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Abstrakt 

Tato bakalářská práce se zaměřuje na pracovněprávní vztahy a optimalizaci mzdových 

nákladů ve společnosti NEGOCIO s. r. o. Práce se rozděluje do tří částí, a to teoretickou, 

analytickou a návrhovou část. Teoretická část se věnuje pojmům z právního 

i ekonomického hlediska. V analytické části je řešena problematika vysokých mzdových 

nákladů a příčiny jejich vzniku s dopadem na ekonomiku obchodní společnosti. Poslední 

návrhová část poskytuje návrhy na zlepšení. 

 

Klíčová slova 

pracovněprávní vztahy, zaměstnanec, zaměstnavatel, pracovní poměr, pracovní smlouva, 

mzdové náklady 

 

 

 

Abstract 

Bachelor thesis focuses on employment relationships and optimalization of wage costs in 

company NEGOCIO s. r. o. It is divided into three parts, theoretical, analytic and proposal 

part. Theoretical part describes law and economic concepts. In analytic part is solved the 

problematics of high wage costs and causes of their origin with impacts on the economy 

of the company. The last proposal part provides suggestions for improvement. 
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ÚVOD 

Bakalářská práce se bude věnovat pracovnímu právu, konkrétně pracovněprávním 

vztahům, které budou řešeny jak z právního, tak z ekonomického hlediska. Ekonomické 

hledisko se bude zabývat především mzdovými náklady a jejich snížením. Ve druhé části 

této práce budou vymezeny cíle práce a postupy k jejich dosažení. Ve třetí části 

bakalářské práce budou zmíněny teoretické pojmy související s tématem práce, ve čtvrté 

části bude provedena analýza současného stavu společnosti, jejích právních 

a ekonomických aspektů. Poslední, pátá část, bude věnována vlastním návrhům na 

optimalizaci mzdových nákladů, ale také celkovému zlepšení ekonomické situace 

v obchodní společnosti. 

Řešená oblast předkládané bakalářské práce je podle mého názoru velmi aktuální, protože 

v pracovněprávním vztahu se v životě ocitne téměř každý. Situace, kdy zaměstnanec 

požaduje určitou výši mzdy, a kdy se zaměstnavatel snaží optimalizovat své mzdové 

náklady na zaměstnance, bude vždy obtížná při hledání ideálního řešení.  

Zaměstnavatel by rád přijal nové zaměstnance, ale nemusí mít takové množství 

finančních prostředků na mzdové náklady, které by potenciální noví zaměstnanci 

požadovali.  Proto jde zaměstnavatel na trh práce s poptávkou po práci, ale nabízí pro 

některé zájemce o zaměstnání nízkou mzdu či odměnu. Naopak zaměstnanec žádá 

odpovídající výši mzdy, například podle svých zkušeností, vzdělání nebo praxe. Už jen 

tento názorný příklad napovídá, že o problematiku optimalizace nákladů na mzdy je 

potřebné se neustále zajímat. 

Dvoutýdenní povinná odborná praxe ve společnosti NEGOCIO s. r. o. byla pro 

zpracování této bakalářské práce velice přínosná. Odpověděla mi na mnoho praktických 

otázek týkajících se právě pracovněprávních vztahů mezi zaměstnavatelem 

a zaměstnanci.  

  



13 

 

CÍLE PRÁCE, METODY A POSTUPY ZPRACOVÁNÍ 

Základní cíl této bakalářské práce spočívá v řešení problematické oblasti týkající se 

optimalizace mzdových nákladů v pracovněprávních vztazích obchodní společnosti 

NEGOCIO s. r. o. Mzdové náklady jsou zde poměrně vysoké, a proto bakalářská práce 

cílí na analýzu aktuálního stavu obchodní společnosti, jak z hlediska pracovněprávních 

vztahů, tak i z hlediska mzdových nákladů.  

K dosažení hlavního cíle je potřebné splnit tyto dílčí cíle: 

 zpracování teoretických východisek práce jak už z pracovněprávního, tak 

i ekonomického hlediska, 

 provedení analýzy současného ekonomického stavu obchodní společnosti 

v mzdové oblasti, 

 zpracování výsledků z provedených analýz a následné sestavení doporučených 

návrhů na zlepšení současné ekonomické situace společnosti. 

