týká všech 

zaměstnanců bez rozdílu nového nástupu zaměstnance nebo pravidelného periodického 

proškolení. Z tohoto vyplývá, že snížit náklady na profesní školení lze vyčleněním 

pracovních činností nekvalifikovaných dělníků a ty poptávat formou zprostředkování 

pracovní agenturou. 

Tabulka č. 5 Náklady na pracovní 

pomůcky   

rok celkové náklady roční   

2007                  184 484       

2008                  187 170       

2009                  117 719       

2010                  172 050       

2011                  157 156       
        Zdroj: ZinkPower Ostrava a.s.   
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Komentář k tabulce č. 5 

 Náklady na ochranné pomůcky: uvedený přehled ročních nákladů vyjadřuje skutečnost, 

že náklady jsou poměrně stejné za sledované období, pouze v roce 2011 dochází k úspoře 

poměrné části nákladů změnou dodavatele.  

Tabulka č. 6 Statistika nemocnosti zaměstnanců  

rok počet  

2007 17 

2008 15 

2009 12 

2010 4 

2011 8 
       Zdroj: ZinkPower Ostrava a.s 

Komentář k tabulce č. 6 

 Statistika nemocnosti zaměstnanců: v období let 2007 – 2011, kdy došlo k výrazným 

organizačním změnám, se projevil i pokles nemocnosti zaměstnanců, kdy nejnižší byla 

v roce 2010. Oproti roku 2007, kdy ještě nebylo využíváno agenturních zaměstnanců, 

došlo v posledních dvou letech k polovičnímu počtu nemocenských čerpaných 

zaměstnanci, k čemuž jistě přispěla i kombinace kmenových a agenturních zaměstnanců, 

kdy z psychologického hlediska rychlého nahrazení chybějících zaměstnanců mělo vliv na 

rozhodnutí čerpat nemocenskou.   

Tabulka č. 7 Fluktuace kmenových dělnických zaměstnanců  

rok příchod odchod 

2007 2 8 

2008 2 7 

2009 1 5 

2010 1 2 

2011 1 3 
                     Zdroj: ZinkPower Ostrava a.s 

 

Komentář k tabulce č.7  

Fluktuace kmenových dělnických zaměstnanců: Sledování období 2007 až 2011 

jednoznačně vyplývá, že organizační změny přinesly snížení počtu kmenových 

zaměstnanců a stabilizaci pracovního týmu. Odchody kmenových zaměstnanců souvisely 
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ve dvou případech s odchodem do starobního důchodu, v dalších případech souvisel 

odchod s nabídkou lepších pracovních podmínek konkurence a stěhování do jiné oblasti.   

5.2.2 Náklady na agenturní zaměstnance ADECCO spol. s r.o.  - varianta 2 

Na základě konzultace s branch managerem pracovní a personální agentury 

ADECCO spol. s r.o. Adélou  Bíbrovou byly poskytnuty ke spolupráci se společností  

ZinkPower Ostrava a.s. tyto údaje: 

Počet dělnických zaměstnanců, kteří jsou zprostředkováni agenturou ADECCO sol. 

s  r.o., je během kalendářního roku proměnlivý a je přímo závislý na počtu zakázek, které 

má firma na jednotlivé měsíce nasmlouvány. Pravidelně jsou „nejsilnějšími“ měsíci září, 

říjen a listopad, „nejslabšími“ měsíci jsou prosinec, leden a únor a období prázdnin, tedy 

červenec a srpen.   

Odměna za služby, které jsou poskytovány pro klienta ZinkPower Ostrava a.s. je 

vyjádřena formou provize, která je hrazena vždy jednou měsíčně na základě fakturace za 

každého zprostředkovaného agenturního zaměstnance.  

Provize za dělnické profese se nyní pohybují v rozpětí 13 – 14%. Obecně platí, že 

čím více klient využívá služeb pracovní agentury, tím více se snaží získat nižší sazbu 

provize. Vypočítává se z hodinové sazby dělnického platu /mzdy) V období let cca 2007 se 

provize pohybovaly v rozpětí 18 – 20 %. V případě vysoké poptávky po odborných 

dělnických profesích, jako jsou vazači, řidič vysokozdvižného vozíku a svářeči,  je provize 

vyšší, než u nekvalifikovaných dělníků. V případě ZinkPower Ostrava a.s. se provize 

pohybuje v sazbě 14% z hrubé mzdy.   

