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Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá systémem odměňování pracovníků v Zemědělském družstvu 

Klučov – Lhota a návrhem změn v této oblasti. V praktické části jsou vymezeny základní 

pojmy týkající se odměňování. Následně je zpracována analýza současného stavu jak 

v družstvu, tak i v jeho okolí. Výstupem celého zkoumání je SWOT analýza, na základě 

které jsou navrženy změny v oblasti odměňování zaměstnanců. Účelem těchto změn je 

zvýšit spokojenost zaměstnanců a stabilizovat personální situaci družstva. 

 

Abstract 

The dissertation deals with the employee remuneration system in the Agricultural 

cooperative Klučov – Lhota and the proposal of changes in this area. In the practical part, 

basic terms regarding remuneration are considered. Then an analysis of the current state 

both in the cooperative and in its surroundings is processed. The outcome of the whole 

study is a SWOT analysis, on the basis of which changes are proposed in the area of the 

remuneration of employees. The aims of these changes are to increase the welfare of the 

employees and to stabilize the personnel situation of the cooperative. 

 

 

 

Klíčová slova 

Odměňování pracovníků, zaměstnanec, zaměstnavatel, mzda, celková odměna, 

zaměstnanecké benefity, zemědělské družstvo. 
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ÚVOD 

Tato diplomová práce se zabývá problematikou odměňování pracovníků a návrhů změn. 

Problematika odměňování nebývá často v popředí priorit zaměstnavatelů, přitom kvalitní, 

stálí, loajální a spokojení pracovníci bývají základem úspěchu v hospodaření.  

V rámci této práce jsem spolupracovala se Zemědělským družstvem Klučov - Lhota, které 

provozuje svoji činnost v kraji Vysočina, konkrétně na Třebíčsku.  Jedná se o klasický 

typ družstva, které začalo postupně vznikat spojováním majetku a společným 

hospodařením už v 50. letech 20. století. Postupně se pak začali spojovat hospodáři 

z okolních vesnic Lipník, Klučov, Dolní Vilémovice a Ostašov, až vzniklo družstvo 

v podobě, v jaké je dnes. 

Družstvo se zabývá především pěstováním plodin, jako je kukuřice, řepka olejka, pšenice 

a žito, a chovem hovězího dobytka. Funguje zde družstevní kuchyně, kde se stravují 

zaměstnanci družstva i okolních zaměstnavatelů, obědy jsou také rozváženy do okolních 

vesnic. Družstvo také prodává elektrickou energii vyrobenou vlastní bioplynovou stanicí. 

Téměř všechnu opravárenskou činnost v družstvu vykonávají pracovníci zaměstnaní 

v dílně.   

V současné době je v družstvu zaměstnáno 47 pracovníků, z nichž většina bydlí 

v okolních vesnicích družstva. Někteří ze zaměstnanců zde pracují většinu svého 

produktivního života a mají v družstvu i část svého majetku. Určití pracovníci mají 

k družstvu navíc bližší vztah, protože zde pracovali i jejich rodiče nebo prarodiče.  

Součástí této práce je teoretická část, analýza současného stavu, vlastní návrhy a jejich 

ekonomické zhodnocení. V teoretické části je vymezena problematika odměňování 

z dostupné literatury. Následně je provedena analýza současného stavu, kde jsou uvedeny 

základní informace o družstvu, analýza „7S“, výsledky dotazníkového šetření, připojeny 

jsou poznatky získané z řízeného rozhovoru s vedením družstva a analýza okolí družstva. 

Výsledky jednotlivého zkoumání a analýz jsou shrnuty prostřednictvím SWOT analýzy, 

na kterou poté navázaly návrhy změn. Tyto návrhy jsou stanoveny tak, aby umocňovaly 

silné stránky a využívaly příležitostí družstva a naopak eliminovali slabé stránky a hrozby 

družstva. Všechny tyto návrhy jsou navíc ekonomicky zhodnoceny.  
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Cílem této práce je zhodnocení současného stavu v družstvu i v jeho okolí a navrhnout 

změny tak, aby byla zvýšena spokojenost pracovníků. 



14 

 

CÍL PRÁCE A METODY ZPRACOVÁNÍ 

V této části jsou vymezeny cíle práce a metody, které byly použity. 

 

Cíl 

Hlavním cílem diplomové práce je návrh změn v oblasti systému odměňování pracovníků 

Zemědělského družstva Klučov - Lhota. Změny budou navrženy tak, aby vedly 

ke zvýšení výkonnosti, spokojenosti a stabilizaci zaměstnanců. Stávající systém 

odměňování je zakotven v kolektivní smlouvě, jejích přílohách a dalších dokumentech. 

Navržené změny budou vycházet z výsledků SWOT analýzy tak, aby vyhovovaly 

zaměstnancům vybraného družstva.  

Jedním z dílčích cílů práce je zmapování teoretických východisek pomocí faktografické 

rešerše. Dalšími dílčími cíli práce je analýza vnitřních a vnějších vlivů na systém 

odměňování. Analýza vnitřních vlivů je zkoumána prostřednictvím analýzy ekonomické 

situace družstva a analýzy „7S“. Analýza vnějších vlivů je zpracována pomocí Porterova 

modelu pěti sil, analýzy trhu práce a mzdového šetření. Posledním dílčím cílem je 

výzkum spokojenosti zaměstnanců se systémem odměňování, který byl zpracován 

pomocí dotazníkového šetření a řízeného rozhovoru. 

 

Metody  

V rámci této diplomové práce bylo využito hned několik metod. Nejprve byla zpracována 

faktografická rešerše, následně jsou uvedeny základní informace o družstvu, analýza 

současné ekonomické situace a analýza „7S“. Údaje pro tyto metody byly získány pomocí 

dotazování a pozorování, z kolektivní smlouvy, dalších interních dokumentů družstva a 

z účetních výkazů. V rámci družstva byla provedena analýza spokojenosti zaměstnanců, 

při které bylo použito dotazníkového šetření. Následně byl proveden řízený rozhovor 

s vedením družstva. Součástí práce je i Porterův model pěti sil a analýza trhu práce, kde 

byly použity informace dostupné především na webových stránkách Českého 

statistického úřadu a Úřadu práce. Některá potřebná data byla získána na Úřadu práce 

v Třebíči prostřednictvím osobní schůzky. Celkové zhodnocení výstupů zjištěných 
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pomocí jednotlivých analýz bylo provedeno v rámci SWOT analýzy. Na základě 

výsledků SWOT analýzy následně došlo k navržení určitých změn tak, aby se zvýšila 

spokojenost pracovníků a jejich stabilizace v družstvu. Tyto změny byly následně 

ekonomicky zhodnoceny. 

 

Faktografická rešerše 

Jedná se o souhrn faktografických informací, které jsou vybrány podle věcných nebo 

formálních hledisek, přičemž tato hlediska odpovídají rešeršnímu dotazu. Rešerše může 

být retrospektivní nebo průběžná. Retrospektivní rešerše je zpracována jednorázově 

v určitém časovém období tak, aby došlo k určitému poznání ve zkoumaném oboru. 

Průběžná rešerše se zpracovává opakovaně pro jeden rešeršní dotaz. Pomocí této rešerše 

se pravidelně sledují novinky v dané oblasti (1).  

 

Analýza „7S“  

 Model 7S patří mezi strategické modely řízení vývoje společnosti. Využívá se například 

k hodnocení jednotlivých částí společnosti, na základě kterého potom dochází k dalšímu 

vývoji těchto částí. Tento model lze využít i při strategickém auditu společnosti, 

strategickém řízení a při řízení změn ve společnosti. Rozsáhlost této analýzy může být 

její výhodou i nevýhodou, pohlíží na veškeré aspekty, které společnost ovlivňují (2). 

Principem této metody je hledání odpovědí na jednotlivé části analýzy. Jedná se o sedm 

bodů, které se dělí do dvou skupin. První skupina je tvořena tzv. tvrdými S, kam patří 

strategie, systém a struktura společnosti. Druhá skupina vymezuje tzv. měkká S, patří sem 

sdílené hodnoty, schopnosti, skupina a styl společnosti. Všech těchto sedm bodů analýzy 

se vzájemně ovlivňuje, je tedy složité měnit některou z částí v zaběhlé společnosti (2). 

 

Dotazníkové šetření 

Dotazníkové šetření je snadná a rychlá metoda k nalezení odpovědí na kladené otázky. 

Tuto metodu lze použít při šetření v různě velkých společnostech nebo u různě velkého 

počtu dotazovaných osob. Pro zjištění správných údajů je nutné při tvorbě dotazníku klást 
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správné otázky. Špatně navržené otázky v průzkumu mohou vyústit v negativní nebo 

mylně pozitivní data, nerelevantní data, mohou vytvořit falešné perspektivy a výsledek je 

kontraproduktivní (3).  

Hlavním faktorem dotazníkového šetření je, aby otázky byly napsány srozumitelně a 

česky správně a bez pravopisných chyb, aby respondenti správně pochopili kladené 

otázky. Není vhodné používat problematická slova, která si každý může vyložit jinak. 

Jedná se o slova jako občas, často, málo, někdy apod. Důležité také je neomezovat 

odpovídající a dát jim na výběr z více možností. Je dobré se vyhnout sugestivním, 

negativním nebo citlivým otázkám. Sugestivní otázky vsugerují respondentovi odpověď, 

kterou má vybrat. Negace na dotazované nepůsobí dobře a v některých případech může 

snížit i srozumitelnost položené otázky. Respondenti nejsou příliš ochotni odpovídat na 

citlivé otázky, proto je dobré se jim vyhnout nebo je upravit použitím intervalů či 

jednotlivých možností (3). 

 

Řízený rozhovor 

Jedná se o jednu z technik sběru dat v rámci určitého výzkumu, kdy tazatel klade otázky 

a respondent je zodpovídá. Odpovědi jsou následně zaznamenány. V rámci řízeného 

rozhovoru musí být jasné, kdo je respondent. Výhodou rozhovoru je, že se jedná 

o komfortnější metodu, než je obyčejný dotazník. Nevýhodou naopak může být, že 

respondent není anonymní (4).   

 

Porterův model pěti sil 

Tento model se řadí mezi základní analytické nástroje strategické práce. Základ tohoto 

modelu vychází z analýzy trhu, chování spotřebitele a firmy. Jedná se o analýzu odvětví 

a rizik zkoumající pět prvků. „Podstatou této metody je prognózování vývoje konkurenční 

situace ve zkoumaném odvětví na základě odhadu možného chování následujících 

subjektů a objektů působících na daném trhu a rizika hrozícího podniku“ ze strany 

stávající a potencionální konkurence, dodavatelů, odběratelů a substitutů (4, 5).  
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Analýza pěti konkurenčních sil ukazuje potencionální ziskovost v odvětví, možný růst 

nebo naopak hrozby. Cílem analýzy je mít přehled o konkurenčních silách v daném 

odvětví, mít možnost minimalizovat vliv konkurence a najít nové příležitosti na trhu. 

Důležité je na základě výsledků této analýzy včas přijmout rozhodnutí o změně (4, 5). 

 

Analýza trhu práce 

Součástí analýzy trhu práce je analýza vývoje obyvatelstva a to z pohledu věku a počtu 

ekonomicky aktivních osob. Dále také analýza zaměstnanosti a nezaměstnanosti, jejíž 

součástí je i nabídka a poptávka na trhu práce. V rámci analýzy trhu práce lze provést 

i analýzu tržních sazeb. Jedná se o „shromažďování a porovnávání údajů o peněžních 

odměnách a zaměstnaneckých výhodách nabízených u podobných pracovních míst 

v jiných organizacích“. Analýza tržních sazeb je prováděna pomocí šetření zkoumajících 

publikované údaje z různých zdrojů (6, s. 197). 

Součástí analýzy trhu práce je i šetření v oblasti dotací na zaměstnance. Jedná se 

o dostupné dotace, které lze obdržet prostřednictvím Úřadu práce ČR nebo fondů 

Evropské unie. V rámci této analýzy jsou zkoumány i legislativní změny, které jsou 

v platnosti od počátku sledovaného období. Jedná se o legislativní změny především 

z oblasti zaměstnávání a odměňování pracovníků. Aby jednotlivé části analýzy měli 

co nejvyšší vypovídací schopnost, je vhodné provést každou část analýzy pro celou 

Českou republiku, kraj Vysočina, okres Třebíč a podle klasifikace CZ-NACE.  

 

SWOT analýza  

Jedná se o univerzální analytickou techniku, která je používaná pro hodnocení vnitřních 

a vnějších faktorů. Tyto faktory ovlivňují úspěšnost celé organizace nebo vybraného 

záměru. Jedná se o nejčastěji používanou analytickou techniku. Nejčastěji se tato metoda 

používá jako situační analýza při strategickém řízení a marketingu (4).  

Podstatou této analýzy je identifikovat silné a slabé stránky organizace, příležitosti 

a hrozby plynoucí z okolí. Cílem analýzy je zjištěné slabé stránky společnosti omezit a 

podpořit silné stránky. Společnost by měla využít nalezené příležitosti, znát hrozby 

a snažit se jim předcházet (4). 
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA  

V této části diplomové práce jsou definovány základní oblasti a pojmy týkající se celé 

práce. 

 

1.1 Základní pojmy z oblasti odměňování 

V rámci základních pojmů jsou vymezeny termíny, jako je mzda, pracovní poměr, 

zaměstnanec a zaměstnavatel. 

 

1.1.1 Mzda 

Mzda je odměna za vykonanou práci v rámci pracovního poměru, která je vyplácena 

zpětně ve výplatním termínu.  Podmínky vyplácení mzdy a výši minimální mzdy upravuje 

zákoník práce. Mezi složky mzdy patří pevná složka, pohyblivá složka (prémie, odměny), 

příplatky a náhrady, případně dávky nemocenského pojištění nebo další plnění (7).  

Mzda má několik forem. Jedná se o: 

 Časovou mzdu – lze jí říkat i základní. Je vymezena hodinově, týdně nebo 

měsíčně. Pracovníkovi náleží mzda podle odpracovaných hodin. Časovou mzdu 

lze vypočítat tak, že se vynásobí počet odpracovaných jednotek času a hodinová 

sazba mzdového tarifu. „Mzdový tarif je sazba v korunách za odpracovanou 

hodinu nebo je možné jej vyjádřit v paušální částce za měsíc.“ Zaměstnavatel by 

měl mít snahu o spravedlivé odměňování, aby zaměstnanci pracovali kvalitně a 

spolehlivě.  

 Úkolovou mzdu – jedná se o nejjednodušší a nejpoužívanější forma mzdy. 

Pracovník dostává mzdu v určité výši za odvedení určitého výkonu. Používá se 

u pracovníků, u kterých odměna závisí na skutečném provedení úkolu. 

Při výpočtu úkolové mzdy je nutné znát výkonovou normu času nebo množstevní 

a hodinový mzdový tarif. 

 Podílovou mzdu – lze jí také říkat provizní mzda. Mzda pracovníka je zcela nebo 

z části závislá na prodaném množství. Nevýhodou tohoto způsobu odměňování 

jsou faktory, které pracovník nemůže ovlivnit, může se jednat o počasí, 
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konkurenci, preferenci zákazníků apod. Výhodou je přímý vztah odměny a 

výkonu. 

 Kombinovanou mzdu – používá se u provozní mzdy, kdy má zaměstnanec pevnou 

a pohyblivou složku mzdy. Pevná složka je stanovena bez ohledu na určitý výkon, 

pohyblivá má vazbu k výkonu (8, s. 104 – 105).  

 

1.1.2 Pracovní poměr 

Pracovní poměr vzniká na základě uzavření pracovní smlouvy mezi zaměstnavatelem a 

zaměstnancem. Obsah pracovní smlouvy je upraven v zákoníku práce. Pracovní poměr 

lze uzavřít na dobu určitou nebo neurčitou (9).  

Pracovní poměr na dobu určitou nesmí být delší než tři roky ode dne vzniku pracovního 

poměru. Tento pracovní poměr může být opakován maximálně dvakrát u jednoho 

zaměstnance. Po uplynutí lhůty tří let od skončení předchozího pracovního poměru, může 

být znovu uzavřen pracovní poměr na dobu určitou.(10, §39) 

Na začátku pracovního poměru se většinou stanovuje zkušební doba, která trvá 

maximálně tři měsíce a u vedoucích pracovníků maximálně šest měsíců. V rámci 

zkušební lhůty mohou obě strany ukončit pracovní poměr bez udání důvodu. Ukončení 

pracovního poměru je možné uplynutím sjednané doby, v případě pracovního poměru 

na dobu neurčitou výpovědí nebo dohodou o rozvázání pracovního poměru (9). 

 

1.1.3 Zaměstnanec 

Zaměstnanec je ten, kdo je v pracovněprávním poměru se svým zaměstnavatelem. 

Zaměstnancem se může stát osoba, která dosáhla minimálního věku 15 let a ukončila 

povinnou školní docházku. Zaměstnanec má povinnost vykonávat práci příslušnou jeho 

pracovnímu poměru, za kterou mu náleží odměna ve formě mzdy nebo platu (11). 
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1.1.4 Zaměstnavatel 

Zaměstnavatel je fyzická nebo právnická osoba, která uzavřela pracovněprávní vztah se 

svým zaměstnancem. Povinností zaměstnavatele je vyplácet zaměstnanci mzdu nebo plat 

za odvedenou práci (11).  

 

1.2 Odměňování pracovníků 

Odměňování v oblasti řízení lidských zdrojů nezahrnuje pouze plat, mzdu nebo jinou 

formu peněžní odměny, která pracovníkovi náleží za vykonanou práci. V moderním 

pojetí je oblast odměňování daleko širší. Zahrnuje uznání, pochvaly, povýšení a 

zaměstnanecké výhody, které organizace poskytuje pracovníkovi z titulu 

pracovněprávního vztahu, bez ohledu na pracovní výkon. Odměny mohou být věci nebo 

okolnosti, kterou nejsou samozřejmé, například přidělení určitého stroje nebo zařízení, 

vybavení kanceláře, zařazení na pracovišti, vzdělávání poskytované organizací a 

podobně.  Kromě těchto hmotných vnějších odměn se stále více využívají i nehmotné 

vnitřní odměny. Nehmotné odměny souvisejí se spokojeností zaměstnance, s radostí a 

příjemnými pocity z práce, z pocitů úspěšnosti a užitečnosti, z postavení nebo dosahování 

pracovních cílů. Tyto nehmotné odměny závisí na osobnosti pracovníka, jeho zájmech, 

hodnotách a potřebách. Veškeré tyto odměny tvoří „celkovou odměnu“ (12, s. 283 - 284). 

 

1.2.1 Úkoly odměňování 

Odměňování jako takové má za úkol přilákat kvalitní pracovníky v požadovaném počtu 

a stabilizovat aktuální žádoucí pracovníky. Odměňuje zaměstnance za dosažené 

výsledky, za jejich zkušenosti, dovednosti a loajalitu. V případě ziskových organizací 

napomáhá odměňování ke konkurenceschopnému postavení na trhu. Sytém odměňování 

by měl být akceptován pracovníky, motivovat je, vést je k co nejlepším pracovním 

výsledkům a poskytovat příležitost k realizaci rozumných aspirací. Odměňování by mělo 

stimulovat pracovníky ke zlepšení kvalifikace a schopností. Systém odměňování musí 

souhlasit s právními normami a podporovat veřejné zájmy. Systém odměňování, s tím 

související náklady a časová náročnost musí být přiměřené vzhledem k možnostem 
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organizace. Odměňování by mělo zajistit, aby byly náklady práce vhodně kontrolovány, 

především s ohledem na ostatní náklady a příjmy (12, s. 285). 

 

1.2.2 Systém odměňování 

V oblasti odměňování stojí proti sobě organizace a zaměstnanec, přičemž obě strany mají 

své potřeby, schopnosti, zájmy a ochotu přinášet oběti. O odměně, její velikosti a podobě 

však nerozhodují pouze zaměstnanci a zaměstnavatelé, ale také jejich zájmy, vzájemný 

vztah nebo síla postavení. Velkou roli zde také hrají i vnější faktory (12, s. 286). 

V rámci úvah o odměňování je dobré nastolit a odpovědět následující otázky: 

 „Čeho potřebuje organizace dosáhnout svým systémem odměn? 

 Jaký význam pro pracovníky mají různé možnosti odměn (šíře nabídky odměn, 

typy odměn)? 

 Které vnější faktory ovlivňují odměňování v organizaci?“ (12, s. 286). 

Organizace vyžaduje, aby zaměstnanci byly schopni realizovat cíle zaměstnavatele. 

Potřebuje vytvořit určité konkurenční výhody při získávání pracovníků, udržet si 

pracovníky, být konkurenceschopná v oblasti produktivity, kvality produkce, úrovně 

flexibility a kreativity. Pracovníci vyžadují uspokojení svých potřeb, určitou sociální 

jistotu, perspektivu a životní stabilitu. Zároveň potřebují mít možnost budoucího výdělku, 

možnost seberealizace, spravedlivého odměňování a pozitivních vztahů na pracovišti. 

Vnější faktory ovlivňují postavení zaměstnavatele i zaměstnance na trhu. Mezi vnější 

faktory patří populační vývoj, aktuální situace na trhu práce, profesní a kvalifikační 

struktura pracovní síly, úroveň zdanění, politická situace a životní styl. Také záleží 

na úrovni odměňování u konkurenčního zaměstnavatele, v odvětví, ve státě, v regionu 

apod. (12, s. 286-287).  

Dále se pak zvažují konkrétní otázky týkající se odměňování v dané organizaci. Jedná se 

o úroveň mezd/platů, vnitřní strukturu mezd/platů, placení jednotlivců, odměňování 

za výsledky nebo odpracovaný čas a zvláštní odměňování manažerů a specialistů. Také 

se řeší otázky zaměstnaneckých výhod a příplatků, řízení a kontrolování mezd/platů a 

výběr jednotlivých typů odměn, případně formování systému odměňování. Řešení těchto 
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otázek by mělo vést k efektivnímu odměňování, které bude mít motivační účinek, bude 

nápomocný při získávání a udržení pracovníků (12, s. 287). 

  

1.2.3 Prvky systému odměňování 

Jednotlivé prvky systému odměňování a jejich vzájemné vazby jsou zobrazeny 

na následujícím obrázku (6, s. 24).  

 

Obrázek č.  1: Prvky systému odměňování 

 (Zdroj: 6, s. 24) 
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Hlavním východiskem systému odměňování je podniková strategie, která stanovuje 

podnikové cíle a hnací síly podnikání. Mezi nejčastější hnací síly podnikání patří vysoký 

výkon, produktivita, ziskovost, kvalita, inovace, služba zákazníků nebo poměr ceny a 

nákladů. Z analýzy hnacích sil podnikání vyplývá strategie odměňování, která definuje 

dlouhodobé záměry společnosti. Mezi tyto dlouhodobé záměry patří mzdová struktura, 

zaměstnanecké výhody nebo zvýšení oddanosti a angažovanosti v rámci celkové odměny 

(6, s. 25). 

 

1.3 Souvislosti a podmínky řízení odměňování 

Řízení odměňování je závislé na podmínkách vnitřního a vnějšího prostředí. Přístup 

k odměňování se velmi liší a nelze žádný z nich označit za univerzální nebo 

nejefektivnější (6, s. 33).  

 

1.3.1 Vnitřní prostředí 

„Politika a praxe odměňování bude ovlivněna charakteristikami organizace z hlediska 

jejího účelu, výrobků a služeb, procesů, sektoru“ a kultury, kterou ovlivňují další faktory 

(6, s. 33). 

Podniková kultura 

Podniková kultura má jeden z největších vlivů na politiku a praxi řízení odměňování. 

Kultura organizace je tvořena sdílenými hodnotami, postoji, domněnkami a normami. 

Pozitivní kultura vytváří přívětivé prostředí pro zlepšování pracovních výkonů a určité 

změny. Může určitým způsobem formovat chování ve společnosti, protože ukazuje určitá 

očekávání (6, s. 33). 

Podniková organizace 

 Jedná se o různé druhy podnikové organizace, například výroba, ziskové nebo neziskové 

služby, vzdělávání, služby veřejného sektoru a podobně. Tímto je ovlivněn i typ lidí, kteří 

budou zaměstnáni v dané společnosti. Strategie odměňování je ovlivněna především 

povahou jednotlivých druhů organizací (6, s. 35). 
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Technika a technologie 

Technologie a technika mají velký vliv na společnost, a to především na to, jak bude práce 

řízena, organizována a vykonávána. Nové technologie a techniky s sebou přinášejí někdy 

i vážné změny systémů a procesů (6, s. 35). 

Lidé 

Typ pracovníků a jejich přístupu k odměňování je závislý na typu podniku, technice a 

technologii. Společnosti májí v úmyslu získat konkurenční výhodu v oblasti zaměstnanců, 

snaží se získat lepší a kvalitnější pracovníky než jaké mají konkurenční organizace. Cílem 

společnosti je získat, udržet, vzdělávat a motivovat pracovníky se zvláštními schopnostmi 

(6, s. 36). 

Podniková strategie 

Na podnikové strategii je přímo závislá strategie odměňování. Spojení strategií pozitivně 

ovlivňuje vnitřní soulad společnosti. Důležité je, že strategie týkající se pracovníků není 

záležitostí pouze personálního oddělení, jedná se o odpovědnost celé organizace (6, s. 36). 

Hledisko pracovníků 

V rámci řízení odměňování by se mělo přihlížet k očekávání a potřebám pracovníků 

společnosti. Také je potřeba zvážit názory a potřeby dalších stran, jako jsou vlastníci, 

vláda, orgány místní správy, správci majetku apod. (6, s. 36-37). 

 

1.3.2 Vnější prostředí 

„Vnější prostředí v podobě globalizace, narůstající konkurence, vládních intervencí, 

scény kolektivních pracovních vztahů a charakteristik sektoru, kam organizace spadá – 

to všechno může ovlivnit politiku a praxi odměňování“. (6, s. 37). 

Globalizace 

Globalizace vyžaduje od společnosti, aby vysílala lidi, nápady produkty nebo informace 

do celého světa v zájmu uspokojování potřeb. Jedná se o vysílání pracovníků 

manažerských a vyšších pracovních pozic, ale i běžných zaměstnanců (6, s. 37). 
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Trendy v zaměstnávání lidí 

V současnosti se zvyšuje poptávka po pracovnících se speciálními dovednostmi a 

vzděláním, po manažerech a specialistech, pracovnících se znalostmi a informacemi, 

kancelářském personálu, pracovnících zabezpečujících služby pro zákazníky a 

kvalifikovaných manuálních pracovnících. Zvyšující se poptávka společně s nízkou 

mírou nezaměstnanosti a malou kvalifikací osob velmi ovlivňuje strategii odměňování 

(6, s. 37). 

Trendy v populačním vývoji 

Jedná se o jeden z nejdůležitějších faktorů, se kterým se v rámci strategie odměňování 

musí počítat. V současné době se snižuje porodnost i úmrtnost a prodlužuje se délka 

lidského života (6, s. 37-38). 

Tržní mzdové sazby 

„Vnější prostředí má velký vliv na mzdové sazby a revize a úpravy mezd a platů 

v organizacích. Organizace musejí brát v úvahu úrovně a pohyby tržních nebo 

běžných sazeb, chtějí-li, aby byla jejich peněžní odměna konkurenceschopná. 

Některé organizace jsou ovlivňovány celostátními dohodami.“ (6, s. 38). 

Další vlivy vnějšího prostředí 

Mezi další vlivy vnějšího prostředí patří vztahy vyplývající z kolektivních pracovních 

smluv, nařízení vlády a dění v oblasti místní správy. Specifickou oblastí je také 

dobrovolný nebo neziskový sektor (6, s. 39-40). 

 

1.4 Celková odměna 

„Podle definice Manuse a Grahama (2003) celková odměna obsahuje všechny typy 

odměn – nepřímých i přímých, vnitřních i vnějších“. Celková odměna spojuje dva typy 

odměn, jedná se o transakční a relační (vztahové) odměny. Transakční odměny jsou 

hmotné odměny, týkající se zaměstnaneckých výhod a peněžních odměn, které plynou 
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ze vztahu mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Relační odměny jsou nehmotné 

povahy, jedná se o vzdělávání, rozvoj, zkušenosti a zážitky z práce (6, s. 42). 

Tabulka č.  1: Složky celkové odměny 

 (Zdroj: Vlastní zpracování dle: 6, s. 42) 

 

 

 

 

 

1.4.1 Význam celkové odměny 

Pojetí celkové odměny znamená něco víc než jen finanční ohodnocení. Strategie celkové 

odměny může být rozhodující při řešení situace získávání a stabilizace pracovníků. Může 

se také jednat o určitý nástroj ovlivňování chování. Jedná se o koncept „vytváření 

zábavného, podnětného a posilujícího pracovního prostředí, v němž jsou lidé schopni 

využívat svých schopností k vykonávání smysluplné práce, za niž se jim dostává uznání a 

které je pravděpodobně nejjistějším způsobem zvyšování motivace a pracovního výkonu“. 

Vytváření takového prostředí bývá však obtížnější a náročnější na čas než používání 

prostých mzdových a platových nástrojů (6, s. 43). 

 

1.4.2 Výhody celkové odměny 

Výhodami celkové odměny jsou:  

 Větší vliv (hlubší a dlouhodobější vliv na loajálnost a motivaci lidí), 

 zlepšení zaměstnaneckých vztahů (koncepce celkové odměny využívají relační a 

transakční odměny, pracovníky ovlivňují ve více pozitivním směru), 

 flexibilita v uspokojování individuálních potřeb (relační odměny odpovídají 

individuálním potřebám zaměstnanců, pak mohou vytvořit silnější pouto 

s organizací), 

 úspěch ve válce o talenty (relační odměny vytváří pozitivní psychologickou 

smlouvu, což může zaměstnavatele na trhu práce výrazně odlišit od ostatních. 

Transakční odměny - 

hmotná odměna 

Základní mzda/plat 

C
el

k
o
v
á
 o

d
m

ěn
a

 

Zásluhová odměna 

Zaměstnanecké výhody 

Relační (vztahové) 

odměny - nepeněžní 

odměna 

Vzdělávání a rozvoj 

Zkušenosti  

Zážitky z práce 
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Zaměstnavatel se tak stává více atraktivním a tím přitahuje a udržuje si 

talentované a kvalitní zaměstnance) (6, s. 43-44). 

 

1.4.3 Model celkové odměny 

Celková odměna a její jednotlivé složky jsou zobrazeny v následující tabulce (6, s. 44). 

Tabulka č.  2: Model celkové odměny 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 6, s. 44) 

 Transakční odměny (hmotné)  
 Peněžní odměny Zaměstnanecké výhody  

In
d

iv
id

u
ál

n
í 

základní mzda, plat, zásluhová 
odměna, peněžní bonusy, akcie a 
podíly na zisku, dlouhodobé 
pobídky 

dovolená, zdravotní péče, 
flexibilita, penze a jiné funkční 
výhody 

Sp
o

lečn
é vzdělávání a výcvik, učení se na 

pracovišti, rozvoj kariéry a řízení 
pracovního výkonu 

základní hodnoty organizace, styl a 
kvalita vedení, uznání a úspěch, 
právo na vyjádření, kvalita 
pracovního života, rovnováha mezi 
pracovním a mimopracovním 
životem, řízení talentů, 
odpovědnost, autonomie, 
smysluplná práce  

 Vzdělávání a rozvoj Pracovní prostředí  

 Relační odměny (nehmotné)  
 

 

1.4.4 Transakční odměny 

Mezi transakční (hmotné) odměny patří peněžní odměny a zaměstnanecké výhody 

(13, s. 518). 

Základní peněžní odměna 

„Základní sazba je množství peněz (plat nebo mzda), které tvoří sazba (tarif) za určitou 

práci nebo pracovní místo.“ Základní sazba se může lišit podle úrovně práce nebo úrovně 

požadovaných dovedností. Základní odměna za určité pracovní místo odráží jisté vnitřní 

a vnější faktory. Vnitřní faktory se měří pomocí některých norem hodnocení práce, 
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naopak vnější faktory odráží situaci na trhu práce. Peněžní odměna také může být 

dohodnuta v rámci kolektivního jednání s odborovými svazy a individuálními dohodami 

(13, s. 518). 

Základní mzdu nebo plat lze vyjádřiv jako roční, měsíční, týdenní a hodinovou sazbu. 

V případě manuálních profesí se jedná o časovou mzdu. K základní mzdě se v případě 

potřeby přičítají příplatky za práci přesčas, za práci ve svátcích a dnech pracovního klidu 

nebo za práci ve směnách a podobně (13, s. 518). 

Zásluhová mzda/plat 

Další poskytovanou odměnou je ta, která se vztahuje k pracovnímu výkonu, schopnostem, 

dovednostem, zkušenostem a přínosu. Zásluhovou odměnu lze provázat se základní 

odměnou. Pokud nedojde k provázání zásluhové odměny se základní odměnou, jedná se 

o proměnlivé peněžní odměny (13, s. 519). 

Zaměstnanecké výhody  

Zaměstnaneckou výhodou může být penze, úhrada pojistného, nemocenské dávky, 

využívání služebního automobilu a další funkční výhody. Jsou to odměny, které se 

poskytují navíc k různým formám odměn (13, s. 519). 

 

1.4.5 Relační odměny 

Mezi relační (nehmotné) odměny patří pracovní prostředí, vzdělávání a rozvoj 

zaměstnanců (13, s. 519). 

Řízení pracovního výkonu 

„Proces řízení pracovního výkonu definuje očekávání týkající se individuálního výkonu 

a přínosu, posuzuje pracovní výkon na základě těchto očekávání, poskytuje pravidelnou 

konstruktivní zpětnou vazbu a vyúsťují do dohodnutých plánů zlepšování pracovního 

výkonu, vzdělávání a osobního rozvoje.“ Jedná se o nástroj nepeněžité motivace a 

podklad pro udělení zásluhové peněžní odměny (13, s 519). 
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Nepeněžité odměny 

Jedná se o odměny, které neobsahují žádné finanční platby. Vyplývají z výkonu práce a 

přinášejí pocit úspěšnosti, uznání, autonomie, prostor pro využití a rozvoj dovedností. 

Mezi nepeněžité odměny patří také vzdělávání a určité příležitosti k rozvoji zaměstnanců 

(13, s. 519). 
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2 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

Analýza současného stavu uvádí základní informace o družstvu a jeho historii. Jsou zde 

také uvedeny informace o současné ekonomické situaci v družstvu. Součástí této analýzy 

je i analýza „7S“, dotazníkové šetření mezi pracovníky družstva a řízený rozhovor s jeho 

vedením, Porterův model pěti sil, analýza trhu práce a SWOT analýza. 

 

2.1 Základní informace o společnosti 

Název společnosti: ZD Klučov – Lhota. 

Právní forma podnikání: družstvo. 

Sídlo společnosti: Klučov 52, 675 52 Lipník. 

IČ: 00139807.  

Datum vzniku: 17. června 1961 (14). 

 

Předmět podnikání:  

 Hostinská činnost. 

 Zemědělský podnikatel. 