Při zpracování práce byl zvolen následující postup. Nejprve byla pomocí e-mailu 

oslovena jednatelka obchodní společnosti NEGOCIO s.r.o., u které mi bylo umožněno 

vykonávat dvoutýdenní odbornou praxi. Během praxe bylo možné zjistit a zpracovat 

velké množství dat ohledně organizační struktury společnosti a jejího běžného provozu. 

Dále mi byly poskytnuty informace týkající se ekonomické situace obchodní společnosti, 

které byly následně využity a zpracovány v následujících částech bakalářské práce. 

Následně byla zpracována teoretická část práce, která se věnovala teoretickým 

východiskům práce, které jsou důležité pro pochopení následujících částí. V této kapitole 

jsou zohledněny pojmy týkající se pracovněprávních vztahů a pojmy ekonomické. Celá 

teoretická část vycházela z vlastního zpracování odborné literatury a odborných článků. 

Poté byla vypracována analýza současného ekonomického stavu u obchodní společnosti 

NEGOCIO s. r. o., kde byly použity informace získané zejména během dvoutýdenní 

praxe v této společnosti. Analýza se neobešla bez metod, jako je SWOT analýza, která 

posuzuje situaci obchodní společnosti nebo využití provozních ukazatelů. Byly zde také 

využity informace získané z rozhovorů s jednatelkou a se zaměstnanci této společnosti. 
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Důležité byly pro zpracování i interní informace, které mi byly zaslány e-mailem. 

V neposlední řadě bylo využito syntézy, což je metoda, kdy od jednotlivých částí je 

možné dospět k celkovému problému. 

Na konec bylo nutné vypracovat stěžejní část bakalářské práce, tedy část návrhovou, kde 

byly uvedeny realizovatelné návrhy, které můžou vést k optimalizaci mzdových nákladů, 

což má vliv na ekonomickou situaci obchodní společnosti. Návrhy byly sestavovány 

pomocí informací z analytické části práce. 
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE: 

PRACOVNĚPRÁVNÍ VZTAHY Z PRÁVNÍHO 

A EKONOMICKÉHO HLEDISKA 

Tato kapitola se zabývá teoretickými východisky, které budou potřebné pro pochopení 

následujících částí práce, tedy část analytickou a návrhovou. Budou zde rozebrány 

související pojmy jak z právního, tak i z ekonomického hlediska. 

1.1 Pracovní právo 

Pracovní právo má základní dva prameny. Pracovní právo je obsaženo v zákoně 

č. 262/2006 Sb., zákoníku práce. Druhým pramenem tohoto práva je zákon č. 89/2012 

Sb., občanský zákoník. Oba tyto zákony se vzájemně doplňují a jsou nezbytné 

k pochopení pracovněprávních vztahů (zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, §1). 

1.2 Pracovněprávní vztahy 

Pracovněprávní vztahy zahrnují ty vztahy, které vznikají výkonem závislé práce mezi 

zaměstnavatelem a zaměstnancem. Jedná se o vztahy jako je pracovní poměr, dohoda 

o provedení práce nebo dohoda o pracovní činnosti.  Jde tedy o vztah mezi nadřízenou 

a podřízenou osobou (zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, 2017, §2-3). 

1.2.1 Zaměstnanec  

„Zaměstnanec je fyzická osoba, která se zavázala k výkonu závislé práce v základním 

pracovněprávním vztahu.“ (zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, 2017, §6) 

Do pracovněprávního vztahu může vstoupit každá fyzická osoba starší 18 let, neboť je 

způsobilá právně jednat. Pracovní smlouvu lze uzavřít s kteroukoliv fyzickou osobou, 

která dovršila věku 15 let. V tomto případě, si ovšem zaměstnavatel musí opatřit 

vyjádření zákonného zástupce, jedná-li se o uzavření pracovní smlouvy. To však není 
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jedinou podmínkou. Osoba taktéž musí mít ukončenou povinnou školní docházku (zákon 

89/2012 Sb., občanský zákoník, 2017, §30, §35), (Andraščíková a kol., 2016, s. 39). 

