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Abstrakt 

Bakalářská práce se zabývá systém odměňování zaměstnanců ve vybrané organizaci. 

Cílem je analyzovat systém odměňování a motivaci zaměstnanců a následně nalézt 

vhodný způsob odměňování, který by vedl ke zlepšení stavu. V teoretické části jsem 

čerpala z odborné literatury základní pojmy a teorii spjatou s daným tématem. 

Praktická část se zabývá charakteristikou vybrané společnosti a jejího současného 

systému odměňování a motivací zaměstnanců. Výsledkem je návrh nových řešení 

ve způsobu odměňování ve vybrané společnosti a návrh systému spravedlivého 

odměňování.  

Klíčová slova 

Odměňování, mzda, zaměstnanecké výhody, motivace, analýza odměňování, osobní 

ohodnocení, příplatky 

 
 
 
 

Abstract 

The bachelor thesis deals with the system of rewarding employees in the selected 

organization. The aim is to analyse the system of rewarding and motivation 

of employees and subsequently find a suitable method of rewarding them that would 

lead to improvement of the situation. In the theoretical part, I drew from the literature 

the basic concepts and theories related to the topic. The practical part deals with 

the characteristics of the selected company and its current system of rewarding 

and motivation of employees. The result is a proposal for new rewarding solutions 

in the selected company and a proposal for a fair rewarding system. 
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Úvod 
Bakalářská práce se zabývá tématem odměňování zaměstnanců ve vybrané 

organizaci. Odměňování pracovníků lze nazvat jako náhrada za odvedenou práci. 

V oblasti řízení lidských zdrojů je odměňování řazeno mezi nejvýznamnější 

a nejdůležitější činnosti, to nejen pro společnost, ale hlavně pro zaměstnance, 

pro které je odměňování největší motivační faktor. V dnešní době, kdy je velmi silná 

konkurence, je důležité umět správně a efektivně motivovat zaměstnance, aby 

odváděli maximální výkon a byli tím pro podnik prospěšní.  

Cílem práce je analyzovat stávající systém odměňování a motivace zaměstnanců 

ve vybrané organizaci. Odměňování zaměstnanců úzce souvisí s motivací. Každý 

zaměstnanec má jiné priority a není možné, aby všichni jedinci v organizaci byli 

motivováni a odměňování vždy stejným dílem. V organizaci musí být systém 

odměňování nastaven tak, aby vždy motivoval všechny zaměstnance 

k dlouhodobému kvalitnímu výkonu. Systém odměňování ovlivňuje spokojenost 

zaměstnance. Naopak organizace kvalitním odměňováním zaměstnanců získá to, že jí 

zaměstnanec bude loajální a nebude mít potřebu hledat jiné uplatnění. Při dobře 

nastaveném systému odměňování vzniká spokojenost jak na straně zaměstnavatele, 

tak na straně zaměstnance.  

K naplnění cíle jsem použila strukturovaný rozhovor, provedla analýzu stávajícího 

systému odměňování ve společnosti XY a navrhla doporučení na změnu odměňování, 

která bude motivací k lepším výsledkům zaměstnanců ve vybrané společnosti.  

Práce je rozdělena na dvě části, a to na teoretickou a praktickou část. První část se 

zabývá odměňováním, vymezením základních pojmů mzda, plat, popisem mzdových 

forem, různými typy zaměstnaneckých výhod, hodnocením práce a motivací 

zaměstnanců.  

Druhá část popisuje představení společnosti XY, analýzu jejího současného stavu 

a postupů v systému odměňování. Tato společnost působí na Českém a zahraničním 

trhu, zaměřuje se na oblast průmyslové automatizace a dodávek zařízení pro 

technologické celky. Stávající systém odměňování společnosti XY jsem konzultovala 

s vedením. V novém systému odměňování jsou zapracovány cíle mé práce, kde jsem 

z nalezených rezerv provedla návrh pro zpracování metodiky společnosti XY.   
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1 Odměňování zaměstnanců 
Odměňování se poskytuje peněžitými a nepeněžitými složkami zaměstnancům 

za odvedenou práci. Je jedním z nejsložitějších a zároveň základním nástrojem 

personálního řízení. Podle Armstronga (2009, s. 20) se systém odměňování pracovníků 

zabývá strategiemi, politikou, procesy a praktickými postupy určité organizace 

a odměňováním pracovníků v závislosti na jejich přínosu, dovednostech, 

schopnostech a jejich tržní hodnoty. Hlavním cílem odměňování je vytvoření 

spravedlivého systému, který bude především přiměřený a motivující.   

Spravedlivé odměňování zaměstnanců umožní ocenit skutečný výkon zaměstnance 

a efektivně ho stimulovat k vykonávání sjednané práce a k dosažení požadovaného 

výkonu. Samotní pracovníci získávají prostřednictvím odměňování možnost vlastního 

ekonomického zajištění a uspokojení vlastních potřeb (Šikýř, 2014, s. 128). 

Odměňování je způsob kompenzace a náhrada za odvedenou práci. Je nezbytnou 

součástí personálních činností, které má organizace k dispozici a je přenesena 

na vedoucí pracovníky. Poskytuje se ve formě mzdy, platu nebo jiné peněžní 

a nepeněžní odměny (Kocianová, 2011, s.160).  

1.1 Strategie odměňování 

Strategie odměňování zahrnuje dlouhodobé plány organizace v oblasti tvorby 

postupů a procesů, tvorby politiky způsobů odměňování. To představuje vytvoření 

takových procesů odměňování, které budou motivovat k dosažení podnikatelských 

cílů (Armstrong, 2009, s. 23). 

Způsoby a parametry odměňování musí vytvořit podmínky pro spravedlivé i motivační 

odměňování zaměstnanců, a to v souladu s pracovněprávními předpisy a s ohledem 

na hospodářské výsledky organizace. 

Strategie odměňování je založena na strategii firmy a způsobu řízení lidských zdrojů. 

Je ovlivněna vnějším prostředím, a to například trhem a legislativními procesy, 

podnikovou kulturou, strukturou zaměstnanců, manažerským řízením a obecným 

klimatem podniku. Forma odměňování je založena na strategii organizace, jakým 

způsobem a kolik komu zaplatit. Je to nástroj pro rozvoj mzdové politiky a způsobu 

řízení mezd organizace (Dvořáková, 2012, s. 306). 
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Podle Koubka (2007, s. 286) pro stanovení strategie odměňování je vhodné vzít 

do úvahy základní otázky:  

1. Co chce organizace systémem odměňováním dosáhnout?  

2. Jaký význam mají pro zaměstnance odměny a jejich forma? 

3. Co ovlivňuje způsoby odměňování v organizaci?   

Organizace potřebuje vytvořit takové prostředí, aby si udržela kvalitní a flexibilní 

zaměstnance, kteří budou schopni naplňovat cíle organizace v konkurenčním 

prostředí. 

Zaměstnanci potřebují pro zajištění svých potřeb a své rodiny určitou sociální jistotu, 

životní stabilitu včetně možností budoucích výdělků, spravedlnost a srovnatelnost 

odměňování, možnost seberealizace, dobré vztahy na pracovišti a práci, která 

by je uspokojovala.  

Odměňování v organizaci ovlivňují i vnější faktory, mezi které patří situace na trhu 

práce, populační vývoj, úroveň odměňování u konkurenčních organizací, populační 

vývoj apod. (Koubek, 2007, s. 287). 

1.2 Celková odměna 

Celková odměna představuje souhrn všech peněžních a nepeněžních odměn, základní 

mzda, podíly na hospodářském výsledku, příplatky za směnný provoz, rizikové 

příplatky a podobně. Je to vše, co dostane zaměstnanec za odvedenou práci.  

Organizace by měla využít vhodný a přiměřený odměňovací systém, který jejich 

zaměstnance bude motivovat a za kvalitně odvedenou práci je spravedlivě odmění. 

Pouze tak může organizace dosáhnout toho, aby zaměstnanci pracovali 

co nejefektivněji tak, jak nejlépe to umí (Čopíková a kol., 2015, s. 118). 

Podle Kocianové (2010, s.161) celková odměna zahrnuje:  

 transakční odměny – hmotné, hmatatelné odměny (peněžní odměny 

a zaměstnanecké výhody); 

 relační (vztahové) odměny – nehmotné (vzdělání a rozvoj, zážitky z práce). 

Rozdělení celkové odměny je znázorněno na obrázku 1. Podle Armstronga (2015, 

s. 424) se celková odměna rozděluje do 4 skupin, které se dělí dle jejich povahy 

na hmotné (transakční) a nehmotné (relační), další dělení je na individuální a společné.  

  



 9 

 
 

 
Peněžní odměny 

 
 základní peněžní 

odměny 
 odměny za zásluhy 
 peněžní bonusy 
 dlouhodobé pobídky 
 akcie 
 podíly na zisku 

 
Zaměstnanecké výhody 

 
 penze 
 dovolená 
 zdravotní péče 
 jiné výhody 
 flexibilita 

 
Vzdělání a rozvoj  

 
 výcvik 
 vzdělávání na pracovišti 
 řízení pracovního výkonu 
 rozvoj kariéry 
 plánování následnictví 

 
Pracovní prostředí 

 
 kultura organizace 
 styl vedení 
 komunikace 
 zapojení 
 work-life balance 
 nepeněžní uznání 

 

 

 

 
Obrázek 1 Model celkové odměny 
Zdroj: Vlastní zpracování podle Armstronga (2015, s.424) 
 

Odměny mohou mít mnoho různých forem, které můžeme rozdělit do tří variant:  

 peněžní odměny (finanční, hmotné) – mzda, plat, prémie, podíly na zisku apod.; 

 nepeněžní odměny (nefinanční, nehmotné) – uznání, ocenění, úspěch, 

odpovědnost a osobní rozvoj; 

 zaměstnanecké výhody (nepřímé odměny) – služební auto, stravenky, mobilní 

telefon, pružná pracovní doba, možnost práce z domova a podobně 

(Niermeyer a Seyffert, 2005, s. 86). 

Podle Armstronga a Taylora (2015, s. 423) pojem celková odměna vyjadřuje postup 

systému odměňování, který zdůrazňuje, že je potřeba vzít v úvahu veškeré možnosti 

odměňování zaměstnanců za danou práci a dosažené kvality, nejen odměny peněžní 

nebo zaměstnanecké výhody.   

  

Transakční (hmotné) 

Společenské Individuální 

Relační (nehmotné) 
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1.3 Mzda, plat, odměna  

Každému zaměstnanci přísluší za odvedenou práci plat, mzda nebo odměna z dohody.  

Mzdu zaměstnanci pobírají za vykonanou práci v soukromém sektoru. Zaměstnavatel 

je zpravidla firma nebo podnikatel. Mzda je podle zákoníku práce (Zákon č. 262/2006 

Sb., § 109 odstavec 2.) „peněžité plnění a plnění peněžité hodnoty (naturální mzda) 

poskytované zaměstnavatelem zaměstnanci za práci, není-li v tomto zákoně dále 

stanoveno jinak.“ 

Podle zákoníku práce (Zákon č. 262/2006 Sb., § 109 odstavec 3.) plat je „peněžité plnění 

poskytované za práci zaměstnanci zaměstnavatelem.“ Zaměstnavatel je veřejnou 

institucí, např. stát, státní fond, územní samosprávní celek, příspěvková organizace 

za podmínek daných v zákoníku práce. 