 Zámečnictví, nástrojářství. 

 Opravy silničních vozidel. 

 Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů. 

 Kovářství, podkovářství. 

 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. 

 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními 

soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny 

k přepravě zvířat nebo věcí. 

 Výroba a prodej elektrické energie a tepelné energie (14). 

 

Zapisovaný základní kapitál: 8 100 000 Kč. 

Počet zaměstnanců (k 31. 12. 2017): 47.  

Výnosy (k 31. 12. 2017): 80 209 000 Kč (14). 
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Klasifikace ekonomických činností CZ – NACE: 

 01500: Smíšené hospodářství.  

 011: Pěstování plodin jiných než trvalých.  

 016: Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti.  

 2550: Kování, lisování, ražení, válcování a protlačování kovů; prášková 

metalurgie.  

 331: Opravy kovodělných výrobků, strojů a zařízení.  

 35: Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu.  

 4520: Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů.  

 46900: Nespecializovaný velkoobchod.  

 4941: Silniční nákladní doprava.  

 56100: Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních.  

 77310: Pronájem a leasing zemědělských strojů a zařízení (15). 

 

Zemědělské družstvo Klučov – Lhota má dlouholetou tradici. Jedná se o menší družstvo, 

kde členové představenstva i zaměstnanci jsou především obyvatelé okolních vesnic, jako 

je Klučov, Lipník, Ostašov a Dolní Vilémovice (16).  

 

2.1.1 Historie 

Zemědělské družstvo Klučov – Lhota bylo založeno 17. června 1961. Založení družstva 

jako takového předcházelo založení zemědělských družstev v jednotlivých vesnicích 

(14, 16).  

Jako úplným počátkem pro vznik družstva lze označit už rok 1953, kdy vzniklo 

samostatné družstvo v Dolních Vilémovicích. V této době byly družstva označovány 

typem 1,2 nebo 3, podle společného vlastnictví. V družstvu typu 1 měli členové družstva 

něco společně, ale nějaký dobytek nebo pozemky si nechávali pro sebe. Naopak družstvo 

typu 3 se vyznačovalo tím, že dobytek byl ve společných prostorách a i pozemky byly 

společné. Vzniklé družstvo v Dolních Vilémovicích byla typem 1 a 2 (16).  

V dalších dvou letech lidé z družstva postupně vystoupili a až v roce 1956 se opět vrátili. 

V tomto roce už bylo družstvo stabilní. Také začali vznikat družstva v okolních vesnicích, 
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jako je Lipník, Ostašov a Klučov. Obec Klučov po roce 1956 začala využívat areál 

současného zemědělského družstva na tzv. Lhotě. Práce v družstvu byla složitá a fyzicky 

náročná. Ve většině případů se jednalo o ruční práci, které v pozdější době začali 

vypomáhat i jednodušší stroje, jako třeba tek na brambory. Pěstovaly se převážně 

brambory, obilí a řepa a chovaly se prasata, krávy a koně. V roce 1957 už byl v Lipníku 

využíván první traktor (16). 

17. června 1961 vzniklo zemědělské družstvo Klučov – Lhota tím, že došlo ke spojení 

družstev v Ostašově, Klučově a Lipníku. Družstvu sídlilo na Lhotě a začalo mu přezdívat 

podle zkratek jednotlivých názvů obcí OSLÍK. Družstvo v Dolních Vilémovicích bylo 

v té době stále samostatné. Předsedou v té době byl Miroslav Nejedlý, který v této pozici 

byl do května 1992. V druhé polovině 60. let se technika zapojovala do práce 

družstevníků čím dál víc. Využíval se například kombajn na brambory. Stále se ale 

většina prací dělala ručně nebo s pomocí koní, dovážela se voda pro dobytek, brambory 

na krmení se vařily a ručně šťouchaly, krmení se ručně dávalo do koryt a podobně (16). 

Další sloučení s Dolními Vilémovicemi proběhlo v roce 1977. Rok poté se začalo se 

stavěním kravína, porodny a přístavku. Na začátku 80. let se rušily staré kravíny, stavěli 

se nové dílny, odchovny skotu a předělávali se bramborárny. Také se více začalo využívat 

dělby práce. V roce 1987 se stavěly kanceláře v Dolních Vilémovicích. Postupně se vše 

začalo shromažďovat z jednotlivých obcí na Lhotu a do Dolních Vilémovic (16).  

Po roce 1990 došlo k transformaci družstva ve věci podílů pro vlastníky. Proběhlo 

uspořádání vlastnických vztahů pracovníků k majetku družstva a došlo k uspořádání vlivu 

členů družstva (vlastníků majetku). Podíl vlastníkům byl přiznán podle odpracovaných 

let v družstvu, podle využívání pozemků vlastníka a podle vnosu vlastníka do družstva. 

Dnes je v družstvu zhruba 180 vlastníků, kdy největší podíl je zhruba ve výši 13 % (16). 

Postupně s přibývající technikou se zmenšovalo množství chovaných koní a nebyly tak 

potřeba kováři. V roce 1998 byl na Lhotě postaven kravín a družstvo se začalo více 

soustředit na chov hovězího dobytka. Také se začalo ustupovat od chovu prasat a 

pěstování brambor ve velkém. Nyní se už brambory pěstují pouze pro potřebu družstevní 

kuchyně a pro vlastní potřebu družstevníků (16).  
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V roce 2012 byla v rámci diverzifikace výroby postavena bioplynová stanice o výkonu 

500 kW, současné byly vybudovány silážní žlaby, aby zásoby siláže byly co nejblíže 

místu spotřeby. Bylo rozhodnuto soustředit celou výrobu družstva na Lhotu, získat 

pozemky střediska do vlastnictví a rozšířit plochu pozemků družstva. Cílem takového 

rozhodnutí je stabilizovat středisko zemědělského družstva Klučov – Lhota 

na katastrálním území Lipník u Hrotovic (16). 

 

2.1.2 Předmět podnikání  

Zemědělské družstvo hospodaří na katastrálních územích Klučov, Lipník, Ostašov a 

Dolní Vilémovice na okrese Třebíč. Jedná se o cca 1500 ha zemědělské půdy. Kromě 

rostlinné výroby se družstvo věnuje i živočišné výrobě, kde se především zaměřuje 

na chov skotu v rozsahu zhruba 1100 ks skotu, z toho 420 ks krav. Od roku 2012 je zde 

v provozu i bioplynová stanice (17). 

S provozováním družstva také souvisí činnost opravy, výroby a obchodu 

vyprodukovaných komodit (16). 

Dále družstvo provozuje i hostinskou činnost v rámci poskytování obědů svým 

zaměstnancům, bývalým zaměstnancům v důchodovém věku a dalším lidem (16). 

 

2.1.3 Orgány společnosti 

Právní forma podnikání je družstvo. Nachází se zde statutární orgán, tedy představenstvo, 

a kontrolní komise. Předsedou představenstva družstva je Miroslav Svoboda a 

místopředsedou představenstva družstva je Rudolf Šťáva. Představenstvo má 5 členů, a 

to Ing. Zdeňka Paláta, Marii Pekárkovou, Rostislava Teplana, Jaroslava Malacha a 

Lukáše Kopečného. „Družstvo zastupuje předseda nebo místopředseda. 

Při podepisování za družstvo připojí k obchodní firmě družstva svůj podpis spolu 

s údajem o své funkci dva členové představenstva, z nichž jeden musí být předseda nebo 

místopředseda.“ Dále se v družstvu nachází i kontrolní komise, jejíž předsedou je 

Ing. Jana Šťávová a členy jsou Petr Denemarek a Miloslav Máca (14). 
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2.2  Analýza současné ekonomické situace 

ZD Klučov – Lhota si zpracovává účetní závěrku bez pomoci daňového poradce. Z tohoto 

důvodu je posuzovaným obdobím rok 2017. V následující tabulce jsou vidět aktuální data 

nejdůležitějších ukazatelů. 

Tabulka č.  3: Základní informace o hospodaření ZD Klučov - Lhota k 31. 12. 2017 v tis. Kč  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 18) 

Nejdůležitější informace o hospodaření družstva k 31. 12. 2017 v tis. Kč 

Výnosy 80 209 Kč 

Náklady 75 752 Kč 

Výsledek hospodaření po zdanění 4 457 Kč 

Dlouhodobý majetek 134 135 Kč 

Základní kapitál 21 172 Kč 

Vlastní kapitál 99 186 Kč 

Dlouhodobé závazky 72 169 Kč 

Krátkodobé závazky 19 737 Kč 

Dlouhodobé pohledávky 0 Kč 

Krátkodobé pohledávky 9 230 Kč 

 

Na následujícím grafu je znázorněný vývoj nákladů, výnosů a výsledku hospodaření 

v jednotlivých letech. Vzhledem k tématu práce je zde zobrazen i vývoj osobních nákladů, 

které zahrnují mzdové náklady a náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a 

ostatní náklady. Z grafu je patrné, že náklady i výnosy mají nejprve rostoucí tendenci, 

od roku 2014 mírně klesají, ale v dalších letech opět mírně rostou. Důležité je, že výnosy 

jsou po celou dobu vyšší než náklady. Tento rozdíl je po celou sledovanou dobu zhruba 

stejný, mírné zvětšení lze sledovat v roce 2014. Toto značí i křivka výsledku hospodaření, 

která jen mírně kolísá. Kolísání křivky výnosů je způsobeno kolísáním tržeb z prodaných 

výrobků a služeb. Tato položka představuje kolem 60 % celkových výnosů. Křivka 

nákladů je ovlivňována nejvíce výkonovou spotřebou, která zaujímá okolo 40 % 

celkových nákladů, konkrétně pak spotřebou materiálu a energií. Křivka osobních 
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nákladů má mírně rostoucí tendenci, což příliš neovlivňuje celkové náklady nebo 

výsledech hospodaření. Osobní náklady tvoří 22 - 24 % z celkových nákladů. 

Vývoj nákladů, výnosů a výsledku hospodaření v letech
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Graf č.  1: Vývoj nákladů, výnosů a výsledku hospodaření v letech v tis. Kč  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 18) 

V níže uvedené tabulce jsou zapsány údaje jednotlivých ukazatelů ve zkoumaných letech. 

Jsou vybrány pouze údaje důležité pro tuto práci. Celá horizontální analýza je vložená 

v přílohách. Hodnoty v tabulce jsou uvedeny v tis. Kč. 

Tabulka č.  4: Vybrané ukazatele horizontální analýzy v tis. Kč část 1 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 18) 

Ukazatele (v tis. Kč) 2012 

% 

změna 

2012 - 

2013 

2013 

% 

změna 

2013 - 

2014 

2014 

VH 5 452 64 8 919 25 11 168 

Výnosy 74 780 22 91 467 7 97 903 

Tržby z prodeje vl. V a S 58 308 -4 55 840 10 61 368 

Tržby z prodeje DLM a M 3 156 -10 2 855 -12 2 517 

Náklady  69 328 19 82 548 5 86 735 

Spotřeba materiálu a energie 31 951 12 35 752 3 36 931 

Osobní náklady 16 466 13 18 534 6 19 737 

Odpisy 9 473 28 12 157 3 12 503 
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Tabulka č.  5: Vybrané ukazatele horizontální analýzy v tis. Kč část 2 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 18) 

Ukazatele (v tis. Kč) 

% 

změna 

2014 - 

2015 

2015 

% 

změna 

2015 - 

2016 

2016 

% 

změna 

2016 - 

2017 

2017 

VH -14 9 588 -13 8 351 -3 894 4 457 

Výnosy -3 95 052 1 95 771 -7 128 88 643 

Tržby z prodeje vl. V a S 1 62 191 -9 56 758 -7 653 49 105 

Tržby z prodeje DLM a M -18 2 063 38 2 854 115 2 969 

Náklady  -1 85 464 2 87 420 -3 234 84 186 

Spotřeba materiálu a 

energie -4 
35 337 

0 
35 344 

-3 430 

31 914 

Osobní náklady -1 19 595 5 20 648 557 21 205 

Odpisy 2 12 777 -5 12 149 1 059 13 208 

 

Jeden z nejdůležitějších ukazatelů pro družstvo je výsledek hospodaření. Ten se v prvních 

třech letech zvyšoval, nejprve narostl o 63,5 % a poté o 25,2 %. V dalších letech se však 

výsledek hospodaření začal snižovat. První pokles byl o 14 %, další o 12,9 %. 

V absolutních hodnotách se jedná o meziroční přírůstky ve výši 3 457 tis. Kč a 2 249 tis. 

Kč a o meziroční snížení ve výši 1 580 tis. Kč, 1 237 tis. Kč. 

Kolísání výsledku hospodaření je závislé na kolísání nákladů a výnosů. Konkrétně se 

jedná především o tržby z prodeje výrobků a služeb a spotřebu materiálu a energie. 

V obou případech došlo také nejprve k nárůstu, v roce 2015 k poklesu a v dalších letech 

se hodnoty začaly opět zvyšovat. Důležité však je, že i při kolísání zůstali vždy náklady 

nižší než výnosy.  

V rámci výnosů byly zkoumány tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb a tržby 

z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb 

nejprve klesly o 4,2 %, což je 2 468 tis. Kč. V dalších letech došlo k nárůstu téměř o 10 %, 

poté už jen o 1, 34 % a pak následovalo snížení o téměř 9 %. Tyto meziroční změny jsou 

ovlivněny především klimatickými podmínkami daného roku. U tržeb z prodeje 

dlouhodobého majetku a materiálu došlo k poklesu o 9,5 %, v dalším roce o téměř 12 %, 

18 %, dále následovalo zvýšení o 38,3 %. I přes vysoké procento snížení nebo zvýšení se 

v absolutních hodnotách jednalo o rozdíly ve výši 300 – 800 tis. Kč. Meziroční přírůstek 



37 

 

celkových výnosů byl ve výši 16 687 tis. Kč, tedy 22,3 %. V dalších letech se jednalo 

o hodnotu 6 436 tis. Kč a 7 %. Následující rok došlo k zápornému meziročnímu přírůstku 

ve výši – 2 851 tis. Kč a 2, 9 %. Poté došlo opět ke zvýšení 719 tis. Kč, což je necelé 1 %.  

Zkoumanými náklady pro účely této práce jsou odpisy, osobní náklady zahrnující mzdové 

náklady a náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady a náklady 

na spotřebu materiálu a energie. Náklady na odpisy jsou v letech postupně rostoucí, ale 

meziroční vývoj má klesající tendenci. Důvodem je obnovování dlouhodobého majetku 

a technického zařízení. I osobní náklady mají kromě roku 2015 rostoucí tendenci, 

meziroční přírůstek je tu od 1 000 do více jak 2 000 tis. Kč. Nejvyšší meziroční přírůstek 

v prvních dvou sledovaných obdobích je 12, 5 %. Tyto změny jsou způsobeny neustále 

se zvyšujícím počtem pracovníků i zvyšováním jejich mezd. Z vybraných položek mají 

nejvyšší hodnoty náklady na spotřebu materiálu a energie. Jejich výše má také do roku 

2014 rostoucí tendenci, v roce 2015 došlo k poklesu a v roce 2016 zase k mírnému nárůstu 

o 0, 02 %. V prvních letech došlo ke zvýšení o 3 801 tis. Kč, tedy o necelých 12 %, 

v dalším roce byl meziroční přírůstek už jen čtvrtinový a v následujícím roce došlo 

k poklesu o 1 594 tis. Kč, tedy o 4, 32 %. Celkový vývoj nákladů je procentuálně podobný 

vývoji výnosů. V prvních letech se náklady zvýšily o 13 220 tis. Kč, což je 19 %. Další 

rok se náklady zvýšily oproti předchozímu roku už jen o 4 187, tedy o 5 %. v roce 2015 

se náklady dokonce snížily o 1 271 tis. Kč. V dalším roce už se náklady zase zvyšovali 

o 1 956 tis. Kč, tedy o 2, 2 %.  

Tabulka č.  6: Shrnutí silných a slabých stránek analýzy současné ekonomické situace družstva 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Silné stránky Slabé stránky 

Každoročně pozitivní výsledek 

hospodaření.  

Snižující se náklady. 

Snižující se výsledek hospodaření. 

Snižující se výnosy. 
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2.3 Analýza „7S“ 

V následující části je provedena analýza interního prostředí, která byla zpracována 

pomocí tzv. analýzy „7S“. Jednotlivé body jsou vždy staženy k podstatě diplomové práce 

a jsou zpracovány tak, aby přinášely co nejpřesnější obraz o interní situaci v družstvu.  

 

2.3.1 Struktura 

Prvním bodem analýzy je organizační struktura družstva. Jedná se o relativně 

decentralizovanou organizační strukturu, která je liniově štábní. Nejedná se o příliš 

složitou nebo rozvětvenou organizační strukturu, vzhledem k počtu zaměstnanců a druhu 

podnikání (16).  

V družstvu je statutární a kontrolní orgán. Statutárním orgánem je představenstvo, v jehož 

čele je předseda a jeho zástupce. Dále následuje pět členů představenstva. Družstvo je 

zastupováno právě předsedou nebo místopředsedou. Kontrolní činnost zde zastává 

kontrolní komise, která má jednoho předsedu kontrolní komise a dva členy (16).  

Hlavou družstva je předseda, který deleguje určitou pravomoc na svého zástupce a 

vedoucí pracovníky jednotlivých úseků. V družstvu je 5 středisek. Jedná se o středisko 

rostlinné výroby, živočišné výroby, středisko služeb, dále pak bioplynová stanice a 

středisko administrativy. V čele každého z těchto úseků je vedoucí a jeho zástupce. Každý 

vedoucí rozhoduje a řídí pracovníky, kteří jsou jemu podřízeni (16).  

Bioplynová stanice zahrnuje 4,2 % pracovníků z celkového počtu zaměstnanců.   Je zde 

zaměstnán jeden vedoucí a pouze jeden pracovník, což je z celkového objemu 2,1 %. 

Oblast administrativy zaujímá 10,7 % z celkového počtu zaměstnanců. Na vedoucí pozici 

je zde ekonom družstva, který má na starosti 8,5 % pracovníků. Jedná se o účetní a 

zároveň zaměstnance družstevní kuchyně, kde je opět vedoucí kuchyně a dvě kuchařky, 

které zahrnují 4,2 % (16). 

V dalších třech střediscích je podřízených pracovníků více. V rostlinné výrobě je celkem 

21,3 % pracovníků z celého družstva. Vedoucím pracovníkem je zde agronom a jeho 

zástupcem je rostlinář, další pracovníci jsou traktoristé a pracovníci na váze a hlídači. 

Tito zaměstnanci tvoří 17 % z celkového počtu pracovníků (16). 
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Středisko služeb a dílny zahrnuje 19,2 % pracovníků. Vedoucí této části se nazývá 

mechanizátor, jehož přímým podřízeným je vedoucí dílny. 14,9 % pracovníků zde 

zaujímají podřízené pozice opravářů a dalších pracovníků na dílně (16). 

Středisko živočišné výroby zaměstnává největší počet pracovníků, jedná se o 40,4 % 

z celkového počtu zaměstnanců družstva. V tomto středisku je vedoucím pracovníkem 

hlavní zootechnik a zástupcem je zootechnička. Další pracovníci jsou ošetřovatelé, dojiči 

a krmiči, kteří vymezují 36,2 % počtu pracovníků (16). 

Podrobný přehled organizační struktury je zobrazen v následující tabulce. Je důležité 

zmínit, že z důvodu sezónních prací zaměstnanci v průběhu roku pracují na různých 

pozicích. Některé jednotlivé pozice také zahrnují různé činnosti, s různou náplní práce, 

což je uvedeno níže (16). 
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Graf č.  2: Organizační struktura ZD Klučov – Lhota 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 16) 

 

Každý pracovník v družstvu, ať už ve vedoucích pozicích nebo podřízených pozicích, má 

určitou náplň práce (16).  

Předseda

Zástupce předsedy družstva

Vedoucí střediska 
rostlinné výroby -

Agronom

Zástupce 
agronoma -

rostlinář

7 traktoristů

Vážná

Vedoucí střediska 
živočišné výroby -

Zootechnik

Zástupce 
zootechnika

5 dojičů

1 krmič

9 ošetřovatelů

2 hlídači

Vedoucí střediska 
služeb a dílny -
Mechanizátor

Zástupce 
mechanizátora –

vedoucí dílny

7 opravářů a 
pracovníků na 

dílně

Vedoucí střediska 
bioplynné stanice 

Pracovník 
bioplynné stanice

Ekonom

Účetní

Vedoucí kuchyně

2 kuchařky
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Tabulka č.  7: Náplň práce jednotlivých profesí v ZD Klučov – Lhota 1. část 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 16) 

Profese Náplň práce  

Předseda 

- souběh pozice s ředitelem družstva 

- provozně řídí družstvo 

- zadává příkazy jednotlivým vedoucím středisek 

- spolu s místopředsedou podepisují pro družstvo zásadní dokumenty 

Místopředseda 
- zastupuje předsedu v době jeho nepřítomnosti 

- spolu s předsedou podepisují pro družstvo zásadní dokumenty 

Agronom 

- řídí středisko rostlinné výroby 

- řídí a organizuje veškeré vstupy a výstupy rostlinné výroby 

- řídí a organizuje rostlinnou výrobu  

Rostlinář 

- zastupuje agronoma v době jeho nepřítomnosti 

- účastní se na vedení střediska rostlinné výroby 

- zajišťuje personální agendu střediska 

Traktoristé 

- obsluha traktoru a služby s tím související 

- obsluha mechanizačních prostředků (kombajny) 

- obsluha nakladačů a manipulátoru 

- práce jeřábníka 

- práce s tlakovými nádobami (fekály) 

- obsluha specifických zařízení (postřikovače) 

- činnosti s tímto související 

Vážná 

- vážení prázdné a naložené techniky 

- evidence vážení 

- úklid prostoru váhy 

Hlavní 

zootechnik 

- řídí středisko živočišné výroby 

- organizuje a zajišťuje vstupy a výstupy střediska živočišné výroby 

- řídí a organizuje produkci střediska 

- řízení dávek pro krmení dobytka 

Faremní 

zootechnik 

- zastupuje hlavního zootechnika v době jeho nepřítomnosti 

- účastní se na vedení střediska živočišné výroby 

- zajišťuje personální agendu střediska 

Ošetřovatel 

Stájník 

- péče o dobytek 

- vyhánění dobytka při dojení 

- ošetřování při telení 

- přehánění 

- péče o zdravotní stav dobytka 

Vyhrnovač - vyhrnování podestýlky  

Pracovníci u telat - krmení a péče o telata 

Pracovníci u odchovu 

mladého dobytka 

- přehánění dobytka 

- stlaní  

- péče o dobytek 

Dojička 
- dojení krav 

- úklid dojírny a souvisejících prostor 

Krmič - krmení dobytka 

Hlídač 
- hlídání objektu a pochůzky v nočních hodinách 

- napájení telat v nočních hodinách 
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Tabulka č.  8: Náplň práce jednotlivých profesí v ZD Klučov – Lhota 2. část  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 16) 

Mechanizátor 

- řídí středisko mechanizace a služeb 

- zajišťuje opravu družstevní i ostatní techniky 

- zajišťuje opravárenské služby pro externí subjekty 

Vedoucí dílny 

- řídí opravárenskou činnost v dílnách 

- organizuje personál dílny 

- zajišťuje opravy na okamžitých i plánovaných 

závadách 

Pracovníci s mechanizačními 

prostředky 

- práce s jeřábem 

- práce s nakladačem a manipulátorem 

- činnosti s tímto související 

Opraváři, elektrikáři 

- oprava zemědělských strojů a další techniky 

- kovářská činnost 

- elektrikářská činnost 

- soustružení a obrábění kovů 

Vedoucí bioplynové stanice 

- řídí chod bioplynové stanice 

- organizuje a řídí veškeré vstupy bioplynové stanice 

- podílí se na rozhodování o výstupech bioplynové 

stanice 

Pracovník bioplynové stanice 

- zastupuje vedoucího bioplynové stanice v době jeho 

nepřítomnosti 

- navážení hnoje, kukuřice a siláže do bioplynové 

stanice 

- zabezpečení běžného chodu bioplynové stanice 

Ekonom 

- ekonomické řízení družstva  

- kontroluje čerpání finančních prostředků z úvěrů 

- zpracování účetních závěrek 

- zpracovává zprávy o stavu finančních prostředků 

družstva, které předkládá představenstvu a vedení 

družstva 

Účetní 

- zpracování a vedení účetnictví 

- zpracování mzdové agendy 

- komunikace s OSSZ, zdravotními pojišťovnami, 

úřadem práce a dalšími organizacemi 

Vedoucí kuchyně 

- nákup surovin 

- plánování jídelníčku 

- organizace vaření a vydávání obědů 

Kuchařky 
- příprava a vydávání obědů 

- umývání nádobí a úklid kuchyně 
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Tabulka č.  9: Shrnutí silných a slabých stránek analýzy "7S" – struktura  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Silné stránky Slabé stránky 

Decentralizovaná organizační struktura. 

Pevně stanovený předseda, 

představenstvo a kontrolní komise.  

Každý pracovník přesně ví, za co je 

zodpovědný a kdo je mu nadřízený.  

 

 

 

 

2.3.2 Strategie 

Strategie družstva ukazuje směr, kterým se chce subjekt dát a kam by se chtěl za určitý 

čas posunout. Vždy je důležitá globální strategie, v tomto případě je podstatná i personální 

strategie a strategie odměňování. 

Globální strategie 

Globální strategie družstva určuje především směr, kterým se družstvo ubírá a čeho by 

chtělo dosáhnout. Obecně lze říct, že se družstvo jako celek neustále snaží zlepšovat 

v tom, co dělá, a zvyšovat tak výnosy. Součástí toho je i zvyšování kvalifikace pracovníků 

a jejich motivace k podávání co největších pracovních výkonů (16). 

Jednou z důležitých částí družstva je živočišní výroba, která v současnosti zahrnuje pouze 

hovězí dobytek. Zde je snaha o udržení prodeje mléka ve výběrové kvalitě a zvyšování 

jeho objemu. Dále se také neustále zvyšuje prodej hovězího masa a živého skotu. 

Prodávají se jak býci, telata, krávy, tak i březí jalovice. Odběrateli jsou jatka z blízkého 

okolí, nebo jiní tuzemští podnikatelé i soukromé subjekty, v některých případech se jedná 

i o zahraniční odběratele. V případě živého dobytka je malá část prodávána v tuzemsku, 

ve větší míře je prodej směřován do zahraničí, především do Rakouska nebo Turecka 

(16).  

Další důležitou částí družstva je rostlinná výroba, která se zaměřuje na dodržování 

agrotechniky a zásad správné zemědělské praxe, která zahrnuje ekologický přístup 
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k zemědělství. V posledních několika letech došlo k většímu pěstování kukuřice, která se 

nyní využívá nejen ke krmení dobytka, ale také do bioplynové stanice, která se používá 

k výrobě elektrické energie z obnovitelných zdrojů. Je to trend, kdy se zemědělci 

přizpůsobují trhu a možnosti zpeněžení vlastní produkce, z důvodu útlumu rentability 

chovu prasat a prodeje obilí. I nadále se pěstuje ve velkém množství pšenice, řepka, 

ječmen a další krmné plodiny. Vypěstované plodiny se využívají nejen ke krmení 

dobytka, ale také k prodeji. Rentabilita zemědělské výroby je životně závislá na dvou 

hlavních faktorech, které však nelze naplánovat. Jedná se o průběh počasí v době vegetace 

a aktuální tržní ceny (16). 

Pro družstvo je důležité tyto směry rozšiřovat nebo alespoň udržet na stávající úrovni. 

Zvyšováním kvalifikace pracovníků se družstvo snaží udržet výkonnost a neustále se 

přizpůsobovat klimatickým podmínkám a měnící se poptávce (16).  

Personální strategie 

V rámci personální strategie v družstvu je velmi podstatné zaměstnávání kvalifikovaných 

a zkušených pracovníků. Většina zaměstnanců pracuje v družstvu dlouhou část svého 

produktivního života. Nastoupí na méně kvalifikovanou pozici a po zaučení a postupném 

zvyšování praktických dovedností a zkušeností, případně po absolvování různých kurzů 

a školení získá družstvo velmi ceněné pracovníky a specialisty v oboru zemědělství (16). 

Strategie odměňování 

V oblasti strategie odměňování se využívá jak mzdy za odvedenou práci, tak i dalších 

příplatků, odměn a určitých výhod. Cílem této strategie je, aby byli pracovníci spokojeni 

s odměnou za práci, kterou vykonávají. Podmínkou je spravedlivé stanovení mzdy, které 

je upraveno v Kolektivní smlouvě. Zaměstnanci už při nástupu do družstva vědí, v rámci 

jaké platové třídy budou odměněni a podle toho můžou očekávat výši mzdy, která se 

každoročně zvyšuje o určité procento. Pravidelně se zvyšující mzda má motivovat 

pracovníky k dlouhodobé práci v družstvu. Po získání určité praxe, znalostí a dovedností 

nebo při změně pozice v družstvu jsou pracovníci přeřazeni do vyšších platových tříd, 

s kterými je také spojená vyšší mzda (16). 
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Práce v zemědělském družstvu také vyžaduje, aby zaměstnanci chodily do práce 

o víkendech, ve svátek, v noci nebo pracovali přesčas či ve ztíženém pracovním prostředí. 

Za tuto práci mají pracovníci nárok dle zákona na příplatky, které jim zvyšují jejich 

základní mzdu (16).  

V družstvu jsou zavedeny odměny, které souvisejí s pravidelnou prací v družstvu. 

V celém družstvu zavedeny odměny v případě významných životních jubileí a 

zaměstnanci také mohou požádat o příspěvky na penzijní pojištění nebo doplňkové 

penzijní spoření, případně na soukromé životní pojištění. Výše tohoto příspěvku je 

odvozena od délky trvání jejich pracovního poměru. V živočišné výrobě jsou využívány 

i další odměny, které mají za cíl motivovat pracovníky k zvyšování množství a kvality 

odvedené práce, snižování nemocnosti a absence v pracovním procesu (16). 

Všechny tyto nástroje strategie odměňování motivují pracovníky ke kvalitním pracovním 

výkonům, jejich spokojenosti a dlouhodobému setrvání v družstvu. Zaměstnavatel tak 

získává pracovníky, kteří si zvyšují svoji kvalifikaci, schopnosti a dovednosti, a kteří pak 

v družstvu pracují delší čas (16). 

Tabulka č.  10: Shrnutí silných a slabých stránek analýzy "7S" – strategie  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Silné stránky Slabé stránky 

Snaha o neustálé zlepšování družstva a 

zvyšování kvalifikace a motivace 

pracovníků.  

Snaha o udržení nebo zvyšování množství 

prodávaného mléka a hovězího dobytka. 

Stálí kvalitní a zkušení zaměstnanci.  

Způsob odměňování ukotvený 

v Kolektivní smlouvě. 

 Pravidelné zvyšování mzdy.  

Další odměny podporující kvalitu práce, 

nízkou nemocnost nebo dlouhodobé 

zaměstnání.  

Zaměstnávání i nekvalifikovaných a 

nezkušených zaměstnanců. 
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2.3.3 Systém 

Mzdový systém družstva se sjednává a stanovuje na základě zásad pro odměňování, které 

jsou dohodnuté v kolektivní smlouvě pro daný rok. „Zaměstnanci přísluší za vykonanou 

práci mzda. Zaměstnancům, kteří vykonávají stejnou práci nebo práci stejné hodnoty, 

přísluší stejná mzda. Stejnou prací nebo prací stejné hodnoty se rozumí práce stejné nebo 

srovnatelné složitosti, odpovědnosti a namáhavosti, která se koná ve stejných nebo 

srovnatelných pracovních podmínkách, při stejných nebo srovnatelných pracovních 

schopnostech a pracovní způsobilosti zaměstnance a při stejné nebo srovnatelné pracovní 

výkonnosti a výsledcích práce, a to v pracovním poměru ke stejnému zaměstnavateli.“ 

(19). 

 Mzdový systém v družstvu využívá formu časové mzdy a jejích dalších složek, které jsou 

upraveny ve vnitřních předpisech. Mezi další složky mzdy patří např. příplatky, odměny 

a prémie. Každý pracovník je zařazen do tarifního stupně, podle kterého je mu vyplácena 

zaručená mzda. „Podkladem pro zařazení zaměstnance do příslušného tarifního stupně 

(tarifní stupeň 1 až 7 u dělnických pracovních činností, tarifního stupně 1 až 12 

u technickohospodářských, provozních a administrativních funkcí) je podnikový katalog 

odvozený od charakteristik prací a příkladů prací v příloze k nařízení vlády č. 567/2006 

Sb. a od Katalogu prací podle povolání a stupňů vydaného pod gescí MPSV ČR v r. 

1996.“ Konkrétní systém odměňování je však odlišný pro pracovníky v živočišné a 

rostlinné výrobě (16, 19). 

Další složkou mzdy je i odměna za práci přesčas, práci ve svátek, za rizikovou práci nebo 

práci v noci. Může vzniknout i mzdové zvýhodnění za práci v dělené směně, příplatek 

za práci v sobotu a v neděli a další. Všechny tyto odměny a mzdová zvýhodnění jsou 

shodná s platným zákoníkem práce (19).  

Zaručená mzda 

Zaručená mzda je taková, na kterou má pracovník nárok podle Zákoníku práce, kolektivní 

smlouvy nebo vnitřního předpisu, pracovní smlouvy, dohody nebo mzdového výměru 

(19). 
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Tarifní mzda 

Každému zaměstnanci náleží tarifní mzda ve výši mzdového tarifu práce, která odpovídá 

právě sjednanému druhu práce. Tabulka minimálních mzdových tarifů se nachází 

v přílohách. Uvedené stupnice vychází ze zařazení pracovníka k jednotlivému tarifnímu 

stupni podle pracovní činnosti a funkce. Jedná se o dvanácti stupňovou stupnici, kdy je 

závazný minimálně 1. tarifní stupeň. Nejvyšší tarifní stupeň pracovníků na pozici dělníků 

je nejméně na 7. tarifním stupni a u ostatních pracovníků na 12. tarifním stupni. Uvedená 

tabulka se používá při běžné průměrné roční týdenní pracovní době, v jiných případech 

se musí patřičně upravit (19). 

Smluvní mzda 

Dle kolektivní smlouvy lze zaměstnancům, kteří jsou odborníci a díky svým znalostem a 

výkonnosti dosahují velmi dobrých pracovních výsledků, sjednat výši mzdy individuálně, 

bez použití tarifních stupňů (19). 

Pracovní doba a odpočinek 

Zaměstnanci mají dle zákona průměrnou délku pracovní doby ve výši maximálně 

40 hodin týdně. V rostlinné výrobě je však nerovnoměrné rozvržení pracovní doby a 

v zimním období je nižší potřeba práce. Z toho důvodu se stanovuje od 1. 12. do 29. 2. 

následujícího roku vyrovnávací období, které je v délce 52 po sobě jdoucích týdnů. 