Tato provize pokrývá nepřímé náklady pracovní agentury, které souvisí jednak 

s vedením agendy spojené se zaměstnanci (mzda účetní, mzda personalisty, mzdy režijních  

pracovníků), a dále náklady související s vytvořením pracovních podmínek pro kmenové 

zaměstnance (tedy ty, které agentura nenabízí odběratelům), například spotřebovaná 

elektrický energie, pronájem kanceláří, odpisy majetku, který je k podnikání  využíván, 

spotřeba pohonných hmot, osobní náklady kmenových zaměstnanců a podobně.   
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Vyskytují se i případy nespolehlivých zaměstnanců, kteří neplní stanovené úkoly, 

nebo nejsou splněna očekávání zaměstnanců. ADECCO spol s r.o. vždy prověřuje 

spolehlivost  zprostředkovaných zaměstnanců.  

 

Následující tabulka vyjadřuje přehled nákladů na provize za zprostředkování 

agenturních zaměstnanců pro pracovní činnost dělnických profesí za období roku 2011.  

Tabulka č. 8 Varianta 2  - mzdové náklady agenturních zaměstnanců  včetně provize 

měsíc 

počet 

dělníků 

změna 

stavu  náklady na mzdy  

 provize za služby 

ADECCO  

náklady na 

paušál účetní  

 leden 10 0                 201 000                                 28 140               12 000     

 únor 10 0                 201 000                                 28 140               12 000     

 březen  15 5                 301 500                                 42 210               12 000     

 duben 19 4                 381 900                                 53 466               12 000     

 květen 19 0                 381 900                                 53 466               12 000     

 červen 19 0                 381 900                                 53 466               12 000     

 červenec 10 -9                 201 000                                 28 140               12 000     

 srpen 10 0                 201 000                                 28 140               12 000     

 září 32 12                 643 200                                 90 048               12 000     

 říjen 32 0                 643 200                                 90 048               12 000     

 listopad 32 0                 643 200                                 90 048               12 000     

 prosinec 10 -22                 201 000                                 28 140               12 000     

 ročně                  4 381 800                               613 452             144 000     

 celkem náklady hrazené ZinkPower              5 139 252         

      Zdroj: vlastní výpočet 

Komentář k tabulce č. 8  

Varianta 2  - mzdové náklady agenturních zaměstnanců včetně provize: mzdové 

náklady včetně odvodů soc. a zdravotního pojištění jsou pro uživatele ZinkPower Ostrava 

a.s. stejné jako u varianty 1. K těmto nákladům je nutné přičíst náklady na provizi, která 

činí 14 % z hrubé mzdy. Náklady na roční provizi za všechny zprostředkované agenturní 

zaměstnance činí 613 452 Kč, náklady na mzdy ročně 4 381 800 Kč, celkové náklady na 

agenturní zaměstnance ročně činí 4 995 252 Kč. V případě, že pracovní agentura zajišťuje 

personální a mzdový servis pouze pro zprostředkované zaměstnance, vznikají ZinkPower 

Ostrava a.s. ještě náklady spojené se zajištění personální a mzdové agendy pro vlastní 

zaměstnance, kteří jsou v pracovním poměru. Pro podnik zajišťuje tuto agendu účetní na 

puašál, který činí měsíčně 12 000 Kč. Z toho plyne, že  ZinkPower Ostrava a.s. má roční 

náklady na zpracování personální a mzdové agendy pro vlastní zaměstnance bez závislosti 

na počtu agenturních zaměstnanců ve výši 144 000 Kč. Celkové roční náklady na 
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zprostředkované zaměstnance jsou ve výši 4 995 252 Kč  + 144 000 Kč, tedy ve výši 

5 139 252 Kč. Pro srovnání s variantou 1a) a 1b) uvádím náklady za dva po sobě jdoucí k 

roky, celkem tedy 10 278 504 Kč.    

 

V případě servisu, který za smluvenou provizi pracovní agentura ADECCO spol. 

s r.o.  zajišťuje lze uvést rozdíl v zajištění služeb mezi pracovní agenturou a úřadem práce 

z pohledu  ADECCO spol. s r.o.:     

- filtrace kandidátů (forma pohovoru, minulost, fluktuace, ověřování si historie a 

reference z předchozích zaměstnání,  

- předvýběr – ověření klienta, jaký je typ zaměstnance hledá – zadává přesnou 

specifikaci, 

- simuluje personální agendu, týkající se agenturních zaměstnanců místo klienta, řeší 

personální agendu, řídí agenturní zaměstnance dle zákoníku práce. 

 

5.2.3 Srovnání nákladů na obě formy zaměstnání 

Posouzením analýz nákladů na zaměstnance dělnických profesí přímo 

zaměstnaných v podniku  ZinkPower Ostrava a.s. a zprostředkované pracovní agenturou 

ADECCO spol. s  r.o. lze vyhodnotit takto:   

Náklady na kmenové zaměstnance dělnických profesí ZinkPower Ostrava a.s.  dvou 

hodnocených let 2011 a 2012 činí  – varianta 1a) v nákladech  12 507 080 Kč.  