Mzda a plat jsou poskytovány podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti práce, 

podle obtížnosti pracovních podmínek, pracovní výkonnosti a dosahovaných 

pracovních výsledků (Zákon č. 262/2006 Sb., § 109 odst. 4). U mzdy zaměstnavatel volí 

formu odměňování. Většinou se skládá ze základní mzdy, náhrady mzdy a výkonnostní 

složky. Dále se pevná složka označuje jako paušální a pohyblivá.  

Zaměstnanci, kterému přísluší určitý platový tarif, se skládá z platového stupně 

a platové třídy.  Každý zaměstnavatel má povinnost zařadit zaměstnance „do platové 

třídy podle druhu práce sjednaného v pracovní smlouvě a v jeho mezích na něm 

požadovaných nejnáročnějších prací.“  

Odměna se vyplácí zaměstnanci za odvedenou práci na základě dohod konaných 

mimo pracovní poměr. Výše odměny a podmínky jsou sjednány v dohodě o provedení 

práce nebo v dohodě o pracovní činnosti (§ 109 odst. 5 ZP). 

1.4 Tarifní mzda 

Tarifní mzda je zaručená část individuální mzdy. Obsahuje mzdový tarif a příplatky 

za zhoršené pracovní podmínky. Velký podíl tarifní mzdy ve mzdě individuální odráží 

prioritu organizace garantovat co nejvyšší jistotu výdělku, motivovat k odvádění 

kvalitního pracovního výkonu, stimulovat ke zvyšování kvalifikace a podněcovat zájem 

o povýšení (Dvořáková, 2012, s. 315). 

Tarifní mzda je určená na základě měsíčního tarifu určené tarifní skupiny. Tarifní mzda 

vychází z tarifní skupiny uvedené v pracovní smlouvě. V pracovní smlouvě je sjednaná 

tarifní skupina dle namáhavosti, složitosti a odpovědnosti práce vykonávané 

zaměstnancem s přihlédnutím ke vzdělání, praxi a dovednostem v daném oboru.  
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Základem tarifní mzdy je tzv. tarifní stupnice, která obsahuje stupně tarifů. Cílem je 

rozlišit rozdíly mezi druhy vykonávané práce v organizaci a mzdovými relacemi 

za srovnatelné pracovní činnosti na externím trhu práce. Podle Dvořákové a kol. 

(2012, s. 316) tarifní stupnice plní několik funkcí: 

 určuje strategii lidských zdrojů a systém odměňování; 

 porovnává vnější a interní mzdové relace; 

 odměňuje standardní pracovní výkon zaměstnanců; 

 určuje způsob o mzdovém postupu při změně kvalifikace a postavení v organizaci; 

 usnadňuje přehled o vývoji mzdových nákladů; 

 poskytuje zaměstnancům informace o vývoji mezd a mzdové diferenciaci.  

Mzdový systém se skládá z tarifní soustavy a mzdových forem. Faktory, podle kterých 

se určují jednotlivé složky strukturované mzdy jsou uvedeny v tabulce 1. Čím vyšší 

podíl tarifní mzdy je na mzdě individuální, tím více je důležité pro organizaci zaručovat 

zaměstnanci nejvyšší garanci výdělku, motivovat k podávání kvalitních pracovních 

výkonů a ke zvyšování znalostí pro účel kariérního postupu (Dvořáková, 2012, s. 315). 

Tabulka 1 Struktura mzdy za vykonanou práci 

Faktor pro stanovení mzdy Složka mzdy 

Hodnota práce Mzdový tarif (zaručená mzda) 
Mimořádné pracovní podmínky Příplatky 
Pracovní výkon a jednání Mzdové formy 

Cena práce 
Výše tarifu (zaručené mzdy), doplňková 
mzdová forma 

Zdroj: Dvořáková (2012, s. 309) 

1.5 Smluvní mzda 

Mzda se poskytuje na základě individuální smlouvy mezi zaměstnavatelem 

a zaměstnancem. Běžně se používá pro odměňování zaměstnanců ve vedoucích 

funkcích nebo v malých podnikatelských subjektech s několika málo zaměstnanci 
(Smluvní mzda, C1997-2019). 

Smluvní mzda se stanoví zpravidla zaměstnancům, kteří svým rozhodnutím zásadně 

ovlivňují výsledky hospodaření společnosti. Ve smluvní mzdě je podchycena 

vazba výsledky hospodaření zaměstnavatele, výsledky příslušného útvaru a plnění 

úkolů uložených zaměstnanci.  
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Náležitosti poskytování smluvní mzdy (Smluvní mzda, C1997-2019): 

 stanovení celkové mzdy, která je tvořena fixní nebo pohyblivou složkou mzdy; 

 velikost fixní složky, která má odpovídat způsobu stanovení mzdového tarifu 

u zaměstnanců, kteří nejsou takto odměňovány; 

 výše povinných příplatků – případně stanovení paušální částky mzdy za práci 

přesčas nebo zahrnout mzdu za práci přesčas do mzdy zaměstnance; 

 souhlas s vysíláním na pracovní cesty; 

 doba, na kterou se dohoda uzavře;  

 podmínky pro změnu, prodloužení nebo zrušení dohody. 
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2 Mzdové formy 
Úkolem mzdových forem je ocenit zaměstnance za jeho výsledky práce. 

Dle Dvořákové (2012, s. 319) se mzdové formy snaží zlepšit a zvýšit pracovní výkon 

jednotlivce, pracovního kolektivu a organizace jako celku. Hlavní podstatou je mzdově 

ocenit výsledky práce, pracovního jednání a hospodaření s věcnými a finančními 

prostředky. 

2.1 Základní mzdové formy 

2.1.1 Časová mzda 

Časová mzda neboli základní mzda je nejpoužívanější mzdovou formou. 

Zaměstnavatelé časovou mzdu využívají pro finanční hodnocení pracovníků v řídících, 

pomocných i hlavních pracovních procesech. V praxi je nejvíce uplatňována hodinová 

mzda, kterou zaměstnanec dostává za skutečně odpracované hodiny v měsíci, a mzda 

měsíční, kterou zaměstnanec dostává za odpracovaný celý měsíc (Šikýř, 2016, s. 130).  

Zpravidla mzdou za pracovní výkon jsou odměňováni pracovníci na dělnických 

pozicích a u nedělnických pozic jsou pracovníci odměňováni měsíční mzdou. Výhodou 

časové mzdy je její jednoduchost a administrativní nenáročnost, pro pracovníky 

je srozumitelná (Koubek, 2007, s. 309).  

Časová mzda dává zaměstnancům jistotu výdělku, ale příliš je nemotivuje 

k dosahování požadovaného výkonu. Obvykle je doplněna jiným druhem mzdové 

formy, například osobním hodnocením, prémiemi nebo provizemi (Šikýř, 2014, s. 119).  

2.1.2 Úkolová mzda 

Úkolová mzda je jedna z nejpoužívanějších typů forem odměňování. Obvykle 

se používá u dělnických profesí. Zaměstnanci je vyplácena vyměřená částka za každou 

odvedenou jednotku práce. Mzda zaměstnance se vypočítá jako součin počtu 

odvedených jednotek práce a sazba za jednotku práce. Odměna za jednotku práce 

bývá stanovena z celkového objemu práce, průměrem na jednoho zaměstnance. 

(Hřebíček, 2008, s. 118). 

Pro používání úkolové mzdy musí být nastaveny výkonové pracovní normy, pracovní 

a technologické postupy (úkolové listy) (Dvořáková, 2012, s. 321).  

Tato forma mzdy má svá negativa, snahou zaměstnanců k dodržování normativů, 

může mít za následek horší kvalitu výrobků, nedodržování bezpečnosti práce 
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či předepsaných postupů. Tento typ mzdy motivuje pracovníky ke kvantitě provedené 

práce (Šikýř, 2016, s. 131). 

2.1.3 Podílová mzda 

Podílovou mzdu můžeme nazývat také mzdou provizní. Podílová mzda se používá 

nejvíce v obchodních činnostech a v některých službách. Odměna zaměstnance závisí 

na obratu nebo dosaženém zisku zaměstnavatele. Zaměstnanec má danou základní 

mzdu, ke které dostává provize za prodané množství. Zaměstnanec je motivován 

na jeho přímý výkon, pokud výkon nepodá, nebude odměněn. Nevýhodou jsou vnější 

faktory, které zaměstnanec nemůže ovlivnit, například výrobek, který prodává, 

je nahrazen konkurenčním prostředím za výrobek lepší (Koubek, 2007, s. 312). 

2.2 Dodatkové formy mzdy 

Dodatkovými mzdovými formami je odměňování za výkon či zásluhu anebo obojí. 

Mohou být spojené jak s prací jednotlivce, tak skupiny. Mohou být jednorázové nebo 

postupně se opakující. Některé jsou určené jak pro dělníky, tak pro manažery. Mezi 

dodatkové formy mzdy mohou patřit různé prémie, odměny, osobní ohodnocení, 

zvláštní příplatky, podíly na výsledcích hospodaření organizace, dále také 

zaměstnanecké akcie (Koubek 2007, s. 315).  

2.2.1 Prémie  

Prémie řadíme mezi mzdové formy dodatkové a jsou doplňkem časové nebo úkolové 

mzdy. Jsou závislé na dosažení předem stanovených cílů. Vytváří se tak, aby co nejvíce 

motivovaly zaměstnance k vyšším pracovním výkonům (Šikýř, 2016, s. 131). 

Prémie jsou dvojího typu a rozlišují se na periodicky se opakující a jednorázové prémie. 

Opakující se prémie jsou za uplynulé období (např. čtvrtletní, pololetní), které závisí 

na odvedeném výkonu. Jednorázové prémie (bonus, mimořádná odměna) jsou 

přidělovány za mimořádné plnění pracovního výkonu, za plnění pracovních úkolů, 

za pracovní disciplínu nebo za iniciativu (Koubek, 2007, s.315) 

Podle Šikýře (2016, s. 131) vyplacené prémie jsou předem stanoveny pravidly formou 

odměňování (kritéria hodnocení zaměstnanců, způsob stanovení prémií, období 

vyplácení prémií apod.). Pravidla prémiování si organizace stanovuje pro úspěšné 

dosažení svých cílů. 

2.2.2 Provize 

Ve službách a v obchodě, kde je mzda zaměstnance, alespoň z části závislá 

na množství odvedené práce nebo množství poskytnutých služeb, využíváme provizní 
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formu odměňování. Provize se odvíjí např. výškou tržby, zisku, počtu vyrobených kusů 

(Šikýř, 2016, s. 131).  

2.2.3 Osobní ohodnocení  

Osobní ohodnocení je doplňkem mzdové formy, kterou zaměstnavatel poskytuje 

na základě pravidelného hodnocení zaměstnance. Má za úkol motivovat zaměstnance 

k uskutečnění dohodnuté práce a k dosahování vyžadovaného výkonu. Osobní 

ohodnocení se ve většině případů určuje procentem z tarifů mzdy (Šikýř, 2016, s.131). 