Pracovní doba musí být rozvržena tak, aby pracovník měl mezi koncem jedné a začátkem 

druhé směny nepřetržitý odpočinek minimálně 11 hodin během 24 hodin po sobě 

jdoucích. Tento odpočinek může být zaměstnanci staršímu 18 let zkrácen až na 8 hodin, 

za podmínky, že mu bude prodloužen následující odpočinek o dobu zkrácení. 

Při sezónních pracích navíc může být zaměstnanci staršímu 18 let odpočinek zkrácen a 

nahrazen v následujících 3 týdnech (19). 

Nepřetržitý odpočinek v týdnu musí trvat alespoň 35 hodin. U pracovníků starších 18 let 

lze tento odpočinek zkrátit nanejméně na 24 hodin v týdnu, přičemž doba odpočinku 

za 2 týdny po sobě jdoucí musí být nejméně 70 hodin. V zemědělství lze dobu 

nepřetržitého odpočinku zkrátit až na 105 hodin za období 3 týdnů, nebo při sezónních 

pracích až na 210 hodin za období 6 týdnů (19). 
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Dovolená 

Zaměstnanci náleží při nepřetržitém trvání pracovního poměru celý kalendářní rok 

dovolená ve výměře 4 týdny, přičemž je podmínkou odpracování alespoň 60 dnů. Pokud 

vznikne zaměstnanci nárok na dovolenou v plné výši ke dni 31. 12. daného roku, obdrží 

navíc ve výplatě do konce kalendářního roku ještě částku ve výši minimálně 2 % svého 

výdělku včetně prémií a příplatků za období leden až listopad (19). 

Pracovní volno 

Pracovní volno může být poskytnuto osamělým zaměstnancům nebo zaměstnankyním 

trvale pečujícím o dítě ve věku do 10 let, a to v délce jednoho dne za dva měsíce. 

Při pracovním volnu náleží zaměstnanci náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku. 

Pokud tomu nebrání vážné provozní důvody, může být doba pracovního volna delší, ale 

už nedojde k náhradě mzdy (19). 

Další pracovní volno s náhradou mzdy může být poskytnuto při stěhování v zájmu 

zaměstnavatele, a to v délce 2 dnů při stěhování v téže obci, a 3 dnů při stěhování do jiné 

obce. Pokud se nejedná o stěhování v zájmu zaměstnavatele, tak dojde k poskytnutí volna 

ve stejném rozsahu bez náhrady mzdy (19). 

Pracovní volno s náhradou mzdy náleží i zaměstnanci při narození dítěte na 1 den a 

na dobu nezbytně nutnou k převozu matky (19). 

Práce přesčas  

Práci přesčas vykonává zaměstnanec po dohodě nebo se souhlasem zaměstnavatele 

nad rámec běžné pracovní doby. Práce přesčas nesmí překročit v průměru více než osm 

hodin v jednotlivých týdnech, kdy toto období trvá 52 po sobě jdoucích týdnů. Za každou 

hodinu práce přesčas přísluší zaměstnanci spolu se mzdou ještě příplatek ve výši 25 % 

jeho průměrného výdělku. Pokud se jedná o práci přesčas v noci nebo ve dnech 

nepřetržitého odpočinku v týdnu, náleží zaměstnanci příplatek za každou tuto hodinu 

ve výši 40 % průměrného výdělku. Toto neplatí, pokud je zaměstnavatel se 

zaměstnavatelem dohodnutý na poskytnutí náhradního volna místo příplatku. 

Při nepravidelně rozvržené pracovní době je pracovní den ten, který je stanovený 

v rozvrhu směn (19). 
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Práce ve svátek 

 Zaměstnanci náleží za každou odpracovanou hodinu ve svátek, který je vymezen 

zákonem, kromě běžné mzdy i náhradní volno v rozsahu odpracované doby ve svátek. 

Zaměstnanec nemusí požadovat čerpání náhradního volna, v tomto případě mu náleží 

příplatek ve výši průměrného hodinového výdělku za každou odpracovanou hodinu 

ve svátek. Pokud zaměstnanec nepracoval, protože svátek připadl na pracovní den, má 

nárok na náhradu mzdy ve výši průměrného výdělku, která mu ušla (19). 

Práce ve ztíženém pracovním prostředí 

Za práci ve ztíženém pracovním prostředí náleží zaměstnanci ke mzdě navíc ještě 

příplatek, který je stanovený vládním nařízením. Minimální výše příplatku za práci 

ve ztíženém pracovním prostředí je 7 Kč/hodinu (19). 

Práce v noci 

O práci v noci se jedná při výkonu práce od 22. hodiny do 6. hodiny. Při práci v noci 

náleží zaměstnanci mimo mzdu ještě příplatek za každou takto odpracovanou hodinu 

ve výši minimálně 20 % průměrného výdělku (19). 

Práce o víkendu 

Při práci v sobotu a v neděli náleží zaměstnanci mzda spolu s příplatkem ve výši 25 % 

průměrného výdělku (19). 

Benefity 

Každý pracovník má také nárok na jisté peněžité i nepeněžité výhody a odměny. Mezi 

peněžité odměny patří například 13. plat. V případě oslavy kulatých narozenin každý 

pracovník obdrží dárek v hodnotě 3 000 Kč a na půlkulaté narozeniny dárek ve výši 1 500 

Kč. V rámci nepeněžitých odměn pracovníci dostávají koncem každého roku balíček 

s mléčnými produkty a v průběhu roku mohou využít slevu 10 % na zapůjčení různé 

techniky, jako jsou třeba traktory, bagry a podobně. Je zde také možnost zakoupení 

levnějších lístků přes družstvo na vybrané výstavy nebo veletrhy, množstevní slevy nebo 

konkrétně na veletrh Země živitelka je pro zaměstnance doprava zdarma. Další výhodou 

je možnost stravování za výhodnou cenu jak pro současné zaměstnance tak i pro ty 
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bývalé, kteří jsou již ve starobním důchodu. Velmi využívaným benefitem je i možnost 

využívání podnikového mobilního tarifu (16).  

Navíc si zaměstnanec může požádat o příspěvek na penzijní připojištění, doplňkové 

penzijní spoření nebo na soukromé životní pojištění. Zaměstnavatel v tomto případě 

poskytne příspěvek v minimální výši 450 Kč, 550 Kč nebo 650 Kč měsíčně, podle toho 

zda pracovní poměr zaměstnance trvá minimálně 1, 2 nebo 3 a více let (19). 

 

Způsob odměňování v živočišné výrobě 

Pracovníci v živočišné výrobě jsou členěni podle konkrétní práce, kterou vykonávají. 

Jedná se o práci v kravíně, kterou vykonávají stájníci a dojiči, pracovníci u telat, 

u odchovu mladého dobytka (zkráceně OMD), krmiváři a hlídači (20).  

Pracovníci jsou rozděleni do 4. nebo 5. mzdového tarifu a podle toho mají stanovenou 

hodinovou mzdu. Zaměstnanci zařazení ve 4. mzdovém tarifu dostávají 85 Kč/hodinu a 

zaměstnanci v 5. mzdovém tarifu pracují za 94 Kč/hodinu. Z povahy práce mají 

zaměstnanci také nárok na příplatek za škodlivé prostředí ve výši 10 Kč/hodinu. Dále 

zaměstnancům náleží v případě práce přes čas patřičný příplatek za přesčas a to 25 % 

průměrné hodinové mzdy nebo 40 % průměrné hodinové mzdy pokud se jedná o přesčas 

v den pracovního klidu. Navíc mají také zaměstnanci nárok na tzv. cílovou prémii ve výši 

500 Kč/měsíc, pokud celý měsíc nebyli v pracovní neschopnosti (20).  

Tabulka č.  11: Vybraná část mzdových tarifů 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 20) 

Mzdový 

tarif 

Základní 

sazba HMT 

Výkonnostní 

příplatek minimální  

Výkonnostní 

příplatek maximální 

Měsíční 

sazba 

4. 85 Kč 1,16 Kč 14 Kč 15 469 Kč 

5. 94 Kč 0,16 Kč 18 Kč 17 500 Kč 
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Pracovníci na kravíně 

Mezi pracovníky v kravíně patří stájníci a dojiči. Pracují ve dvousměnném provozu, 

přičemž jedna směna trvá sedm hodin. Ranní směna začíná ve tři hodiny a odpolední 

v patnáct hodin. Pracovníci na ranní směně mají nárok na noční příplatek za tři hodiny 

práce. Celková mzda pracovníků na kravíně se skládá z následujících složek: 

 Mzda za směnu    711 Kč. 

 Příplatek za práci v sobotu  25 % průměrného hodinového výdělku. 

 Příplatek za práci v neděli  200 Kč. 

 Noční příplatek             20 % průměrného hodinového výdělku (20). 

 

Stájníci jsou dále odměňováni podle množství gamoglobulinů v krvi telat, která jsou stará 

2 až 6 dní. Zkoumané množství se zjišťuje namátkovými oběry na přibližně pěti až deseti 

telatech. Při množství gamoglobulinů nad 10 jednotek včetně náleží každému stájníkovi 

150 Kč za kus. V případě, že je jednotek pod 10, každý stájník hradí 150 Kč za kus a 

pokud hodnoty klesnou pod 7 jednotek, stájníci platí 300 Kč za kus (20). 

Dojiči jsou také odměňováni ještě individuální odměnou podle výsledků. Pracovníci 

získají 100 Kč za směnu v případě, že hodnoty KGP CMP jsou mezi 50 a 100 tisíci, KGP 

SB se nachází mezi 250 a 400 tisíci a CPM je větší jak 300 tisíc. Odměna 200 Kč za směnu 

jim pak náleží, pokud jsou hodnoty ještě vyšší, tedy KGP CMP je větší jak 100 tisíc, KGP 

SB je větší jak 400 tisíc a mléko má pozitivní výsledek na IL (20). 

Pracovníci u telat 

Zaměstnanci pracující u telat pracují na dvě směny, kdy jedna směna trvá 6 hodin. 

Celková mzda pracovníků u telat se skládá z následujících složek: 

 Mzda za směnu    572 Kč. 

 Příplatek za práci v sobotu  25 % průměrného hodinového výdělku. 

 Příplatek za práci v neděli  200 Kč  (20). 

 

Někteří pracovníci také provádějí tzv. odrohování, za které dostávají 51 Kč za kus. Navíc 

je možné získat 500 Kč za měsíc při úhynu telat menším než 4 % z průměrného měsíčního 

stavu, kdy se nepočítá úmrtí uškrcením nebo oběšením (20).  
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Pracovníci u odchovu mladého dobytka 

Dalšími zaměstnanci pracujícími v živočišné výrobě jsou pracovníci u odchovu mladého 

dobytka. Jejich směna trvá 7,5 hodiny a pracovní doba začíná v 7 hodin. Celková mzda 

pracovníků na OMD se skládá z následujících složek: 

 Mzda za směnu    690 Kč. 

 Příplatek za práci v sobotu  20 % průměrného hodinového výdělku. 

 Příplatek za práci v neděli  200 Kč (20). 

 

Součástí práce na OMD je i zjištění jalovic za které pracovníkovi náleží 150 Kč/kus. Také 

je možné získat 500 Kč za měsíc při úhynu jalovic a býků do 0,6 % z průměrného 

měsíčního stavu, přičemž se nebere v úvahu úmrtí uškrcením nebo oběšením (20). 

Krmiváři 

Směna pracovníků, kteří krmí, trvá 7,5 hodiny. Jejich pracovní doba začíná ve 4 hodiny 

ráno, z toho důvodu jim náleží příplatek za 2 hodiny práce v noci. Celková mzda 

pracovníků v kravíně se skládá z následujících složek: 

 Mzda za směnu    917 Kč. 

 Příplatek za práci v sobotu  25 % průměrného hodinového výdělku. 

 Příplatek za práci v neděli  300 Kč. 

 Noční příplatek             20 % průměrného hodinového výdělku (20). 

 

Hlídači 

Od 20. hodiny večer začíná práce hlídačů, kteří hlídají družstvo přes noc. Jejich směna 

trvá 7,5 hodiny, přičemž z toho 5,5 hodiny je práce v noci. Celková mzda hlídače se 

skládá z následujících složek: 

 Mzda za směnu    585 Kč. 

 Příplatek za práci v sobotu  25 % průměrného hodinového výdělku. 

 Příplatek za práci v neděli  200 Kč. 

 Noční příplatek             20 % průměrného hodinového výdělku (20). 
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Součástí práce hlídače je i napájení telat, které odpovídá způsobu odměňování stájníků. 

Hlídač si zodpovídá za napojení telat, které provedl (20). 

Následující tabulka shrnuje způsob odměňování jednotlivých pracovníků v živočišné 

výrobě. V některých případech jsou pracovníci navíc ještě odměňováni podle kvality 

vykonané práce, za kterou mají buďto příplatek, anebo srážku ze mzdy. 

Tabulka č.  12: Shrnutí způsobu odměňování v živočišné výrobě 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 20) 

Pracovní 

pozice 

Mzda za 

směnu 

Příplatek za práci 

v sobotu 

Příplatek za 

práci v neděli 

Noční příplatek 

Pracovníci v 

kravíně 711 Kč 

25 % průměrného 

hodinového 

výdělku 

200 Kč 

20 % průměrného 

hodinového 

výdělku 

Pracovníci u 

telat 
572 Kč - 

Pracovníci 

na OMD 
690 Kč - 

Krmiváři 917 Kč 300 Kč 20 % průměrného 

hodinového 

výdělku 

Hlídači 585 Kč 200 Kč 

 

Způsob odměňování v rostlinné výrobě 

V rámci rostlinné výroby jsou pracovníci také odměňováni časovou mzdou a patřičnými 

příplatky, které jim náleží. Jedná se o pracovníky manuálních profesí, a to traktoristy a 

opraváře zemědělských strojů, případně o kumulaci těchto prací, nebo o skupináře, tedy 

o pracovníky ve vedoucích pozicích. Tyto pozice jsou zařazeny do čtvrtého až sedmého 

mzdového tarifu. Nejvyšší platová třída náleží skupinářům a pracovníkům, kteří jsou 

odpovědní za daný úsek (20). 
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Tabulka č.  13: Vybraná část mzdových tarifů 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 20) 

Mzdový 

tarif 

Základní 

sazba HMT 

Výkonnostní 

příplatek minimální  

Výkonnostní 

příplatek maximální 

Měsíční 

sazba 

4. 85 Kč 1,16 Kč 14 Kč 15 469 Kč 

5. 94 Kč 0,16 Kč 18 Kč 17 500 Kč 

6. 100 Kč 3,83 Kč 16 Kč 18 125 Kč 

7. 114 Kč 0,10 Kč 6 Kč 18 750 Kč 

 

Způsob odměňování technickohospodářských pracovníků 

Technickohospodářští pracovníci jsou zařazeni do 7. až 12. tarifní skupiny a podrobný 

popis zařazení do skupin je uvedený v přílohách. Do nejnižší sedmé skupiny patří THP I 

bez praxe v zemědělství nebo bez vysokoškolského vzdělání, také nesamostatní 

administrativní pracovníci a technici. O skupinu výš patří THP I, THP bez praxe a 

vysokoškolského vzdělání, administrativní pracovníci a technici s praxí nebo 

vysokoškolským vzděláním. V 9. skupině jsou THP I s praxí a vysokoškolským 

vzděláním, THP II a administrativní pracovníci a technici s praxí, vysokoškolským 

vzděláním nebo odpovědní za určitý úsek. Následující skupina zahrnuje THP II s praxí a 

vysokoškolským vzděláním a THP III. V jedenácté skupině jsou začleněni THP III s praxí 

a vysokoškolským vzděláním a THP IV. A v nejvyšší dvanácté skupině jsou THP IV 

s praxí v zemědělství nebo daném oboru nebo s vysokoškolským vzděláním (19, 20). 

Přesčasy technickohospodářských pracovníků jsou upraveny ve vnitřním mzdovém 

předpisu a platí, že pokud přesčas není řešen ve mzdovém výměru pracovníka, platí tato 

obecná pravidla. Práce přesčas je již započítána v měsíční odměně THP I, II, III, IV, 

přičemž limit hodin za jeden měsíc je u THP I 10 hodin, THP II 16 hodin, THP III 

20 hodin a THP IV všechny odpracované přesčasové hodiny. V případě mimořádných a 

nahodilých situací, kdy jsou pracovníci povoláni do práce, je práce přesčas ohodnocena 

individuálně podle hodinového mzdového tarifu, který stanoví vedoucí organizace. 

Přesčasová práce při sezónních pracích, jako jsou senoseče, senáže, žně a silážování, 

pokud jsou prováděny technickohospodářskými pracovníky mimo pracovní dobu a nad 

stanovené limity, jsou odměňovány 7. tarifním stupněm. Další práce v ostatních etapách 
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sezonních prací jsou započítány do měsíční odměny každého THP. Odměňování přesčasů 

navrhuje vedoucí daného střediska a vše schvaluje předseda družstva (19, 20). 

Tabulka č.  14: Vybraná část mzdových tarifů 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 20) 

Mzdový 

tarif 

Základní 

sazba HMT 

Výkonnostní 

příplatek minimální  

Výkonnostní 

příplatek 

maximální 

Měsíční sazba 

7. 114 Kč 0,10 Kč 6 Kč 18 750 Kč 

8. 120 Kč 0,50 Kč 6 Kč 19 916 Kč 

9.    22 387 Kč 

10.    25 078 Kč 

11.    28 520 Kč 

12.    31 188 Kč 
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Tabulka č.  15: Shrnutí silných a slabých stránek analýzy "7S" – systém  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Silné stránky Slabé stránky 

Způsob odměňování je pevně stanovený 

v kolektivní smlouvě a dalších vnitřních 

předpisech. 13. plat, příspěvek v případě 

životního jubilea, balíčky mléčných 

výrobků, sleva na zapůjčení techniky, 

slevy na různé akce, zvýhodněné 

stravování a podnikový mobilní tarif. 

Příspěvek na spoření a pojištění.  

Prémie v živočišné výrobě za nulovou 

pracovní neschopnost.  

Pracovní doba upravena dle specifických 

potřeb v zemědělství a příplatky nebo 

obměny s tímto související.  

Pevně stanovená výše mzdy za směnu.  

Odměny v případě odvedení kvalitní práce 

v živočišné výrobě.  

Odměny za práci přesčas, ve svátek, 

v noci, o víkendu nebo ve ztíženém 

pracovním prostředí a podobně jsou 

shodné se zněním zákoníku práce.  

 

 

2.3.4 Styl 

Styl vedení pracovníků v družstvu je kombinací autoritativního a demokratického stylu. 

V některých případech, kdy je více uplatňován autoritativní styl vedení lidí, nadřízený 

nařídí úkol svému podřízenému, aniž by zde byl prostor pro názor podřízeného (16).  

Ve většině případů je však uplatňován spíše demokratický styl vedení lidí, kdy nadřízený 

spolupracuje se svými podřízenými. Nadřízený zadá pracovníkům určitý úkol, ale 

podřízení mají prostor pro vlastní iniciativu a mohou s nadřízeným o daném problému 

diskutovat. Poslední rozhodnutí je však vždy na vedoucím pracovníkovi, který má 

přirozenou autoritu (16). 
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Tabulka č.  16: Shrnutí silných a slabých stránek analýzy "7S" – styl  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Silné stránky Slabé stránky 

Kombinace autoritativního a 

demokratického stylu vedení. 

Vedoucí pracovníci mají přirozenou 

autoritu.  

Nadřízení s podřízenými řeší určité 

problémy a nastalé situace. 

 

 

 

2.3.5 Skupina 

V zemědělském družstvu tvoří skupinu všichni pracovníci. Je možné je roztřídit podle 

jednotlivých hledisek, a to podle pohlaví, věku a počtu dětí, přičemž všichni zaměstnanci 

jsou české národnosti, takže toto členění by nebylo odůvodněné. Dále se zaměstnanci řadí 

i podle typu pracovního úvazku nebo délky zaměstnání. 

Vývoj počtu pracovníků 

Následující tabulka uvádí počty zaměstnanců a brigádníků v jednotlivých sledovaných 

obdobích. 

Tabulka č.  17: Vývoj počtu pracovníků v ZD Klučov – Lhota 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 21) 

Stav k poslednímu 

dni roku 

Počet 

zaměstnanců 

% změna Počet 

brigádníků 

% změna 

2012 42 0,00 13 0 

2013 44 4,76 20 53,85 

2014 44 0,00 27 35,00 

2015 45 2,27 29 7,41 

2016 45 0,00 32 10,34 

2017 47 4,44 23 -28,13 
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Za zkoumaných 6 let vzrostl počet zaměstnanců o 5 pracovníků. V posledním roce došlo 

k ukončení pracovního poměru se třemi pracovníky. Stavy zaměstnanců jsou uvedeny 

k poslednímu dni daného roku, takže nepromítají nástupy a odchody pracovníků během 

roku. V případě počtu brigádníků se jedná o jejich počet v průběhu celého roku, přičemž 

většina z nich pracovala v družstvu pouze v období žní, ale někteří z nich i v dalších nebo 

jiných obdobích. 

Z tabulky je patrné, že největší zvýšení zaměstnanců proběhlo v roce 2013 a 2017, naopak 

v roce 2014 a 2016 se počet zaměstnanců shodoval s předchozím rokem. Je tedy patrná 

mírně rostoucí tendence počtu zaměstnanců. Je to způsobeno tím, že družstvo svoji 

činnost rozšiřuje pomalu, takže i nová pracovní místa se vytváří s určitým časovým 

odstupem. Nově příchozí zaměstnanci většinou nahradí odcházející pracovníky, 

ať už přestanou pracovat v družstvu z důvodu jiné pracovní nabídky, odchodu do důchodu 

nebo jiných důvodů. Odchod do důchodu je jedna z nejčastějších příčin opuštění 

zaměstnání v družstvu.  

V družstvu jsou také často zaměstnáváni pracovníci brigádně. Počet brigádníků se 

do roku 2014 zvyšoval velmi rychle. V dalších letech už bylo zvýšení mírnější a v roce 

2017 došlo dokonce k poklesu přijatých brigádníků o více jak čtvrtinu oproti předchozímu 

roku. Uvedené hodnoty značí součet všech brigádníků v určitém roce, přičemž někteří 

zde pracují pouze v létě a někteří v průběhu celého roku. V letním období žní pracovníci 

především obsluhují zemědělské stroje, nebo provádí drobné manuální práce v objektu 

družstva. V dalších obdobích jsou brigádníci zaměstnáni i v živočišné výrobě. 

Členění podle pohlaví a věku 

Nejprve je uvedené členění podle věku a pohlaví zaměstnanců. Toto rozdělení je vidět 

v následujícím grafu. 
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Graf č.  3: Věk obyvatel v ZD Klučov - Lhota 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 21) 

 

Obecně lze říct, že z celkového počtu 47 zaměstnanců je 13 žen a 34 mužů, žen je tedy 

27,66 % a mužů 72,34 %. Většina žen pracuje v živočišné výrobě jako dojičky nebo 

ošetřovatelky telat a dojnic, dále jako účetní, v kuchyni, na váze nebo ve vedoucích 

pozicích.  Na výše uvedeném grafu lze vidět rozdělení zaměstnanců podle věku, přičemž 

nejstarším (63 let) i nejmladším (18 let) pracovníkem v družstvu je muž. Největší 

množství zaměstnanců se nachází ve věku 48 až 57 let, jedná se o 38,3 % pracovníků. 

Starších pracovníků je v družstvu necelých 15 % ze všech zaměstnanců. Z těchto dvou 

věkových skupin zaměstnanců se v 18 ti případech, tedy v 38,3 %, jedná o pracovníky, 

kteří jsou v družstvu dlouhodobě zaměstnáni, a to v rozmezí od 12 do 46 let.  Ve skupině 

nejmladších pracovníků se objevili pouze muži. Ve většině případů se jedná o první stálou 

práci těchto pracovníků, kteří přišli do družstva rovnou po ukončení vzdělání. Jeden 

z těchto zaměstnanců začal pracovat v družstvu ve sledovaném období, jiní jsou 

zaměstnáni v družstvu až 8 let. 

Členění podle počtu dětí 

Další důležité rozdělení, je členění podle počtu dětí zaměstnanců. Toto členění je důležité, 

protože jiné priority mají pracovníci s dětmi a jiné bezdětní zaměstnanci. Pro účely této 

práce byly zjištěny pouze stavy vyživovaných dětí, na které si pracovníci uplatňují 
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daňové zvýhodnění. Skutečný počet vyživovaných dětí jednotlivými zaměstnanci není 

zaměstnavateli přesně znám. 

 

Graf č.  4: Vyživované děti zaměstnanců ZD Klučov - Lhota 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 21) 

 

Z výše uvedeného grafu je patrné, že daňové zvýhodnění na vyživované děti si až na jeden 

případ uplatňují pouze muži. Z celkového počtu 47 pracovníků jsou evidované 

vyživované děti u 11 pracovníků, tedy u 23,4 %, a jedná se o 17 dětí. Nejvíce, 10,6 %, 

z těchto pracovníků má jedno vyživované dítě, na které si uplatňuje daňové zvýhodnění. 

Ve třech případech si daňové zvýhodnění na dítě uplatňuje jeden z manželů, přičemž i ten 

druhý z páru pracuje v družstvu. I další pracovníci mají děti, ale buď je už nevyživují, 

anebo si na ně neuplatňují daňové zvýhodnění. 

Typ pracovního úvazku a délka zaměstnání 

V rámci tohoto členění lze říct, že zaměstnavatel používá pouze dva typy pracovního 

úvazku. Jedná se především o hlavní pracovní poměr, který je zaštítěný pracovní 

smlouvou, a o zaměstnávání brigádníků. Pracovníci, kteří zde pracují pouze brigádně, 

mají buď dohodu o provedení práce, nebo dohodu o pracovní činnosti. Pracovníci nejprve 

mají smlouvu na dobu určitou a poté je jim prodloužena na dobu neurčitou. Z celkového 

počtu 47 zaměstnanců má smlouvu na dobu určitou 7 zaměstnanců, kteří začali s prací 
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v družstvu v roce 2016 nebo 2017. Jedná se tedy o téměř 15 % pracovníků se smlouvou 

na dobu určitou. 

 

Graf č.  5: Délka zaměstnání pracovníku v ZD Klučov - Lhota 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 21) 

 

Na výše uvedeném grafu lze vidět rozložení pracovníků dle délky jejich zaměstnání 

v družstvu. Bezmála polovina pracovníků byla zaměstnána v posledních sedmi letech. 

Mezi nejdéle zaměstnané pracovníky v družstvu patří dva zaměstnanci, kteří jsou zde 

už 46 let a 45 let, přičemž se v obou případech jedná o muže. Nejdéle zaměstnaná žena 

pracuje v družstvu 41 let, další pracovnice 32 let a 29 let. Ostatní pracovnice byly 

zaměstnány až kolem roku 2000 nebo v několika posledních letech. Mezi pracovníky 

zaměstnané nejkratší dobu patří 18 mužů, přičemž asi v polovině případů se jedná 

o pracovníky, kteří do družstva nastoupili jako do prvního zaměstnání po ukončení 

vzdělání. 

Nemocnost a fluktuace 

Nemocnost byla zkoumána pouze v posledním roce, kdy bylo v pracovní neschopnosti, 

která vznikla v roce 2017, celkem 12 pracovníků, přičemž všichni byly muži. Žádný 

ze zaměstnanců neměl v tomto roce pracovní úraz, kvůli kterému by byl v pracovní 
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neschopnosti. V jednom případě došlo u zaměstnance (muže) k pracovní neschopnosti 

nad 3 dny (21).  

Celkově byly zaměstnanci družstva, muži, v pracovní neschopnosti 666 kalendářních 

dnů, kdy 656 kalendářních dnů byla pracovní neschopnost z důvodu nemoci, a zbylých 

10 kalendářních dnů se jednalo o pracovní neschopnost kvůli pracovnímu úrazu. Pracovní 

úraz však nebyl způsobem v roce 2017 (21).  

Následující tabulky získané z portálu Českého statistického úřadu znázorňují informace 

týkající se pracovní neschopnosti v procentech a v relativních hodnotách. K dispozici 

byly pouze údaje týkající se 1. pololetí roku 2017. V druhé části tabulky jsou barevně 

vyznačeny údaje k porovnání. Nejprve byla spočítána průměrná hodnota na jeden subjekt, 

která byla přepočítána na hodnoty, které lze srovnat s hodnotami ZD Klučov -Lhota. 

Údaje družstva jsou v tomto případě poloviční, aby bylo možné je porovnat s údaji 

1. pololetí (21).  

Tabulka č.  18: Srovnání nemocnosti v ČR, na Vysočině a v ZD Klučov - Lhota 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 21, 22) 

 

Vzhledem k tomu, že průměrný počet nemocensky pojištěných osob na jeden subjekt je 

skoro čtvrtinový vzhledem k počtu pracovníků v družstvu, měly by i ostatní údaje být 

čtyřikrát větší. Při tomto porovnání je zřejmé, že je v družstvu nemocnost 

pod průměrnými hodnotami. V roce 2017 nebyl dokonce žádný případ pracovní 

neschopnosti z důvodu jakéhokoli úrazu. Nově hlášených případů pracovní neschopnosti 

bylo o 31,6 % méně, než je průměrná hodnota. Počet kalendářních dnů pracovní 

neschopnosti byl o 6 % menší v případě nemocnosti z důvodu nemoci a o 17,5 % 

v celkovém počtu než jsou uvedené údaje. 

nemoc
pracovní 

úrazy

ostatní 

úrazy
celkem nemoc

pracovní 

úrazy

ostatní 

úrazy
celkem

ČR celkem 383 797 4 632 108 841 599 24 732 78 392 944 723 33 258 915 1 342 783 4 107 034 38 708 732 

Vysočina 16 399 177 142 34 523 1 422 3 551 39 496 1 434 069 74 292 185 520 1 693 881 

Průměrná 

hodnota 1,00 12,00 2,19 0,06 0,20 2,46 86,66 3,50 10,70 100,86 

4* průměrná 

hodnota 1 48 8,77 0,26 0,82 9,85 346,63 13,99 42,80 403,43

ZD Klučov-

Lhota 1 47 6 0 0 6 328 5 0 333

Počet 

subjektů

Průměrný 

počet 

nemocensky 

pojištěných

Počet nově hlášených případů dočasné 

pracovní neschopnosti pro

Počet kalendářních dnů dočasné pracovní 

neschopnosti pro1. pololetí 

2017
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Tabulka č.  19: Fluktuace pracovníků v ZD Klučov - Lhota 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 21) 

  Důchod 
Jiná 
práce 

Doba 
určitá 

Jiné Celkem % změna 
% fluktuace 
pracovníků 

2013 2 - 1 - 3 - 7% 

2014 - - 1 1 2 -33% 5% 

2015 2 - 1 2 5 150% 11% 

2016 3 - 1 1 5 0% 11% 

2017 - 3 - - 3 -40% 6% 

Celkem 7 3 4 4 18 - - 

 

Výše uvedená tabulka zobrazuje pohyby pracovníků v družstvu v letech 2013 – 2017. 

Za celé sledované období z družstva odešlo celkem 18 pracovníků, z čehož nejvíce 

v letech 2015 a 2016.  

Nejčastější důvod ukončení pracovního poměru zaměstnanců, v necelých 39 %, byl 

odchod do starobního důchodu. Do jiného zaměstnání odešlo celkem 17 % zaměstnanců. 

Necelým 23 % pracovníků skončil pracovní poměr uplynutím lhůty pracovního poměru 

a stejný počet pracovníků ukončilo pracovní poměr z jiného důvodu. Jiné důvody zahrnují 

péči o člena rodiny, odchod do invalidního důchodu, úmrtí a v jednom případě důvod 

odchodu nebyl specifikován. 

Fluktuace pracovníků v družstvu se s výjimkou let 2015 a 2016 pohybuje v rozmezí 

doporučených hodnot, která jsou 5 - 10%. V ostatních letech dosáhla míra fluktuace 

v družstvu 11 %, což je mírně nad doporučenou hranicí. Ve všech letech se tyto hodnoty 

nachází pod střední hodnotou firem v České republice, která je až ve výši 14,8 %. Přitom 

obecně zemědělství patří k oblastem, kde je vysoká míra fluktuace pracovníků (23).  

Produktivita práce  

Produktivita práce je důležitý ukazatel pro vedení družstva. Byla zkoumána produktivita 

práce vzhledem k přidané hodnotě, k výkonu a ke mzdám. Byla poměřována nákladovost 

výkonů a čistý zisk na jednoho pracovníka. 

Dále uvedená tabulka ukazuje produktivitu z přidané hodnoty a z pohledu výkonů. 

Produktivita z přidané hodnoty značí přidanou hodnotu na jednoho zaměstnance za jeden 
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rok. Na první pohled je patrné, že tento poměr postupem času klesá. Tyto výsledky jsou 

způsobeny stále se snižující přidanou hodnotou a mírně se zvyšujícím počtem 

zaměstnanců. 

Dalším ukazatelem znázorněným v níže uvedené tabulce je produktivita práce z výkonu. 

Tento ukazatel značí výkon na jednoho zaměstnance za sledované období. Výsledná 

produktivita má nejprve rostoucí a pak klesající tendenci, která odpovídá křivce nákladů, 

výnosů i výsledku hospodaření. Stejnou tendenci má i hodnota výkonů ve sledovaných 

obdobích.  

Poslední ukazatel tabulky je nákladovost výnosů, kdy lze vidět kolik Kč výnosů je z 1 Kč 

nákladů. Nákladovost je mírně kolísavá, ale pohybuje se v rozmezí od 0,886 do 0,927. 

Rozmezí mezi krajními hodnotami je 0,041. Je to způsobeno kolísáním nákladů i výnosů, 

především výnosovou položkou tržby z prodeje zboží a služeb a nákladovou položkou 

spotřeba materiálu a energií,  

Tabulka č.  20: Vybrané ukazatele produktivity  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 18) 

Rok 

Produktivita z přidané 
hodnoty 

Produktivita z výkonů Nákladovost výnosů 

Produktivita 
v tis. Kč 

% 
změna 

Produktivita 
v tis. Kč 

% 
změna 

Produktivita 
v tis. Kč 

% 
změna 

2012 572,26 0,00 1 461,81 0,00 0,927 0,00 

2013 523,75 -8,48 1 500,77 2,67 0,902 -2,65 

2014 538,23 2,76 1 583,91 5,54 0,886 -1,84 

2015 495,07 -8,02 1 497,62 -5,45 0,899 1,49 

2016 354,44 -28,40 1 377,60 -8,01 0,913 1,52 

2017 324,26 -8,52 1 224,23 -11,13 0,950 4,04 

 

Druhá tabulka informuje o mzdové produktivitě a čistém zisku na pracovníka. Mzdová 

produktivita vykazuje podíl tržeb na 1 Kč mzdových nákladů. Z tabulky je zřejmé, že se 

tento ukazatel, až na výjimky v letech 2014 a 2015 vždy snižuje. Pozitivní by však bylo, 

kdyby se tato produktivita zvyšovala nebo alespoň neklesala. Tato situace je zapříčiněná 

kolísáním tržeb a stále se zvyšujícími mzdovými náklady. 
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Čistý zisk na pracovníka udává, kolik korun z čistého zisku připadá na jednoho 

zaměstnance. Tato produktivita v první polovině sledovaného období stoupala, od roku 

2015 však každý rok klesá. Tento trend je způsoben vývojem čistého zisku, který v letech 

2012 – 2014 rostl a poté začal klesat, počet zaměstnanců se přitom neustále zvyšuje. 