Náklady na kmenové zaměstnance dělnických profesí ZinkPover Ostrava a.s. 

v průměru dvou hodnocených let 2011 a 2012 vycházejí ročně v případě využití částečné 

nezaměstnanosti  – varianta 1b) v nákladech 11 459 960 Kč.  

Náklady na agenturní zaměstnance dělnických profesí zajišťovaných pracovní 

agenturou ADECCO spol. s  r.o. – varianta 2 činí za období let 2011 -  2012 celkem 

10 278 504 Kč.  

Ke zprostředkování agenturních zaměstnanců patří současně neopomenutelný 

servis, který má podnik zajištěn v ceně provize. Nutno podotknout, že zde není uveden a 

vyčíslen stav, kdy může nastat situace, že zaměstnanec ve zkušební době v pracovním 

poměru neobstojí a musí být nahrazen, tudíž sice nevznikne další mzdový náklad na 
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vyplacení odstupného zaměstnanci, ale v souvislosti s vyhledáním náhrady vznikají další 

náklady zaměstnavateli (náklady na inzerci, na personální a mzdovou agendu). V případě 

agenturního zaměstnání dodá agentura svého agenturního zaměstnance, kterým ve svém 

portfoliu disponuje, ve velmi krátké době. 

 

ZinkPower Ostrava spol. s  r.o. dříve spolupracovala s úřadem práce, kdy měla 

standardní požadavky na výběr uchazečů – čistý trestní rejstřík, dobrý zdravotní stav, 

minimální praxe jednoho roku, základní znalosti němčiny. Bohužel často docházelo 

k situaci, že o místo se ucházeli zájemci, kteří tyto základní předpoklady ani zdaleka 

nesplňovali. Buď neprošli podrobným výběrem na úřadě práce, nebo tyto základní 

podmínky na úřadě práce neuvedli pravdivě. Proto firma zvolila spolupráci s pracovní 

agenturou, kde je každý uchazeč podroben opravdu pečlivému předvýběru a pracovní 

agentura ručí za jeho kvalifikační předpoklady. 
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6 VYHODNOCENÍ SOUČASNÉHO STAVU V PODNIKU  

Ze získaných analýz jednotlivých posuzovaných variant formy zaměstnávání části 

dělnických zaměstnanců v ZinkPower Ostrava a.s.  jsem došla k těmto závěrům:  

Nejnákladnější variantou druhu zaměstnávání je varianta  1a), kdy je předpokládán 

stav, že všichni, kteří vykonávají v podniku pracovní činnosti, jsou vlastní zaměstnanci  

v režimu pracovní smlouvy na dobu neurčitou. 

 Zvolila jsem tuto variantu, aby zde byla analyzována nejdražší i nejlevnější možná 

varianta. Samozřejmě lze řešit i formou  uzavírání pracovního poměru na dobu určitou, a to 

od 1.1.2012 lze opakovaně po novelizaci zákoníku práce řešit až třikrát v jednotlivých 

případech maximálně na období tří let.    

Tato varianta představuje v průměrných ročních nákladech na část dělnických 

profesí částku ve výši 6 253 540 Kč a je nejnákladnější ze všech tří variant.  

Varianta 1b) představuje po vyhodnocení analýzy nákladů střední cestu, kdy  

dochází k částečné úspoře nákladů v případě řešení převedení části nepotřebných 

zaměstnanců do stavu „částečné nezaměstnanosti“ a tito zaměstnanci jsou po určitou dobu 

doma na 60% své mzdy. Je zde ovšem riziko, které představuje nedostatečné zajištění 

zakázek na následující rok. Na tomto faktoru je zcela závislá potřeba dalších zaměstnanců 

a v případě řešení formou „částečné nezaměstnanosti“  se  předpokládá, že je plánován 

objem zakázek  na delší období, kdy vznikne zvýšená potřeba dalších zaměstnanců.  

Tato varianta představuje v průměrných ročních nákladech na část dělnických 

profesí částku ve výši 5 729 980 Kč. Rozdíl oproti variantě 1a) je úspora mzdových 

nákladů 523 560 Kč ročně.  

Varianta 2 zprostředkování agenturních zaměstnanců vyšla v analýze nákladů 

nejefektivněji jak z hlediska ekonomického, tak i flexibility využití pracovního kapitálu. 