Osobní ohodnocení zaměstnavatel přiděluje vzhledem k náročnosti práce 

a k dlouhodobě kvalitním pracovním výsledkům. Velikost osobního hodnocení může 

být dána procentem ze základní mzdy nebo může být přidělená částka 

zaměstnavatelem dle výkonu kvalifikované práce (Koubek, 2007, s. 316). 

Hlavním významem osobního ohodnocení je motivovat zaměstnance k adekvátním 

pracovním výkonům a k požadovanému jednání. Osobní ohodnocení stanovuje přímý 

nadřízený na základě osobního pohovoru a slovního hodnocení zaměstnance, který 

posuzuje kvalitu a množství odvedené práce, sociální jednání v kolektivu, dovednosti 

a pracovní schopnosti (Dvořáková, 2012, s. 322). Součástí slovního hodnocení přímý 

vedoucí se zaměstnancem konzultuje jeho silné a slabé stránky a stanovuje cíle pro 

následující období. 

2.2.4 Podíl na výsledcích hospodaření organizace 

Podíl na výsledcích hospodaření organizace je doplňková forma, kterou zaměstnavatel 

oceňuje podíl zaměstnanců k výkonnosti dosažení očekávaných výsledků firmy (Šikýř, 

2016, s. 132). 

Rozlišujeme 3 varianty nejznámějších forem podílů ve výsledcích hospodaření dané 

organizace: 

 podíl na zisku; 

 podíl na výnosu (např. obratu); 

 podíly na výkonu (např. objem výroby). 

Jednou z variant je rozdělení určitého pevného procenta zisku mezi pracovníky. 

Odměna může být stanovena pro všechny stejně nebo se může lišit. Rozdíly výše 

odměn se stanovují dle různých kritérií, např. dle pracovní pozice, délky působení 

v zaměstnání nebo náročnosti odváděného pracovního výkonu. Podmínky 

pro přidělení odměn jsou stanoveny předem (Koubek, 2007, s. 316). 
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2.2.5 Příplatky 

Příplatky ke mzdě rozlišujeme na dva způsoby – na povinné a nepovinné. Povinné 

příplatky jsou uvedeny v zákoníku práce a zaměstnavatel je povinen je vyplácet. 

Nepovinné příplatky jsou odlišné podle organizací, která se dohodnou na formě 

příplatků s odborovou organizací v rámci kolektivního vyjednávání.  

Povinné příplatky: 

Povinné příplatky jsou především příplatky za práci přesčas, za práci ve svátek, za práci 

v noci, za práci ve ztíženém pracovním prostředí (např. hluk, prach), za práci o víkendu 

a za pracovní pohotovost.  

Obecný příplatek za práci přesčas 

Obecný příplatek za práci přesčas se poskytuje, pokud se mezi sebou zaměstnanec 

a zaměstnavatel nedohodli na vynahrazení přesčasů náhradním volnem. Zaměstnanci 

náhradní volno ani příplatek nepřísluší byla-li mzda domluvena již s případným 

přesčasem. Příplatek za práci přesčas je nejméně 25 % z průměrného výdělku.   

Příplatek za práci ve svátek  

Všechny svátky jsou uvedené v zákoně o svátcích. Pokud vyjde pracovní den na státní 

svátek a zaměstnanec nepracuje, za tento den má nárok na mzdu jako za den pracovní 

ve výši průměrného výdělku.  Pokud v tento den zaměstnanec pracuje, přísluší mu 

příplatek 100 % z průměrného výdělku. Zaměstnavatel se může se zaměstnancem 

dohodnout na čerpání náhradního volna. 

Příplatek za práci v noci 

Za noční práci považujeme práci v noční době mezi 22. až 6. hodinou. Při práci v tuto 

dobu přísluší zaměstnanci příplatek nejméně 10 % z průměrného výdělku. 

Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí 

Za práci ve ztíženém prostředí považujeme takovou, je-li spojena s obtížnými 

podmínkami z vystavění účinkům obtížného vlivu (nebezpečí, radiace, hluk, nečistoty, 

dráždivé látky, prach atd.). Zaměstnanci přísluší za práci ve ztíženém pracovní 

prostředí nejméně 10 % z částky, kterou zákon stanoví jako minimální mzdu. 

Příplatek za práci o víkendu 

Příplatek za práci o víkendu (v sobotu a v neděli) přísluší zaměstnanci nejméně 10 % 

z průměrného výdělku.  
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Příplatek za pracovní pohotovost 

V době pracovní pohotovosti nepřísluší zaměstnanci mzda, ale odměna za pracovní 

pohotovost, a to ve výši nejméně 10 % z průměrného výdělku. Jedná se o dobu, v níž 

je zaměstnanec mimo své pracovní místo a je připraven k případnému povolání 

výkonu práce.   

Nepovinné příplatky: 

Mezi takové příplatky řadíme například příspěvek na stravování a ubytování, příplatek 

na pracovní oblečení, příspěvek na dopravu. Další specifické příplatky jsou závislé 

na výkonu práce v konkrétní organizaci a lokalitě.  

2.2.6 Odměna za úsporu času 

Odměnu za úsporu času využívají především dělníci, kteří mají stanovenou úkolovou 

normu a dané množství práce odvedou za podstatně kratší dobu, než která byla 

stanovena (Koubek, 2007, s. 315). 

Rozlišuje tři typy systémů: 

 Prvním typem systému je prémiový Halseyho systém. Zaměstnanec má zaručenou 

hodinovou mzdu, ke které dostává pevné procento prémie za uspořený čas, kterou 

pracovník dostane navíc pokaždé, pokud odvede dané množství práce za kratší čas, 

než je stanoveno. Příkladem je, pokud pracovník hodinovou práci stihne 

za 45 minut, dostane za odvedenou práci normální hodinovou mzdu plus určité 

pevné procento z hodinového tarifu za uspořených 15 minut.  

 Dalším typem je Rowanův systém. Systém je tvořen tak, že velikost odměny se 

vypočítá v procentech na základě uspořeného času zaměstnancem a není pevné. 

Závisí na daném procentu o kolik času dříve stihl pracovník vykonat práci. Příkladem 

je, pokud pracovník hodinovou práci dokončí za 45 minut (tedy za 75 % hodiny) 

náleží mu prémie 25 % hodinové mzdového tarifu.  

 Posledním typem je Bedauxův systém. Systém využívá principu normové jednotky. 

Odměna se stanovuje, pokud pracovník za dané časové období odpracuje nad limit 

normy vyšší počet jednotek (Koubek, 2007, s. 315). 
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2.2.7 Nehmotné odměny 

Nepeněžní odměny zohledňují a uspokojují rozdílně potřeby zaměstnanců, které se 

týkají uznání, úspěchu, osobního růstu nebo pracovního prostředí. Odměnou může být 

pochvala, která se uděluje veřejně. Je velmi efektivním nástrojem a měla by být 

konkrétní, upřímná a včasná. Naopak kritika se vždy řeší individuálně.  

Dle Čopíkové a kol. (2015, s.118) nehmotné odměny neobsahují žádné peněžní 

prostředky, ale jde o možnost seberealizace, vzdělávat se a rozvíjet se nad rámec své 

práce, možnost budovat svou kariéru a mít odpovídající pracovní podmínky.  

Dary 

Dary jako druh odměny jsou krátkodobě stimulující, na druhou stranu nejsou vhodné 

a nedoporučují se pro dlouhodobou motivaci zaměstnanců. Mohou to být 

např. mobilní telefon, automobil nebo osobní počítač či notebook. 

Vybavení  

Mezi vybavení patří věci, které je možné používat i pro soukromé účely např. mobilní 

telefon, notebook. Charakter vybavení je podobný darům. Prostředky, které jsou 

předmětem vybavení zaměstnanců, zůstávají stále majetkem firmy, oproti tomu dary 

se stávají majetkem zaměstnance. Jsou určeny k motivování a k dosažení lepšího 

výkonu zaměstnance.  

Odborná školení 

Jedná se většinou o vzdělávací kurzy v podniku nebo i mimo podnik. Odbornými 

školeními zvyšujeme veškeré hodnoty zaměstnanců, podporujeme teambuilding 

a zaměstnanci získávají nové kvalifikace. 

Zvláštní akce 

Mezi zvláštní akce můžeme zařadit návštěvy divadelních představení, sportovní 

události, firemní večírky, výlety apod. Využívá se ke zlepšení firemní kultury. Setkávají 

se zde nadřízený s podřízenými v neformální rovině.  
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3 Zaměstnanecké výhody 
Zaměstnanecké výhody jsou součástí odměn, které zaměstnavatel poskytuje navíc 

k různým druhům peněžních odměn (Armstrong 2007, s. 595).  

Zaměstnanecké výhody neboli benefity jsou dodatečná peněžitá plnění nebo plnění 

peněžité hodnoty, které zaměstnavatel může poskytovat zaměstnancům ať již 

v souvislosti s výkonem práce či mimo ni. Benefity dodatečně zvýhodňují 

zaměstnance a tím navyšují atraktivnost zaměstnání a celkově zlepšují pověst. Může 

se jednat o určité výhody v kulturním životě, slevy na jízdné apod. (Šikýř, 2016, s. 135). 

Organizace poskytuje odměny pracovníkům pouze za to, že pro organizaci pracují. 

Obecně zaměstnanecké výhody řadíme do tří skupin (Koubek, 2007, s. 320): 

1. Do první skupiny řadíme výhody sociální povahy, kam spadají důchody, životní 

pojištění, různé půjčky a podobně; 

2. Ve druhé skupině jsou zařazeny výhody, které souvisejí s prací, jako je stravování, 

ubytování, vzdělávání placené podnikem, slevy na produkty organizace; 

3. Třetí skupina výhod je kategorie výhod, které jsou spojené s postavením 

v organizaci, kde můžeme mít služební automobil, telefon nebo notebook, 

bezplatné bydlení, lepší vybavení kanceláře, nárok na oblečení a ostatní investice 

na reprezentování podniku.  

Výhody jsou poskytovány k dosažení cílů:   

1. Konkurenceschopnost odměň, má získat a udržet kvalitní pracovníky; 

2. Uspokojení osobních potřeb pracovníků;  

3. Poskytnuté výhody mají posilovat důvěru zaměstnanců v organizaci;  

4. Vybraným lidem poskytovat daňové zvýhodněný způsob odměny (Armstrong, 2007, 

s. 595). 

Zaměstnavatel, který poskytuje výhody nezávisle na výkonu zaměstnance, nejsou 

žádnou odměnou za vykonanou práci, ani nestimulují ke krátkodobému výkonu, 

ale jsou to zaměstnanecké výhody v souvislosti s péčí zaměstnavatele o zaměstnance 

(Šikýř, 2014, s. 123). 
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Armstrong (2009, s. 383) uvádí hlavní typy zaměstnaneckých výhod mezi které patří:  

 osobní bezpečnost (pojištění, zdravotní péče); 

 peněžní pomoc (pomoc při splácení hypoték, podnikové půjčky, půjčky 

na permanentky); 

 osobní potřeby (volno z osobních důvodů, sportovní a společenské zařízení; 

podnikové slevy; maloobchodní poukázky na nákup zboží); 

 dovolená navíc; 

 podnikové automobily; 

 jiné výhody (vánoční večírky, bezplatné poskytování teplých či studených nápojů 

na pracovišti). 