Tabulka č.  21: Ukazatele mzdové produktivity a čistého zisku na pracovníka  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 18) 

Rok 

Mzdová produktivita Čistý zisk na pracovníka 

Produktivita 
v tis. Kč 

% 
změna 

Produktivita 
v tis. Kč 

% 
změna 

2012 5,05 0,00 129,81 0,00 

2013 4,30 -14,90 202,70 56,16 

2014 4,38 1,82 253,82 25,22 

2015 4,43 1,22 213,07 -16,06 

2016 3,89 -12,18 185,58 -12,90 

2017 3,33 -14,31 94,83 -48,90 

 

Tabulka č.  22: Shrnutí silných a slabých stránek analýzy "7S" – skupina  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Silné stránky Slabé stránky 

Zvyšující se počet zaměstnanců.  

23,4 % pracovníků uplatňuje daňové 

zvýhodnění na děti, jedná se především o 

muže.  

Většina pracovníků je zaměstnána na dobu 

neurčitou.  

40 % pracovníků je v družstvu zaměstnáno 

18 a více let.  

Malý počet pracovníků, kteří jsou 

v družstvu zaměstnáni krátkou dobu. 

Nízká nemocnost pracovníků.  

Fluktuace pracovníků v doporučených 

hodnotách.  

Téměř 55 % pracovníků je starších 48 let.  

Klesající produktivita z přidané hodnoty a 

z výkonů.  

Klesající mzdová produktivita a čistý zisk 

na pracovníka.  

Mírně rostoucí nákladovost výnosů.   
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2.3.6 Schopnosti 

Cílem družstva je získat a udržet si pracovníky s kvalitními schopnostmi a dovednostmi. 

Záleží, s jakými schopnostmi pracovníci do družstva přicházejí, tedy jaké mají vzdělání, 

praxi a další schopnosti, například řidičský průkaz, svářečský průkaz a podobně (16).  

Přehled nejvyššího dosaženého vzdělání u zaměstnanců je uveden v níže uvedené tabulce. 

Nejvíce pracovníků je vyučených, vyučených s maturitou a se střední školou s maturitou. 

Vzhledem k podstatě zemědělského družstva není u zaměstnanců zapotřebí 

vysokoškolské vzdělání. Vzdělání zaměstnanců je především v oboru opravář 

zemědělských strojů nebo v různých oborech zemědělské střední školy. Někteří 

pracovníci nemají žádné vzdělání příbuzné oboru, který nyní v družstvu vykonávají, ale 

byli zaučeni a nyní už mají kvalitní znalosti získané praxí. 

 

 

základní

vyučení

vyučení s maturitou

střední s maturitou

vyšší odborné

vysokoškolské

Procento pracovníků

Nejvyšší dosažené vzdělání zaměstnanců

Muži Ženy

Graf č.  6: Nejvyšší dosažené vzdělání zaměstnanců ZD Klučov - Lhota 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 21) 
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Dále jsou velmi ceněny přidružené dovednosti, jako jsou třeba řidičské průkazy 

na traktory a další techniku, strojnický průkaz, jeřábnické a vazačské zkoušky, svářečský 

průkaz klasický nebo na CO, dále také vzdělání v oblasti obrábění kovů, soustružení nebo 

třeba práce s elektřinou. K většině těchto dovedností je také zapotřebí dlouholetá praxe a 

pravidelná školení (16). 

Školení pracovníků, která jsou organizována družstvem, jsou například školení týkající 

se svářečských průkazů, školení na obsluhu tlakových nádob, jeřábnické a vazačské 

zkoušky. Tato školení se provádějí jedenkrát za dva roky. Také se organizují školení 

pro elektrikáře podle předepsané vyhlášky a to jedenkrát za tři roky. Samozřejmostí 

je také školení na bezpečnost práce, které je pravidelně prováděno jedenkrát za dva roky 

(16). 

Uvedená školení jsou k dispozici pro všechny, kteří o ně mají zájem, a pro ty, kteří 

je v práci aktivně využívají. Také jsou proškolováni pracovníci, kteří mají dané 

dovednosti, ale momentálně vykonávají jinou práci. Je však důležité, aby o své 

dovednosti nepřišli, ale naopak je rozvíjeli a rozšiřovali (16). 

Další výhodou je to, že pracovníci nejsou pouze jednostranně zaměřeni a v případě 

potřeby jsou schopni vykonávat jinou práci. Příkladem jsou pracovníci z rostlinné výroby, 

kteří v zimním období pracují v dílně, kde opravují zemědělské stroje, nebo v živočišné 

výrobě. Ve středisku živočišné výroby tito pracovníci mohou pracovat na různých 

pracovních místech za zaměstnance v pracovní neschopnosti, nebo za ty, 

kteří si vybírají řádnou dovolenou (16). 
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Tabulka č.  23: Shrnutí silných a slabých stránek analýzy "7S" – schopnosti  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Silné stránky Slabé stránky 

Vzdělání zaměstnanců odpovídá potřebám 

zemědělského družstva. 

Vzdělání pracovníků v oblasti 

zemědělství.  

Družstvo si cení různých dovednosti svých 

zaměstnanců např. svářečské, strojnické 

nebo vazačské průkazy apod. 

Pravidelné odborné vzdělávání a školení 

pracovníků.  

Pracovníci nejsou jednostranně zaměřeni.  

 

 

 

2.3.7 Sdílené hodnoty 

Sdílené hodnoty družstva jsou dány už jeho samotnou podstatou využít společný majetek 

k co nejvyššímu užitku. Důležité je, se o majetek družstva řádně starat, efektivně 

ho využívat a rozvíjet. Tak bude tento majetek zvyšovat hodnotu, což je pozitivní 

pro všechny vlastníky (16).  

Družstvo také zaměstnává mnoho lidí, kteří bydlí v jeho okolí. Jedná se o pracovní 

příležitost, za kterou nemusí dojíždět mnoho kilometrů. Přitom pracovní pozice 

v družstvu vyžadují jak kvalifikované pracovníky, tak i zaměstnance bez souvisejícího 

vzdělání, což může být pro některé lidi výhodou. Někteří zaměstnanci zde pracují většinu 

svého produktivního života, a tato práce pro ně není jenom zaměstnáním, ale i koníčkem 

(16).  

Podstata družstva také souvisí se systémem odměňování a dalších výhod. Pracovníci mají 

možnost odkupu naturálií za zvýhodněné ceny, využívat techniku družstva za sníženou 

cenu, účastnit se akcí týkajících se zemědělství, zvířat a techniky (16).  
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Tabulka č.  24: Shrnutí silných a slabých stránek analýzy "7S" - sdílené hodnoty 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Silné stránky Slabé stránky 

Zaměstnanecké možnosti odkupu 

naturálií, využívání techniky a účast na 

různých akcích.  

Určitá míra patriotství. 

Pracovní příležitost pro lidi z okolí 

družstva s různým, i nesouvisejícím 

vzděláním. 

 

 

2.4 Analýza spokojenosti zaměstnanců 

Součástí této diplomové práce je i dotazníkové šetření, v rámci kterého byl rozdán 

dotazník zaměstnancům ZD Klučov - Lhota. Šetření pomocí dotazníků probíhalo 

v období prosince 2017 a ledna 2018. 

Dotazník byl rozdělen do několika částí, a to na obecné informace, otázky týkající se 

vztahů na pracovišti, práce jako takové, mzdy a odměňování. V závěru byly položeny 

otázky směřované na kariéru a osobní rozvoj. Celkem v těchto pěti částech bylo 

35 otázek, přičemž ve většině z nich pracovníci vybírali jednu z uvedených možností. 

Ve dvou případech mohli vybrat i více odpovědí. Na začátku dotazníku byly také uvedeny 

4 otázky, na které pracovníci doplnily vlastní odpověď. U sedmnácti otázek byla 

příležitost vyjádřit se, proč byla vybrána právě tato odpověď. Tuto možnost využilo 

21 (75 %) dotazovaných, z nichž 12 (57 %) komentovalo více než jednu otázku 

v dotazníku. Z celkového počtu 47 pracovníků byl vyplněn 28 zaměstnanci, což činí téměř 

60 % zaměstnanců, přičemž v 10 (21 %) případech se jednalo o ženy a v 18 případech 

(38, 3 %) o muže. 

 

2.4.1 Obecné informace 

První část dotazníku zahrnovala obecné informace o respondentech. Otázky byly kladeny 

na pohlaví, věk, počet vyživovaných dětí, dosažené vzdělání, pracovní pozici, délku 

zaměstnání v družstvu a vzdálenost bydliště od zaměstnání.  
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Věková struktura zaměstnanců a jejich délka zaměstnání v družstvu 

 

 

 

Na výše uvedených grafech je zobrazeno rozdělení respondentů podle jejich věku a délky 

zaměstnání v družstvu. Pouze jeden z dotazovaných zaměstnanců je ve věkovém rozpětí 

36 – 45 let, 46 let a více má téměř 68 % dotazovaných pracovníků. V případě délky 

zaměstnání v družstvu téměř 44 % pracovníků odpovědělo, že jsou v družstvu zaměstnáni 

10 let a méně. Přesně 7 pracovníků zde pracuje 31 – 40 let. Jeden pracovník na otázku 

délky zaměstnání v družstvu neodpověděl. 

Vzdálenost bydliště od zaměstnání 

Níže uvedená tabulka zobrazuje vzdálenost bydliště od zaměstnání. Pracovníci jsou 

především z okolních vesnic. Vzdálenost mezi bydlištěm a pracovištěm dle mapy je 

uvedena v následující tabulce. Počet ujetých kilometrů pracovníků žijících v Dolních 

Vilémovicích nebo Ostašově však může být zkrácen, protože zaměstnanci družstva 

mohou využívat i družstevní cesty, které tuto vzdálenost zkrátí i na polovinu.  

Tabulka č.  25: Vzdálenost mezi bydlištěm zaměstnanců a pracovištěm v km  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Vzdálenost mezi bydlištěm a 
pracovištěm v km 

0,5 1 1,5 2 3 3,5 4 5 25 

Počet zaměstnanců 1 3 5 3 3 1 7 2 1 

% zaměstnanců 4% 11% 18% 11% 11% 4% 25% 7% 4% 

 

7%

21%

4%

36%

32%

Věková struktura zaměstnanců

< 25 26-35 36-45 46-55 56 <

22%

22%

8%
15%

26%

7%

Délka zaměstnání v družstvu

< 3 4 až 10 11 až 20 21 až 30 31 až 40 41 <

Graf č.  7: Věková struktura zaměstnanců 

ZD Klučov – Lhota  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Graf č.  8: Délka zaměstnání pracovníků v 

ZD Klučov – Lhota  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 



71 

 

Tabulka č.  26: Vzdálenost okolních vesnic od střediska ZD Klučov – Lhota 

 (Zdroj: Vlastní zpracování dle: 24) 

 

 

 

Jeden z pracovníků vyplnil jako počet kilometrů 1,2,3,4, nejspíše tedy jezdí 

do zaměstnání různými cestami, anebo odhadoval vzdálenost. Jeden z respondentů 

nevyplnil nic a jeden pracovník uvedl, že dojíždí 25 km, takže se jedná o někoho 

ze zaměstnanců, který nebydlí v žádné z okolních vesnic. 

Počet vyživovaných dětí 

Na otázku počtu vyživovaných dětí nejvíce pracovníků odpovědělo, že nemá žádné děti 

(téměř 53,5 % odpovídajících), nebo byla tato položka proškrtnuta. Dále se počet 

pracovníků snižuje s rostoucím počtem dětí. 18 % zaměstnanců uvedlo, že má 

1 vyživované dítě, 14 % dotazovaných uvedlo 2 děti, 11 % odpovědělo, že má 3 děti a 

jeden pracovník (3,5 %) uvedl, že má 5 dětí. Při odevzdávání dotazníků bylo zjištěno, že 

v některých případech byla tato otázka špatně pochopena a do počtu vyživovaných dětí 

byly zahrnuty i děti, které již rodiče nevyživují. 

Dosažené vzdělání 

Na otázku nejvyššího dosaženého vzdělání odpověděli všichni respondenti. Nejvíce 

pracovníků, 57 %, odpovědělo, že jsou vyučení bez maturity, 24 % dotazovaných má 

středoškolské vzdělání s maturitou. Vyučení s maturitou vybralo necelých 11 % 

pracovníků a o 4 % méně má základní vzdělání. Vysokoškolské vzdělání uvedl pouze 

jeden pracovník (3,5 %) a vyšší odborné neodpověděl nikdo. 

Pracovní pozice 

V části dotazníku, který zjišťuje pracovní pozice, uvedlo 39 % pracovníků, že pracuje 

v živočišné výrobě. Čtyři respondenti (14 %) odpověděli, že pracují jako THP nebo 

administrativní pracovníci, další čtyři pracují jako opraváři a čtyři jako traktoristé. Dva 

pracovníci (7 %) uvedli, že pracují jak v živočišné výrobě tak i jako traktoristé, což je 

Vzdálenost od družstva dle mapy 

Ostašov 3,8 km 

Lipník 1,2 km 

Dolní Vilémovice 3,8 km 

Klučov 1,6 km 



72 

 

možné, protože v průběhu roku může dojít k souběhu různých pracovních pozic. Jeden 

pracovník (3,5 %) uvedl, že pracuje v družstvu jako hlídač nebo vážná, další jako skupinář 

a jeden odpovídající neuvedl nic. 

 

2.4.2 Vztahy na pracovišti 

Část dotazníku týkající se vztahů na pracovišti obsahuje 9 otázek, které by měli naznačit, 

jaké vztahy panují na pracovištích mezi kolegy nebo  mezi nadřízenými a podřízenými.  

Vztahy na pracovišti mezi podřízenými a nadřízenými a mezi kolegy 

Z odpovědí na dotazníky vyplívá, že vztahy na pracovišti jsou velmi dobré nebo dobré. 

Žádný z dotazovaných pracovníků nevybral odpověď špatné nebo dokonce velmi špatné. 

Pouze jeden z dotazovaných nevybral žádnou nabízenou možnost a připsal „jak s kým“, 

a následně „je to hňup“. Z toho je možné vyvodit, že má dotyčný pracovník nejspíše 

s některým ze svých kolegů nějaké neshody, ale v ostatních případech nemají dotazovaní 

žádné problémy. 

 

Graf č.  9: Vztahy na pracovišti  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Kontrolování práce nadřízeným 

Na otázku, zda je vykonaná práce kontrolována nadřízeným odpovědělo 21 pracovníků, 

že jejich práce je kontrolována v průběhu výkonu práce. Dva pracovníci odpověděli, že 

jejich práce není kontrolována, nebo až po skončení úkolu. V jednom případě pracovník 

neodpověděl nic a v jednom případě byla označena odpověď, že jeho práce je 

kontrolována po skončení úkolu a zároveň i v průběhu práce. Je zajímavé, že různé 

odpovědi nemají návaznost na pracovní pozici zaměstnanců ani délku jejich zaměstnání 

v družstvu.  

 

Graf č.  10: Kontrola vykonané práce nadřízeným  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Mohu se v případě problému obrátit na svého nadřízeného? 

Na tuto otázku odpovědělo 43 % pracovníků „Ano“, 36 % pracovníků „Ano, problém 

spolu vyřešíme“. V jednom případě byly vybrané obě dvě tyto odpovědi. Jeden 

z dotazovaných vybral spolu s odpovědí „Ano, problém spolu vyřešíme“ i odpověď 

„Raději se poradím s kolegy“. Tuto odpověď zvolilo samostatně 14 % dotazovaných. 

Nikdo z dotazníku nevybral odpověď „Nemám se s kým poradit“. Ve většině případů se 

tedy pracovníci mohou poradit s nadřízeným v některých případech i s kolegy. 

Dostávám od nadřízeného pokyny a informace nutné k výkonu práce včas? 

80,5 % dotazovaných potvrdilo, že dostává pokyny a informace nutné k výkonu práce 

včas. Informace a pokyny dostává, ale ne včas, 14 % odpovídajících a v jednom případě 
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(3,5 %) byly vybrány obě dvě tyto odpovědi. Nikdo z dotazovaných neměl potřebu vybrat 

odpověď, že nedostává žádné informace. Je tedy zřejmé, že pracovníci nemají pocit, že 

by měli nedostatek informací nebo pokynů k výkonu své práce, pouze v několika 

případech by je mohli obdržet s větším časovým předstihem. 

Další vybrané otázky z této oblasti 

Následující graf zobrazuje odpovědi na otázky: Pochválí mě nadřízení, v případě dobře 

vykonané práce? Jsem spokojen s prostředím, ve kterém pracuji? Mohu s kolegy otevřeně 

řešit problémy na pracovišti? Mohu s kolegy otevřeně řešit dění na pracovišti? 

Další otázky
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Graf č.  11: Další otázky z dotazníku  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Nejvíce možností odpovědí se pojí s první otázkou „Pochválí mě nadřízený….?“. 50 % 

dotazovaných na tuto otázku odpovědělo „Spíše ano“, po 18 % pracovníků odpovědělo 

„Ano“ nebo „Spíše ne“ a v 7 % případů byla odpověď „Ne“. Ve dvou (7 %) případech 

tato otázka nebyla zodpovězena, z toho jednou byl připsán komentář „Jak kdy“.  

Ostatní tři otázky byly zodpovězeny většinou odpověďmi „Ano“ nebo „Spíše ano“, tedy 

souhlasně. Otázka spokojenosti s pracovním prostředím byla jednou označena dvěma 

křížky „Spíše ano“ a současně „Spíše ne“, zároveň byl připojen komentář „některé stroje 

už hodně pamatují“.  
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Otázka „Mohu s kolegy otevřeně řešit dění na pracovišti“ měla z větší části kladnou 

odpověď. V jednom případě (v 3,5 %) nebylo vybráno nic s komentářem „jak s kým“, a 

v druhém případě byla vybrána odpověď „Ne“ s komentářem „Protože hned vše vykecají, 

kde nemají“. Na otázku dění na pracovišti byly odpovědi ve většině případů stejné jako 

u předchozí otázky a pouze jednou nebyla vybrána žádná odpověď.  

Zaměstnanci jsou ve většině případů pochváleni za odvedenou práci a jsou spokojeni 

s pracovním prostředím. S kolegy mohou řešit jak dění, tak i problémy na pracovišti. 

Pouze v jednom případě tomu tak nebylo, ale z připojeného komentáře je patrné, že se 

nejedná o žádný podstatný problém. Všechny čtyři otázky nejsou nijak spjaty s pracovní 

pozicí, takže malá část negativních odpovědí neukazuje na problém související s jedním 

střediskem nebo určitým nadřízeným nebo kolegou. 

 

2.4.3 Práce 

V této části dotazníku se nachází 4 otázky, které hledají odpověď týkající se náročnosti a 

oblíbenosti práce, získávání nových zkušeností a dovedností. Tyto otázky také zjišťují, 

zda jsou v družstvu vhodné pracovní podmínky, nástroje a zařízení. Na poslední otázku 

bylo už poukazováno jednou odpovědí v předchozí části dotazníku, a to, že „Některé 

stroje už hodně pamatují“. Tato část byla jednou z nejvíce komentovaných v celém 

dotazníku. 
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Graf č.  12: Otázky z části dotazníků "Práce"  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Stres při práci 

 Na první otázku týkající se stresu v práci, byly odpovědi v 78,5 % případů negativní a 

pouze v 21 % případů byla vybrána pozitivní odpověď. U jednoho dotazníku s negativní 

odpovědí byl připsán komentář „už jsem se uklidnil a neberu si to“. Ostatní komentáře 

byly připojeny k pozitivním odpovědím. V jednom případě byl napsán komentář „jak 

kdy“, v dalším případě bylo zase uvedeno „kdykoli vidím vedoucího“. V ostatních 

případech je z komentářů zřejmé, že stres v práci souvisí s obdobím žní nebo s tím, zda 

přijdou na směnu všichni pracovníci, přičemž tato odpověď byla vybrána THP 

pracovníkem.   
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Práce mě baví 

Na druhou otázku „Moje práce mě baví?“ odpověděli všichni respondenti kladně a 61 % 

z nich označila přímo odpověď „Ano“. K této otázce bylo připsáno také velké množství 

komentářů, z nichž ke každé ze dvou odpovědí patří přesně polovina. Čtyři (14 %) 

odpovídající baví práce se zvířaty, přičemž dva (7 %) z nich jsou z živočišné výroby a dva 

z nich THP pracovníci, nejspíše se ale jedná o vedoucí pracovníky v živočišné výrobě. 

Dva odpovídající z řad traktoristů zase baví práce v přírodě. Pracovník z živočišné výroby 

chválí pracovní kolektiv, ochotu a vstřícnost vedoucích a dobré platové podmínky. 

Dotazovaný pracovník (3,5 %) zaměstnaný na pozici hlídač, vážná odpověděl, že jej baví 

čísla a psaní. V jednom případě dotazovaný odpověděl, že si v zaměstnání zatím zvyká, 

protože v družstvu pracuje krátce a další respondent napsal, že jeho práce je někdy 

stereotypní a občas se nahromadí, vše se ale vyřeší a je spokojený. 

Při práci získávám nové zkušenosti a dovednosti 

93 % odpovědí na tuto otázku opět vybralo „Ano“ a „Spíše ano“. Pouze v 3,5 % nebylo 

vybráno nic a v 3,5 % případů byla označena odpověď „Spíše ne“. K této záporné 

odpovědi byl připsán komentář „je to pořád dokola stejné“. 

Vhodné podmínky, nástroje a zařízení k práci 

I když už u předchozích otázek bylo zmiňováno zastarání strojů, tak i nyní byly v jednom 

případě připomenuty „zastaralé stroje“, přesto v 89 % případů odpověděli respondenti 

pozitivně. V 21 % odpovědí byla odpověď „Ano“ a v ostatních 68 % „Spíše ano“. Jeden 

z dotazovaných (3,5 %) označil odpověď „Spíše ano“ současně s odpovědí „Spíše ne“ 

s komentářem „málo peněz“. Pouze v 7 % dotazníků byla vyznačena odpověď „Ne“. 

Z této části lze vyvodit, že pracovníci jsou v zaměstnání spíše spokojeni a většina z nich 

není ve stresu. Téměř všichni jsou také spokojeni s pracovními podmínkami, nástroji 

a zařízením a mají pocit, že při práci získávají nové znalosti a dovednosti. Tyto čtyři 

otázky jsou velmi propojené a jejich odpovědi se shodují.  
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2.4.4 Mzdy a odměňování 

Předposlední část dotazníku se zaměřuje na oblast mezd a odměňování. Jejím účelem 

je zjistit, jaká je informovanost pracovníků o způsobu jejich odměňování, jak jsou 

spokojeni s tímto způsobem a odměnou jako takovou. Dotazovaní také posuzovali, co je 

motivuje k dobrým pracovním výsledkům. Dále bylo zjišťováno, zda zaměstnanci znají 

dostupné benefity, případně které další by uvítaly. 

Způsob sestavování mzdy 

První tři otázky z této části byly zaměřeny na to, zda pracovníci vědí, jakým způsobem je 

sestavována jejich mzda, zda znají poměr jednotlivých složek mzdy a jestli jim tento 

poměr vyhovuje. 

 

Graf č.  13: Způsob sestavování mzdy  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Výše uvedený graf zobrazuje odpovědi z dotazníků, které značí, že pracovníci vědí, 

jakým způsobem je jejich mzda sestavována, znají poměr mzdy a jejích dalších složek. 

Záporné odpovědi byly voleny u první otázky ve 28 % a u druhé v 32 %. Je zajímavé, že 

ve dvou případech (v 7 %) pracovníci odpověděli různě na tyto otázky. K otázce 

na znalost poměru mzdy a jejích pohyblivých složek byl připojen prostor na odpověď, 

jaký tento poměr je. Tento bod byl vyplněn pouze 7 % respondentů, kteří uvedli, že znají 

tento poměr. Jejich odpověď byla, že jsou zařazení do tříd, v druhém případě, že mají 

měsíční mzdu. V obou případech se jednalo o pracovníky na pozicích skupinářů, 

vedoucích pracovníků, THP, nebo administrativních pracovníků. 
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Třetí otázka týkající se spokojenosti se stanoveným poměrem pevné mzdy a jejích 

pohyblivých složek byla v 71 % případů vyplněna kladnými odpověďmi. Záporných 

odpovědí bylo pouze 21 % a v 7 % dotazníků nebylo vyplněno nic. Jeden odpovídající 

uvedl, že mu tento poměr vyhovuje, protože měsíční mzda je pevně stanovena a prémie 

jsou roční. 

Obecně tedy lze říct, že více jak polovina pracovníků zná způsob sestavování jejich mzdy 

a s tímto způsobem je spokojena. Jedná se konkrétně o 61 % pracovníků. Jeden pracovník 

(3,5 %) uvedl, že způsob sestavování mzdy zná, ale není s ním spokojen. 28,5 % 

zaměstnanců nezná způsob sestavování jejich mzdy, přičemž 11 % z nich je s tímto 

způsobem spokojeno, zbylých 17,5 % pracovníků spokojených není. 

Spokojenost se způsobem odměňování a jeho spravedlnost 

První z otázek zjišťovala spokojenost pracovníků se stanoveným způsobem jejich 

odměňování. Z grafu je vidět, že pouze 11 % pracovníků s tímto způsobem spokojeno 

není. Na otázku, zda považují pracovníci svoji mzdu za spravedlivou vzhledem 

k odvedené práci, jich 28,5 % odpovědělo „Ano“, 36 % „Spíše ano“ a  32 % „Spíše ne“. 

Jeden dotazník zůstal v této otázce nevyplněný. 3,5 % dotazovaných na obě otázky 

odpovědělo záporně a bylo připsáno, že odměna a mzda je malá. Zajímavé je, že 21 % 

respondentů odpovědělo, že je spokojeno se stanoveným způsobem odměňování, ale 

zároveň svoji mzdu nepovažují za spravedlivou. V 11 % případů se dotazovaným nezdá 

jejich mzda spravedlivá a ani nejsou se stanoveným způsobem odměňování spokojeni. 

 

Graf č.  14: Způsob odměňování  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%

Ano Spíše ano Spíše ne Ne

O
d

p
o

vě
d

i z
am

ě
st

n
a

n
ců

Způsob odměňování

Jsem spokojen se
stanoveným
způsobem
odměňování

Považuji svoji mzdu
za spravedlivou



80 

 

Motivace k dobrým pracovním výsledkům 

V rámci otázky na to, co pracovníky motivuje k dobrým pracovním výsledkům, bylo 

možné vybrat i více odpovědí zároveň. Tento přehled je zobrazen v následujícím grafu.  

 

Graf č.  15: Co motivuje pracovníky k dobrým pracovním výkonům?  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

 Nejvíce motivující je pro zaměstnance jistota zaměstnání a pracovní kolektiv. Velký 

počet dotazovaných také vybralo pracovní prostředí, dosaženou mzdu, odměny a 

příspěvky nebo třeba náplň práce. Nejméně motivující se zdá být kariérní postup. 

Benefity 

Další otázky směřovali na to, zda zaměstnanci znají benefity nabízené zaměstnavatelem, 

případně které další by je zajímaly. Ze všech dotazovaných odpovědělo 64,5 % 

pracovníků, že zná nabízené benefity. 25 % pracovníků vybralo odpověď „Spíše ano“. 

V 11 % dotazníků byla odpověď záporná, z toho jednou (3,5%) byla vybrána odpověď 

„Ne“. Zaměstnanci tedy z velké části mají určitou představu o nabízených benefitech. 

Další benefity, které by je zajímaly, jsou uvedeny v následujícím grafu. 
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Graf č.  16: Jaké další benefity by zaměstnanci družstva uvítali? 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Pro zaměstnance se zdá být nejvíce zajímavým benefitem náhrada mzdy za první tři dny 

pracovní neschopnosti. Dále byl nejpočetněji vybrán příspěvek na masáže a ozdravné 

pobyty, poukázky na nákup zboží nebo služeb a týden dovolené navíc. Naopak 

pracovníky nezajímají benefity typu příspěvek na letní tábor, příspěvek na sport, 

příspěvek na očkování proti chřipce nebo další školení a kurzy. Ve dvou dotaznících 

nebyl vybrán žádný benefit.  
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2.4.5 Kariéra a osobní rozvoj 

Následujících sedm otázek bylo zaměřeno na osobní rozvoj zaměstnanců, případně jejich 

zájem o kariérní růst či změnu zaměstnání. Poslední otázkou je, zda by pracovník 

doporučil tuto práci svému známému. 

Motivování nadřízeným k velkým pracovním výkonům 

Na tuto otázku odpovědělo 96,5 % dotazovaných, 3,5 % zaměstnanců na otázku 

neodpovědělo. Z níže uvedeného grafu je patrné, že většina zaměstnanců má pocit, že je 

svým nadřízeným spíše motivována k velkým výkonům. Téměř jedna třetina 

dotazovaných odpověděla, že spíše není motivována.  

 

Graf č.  17: Motivuje nadřízený své podřízené k větším pracovním výkonům?  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

K této otázce bylo uvedeno pět důvodů, proč byla odpověď taková. V případě odpovědi 

„Spíše ne“ byly uvedeny důvody, že není potřeba být motivován, protože zaměstnanec 

pracuje samostatně. V jednom případě bylo uvedeno, že dlouhá pracovní doba nemotivuje 

pracovníka k velkým pracovním výkonům. U kladných odpovědích byly uvedeny důvody 

typu „nadřízený nepřipouští žádný problém a nediskutuje“, nebo že pracovníky motivuje 

zvýšení užitkovosti krav a přírůstku mladého dobytka. 

 

 

11%

52%

26%

11%

Motivace nadřízeným k větším pracovním výkonům

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne



83 

 

Rozvoj a využívání znalostí, schopností a dovedností 

Následující graf ukazuje, jak jsou rozvíjeny schopnosti a dovednosti pracovníků, případně 

jestli se zaměstnanci účastní nějakých školení a jak následně nově nabyté znalosti 

a dovednosti využívají při práci.  

 

Graf č.  18: Získávání a využívání znalostí a dovedností  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Většina dotázaných pracovníků má pocit, že je svým nadřízeným podporována v rozvíjení 

svých schopností a dovedností. Ve dvou případech (7 %) tato otázka nebyla zodpovězena. 

Dva z pracovníků uvedli, že rozvíjení jejich schopností a dovedností je prováděno 

proškolováním a semináři. Jiný z pracovníků uvedl, že rozvíjí svoje dovednosti 

pořizováním odborných časopisů a publikací. Další pracovník odpověděl „Spíše ne“ 

s odůvodněním, že v „tady žádná kariéra nehrozí“ a komentář pracovníka s odpovědí 

„Ne“ zněl „nadřízeného to nezajímá“. 

Většina pracovníků družstva se účastní různých školení. U této otázky bylo možné vybrat 

i odpověď „Nestojím o žádná školení“, která ale nebyla vybrána v žádném dotazníku. 

Dále zde byl také prostor pro vyplnění počtu školení za rok, který byl vyplněn 38,5 % 

dotazovanými. 
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Tabulka č.  27: Frekvence školení pracovníků  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Počet školení 1 2 3 4 

Počet pracovníků 6 3 1 1 

% zaměstnanců 21% 11% 4% 4% 

 

Četnější školení byly vyplněny THP a administrativními pracovníky. Možnost jedno 

až dvě školení označili především pracovníci z živočišné výroby, ve dvou (7 %) případech 

opraváři a v dalších dvou traktoristé. 

V poslední otázce 25 % pracovníků uvedlo, že je pro ně školení nezbytné. Většina 

pracovníků vyplnila, že spíše využijí nově nabyté znalosti a dovednosti. Jeden pracovník 

uvedl, že ke své práci žádná školení nepotřebuje a dva dotazníky zůstaly v této části 

nevyplněny. 

Důležitost kariérního růstu 

Na otázku, zda je pro zaměstnance důležitý kariérní růst, odpovědělo 43 % zaměstnanců 

„Ne“ a 21 % pracovníků „Spíše ne“. Pro 28,5 % zaměstnanců je kariérní růst spíše 

důležitý a pouze 3,5 % pracovníků odpovědělo „Ano“. Jeden zaměstnanec na tuto otázku 

neodpověděl. 

Změna zaměstnání a doporučení práce známému 

Tato závěrečná část vypovídá o celkové spokojenosti nebo nespokojenosti pracovníků, 

protože pouze spokojení zaměstnanci neuvažují o změně zaměstnání. Navíc také špatné 

nebo nějakým způsobem nevhodné zaměstnání by nikdo nedoporučil svému známému. 
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Graf č.  19: Uvažují zaměstnanci o změně zaměstnání?  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Rozhodnutý ke změně zaměstnání není žádný z pracovníků, naopak většina zaměstnanců 

odpověděla, že o takové změně neuvažují. V souvislosti s tím zaměstnanci ve většině 

případů odpověděli, že by doporučili tuto práci svému známému. Ve dvou případech 

zaměstnanec neuvažuje o změně zaměstnání, ale současně by ani tuto práci nedoporučil 

svému známému.  

 

Graf č.  20: Doporučili by zaměstnanci práci v družstvu svému známému?  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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V této části bylo uvedeno i několik důvodů k vyplněným odpovědím. V případě 

záporného postoje, kdy pracovník spíše uvažuje o změně zaměstnání a spíše 

by nedoporučil práci známému, bylo připojeno zdůvodněno „pravá ruka neví, co dělá 

levá“ a „nervozita stoupá každým dnem“. 

Ve větší míře však byly zdůvodněny kladné postoje k práci ve vybraném družstvu. 

V několika případech pracovníci vidí jako pozitivum, že je tato práce blízko jejich 

bydliště a je zde dobrý kolektiv. Také platové podmínky jsou dobré a spravedlivé 

a poskytují finanční jistotu. Další z pracovníků pozitivně hodnotí pracovní dobu, přístup 

k zaměstnancům a samostatnou práci. Práce v družstvu by mohla být doporučena člověku, 

který práci hledá a má vztah k zemědělství. Někteří pracovníci neuvažují o změně 

zaměstnání vzhledem ke svému věku a práci zde by doporučili známému, protože je 

v družstvu nedostatek zaměstnanců.  

 

2.4.6 Zhodnocení analýzy spokojenosti 

Dotazníkového šetření se účastnilo asi 60 % všech pracovníků družstva, přičemž byla 

zastoupena všechna střediska a povolání. Lze tedy říci, že odpovědi z dotazníků vystihují 

situaci a vztahy v celém družstvu. 