1.2.2 Zaměstnavatel 

„Zaměstnavatelem je osoba, pro kterou se fyzická osoba zavázala k výkonu závislé práce 

v základním pracovněprávním vztahu.“ (zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, 2017, §7) 

Zaměstnavatelem (na rozdíl od zaměstnance) může být i právnická osoby (Andraščíková 

a kol., 2014, s. 42). 

Další právní úpravy je možné nalézt v občanském zákoníku. Ten zmiňuje, že 

zaměstnavatel nese odpovědnost plynoucí z pracovněprávních vztahů, a zároveň 

zaměstnavatel vystupuje svým jménem v těchto vztazích. (Andraščíková a kol., 2016, 

s. 42). 

1.2.3 Závislá práce 

Mezi základní předměty pracovněprávního vztahu je nutné zmínit závislou práci. 

Závislou práci vymezuje §2 v zákoníku práce. Vykonává ji zaměstnanec osobně. 

Zaměstnanec je v tomto vztahu podřízený nadřízenému zaměstnavateli, který je oprávněn 

dávat zaměstnanci pokyny (Andraščíková a kol., 2016, s. 32). 

Aby bylo možné vykonávat závislou práci, je nutné splňovat především tyto tři podmínky. 

Zaměstnanec musí být za svou práci ohodnocen buďto platem, mzdou či odměnou. 

Veškerá práce konaná zaměstnancem je na odpovědnosti zaměstnavatele. Také musí být 

sjednáno místo pracoviště a pracovní doba zaměstnance (Kottnauer, 2014, s. 31). 

1.3 Pracovní poměr  

Pracovní poměr je řazen mezi nejtypičtější pracovněprávní vztahy. Pracovní poměr lze 

založit formou pracovní smlouvy, týkající se zaměstnance a zaměstnavatele. 

Zaměstnavatel je zároveň povinný informovat budoucího zaměstnance o právech 
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a povinnostech, které plynou z pracovního poměru. Tato práva a povinnosti jsou uvedeny 

v pracovní smlouvě. Zaměstnanec by měl být seznámen i s pracovními podmínkami 

a podmínkami pro odměňování (zákon č. 262/2006, zákoníku práce, 2017, §33 (1)), 

(Neščáková, 2014, s. 55). 

1.3.1 Vznik pracovního poměru 

Ve většině případů vzniká pracovní poměr pracovní smlouvou. Pracovní poměr lze 

založit i jmenováním, to je na rozdíl od pracovní smlouvy ojedinělé (Andraščíková a kol., 

2016, s. 72-73). 

Zaměstnavatel může před vznikem pracovního poměru po nastávajícím zaměstnanci 

požadovat potřebné informace, které jsou nezbytné k jeho přijetí. Mezi tyto informace 

a údaje patří například: vyplněný osobní dotazník, osvědčení o zdravotní způsobilosti, 

doklady o kvalifikaci atd. (Neščáková, 2014, s. 55). 

Pracovní smlouva 

Aby pracovní smlouva byla platná, musí zahrnovat všechny tyto náležitosti. Zaprvé musí 

zmiňovat druh práce, kterou zaměstnanec bude vykonávat. Dále musí obsahovat místo 

výkonu práce, či místa výkonu práce po dohodě mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. 

V Pracovní smlouvě musí být také přesně uveden den nástupu zaměstnance do práce. 

Dalším aspektem platnosti pracovní smlouvy je její písemná forma, kterou obdrží jak 

zaměstnanec, tak zaměstnavatel (zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, 2017, §34 (1), 

(2), (5)). 

V případě, že zaměstnanec za jakékoliv situace nenastoupí ve sjednaný den do práce, 

nebo zaměstnanec do jednoho týdne neobeznámí zaměstnavatele případnou situací, 

zaměstnavatel má právo od pracovní smlouvy odstoupit (Andraščíková a kol., 2016, 

s. 76). 

Jmenování  

Aby mohlo dojít ke vzniku pracovního poměru jmenováním, musí se výhradně jednat 

o vedoucí pracovní místo. Tento způsob vzniku pracovního poměru jde provést pouze ve 
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veřejných službách a správě, ve státních podnicích, státních fondech atd. (Neščáková, 

2014, s. 90). 