Čopíková a kol. (2015, s.122) člení zaměstnanecké výhody z věcného hlediska do čtyř 

skupin:  

1. výhody sociální (důchodové připojištění, životní pojištění, příspěvky na rekreaci 

dětí); 

2. výhody zkvalitňující využívání volného času (rekreace pro zaměstnance a jejich 

rodinné příslušníky, kulturní a sportovní aktivity); 

3. výhody, které mají vztah k práci (stravování, vzdělávání, které hradí společnost, 

bezplatné parkování); 

4. výhody spojené s postavením v organizaci (přidělení mobilního telefonu 

a firemního automobilu, který je možné používat i pro soukromé účely, poskytnutí 

společenského oděvu). 
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4 Motivace 
Motivace je vnitřní pohnutka, která vede člověka k nějakému jednání. Jsou to podněty, 

co nás podněcují něco dělat. Motivace může být aktivována vnitřně (sebemotivace) 

nebo z vnějšího prostředí. Je-li práce pro zaměstnance motivátorem, je se svou prací 

spokojen, tak ji bude vykonávat, co nejlépe a nejefektivněji (Koubek, 2009, s. 59). 

K tomu, aby pracovníci odváděli kvalitní pracovní výkony s dobrými výsledky, musí být 

dobře motivováni. Slovo motivace pochází z latinského slova „movere“ což v překladu 

znamená pohybovat se. Motiv je to, co nás uvede do pohybu, co nás popohání a tím 

mohou být různé potřeby či touhy, jdeme si za svým cílem a jednáme s nejlepším 

vědomím k naplnění cílů.  

Motivem lidského chování je uspokojování potřeb, základem tohoto procesu 

je odstranění nepříjemných pocitů a navození pocitů příjemných. Samotné chování 

člověka ovlivňuje působení pocitů. 

V poslední době se často zaměňují významy slov motivace a stimulace. Jsou to sice 

podobné výrazy, ale jejich význam je odlišný, i když člověka přesvědčují, aby k určité 

věci přistupoval pozitivněji. Rozdíl je v tom, že motivy jsou pouze naše vnitřní pohnutky 

a člověk tedy motivuje sám sebe, kdežto stimuly jsou vnější podněty, které na nás 

působí. Vnější podněty a vnitřní pohnutky také mohou působit společně, a tak se 

navzájem posilovat (Plamínek, 2010, s. 14). 

Armstrong (2007, s. 220) nevnímá rozdíl mezi motivací a stimulací, avšak pojem 

stimulace popisuje jako vnější motivaci, naproti které stojí vnitřní motivace. 

Existují dva druhy motivace:  

 Vnitřní motivace – příležitost využívat a rozvíjet dovednosti, schopnosti a příležitost 

k růstu a postupu v hierarchii pracovních funkcí. 

 Vnější motivace – aktivity vytvářené pro lidi, abychom je motivovali. Mezi způsoby 

vnější motivace se řadí například zvýšení platu, uznání, pochvala nebo povýšení, ale 

také tresty, jako například odepření platu nebo kritika. 

4.1 Teorie motivace  

Díky využití teorií motivace, je vysvětleno chování pracovníků během pracovního 

procesu. Různé teorie motivace nám usnadňují porozumět tomu, jaké nástroje lze 

zvolit ke stimulování pracovníků k výkonu určené práce a dosahování optimálního 

výkonu (Šikýř, 2016, s. 148).  
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Na teoriích motivace jsou založeny přístupy k motivaci:  

 Teorie instrumentality – teorie která tvrdí, že lidé pracují pouze pro peníze. 

Přesvědčuje o tom, pokud se budeme chovat daným způsobem, dosáhneme 

požadovaného cíle.  

 Teorie zaměřená na obsah – zaměřuje se na obsah motivace. Snaží se rozpoznat 

podněty, které motivují lidi. Mezi tyto teorie patří např. Maslowova teorie potřeb, 

teorie X a Y, Herzbergova dvoufaktorová teorie potřeb (Čopíková a kol., 2015, s. 54). 

 Teorie zaměřená na proces – je to teorie zaměřena na psychologické procesy, které 

ovlivňují motivaci a souvisejí s očekáváním (Armstrong 2007, s. 221). 

4.1.1 Maslowova pyramida 

Dle Maslowa existuje pět hlavních potřeb, jsou pro všechny stejné a jsou uspořádány 

od nejnižší po nejvyšší, které na sebe navazují. Maslowa pyramida lidských potřeb je 

jedna z modelů motivačního chování. Teorie říká, že jsou lidské potřeby postupně 

uspokojovány. Nejprve musíme uspokojit základní potřeby, pokud nejsou uspokojeny, 

pak žádné další potřeby člověka nemotivují. Jakmile jsou fyziologické potřeby 

uspokojeny, mohou být uspokojeni další potřeby (Armstrong, 2007, s.224). 

1. Fyziologické potřeby jsou jedny z nejzákladnějších potřeb, mezi které patří např. 

jídlo, pití, kyslík, pohyb, bydlení, spánek.  

2. Potřeba jistoty a bezpečí jsou to potřeby stálého zaměstnání, příjmu, jistota rodiny, 

zdraví, vyhnout se nebezpečí. Tyto potřeby jsou pro člověka životní jistotou 

a setrvání do budoucna.  

3. Potřeba sounáležitosti je na pracovišti uspokojována dobrými mezilidskými vztahy 

v organizaci a interakcí mezi spolupracovníky a zákazníky. 

4. Potřeba uznání a úcty znamená, že potřebujeme mít společenské postavení, musí 

nás uznávat naše rodina, partner, přátelé, nadřízení a spolupracovníci. Patří sem 

nejen úcta ostatních, ale i úcta k sobě samému. 

5. Seberealizace potřeba rozvíjet své schopnosti a dovednosti a stát se tím, kým čím 

člověk věří, že je schopen se stát. Vykonávat práci, která nás baví. Jestliže jsou 

uspokojeny všechny ostatní potřeby z nižších úrovní pyramidy, pracovník je 

schopen realizovat veškerý svůj potencionál, schopnosti a talent 

(Filosofie úspěchu, 2011). 
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Maslowa pyramida potřeb je znázorněna na obrázku 1:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování podle Blažka (2014, s. 163) 

4.1.2 Herzbergova dvoufaktorová teorie 

Herzbergova dvoufaktorová teorie rozlišuje dvě základní skupiny faktorů, a to faktory 

vnitřní, které jsou spojeny se spokojeností a pracovní motivací a faktory vnější, které 

naopak jsou spojeny s nespokojeností. Podle Herzberga spokojenost a nespokojenost 

nejsou přímé protiklady, ale závislé veličiny, které na sobě závisejí. První skupinu 

faktorů nazval faktory hygienické, druhou faktory motivačními. 

Mezi hygienické faktory na pracovišti, které vedou pracovníka k nespokojenosti 

a negativně ovlivňují jeho pracovní výkon patří například (Koubek, 2007, s. 60):  

 pracovní podmínky; 

 vztahy s nadřízeným; 

 vztahy s kolegy; 

 jistota práce; 

 osobní život; 

 mzda, plat atd. 

Mezi motivační faktory vedoucí k pracovní spokojenosti spadá: 

 úspěch; 

 uznání; 

Fyziologické potřeby 

Potřeba bezpečí a jistoty 

 

Potřeba sounáležitosti 

Potřeba uznání a úcty 

Seberealizace 

Obrázek 2 Maslowova pyramida potřeb 
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 odpovědnost; 

 povýšení; 

 možnost osobního růstu. 

4.1.3 McGregorova teorie XY 

Motivační teorie vytvořená Douglasem McGregorem se nazývá teorie X a Y, který 

rozlišuje k přístupu práci dvě různé skupiny lidí. Stanovuje se na několika 

předpokladech pro motivaci a vedení lidí. Velmi se tedy od sebe liší a zahrnují celou 

škálu možností, jak s lidmi zacházet a na jakém principu přistupovat k jejich pracovním 

výkonům (McGregorova teorie XY, c2011-2016). 

Teorie X předpokládá:  

 pracovník nerad pracuje, pokud může, práci se vyhýbá; 

 práce zaměstnanců se musí být stále kontrolovat; 

 práci vidí jako nutnost k zajištění obživy; 

 nemá zvláštní ambice; 

 zaměstnanci jsou raději řízeni a vedeni, nechtějí přebírat odpovědnost.  

Teorie Y předpokládá:  

 pracovník má přirozený sklon k práci, chce se v práci seberealizovat; 

 pracovník má sklon k odpovědnosti a samostatnosti; 

 pracovník se aktivně účastní na práci a řízení (Motivační teorie X a Y, 2017). 

4.1.4 Adamsova teorie spravedlnosti 

Teorie spravedlivosti je teorie zaměřená na proces. Zabývá se tím, jak zaměstnanci 

vnímají to, jakým způsobem je s nimi zacházeno v porovnání s ostatními zaměstnanci. 

Je dokázáno, že pokud zaměstnavatel jedná s člověkem stejným způsobem jako 

s ostatními, je svědomí zaměstnance vedeno k pocitu spravedlnosti a tím pádem 

dochází k vyšší motivaci člověka. V případě opačném vede přístup zaměstnavatele 

k demotivaci zaměstnance a jeho nespokojenosti (Čopíková a kol., 2015, s. 58). 

Všichni lidé se srovnávají se svým okolím. Posuzují svou aktivitu, námahu, pracovní 

úsilí, kvalitu odvedené práce a dosažené výsledky v podobě uznání, odměn, prémií 

apod., srovnávají se s výsledky ostatních (Wagnerová, 2008, s. 15). 
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4.2 Hodnocení práce 

Hodnocení práce se používá k zajištění spravedlivého ocenění zaměstnanců 

na jednotlivých pracovních pozicích, které závisí na náročnosti, složitosti 

a požadavcích potřebných k výkonu práce.  

Čopíková a kol. (2015, s. 81) uvádí, že hodnocení práce je jedním ze základních úkolů 

manažerů. Je určeno ke zhodnocení výkonu zaměstnance za uplynulé období, 

ke zlepšování výkonu v období následujícím, k plánování a zlepšování rozvoje 

zaměstnance. Poskytuje možnost zaměstnanci konfrontovat své ambice se svým 

nadřízeným a pomáhá rozhodovat v oblasti odměňování. 

Hodnocení práce má za úkol zajistit pracovní požadavky a příspěvek práce na daném 

pracovním místě pro výkon a plnění hodnot v organizaci, stanovit její relativní hodnotu 

a na základě získaných informací oklasifikovat práci a následně ji zařadit dle jejího 

významu (Koubek, 2007, s. 293). 

Poskytuje základ pro vytváření spravedlivých struktur a mzdových stupňů, pro zařazení 

pracovních míst do daných struktur, pro řízení relací mezi pracovními místy, pracemi 

a odměnami pro zajištění zásad stejných odměn za stejnou práci (Armstrong, 2009, 

s. 136). 