Z vyplněných odpovědí vyplývá, že pracovníci jsou spokojeni se vztahy na pracovišti 

s nadřízenými i mezi kolegy. Spokojeni jsou také s pracovním prostředím. V této části 

byly připsány komentáře pracovníků z řad traktoristů, které naznačují drobné konflikty 

na pracovišti. Z komentářů nejde však vyvodit, jestli se jedná o problémy s kolegy nebo 

s nadřízeným. Právě ale dobré pracovní prostředí a pracovní kolektiv většinu 

odpovídajících motivuje k dobrým pracovním výkonům. 

Z dotazníků je také patrné, že většina zaměstnanců se necítí být při práci ve stresu, práce 

je baví a získávají při ní nové znalosti a dovednosti. Současně mají také k práci vhodné 

podmínky, nástroje a zařízení. V dotazníku se objevily samozřejmě i opačné odpovědi, 

bylo jich však jen nepatrné množství. Navíc se v těchto případech nejednalo o konkrétní 

středisko.  



87 

 

Dle dotazníků většina pracovníků zná způsob sestavování mzdy a je s ním spokojena. 

Více než třetina pracovníků nezná způsob sestavování mzdy, přičemž větší část těchto 

pracovníků z tímto způsobem spokojená není. Záporné odpovědi v tomto případě označili 

zaměstnanci především z řad traktoristů, následně i opravářů a malá část pracovníků 

živočišné výroby. Jako další benefit ke mzdě by pracovníci uvítali náhradu mzdy za první 

3 dny pracovní neschopnosti, týden dovolené navíc nebo třeba určité příspěvky na masáže 

a ozdravné pobyty. 

Pracovníci se dle dotazníků cítí být chváleni a motivováni k dobrým pracovním 

výsledkům. Mají pocit, že získávají nové znalosti a dovednosti, které následně využívají 

při práci. V této části se objevila část záporných odpovědí, které byly ve většině případů 

vyplněny pracovníky živočišné výroby. Menší část záporných odpovědí uvedli 

traktoristé, skupináři, THP pracovníci a hlídači nebo vážná.  

Ze závěrečných otázek dotazníků vyplývá, že většina zaměstnanců netouží po kariérním 

růstu, bylo to potvrzeno i v otázce týkající se motivace. Naopak je pro velké množství 

pracovníků důležitá jistota zaměstnání. Karierní růst by byl spíše zajímavý pro méně než 

35 % zaměstnanců, kteří jsou z různých středisek. Obecně s prací v družstvu jsou 

zaměstnanci spokojeni, pouze dva z 28 pracovníků uvažují o změně zaměstnání a stejný 

počet by nedoporučilo práci v družstvu známému.  
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Tabulka č.  28: Shrnutí silných a slabých stránek dotazníkového šetření  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Silné stránky Slabé stránky 

Dobré vztahy na pracovišti.  

Práce podřízených je kontrolována 

nadřízenými.  

Nařízený ocení dobře vykonanou práci. 

Případné problémy se řeší s nadřízenými 

nebo s kolegy.  

Pracovníci dostávají informace potřebné 

k výkonu práce.  

Pracovníci nejsou ve stresu a práce je baví.  

Získávají nové znalosti a dovednosti. 

Spokojenost pracovníků s pracovními 

podmínkami.  

Většinová spokojenost pracovníků se 

způsobem odměňování.  

Odborné vzdělávání zaměstnanců.  

93 % pracovníků neuvažuje o změně 

zaměstnání.  

90 % pracovníků by tuto práci doporučilo 

známému. 

Mírné zastarání zemědělské techniky. 

Zaměstnanci by uvítali další druhy 

benefitů. 

 

 

2.5 Řízený rozhovor 

Dne 12. 4. 2018 proběhl v rámci předem domluvené schůzky s předsedou Zemědělského 

družstva Klučov - Lhota panem Svobodou řízený rozhovor. V rámci rozhovoru byly 

položeny otázky tak, aby nastínily pohled vedení družstva na jeho situaci a případné 

změny.  
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Pokud by byly navrženy určité změny v oblasti zaměstnávání, jaký by byl případný 

rozpočet družstva na tyto změny? (Kč, %...).  

To záleží na schvalovaných změnách. Co by změny sledovaly a přinesly. Výše nákladů 

na případné změny je jedním aspektem v rozhodování o provedení určité změny či úpravy 

(16). 

Je současný systém odměňování vyhovující pro ZD Klučov - Lhota? V čem 

spatřujete jeho výhody či nevýhody? Jedná se dle Vašeho názoru o systém 

odměňování, který motivuje pracovníky ke kvalitním pracovním výkonům?  

Nejvíce užívaným způsobem odměňování u nás je hodinová odměna tvořena hodinovou 

sazbou + výkonnostní příplatek. Hodinová sazba je tvořena hodinovým tarifem dle 

příslušné třídy, do které jsou pracovníci zařazeni podle kvalifikace, praxe a zkušeností a 

schopností. K tomu je přičten výkonnostní příplatek v Kč. (ten je tvořen cca 0 – 25 % 

z hodinového tarifu), který uděluje vedoucí pracovník na svém úseku při vykazování 

mezd dle kvality a množství provedené práce. A to v rozmezí 0 až plná výše VP. Tento 

způsob odměny nenutí pracovníky provádět práci nekvalitně, ale pokud by nebyli 

kontrolováni, nenutí je ani podávat výkony. Podávat výkony nutí úkolová mzda, která 

není u nás až tak obvyklá. Zde může být tendence tvořit kvantitu třeba i na úkor kvality. 

Dalším typem odměňování je fixní sazba za provedený výkon. Tato je použita v ŽV, je 

to částka za směnu. Zde je kvalita prováděné práce hodnoceny bonusy a malusy. 

Za kvalitu mléka, úhyny telat, jalovic a býků (16). 

 

Z dotazníků vyplynulo, že část pracovníků neví, jakým způsobem je jejich mzda 

sestavována, případně, že jim tento způsob nevyhovuje a svoji mzdu nepovažují 

za spravedlivou. Byly by dle Vašeho názoru možné nebo dokonce vhodné nějaké 

změny ve způsobu sestavování mezd? 

 Myslím, že až na jeden provoz, kde pracují tři pracovníci a kde je nešťastně kombinována 

úkolová a časová mzda jsou ostatní provozy řešeny optimálně. V každém systému 

odměňování se najdou nuance, které se dají připomínkovat. Já myslím, že převážná část 

ví, jak a zač je odměňována. A pokud někdo neví ať si jako „Kukulín“ nestěžuje šeptáním 
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do vrby a jde se zeptat. Odměna je příslušnému pracovníkovi vysvětlena do nejmenších 

detailů, ale není dostupná pro ostatní. Sám jsem toto mnohokrát vysvětloval. Změna 

nemůže být u jednotlivce. Systém odměňování je pro výrobní úsek jednotný (16). 

 

Z dotazníků vyplynulo, že by bylo vhodné obměnit starou zemědělskou techniku 

za novou, jak se k tomu stavíte?  

Obměňuje se plánovaně tak, jak finanční možnosti a dotační tituly dovolí. Pokud je 

neplánovaná havárie řeší se promptně. Z pohledu každého jednotlivého pracovníka je 

třeba řešit především stroje a zařízení, se kterými dotyčný pracuje. Stroj je v provozu, 

dokud je technicky provozuschopný a provoz ekonomicky výhodný či alespoň optimální. 

Globální pohled na výměnu musí vycházet pro veškerou techniku z uvedených aspektů 

(16). 

 

Z dotazníků vyplynulo, že by pro některé pracovníky byl zajímavý kariérní růst, jak 

se k tomu stavíte? 

Slovo „kariérní“ dává význam posouvat se na vyšší úroveň v systému, tedy z úrovně 

pracovní profese na vedoucí funkci. Když to vezmu od vrchu, u nás firmu řídí předseda 

a v administrativě je spolu s ekonomem a jednou účetní. Pak jsou agronom se svým 

zástupcem pro rostlinnou výrobu. Zootechnik se zástupcem pro živočišnou Mechanizátor 

s vedoucím dílny pro technické služby a opravárenství a vedoucí bioplynové stanice 

s jedním pracovníkem. V tomto smyslu by se postupně museli stát pracovníci postupně 

minimálně vedoucími středisek, nebo předsedy (16). 

 

Z dotazníků vyplynulo, že by zaměstnanci uvítaly další benefity. Konkrétně se jedná 

o náhradu mzdy za první 3 dny pracovní neschopnosti, týden dovolené navíc, 

příspěvek na masáže a ozdravné pobyty, poukázky na nákup zboží nebo služeb nebo 

příspěvek na dopravu do zaměstnání. Jaký máte názor na zavedení těchto benefitů?  
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Máme příspěvek na obědy, slevu na naturáliích, slevu na službách, koncem roku balíček 

mléčných výrobků, přispíváme na pojištění, dary k výročím desítkovým a pětkovým. 

Náhrada mzdy za první tři dny je otázka sociální politiky státu. Zaměstnavateli zdánlivě 

vyhovuje, aby zaměstnanci nemarodili, za co přispíváme každému měsíčně pětistovkou. 

Zdraví lidí to však nepřispívá, když všechno přechází. Ale protože zdraví národa již není 

národní politikou podporováno, převádí se to na komerční sféru. Místo poukázky na zboží 

se snažíme radši zvýšit mzdu. Jediné, co stojí za úvahu, jsou masáže. Na ozdravné pobyty 

jsme uvažovali přispívat, ale každý, když už si najde čas dovolenou někde strávit delší 

než tři dny má svoje představy, které nemají s ozdravným pobytem nic společného (16). 

 

Jak nahlížíte na oblast kvality zaměstnanců družstva, případně množství 

pracovníků? Jsou do budoucna plánované nějaké změny, typu velké nabírání nebo 

propouštění pracovníků a podobně? 

 Pro stávající rozsah výrobního zaměření máme stabilní kádr, který se doplňuje 

při odchodech do důchodu. Nabírání nebo propouštění většího počtu pracovníků by 

probíhalo s vytvářením nového provozu nebo rušením provozu (16). 

 

V případě, že hledáte nové zaměstnance, maté problém najít vhodné pracovníky? 

Při hledání nových zaměstnanců, spolupracujete s úřadem práce nebo se středními 

školami, na kterých jsou vyučovány obory týkající se zemědělství? V případě, že ne, 

byly byste ochotni do budoucna spolupracovat s úřadem práce a středními školami?  

Spolupracujeme se všemi jmenovanými. Na některé profese se hledají pracovníci obtížně, 

na některé je jich přebytek (16). 

 

Jak vnímáte vztahy na pracovišti? Ať už ve vztahu podřízený – nadřízený nebo 

pracovníci mezi sebou.  

Vnímám je z pozice, kterou zastávám. Tedy pokud je vše v pořádku nemám v podstatě 

žádné informace. Ty obdržím, až je-li problém a je třeba řešit. Vztahy jsou u nás stejné 
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jako jinde. Když jsou na sebe moc naštvaní, je to špatné a když se mají moc rádi, není 

to dobré (16). 

Tabulka č.  29: Shrnutí silných a slabých stránek řízeného rozhovoru  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Silné stránky Slabé stránky 

Otevřenost vedení vůči změnám, které by 

něco přinesly.  

Časová mzda nenutí zaměstnance pracovat 

nekvalitně.  

Stroj se využívá, dokud je 

provozuschopný.  

Havárie se řeší promptně.  

Příspěvek na obědy, slevy na naturálie, 

slevy na služby, mléčné balíčky, příspěvek 

na pojištění a dary k výročí. 

Stabilní kádr lidí. Spolupráce s ÚP a SŠ. 

Není velká možnost kariérního růstu.  

 

 

2.6 Porterův model pěti sil 

Za účelem zjištění externí situace sledovaného družstva byl využit Porterův model pěti 

sil. Zemědělské družstvo Klučov - Lhota podniká v oblasti zemědělství, zámečnictví, 

nástrojářství, opravy silničních vozidel a ostatních dopravních prostředků a pracovních 

strojů.  Dále se také zabývá hostinskou činností, silniční motorovou dopravou, která 

zahrnuje nákladní dopravu provozovanou vozidly nebo jízdními soupravami o největší 

povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí. 

Družstvo se také zabývá výrobou a prodejem elektrické energie a tepelné energie (14). 

Na základě těchto informací je provedena analýza stávající a nové konkurence, vlivu 

odběratelů, dodavatelů a substitučních produktů. 
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2.6.1 Stávající konkurence 

Zemědělských subjektů obecně je v České republice bezmála 50 000, přičemž fyzické 

osoby zastupují asi 45 000 a právnické zbylou část. Družstev jako takových na českém 

trhu působí asi 500 (25).  

Hrubý domácí produkt v oblasti primárního sektoru od roku 2010 v čase mírně roste. 

V roce 2010 byla úroveň HDP 1,7 % a v roce 2013 už 2,4 %. Obecně oblast zemědělství, 

lesnictví a rybářství je jednou z oblastí, která se nejméně podílí na HDP (22). 

Především v kraji Vysočina je zemědělských družstev velké množství. Hlavní činnost 

družstva je ve všech případech stejná, každé družstvo má ale i další vedlejší činnosti, které 

se mohou v jednotlivých případech lišit, a jsou provozovány v různé míře. Podle těchto 

měřítek si zemědělská družstva více či méně konkurují. 

Dle mínění předsedy ZD Klučov - Lhota si zemědělská družstva příliš nekonkurují. 

Ve většině případů má každé družstvo zabranou svou část trhu a nevznikají o tyto části 

konkurenční boje. Naopak v některých případech družstvo využívá podmínek odběratelů, 

které získalo konkurenční družstvo. Například odběratelům elektřiny vyráběné 

bioplynovou stanicí všechna družstva dodávají energii za stejných finančních podmínek. 

V případě, že některé družstvo získá výhodnější finanční podmínky, pak je získají i ostatní 

družstva (16).  

Pokud by měli být označeni nejvýznamnější konkurenti družstva, lze mezi ně zařadit 

Zemědělské družstvo Biskupice, Zemědělské družstvo Kožichovice, Zemědělské 

družstvo Slavice a Zemědělské družstvo Okříšky, Zemědělské družstvo Čáslavice nebo 

Zemědělské družstvo Hrotovice. Tato družstva byla vybrána, protože mají velmi 

podobnou podnikatelskou činnost předmětem podnikání, nebo jeho rozsahem. Také se 

nachází v blízkosti analyzovaného zemědělského družstva Klučov - Lhota. Všechna 

vybraná konkurenční družstva jsou popsána v přílohách (16). 

 

2.6.2 Nová konkurence 

Při analýze konkurenčního prostředí družstva se také uvažuje o potencionální nově 

vznikající konkurenci. Lze říct, že nová družstva jako taková v současné době 
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už nevznikají. Důvodem je podstata družstva, kdy docházelo ke slučování a spojování 

majetku za účelem společného hospodaření a většího zisku, než kdyby každý hospodář 

hospodařil sám. 

Spíše než družstva jako taková vznikají v malém množství drobní podnikatelé zabývající 

se hospodařením. Ti ale nedosahují takové produkce, aby představovali výrazné 

konkurenční riziko pro stávající družstva. 

Výrazný nárůst nové konkurence v tomto odvětví není obvyklý. Důvodem může být, že 

se nejedná o příliš ziskový předmět podnikání, také je zapotřebí vysokých vstupních 

nákladů. Vstupní náklady mohou zahrnovat například náklady na pořízení zemědělské 

techniky, chovného dobytka nebo pozemků. Dále je také zapotřebí mít určité odborné 

znalosti, dovednosti a zkušenosti, které vyžaduje chod celého hospodářství. Výši zisku 

z podnikání v zemědělství může velmi negativně ovlivnit také počasí a klimatické změny. 

 

2.6.3 Vliv odběratelů  

ZD Klučov-Lhota má produkci ze střediska rostlinné výroby, živočišné výroby a 

bioplynové stanice. V rámci živočišné výroby je produkováno mléko, které každý den 

odebírá společnost Madeta a.s. Mezi odběratele v oblasti rostlinné výroby lze zařadit 

ADW Agro, a.s., Agro 2000 s.r.o., Agrovýkup, a.s. a Zemědělské družstvo Výčapy. Tito 

odběratelé vykupují především řepku olejku a pšenici. Důležití jsou také odběratelé 

v oblasti energií, tedy společnost Eon, která nahradila společnost Innogy (16).  

Ve většině případů se jedná o stálé odběratele, vůči kterým nemá družstvo téměř žádnou 

vyjednávací sílu. Je to z toho důvodu, že produkce družstva je jen malou částí z jejich 

celkového odběru. Většinou se jedná o odběratele, kteří odebírají produkci i od okolních 

zemědělských subjektů. Odběratelé si nastaví finanční podmínky, za kterých budou 

nakupovat, a družstvo jim za tuto cenu výrobky prodá. Případné změny ve finančních 

podmínkách odběratelů se tak projeví u všech dodávajících subjektů (16).  
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2.6.4 Vliv dodavatelů 

Hlavními dodavateli jsou subjekty, které byly už zmiňovány i v případě odběratelů. Jedná 

se o ADW Agro, a.s., který dodává prostředky k vápnění, dále pak Agro 2000 s.r.o., který 

je dodavatelem postřiků a Zemědělské družstvo Výčapy, dodavatel krmiva (16).  

Tyto subjekty mají velmi silnou pozici i v rámci dodavatelského vztahu. Důvodem je, že 

bez produktů těchto dodavatelů by družstvo jako takové nemohlo fungovat. Navíc se 

jedná o dodavatele, kteří dané produkty dodávají i ostatním družstvům (16).  

 

2.6.5 Substituční produkty 

Na oblast substitučních produktů lze nahlížet dvěma způsoby, a to z pohledu technických 

a spotřebitelských substitutů. Zemědělské družstvo nemá technické substituty. Naopak 

spotřebitelských substitutů je na trhu velké množství.  

Tabulka č.  30: Shrnutí příležitostí a hrozeb Porterova modelu pěti sil  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Příležitosti Hrozby 

Družstva si navzájem příliš nekonkurují, 

v některých případech si dokonce určitým 

způsobem pomáhají.  

Téměř nulová nová konkurence na trhu. 

Vysoké vstupní náklady.  

Znalostní a dovednostní požadavky na 

zahájení podnikání v zemědělství. 

Absence technických substitutů.  

Růst HDP v primárním sektoru. 

Velké množství zemědělský subjektů na 

Vysočině.  

Podíl primárního sektoru a zemědělství na 

HDP není velký.   

Téměř žádná vyjednávací síla vůči 

odběratelům.  

Silná vyjednávací pozice dodavatelů. 

Velké množství spotřebitelských 

substitutů.  

 

 

2.7 Analýza trhu práce 

V rámci této diplomové práce byla provedena analýza trhu práce z několika hledisek. 

První část analýzy se věnuje vývoji obyvatelstva. Následující část zahrnuje analýzu 
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zaměstnanosti a nezaměstnanosti, kde je zmíněná i nabídka práce. Třetí část je vymezena 

pro mzdové šetření jednak z pohledu průměrných mezd a také z pohledu dostupných 

benefitů. Také byla provedena analýza konkurenčních družstev z hlediska odměňování. 

V poslední části se věnuji dotacím na zaměstnance a legislativním změnám v roce 2018. 

 

2.7.1 Vývoj obyvatelstva 

Tato část analyzuje vývoj trhu práce z pohledu počtu obyvatelstva, věku obyvatelstva a 

jeho vzdělání.  

Vývoj počtu ekonomicky aktivních osob 

Vývoj počtu ekonomicky aktivních lidí k 31. 12. daného roku je zobrazen v následující 

tabulce. Kromě celkového počtu obyvatel je zde vidět i rozdělení podle pohlaví. Byly 

zjištěny i údaje týkající se celkového počtu obyvatel a ekonomicky aktivních obyvatel 

na Vysočině, přičemž tyto stavy jsou k 1. 1. daného roku. Z toho důvodu může dojít 

k drobným odchylkám.  

Tabulka č.  31: Vývoj počtu ekonomicky aktivních obyvatel  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 22) 

  
  

2012   2013   2014   2015   2016 

ČR Vysočina ČR Vysočina ČR Vysočina ČR Vysočina ČR 

Počet obyvatel  
(v tis. osob) 10 516  511  10 512  510  10 538  510  10 554  509  10 579  

muži 5 164  - 5 162  - 5 177  - 5 186  - 5 201  

ženy 5 352  - 5 350  - 5 361  - 5 368  - 5 378  

z toho 
ekonomicky 

aktivní:                   

 15 - 64 7 188  348  7 109  344 7 057  341  6 998  337  6 943  

ekonomicky 
aktivní v %:                   

 15 - 64 68,4  68,1  67,6  67,5  67,0  66,9  66,3  66,2  65,6  

 

Celkový počet obyvatel mírně roste. Počet obyvatel na Vysočině se za sledované období 

téměř nezměnil a žije zde necelých 5 % obyvatel z celé České republiky. V rámci 

celkového počtu obyvatel je poměr mužů a žen v celém období vyrovnaný. 
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V kraj Vysočina žije necelých 5 % ekonomicky aktivních osob z celé České republiky. 

Z tabulky je patrné, že ekonomicky aktivních obyvatel z celkového počtu osob je kolem 

67 %, toto procento se shoduje i s procentem ekonomicky aktivních osob na Vysočině.  

Počet práceschopných obyvatel v jednotlivých vesnicích byl zjištěn za rok 2017.  V tomto 

roce žilo v celém okrese 74 017 ekonomicky aktivních obyvatel, z toho v Dolních 

Vilémovicích 266, v Klučově 120, v Lipníku 245 a v Ostašově 90. Tyto počty se 

v průběhu sledovaného období měnily pouze mírně (26). 

Vývoj obyvatel dle věku 

Analýza vývoje věku obyvatel byla směřována k celé České republice a ke kraji Vysočina 

ve sledovaném období 2012 – 2016. Údaje z roku 2017 nebyly k dispozici.  

Tabulka č.  32: Analýza vývoje věku obyvatel 

 (Zdroj: Vlastní zpracování dle: 22) 

 

Celkový počet obyvatel v ČR v průběhu jednotlivých let mírně rostl. K drobnému snížení 

došlo pouze v roce 2014. Všechny meziroční změny byly pouze v jednotkách %. Podobné 

meziroční přírůstky a úbytky byly sledovány i v ostatních položkách. 

Položka tabulky označená nulou znázorňuje nově narozené děti. Jejich počet se do roku 

2014 mírně snižoval, meziroční snížení bylo ve výši až 2 %. Následující roky se ale počty 

narozených dětí začaly zvyšovat až o 2 %. 

Vyznačené skupiny počtu obyvatel ve věku 15 – 26 let, 27 – 45 let, 46 – 64 let znázorňují 

ekonomicky aktivní obyvatelstvo, přičemž první skupina zahrnuje i studující část 

obyvatelstva a osoby, které právě dostudovaly. U těchto tří skupin obyvatel jsou podobné 

Celkem 10 505 445 511 937 10 516 125 511 207 10 512 419 510 209 10 538 275 509 895 10 553 843 509 475

0 108 753 5 062 108 692 5 110 106 829 4 904 109 943 5 297 110 777 5 323

0-14 1 541 241 75 331 1 560 296 75 454 1 577 455 75 488 1 601 045 76 104 1 623 716 76 722

15-26 1 495 895 77 588 1 448 044 75 142 1 400 884 72 843 1 360 074 70 606 1 317 999 68 279

27-45 3 060 090 143 106 3 065 644 142 855 3 063 794 142 311 3 071 150 141 717 3 070 788 141 171

46-64 2 706 783 131 082 2 674 523 130 045 2 644 742 129 296 2 625 600 128 544 2 608 928 128 041

65-80 1 360 658 67 791 1 417 293 70 203 1 466 412 72 117 1 514 277 74 143 1 563 306 76 192

81 a více 340 778 17 039 350 325 17 508 359 132 18 154 366 129 18 781 369 106 19 070

Průměrný věk 41,1 41,1 41,3 41,3 41,5 41,6 41,7 41,9 41,9 42,1

ČR VysočinaVysočinaČR Vysočina

Věkové složení obyvatel k 1. 1. 

2012 2013 2014 2015 2016

Věk VysočinaVysočinaČR ČRČR
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meziroční změny. Až na dvě drobné výjimky se počty obyvatel z těchto skupin průběžně 

snižovaly. Meziroční snížení se tedy pohybuje ve výši 0,8 - 4 %.  

K největším meziročním přírůstkům došlo u posledních dvou skupin obyvatel. U skupiny 

obyvatel ve věku 65 – 80 let bylo meziroční zvýšení jejich počtu ve výši kolem 3,5 %. 

Meziroční přírůstky u skupiny obyvatel ve věku 81 let a více byly nejprve téměř 3 %, a 

v posledním roce už pouze necelé 1 %.  

V kraji Vysočina se v průběhu sledovaných let snížil celkový počet obyvatel 

i ekonomicky aktivní část populace. Jednotlivá meziroční snížení byly ve výši 0,1 –3,3 %. 

Naopak ke zvýšení došlo u počtu nově narozených dětí a počtu obyvatel do 14 let, zvýšení 

proběhlo v jednotkách %.  U nově narozených dětí byla výjimka v roce 2014, kdy došlo 

ke snížení o 4 %. K největším meziročním přírůstkům, ve výši 1,5 – 3,7 %, došlo stejně 

jako v případě ČR u dvou nejstarších věkových skupin.   

Z tabulky je zřejmé, že nejrychleji se zvyšuje počet obyvatel ve věku 65 let a více. 

Postupem času se zvyšuje i průměrný věk obyvatel v České republice i na Vysočině. 

Každým rokem se průměrný věk obyvatel zvýší o 0,2 až o 0,3 let. Je tedy zřejmé, že 

obyvatelstvo obecně stárne, na Vysočině dokonce rychleji než v celé České republice. 

Vývoj obyvatel dle vzdělání 

Následující tabulka zobrazuje vývoj vzdělání obyvatel České republiky v letech 2012 – 

2016. Z celkového hlediska je největší poměr osob se středním vzděláním bez maturity a 

s maturitou. Oproti tomu je počet osob se základním vzděláním a bez vzdělání současně 

s vysokoškolsky vzdělanými osobami poloviční. 
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Tabulka č.  33: Vzdělání obyvatelstva  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 22) 

  2012 2013 2014 2015 2016 

Celkem (v tis.) 8 964,6  8 951,5  8 932,6  8 935,7  8 928,7  

základní vzdělání a bez vzdělání v % 15,6 14,8 14,3 14,2 13,9 

střední bez maturity v % 34,8 34,5 34,3 34,1 33,9 

střední s maturitou v % 33,7 33,8 34,1 33,9 33,7 

vysokoškolské v % 15,7 16,7 17,3 17,8 18,5 

Muži (v tis.) 4 368,0  4 362,1  4 352,3  4 355,9  4 353,7  

základní vzdělání a bez vzdělání v % 11,3 10,9 10,6 10,6 10,6 

střední bez maturity v % 41,8 41,4 41,0 40,9 40,6 

střední s maturitou v % 30,4 30,3 30,9 30,8 30,2 

vysokoškolské v % 16,3 17,2 17,6 17,8 18,7 

Ženy (v tis.) 4 596,6  4 589,4  4 580,2  4 579,8  4 575,0  

základní vzdělání a bez vzdělání v % 19,6 18,4 17,9 17,7 17,1 

střední bez maturity v % 28,2 28,0 27,9 27,6 27,5 

střední s maturitou v % 36,9 37,2 37,2 36,9 37,0 

vysokoškolské v % 15,2 16,2 16,9 17,8 18,4 

 

Mužská část populace má nejčastěji střední vzdělání bez maturity a nejméně z nich je bez 

vzdělání nebo pouze s ukončenou základní školou. Naopak ženská část populace 

nejčastěji vystudovala střední školu s maturitou a v nejmenší míře ukončila 

vysokoškolské vzdělání.  

 

2.7.2 Analýza zaměstnanosti a nezaměstnanosti 

Analýza zaměstnanosti a nezaměstnanosti zkoumá zaměstnanost dle sektorů, dále se 

zabývá nezaměstnaností jako takovou a nabídkou volných pracovních míst. 

Zaměstnanost dle sektorů 

V následující části byla zkoumána zaměstnanost podle jednotlivých sektorů. Následující 

tabulka zobrazuje vývoj zaměstnanosti v % v České republice a v kraji Vysočina v letech 

2000 a 2015, přičemž součtové řádky značí počet zaměstnaných osob v tisících. Kraj 

Vysočina zaujímá kolem 5 % z celkového počtu zaměstnanosti. Celkově je patrné, že 

došlo ke snížení zaměstnanosti v primárním a sekundárním sektoru a zvýšení v terciálním 
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sektoru. V kraji Vysočina se úbytek z primárního sektoru projevil jak v sekundárním tak 

i v terciálním sektoru.  

V kraji Vysočina je dvojnásobný počet osob zaměstnaných v primárním sektoru než 

z pohledu celé České republiky. Zbylou část na Vysočině si dělí sekundární a terciální 

sektor zhruba na poloviny. 

Tabulka č.  34: Vývoj zaměstnanosti dle sektorů  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 24) 

 Celkem v tis.         ČR Vysočina 

2000 4731,6  239,3  

Primární 4,9 % 11,3 % 

Sekundární 39,5 % 44,4 % 

Terciální 55,6 % 44,4 % 

2015 5041,9  236,8  

Primární 2,9 % 7,7 % 

Sekundární 38 % 45,8 % 

Terciální 59 % 46,5 % 

 

V průběhu roku 2017 se trend vývoje zaměstnanosti v jednotlivých sektorech nijak zvlášť 

nezměnil. Výrazný nárůst pracujících byl zaznamenán v terciálním sektoru, především 

v oblasti vědeckých a technických činností, ve vzdělávání a ve zdravotnictví, v dopravě 

a ve skladování. Zvýšení počtu pracujících proběhlo i v sekundárním sektoru, průmyslu, 

stavebnictví a zpracovatelského průmyslu. V oblasti primárního sektoru v průběhu 

prvních tří čtvrtletí roku nedošlo k výrazné změně. Ta nastala až ve 4. čtvrtletí, kdy došlo 

k většímu snížení pracovníků v oblasti zemědělství a lesnictví (22). 

Analýza nezaměstnanosti 

V následující tabulce jsou znázorněny hodnoty průměrné nezaměstnanosti po celé České 

Republice, v kraji Vysočina a na Třebíčsku. 
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Tabulka č.  35: Analýza nezaměstnanosti  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 28) 

  
2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Havlíčkův Brod 6,2 6,8 6,5 5,7 5,0 3,6 

Jihlava 6,5 7,2 6,9 5,9 4,8 3,6 

Pelhřimov 4,4 5,0 4,9 4,1 3,4 2,3 

Třebíč 8,7 9,4 9,2 8,1 6,9 5,0 

Žďár nad Sázavou 6,9 7,6 7,5 6,4 5,6 4,6 

Vysočina 6,7 7,4 7,2 6,2 5,3 3,9 

Celkem ČR 6,8 7,7 7,7 6,6 5,6 4,3 

 

Celková průměrná nezaměstnanost v ČR ve sledovaných obdobích nejprve rostla a 

od roku 2015 začala klesat, v roce 2017 se dostala na nejnižší hranici za uvedená období, 

a to na 4,3 %. Podobnou tendenci mají i hodnoty průměrné nezaměstnanosti na Vysočině 

i na Třebíčsku.  

Průměrná výše nezaměstnanosti v kraji Vysočina se pohybuje ve všech sledovaných 

obdobích mírně pod hranicí celorepublikové výše průměrné nezaměstnanosti. Nejnižší 

nezaměstnanost byla v roce 2017 v Pelhřimově a nejvyšší v roce 2013 v Třebíči. 

Z jednotlivých uvedených měst je na tom nejlépe po celé sledované období Pelhřimov. 

Havlíčkův Brod a Jihlava mají podobnou výši nezaměstnanosti. O několik desetin procent 

je na tom hůře Žďár nad Sázavou a nejvyšší nezaměstnanost po celé sledované období je 

v Třebíči. 

Vzhledem k tomu, že všichni pracovníci Zemědělského družstva Klučov - Lhota bydlí na 

Třebíčsku a nepředpokládáme, že by se v současné době stěhovali do jiné oblasti, byla 

provedena podrobná analýza průměrné nezaměstnanosti na okrese Třebíč a dále pak 

ve vybraných vesnicích. Jedná se o vesnice Lipník, Klučov, Ostašov a Dolní Vilémovice, 

a to proto, že právě zde bydlí většina zaměstnanců družstva. 

Výsledky této analýzy jsou zobrazeny v následujícím grafu. Všechny vesnice i okres 

Třebíč byly sledovány každý měsíc podle počtu nezaměstnaných obyvatel a podle 

procenta nezaměstnaných obyvatel. Procento nezaměstnaných obyvatel se různě mění 
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jednak podle změny práceschopných obyvatel, ale především podle počtu 

nezaměstnaných osob. Kompletní tabulka je zobrazena v přílohách.  

 

Graf č.  21: Průměrná nezaměstnanost v okolních vesnicích ZD Klučov - Lhota 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 26) 

 

Na uvedeném grafu lze vidět, že tendence křivek procenta nezaměstnaných osob jak 

v jednotlivých vesnicích, tak i v okrese Třebíč je velmi podobná. Nejprve všechny křivky 

klesaly, až došli do svého minima v roce 2013 především koncem tohoto roku. 

Následovalo prudké zvýšení a další kolísání. Vždy začátkem roku bylo vyšší procento 

nezaměstnanosti než v dalších měsících konkrétního roku. Ale od roku 2014 se procento 

nezaměstnanosti postupně snižovalo.  

Počet nezaměstnaných osob byl nejméně 1 a to rovnou v několika měsících, tento nízký 

počet byl zjištěn ve vesnici Ostašov a Klučov. Naopak nejvyšší počty nezaměstnaných 

osob byly sledovány v Lipníku a v Dolních Vilémovicích. Celkově nejmenší procento 

nezaměstnanosti bylo na celém okrese Třebíč, trochu hůře na tom byla obec Lipník, dále 

pak Dolní Vilémovice, Klučov a nejhůře na tom je Ostašov. V celém sledovaném období 

se toto pořadí udrželo a nedošlo k žádnému křížení křivek. 
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Nabídka a poptávka na trhu volných pracovních míst  

Analýza volných pracovních míst České republiky byla provedena v období 2014 – 2017, 

jelikož dřívější data nebyla dostupná. Výsledné údaje jsou zobrazeny v následující 

tabulce, z které je zřejmé, že počet volných pracovních míst průběžně stoupá. Od roku 

2014 vzrostl dokonce pětinásobně. Počet volných pracovních míst v zemědělství vzrostl 

dokonce šestinásobně za stejné období.  

Tabulka č.  36: Volná pracovní místa 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 28) 

 

Strana poptávky po volných pracovních místech, tedy uchazeči a zájemci o zaměstnání, 

lze velmi špatně analyzovat za celá čtvrtletí nebo roky. Důvodem je, že počet uchazečů 

o zaměstnání je udáván v měsících, přičemž tyto údaje nelze sčítat. Počet osob hledajících 

zaměstnání se však vyvíjí opačným směrem jako nabídka pracovních míst v důsledku 

hospodářské krize. Vliv na počet uchazečů o zaměstnání májí i sezónní typy prací. 