1.3.2 Zkušební doba 

Zkušební doba, tedy doba kdy zaměstnavatel nebo zaměstnanec může kdykoliv ukončit 

pracovní poměr, nesmí překročit dobu delší, než tři po sobě jdoucí měsíce počítáno ode 

dne, kdy vznikl pracovní poměr. Pokud jde však o vedoucího zaměstnance, stanoví se 

zkušební doba v tomto případě v délce 6 měsíců jdoucích po sobě ode dne vzniku 

pracovního poměru (zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, 2017, §35(1) a), b)). 

1.3.3 Skončení pracovního poměru 

Skončit pracovní poměr může zaměstnanec i zaměstnavatel. Ze skončení pracovního 

poměru vyplývá, že mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem končí jejich pracovní práva 

a povinnosti (Andraščíková a kol., 2016, s. 109). 

Pokud dojde ke skončení pracovního poměru, znamená to, že buďto uplynula doba 

pracovního poměru nebo zaměstnanec zemřel. Mezi další způsoby ukončení pracovního 

poměru patří: 

 dohoda o rozvázání pracovního poměru, 

 výpověď z pracovního poměru, 

 okamžité zrušení pracovního poměru, 

 zrušení pracovního poměru ve zkušební době (Andraščíková a kol., 2016, s. 109). 

Dle zákoníku práce lze ukončit pracovní poměr pouze na základě těchto právních 

skutečností (Andraščíková a kol., 2016, s. 109). 

Dohoda o rozvázání pracovního poměru 

Jedná se o výhradní právní jednání, kdy rozvázání pracovního poměru probíhá mezi 

dvěma stranami, tedy mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Pracovní poměr přestává 

platit v předem dohodnutý den – den skončení. Dohoda o rozvázání pracovního poměru 



19 

 

musí mít písemnou formu, a taktéž obě smluvní strany musí dostat písemné vyhotovení 

o tom, že se strany domluvily na dohodě o rozvázání pracovního poměru (Andraščíková 

a kol., 2016, s. 111). 

Výpověď 

Výpověď je právním jednáním pouze jedné smluvní strany. Výpověď tedy může předložit 

jak zaměstnanec, tak zaměstnavatel. Pracovní poměr skončí až po uplynutí výpovědní 

doby (Neščáková- s výkladem, 2014, s. 41). 

Výpovědní doba činí nejméně dva měsíce, ale po dohodě obou stran může být 

i prodloužena. Výpovědní doba nastává prvním dnem následujícího kalendářního měsíce 

poté, co byla výpověď doručena. Končí pak posledním dnem dalšího měsíce. Výpověď 

musí mít písemnou podobu, aby byla platná a došlo k právní jistotě (Neščáková, 2014, 

s. 41). 

Pracovní poměr zrušený ve zkušební době 

Tento právní úkon nevyžaduje udávání důvodu vedoucího ke zrušení pracovního poměru. 

Pracovní poměr může ukončit tedy zaměstnavatel i zaměstnanec, a to kdykoliv a kvůli 

jakémukoli důvodu. Pracovní poměr tedy končí dnem, kdy byl dokument doručen nebo 

datem uvedeným v něm. Je nutná písemná forma (Neščáková, 2014, s. 157). 

Okamžité zrušení pracovního poměru 

Tohoto právního jednání mohou využít obě smluvní strany. Pokud zaměstnanec okamžitě 

zruší pracovní poměr, zaměstnavatel by mu měl vyplatit náhradu mzdy či platu. Tato 

náhrada odměny by měla dosahovat výše průměrného výdělku za dobu, kterou by 

zaměstnanec strávil ve výpovědní době (Neščáková, 2014, s. 42). 
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Stejně jako výpověď měla své formální podmínky, tak i zákoník práce upravuje 

požadavky na platnost tohoto způsobu skončení pracovního poměru. Jsou to tyto dvě 

náležitosti: 

 písemná forma, 

 zákonný důvod okamžitého zrušení pracovního poměru (Neščáková, 2014, s. 42). 

Zákoník práce ovšem i definuje, kdy je zakázáno okamžité zrušení pracovního poměru 

ze strany zaměstnavatele. To je v případě, jde-li o těhotnou zaměstnankyni, 

zaměstnankyni na mateřské dovolené či zaměstnance, který je na mateřské dovolené 

(Neščáková, 2014, s. 42). 