Odpadá zde vyplácení odstupného vlastním zaměstnancům, vyplácení poměrné části mzdy 

zaměstnancům v režimu „částečné nezaměstnanosti“, snižují se náklady na personální a 

mzdovou agendu.    

Tato varianta představuje v průměrných ročních nákladech na část dělnických 

profesí částku ve výši 5 139 252 Kč. Rozdíl oproti variantě 1a) je úspora 1 114 288 Kč 
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ročně. Jedná se o rozdíl mezi nejdražší a nejlevnější variantou. Posouzením varianty 1b) a 

varianty 2 jsem došla k závěru, že rozdíl mezi těmito variantami v případě zvolení varianty 

2 je 590 728 Kč.  

Z analýz jednoznačně vyplývá, že z pohledu ekonomického je jednoznačně 

nevýhodnější varianta 2 – zprostředkování agenturních zaměstnanců. 

 Další zde nevyčíslené náklady jsou úspory za poskytování dovolené vlastním 

zaměstnancům, kdy dle zákoníku práce i vnitřního předpisu mají zaměstnanci nárok na 25 

dní dovolené. Tato není poskytována agenturním zaměstnancům, neboť zde není přímý 

vztah se ZinkPower Ostrava a.s., ale s pracovní agenturou. Současně u této varianty 

nevznikají náklady na nemocenskou, tyto náklady opět nehradí ZinkPower Ostrava a.s., 

jelikož zde není pracovní vztah mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. 

 

Tabulka č. 9 Vyhodnocení ročních mzdových nákladů na dělnické profese 

vlastní zaměstnanci ZinkPower ADECCO 

varianta 1a) varianta 1b) varianta 2 

  roční mzdové náklady 

včetně odstupného  

 roční mzdové náklady - 

částečná 

nezaměstnanost - 60% 

platu  

 roční mzdové náklady 

včetně provize agentuře 

                6 253 540                     5 729 980                     5 139 252     
                     Zdroj: vlastní výpočet 

 

 

Doporučení na další možné varianty snížení nákladů podniku můžou zahrnovat jak 

náklady daňově uznatelné a současně osvobozeny z příjmu fyzických osob ze závislé 

činnosti jako jsou stravenky, penzijní připojištění, životní pojištění, tak daňově 

neuznatelné náklady a současně osvobozeny od daně z příjmu fyzických osob ze závislé 

činnosti, kde lze zahrnout příspěvky na kulturu, sportovní aktivity, fitness, plavání apod. 
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7  ZÁVĚR  

Současná situace na pracovním trhu souvisí úzce s  vývojem ekonomiky. Nutnost 

pružně reagovat na poptávku a přizpůsobit se tak kapacitě výroby, bude závislá na celkové 

poptávce po zinkování zpracovávaných produktů. K výrazné změně může dojít, pokud se 

podaří podniku zajistit dlouhodobé kontrakty na odběr pozinkovaného materiálu. Pokud 

bude přetrvávat současná situace, kdy provoz je zajišťován průběžnými objednávkami, 

bude pro podnik výhodnější řešit formou spolupráce s pracovní  agenturou ve 

zprostředkování agenturních zaměstnanců.  

 

Cílem mé diplomové práce bylo zjistit formy zaměstnávání a strukturu 

zaměstnanců a důvody, které vedly podnik ZinkPower Ostrava a.s. k rozhodnutí nahradit 

část vlastních zaměstnanců a pravidelně využívat služeb pracovní agentury ve 

zprostředkování agenturních zaměstnanců pro zajištění části dělnických profesí v provozu.  

V teoretické části jsou popsány právní formy zaměstnávání, legislativní vazby, 

způsoby odměňování a možnosti motivování. V praktické části je popsána současná situace 

v podniku, důvody, které ji k tomu vedly, náklady související s oběma formami 

zaměstnávání, náklady na jednotlivé varianty i náklady na obě formy zaměstnávání.  

Cíl byl naplněn v kapitole páté, která analyzuje současnou situaci v podniku. 

Porovnávám zde náklady na dělnické profese vlastních zaměstnanců, náklady na 

zprostředkování agenturních zaměstnanců  a vyhodnocuji jednotlivé varianty.  

Pro podnik může tato diplomová práce sloužit jako analýza jednotlivých variant 

s ohledem na situaci, která může nastat. V případě dlouhodobého zajištění  zakázek je pro 

podnik možnost využít pouze vlastní zaměstnance a stabilizovat tak pracovní tým,  při 

nerovnoměrném využití výrobní  kapacity či nepříznivé situaci na trhu a potřebě 

maximálních úspor mzdových nákladů je vhodná varianta zprostředkování agenturních 

zaměstnanců.  
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