V prvním čtvrtletí 2014 se celkový počet poptávajících pohyboval okolo 600 000 osob, 

v zemědělství byla výše poptávajících kolem 5 000 osob. Počet osob hledajících práci 

tedy výrazně převyšoval počet volných pracovních míst. Se zvyšující se nabídkou 

pracovních míst klesal počet osob hledajících zaměstnání. Na přelomu roku 2015 a 2016 

se celkový počet poptávajících pohyboval okolo 450 000 osob v ČR a 1 300 osob 

v zemědělství. V prvním čtvrtletí roku 2017 se počet poptávajících snížil na 308 000 osob 

v ČR a 402 osob v zemědělství. Nabídka pracovních míst v zemědělství od roku 2017 

převyšuje poptávku po těchto pracovních místech (26, 28). 

Dále byla také provedena analýza volných pracovních míst na Třebíčsku za celé 

sledované období od roku 2012 – 2017. Konkrétně byly sledovány profese spadající 

do kategorie podle kódů CZ–ISCO číslo 61, tedy kvalifikovaní pracovníci v zemědělství, 

kam spadají pěstitelé zemědělských plodin, chovatelé a ošetřovatelé a další. Dále pak byla 

vybrána zaměstnání spadající pod kód 83, konkrétně 8341 řidiči a obsluha zemědělských 

a lesnických strojů (29).  

1_2014 2_2014 3_2014 4_2014 1_2015 2_2015 3_2015 4_2015 1_2016 2_2016 3_2016 4_2016 1_2017 2_2017 3_2017 4_2017

Celkem 40 781 49 432 56 554 58 738 76 050 96 983 108 574 102 545 114 025 133 938 140 992 132 495 150 916 183 499 206 080 216 615

Kvalifikovaní 

pracovníci v 

zemědělství 255 270 232 240 445 517 537 471 672 646 779 884 1234 1414 1598 1599
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Podle těchto kritérií bylo nalezeno 95 požadavků na obsazení pracovního místa, přičemž 

zaměstnavatelé byly jak zemědělská družstva, drobní podnikatelé i jiné společnosti 

s různým zaměřením. Například se jedná o zaměstnavatele Zahradnictví Budišov, Klas 

Jaroměřice, spol. s.r.o., Družstvo vlastníků půdy Ametyst, ADW AGRO, a.s., 

Zemědělské družstvo Šemíkovice, Zemědělské středisko Okřešice, a další (26).  

V následujících tabulkách je znázorněn rozbor volných pracovních míst na Třebíčsku 

podle stupně vzdělání i podle období, ke kterému se vztahují. V počtu volných pracovních 

míst pro rok 2012 jsou volná pracovní místa z tohoto období a také místa, která se začala 

obsazovat v roce 2011, ale zůstala volná ještě v dalším roce. Lze vidět, u volných 

pracovních míst v zemědělství je často požadováno pouze základní vzdělání 

nebo vyučení. Počet volných pracovních míst také od roku 2013 postupně roste, ale v roce 

2017 došlo k mírnému poklesu (26). 

Tabulka č.  37: Počet volných pracovních míst dle vzdělání  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 26) 

Vzdělání 
Počet volných 
míst 2012 - 2017 

Základní + praktická škola 40 

Nižší střední odborné 9 

Střední odborné (vyučen) 43 

ÚSO (vyučení s maturitou) 1 

ÚSV 2 

 

 

Tabulka č.  38: Nabídka volných pracovních míst v jednotlivých letech  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 26) 

 

 

 

 

 

Období Počet volných míst 

2012 12 

2013 4 

2014 8 

2015 11 

2016 32 

2017 28 
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Vývoj poptávky po volných pracovních místech v zemědělství na Třebíčsku kopíruje 

situaci v České republice, kdy poptávka výrazně převyšuje nabídku volných pracovních 

míst. Zlom nastal koncem roku 2015, kdy začala poptávka rovnat nabídce volných 

pracovních míst. V květnu 2016 už nabídka volných pracovních míst převýšila poptávku, 

bylo 23 osob hledajících práci v zemědělství. Od té doby tato situace trvá. (26) 

 

2.7.3 Mzdové šetření 

V rámci mzdového šetření byly analyzovány průměrné mzdy a oblíbenost benefitů. Také 

zde byla zkoumána konkurence z hlediska odměňování. 

Průměrné mzdy 

Zajímavé jsou také údaje uvedené v následující tabulce, která znázorňuje vývoj průměrné 

hrubé měsíční mzdy v České republice a v kraji Vysočina. Další údaje se vztahují k řazení 

podle kódu CZ-NACE vzhledem k zemědělství, lesnictví a rybářství. Byly také 

posuzovány jednotlivé pozice podle klasifikace CZ-ISCO, které se vyskytují i v ZD 

Klučov-Lhota. Tyto údaje byly čerpány ze stránek Českého statistického úřadu, kde 

nebyly k dispozici některé údaje z roku 2017.   

Celková hrubá mzda se ve sledovaném období postupně zvyšovala a meziroční přírůstky 

se pohybovaly na úrovni desítek až stovek Kč. Stejný trend byl i v případě vývoje 

průměrné hrubé mzdy na Vysočině a v dalších členěních.  

V kraji Vysočina jsou průměrné mzdy zhruba o 10 % menší, než je celorepublikový 

průměr. Průměrné mzdy v zemědělství obecně jsou oproti průměru v České republice 

menší o 20 – 25 %. Ve srovnání s krajem Vysočina jsou průměrné mzdy v zemědělství 

nižší o 15 %. 

Další členění v následující tabulce je podle pozice v zaměstnání. Ve sloupečku 

klasifikační třídy 6 se objevují hvězdičky, které značí, že údaj „nevyhověl publikačním 

kritériím, konkrétně kvalita odhadu mediánu hrubé měsíční mzdy měla průměrnou chybu 

větší než ± 10,0 %“. (22) 
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Řídící pracovníci mají o více než 100 % větší hrubou mzdu než je průměrná hodnota. 

Pracovníci v žádné další klasifikační třídě už nedosahují vyšší mzdy než je její průměrná 

hodnota. Nejlépe z těchto pracovníků jsou na tom úředníci, řemeslníci a opraváři, obsluha 

strojů a zařízení, montéři. Tito pracovníci dosahují na průměrnou hrubou mzdu z více jak 

80 %, v kraji Vysočina dokonce v některých případech až z více jak 90 %. Kvalifikovaní 

pracovníci v zemědělství, lesnictví a rybářství jsou na tom hůře pouze 

v celorepublikovém měřítku, dosáhly 70 % průměrné hrubé mzdy. V kraji Vysočina 

dosáhli téměř na 90 % průměrné hrubé mzdy. Podle očekávání jsou na tom nejhůře 

pomocní a nekvalifikovaní pracovníci, kteří pobírají kolem 60 % průměrné hrubé měsíční 

mzdy. 

Tabulka č.  39: Analýzy průměrné mzdy  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 22) 

 

Využívání benefitů 

Většina zaměstnavatelů poskytuje ke mzdě ještě určité benefity. Podle loňského 

průzkumu společnosti Trexima, kterého se účastnilo více než tisíc společností, 

zaměstnavatelé poskytují průměrně osm různých benefitů. Nejedná se však pouze o velké 

společnosti, benefity poskytují i menší a střední podniky. Průzkum společnosti Benefity 

ukazuje, že až 30 % společností s méně než 50 zaměstnanci nabízí volnočasové benefity. 

Tento systém používání volnočasových benefitů je nejvíce rozšířen v Praze a 

ve Středočeském kraji, ale i v dalších krajích je již rozšiřován. (30, 31) 

2012 2013 2014 2015 2016 2017

26033 26211 26802 27811 29061 29504

23272 23745 24347 25258 26754 -

19 950 20584 21117 21478 22379 23713

ČR 58 571 57 727 58 881 60846 29061 -

Vysočina 51 082 50 191 50 290 52492 25054 -

ČR 22096 22171 22583 23218 24275 -

Vysočina 21567 22145 23041 23687 25054 -

ČR 18181 18668 19266 19852 20759 -

Vysočina 20793 21029 21199 * * -

ČR 21616 22085 22748 23683 24733 -

Vysočina 20645 21612 22663 23103 24313 -

ČR 21141 21307 21838 22815 23897 -

Vysočina 20016 20489 21103 22141 23296 -

ČR 14734 14979 15187 15814 16874 -

Vysočina 14824 14995 14987 15383 16201 -

Průměrná hrubá mzda v Kč

ČR

Kraj Vysočina

Ukazatel CZ - NACE  Zemědělství, lesnictví a rybářství

Pozice

Řídící pracovník

Úředníci

Kvalifikova-ní pracovníci v 

zeměděl-ství, lesnictví a 

rybářství

Řemeslníci a opraváři

Obsluha strojů a zařízení, 

montéři

Pomocní a nekvalifikovaní 

pracovníci
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Přehled oblíbených  benefitů je zobrazen v následujícím grafu. Je zde patrné, že nejvíce 

poskytovaným benefitem je příspěvek na stravování. Mírně pod polovinou se nachází 

náhrada mzdy při překážkách v práci, kdy se myslí překážka na straně zaměstnance. 

Oblíbenými benefity jsou také příspěvky na vzdělávání, na penzijní a zdravotní pojištění, 

dovolená nad rámec zákona nebo poskytování občerstvení na pracovišti.  

Některé z těchto příspěvků však nejsou poskytovány plošně všem pracovníkům 

v podniku. Jedná se například o benefit využívání služebního auta pro soukromé účely, 

umožnění práce „home office“, pružná pracovní doba nebo v některých případech 

i příspěvek na penzijní nebo životní pojištění (30). 

Podle výzkumu společnosti Wincott People však pracovníky čím dál více zajímají 

benefity typu dovolená navíc, zvyšování kvalifikace, práce bez přesčasů nebo využití 

služebního auta pro osobní potřebu. Naopak příspěvky na stravu nebo přímo stravenky 

už nejsou pro pracovníky tak důležité, při přechodu na jiné místo jsou pro zaměstnance 

stravenky důležité jen asi v 1, 3 % přitom třeba práce z domova zajímá 15 % Čechů. Práce 

bez přesčasů je důležitá až pro třetinu pracovníků, více jak třetina Čechů by si raději 

nechala snížit plat o 5 %, aby nemusela pracovat přesčas a skoro 7,5 % by si nechalo 

snížit plat dokonce o jednu desetinu (31). 
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Obrázek č.  2: Podíl firem poskytující benefity 

(Zdroj: 30) 

 

Zaměstnavatelé také řeší daňovou výhodnost jednotlivých benefitů. Mezi benefity, které 

jsou daňově výhodné, lze zařadit oblast zdraví (očkování, masáže, nákupy v lékárně, 

aktivní odpočinek, apod.), oblast rekreace (lázně, sportovní aktivity, pronájmy a služby 

cestovních kanceláří a agentur s maximálním ročním limitem 20 000 Kč na zaměstnance, 

apod.), oblast kultury (sportovní utkání, kino, divadlo, apod.) a oblast vzdělávání 

(autoškola, jazykové a odborné kurzy, apod.).  
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Průzkum společnosti Benefity označuje za nejvíce využívané benefity týkající se péče 

o zdraví, které využívá až 60 % zaměstnanců, 19 % zaměstnanců využívá oblast rekreací 

a 10 % oblast sportu. Benefity týkající se kultury využívá 6 % zaměstnanců a benefity 

v oblasti vzdělávání jsou využívány o jedno procento méně. Jednotlivá procenta se mohou 

lišit, pokud bychom porovnávali jednotlivé kraje, avšak oblast zdraví je nejvíce 

využívaným benefitem ve všech oblastech. Z pohledu různých odvětví jsou 

nejvyužívanější benefity z oblasti zdraví v odvětví služeb i výroby. Ostatní oblasti 

benefitů mají různé pořadí podle jednotlivých oblastí nebo odvětví (31). 

Analýza konkurence z hlediska odměňování 

Nejvýznamnějšími konkurenty ZD Klučov - Lhota je Zemědělské družstvo Biskupice, 

Zemědělské družstvo Kožichovice, Zemědělské družstvo Okříšky nebo Zemědělské 

družstvo Hrotovice (16). 

Jednotliví konkurenti budou srovnáni s ZD Klučov - Lhota i mezi sebou v základních 

ukazatelích. K analýze jsou využita data z roku 2016, jelikož novější data nebyla dostupná 

u všech zmíněných družstev. 

Tabulka č.  40: Srovnání základních ukazatel ZD Klučov - Lhota a konkurence   

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 14, 18) 

 

V oblasti výsledku hospodaření a tržeb ZD Klučov - Lhota vykazuje průměrné hodnoty. 

Některá družstva mají sice výrazně nižší výsledek hospodaření, ale tržby mají někdy více 

Zemědělské 

družstvo Klučov-

Lhota

Zemědělské 

družstvo 

Biskupice

Zemědělské 

družstvo 

Kožichovice

Zemědělské 

družstvo Okříšky

Zemědělské 

družstvo Hrotovice 

Výsledek hospodaření v tis. 

Kč            8 351,00 Kč             1 106,00 Kč             6 684,00 Kč              1 957,00 Kč              13 853,00 Kč 

Tržby v tis. Kč          59 612,00 Kč          51 252,00 Kč           76 992,00 Kč          103 291,00 Kč            159 805,00 Kč 

Počet pracovníků 47 36 69 77 91

Osobní náklady v tis. Kč          20 648,00 Kč          11 936,00 Kč           25 956,00 Kč            31 953,00 Kč              33 965,00 Kč 

Podíl zisku na zaměstnance 

v tis. Kč               177,68 Kč                  30,72 Kč                   96,87 Kč                    25,42 Kč                    152,23 Kč 

Mzdová produktivita v tis. 

Kč                    3,89 Kč                     5,77 Kč                     4,03 Kč                      4,42 Kč                         6,46 Kč 

Produktivita práce z tržeb v 

tis. Kč            1 268,34 Kč             1 423,67 Kč             1 115,83 Kč              1 341,44 Kč                 1 756,10 Kč 

Průměrná mzda v tis. Kč                  36,61 Kč                  27,63 Kč                   31,35 Kč                    34,58 Kč                      31,10 Kč 

Průměrné měsíční náklady 

na zaměstnance v % 24% 21% 22% 20% 18%
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jak dvojnásobné. Počet pracovníků i osobní náklady má ZD Klučov - Lhota také 

průměrné.  

ZD Klučov - Lhota má nejvyšší podíl zisku na zaměstnance a nejnižší mzdovou 

produktivitu. Produktivita práce z tržeb se v porovnání s ostatními družstvy nachází také 

spíše v nižších hodnotách. Průměrné měsíční náklady na zaměstnance jsou ve srovnání 

s ostatními družstvy nejvyšší. Stejně tak i průměrná mzda je v ZD Klučov - Lhota 

nejvyšší. 

Ze všech porovnávaných družstev nejvíce vyčnívá ZD Hrotovice, které je nejrozsáhlejší 

a má největší počet pracovníků. V oblasti podílu zisku na zaměstnance je toto družstvo 

ale srovnatelné se ZD Klučov - Lhota.  

Podle počtu zaměstnanců jsou družstva v Kožichovicích a v Okříškách také větší než 

v Klučově. Jejich podíl zisku na zaměstnance je však daleko nižší než v ZD Klučov -

Lhota. Naopak průměrné náklady jsou oproti družstvu v Klučově vyšší.  

Dále byla zkoumána oblast využívání benefitů v oblasti zaměstnávání v jednotlivých 

družstvech. O tomto však nebyly zjištěny žádné údaje. Tyto informace nejsou dostupné 

na webových stránkách a nebyly sděleny ani po emailu nebo telefonicky. 

 

2.7.4 Dotace na zaměstnance 

V rámci poskytování finančních prostředků z Evropské unie je možné získat určité dotace 

a příspěvky na mzdové náklady, rekvalifikace, školení, další vzdělávání a podobně.  

Evropský sociální fond v ČR 

Evropský sociální fond je jeden z fondů Evropské unie, a má za cíl financovat Evropskou 

strategii zaměstnanosti. Hlavním účelem ESF je rozvíjet trh práce, podporovat 

zaměstnanost a snižovat nezaměstnanost. Cílem ESF je především pomoc 

nezaměstnaným osobám se vstupem na trh práce, pomoc lidem se začleňováním 

do pracovního procesu, zvýšení rovnoprávnosti žen na trhu práce a boj proti všem formám 

diskriminace a nerovnosti v zaměstnávání. Dalším cíle ESF je také rozvoj kvalifikace a 

celoživotního vzdělávání (28). 
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Evropský sociální fond je nyní v programovém období 2014 – 2020 s názvem 

Zaměstnanost, program řídí Ministerstvo práce a sociálních věcí. Operační program 

Zaměstnanost má následující prioritní osy: 

 Prioritní osa 1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly.  

 Prioritní osa 2 Sociální začleňování a boj s chudobou. 

 Prioritní osa 3 Sociální inovace a mezinárodní spolupráce. 

 Prioritní osa 4 Efektivní veřejná správa. 

 Prioritní osa 5 Technická pomoc (28). 

 

Aktivní politika zaměstnanosti 

Cílem politiky zaměstnanosti je dosáhnout rovnováhy mezi nabídkou a poptávkou 

pracovních sil, využít zdroje pracovních sil a zabezpečit práva všech občanů 

na zaměstnání. Státní politika zaměstnanosti také podporuje vytváření nových pracovních 

míst a zaměstnávání uchazečů o zaměstnání (28).  

Těchto cílů je dosahováno především nástroji aktivní politiky zaměstnanosti: 

 Rekvalifikace, 

 investiční pobídky, 

 veřejně prospěšné práce, 

 společensky účelná pracovní místa, 

 příspěvek na zapracování, 

 příspěvek při přechodu na nový podnikatelský program (28). 

 

Některé nástroje v případě ZD Klučov - Lhota nelze využít. Jedná se nástroj veřejně 

prospěšných prací a o příspěvek při přechodu na nový podnikatelský program. 

Rekvalifikace 

Rekvalifikace je nástrojem APZ Úřadu práce ČR pro uchazeče a zájemce o zaměstnání. 

Umožňuje jim získat větší uplatnění na trhu práce. Jedná se o situaci, kdy má poptávka 

na trhu práce jinou strukturu než nabídka pracovních sil. Pomocí rekvalifikace získají 

potencionální pracovníci vyšší nebo novou kvalifikaci. Na základě dohody uzavřené 

s úřadem práce mohou být zájemci o rekvalifikaci uhrazeny náklady s ní související. Mezi 
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tyto náklady patří cena kurzu, v některých případech i stravné, jízdné nebo nocležné. 

Maximální vynaložená finanční částka na jednoho uchazeče nebo zájemce o zaměstnání 

nesmí v období 3 let přesáhnout 50 000 Kč (28). 

Investiční pobídky 

K dispozici jsou dva typy investičních pobídek. Jedná se o podporu vytváření nových 

pracovních míst a podporu školení a rekvalifikací zaměstnanců. Příspěvek v rámci 

investičních pobídek je možné poskytnout v oblasti s mírou nezaměstnanosti minimálně 

o 50 % vyšší, než je průměrná míra nezaměstnanosti v České republice. Příspěvek 

na podporu vytváření nových pracovních míst je ve výši 50 000 Kč na jedno nově 

vytvořené pracovní místo. Výše příspěvku na rekvalifikace a školení zaměstnanců 

je stanovena podle velikosti podniku. U malých podniků je výše příspěvku 45 % z nákladů 

na rekvalifikaci a školení, u středních podniků se jedná o 35 % a u ostatních podniků 

o 25 %. Pokud se jedná o zaměstnance zdravotně postižené nebo znevýhodněné, jsou tato 

procenta ve výši 55 % u malých podniků, 45 % u středních podniků a 35 % u velkých 

podniků (28). 

Společensky účelná pracovní místa 

Cílem SÚPM je umístit uchazeče o zaměstnání, kterému není možné najít pracovní 

uplatnění jiným způsobem. Tento příspěvek je poskytován na zřízení a vymezení 

takového místa, nebo na zahájení samostatné výdělečné činnosti po dobu až 12 měsíců. 

Na základě písemné dohody s ÚP může být poskytnut příspěvek na úhradu mzdových 

nákladů a dalších nákladů souvisejících se zřízením SÚPM (28).  

Příspěvek na zapracování 

Tento příspěvek je poskytnut zaměstnavateli na základě dohody s ÚP v případě, kdy 

zaměstnavatel přijme do pracovního poměru uchazeče o zaměstnání, který patří 

do skupiny uchazečů o zaměstnání se zvýšenou péčí. Příspěvek může činit měsíčně 

maximálně polovinu minimální mzdy na jednoho pracovníka, který zapracovává. Nejdéle 

lze příspěvek poskytnou na 3 měsíce (28). 
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Záruky pro mládež 

Cílem tohoto programu je snížit nezaměstnanost u mladých lidí ve věku 15 – 24 let tím, 

že MPSV zaručuje, že každý mladý člověk registrovaný na ÚP bude mít kvalitní nabídku 

zaměstnání, případně dalšího vzdělání nebo odborné přípravy. Mladý člověk by měl toto 

získat do 4 měsíců od ukončení vzdělání nebo od data, kdy se stal nezaměstnaným. 

Tohoto se snaží ÚP dosáhnout poradenskou činností, pomocí při hledání a 

zprostředkování zaměstnání, odbornou přípravou a rekvalifikací. Dále může poskytnout 

příspěvky zaměstnavatelům a začínajícím OSVČ (28).  

POVEZ II 

Jednou z těchto možností je projekt pod operačním programem Zaměstnanost POVEZ II. 

Tento projekt je určen podnikům i OSVČ k úhradě mzdových nákladů vynaložených 

na vzdělávání nebo rekvalifikaci zaměstnanců po dobu, co se zaměstnavatel účastní 

odborného rozvoje. K získání dotace je zapotřebí zaměstnávat osoby znevýhodněné 

na trhu práce. Zaměstnanci také musí mít účast na směřování podniku. Případný zisk musí 

být rozdělen tak, že více než polovina z něj bude reinvestována do rozvoje sociálního 

podniku nebo bude použita na plnění společensky prospěšných cílů (32).  

Motivační příspěvek na vzdělávání 

Motivační příspěvek na vzdělávání je poskytován studentovi ze strany zaměstnavatele na 

základě smluvního vztahu, v rámci kterého se tyto strany dohodnou, že po ukončení 

vzdělání student nastoupí do pracovního poměru u tohoto zaměstnavatele. Jedná se 

o studium, které souvisí s výkonem práce u budoucího zaměstnavatele. Podle zákona 

o dani z příjmu lze příspěvek poskytnout až ve výši 5 000 Kč měsíčně, nebo až 10 000 Kč 

měsíčně v případě studenta vysoké školy. Motivační příspěvek zahrnuje stipendium, 

příspěvek na ubytování a stravování, vzdělávání ve vzdělávacích zařízeních, jízdné 

v prostředcích hromadné dopravy do místa vzdělávání a na pořízení pomůcek a 

ochranných prostředků (33, §24). 
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2.7.5 Legislativní změny 

Od počátku roku 2018 došlo k několika legislativním změnám, které se dotýkají oblasti 

zaměstnávání. Jedná se o změnu minimální mzdy, výše odpočtu na děti a výpočtu 

nemocenské. Dále proběhly změny v oblasti aktivní politiky zaměstnanosti a nově byla 

zavedena otcovská dovolená. 

Zvýšení minimální mzdy 

Jednou z nejvýznamnějších změn v legislativě pro rok 2018 je zvýšení minimální mzdy 

z 11 000 Kč na 12 200 Kč a to od 1. 1. 2018. V souvislosti s tímto se zvyšují i minimální 

zaručené mzdy ve všech osmi skupinách dle složitosti (34).  

První skupina zahrnuje nekvalifikované práce jako třeba úklid, doručování zásilek, sběr 

a mytí nádobí a podobně.  Další třídy už zahrnují více kvalifikovanou práci. V druhé 

skupině jsou zařazeny práce sanitářů, kopáčů a další méně náročné stavební práce. Dále 

pak prodej tisku, tabákových výrobků a podobně. Třetí skupina zahrnuje práce 

ošetřovatelů, pokladních, klempířů, holičů a kadeřníků, prodavačů, kuchařů apod. 

Ve čtvrté skupině jsou odměňováni sestry, porodní asistentky a záchranáři pod odborným 

dohledem, strojvedoucí, krejčí, instalatéři a topenáři, opraváři apod. Do páté skupiny patří 

zdravotní sestry, porodní asistentky a záchranáři bez odborného dohledu, řidiči linkových 

autobusů, účetní a učitelé v předškolních zařízeních. Šestá skupina zahrnuje organizaci 

prodeje, přípravu a tvorbu technických projektů a souvisejících dokumentů a další. Sedmá 

skupina patří lékařům, farmaceutům, zubařům a učitelům vysokých škol. Poslední 

skupina zahrnuje plánování podnikatelské, finanční a obchodní strategie, činnosti 

na finančním a kapitálovém trhu a další (34).  
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Tabulka č.  41: Zvýšení minimální mzdy v jednotlivých skupinách práce 

 (Zdroj: Vlastní zpracování dle: 34) 

Skupina 

práce 

Minimální 

hodinová 

odměna 

2017 

Minimální 

hodinová 

odměna 2018 

Minimální 

měsíční 

odměna 2017 

Minimální 

měsíční 

odměna 2018 

Zvýšení o 

10 – 11 % 

1        66,00 Kč            73,20 Kč           11 000 Kč   12 200 Kč        1 200 Kč  

2        72,90 Kč            80,80 Kč           12 200 Kč   13 500 Kč        1 300 Kč  

3        80,50 Kč            89,20 Kč           13 400 Kč   14 900 Kč        1 500 Kč  

4        88,80 Kč            98,50 Kč           14 800 Kč   16 400 Kč        1 600 Kč  

5        98,10 Kč          108,80 Kč           16 400 Kč   18 100 Kč        1 700 Kč  

6      108,30 Kč          120,10 Kč           18 100 Kč   20 000 Kč        1 900 Kč  

7      119,60 Kč          132,60 Kč           19 900 Kč   22 100 Kč        2 200 Kč  

8      132,00 Kč          146,40 Kč           22 000 Kč          24 400 Kč       2 400 Kč  

 

Změna v APZ 

Změna proběhla i v oblasti aktivní politiky zaměstnanosti, kdy se prodlužuje lhůta 

pro využití příspěvku na společensky účelné pracovní místo, a to z 12 měsíců 

na 24 měsíců (28). 

Sleva na dani na vyživované děti a daňový bonus 

V oblasti slev na dani došlo ke zvýšení uplatněné slevy na děti. Už v roce 2017 byla 

zvýšena sleva na 2. vyživované dítě o 200 Kč měsíčně a na 3. a každé další vyživované 

dítě o 300 Kč měsíčně. Od roku 2018 byla zvýšena sleva i na první vyživované dítě, a 

to o 150 Kč na měsíc. V celkové výši si tak od nového roku zaměstnanci mohou uplatnit 

částku 15 204 Kč na první vyživované dítě, 19 404 Kč na druhé vyživované dítě a 

24 204 Kč na třetí a každé další vyživované dítě za celý rok (35).  

V případě výpočtu daně může dojít i k daňovému bonusu, který se vyplácí v maximální 

výši 60 300 Kč za rok a minimálně 100 Kč za rok. Tento bonus však může uplatnit pouze 

ten, kdo za sledovaný rok vydělal více než 73 200 Kč. Tato částka se oproti předchozímu 

roku zvýšila o 7 200 Kč (35). 

Otcovská dovolená 

V rámci novely zákona o nemocenském pojištění vznikla nová dávka, která se nazývá 

otcovská dovolená. Tato novela je v platnosti od 1. 2. 2018. Otcovská dovolená umožňuje 

tatínkům vzít si do šesti týdnů od porodu nebo převzetí do péče týdenní hrazenou 
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dovolenou. Tato dovolená bude hrazená z nemocenského pojištění ve výši 70 % 

vyměřovacího základu výdělku otce. Jedná se o podobný princip, jaký je v rámci mateřské 

dovolené (28). 

 
Výpočet nemocenské 

V případě pracovní neschopnosti náleží zaměstnanci od 4. do 14. dne náhrada mzdy 

za pracovní dny od zaměstnavatele. Od 15. dne pracovní neschopnosti náleží zaměstnanci 

nemocenská za každý kalendářní den nemoci, kterou vyplácí okresní správa sociálního 

zabezpečení. Výše nemocenské se počítá z denního vyměřovacího základu, který závisí 

na dosaženém příjmu v předcházejících 12 kalendářních měsících. Jedná se o hrubý 

příjem za přecházejících dvanáct měsíců připadající na jeden den, který se dále upravuje 

podle redukčních hranic. 1. redukční hranice je 1 000 Kč a započítává se z 90 %, 

2. redukční hranice je 1 4999 Kč a započítává se 60 % a 3. redukční hranice je 2 998 Kč 

a započítává se 30 %. Nově od roku 2018 je pak denní výše nemocenské následující: 

 60 % z redukovaného denního vyměřovacího základu za 15. - 30. den pracovní 

neschopnosti, 

 66 % z redukovaného denního vyměřovacího základu za 31. - 60. den pracovní 

neschopnosti, 

 72 % z redukovaného denního vyměřovacího základu od 61. dne pracovní 

neschopnosti (36). 
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Tabulka č.  42: Shrnutí příležitostí a hrozeb analýzy trhu práce  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Příležitosti Hrozby 

Největší počet mužů i žen má střední 

vzdělání bez maturity a s maturitou.  

Počet zaměstnaných v primárním sektoru 

je na Vysočině vyšší než v celé České 

republice.  

Nezaměstnanost na Třebíčsku je vyšší než 

nezaměstnanost na Vysočině nebo v ČR. 

Průměrné mzdy na Vysočině jsou o 10 % 

menší než v ČR.  

Průměrné mzdy v zemědělství jsou o 15 – 

25 % menší než v ČR.  

Oblíbenost benefitů mezi zaměstnavateli i 

zaměstnanci.  

V porovnání s konkurencí má ZD Klučov-

Lhota nejvyšší podíl zisku na zaměstnance 

a průměrné mzdy.  

Průměrná je produktivita práce z tržeb. 

Možnost využití příspěvků v rámci APZ a 

POVEZ II.  

Možnost využití motivačního příspěvku na 

vzdělávání.  

 

Klesající počet ekonomicky aktivních 

obyvatel.  

Zvyšující se průměrný věk a stárnutí 

obyvatel.  

Klesající nezaměstnanost.  

Nízké počty nezaměstnaných osob 

v okolních vesnicích.  

Nabídka volných pracovních míst 

v zemědělství na Třebíčsku převyšuje 

poptávku.  

Zvyšující se průměrné mzdy. 

V porovnání s konkurencí má ZD Klučov-

Lhota nejnižší mzdovou produktivitu a 

nejvyšší průměrné měsíční náklady na 

zaměstnance.  

Zvýšení minimální mzdy.  

Otcovská dovolená.  

Zvýšení odpočtu na děti.  

Změna výpočtu nemocenské. 

 

 

2.8 SWOT analýza 

V rámci SWOT analýzy byly posuzovány veškeré silné i slabé stránky a příležitosti 

i hrozby družstva, které byly zjištěny ve výše uvedených analýzách a při dalších 

zkoumáních.  
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Váha jednotlivých údajů byla posuzována podle měřítka 1 – 5, přičemž 5 znamená 

nejvyšší váhu. Současný stav byl hodnocený na stupnici 1 – 10, kdy 10 označuje nejvyšší 

hodnotu. Poslední sloupeček slouží k součinu váhy a současného stavu a na konci každé 

části analýzy je zprůměrován tak, aby bylo možné jednotlivé části porovnat. 

Tabulka č.  43: Silné stránky SWOT analýzy 1. část 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Silné stránky Váha 
Současný 

stav 
Součin 

Každoročně pozitivní výsledek hospodaření.  5 8 40 

Snižující se náklady. 4 6 24 

Decentralizovaná organizační struktura. 3 5 15 

Pevně stanovený předseda, představenstvo a 

kontrolní komise. 
3 10 30 

Každý pracovník přesně ví, za co je zodpovědný 

a kdo je mu nadřízený.  
5 8 40 

Snaha o neustálé zlepšování družstva a zvyšování 

kvalifikace a motivace pracovníků. 
5 8 40 

Snaha o udržení nebo zvyšování prodávaného 

mléka a hovězího dobytka. 
5 9 45 

Pravidelné zvyšování mzdy.  4 10 40 

Způsob odměňování je pevně stanovený 

v kolektivní smlouvě a dalších vnitřních 

předpisech. 

3 10 30 

13. plat, příspěvek v případě životního jubilea, 

balíčky mléčných výrobků, sleva na zapůjčení 

techniky, slevy na různé akce, zvýhodněné 

stravování a podnikový mobilní tarif. 

5 9 45 

Příspěvek na spoření a pojištění. 3 8 24 

Prémie v živočišné výrobě za nulovou pracovní 

neschopnost. 
4 9 36 
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Tabulka č.  44: Silné stránky SWOT analýzy 2. část 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Pracovní doba upravena dle specifických potřeb 

v zemědělství, a příplatky nebo obměny s tímto 

související. 

4 10 40 

Pevně stanovená výše mzdy za směnu. 3 10 30 

Odměny v případě odvedení kvalitní práce 

v živočišné výrobě.  
4 9 36 

Kombinace autoritativního a demokratického 

stylu vedení. 
3 7 21 

Vedoucí pracovníci mají přirozenou autoritu. 5 7 35 

Zvyšující se počet zaměstnanců. 3 6 18 

23,4 % pracovníků uplatňuje daňové zvýhodnění 

na děti, jedná se především o muže. 
2 5 10 

Většina pracovníků je zaměstnána na dobu 

neurčitou. 
3 10 30 

40 % pracovníků je v družstvu zaměstnána 18 a 

více let. 
4 10 40 

Malý počet pracovníků, kteří jsou v družstvu 

zaměstnáni krátkou dobu. 
3 8 24 

Nízká nemocnost pracovníků. 5 10 50 

Fluktuace pracovníků v doporučených hodnotách.  5 9 45 

Vzdělání zaměstnanců odpovídá potřebám 

zemědělského družstva.  
4 7 28 

Oceňovány další dovednosti jako svářečské, 

strojnické nebo vazačské průkazy apod. 
4 6 24 

Pracovníci nejsou jednostranně zaměřeni. 3 7 21 

Dobré vztahy na pracovišti. 4 5 20 

Práce podřízených je kontrolována nadřízenými. 3 6 18 

Nadřízený ocení dobře vykonanou práci. 4 6 24 

Případné problémy se řeší s nadřízenými nebo 

s kolegy. 
3 5 15 
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Tabulka č.  45: Silné stránky SWOT analýzy 3. část 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Pracovníci dostávají informace nutné k výkonu 

práce. 
4 7 28 

Pracovníci nejsou ve stresu a práce je baví. 5 8 40 

Zaměstnanci při práci získávají nové znalosti a 

dovednosti. 
4 5 20 

Spokojenost pracovníků s podmínkami k práci. 4 7 28 

Většinová spokojenost pracovníků se způsobem 

odměňování. 
4 8 32 

Pravidelné odborné vzdělávání zaměstnanců. 4 6 24 

93 % pracovníků neuvažuje o změně zaměstnání. 5 8 40 

90 % pracovníků by tuto práci doporučilo 

známému. 
5 8 40 

Zaměstnanecké možnosti odkupu naturálií, 

využívání techniky a účast na různých akcích. 
4 10 40 

Určitá míra patriotství zaměstnanců. 5 8 40 

Otevřenost vedení vůči změnám, které by něco 

přinesly.  
5 7 35 

Časová mzda nenutí zaměstnance pracovat 

nekvalitně. 
4 9 36 

Stroj se využívá, dokud je provozuschopný. 3 10 30 

Havárie se řeší promptně. 5 8 40 

Spolupráce s ÚP a SŠ. 3 4 12 

Průměrná hodnota 30,935 
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Tabulka č.  46: Slabé stránky SWOT analýzy   

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Slabé stránky Váha 
Současný 

stav 
Součin 

Snižující se VH a výnosy. 5 8 40 

Mírně rostoucí nákladovost výnosů. 4 8 32 

Zaměstnávání i nekvalifikovaných a nezkušených 

zaměstnanců. 
3 9 27 

Odměny za práci přesčas, ve svátek, v noci, o 

víkendu nebo ve ztíženém pracovním prostředí a 

podobně jsou shodné se zněním zákoníku práce.  