1.3.4 Pracovní poměr na dobu určitou 

Tento pracovní poměr není příliš častý. Pokud se obě strany na formě pracovního poměru 

na dobu určitou dohodnou, nelze tento pracovní poměr na dobu určitou sjednat déle než 

na 3 roky ode dne vzniku pracovního poměru. Tento postup může být opakován 

maximálně dvakrát po sobě (zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, 2017, §39(2)). 

1.4 Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr 

Základní rozdíl dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr od pracovního poměru 

je ten, že zaměstnavatel nemá žádnou povinnost naplánovat pracovní dobu zaměstnanci. 

Lze se setkat buď s dohodou o pracovní činnosti nebo s dohodou o provedení práce 

(zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, 2017, §74b). 
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Mezi rozdílné znaky práce, které se vykonávají na základě těchto dohod možno uvést 

například: 

 omezený rozsah výkonu práce, 

 smluvní odměňování, vázanost odměnou z dohod (Hůrka a kol., 2014, s. 57). 

1.4.1 Dohoda o provedení práce 

Při uzavírání dohody o provedení práce by rozsah práce neměl přesáhnout 300 hodin 

v jednom kalendářním roce. Do rozsahu práce lze také započítat práci, kterou 

zaměstnanec vykonává pro zaměstnavatele na základě rozdílné dohody o provedení práce 

ve stejném kalendářním roce (Neščáková, 2014, s. 45). 

Při tvorbě dohody o provedení práce se nejčastěji uvádí: pracovní úkol, místo výkonu 

práce, předpokládaný rozsah práce. Tato dohoda musí být uzavřena písemnou formou. 

Může se stanovit i odměna za práci nebo termín splatnosti- dokončení práce 

(Andraščíková a kol., 2016, s. 163). 

1.4.2 Dohoda o pracovní činnosti 

V zákoníku práce lze nalézt ustanovení, které definuje časový limit práce a to tak, že 

celkový rozsah nesmí být delší než v průměru polovina stanovené týdenní pracovní doby 

zaměstnance. Zaměstnavatel je oprávněn uzavřít dohodu o pracovní činnosti s fyzickou 

Obr. 1: Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr (dle vlastního 

zpracování) 
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osobou, přestože rozsah práce nepřesahuje 300 hodin v kalendářním roce (Neščáková, 

2014, s. 45). 

Na rozdíl od dohody o provedení práce je nutností v dohodě o pracovní činnosti uvést 

domluvenou práci vykonávanou zaměstnancem, rozsah pracovní doby a také dobu trvání 

této dohody. To vše zákoník práce nařizuje zakotvit to dohody, která musí být písemná 

(Neščáková, 2014, s. 45). 

1.5 Odměna za práci 

Zákoník práce uvádí tři zásadní pojmenování pro odměnu za odvedenou práci: 

 mzda, 

 plat, 

 odměna z dohod (Neščáková, 2014, s. 269). 

Ačkoli jsou mzda, plat i odměny z dohod stavěny dle nového zákoníku práce do stejné 

úrovně, všechny tři odměny za práci podléhají jinému režimu, jiným postupům, a to 

například při stanovení výpočtu či výplatě (Neščáková, 2014, s. 269). 

1.5.1 Mzda a plat 

Mzda i plat jsou peněžitá plnění, která zaměstnanec obdrží za vykonanou práci od 

zaměstnavatele. Výše mzdy či platu se odvíjí od samostatné práce, zda je psychicky nebo 

fyzicky náročná, namáhavá, nese velkou odpovědnost atd. (Andaščíková a kol, 2016, 

s. 218-219). 

Mzda je druh odměny, která se využívá v podnikatelském sektoru a na rozdíl od platu 

mzda obsahuje i plnění, které není peněžitého charakteru, tedy naturální mzdu 

(Andraščíková a kol., 2016, s. 218). 

Plat je tedy využíván jako odměna za vykonanou práci ve státní organizaci- 

nepodnikatelském sektoru. V tomto případě je opět plat diferencován od mzdy, a to tak, 

že zákoník práce definuje souhrn zaměstnavatelů odměňujících platem. Lze z tohoto 
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seznamu zmínit například stát, příspěvkové organizace, územní samosprávný celek nebo 

státní fond (Bělina a kol., 2014, s. 235). 