4.2.1 Metoda pořadí 

Jedná se o nejprimitivnější, nejstarší, ale zároveň nejméně používanou metodu 

hodnocení práce. Zaměstnavatel seřadí pracovní místa do žebříčku od nejjednodušší 

po nejobtížnější. Často si zaměstnavatelé připraví karty se základními informacemi 

o pracovním místě a následně je uspořádají v pořadí dle významu práce. Tato metoda 

je efektivní pouze při velmi malém souboru prací. Čím větší soubor prací, tím je metoda 

méně přesná a tím zpochybnitelná. Tato metoda poskytuje pouze pořadí mezi 

pracovními místy, ale neukazuje rozdíly mezi nimi a neukazuje přesné hodnoty 

pro převod práce do mzdového tarifu (Koubek, 2007, s. 294).  

Práce jsou porovnávány jako celek. Nehledí se na ostatní faktory (Armstrong, 2009, 

s.143). 
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4.2.2 Klasifikační metoda  

Jindy se také nazývá jako metoda katalogová, mzdových skupin.  

Tato metoda patří mezi jednodušší lze ji snadno vytvořit a praktikovat 

(Dvořáková, 2012, s. 314). 

Profily pracovních rolí zařadíme v hierarchii porovnávání práce do určitého stupně, 

ve kterém jsou vymezené určité charakteristiky. Vybereme nejlepší stupeň, jehož 

charakteristice práce odpovídá. Definice práce se mohou týkat takových charakteristik 

jako jsou dovednosti, rozhodování, odpovědnost, ale s těmi nezachází analyticky.  Role 

pracovních míst tedy nejsou porovnávány faktor po faktoru jako u metody bodovací 

nebo analytické. (Armstrong, 2009, s. 143). 

4.2.3 Bodovací metoda 

Někdy se označuje také jako metoda bodovaných stupňů.  

Je nejpoužívanější metodou hodnocení práce. Při této metodě se rozčlení 

práce, faktory nebo klíčové prvky, které představují požadavky na toho, kdo práci 

vykonává. Příkladem jsou požadavky na dovednosti nebo za rozhodnutí 

(Armstrong, 2009, s. 140). 

Při jejím využívání hodnocené práce vytváříme kvantitativní bodovou stupnici. Obvykle 

máme stupnic více, protože pro efektivní využití nelze použít pouze jednu (stupnice 

pro administrativu není vhodná pro práce manažerské či specialistické).  Ve většině 

případů rozhoduje personalista, které práce budou zařazeny do jednotlivých stupnic. 

V dalším kroku je vybrán tzv. placený faktor, což je soubor kritérií hodnocení 

a požadavků práce. Mezi placené faktory řadíme charakteristiky práce, které jsou 

pro organizaci do určité míry významné tak, že je ochotna za ně platit. Pro účely 

detailnějšího popisu placených faktorů se používají subfaktory. Například placený 

faktor „odpovědnost“ může mít subfaktor vztahy se zákazníky a veřejností.  Subfaktory 

můžeme řadit do stupnice dle významu. Na stupnicích jsou faktorům přiřazeny body 

(Koubek, 2007, s.294). 

Bodové hodnoty se následně sčítají tak, aby vyjádřili celkové skóre, které představuje 

hodnotu práce. 

   
  



 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRAKTICKÁ ČÁST 
  



 28 

5 Charakteristika společnosti  
V praktické části práce popisuji systém odměňování zaměstnanců ve společnosti XY. 

Anonymní označení XY je použito na základě požadavku zástupce firmy, který si nepřál 

zmiňovat se o jejím názvu.  

Společnost XY působí na českém a zahraničním trhu od roku 1994. Je to společnost 

s ručením omezením se sídlem v Praze. Zaměřuje se především na oblast průmyslové 

automatizace a dodávky zařízení pro technologické celky. Na obrázku 3 jsou 

znázorněny komponenty z rozsahu dodávek. Společnost působí na trhu dvacet čtyři 

let a jejími zákazníky jsou partneři z České republiky, Evropské Unie a téměř z celého 

světa. Mezi významné zakázky patří dodávky do energetických celků na Kubu anebo 

Indonésie.  

Zdroj: interní dokument společnosti XY 

Portfolio dodávek zahrnuje širokou škálu inženýrských a dodavatelských činností, mezi 

které patří zejména:  

 dodávky automatizačních systémů pro technologii řízení procesů; 

 nákup a prodej komponentů pro výrobu elektřiny a tepla; 

 projektové činnosti; 

 úvodní a realizační projekční práce a zajištění ostatních projektových aktivit 

k aktuální realizaci dodavatelské dokumentace; 

 inženýrské a SW aktivity; 

Obrázek 3 Ukázka komponentů dodávaných systémů 
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 zajištění koordinace projektů od základního designu až po detailní návrh, 

poskytování inženýrských služeb pro uvedení do provozu na místě – manažer 

uvádění do provozu, poradenské projekty; 

 výstavba fotovoltaických elektráren; 

 instalace, údržba a servis. 

5.1 Organizační struktura 

Postupným rozvojem firmy se organizační struktura přizpůsobovala potřebám růstu 

společnosti. Její aktuální stav je graficky znázorněn na obrázku 4.  

 

Obrázek 4 Organizační struktura společnosti XY 
Zdroj: interní dokument společnosti XY 
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Přehled pracovních pozic ve společnosti XY 

Popis náplně pracovních míst je čerpán z interních dokumentů společnosti. Popisy 

rámcově definují činnosti jednotlivých profesích uvedených v organizační struktuře. 

Vedoucí obchodního úseku   

Náplní práce je: 

 administrativní a obchodní činnost pro tuzemsko i zahraničí; 

 reprezentovat společnost ve veškerých obchodních záležitostech; 

 plánování obchodních cílů a jejich realizace; 

 tvorba cenových nabídek (nabídková činnost); 

 činnosti nákupu a expedice – vývozu zboží; 

 vedení skupiny zaměstnanců; 

 rozdělovat úkoly a kontrolovat plnění; 

 koordinace projekčních zakázek; 

 obchodní cesty v ČR i do zahraničí. 

Vedoucí úseku inženýringu  

Náplní práce je:  

 řízení, monitorovaní a vyhodnocování projektů; 

 vedení projektového týmu, delegování práce jednotlivým členům týmu; 

 dohled nad riziky v průběhu projektu; 

 dohled nad návaznou činností a řízení všech dostupných zdrojů a jejich koordinaci. 

Hlavní inženýr projektu (dále jen HIP) 

Náplní práce je:  

 projektování SW a HW v oblasti energetických celků; 

 supervize při montáži zařízení; 

 uvádění do provozu v místě montáže; 

 testy a zkušební provozy u zákazníka; 

 řízení kolektivu projektantů a subdodavatelů projektu; 

 předávání podkladů pro zpracování nabídek do výběrových řízení. 
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Projektanti  

Náplní práce je:  

 účast na obchodně-technických jednání u zákazníka; 

 samostatná analýza požadavků zákazníka a součinnosti při projednání přípravné 

a projektové dokumentace; 

 zpracování projektové dokumentace rozsáhlých investičních celků a realizace 

projektu; 

 tvorba a spravování technické dokumentace. 

Programátoři 

Náplní práce je: 

 účast na obchodně-technických jednání u zákazníka; 

 samostatná analýza požadavků zákazníka a součinnosti při projednání přípravné 

a projektové dokumentace; 

 programování SW aplikací v PLC; 

 uvádění systémů a zařízení do provozu, včetně školení obsluhy a zajištění případné 

údržby; 

 tvorba a spravování technické dokumentace. 

Montážníci 

Náplní práce je: 

 montážní práce za použití přístrojů a zařízení; 

 řídit se dle schválených projektů; 

 dodržovat pracovních postupů; 

 dbát na bezpečnost práce a dodržovat předpisy požární ochrany.  

Reprezentant 

Náplní práce je: 

 tvorbu podkladů pro uzavírání obchodních smluv; 

 pečovat o stálé zákazníky; 

 vyhledávat nové obchodní příležitosti; 
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 plánovat tržby a analyzovat trh.  

Účetní  

Mzdové a účetní služby jsou zajišťovány externí společností.  

5.2 Struktura zaměstnanců 

Společnost zaměstnává celkem 20 zaměstnanců. 

5.2.1 Věková struktura zaměstnanců  

Průměrný věk zaměstnanců ve společnosti je 46 let. Stárnutí zaměstnanců bylo a stále 

bude pro příští období důležitým aspektem, se kterým se společnost bude vyrovnávat, 

zejména na předávání provozního know-how. Jak můžeme vidět na obrázku 5, nejvíce 

zastoupenými věkovými kategoriemi je věkové rozmezí 41 až 50 let. Nejmenší 

zastoupení má věková kategorie do 30 let, kde jsou pouze 2 zaměstnanci.  

 Zdroj: vlastní zpracování 
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5.2.2 Struktura zaměstnanců podle dosaženého stupně vzdělání 

Na obrázku 6 je patrné, že největší zastoupení zaměstnanců ve společnosti má 

vysokoškolské vzdělání. Zaměstnanci se středoškolským vzděláním představují 40 % 

zaměstnanců firmy.   

 Zdroj: vlastní zpracování 

5.2.3 Struktura zaměstnanců podle délky zaměstnání  

Na obrázku 7 je znázorněno, jak dlouho zaměstnanci ve společnosti pracují. Největší 
počet zaměstnanců (13) pracuje ve společnosti více jak 20 let. 4 zaměstnanci pracují 
ve společnosti v rozmezí od 11 do 20 let. V porovnání s konkurenčními společnostmi, 
lze konstatovat, že se jedná o stabilní společnost.  

 Zdroj: vlastní zpracování 
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5.2.4 Průměrná hrubá mzda 

Na obrázku 8 je znázorněno srovnání průměrné měsíční mzdy v České republice 

a společnosti XY. V roce 2016 byl průměrný hrubý měsíční příjem pracovníků 

společnosti XY o 22,84 % vyšší než průměrná hrubá měsíční mzda v České republice. 

V roce 2017 průměrná měsíčná mzda ve společnosti XY příliš nevzrostla. Přesto 

průměrná měsíční hrubá mzda ve společnosti XY byla o 17,6 % vyšší než v celé České 

republice. V roce 2018 byla průměrná měsíční mzda ve společnosti o 14,8 % vyšší než 

v České republice. Můžeme tedy říci, že v každém ze sledovaných roků se pohybovaly 

hrubé měsíční příjmy zaměstnanců XY nad celorepublikovým průměrem.  
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Obrázek 8 Průměrná hrubá mzda – srovnání 
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6 Analýza současného stavu odměňování  
Analýza je založena na výzkumu, ve kterém je hlavní metoda získávání dat 

kvalitativním výzkumem pomocí techniky strukturovaného rozhovoru s otevřenými 

otázkami. Strukturovaný rozhovor jsem formulovala otázkami, na které mi respondenti 

odpovídali společně a vzájemně se doplňovali. Cílem bylo dosáhnout detailních 

a komplexních informacích o společnosti. Ve společnosti pracuje 20 zaměstnanců. 

Vedení společnosti má kancelář v Praze, kde na smluvené schůzce rozhovor probíhal.  

6.1 Výzkumná část 

Cílem je zjištění stavu odměňování, který není dle vedení společnosti vyhovující, 

a zároveň zjistit podklady pro návrh nového doporučení. V rámci výzkumu jsem 

si připravila téma, na které jsem cílila výzkum.  