2 10 20 

Téměř 55 % pracovníků je starších 48 let. 4 10 40 

Klesající produktivita z přidané hodnoty a 

z výkonů.  
4 7 28 

Klesající mzdová produktivita a čistý zisk na 

pracovníka. 
4 7 28 

Mírné zastarání zemědělské techniky.  3 8 24 

Zaměstnanci by uvítali další druhy benefitů. 2 6 12 

Není velká možnost kariérního růstu. 2 2 4 

Průměrná hodnota 25,500 

 

Tabulka č.  47: Příležitosti SWOT analýzy 1. část 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Příležitosti Váha 
Současný 

stav 
Součin 

Družstva si navzájem příliš nekonkurují, 

v některých případech si dokonce určitým 

způsobem pomáhají. 

5 8 40 

Téměř nulová nová konkurence na trhu. 3 9 27 

Vysoké vstupní náklady na zahájení podnikání. 2 6 12 
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Tabulka č.  48: Příležitosti SWOT analýzy 2. část  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Znalostní a dovednostní požadavky na podnikatele 

v zemědělství. 
2 6 12 

Absence technických substitutů. 3 10 30 

Nárůst HDP v primárním sektoru 4 6 24 

Největší počet mužů i žen má střední vzdělání bez 

maturity a s maturitou. 
2 4 8 

Počet zaměstnaných v primárním sektoru je na 

Vysočině vyšší než z pohledu celé České 

Republiky. 

3 4 12 

Nezaměstnanost na Třebíčsku je vyšší než 

nezaměstnanost na Vysočině nebo v ČR. 
3 6 18 

Průměrné mzdy na Vysočině jsou o 10 % menší 

než v ČR.  
2 4 8 

Průměrné mzdy v zemědělství jsou o 15 – 25 % 

menší než v ČR. 
2 4 8 

Oblíbenost benefitů mezi zaměstnavateli i 

zaměstnanci. 
3 7 21 

V porovnání s konkurencí má ZD Klučov - Lhota 

nejvyšší podíl zisku na zaměstnance a průměrné 

mzdy. 

5 7 35 

V porovnání s konkurencí je průměrná produktivita 

práce z tržeb. 
4 6 24 

Možnost využití příspěvků v rámci APZ a POVEZ 

II. 
4 5 20 

Možnost využití motivačního příspěvku na 

vzdělávání.  
4 6 24 

Průměrná hodnota 20,187 
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Tabulka č.  49: Hrozby SWOT analýzy  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Hrozby Váha 
Současný 

stav 
Součin 

Velké množství zemědělský subjektů na 

Vysočině.  
2 8 16 

Podíl primárního sektoru a zemědělství na HDP 

není velký.   
4 7 28 

Téměř žádná vyjednávací síla vůči odběratelům. 5 9 45 

Silná vyjednávací pozice dodavatelů. 5 9 45 

Velké množství spotřebitelských substitutů.  3 10 30 

Klesající počet ekonomicky aktivních obyvatel. 3 9 27 

Zvyšující se průměrný věk a stárnutí obyvatel. 4 9 36 

Klesající nezaměstnanost. 3 5 15 

Nabídka volných pracovních míst v zemědělství 

na Třebíčsku převyšuje poptávku. 
4 8 32 

Nízké počty nezaměstnaných osob v okolních 

vesnicích. 
4 6 24 

Zvyšující se průměrné mzdy. 3 6 18 

V porovnání s konkurencí má ZD Klučov-Lhota 

nejnižší mzdovou produktivitu a nejvyšší 

průměrné měsíční náklady na zaměstnance. 

3 6 18 

Zvýšení minimální mzdy. 2 4 8 

Otcovská dovolená. 1 3 3 

Zvýšení odpočtu na děti. 1 2 2 

Změna výpočtu nemocenské. 1 3 3 

Průměrná hodnota 21,875 

 

Ze SWOT analýzy vyplynulo, že silné stránky družstva jsou větší než jeho slabé stránky, 

což je pozitivní. Zároveň jsou ale příležitosti mírně menší než hrozby družstva. Celkově 

nejvyšších hodnot dosahují silné stránky, následují slabé stránky a hrozby a nejmenší 
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hodnotu mají příležitosti. Družstvo by se tedy mělo snažit udržet si své silné stránky a 

případně využít některé příležitosti. Naopak by měl být v družstvu zájem o eliminaci 

slabých stránek a dopadu hrozeb. 
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3 VLASTNÍ NÁVRHY  

Vlastní návrhy vyplývají ze SWOT analýzy, kde se využije silných stránek a příležitostí 

družstva a potlačí se jeho slabé stránky a hrozby v řešené oblasti.  

 

3.1 Další benefity 

Oblíbenost benefitů v současné době stoupá u zaměstnanců společností všech velikostí a 

odvětví. Další benefity a příplatky pracovníky motivují k dobrým pracovním výkonům, 

dlouhodobému pracovnímu poměru u jednoho zaměstnavatele, případně i k nižší 

nemocnosti. 

V případě ZD Klučov - Lhota je fluktuace pracovníků v doporučených hodnotách a velké 

množství zaměstnanců zde pracuje více než 18 let. V okolí družstva není ani velká míra 

nezaměstnaných osob. Míra nezaměstnanosti se lehce zvýší pouze mimo hlavní sezónu. 

Ve sledovaném období však došlo ke klesání ukazatelů produktivity, především mzdové. 

I ve srovnání družstva s konkurencí je mzdová produktivita v ZD Klučov -Lhota 

podprůměrná. Další benefity by tak mohly motivovat stávající zaměstnance k větším 

pracovním výkonům.  

Vzhledem k situaci na trhu práce by také nové benefity mohly být zajímavé i pro nové 

potencionální zaměstnance. Toto je důležité, protože obecně i v družstvu dochází 

ke stárnutí populace. Navíc se také snižuje počet ekonomicky aktivních obyvatel a snižuje 

se i míra nezaměstnanosti. Počet pracujících lidí v primárním sektoru se také neustále 

snižuje. 

 

3.1.1 Současná situace 

Z dotazníkového šetření bylo zjištěno, že většina pracovníků zná benefity, které jsou 

družstvem nabízeny v současné době. Zároveň bylo vybráno osm dalších benefitů, které 

by pracovníci uvítali.  

Doposud byly v družstvu zavedeny tyto benefity: 13. plat, stravování za zvýhodněnou 

cenu, příspěvek k příležitosti životního jubilea, příspěvek na penzijní připojištění, 
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doplňkové penzijní spoření nebo na soukromé životní pojištění. Dále pracovníci dostávají 

mléčné balíčky, mohou využít různé stroje pro vlastní účely a zakoupit si vstupenky 

na určité zemědělské výstavy za zvýhodněnou cenu. Je zde také možnost využívat 

zvýhodněný mobilní tarif nebo nákup zemědělských produktů za přijatelnou cenu.  

 

3.1.2 Navrhované benefity 

Zaměstnanci v rámci dotazníku měli možnost vybírat z velkého množství nabízených 

benefitů, z těch nakonec bylo vybráno osm nejzajímavějších. Mezi benefity, které byly 

vybrány menším počtem odpovídajících, patří příspěvek na rekreační pobyty, na kulturní 

akce a na nákup vitamínů. Zavedení těchto benefitů by v případě nástupu nových 

zaměstnanců začalo platit vždy až po ukončení zkušební doby. Následující navrhované 

benefity jsou seřazeny podle preferencí zaměstnanců a vedení družstva od těch 

nejzajímavějších. 

Příspěvek na masáže 

Jedním ze zvolených benefitů zaměstnanci, který se zdá být zároveň zajímavý 

i pro vedení družstva je příspěvek na masáže. Tento benefit může být velmi přínosný, 

neboť většina pracovníků vykonává fyzickou práci, přičemž s výkonem této práce se pak 

pojí následné zdravotní problémy. THP a vedoucí pracovníci zase mají jednostranně 

zatěžující práci, která může také negativně ovlivnit jejich zdraví. Navíc více jak polovina 

zaměstnanců je starší 48 let a s přibývajícím věkem také roste četnost zdravotních 

komplikací. Tyto předpoklady pak snižují výkonnost a kvalitu práce jednotlivých 

zaměstnanců. 

Výše příspěvku na masáže na jeden kalendářní rok by byla omezena částkou 1 000 Kč 

na jednoho zaměstnance pracujícího v družstvu po dobu do 5 let a částkou 2 000 Kč 

na jednoho zaměstnance pracujícího v družstvu více jak 5 let. Bylo by na uvážení 

pracovníka, jak danou částku využije.  

Tento benefit by byl poskytován formou nepeněžního příspěvku. Zaměstnavatel by tedy 

zaplatil danou částku přímo poskytovateli služby, kterou by zaměstnanec následně využil. 

Také by se mohlo jednat o nákup poukázek, které by následně zaměstnanci uplatnily. 
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Náhrada mzdy/sick days 

Dalším navrhovaným benefitem je náhrada mzdy za první tři dny pracovní neschopnosti. 

Tento benefit by mohl být pro zaměstnance zajímavý, jelikož většina z nich může 

uvažovat tak, že si při krátké nemoci nebo nachlazení raději vezme řádnou dovolenou než 

pracovní neschopnost. Současně se zavedením tohoto benefitu by zřejmě mírně vzrostla 

míra nemocnosti v družstvu, která je však v současnosti poměrně nízká. Právě díky nízké 

nemocnosti ale lze předpokládat, že by nedocházelo ke zneužívání tohoto benefitu 

zaměstnanci.  

Drobně odlišnou alternativou tohoto benefitu jsou sick days, které by bylo možné využít 

také v případě náhlé nemoci nebo nachlazení, ale nebylo by nutné jít kvůli tomu k lékaři 

a být v pracovní neschopnosti. Oproti náhradě mzdy je však benefit sick days pouze 

na omezený počet dnů. Jednou z variant počtu sick days by byla možnost využít 

až 5 těchto pracovních dnů za kalendářní rok, přičemž by tato možnost vznikla s každým 

novým kalendářním rokem. Druhou variantou by byly 4 dny sick days, přičemž každý 

tento den by připadal na jedno kalendářní čtvrtletí. Nevyužitý sick days z uplynulého 

čtvrtletí by bylo možno uplatnit v následujících čtvrtletích jednoho kalendářního roku. 

Nedocházelo by však k převádění nevyužitých sick days do dalšího kalendářního roku 

ani k jejich proplácení. 

V obou dvou případech by došlo k náhradě mzdy ve výši 70 % průměrného hrubého 

výdělku za předcházející kalendářní čtvrtletí. 

Týden dovolené navíc 

Dalším navrhovaným benefitem je týden dovolené, tedy 5 pracovních dnů, navíc. Tento 

benefit by byl určený pro zaměstnance, kteří v družstvu pracují více jak 5 let. Zaměstnanci 

by si tak kvalitně odpočinuly a v práci by byly více efektivní. Tento příspěvek je také 

zajímavý pro potencionální nové zaměstnance. Náhrada mzdy za dovolenou navíc by byla 

ve výši průměrného hrubého výdělku za předcházející kalendářní čtvrtletí. 

Příspěvek na ozdravné pobyty/dovolenou 

Jedním z dalších benefitů by mohl být i příspěvek na ozdravné pobyty nebo na dovolenou 

obecně. Ozdravné pobyty by mohly být vhodné pro zaměstnance především z toho 
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důvodu, že průměrný věk zaměstnaných osob v družstvu stále roste, tím roste i četnost 

jejich zdravotních problémů. Kvalitní odpočinek je pro pracovníky také velmi důležitý. 

Na základě těchto předpokladů by příspěvek na ozdravný pobyt nebo dovolenou mohl 

stabilizovat nebo dokonce zvýšit kvalitu odvedené práce a výkonnost zaměstnanců. 

Tento benefit by byl dostupný pro pracovníky družstva, kteří jsou zde zaměstnáni více 

jak 10 let. Jednalo by se o příspěvek na ozdravný pobyt, na který by zaměstnanec měl 

nárok jednou za dva roky. Příspěvek by byl poskytnut do výše 50 % hodnoty ozdravného 

pobytu, maximálně však ve výši 5 000 Kč na jednoho pracovníka. V rámci příspěvku by 

bylo možné uplatnit náklady na ubytování, stravu a ozdravné procedury pracovníka nebo 

jeho rodinných příslušníků. 

Tento benefit by byl poskytován formou nepeněžního příspěvku. Zaměstnavatel by tedy 

zaplatil danou částku přímo poskytovateli služby, kterou by zaměstnanec následně využil. 

Také by se mohlo jednat o nákup poukázek, které by následně zaměstnanci uplatnily. 

Poukázky na nákup zboží nebo služeb 

Tento navrhovaný benefit by sloužil jako další způsob odměňování. Bylo by možné 

ho využít jednou až dvakrát za rok podle aktuálních pracovních výkonů a situace, 

například v období žní nebo na konci kalendářního roku. Jednotlivé poukázky by mohli 

být využity k nákupu různých druhů zboží nebo služeb. Jedná se o poukázky, které lze 

uplatnit například v lékárně, v supermarketech, nebo v obchodech s oděvy. Dále pak lze 

využít poukázky na bowling nebo na vstupenky do kina, divadla, na koncerty a další 

kulturní akce. Hodnota jedné poukázky za rok, by byla 500 Kč a zaměstnanec by si mohl 

vybrat, na jaké zboží nebo službu ji využije. V případě dvou poukázek za rok, by hodnota 

každé z nich byla 200 Kč, přičemž jedna z poukázek bude sloužit na nákup zboží a druhá 

bude využita v rámci kulturních akcí. 

Příspěvek na dopravu do zaměstnání 

Všichni zaměstnanci družstva dojíždějí do zaměstnání vlastními dopravními prostředky. 

Je to způsobeno tím, že většina z nich má specifickou pracovní dobu, která neumožňuje 

využívání hromadné dopravy. Areál družstva se navíc nachází mezi vesnicemi, takže 

žádný z pracovníků nedochází do zaměstnání pěšky. Tento příspěvek by tedy mohl být 
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brán jako další složka odměny pracovníků, která by mohla být zajímavá 

i pro potencionální nové zaměstnance.  

Příspěvek by byl nastaven v pevné výši za každou odpracovanou směnu. Je to z toho 

důvodu, že někteří zaměstnanci mají dvě směny v jeden pracovní den, tudíž cestu 

do zaměstnání absolvují dvakrát. Většina pracovníků bydlí v okolních vesnicích, které 

jsou vzdálené 1,2 – 3,8 km, přičemž tuto vzdálenost lze zkrátit využitím družstevní 

silnice.  Proto jsou nastaveny tři úrovně dojezdu podle vzdálenosti bydliště 

od zaměstnání. Zaměstnanci, kteří mají bydliště vzdálené od zaměstnání do 2 km, budou 

mít proplaceny náklady na dojetí 3 km na jednu směnu. Zaměstnanci dojíždějící od 2 

do 5 km budou mít proplaceno 6 km na směnu. Při větší vzdálenosti jak 5 km budou 

proplaceny náklady na dopravu pouze 10 km na jednu směnu. Je tak upevněn trend 

zaměstnávání pracovníků z blízkého okolí družstva. 

 

3.2 Vybavení a technika 

V rámci dotazníkového šetření bylo zjištěno, že pracovníci jsou z velké části spokojeni 

s pracovním prostředím, nástroji, zařízením a technikou. V některých případech však bylo 

upozorněno na zastarávání zemědělské techniky. To může také ovlivnit spokojenost 

pracovníků a kvalitu odvedené práce. Navíc s novými zemědělskými stroji se práce více 

zefektivní a měly by se snížit i náklady na jejich opravu. Odpisy zemědělské techniky 

snižují základ pro výpočet daně z příjmů. Pořízení takovýchto strojů je však nákladná 

záležitost a je nutné ji dobře naplánovat a zvážit. 

 

3.3 Využití příspěvků ESF 

V rámci Evropského sociálního fondu nebo projektu POVEZ II lze získat příspěvky různé 

výše na různé účely. Jedná se o příspěvky na zvýšení kvalifikace pracovníků, 

rekvalifikace a mzdové náklady. 

Vzhledem k neustále se snižující míře nezaměstnanosti a ekonomicky aktivních obyvatel 

je nutné zaměřit se na možnost získávání kvalitní pracovní síly. Jelikož v okolních 

vesnicích družstva je málo nezaměstnaných osob, je zapotřebí zaměřit se na širší okolí a 
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využít možností nabízených Úřadem práce. Personální strategií družstva je 

i zaměstnávání nekvalifikovaných pracovníků, které si družstvu následně samo školí a 

zaučuje. V rámci toho je vhodné využít možností příspěvků a dotací na mzdové náklady, 

rekvalifikace a podobně, nabízené úřadem práce. 

 

3.3.1 Rekvalifikace 

Jednou z těchto možností je rekvalifikace, která je určená pro uchazeče o zaměstnání a 

zájemce o zaměstnání na úřadu práce. V rámci rekvalifikace potencionální pracovníci 

získají potřebnou kvalifikaci a vzdělání, potřebné k výkonu práce v družstvu. Úřad práce 

může při splnění všech podmínek uhradit náklady na rekvalifikaci až do výše 50 000 Kč 

na uchazeče. V družstvu by tak mohli vykonávat kvalifikovanou práci i lidé, kteří sice 

mají vztah k práci v zemědělství, ale nemají patřičné znalosti a dovednosti. Družstvo by 

s takovým pracovníkem nemělo žádné další náklady nad rámec běžného zaškolení.  

 

3.3.2 SÚPM a příspěvek na zapracování 

Příspěvek v rámci společensky účelného pracovního místa nebo příspěvek na zapracování 

může úřad práce poskytnout zaměstnavateli, který zaměstná uchazeče o zaměstnání, který 

potřebuje zvýšenou péči. V rámci SÚPM může být až 12 měsíců na takového 

zaměstnance poskytován příspěvek na úhradu mzdových nákladů a dalších souvisejících 

nákladů. Příspěvek na zapracování může být maximálně ve výši poloviny minimální 

mzdy pracovníka, který zapracovává, nejdéle však po dobu 3 měsíců. Spolu s využitím 

těchto příspěvků lze získat kvalitního pracovníka, kterého si družstvo samo zaškolí a 

zapracuje, část nákladů však bude hrazena úřadem práce.  

 

3.3.3 Záruky pro mladé na Vysočině 

S ohledem na stárnutí populace se věnuje zvýšená pozornost i mladým lidem bez praxe 

do 29 let. Jedná se navíc o skupinu uchazečů o zaměstnání, kteří potřebují zvýšenou péči. 

V rámci programu záruky pro mladé jsou tito lidé dále připravování na výkon povolání. 

Součástí tohoto programu může být také rekvalifikace. V rámci spolupráce s úřadem 
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práce díky tomuto projektu je možné získat mladé pracovníky, kteří mají vzdělání 

v oblasti zemědělství, ale nemají potřebnou praxi. Nebo mohou absolvovat potřebnou 

rekvalifikaci a poté získat zaměstnání. Na úhradu mzdových nákladů těchto mladých 

pracovníků může úřad práce také poskytnout příspěvek. V případě oboustranné 

spokojenosti se pak může jednat o dlouhodobého, kvalitního a loajálního pracovníka. 

 

3.4 Motivační příspěvek 

V posledních letech dochází k postupnému stárnutí obyvatelstva a snižování počtu 

ekonomicky aktivních obyvatel. Výjimkou není ani kraj Vysočina nebo oblast Třebíčska. 

Stejný trend byl zjištěn i konkrétně v případě ZD Klučov - Lhota. Zde pracuje více než 

polovina zaměstnanců starších 48 let. Pokud vezmeme v potaz i fakt, že je v současné 

době nízká nezaměstnanost, může se jednat o problém, který je potřeba začít řešit. 

Jedním z řešení by mohlo být prohloubení spolupráce se středními nebo i vysokými 

školami a jejich studenty. Týká se to především oborů souvisejících se zemědělstvím 

nebo některých technických oborů. Na Třebíčsku by se jednalo především o Vyšší 

odbornou školu a Střední školu veterinární, zemědělskou a zdravotnickou v Třebíči a 

Soukromou střední školu zemědělskou s.r.o. V případě zájmu by měli výhodu studenti, 

kteří pracují v ZD Klučov - Lhota brigádně, případně děti stálých pracovníků družstva.  

Vybraní studenti by po uzavření smluvního vztahu s družstvem měli nárok na motivační 

příspěvek na vzdělávání. V rámci smluvního vztahu by byla vymezena výše příspěvku, 

podmínky získání příspěvku a příslib studenta i zaměstnavatele, že po ukončení 

vzdělávání dojde ke vzniku pracovněprávního vztahu. Studenti by tak měli zajištěné 

pracovní místo po ukončení vzdělání a družstvo by mělo zajištěné nové mladé pracovníky 

s patřičným vzděláním. Již během vzdělávání by měli studenti možnost pracovat 

v družstvu brigádně, tím by navíc postupně získávali potřebnou praxi.  

Vzhledem k mírnému meziročnímu zvyšování pracovníků by bylo vhodné naplánovat 

budoucí potřebu pracovní síly. Při zavedení motivačního příspěvky by se mohla navázat 

spolupráce s šesti studenty tak, aby po ukončení vzdělání nastoupili do zaměstnání 

postupně, v průběhu 2 – 3 let. V případě osvědčení motivačního příspěvku a větší potřeby 

pracovní síly, by bylo možné počet spolupracujících studentů navýšit. 
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Výše příspěvku by byla ovlivňována několika parametry. Jeho základní výše by byla 

2 000 Kč měsíčně, studentům s průměrem menším než 1,8 by bylo přispíváno základní 

částkou 3 000 Kč měsíčně. Pokud by se jednalo o studenta, který zároveň brigádně 

pracuje v družstvu, byl by základní příspěvek navýšen o 500 Kč měsíčně. Další zvýšení 

příspěvku nastane při dalších mimoškolních aktivitách nebo po získání dalších osvědčení 

typu řidičský průkaz na traktor, bagr nebo jinou techniku, svářečský průkaz, vazačský 

průkaz a podobně. Za každé takové osvědčení dojde ke zvýšení příspěvku o 500 Kč 

na měsíc. Maximální výše příspěvku by byla 5 000 Kč měsíčně, u studenta vysoké školy 

je maximální výše 10 000 Kč měsíčně. Příspěvky v maximální výši by byly pouze 

pro studenty, kteří by zvládali studium v řádných termínech. V případě opakování ročníku 

by zůstala výše příspěvku pouze na základní úrovni. Předčasné ukončení studia by se 

řešilo dvěma způsoby, student by mohl jít pracovat do družstva i tak a vrátil by 75 % 

veškerého motivačního příspěvku, nebo by v družstvu nepracoval a vrátil by 100 % 

motivačního příspěvku. Práce v družstvu s nedokončeným vzděláním by záležela 

na dohodě. 

Tento příspěvek by mohl být použit na úhradu ubytování, stravování, jízdné nebo pořízení 

různých pomůcek a ochranných předmětů. Dále také může sloužit jako stipendium. Díky 

motivačnímu příspěvku a zajištěnému budoucímu zaměstnání by byly studenti 

motivování se dobře učit a pracovat na svých znalostech a dovednostech.  
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4 EKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ 

V následující části jsou ekonomicky zhodnocena všechna navrhovaná řešení. Hodnotí se 

jejich daňový dopad, vliv na zdanění příjmu zaměstnanců a vzniklé náklady nebo úspora 

při jejich využití.  

Návrhy jsou rozděleny do několika kategorií. Výběr dalších benefitů ukazuje jejich 

ekonomické nastínění. Jedná se o další náklady na zaměstnance družstva. V případě 

výběru benefitů je vhodné je zkombinovat nebo využít pouze některé z nich. 

Část směřující na ekonomické zhodnocení nově pořizovaného vybavení a techniky 

nastiňuje daňový vliv při pořízení nové techniky. Bylo by na zvážení družstva, jaká 

konkrétní značka a typ stroje by byla pořízena.  

Ostatní návrhy se zaměřují na oblast náboru nových zaměstnanců. Jsou zde zobrazeny 

možnosti a ekonomická výhodnost příspěvků nabízených úřadem práce a problematika 

motivačního příspěvku. Zatímco příspěvky od ÚP jsou poskytovány na konkrétní 

pracovníky pouze po omezenou dobu, motivační příspěvek nabízí řešení dlouhodobé 

situace. 

 

4.1 Další benefity 

V následující části je znázorněno ekonomické zhodnocení navrhovaných variant.  

 

4.1.1 Příspěvek na masáže 

Tento typ příspěvku podle zákona o dani z příjmu není výdaj na udržení a zajištění příjmu. 

Je však možné pro tyto účely zřídit fond kulturních a sociální potřeb, který je tvořen 

ze zisku po zdanění.  Při poskytnutí nepeněžitého plnění z FKSP se v rámci zdanění 

příjmu zaměstnance jedná o příjem od daně osvobozený do výše 20 000 Kč ročně na 

jednoho zaměstnance.  

Výše příspěvku tohoto benefitu je v roční omezené výši na jednoho zaměstnance podle 

délky jeho pracovního poměru. Zaměstnanci, jejichž pracovní poměr trvá do 5 let, by 
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měli nárok na 1 000 Kč, ostatní na 2 000 Kč. Při výpočtu se předpokládá zvyšující se 

počet pracovníků.  

Tabulka č.  50: Náklady na příspěvky na masáž  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 < 5 let > 5 let Celkem 

Počet pracovníků 20 27 47 

Výše příspěvku         1 000,00 Kč         2 000,00 Kč  - 

Celková výše příspěvku       20 000,00 Kč      54 000,00 Kč       74 000,00 Kč  

 < 5 let > 5 let Celkem 

Počet pracovníků 20 29 49 

Výše příspěvku         1 000,00 Kč         2 000,00 Kč  - 

Celková výše příspěvku       20 000,00 Kč      58 000,00 Kč       78 000,00 Kč  

 < 5 let > 5 let Celkem 

Počet pracovníků 20 31 51 

Výše příspěvku         1 000,00 Kč         2 000,00 Kč  - 

Celková výše příspěvku       20 000,00 Kč      62 000,00 Kč       82 000,00 Kč  

 

 

4.1.2 Náhrada mzdy, sick days, týden dovolené navíc 

Při využití benefitu typu náhrada mzdy za první tři dny pracovní neschopnosti, sick days 

nebo týden dovolené navíc dochází k náhradě mzdy zaměstnanci, který ji však musí 

zdanit a odvést z ní veškeré odvody stejně jako u řádné dovolené nebo běžné mzdy. 

Zaměstnavatel si však tento výdaj může podle § 24 odst. 2 písm. j) bod 5 zákona o dani 

z příjmu uplatnit jako daňově uznatelný za předpokladu, že jsou podmínky a způsob 

čerpání upraveny v kolektivní smlouvě, vnitřním předpisu nebo v pracovní smlouvě. 

V následujících tabulkách je uveden výpočet nákladů souvisejících s těmito benefity. 

Byly posuzovány tři skupiny pracovníků v družstvu podle výše průměrné hrubé mzdy. 

Také bylo počítáno se zvyšujícím se počtem pracovníků v družstvu. Vypočítané náklady 

na náhradu mzdy by se uplatnily jako daňově uznatelné. 
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Tabulka č.  51: Výpočet náhrady mzdy (sick days a náhrada PN) 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Výpočet náhrady mzdy na jeden den 

Skupina průměrné mzdy 1 2 3 

Průměrná HM    27 320 Kč      19 026 Kč         14 850 Kč  

Průměrná mzda na 1 den      1 366 Kč            951 Kč               743 Kč  

70 % z PM         956 Kč            666 Kč               520 Kč  

 

Tabulka č.  52: Náklady na příspěvek náhrady prvních třech dnů pracovní neschopnosti – 3 dny 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Tabulka č.  53: Náklady na příspěvek náhrady prvních třech dnů pracovní neschopnosti – 6 dnů 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Náhrady za první tři dny pracovní neschopnosti byly počítány pro 3 a 6 dnů. Příspěvek 

na sick days byl propočítán ve dvou variantách, 4 a 5 těchto dnů.  

Tabulka č.  54: Náklady na příspěvek sick days – 4 dny 

(Zdroj: Vlastní pracování) 

 

15 16 16 16 16 17 17 17 17

1      43 029 Kč        45 898 Kč        48 766 Kč 

2    31 964 Kč         31 964 Kč      33 961 Kč 

3     24 948 Kč      26 507 Kč       26 507 Kč 

Celkové 

náklady

                                                      99 941 Kč                                                             104 369 Kč                                                            109 235 Kč 

47 zaměstnanců

Náklady na náhradu mzdy za rok 3 dny pracovní neschopnosti 

49 zaměstnanců 51 zaměstnancůVýše 

náhrady

15 16 16 16 16 17 17 17 17

1      86 058 Kč        91 795 Kč        97 532 Kč 

2    63 927 Kč         63 927 Kč      67 923 Kč 

3     49 896 Kč      53 015 Kč       53 015 Kč 

Celkové 

náklady

                                                    199 881 Kč                                                             208 737 Kč                                                            218 470 Kč 

47 zaměstnanců

Náklady na náhradu mzdy za rok 6 dny pracovní neschopnosti 

49 zaměstnanců 51 zaměstnancůVýše 

náhrady

15 16 16 16 16 17 17 17 17

1         57 372 Kč     61 197 Kč     65 022 Kč 

2     42 618 Kč     42 618 Kč     45 282 Kč 

3     33 264 Kč     35 343 Kč     35 343 Kč 

Celkové 

náklady

Náklady na náhradu mzdy za rok na 4 sick days

47 zaměstnanců 49 zaměstnanců 51 zaměstnanců

                                                       133 254 Kč                                                    139 158 Kč                                                    145 646 Kč 

Výše náhrady
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Tabulka č.  55: Náklady na příspěvek sick days – 5 dnů 

(Zdroj: Vlastní pracování) 

 

V případě dovolené navíc bylo uvažováno 5 pracovních dnů.  

Tabulka č.  56: Výpočet náhrady mzdy (příspěvek týden dovolené navíc)  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Výpočet náhrady mzdy na jeden den 

Skupina průměrné mzdy 1 2 3 

Průměrná HM            27 320 Kč          19 026 Kč          14 850 Kč  

Průměrná mzda na 1 den              1 366 Kč                951 Kč                743 Kč  

100 % z PM              1 366 Kč                951 Kč                743 Kč  

 

Tabulka č.  57: Náklady na týden dovolené navíc  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Při zavádění těchto benefitů by bylo vhodné využít buď jeden z nich, nebo jejich 

kombinaci. Kombinace benefitů by mohla být například týden dovolené navíc a 4 dny 

sick days, nebo týden dovolené navíc a náhrada prvních tří dnů pracovní neschopnosti. 

Jednalo by se o kombinaci benefitů, které by byly využity v případě nemoci 

i na prodloužení dovolené. 

 

4.1.3 Příspěvek na ozdravné pobyty/dovolenou 

Tento typ příspěvku podle zákona o dani z příjmu není výdajem na udržení a zajištění 

příjmu. Je však možné pro tyto účely zřídit fond kulturních a sociální potřeb, který je 

tvořen ze zisku po zdanění.  Při poskytnutí nepeněžitého plnění z FKSP se v rámci 

15 16 16 16 16 17 17 17 17

1         71 715 Kč     76 496 Kč     81 277 Kč 

2     53 273 Kč     53 273 Kč     56 602 Kč 

3     41 580 Kč     44 179 Kč     44 179 Kč 

Celkové 

náklady

Náklady na náhradu mzdy za rok na 5 sick days

47 zaměstnanců 49 zaměstnanců 51 zaměstnanců

                                                       166 568 Kč                                                    173 948 Kč                                                    182 058 Kč 

Výše náhrady

15 16 16 16 16 17 17 17 17

1      102 450 Kč  109 280 Kč  116 110 Kč 

2       76 104 Kč         76 104 Kč     80 861 Kč 

3      59 400 Kč     63 113 Kč     63 113 Kč 

Celkové 

náklady

                                                           237 954 Kč                                                        248 497 Kč                                                    260 083 Kč 

Výše náhrady

Náklady na náhradu mzdy za rok na týden dovolené navíc

47 zaměstnanců 49 zaměstnanců 51 zaměstnanců
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zdanění příjmu zaměstnance jedná o příjem od daně osvobozený do výše 20 000 Kč ročně 

na jednoho zaměstnance.  

Tento benefit je dostupný pro pracovníky s délkou pracovního poměru déle než 10 let. 

Příspěvek by byl v maximální výši 50 % hodnoty ozdravného pobytu, maximálně však 

ve výši 5 000 Kč. V tabulce je tedy počítáno s maximální hodnotou příspěvku a 

narůstajícím počtem pracovníků. Příspěvek může pracovník využít jednou za dva roky, 

takže celkové náklady jsou spočítány za dvě účetní období. 

Tabulka č.  58: Náklady na proplacení části ozdravného pobytu nebo dovolené  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle) 

Počet pracovníků Příplatek Náklad celkem 

24    5 000,00 Kč     120 000,00 Kč  

26    5 000,00 Kč     130 000,00 Kč  

28    5 000,00 Kč     140 000,00 Kč  

 

 

4.1.4 Poukázky na nákup zboží nebo služeb 

Tento typ příspěvku podle zákona o dani z příjmu také není výdaj na udržení a zajištění 

příjmu. Lze však využít zřízení fondu kulturních a sociální potřeb, který je tvořen ze zisku 

po zdanění.  Při poskytnutí nepeněžitého plnění z FKSP se v rámci zdanění příjmu 

zaměstnance jedná o příjem od daně osvobozený do výše 20 000 Kč ročně na jednoho 

zaměstnance. V rámci FKSP by tedy bylo možné pořídit poukázky na vstupenky 

do divadla, kina, na koncerty, sportovní utkání, bowling a další kulturní akce.  