Mzda za práci přesčas 

Mzda slouží také jako odměna za práci v noci nebo při výkonu jiné práce nebo za práci 

přesčas (Andraščíková a kol., 2016). 

Za práci přesčas by zaměstnanec měl obdržet získanou mzdu, která bude navýšena 

o nejméně 25% jeho průměrného příjmu. Zaměstnanec však může místo zvýšené mzdy 

požádat zaměstnavatele o náhradní volno v rozsahu doby práce, která byla vykonávána 

přesčas. Na tyto náhrady zaměstnanec nemá nárok, jestliže byla mzda sjednána 

v pracovní smlouvě se zahrnutím práce přesčas (Andraščíková a kol., 2016, s. 232). 

Příplatek za práci v noci by měl činit 20% z průměrného hodinového výdělku za jednu 

hodinu noční práce (zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, 2017, §125). 

1.5.2 Minimální mzda 

Zákoník práce stanovuje minimální mzdu jako nejnižší možnou výši odměny za práci 

v pracovněprávním vztahu. Minimální mzda se týká všech zaměstnanců, ať už 

zaměstnanců v pracovním poměru, nebo také zaměstnanců, kteří jsou v pracovněprávním 

vztahu založeném dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr (zákon 

č.262/2006 Sb., zákoník práce, 2017). 

1.5.3 Odměna z dohody 

Odměnu lze obdržet po splnění sjednaných podmínek, které byly stanoveny v dohodě 

o pracovní činnosti či v dohodě o provedení práce (zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, 

2017, §138). 
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1.6 Pracovní doba  

Pracovní doba určuje časový rozsah, který je vyhrazený pro vykonávání práce, která je 

ujednána v pracovní smlouvě uzavřené mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem 

(Neščáková, 2014, s. 45). 

Pracovní dobu stanovuje zaměstnavatel zpravidla v rámci běžného pracovního týdne, což 

je pět pracovních dnů. Zaměstnavatel má povinnost respektovat stanovenou pracovní 

dobu, být připraven na začátku směny na svém pracovišti a opustit pracoviště až po 

skončení směny (Neščáková, 2014, s. 46). 

1.6.1 Délka pracovní doby 

Vyměřená délka týdenní pracovní doby činí 40 hodin za jeden týden. Toto ale neplatí 

u dvousměnného a třísměnného provozu, které jsou kvůli časové náročnosti zkráceny. 

U  dvousměnného provozu je stanovena týdenní pracovní doba 38,5 hodiny, při 

třísměnném 37,5 hodiny (zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, 2017, §79, §79a). 

Aby se při zkrácené pracovní době nesnižovala mzda, může tato ustanovení zahrnovat 

pouze kolektivní smlouva či vnitřní předpis (zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, 2017, 

§79, §79a). 

Jedná-li se o zaměstnance, který je mladší 18 let, nesmí být délka směny delší než 8 hodin 

za jeden pracovní den. Při pracovněprávních vztazích, které jsou uzavřeny dle dohody 

o práci konané mimo pracovní poměr, nelze přesáhnout v součtu 40 hodin za týden 

(zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, 2017, §79, §79a). 

1.6.2 Práce přesčas  

Nastanou-li u zaměstnavatele mimořádném provozní události, potom může 

zaměstnavatel požadovat po zaměstnanci práci přesčas. V celkovém souhrnu nesmí práce 

přesčas přesáhnout 8 hodin za týden a zároveň nesmí překročit 150 hodin za celý 

kalendářní rok. Po domluvě zaměstnavatele se zaměstnancem a samozřejmě po jejich 



25 

 

souhlasu, může zaměstnavatel vyžadovat práci přesčas na tuto práci i nad rámec 

vymezených hodin uvedených výše (Bělina a kol., 2014, s. 212). 

Zaměstnavatel vyžadující práci v noci nesmí zároveň opomenout jistá zabezpečení pro 

zaměstnance, jako je občerstvení, lékařské vyšetření alespoň jednou za rok či opatření 

pracoviště prostředky pro první pomoc (Bělina a kol., 2014, s. 213-214). 

1.7 Pracovněprávní vztahy z ekonomického a finančního hlediska 

Tato část teoretických východisek práce se bude zabývat důležitými ekonomickými 

i finančními pojmy, které jsou nezbytné pro další části bakalářské práce, tedy část 

analytickou a část návrhovou. Níže uvedené pojmy pomohou objasnit problematickou 

oblast práce. Dospěje se tak k lepšímu pochopení při určování návrhů na snížení 

mzdových nákladů. 