1. Zavedený způsob odměňování.  

2. Možné změny v systému odměňování.  

6.2 Strukturovaný rozhovor 

Pro zjištění stavu odměňování ve společnosti XY jsem použila metodu 

strukturovaného rozhovoru. Rozhovor probíhal současně se dvěma majiteli 

společnosti. Společně odpovídali na moje předem připravené otázky. V rámci téměř 

hodinového setkání bylo majitelům položeno následujících 12 otázek:   

Jaký způsob odměňování používáte? 

Pan Radek odpovídal: „V současnosti máme zavedeny tarifní mzdy, pracovník má dle 

své odbornosti přidělenu tarifní třídu.“  

Pan Jaroslav doplnil: „Dále se sjednává pohyblivá složka mzdy tak zvaná cílová prémie, 

která se odvíjí od hospodářského výsledku. Ve smluvní mzdě je zahrnuta i mzda 

za případnou práci přesčas v rozsahu stanoveného limitu přesčasové práce.“ 

Jakým způsobem motivujete své zaměstnance?  

Pan Jaroslav reaguje: „Motivace zaměstnanců u obchodních profesí je založena 

na podílu procent z dohodnutých kontraktů. Zaměstnanci z technických profesí jsou 

motivováni podle úspěšnosti plnění zakázek. Pokud jsou zakázky provedeny řádně 

v termínech a náklady spojené se zakázkami jsou v plánovaných finančních limitech, 

jsou jim přidělená smluvená procenta odměn.“ 
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Pan Radek dodává: „Přestože zaměstnanci mají v tarifní mzdě zakomponovanou 

odměnu za přesčasy a pokud je práci nezbytné vykonat v sobotu i v neděli nebo mimo 

vymezenou pracovní dobu, tak zaměstnancům za tuto práci vyplácíme příplatek 

za přesčas.“ 

Jaké máte další výhody pro zaměstnance? 

Pan Radek uvedl: „Našim zaměstnancům poskytujeme služební mobilní telefon, 

notebook, auto, které mohou používat k soukromým účelům. Mají pružnou pracovní 

dobu a mohou vykonávat práci z domova tzv. homeoffice.“ 

Jste ochotni vynaložit více peněžních prostředků na mzdy? Pokud ano, o kolik?  

Pan Jaroslav: „V současné době vynakládané prostředky na mzdy považujeme 

za adekvátní.“ 

Kolik tarifních stupňů používáte?  

Pan Jaroslav: „V současnosti používáme 8 tarifních stupňů.“ 

Považujete současný systém odměňování za dostatečně účinný a motivující 

ke zvyšování a zkvalitňování pracovního výkonu?  

Pan Radek odpověděl: „Systém odměňování, který máme nastaven u pracovníků 

na pozici inženýringu je nevyhovující a rádi bychom ho změnili.“ 

Pan Jaroslav řekl: „Nebráníme se tomu, když nám pomůžete najít nový 

způsob odměňování.“   

Co byste změnili, zlepšili na současném způsobu hodnocení a odměňování 

pracovníků?  

Pan Jaroslav: „V tuto chvíli není stanoven žádný pevný vzorec nebo způsob určování 

(vypočítávání) odměn pro jednotlivé zaměstnance. Společnost to má jako jeden z cílů 

pro budoucí období.“ 

Setkávají se Vaši zaměstnanci s oceněním ve formě uznání, pochvaly, poděkování?  

Pan Radek: „Ano, forma uznání a poděkování je příležitostně projednávána 

na poradách.“ 
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Potýkáte se ve vaší firmě s nedostatkem kvalifikovaných zaměstnanců?  

Pan Radek: „Prozatím jsme se s takovým problémem nesetkali. Již od založení firmy 

máme své kvalifikované specialisty, kteří disponují potřebným vzděláním a svou práci 

odvádí v potřebné kvalitě.“ 

Jaká kritéria používáte při hodnocení zaměstnanců?  

Pan Radek: „Množství odvedené práce a ušetřený čas na projektu.“ 

Které pozice jsou pro vás nejhůře obsaditelné z pohledu nedostatečné kvalifikace 

pracovníků? 

Pan Radek odpověděl: „Největší nároky jsou kladeny na pozici SW programátora.“ 

Máte zpracovaný nějaký dokument, podle kterého se řídíte ve způsobu odměňování?  

Pan Jaroslav: „Ne, prozatím ne.“ 

6.3 Systém odměňování 

Společnost uzavírá pracovní smlouvu na dobu neurčitou s tříměsíční zkušební dobou. 

Ve smlouvě je stanoven výplatní termín na 12. den následujícího měsíce 

za odpracovaný měsíc. Mzda se převádí bankovním převodem na účet zaměstnance.  

Pracovní poměr je sjednán na týdenní pracovní dobu v rozsahu 40 hodin týdně 

po odečtení zákonných přestávek v práci. Zaměstnanci si mohou rozvrhnout pracovní 

dobu dle jejich potřeby, pokud společnost nestanoví jinak. Pracovní doba standardně 

začíná v 7:00 a končí v 15:30 hod.   

Ve společnosti v současné době pracuje 20 zaměstnanců v hlavním pracovním 

poměru. Tvoří je obchodníci, techničtí pracovníci, projektanti, montážníci, 

programátoři.  

Mzda každého zaměstnance je složena:  

 základní tarif; 

 příplatky; 

 roční odměna. 
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6.3.1 Tarifní mzda ve společnosti XY 

Společnost XY pro odměňování svých zaměstnanců používá systém tarifních mezd. 

Tarif představuje základní odměnu za práci a je doplněna pohyblivými složkami mzdy, 

jakými jsou například příplatek za práci přesčas a příplatek za práci o víkendu. Je to 

měsíční paušální částka v Kč, která odpovídá zařazení zaměstnance na pracovní pozici 

dle organizační struktury XY. Pracovník je zařazen do tarifní třídy vedoucím 

pracovníkem, který rozhoduje o výši jeho základní mzdy podle interních předpisů. Výše 

tarifních tříd je uvedena v tabulce 2. K základní tarifní mzdě je vyplácena roční odměna. 

Výše roční odměny je stanovena na základě splněných ročních cílů.  

Tabulka 2 Mzdový tarif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování dle společnosti XY 

6.3.2 Mzdové příplatky  

Společnost poskytuje svým zaměstnancům ke mzdě příplatky, které nejsou 

zohledněny v tarifním systému hodnocení pracovních činností a jsou dány zákoníkem 

práce. Mezi takové příplatky patří příplatek za práci přesčas, ve svátek, v sobotu 

a v neděli, odměna za pracovní pohotovost.  

Příplatek za práci přesčas 

Zaměstnancům na pozicích projektant a montážník přísluší příplatek za hodinu práce 

přesčas v pracovních dnech ve výši 30 % jeho průměrného hodinového výdělku 

za každou odpracovanou hodinu práce přesčas. Práci přesčas u zaměstnanců 

schvaluje vedoucí pracovník např. HIP. Zaměstnavatel se může se zaměstnancem 

TARIFNÍ TŘÍDA  
TARIF 

KČ/MĚSÍC 

1. 23 610 

2. 26 700 

3. 29 790 

4. 32 880 

5. 35 950  

6. 38 850 

7. 41 950 

8. 43 500 
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dohodnout na poskytnutí náhradního volna. V tomto případě příplatek za přesčas 

zaměstnanci nepřísluší.   

Mzdové příplatky za práci přesčas se nevztahují na vedoucí pracovníky. Ti mají tento 

příplatek zahrnut již ve své smluvní měsíční mzdě.  

Příplatek za práci ve svátek 

Zaměstnanci se poskytuje za každou odpracovanou hodinu ve svátek příplatek ve výši 

100 % průměrného hodinového výdělku. Zaměstnanec se může dohodnout 

s nadřízeným, že mu za dobu práce ve svátek bude poskytnuto náhradní volno.  

Příplatek za práci v sobou a v neděli  

Zaměstnancům přísluší za dobu práce v sobotu a v neděli dosažená mzda a příplatek 

ve výši 30 % průměrného hodinového výdělku. 

Odměna za pracovní pohotovost 

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

průměrného výdělku, minimálně však:  

- ve všední den 20,50 Kč/hod; 

- v sobotu, v neděli a ve svátek (ve dnech nepřetržitého odpočinku) 34,60 Kč/hod. 

6.3.3 Zaměstnanecké výhody 

U společnosti XY jsem dále zjišťovala, jaké poskytuje svým zaměstnancům 

zaměstnanecké výhody. V době zpracování mé práce je poskytován tento rozsah 

výhod:  

 služební automobil;  

 služební telefon;  

 služební notebook a tiskárna; 

 práce z domova (homeoffice); 

 pružná pracovní doba.  

Služební automobil  

Služební automobil společnost poskytuje svým obchodním zástupcům na pozici 

reprezentant, vedoucí obchodního úseku, vedoucí inženýringu, HIP. Jízda služebním 

automobilem je součástí výkonu jejich práce. Je používána k dopravě za zákazníky 
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a zajištění přepravy zaměstnanců inženýringu nebo HIP pro potřeby při realizaci 

projektů. Spotřebované pohonné hmoty během pracovního výkonu jsou hrazeny 

společností. Vybraní zaměstnanci mohou používat služební automobil i k soukromým 

účelům. Náklady na soukromé jízdy nejsou nějak evidovány.  

Služební telefon 

Zaměstnanci používají mobilní telefon pro výkon své profese i pro soukromé účely 

bezplatně.  

Služební notebook a tiskárna  

Vybavení výpočetní technikou je nezbytné ke každodenním pracovním výkonům 

od obchodních zástupců, pracovníků inženýringu až po projektanty. Služební 

notebook a tiskárna pomáhá pro efektivnější výkon provedené práce i z domova.  

Práce z domova (homeoffice)  

Zaměstnanci mají možnost vykonávat práci mimo pracoviště vymezené 

zaměstnavatelem, tedy například z domova. Tento benefit se poskytuje 

zaměstnancům, jejichž práce je spojená s výpočetní technikou, a to tvorba obchodních 

nabídek anebo SW aplikace a podobně. Záleží na dohodě, zda zaměstnanec bude 

vykonávat práci z domova všechny pracovní dny v měsíci nebo jen některé.  

Pružná pracovní doba 

Zaměstnanci mají umožněnu pružnou pracovní dobu, kdy si volí začátek, popřípadě 

i konec pracovní doby v jednotlivých dnech. Časový úsek, ve kterém musí pracovník 

být na pracovišti, je v době od 9:00 hod do 14:30 hod.  

6.3.4 Odměny za zakázky 

U společnosti XY zakázky tvoří různé druhy projektů. Projekty jsou rozděleny 

na krátkodobé a dlouhodobé, přičemž krátkodobé projekty jsou projekty založené 

za účelem vyřešení konkrétní zakázky a jejich délka práce nepřesáhne 1 rok a vyplácí 

se na konci roku. Dlouhodobé projekty jsou ustaveny za účelem řešení náročné 

problematiky, jsou posupně upřesňovány, doplňovány a jejich výsledky jsou postupně 

prezentovány zákazníkům. Práce na projektech trvá více jak jeden rok, výše odměny 

se stanoví za kalendářní rok podle náročnosti řešeného projektu.  
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Společnost XY má celkem dva druhy motivačních programů. 