V případě poukázek na nákup zboží v lékárně by si zaměstnavatel tento výdaj mohl podle 

§ 24 odst. 2 písm. j) bod 5 zákona o dani z příjmu uplatnit jako daňově uznatelný 

za předpokladu, že jsou podmínky a způsob čerpání upraveny v kolektivní smlouvě, 

vnitřním předpisu nebo pracovní smlouvě. Došlo by také ke zdanění tohoto příjmu 

zaměstnancem. 

Zdanění v rámci daně z příjmu zaměstnance by proběhlo i v případě poukázek na nákup 

v supermarketech nebo obchodech s oděvy. Tyto náklady by navíc pro zaměstnavatele 

nebyly daňově uplatnitelné. 
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Tabulka č.  59: Náklady na poukázky na nákup zboží nebo služeb  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Počet 
pracovníků 1 poukázka celkem 2 poukázky po 200 Kč  celkem 

47       500,00 Kč        23 500,00 Kč     400,00 Kč     18 800,00 Kč  

49       500,00 Kč        24 500,00 Kč     400,00 Kč     19 600,00 Kč  

51       500,00 Kč        25 500,00 Kč     400,00 Kč     20 400,00 Kč  

 

Při zvážení tohoto benefitu byl brán v potaz zvyšující se počet pracovníků. Je znázorněna 

varianta 2 poukázek po 200 Kč a varianta jedné poukázky za 500 Kč. V rámci daňové 

uznatelnosti by bylo vhodné zaměřit se na poukázky na nákup v lékárně, případně 

na poukázky na kulturní akce. Podle zájmu zaměstnanců by také šlo zvolit kombinaci 

jednotlivých druhů poukázek. 

 

4.1.5 Příspěvek na dopravu do zaměstnání 

Příspěvek na dopravu do zaměstnání by byl poskytován peněžitou formou. Z důvodů 

specifické pracovní doby není možné použít hromadnou dopravu nebo svoz pracovníků 

družstevním vozem. Podle § 24 odst. 2 písm. j) bod 5 zákona o dani z příjmu lze tyto 

náklady uplatnit jako daňově uznatelný za předpokladu, že jsou podmínky a způsob 

čerpání upraveny v kolektivní smlouvě, vnitřním předpisu nebo pracovní smlouvě. Došlo 

by také ke zdanění tohoto příjmu zaměstnancem. 

Při výpočtu příspěvku by byla uvažována průměrná spotřeba pohonných hmot na 100 km 

u běžného osobního automobilu, tedy 7 litrů/ 100 km. Průměrná cena pohonných hmot je 

stanovená podle vyhlášky č. 463/2017 Sb. ve výši 30,50 Kč/1 litr pohonné hmoty. S touto 

cenou je počítáno i pro období s větším počtem zaměstnanců, ale ve skutečnosti se tato 

částka může každý rok měnit. 

Tabulka č.  60: Vzdálenost okolních vesnic od ZD Klučov - Lhota  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 24) 

 

 

Vzdálenost do družstva dle mapy 

Ostašov 3,8 Km 

Lipník 1,2 Km 

Dolní Vilémovice 3,8 Km 

Klučov 1,6 Km 
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Vzdálenost bydliště od zaměstnání je u většiny zaměstnanců podle mapy od 1,2 

do 3,8 km. Malý počet pracovníků dojíždí i z větší vzdálenosti. Z těchto důvodů jsou 

stanoveny tři úrovně dojezdu.  

Tabulka č.  61: Jednotlivé úrovně dojezdu  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Úroveň dojezdu Vzdálenost dojezdu Stanovený počet km Podíl pracovníků 

1. < 2 km 3 km / směnu 49 % pracovníků 

2. 2 - 5 km 6 km / směnu 49 % pracovníků 

3. > 5 km 10 km / směnu 2 % pracovníků 

 

Pro výpočet příspěvku na dopravu se počítá s odpracovanou směnou, neboť někteří 

pracovníci mají 2 směny za jeden den. Nejprve byla vypočtena výše nákladů na jednu 

směnu a poté měsíční náklady na jednoho zaměstnance, přičemž se počítá 20 směn 

za jeden kalendářní měsíc.  

Tabulka č.  62: Náklady na příspěvek na dopravu na jednoho pracovníka  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

1 směna 20 směn = měsíční náklady na 1 zaměstnance 

1. ÚD 2. ÚD 3. ÚD 1. ÚD 2. ÚD 3. ÚD Celkem 

      6,41 Kč       12,81 Kč          21,35 Kč     128,10 Kč      256,20 Kč       427,00 Kč       811,30 Kč  

 

Při výpočtu celkových nákladů je zohledněn zvyšující se počet zaměstnanců. Tyto 

celkové náklady by byly zahrnuty v rámci výdajů na zajištění a udržení příjmů. 

Tabulka č.  63: Celkové náklady na příspěvek na dopravu  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Počet 
pracovníků 

Roční náklady 

1. ÚD 2. ÚD 3. ÚD Celkem 

47    147 445,71 Kč     294 891,43 Kč          491 485,71 Kč               933 822,86 Kč  

49    153 720,00 Kč     307 440,00 Kč          512 400,00 Kč               973 560,00 Kč  

51    159 994,29 Kč     319 988,57 Kč          533 314,29 Kč           1 013 297,14 Kč  
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4.1  Vybavení a technika 

V rámci dotazníkového šetření bylo zjištěno, že pracovníci jsou z velké části spokojeni 

s pracovním prostředím, nástroji, zařízením a technikou. V některých případech však bylo 

upozorněno na zastarávání zemědělské techniky. To může ovlivnit spokojenost 

pracovníků a kvalitu odvedené práce. Navíc s novými zemědělskými stroji se práce více 

zefektivní a měly by se snížit i náklady na jejich opravy. Odpisy zemědělské techniky 

snižují základ pro výpočet daně z příjmů. Pořízení takových strojů je však nákladná 

záležitost, takže je nutné ji dobře naplánovat a zvážit. 

V družstvu jsou nejvíce používané stroje typu Case a Massey Ferguson. S těmito 

společnostmi má družstvo smluvené i podmínky servisu. Proto je vhodné novou techniku 

pořizovat opět u těchto značek. Navrhované stroje by bylo možné pořídit v roce 2018. 

Nacházejí se v 2. odpisové skupině a jejich doba životnosti je 5 let. 

Prvním navrhovaným strojem je traktor Case IH Puma 185 cvx s pořizovací cenou 

2 500 000 Kč.  

Tabulka č.  64: Odpisová tabulka Case IH Puma – rovnoměrně  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Tabulka č.  65: Odpisová tabulka Case IH Puma – zrychleně 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Dalším navrhovaným strojem je traktor značky Masssey Ferguson 6718 S Dyna VT, 

jehož pořizovací cena je 2 900 000 Kč. 
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Tabulka č.  66: Odpisová tabulka Massey Ferguson – rovnoměrně 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Tabulka č.  67: Odpisová tabulka Massey Ferguson – zrychleně 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Odpisy byly spočítány jak pro rovnoměrný tak i zrychlený způsob odepisování. Uvedené 

roční odpisy znamenají položku snižující základ pro výpočet daně z příjmů. V případě 

rovnoměrného odpisu je v prvním roce částka nižší a v dalších letech je pak rovnoměrná. 

Naopak u zrychleného odepisování se výše ročního odpisu každým rokem postupně 

snižuje. Záleží tedy na úvaze vedení družstva, který typ odepisování je vzhledem k dani 

z příjmu vhodnější. 

 

4.2 Využití příspěvků ESF 

V rámci příspěvků dostupných prostřednictvím aktivní politiky zaměstnanosti nebo 

projektu POVEZ II lze ušetřit náklady na rekvalifikaci, nebo kvalifikaci a vzdělání 

nových pracovníků. Tyto ušetřené náklady nelze přesně vyčíslit, protože se jedná 

především o úsporu času pracovníků, který by nové nekvalifikované zaměstnance 

zaučoval.  

V případě využití příspěvku na zapracování zaměstnance je příspěvek maximálně ve výši 

poloviny minimální mzdy na jednoho zaměstnance, který zapracovává. Je možné 

ho obdržet až po dobu 3 měsíců. Minimální mzda v roce 2018 je 12 200 Kč. Při použití 

tohoto příspěvku lze uvažovat, že jeden zaučující pracovník zaučuje jednoho nového 
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zaměstnance. Může nastat ale i situace, kdy jeden zaučující pracovník zapracovává 2 nebo 

i více zaměstnanců. Takto vypočítaná výše příspěvku je úspora na mzdových nákladech 

zaučujícího pracovníka. 

Tabulka č.  68: Úspora mzdových nákladů zaučujícího pracovníka  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

  1 měsíc 3 měsíce 

1 zaučující pracovník      6 100,00 Kč     18 300,00 Kč  

2 zaučující pracovníci     12 200,00 Kč     36 600,00 Kč  

 

V rámci aktivní politiky zaměstnanosti lze také využít příspěvek na společensky účelné 

pracovní místo. Tento příspěvek může být poskytován až na 12 měsíců na úhradu 

mzdových nákladů. Na Třebíčsku se tento příspěvek poskytuje ve výši 8 000 – 10 000 Kč 

měsíčně na jednoho zaměstnance. V tabulce je znázorněna měsíční i roční úspora 

mzdových nákladů, pokud počítáme s minimální mzdou zaměstnance. 

Tabulka č.  69: Úspora mzdových nákladů při SÚPM  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

 

4.3 Motivační příspěvek 

Podle § 24 odst. 2 písm. zu) zákona o dani z příjmu lze tyto náklady uplatnit jako daňově 

uznatelné za předpokladu, že je mezi studentem a zaměstnavatelem pracovněprávní 

vztah. Motivační příspěvek je daňově uznatelný do výše 5 000 Kč měsíčně u studenta 

střední školy a 10 000 Kč měsíčně u studenta vysoké školy. Jedná se o příspěvek 

na stravování, ubytování, vzdělávání ve vzdělávacích zařízeních, jízdné v prostředcích 

hromadné dopravy, stipendium nebo příspěvek na pořízení ochranných prostředků a 

dalších pomůcek. 

 

minimální maximální minimální maximální minimální maximální

8 000 Kč     10 000 Kč   16 348 Kč         6 348 Kč      8 348 Kč       76 176 Kč    100 176 Kč  

Měsíční příspěvek Měsíční úsporamzdové 

náklady

Roční úspora
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Tabulka č.  70: Složky motivačního příspěvku a jeho maximální výše  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Výše měsíčního příspěvku  

Průměr > 1,8          2 000,00 Kč  

Průměr < 1,8          3 000,00 Kč  

brigáda v ZD             500,00 Kč  

mimoškolní aktivita nebo další vzdělávání             500,00 Kč  

Maximální částka pro studenty SŠ          5 000,00 Kč  

Maximální částka pro studenty VŠ       10 000,00 Kč  

 

Na základě úvahy o budoucí potřebě pracovníků by byla spolupráce navázána se šesti 

studenty různých ročníků tak, aby do zaměstnání nastupovali průběžně během 2- 3 let. 

U ročního příspěvku je počítáno s 12 měsíci. 10 měsíců studenti chodí do školy a 

o prázdninách pracují brigádně v družstvu.  

Tabulka č.  71: Minimální a maximální výše motivačního příspěvku  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

  

Měsíční příspěvek Roční příspěvek 

minimální maximální minimální  maximální  

1 student SŠ    2 000,00 Kč       5 000,00 Kč     24 000,00 Kč       60 000,00 Kč  

1 student VŠ    2 000,00 Kč     10 000,00 Kč     24 000,00 Kč     120 000,00 Kč  

 

Modelová situace značí výši maximálních i minimálních ročních příspěvků na tyto 

studenty a následně výši celkových nákladů. Tyto celkové náklady by byly daňově 

uznatelnou položkou. Modelová situace počítá se 5 studenty střední školy a 1 studenty 

vysoké školy. Spolupráce s nimi by byla navázána tak, aby dva z nich nastoupili 

do zaměstnání za 2 roky, dva za 3 roky a poslední dva za 4 roky.  

Tabulka č.  72: Náklady na motivační příspěvek navrhované varianty  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

minimální maximální 

   192 000,00 Kč         480 000,00 Kč 

   144 000,00 Kč         540 000,00 Kč 

     96 000,00 Kč         240 000,00 Kč 

   432 000,00 Kč     1 260 000,00 Kč 

2 studenti  1. ročníku SŠ - nástup do zaměstnání za 4 roky

1 studen 2. ročníku SŠ  a 1 student 1. ročníku VŠ (Bc.) - 

nástup do zaměstnání za 3 roky

Celkový příspěvek

2 studen 3. ročníku SŠ  - nástup do zaměstnání za 2 roky

Modelová situace

Celkem
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4.4 Celkové náklady 

Jediným benefitem vybraným zaměstnanci, který by byl zajímavý i pro vedení družstva, 

je příspěvek na masáže. Příspěvek na masáže je ve dvou hodnotách, příspěvek 

v hodnotě 1 000 Kč pro zaměstnance pracující v družstvu do 5 let a v hodnotě 2 000 Kč 

pro ostatní zaměstnance. Celkové náklady na tento benefit se tak odvíjí od struktury a 

počtu zaměstnanců v družstvu. V případě aktuální situace se jedná o 20 pracovníků 

s benefitem ve výši 1 000 Kč a 27 pracovníků s benefitem ve výši 2 000 Kč. Celkové 

roční náklady na příspěvek na masáže jsou 74 000 Kč. 

Velmi žádaným benefitem mezi zaměstnanci je i náhrada mzdy za první tři dny pracovní 

neschopnosti. Celkové náklady na tento benefit jsou ovlivněny nemocností v družstvu a 

výší průměrné mzdy nemocného pracovníka. Nemocnost v družstvu je pod průměrnými 

hodnotami, takže se nepředpokládá, že by zaměstnanci tento benefit využívali nadměrně. 

Při současném počtu pracovníků by byly celkové roční náklady na tento benefit 

99 941 Kč, za předpokladu, že každý pracovník využije tento benefit jednou za rok. 

Pokud by měl každý pracovník proplaceno 6 dní pracovní neschopnosti, byly by celkové 

roční náklady 199 881 Kč. V celém roce 2017 bylo v družstvu v pracovní neschopnosti 

celkem 12 pracovníků. V tomto případě by byly celkové roční náklady na náhradu 

prvních třech dnů pracovní neschopnosti ve výši 18 720 – 34 416 Kč, dle platového 

tarifu, v kterém se pracovníci nacházejí. 

Alternativou příspěvku na náhradu mzdy za první tři dny pracovní neschopnosti jsou sick 

days. Při současném počtu pracovníků by celkové roční náklady na 4 sick days činily 

133 254 Kč, na 5 dnů sick days 166 568 Kč. 

Dalším z velmi žádaných benefitů je týden dovolené navíc. Celkové náklady na tento 

benefit jsou ovlivněny aktuálním počtem pracovníků a jejich mzdovým tarifem. 

Při aktuálním počtu zaměstnanců jsou celkové roční náklady na tento benefit 

237 954 Kč. Pokud by byl zaveden benefit náhrady mzdy za první tři dny pracovní 

neschopnosti a týden dovolené navíc, už není ekonomické zavádět benefit sick days.  

Žádaným benefitem ze strany zaměstnanců je i příspěvek na ozdravné pobyty nebo 

dovolenou. Ze strany vedení družstva příspěvek na ozdravné pobyty není příliš 

podporován, z toho důvodu bude uvažován pouze příspěvek na dovolenou. Tento benefit 
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je dostupný pouze pro zaměstnance pracující v družstvu déle než 10 let a jeho výše je 

maximálně 50 % hodnoty ozdravného pobytu, nejvíce však 5 000 Kč. Na tento příspěvek 

má zaměstnanec nárok jednou za dva roky. Celkové náklady se odvíjí od struktury a počtu 

pracovníků v družstvu. V současné době je zaměstnanců v družstvu splňujících dané 

podmínky 24, celkové náklady jsou tak 120 000 Kč na dvě účetní období. 

Dalším zaměstnanci požadovaným benefitem jsou poukázky na nákup zboží nebo služeb. 

Tento benefit není vedením družstva podporován. Vedení družstva upřednostňuje 

postupné zvyšování mezd. V případě zavedení jedné poukázky na 1 rok by celkové roční 

náklady při současném počtu pracovníků činily 23 500 Kč. Pokud by při současném 

počtu zaměstnanců byly zavedeny 2 poukázky na rok, činily by celkové roční náklady 

18 800 Kč. 

Jedním ze zajímavých benefitů je příspěvek na dopravu do zaměstnání. Výše tohoto 

příspěvku je závislá na průměrné spotřebě pohonných hmot, průměrné ceně pohonných 

hmot a vzdálenosti bydliště pracovníků do zaměstnání. Z důvodu různé vzdálenosti 

do zaměstnání jsou stanoveny tři úrovně dojezdu, kdy jsou nejvíce podporováni 

pracovníci z okolních vesnic družstva. Za jednu odpracovanou směnu náleží 

pracovníkovy z 1. úrovně dojezdu 6,41 Kč, z 2. úrovně dojezdu 12,81 Kč a z 3. úrovně 

dojezdu 21,35 Kč. Celkové roční náklady na tento příspěvek jsou závislé na struktuře 

a počtu zaměstnanců, v současné situaci by byly 933 822 Kč. 

V rámci přijímání nových pracovníků je velmi výhodné využít všech dostupných 

příspěvků a dotací nabízených Úřadem práce nebo z fondů EU. Tyto příspěvky nepřináší 

žádné další náklady, ale naopak tvoří úsporu v oblasti mzdových nákladů a nákladů 

na zvýšení kvalifikace zaměstnanců. V případě příspěvku na zaučujícího pracovníka je 

tato úspora až 6 100 Kč měsíčně na jednoho zaučujícího a v rámci příspěvku 

na společensky účelné pracovní místo vznikne úspora 6 348 - 8 348 Kč měsíčně 

na jednoho pracovníka. 

Dalším vhodným nástrojem náboru nových pracovníků je motivační příspěvek, který je 

účinný při přijímání mladých pracovníků, kteří právě ukončili své vzdělání. Měsíční 

náklady na motivační příspěvek na jednoho studenta střední školy jsou 2 000 – 5 000 

Kč a 2 000 – 10 000 Kč na studenta vysoké školy. V případě modelové situace se 
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celkové náklady na spolupráci s šesti studeny pohybují mezi 432 000 Kč a 

1 260 000 Kč. 

Tabulka č.  73: Celkové náklady navrhovaných variant  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

V zobrazené tabulce je součet celkových měsíčních i ročních nákladů pro navrhované 

varianty. Červeně vyznačená pole zobrazují úsporu nákladů. Zeleně vyznačená pole 

zobrazují průměrné měsíční náklady rozpočítané z celkových ročních nákladů, nebo 

průměrné roční náklady vypočítané z celkových nákladů za více účetních období. 

V tabulce nejsou zobrazené náklady související s nákupem nového vybavení, které by 

byly ve výši odpisů. Výše odpisů však závisí na pořizovací hodnotě vybraného stroje a 

způsobu odepisování. Průměrná výše ročního odpisu se pohybuje od 400 000 do 650 000 

Kč. Záleží tedy na vedení družstva, jaký stroj zakoupí, jaká bude jeho pořizovací cena a 

pro jaký způsob odepisování se rozhodne. 

Minimum Maximum Minimum Maximum

Příspěvek na masáže        6 167 Kč             6 167 Kč            74 000 Kč              74 000 Kč 

Náhrada prvních 3 dnů PN        8 328 Kč             8 328 Kč            99 941 Kč              99 941 Kč 

Náhrada prvních 3 dnů PN (6 

dnů)     16 657 Kč           16 657 Kč          199 881 Kč           199 881 Kč 

Sick days (4 dny)     11 105 Kč           11 105 Kč          133 254 Kč           133 254 Kč 

Sick days (5 dnů)     13 881 Kč           13 881 Kč          166 568 Kč           166 568 Kč 

Týden dovolené navíc     19 830 Kč           19 830 Kč          237 954 Kč           237 954 Kč 

Příspěvek na dovolenou        5 000 Kč             5 000 Kč            60 000 Kč              60 000 Kč 
Poukázky na nákup zboží nebo 

služeb (1 p.)        1 958 Kč             1 958 Kč            23 500 Kč              23 500 Kč 

Poukázky na nákup zboží nebo 

služeb (2 p.)        1 567 Kč             1 567 Kč            18 800 Kč              18 800 Kč 

Příspěvek na dopravu do 

zaměstnání 77 819 Kč             77 819 Kč          933 822 Kč           933 822 Kč 

Zaučující pracovník -     6 100 Kč -           6 100 Kč -          18 300 Kč -           18 300 Kč 

SÚPM -     6 348 Kč -           8 348 Kč -          76 176 Kč -         100 176 Kč 

Motivační příspěvek (modelová 

situace)        9 000 Kč           26 250 Kč 108 000 Kč        315 000 Kč         

Celkové náklady 158 862 Kč 174 113 Kč      1 961 244 Kč    2 144 244 Kč      

Měsíční náklady Roční náklady
Položka
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Po celkovém zhodnocení všech preferencí zaměstnanců i vedení družstva je zvolena 

následující kombinace navrhovaných řešení. Kombinace těchto benefitů by měla zvýšit 

výkonnost a spokojenost pracovníků a podporovat dlouhodobé pracovní poměry 

zaměstnanců. Při náboru nových pracovníků lze uspořit prostřednictvím dotací a 

příspěvků určitou část mzdových nákladů a nákladů na zvýšení kvalifikace zaměstnanců. 

Motivační příspěvek je zajímavý pro mladé potencionální zaměstnance.  

Tabulka č.  74: Celkové náklady optimální varianty návrhů  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

V případě zavedení uvedeného výběru navrhované varianty by se celkové roční náklady 

družstva zvýšily o 0,51 % u minimálních ročních nákladů a o 2,01 % u maximálních 

ročních nákladů. Celkové roční mzdové náklady by se zvýšili minimálně o 1,23 % a 

maximálně o 2,87 %. 

 

4.5 Celkové přínosy 

Uvedené návrhy změn by měli zajistit stabilizaci a zvýšení spokojenosti a výkonosti 

pracovníků v družstvu.  

První navržená změna je příspěvek na masáže. Vzhledem k fyzicky náročné a 

jednostranně zatěžující práci v družstvu se u pracovníků může objevit větší četnost 

zdravotních problémů než u jiných zaměstnání. Příspěvek na masáže může pomoci 

zaměstnancům udržet si dobrou zdravotní kondici. Výsledkem toho bude zvýšená, nebo 

alespoň stabilizovaná výkonnost pracovníků. Tento příspěvek je dostupný pro pracovníky 

Minimum Maximum Minimum Maximum

Příspěvek na masáže        6 167 Kč             6 167 Kč            74 000 Kč              74 000 Kč 

Náhrada prvních 3 dnů PN        8 328 Kč             8 328 Kč            99 941 Kč              99 941 Kč 

Týden dovolené navíc     19 830 Kč           19 830 Kč          237 954 Kč           237 954 Kč 

Zaučující pracovník -     6 100 Kč -           6 100 Kč -          18 300 Kč -           18 300 Kč 

SÚPM -     6 348 Kč -           8 348 Kč -          76 176 Kč -         100 176 Kč 

Motivační příspěvek (modelová 

situace)        9 000 Kč           26 250 Kč 108 000 Kč        315 000 Kč         

Celkové náklady 30 877 Kč   46 127 Kč         425 419 Kč        608 419 Kč         

Měsíční náklady Roční náklady
Položka
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v různé výši podle délky jejich zaměstnání v družstvu. To může podpořit udržení 

kvalitních zaměstnanců a nízkou fluktuaci. 

Dalšími navrženými změnami je náhrada mzdy za první tři dny pracovní neschopnosti a 

sick days. V případě ZD Klučov – Lhota je zaznamenána podprůměrná nemocnost 

pracovníků, proto lze předpokládat, že tento typ příspěvku nebude zneužíván. Tento 

příspěvek může zvýšit výkonnost a spokojenost jednotlivých pracovníků z toho důvodu, 

že zaměstnanci nebudou mít potřebu krátkodobou nemoc nebo nachlazení přecházet. 

Také pro účely krátkodobé nemoci nebo nachlazení nebudou čerpat řádnou dovolenou.  

Dále je navrženo zavedení jednoho týdne dovolené navíc a příspěvek na ozdravné pobyty 

nebo dovolenou. Tyto benefity by měly zajistit kvalitní odpočinek od práce v družstvu, 

která je fyzicky náročná. Kvalitní odpočinek podpoří spokojenost, výkonnost a může 

snížit i nemocnost zaměstnanců. Příspěvek na ozdravné pobyty nebo dovolenou je 

dostupný pro pracovníky, kteří jsou v družstvu zaměstnáni delší dobu. Tímto je opět 

podpořena nízká fluktuace zaměstnanců a udržení kvalitních pracovníků družstva. 

Další navrženou změnou jsou poukázky na nákup zboží nebo služeb. Tento benefit by 

mohl být vnímán pracovníky jako další forma jejich odměny, což může také přispět 

ke spokojenosti v zaměstnání. 

Žádaným benefitem je i příspěvek na dopravu do zaměstnání. Tento příspěvek byl 

navržen podle vzdálenosti bydliště pracovníků od pracoviště tak, aby podpořil především 

zaměstnance z okolních vesnic družstva, kterých zde pracuje nejvíce. Tímto příspěvkem 

se může zvýšit spokojenost pracovníků v zaměstnání. 

Jendou z navržených změn je i pořízení nové techniky a vybavení, na jejíž zastarávání 

pracovníci upozorňovali v dotazníkovém šetření. Pořízení nových strojů má daňový 

účinek prostřednictvím každoročních odpisů. Lze také očekávat, že u nových strojů bude 

snížena četnost a nákladnost oprav. Tím bude zvýšena efektivnost využívání nového 

vybavení a spokojenost pracovníka, který stroj obsluhuje. 

V rámci náboru nových zaměstnanců je doporučeno využít příspěvků a dotací úřadu práce 

nebo fondů Evropské unie. Družstvo každoročně přijímá nové zaměstnance a zaměstnává 

i pracovníky s nižší kvalifikací nebo bez kvalifikace pro práci v zemědělství. Náklady 
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vynaložené na kvalifikaci a zaškolování takových pracovníků by pak bylo možné 

prostřednictvím těchto příspěvků a dotací uspořit. 

Posledním návrhem je motivační příspěvek. Důvodem jeho zavedení je především 

neustálé stárnutí zaměstnanců v družstvu a tak je vhodné podpořit nábor mladých 

zaměstnanců. Tito mladí potencionální pracovníci budou po dobu svého studia 

motivačním příspěvkem finančně podporování, v letním období budou brigádně pracovat 

v družstvu a po ukončení vzdělání zde nastoupí v rámci pracovního poměru. Tito 

pracovníci budou mít patřičnou kvalifikaci a vzdělání, díky letním brigádám budou 

i zaučeni.  

Cílem navržených změn je podpořit spokojenost pracovníků v zaměstnání a jejich 

stabilizaci. Zároveň by mohlo dojít ke zvýšení výkonnosti pracovníků. Změny mohou mít 

vliv i na snížení fluktuace a nemocnosti pracovníků a podpoří jejich dlouhodobé 

zaměstnání v družstvu. Některé změny také uspoří náklady při přijetí nových 

zaměstnanců nebo podpoří nábor mladých pracovníků. 

 

4.6 Harmonogram změn 

Následující časové harmonogramy změn uvádějí přibližná data, ve kterých by mohly být 

doporučené změny realizovány. První harmonogram změn se vztahuje k navrženým 

příspěvkům a benefitům. Jeho součástí je zanesení změn do kolektivní smlouvy. Druhý 

harmonogram změn se týká náboru nových pracovníků.  
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Tabulka č.  75: Harmonogram změn - navržené příspěvky a benefity  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Harmonogram změn – navržené příspěvky a benefity 

Činnost Čas Odpovědná osoba 

Seznámení vedení družstva 

s navrhovanými směnami  

1. 8. 2018 – 15. 8. 2018 Lenka Kopečná 

Projednání a schválení změn 

vedením družstva 

16. 8. 2018 – 30. 9. 2018 Vedení družstva 

Návrh změn v kolektivní 

smlouvě. 

1. 10. 2018 – 10. 10. 2018 Vedení družstva 

Příprava nové kolektivní 

smlouvy. 

11. 10. 2018 – 31. 10. 2018 Vedení družstva 

Projednání a schválení nové 

kolektivní smlouvy. 

1. 11. 2018 – 31. 12. 2018 Vedení družstva 

Zavedení nového systému 1. 1. 2019 Účetní 

Seznámení zaměstnanců se 

zavedenými změnami 

1. 1. 2019 – 31. 1. 2019 Účetní, vedoucí 

jednotlivých 

středisek 
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Tabulka č.  76: Harmonogram změn - nábor nových pracovníků  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Harmonogram změn – nábor nových pracovníků 

Činnost Čas Odpovědná osoba 

Seznámení vedení družstva 

s navrhovanými směnami  

1. 8. 2018 – 15. 8. 2018 Lenka Kopečná 

Projednání a schválení změn 

vedením družstva 

16. 8. 2018 – 30. 9. 2018 Vedení družstva 

Seznámení zaměstnanců 

s navrženými změnami. 

1. 10. 2018 – 10. 10. 2018 Vedení družstva 

Nastudování legislativy 

související se změnami.  

11. 10. 2018 – 31. 10. 2018 Účetní 

Zavedení nového systému.  1. 11. 2018 Účetní 

Jednání na ÚP  1. 11. 2018 – 14. 11. 2018 Účetní 

Vyžití příspěvku ÚP (podepsání 

dohody s ÚP a dalších potřebných 

dokumentů) 

15. 11. 2018 – 31. 12. 2018 Účetní, předseda 

družstva 

Počátek pracovního poměru 

nových zaměstnanců 

1. 1. 2019 Účetní, předseda 

družstva 

Jednání na vytipovaných školách 

a výběr studentů 

1. 11. 2018 – 31. 5. 2019 Účetní, předseda 

družstva 

Uzavření smlouvy se studenty 1. 6. 2019 – 31. 8. 2019 Předseda družstva 

Poskytování motivačního 

příspěvku. 

1. 9. 2019 Účetní 
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ZÁVĚR 

V rámci této diplomové práce bylo spolupracováno se Zemědělským družstvem Klučov - 

Lhota, které vykonává svoji činnost v kraji Vysočina, konkrétně na Třebíčsku. Hlavním 

cílem práce bylo analyzovat systém odměňování pracovníků a navrhnout změny, které 

by vedli ke zvýšení výkonnosti, spokojenosti a stabilizaci zaměstnanců.  

Na počátku práce je vymezen problém jako takový, jsou zde popsány jednotlivé cíle a 

metody, kterými budou dané cíle splněny. Následuje teoretická část, kde jsou uvedeny 

jednotlivé oblasti a pojmy, které se následně objevují v praktické části diplomové práce.  

Další část práce je věnována analýze současného stavu, která dává přehled o celkové 

situaci v ZD Klučov – Lhota i v okolí. Nejprve jsou popsány základní údaje družstva a 

jeho ekonomická situace. Dále byla provedena analýza „7S“, pomocí které byla 

zkoumána strategie družstva, organizační struktura, systém odměňování, styl vedení a 

řízení lidí, schopnosti pracovníků i družstva a sdílené hodnoty. Pracovníci také byly 

rozděleni do skupin podle různých hledisek, například podle počtu dětí, délky zaměstnání 

v družstvu, podle věku a podobně. 

 Následně bylo provedeno dotazníkové šetření mezi pracovníky a řízený rozhovor 

s vedením družstva. Otázky do obou analýz byly voleny tak, aby dávaly co nejlepší obraz 

o situaci v družstvu z pohledu odměňování, dalších výhod pracovníků a celkové 

spokojenosti. Také byly zaměřeny na vhodnost a přínosnost určitých změn. Dotazník byl 

vyplněn 60 % pracovníků.  

Analýza okolí družstva je provedena pomocí Porterova modelu pěti sil, která se zabývá 

částí stávající i nové konkurence, vlivem odběratelů a dodavatelů a substitučními 

produkty. Dále byla provedena analýza trhu práce, která se zaměřila na vývoj 

obyvatelstva v rámci věku, ekonomicky aktivních obyvatel a vzdělání, dále pak 

na analýzu zaměstnanosti a nezaměstnanosti, nabídku a poptávku v oblasti volných 

pracovních míst a mzdové šetření. Součástí mzdového šetření bylo sledování průměrné 

mzdy, oblíbenosti a využívání dalších benefitů a analýza konkurence z hlediska 

odměňování. Konkurenčními družstvy jsou Zemědělské družstvo Biskupice, Zemědělské 

družstvo Kožichovice, Zemědělské družstvo Okříšky nebo Zemědělské družstvo 



153 

 

Hrotovice. V závěru této oblasti byly popsány možné dotace a příspěvky a legislativní 

změny v oblasti pracovněprávních vztahů, které jsou platné od roku 2018. 

Hlavním výstupem celé práce je SWOT analýza, kde jsou shromážděny jednotlivé 

výstupy a údaje z předchozích analýz a zkoumání. Jednotlivé údaje jsou rozřazeny 

do sekcí silných/slabých stránek nebo příležitostí/hrozeb a ohodnoceny dle váhy a 

skutečného stavu. Výsledné údaje ukazují převahu silných stránek nad slabými a větší 

množství hrozeb než příležitostí.  

Z výsledků SWOT analýzy následně vychází vlastní návrhy, které se snaží uchovat a 

zdokonalit silné stránky družstva a využít jeho příležitostí. Zároveň se snaží eliminovat 

slabé stránky družstva a potlačit nebo předejít hrozbám. Zvolenými návrhy je zavedení 

příspěvku na masáže, náhrady prvních tří dnů pracovní neschopnosti, sick days, týdnu 

dovolené navíc, příspěvku na ozdravný pobyt nebo dovolenou a příspěvku na dopravu do 

zaměstnání. V rámci náboru nových pracovníků lze využít příspěvku a dotací z fondů 

Evropské unie nebo od úřadu práce, například příspěvku na zaučujícího pracovníka nebo 

na společensky účelné pracovní místo.  Nábor mladých pracovníků lze podpořit 

zavedením motivačního příspěvku.  

Jednotlivé návrhy jsou v poslední části práce ekonomicky zhodnoceny a je vybrána 

vhodná kombinace těchto návrhů. V případě zavedení navržené kombinace se celkové 

roční náklady družstva zvýší minimálně o 0,51 % a maximálně o 2,01 %. Celkové roční 

mzdové náklady by se zvýšili minimálně o 1,23 % a maximálně o 2,87 %. 

Přínosem těchto změn by mělo být zvýšení spokojenosti a výkonosti pracovníků 

v družstvu. Uvedené změny by také mohli snížit fluktuaci a nemocnost pracovníků a 

podpořit dlouhodobé pracovní poměry jednotlivých zaměstnanců. Účelem změn je také 

podpořit nábor nových kvalitních pracovníků a speciálně přijetí mladých zaměstnanců. 

V důsledku tak dojde ke stabilizaci pracovníků v ZD Klučov – Lhota. 
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