1) První program odměňování je zaměřen na zaměstnance obchodního úseku. 

Zaměstnancům z uzavřených zakázek náleží jednorázová roční odměna. 

Podmínky a nárok na výplatu roční odměny:  

 výsledkem je uzavření obchodního kontraktu;  

 výplata odměny je realizovaná jednou za rok, kde se sečtou všechny kontrakty 

a obchodníci dostanou dohodnuté procento; 

 odměna je vyplacena ve formě roční odměny;  

 vyhodnocení provádí ředitel společnosti vždy na konci každého roku.  

2) Druhý program odměňování je určen pro oddělení inženýringu. Odměna se odvíjí 

od kombinace odpracovaného času na jednotlivé zakázce, odhadu úspory času 

a nákladů. Z těchto parametrů určuje projektový manager návrh odměn (na 

základě jeho posouzení) pro jednotlivé pracovní skupiny. Tyto návrhy pak prochází 

schválením u vedení společnosti.  

6.4 Závěr analýzy  

V analýze odměňování společnosti XY jsem zkoumala současný způsob hodnocení 

a odměňování zaměstnanců. Je popsán tarifní způsob mezd a rozsah poskytovaných 

příplatků. Součástí analýzy je popis zaměstnaneckých výhod poskytovaných XY. 

Část zaměstnanců je motivována podle úspor na jednotlivých zakázkách, část 

zaměstnanců je hodnocena podle objemu uzavřených zakázek. Vedení společnosti 

považuje za vhodné najít spravedlivější (motivační) proces odměňování.   

Za klíčový zdroj informací považuji strukturovaný rozhovor, který jsem provedla 

v prosinci 2018. Rozhovoru, který se týkal zjišťování aktuální stavu odměňování, se 

zúčastnili dva vedoucí pracovníci. Získala jsem od nich jedny ze zásadních informací 

pro zpracování cílů mé práce. 
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7 Doporučení pro společnost XY 
Po provedené analýze a šetření způsobů odměňování ve své práci doporučuji firmě XY 

zpracovat metodiku na odměňování zaměstnanců a poskytování zaměstnaneckých 

benefitů. V následujících kapitolách uvádím podklady pro zapracování metodiky 

a návrh několika možností ke zlepšení stávajícího systému odměňování zaměstnanců.  

7.1 Hodnocení zaměstnanců 

Formu hodnocení zaměstnanců doporučuji rozdělit na tři způsoby. Zaměstnance 

ohodnotit na základě individuálních schopností a přínosu pro pracovní kolektiv, druhý 

způsob hodnocení volím na základě bonusového schématu a třetí způsob hodnocení 

je forma rozdělení čtvrtletních prémií.  

7.1.1 Základní tarifní mzda 

Tarifní mzdou budou hodnoceni zaměstnanci na pozicích projektanti, montážníci, 

reprezentanti. Zaměstnanci budou mít přidělenou mzdovou tarifní třídu. Bude to 

měsíční paušální částka v Kč, která bude odpovídat podle zařazení zaměstnance 

na pracovní pozici. Pracovník bude zařazen do tarifní třídy podle rozhodnutí vedení 

společnosti. Tarifní třídy jsou valorizovány o 2,2 %. Návrh výše tarifních tříd je uveden 

v tabulce 3.  

Tabulka 3 Návrh mzdového tarifu 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Zdroj: Vlastní zpracování 
  

TARIFNÍ TŘÍDA  TARIF KČ/MĚSÍC 

1. 24 140 

2. 27 300 

3. 30 460 

4. 33 620 

5. 36 760  

6. 39 730 

7. 42 900 

8. 44 520 
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7.1.2 Mzdové příplatky 

Příplatek za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém pracovním prostředí doporučuji 

dobrovolně ze strany společnosti zvýšit nad rámec stanovení zákoníkem práce. 

Za dobu práce ve ztíženém a zdraví škodlivém pracovním prostředí a rizikových 

pracovních podmínkách přísluší zaměstnanci dosažená mzda a příplatek ve výši 15 % 

průměrného výdělku.   

7.1.3 Osobní ohodnocení  

Osobní hodnocení bude součást tarifní mzdy. Osobním hodnocením může 

zaměstnavatel efektivně rozlišovat výši mzdy u konkrétních zaměstnanců podle 

náplně a náročnosti práce. 

U každého hodnotícího kritéria je zapotřebí zaměstnance ohodnotit příslušným 

stupněm a přiřadit odpovídající body dle tabulky 4. Podle výše dosaženého stupně 

hodnocení bude zaměstnanci přidělena finanční částka k tarifní mzdě. Tento způsob 

hodnocení může vedoucí pracovník provádět v průběhu roku průběžně, avšak 

minimálně jednou za rok. 

Výše odměny za osobní hodnocení navrhuji vyplácet v rozmezí 0-20 % z tarifních tříd 
uvedených v tabulce 3. 
 
Tabulka 4 Kritéria hodnocení výkonu zaměstnanců 

Stupeň 

hodnocení 

Neodpovídá 

očekávání 

Odpovídá 

očekávání 

v malém 

rozsahu, 

resp. Jen 

někdy 

Všeobecně 

odpovídá 

očekávání 

Lehce 

překračuje 

očekávání 

Zřetelně 

překračuje 

očekávání 

Dalece 

překračuje 

očekávání 

Kritéria 

hodnocení 
Hodnocení výkonu v procentech tarifu 

Kritérium I 0 1 2 3 4 5 

Kritérium II 0 1 2 3 4 5 

Kritérium III 0 1 2 3 4 5 

Kritérium IV 0 1 2 3 4 5 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Individuální výkon posuzovaného zaměstnance bude vycházet z následujících kritérií: 

1. Kvalita, spolehlivost, kvalita výsledku práce; 

2. Chování, spolupráce, předávání vědomosti (know-how); 

3. Flexibilita nasazení, samostatnost, iniciativa; 

4. Pracovní kázeň, efektivnost hospodaření se svěřenými prostředky, využívání 

pracovní doby. 

I. Hodnotící kritérium – Kvalita, spolehlivost, kvalita výsledku práce 

Hlavním cílem je u zaměstnance zhodnocení kvality práce, bezchybnost, kvalita 

pracovních výsledků, dlouhodobé odvádění kvalitní práce, inovace a vylepšování 

přístupu k práci, odvádění úkolů v určité kvalitě, množství za danou dobu – plnění 

harmonogramu.  

II. Hodnotící kritérium – Chování, spolupráce, předávání vědomostí (know-how) 

Hodnotí, jak je zaměstnanec schopen využít své odborné znalosti při výkonu práce, zda 

je schopen spolupracovat s ostatními odbornými oblastmi. Zdali je ochotný předat své 

poznatky a znalosti dalším pracovníkům, zda sleduje inovace a trendy v technologii 

a výrobě. Sleduje, jestli zaměstnanec přistupuje pozitivně ke zvyšování kvalifikace. 

U vedoucích pracovníků se sleduje schopnost řídit a organizovat, hodnotit vztahy 

na pracovišti, sjednat respekt spolupracovníků.  

III. Hodnotící kritérium – Flexibilita nasazení, samostatnost, iniciativa 

Kritérium má za úkol zhodnotit stupeň samostatnosti a spolehlivosti, schopnost 

převzít odpovědnost za daný úkol, flexibilitu zaměstnance při změně pracoviště, 

iniciativu k řešení problémů. Určování priority při řešení úkolů.  

IV. Hodnotící kritérium – Pracovní kázeň, efektivnost hospodaření se svěřenými 

prostředky, využívání doby 

Hodnotí efektivnost využití pracovní doby zaměstnance pro dosažení požadovaných 

výkonů za určitou dobu, dodržování bezpečnosti práce, dodržování technologických 

postupů, aktivní přístup ke snižování nákladů zaměstnavatele, šetrné zacházení se 

svěřenými pracovními prostředky a spotřebním materiálem.  
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7.1.4 Prémie 

Prémie jsou vypláceny řadovým zaměstnancům jednou za rok ve formě roční odměny. 

Doporučuji tuto odměnu vyplácet každý třetí měsíc, a to na základě průběžného plnění 

zakázek. Stávající předpokládaná částka pro roční odměny společnosti XY bude 

rozdělena do čtyřech čtvrtletí. Odměna v prvních třech čtvrtletí bude vyplácena 

na základě plnění krátkodobých cílů. Výplata za čtvrté čtvrtletí bude vyplácena 

na základě hospodářského výsledku (ze splněného objemu zakázek, úspora nákladů, 

úspora času). Částku určenou k rozdělení odměň bude provádět ředitel společnosti.  

7.1.5 Smluvní mzda 

Novou formou odměňování bude smluvní mzda. Smluvní mzdou budou hodnoceni 

vedoucí zaměstnanci uvedeni v organizačním schématu na pozicích vedoucího 

obchodního úseku, vedoucí úseku inženýringu a HIP, případně nově zřízené vedoucí 

pozice.  

Zaměstnanci budou mít přidělenu smluvní mzdu. Bude to měsíční paušální částka 

v Kč. Výše mzdy bude stanovena vedením společnosti. Ve smluvní mzdě budou 

zahrnuty veškeré příplatky a práce přesčas v rozsahu 150 hodin za rok, její součástí 

bude roční odměna dle bonusového schématu.  

7.1.6 Bonusové schéma 

Odměnu za hospodářský výsledek dostávají všichni zaměstnanci. Mým doporučením 

je zavést rozdělení výši ročních odměn podle bonusového schématu. Dle tohoto 

schématu budou odměňováni všichni vedoucí zaměstnanci se smluvní mzdou. Výše 

základního bonusu je stanovena u každého vedoucího zaměstnance individuálně a je 

stanovena ve mzdovém výměru. Částku určenou pro roční bonus určuje ředitel 

společnosti.   

Výpočet bonusového plnění se odvíjí dle EBITDA společnosti a EBITDA řízeného 

oddělení vedoucím pracovníkem. Výše plnění je dále ovlivněna podle dosaženého 

ukazatele cílového hodnocení. Cílová hodnota je výsledkem ročního hodnocení 

nadřízeného zaměstnance. Podle konečného hodnocení se odvíjí výše odměny 

z bonusového schématu. Výpočet bonusového plnění bude prováděn podle vzorce 1. 
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= . ( + ).   [1] 

Kde: 

BK – bonus konečný 

BN –bonus nastavený mzdovým výměrem 

ES – EBITDA společnosti 

EO – EBITDA oddělení 

OV – výše odměny dle tabulky 6 

Bonusové plnění z EBITDA společnosti se spočítá dle vzorce 2. 

= .    [2] 

Kde:  

PS – výsledek splnění plánu společnosti (%) 

EPS – EBITDA plnění společnosti 

Bonusové plnění z EBITDA oddělení se spočítá dle vzorce 3. 

 = .   [3] 

Kde: 

PO – výsledek splnění plánu oddělení (%) 

EPO – EBITDA plnění oddělení 

Nastavení podmínek bonusového schématu k výplatě ročních odměn 

Tabulka 5 Stanovená částka ve mzdovém výměru 

Částka stanovená ve mzdovém výměru 

Nastavená výše bonusu BN Např.: 200 000,- Kč 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Tabulka 6 Výše odměny 

Dosažení ukazatele cílového hodnocení   Výše odměny ze stanoveného 

bonusového schématu OV od (včetně) Do 

130 % Plus 120 % 

100 % 130 % Lineárně v rozsahu 100–120 % 

70 % 100 % Lineárně v rozsahu 50–100 % 

0 % 70 % 0 % 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Tabulka 7 Plnění plánu dle EBITDA 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Podmínky a parametry:  

 Podmínkou vyplacení odměny za jednotlivé ukazatele je splnění plánu EBITDA dle 

tabulky 7. 

 Cílové hodnoty jednotlivých ukazatelů jsou stanovené na základě rozpočtu 

pro příslušný rok a hodnocení splněných cílů vedoucím zaměstnancem. Všechny 

ukazatele jsou vyhodnoceny výsledkem, který je uveden v procentech.  

Aspekty pro cílové hodnocení:  

- plnění rozpočtu režijních nákladů útvaru řízeného zaměstnancem; 

- plnění ostatních povinností a úkolů zadaných nadřízeným; 

- dodržování interních pravidel a postupů zejména v souladu s interní 

legislativou; 

- dodržování pravidel chování a zásad etiky. 

 Procentní podíl ukazatelů na celkové výši bonusu je stanoven v tabulce 6 

ve sloupci, který udává výši odměny z nastaveného bonusu.  

Tato složka mzdy je nenároková a skutečná výše bonusu je určená vedoucím 

zaměstnancem a podléhá schválení vedení společnosti.   

  

Plnění plánu dle EBITDA 

EBITDA – společnosti 70 % 

EBITDA – oddělení 30 % 
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7.2 Příklady výpočtu mezd 

7.2.1 Příklad výpočtu mzdy zaměstnanců s tarifní mzdou 

Zaměstnanci bude vyplacena mzda dle tarifní třídy uvedené v tabulce 3. Například 

projektant hodnocen v tarifní třídě 5 dostane k výplatě částku 36 760 Kč plus částku 

přidělenou za osobní hodnocení. Vedoucím zaměstnancem byl hodnocen dle kritérií 

hodnocení podle tabulky 4 „zřetelně překračuje očekávání“, z tohoto hodnocení 

navrhuji přidělit částku osobního hodnocení 16 % ze mzdového tarifu a to je 5 882 Kč.   

Měsíční mzda bude ve výši 42 642 Kč plus mzdové příplatky. K celkové roční mzdě 

náleží čtvrtletní prémie dle hospodářského výsledku jednotlivých zakázek.  

Na obrázku 9 je znázorněna odměna zaměstnance s tarifní mzdou. Základní tarif 

a příplatky ze zákona zaměstnanec musí vždy dostat. Zaměstnanec má povinnost 

dodržovat předpisy bezpečnosti práci (BOZP) a požární ochranu (PO), jakmile udělá 

jakýkoliv prohřešek dojde ke krácení osobního hodnocení, benefitů nebo prémií.  

 

  

Obrázek 9 Schéma tarifní mzdy 
Zdroj: vlastní zpracování 
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7.2.2 Příklad výpočtu mzdy zaměstnanců se smluvní mzdou 

Zaměstnanec v průběhu roku je odměňován smluvní mzdou částkou například 

50 000 Kč.  

Společnost splnila EBITDA na 100 %, pracovní skupina (oddělení, útvar, úsek), kterou 

vede zaměstnanec splnila EBITDA na 90 %. Za neplnění zaměstnanec nemá vliv a je 

hodnocen dle tabulky 7 na 100 %.  

EBITDA společnosti je splněna na 100 %. 

= . =  .  = 0,7   

EBITDA oddělení je splněna na 90 %. 

= . = , . = 0,27   

Nastavený bonus BN = 200 000 Kč 

= . ( + ). = 200 000 . (0,7+0,27) . 1 = 194 000 Kč 

Zaměstnanec dostane k výplatě dle bonusového schéma 194 000 Kč. Celkové roční 

příjmy zaměstnance se smluvní mzdou jsou 794 000 Kč.  

Na obrázku 10 je znázorněno schéma odměny zaměstnanců se smluvní mzdou.  

 
Obrázek 10 Schéma smluvní mzdy 

Zdroj: vlastní zpracování 
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7.3 Nehmotné odměny 

Uznání je jednou z nejvýznamnějších forem nehmotných odměn pracovníků v XY. 

Zaměstnanci jsou pochváleni za svou práci a za to, že svůj úkol splnili dle zadaných 

podmínek. Vyhodnocení probíhá na pravidelných poradách. 

Ve společnosti doporučuji dále používat formu nehmotné odměny ve formě uznání. 

Tuto formu odměny na základě rozhovoru s vedoucím společnosti doporučuji zařadit 

jako součást všech porad, které se uskutečňují každý měsíc a rozšířit o pochvalu 

za úspěšné plnění dílčích cílů.  

V závěru roku je provedeno vyhlášení nejúspěšnějších obchodních zástupců 

a realizačních skupin.  

Společenské ocenění obchodních zástupců a realizačních skupin doporučuji zařadit 

především na vánoční večírek, kde se hodnotí uplynulý rok a vyhodnocuje práce všech 

zaměstnanců. 

Za hodnocení pracovníků zodpovídají vedoucí obchodního úseku, vedoucí inženýringu 

a ředitelé společnosti.  

7.4 Zaměstnanecké výhody 

Ve společnosti XY jsou poskytovány zaměstnanecké výhody, které souvisí přímo 

s výkonem práce, a to služební telefon, služební počítač, služební automobil, pružná 

pracovní doba, práce z domova.  

Na základě provedené analýzy jsem ověřila, že vedení společnosti má záměr způsob 

zaměstnaneckých výhod změnit. Doporučením v mé práci je poskytované výhody 

zachovat a rozšířit o další výhody, které budou součástí motivačního programu. 

Vzhledem k velikosti firmy doporučuji poskytovat zaměstnanecké výhody pro všechny 

zaměstnance. Ke stávajícím zaměstnaneckým výhodám doporučuji zařadit:  

 firemní akce; 

 vzdělávací akce; 

 slevové programy pro zaměstnance; 

 příspěvek na životní a penzijní připojištění. 
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Firemní akce  

Pořádání firemních akcí, jejichž cílem je sblížení zaměstnanců ve společnosti. Jednou 

z akcí může být pořádání vánočního večírku, kde se sejdou všichni zaměstnanci a je 

pro ně vytvořen společný program. Na vánočním večírku ředitelé společnosti 

vyhodnotí uplynulý rok, včetně kladných i záporných hodnot. 

Vzdělávací akce 

Zaměstnanci si mohou vybrat z oblastí, které přispějí ke zvyšování kvalifikace. Školení, 

kurzů a dalších vzdělávacích akcí se mohou zúčastnit 2x do roka.  

Slevové programy pro zaměstnance 

Umožnit zaměstnancům využívat slevy na vybrané výrobky a služby v rámci 

spolupráce s externími firmami například MultiSport karta, wellness pobyty, vstupenky 

na kulturní a společenské akce.  

Příspěvek na životní a penzijní připojištění 

Vyplácet příspěvek na životní nebo penzijní připojištění, pokud zaměstnanec o tento 

příspěvek požádá. Výše příspěvku na penzijní připojištění od zaměstnavatele bude 

500 Kč. Pro zaměstnavatele je tento příspěvek daňově uznatelným nákladem.  

V tabulce 8 je znázorněn rozsah benefitů, které mohou využívat zaměstnanci 

na jednotlivých pozicích. 

Tabulka 8 Poskytované zaměstnanecké výhody 

Vedoucí obchodního 
úseku, úseku inženýringu, 

HIP 
Reprezentanti, projektanti Montážníci 

 služební automobil 
 služební telefon 
 služební notebook 

a tiskárna 
 práce z domova 

(homeoffice) 
 pružná pracovní doba 
 firemní akce 
 vzdělávací akce 
 slevové programy pro 

zaměstnance 
 příspěvek na životní 

a penzijní připojištění 

 firemní akce 
 vzdělávací akce 
 slevové programy pro 

zaměstnance 
 příspěvek na životní 

a penzijní připojištění 
 služební telefon 
 služební notebook 

a tiskárna 

 firemní akce 
 vzdělávací akce 
 slevové programy pro 

zaměstnance 
 příspěvek na životní 

a penzijní připojištění 

Zdroj: vlastní zpracování  



 52 

Závěr 
Mít nastavený kvalitní systém odměňování v organizaci je důležité. Organizace musí 

vyvíjet a stále zdokonalovat odměňovací systém, jelikož nároky společnosti jsou 

neustále proměnlivé a odměna je pro člověka značný faktor, který ho hodně ovlivní.  

Cílem bakalářské práce bylo analyzovat systém odměňování zaměstnanců ve vybrané 

společnosti XY a navrhnout vhodná doporučení, které povedou ke zlepšení 

současného stavu. Práce byla rozdělena na dvě části.  

V teoretické části byly popsány základní pojmy spojené s odměňováním, jako je rozdíl 

mezi mzdou, platem a odměnou. Dále je v práci popsána tarifní mzda, vymezené 

mzdové formy a popsány zaměstnanecké výhody. Dále se teoretická část zabývala 

motivací zaměstnanců a hodnocením jejich práce.  

Praktická část se týkala společnosti XY, která se zaměřuje se na oblast průmyslové 

automatizace a dodávek zařízení pro technologické celky. Informace o způsobu 

odměňování jsem získala na základě strukturovaného rozhovoru s vedením 

společnosti a následně jsem provedla analýzu odměňování. Zjišťovala jsem rozsah 

poskytovaných benefitů, příplatků a stávající způsob hodnocení a motivaci 

zaměstnanců. 

Na základě zjištěných informací jsem v mé práci vytvořila řadu doporučení ke zlepšení. 

Klíčovou úpravou je zpracování podkladů na vytvoření metodiky pro odměňování 

zaměstnanců a poskytování zaměstnaneckých benefitů. Součástí dalšího zpracování 

je zavedení odměny dle bonusového schématu. Stávající způsob jednorázové odměny 

na konci roku doporučuji rozdělit na čtvrtletní prémie. Formu hodnocení zaměstnanců 

navrhuji hodnotit formou osobního ohodnocení. Je to způsob, jak zaměstnance rozlišit 

na základě individuálních schopností a přínosu pro pracovní kolektiv. Pro vyšší 

motivaci zaměstnanců stávající rozsah poskytovaného příplatku doporučuji 

dobrovolně ze strany společnosti zvýšit nad rámec stanovení zákoníkem práce.   

Zadání bakalářské práce jsem splnila, provedla jsem analýzu ve společnosti XY 

a nalezla rezervy ve způsobu odměňování a motivaci zaměstnanců. Mnou navrhované 

řešení je dobře využitelné pro zpracování metodiky ve společnosti XY a zároveň bere 

v potaz neustálý vývoj na trhu práce.  

Pro společnost je důležité udržet vysoce kvalifikované a motivované lidi. U společnosti 

je reálné tento návrh na doporučení zavést v horizontu jednoho roku. 
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