1.7.1  Náklady 

Je potřebné diferencovat náklady od peněžitých výdajů. Peněžité výdaje lze popsat jako 

ubývající zdroje peněžního charakteru v podniku, to znamená úbytek hotovosti na 

bankovních účtech. Proto je pro podniky důležité si stav těchto nákladů pečlivě hlídat 

a optimálně regulovat (Meluzín T., Meluzín V., 2007). 

Mezi jedno z důležitých dělení nákladů je dělení na fixní a variabilní náklady. Fixní 

náklady jsou ty, které se v čase nemění a nejsou ovlivněny objemem výroby. Řadí se mezi 

ně například nájemné, leasingové splátky či mzdy zaměstnanců. Variabilní náklady lze 

popsat jako ty, které se v průběhu času mění. Jsou závislé na objemu produkce, tedy 

klesají či stoupají. Spadají do nich především jednicové náklady (Meluzín T., Meluzín 

V., 2007).  

1.7.2 Osobní náklady 

Osobní náklady se řadí mezi provozní náklady, které zahrnují mimo jiné i služby nebo 

daně a poplatky. Skupina osobních nákladů představuje náklady na mzdy zaměstnanců, 
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které zahrnují zdravotní a sociální pojištění, včetně příjmů závislé činnosti společníků 

a družstev. Vždy jsou tyto náklady na úrovni hrubé mzdy (Kovanicová, 2006, s. 186). 

1.8 Provozní ukazatele 

Následující provozní ukazatele budou využity k analýze ekonomické situace v obchodní 

společnosti. Pomocí produktivity práce a dalších ukazatelů bude zjištěno, například kolik 

mzdových nákladů je pokryto tržbami společnosti. 

1.8.1 Produktivita práce 

Z tohoto ukazatele lze zjistit, jak vysoký podíl tržeb připadá na jednoho zaměstnance za 

časové období (Sedláček, 2011). 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎 𝑝𝑟á𝑐𝑒 𝑧 𝑡𝑟ž𝑒𝑏 =
𝑇𝑟ž𝑏𝑦

𝑃𝑟ů𝑚ě𝑟𝑛ý 𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑧𝑎𝑚ě𝑠𝑡𝑛𝑎𝑛𝑐ů
 

Rovnice 1:Produktivita práce z tržeb 

1.8.2 Mzdová produktivita z tržeb  

Ukazatel sděluje, jaký podíl tržeb náleží na jednu korunu nákladů. Pozitivní je, pokud 

tento ukazatel roste v čase (Sedláček, 2011). Tento vzorec bude použit v další části 

bakalářské práce. 

 𝑀𝑧𝑑𝑜𝑣á 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎 𝑧 𝑡𝑟ž𝑒𝑏 =  
𝑇𝑟ž𝑏𝑦

𝑀𝑧𝑑𝑜𝑣é 𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑦
 

Rovnice 2: Mzdová produktivita z tržeb 

1.8.3 Průměrný měsíční výdělek zaměstnance 

Tento ukazatel bude opět využit k analýze aktuální situace obchodní společnosti. 

Vyjadřuje částku výdělku, kterou zaměstnanec obdrží za jeden měsíc. Růst ukazatele 

v čase znamená pozitivní jev (Sedláček, 2011). 

𝑃𝑟ů𝑚ě𝑟𝑛ý 𝑚ě𝑠íč𝑛í 𝑣ý𝑑ě𝑙𝑒𝑘 𝑧𝑎𝑚ě𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒 =
𝑀𝑧𝑑𝑜𝑣é 𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑦

𝑃𝑟ů𝑚ě𝑟𝑛ý 𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑧𝑎𝑚ě𝑠𝑡𝑛𝑎𝑛𝑐ů
 

Rovnice 3: Průměrný měsíční výdělek zaměstnance 
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1.9 Outsourcing 

„Outsourcing (Outside Resource Using) v doslovném překladu znamená používání 

vnějších zdrojů a představuje rozhodování mezi dvěma strategiemi „dělej nebo nakup“ 

(Make or Buy).“ (Dvořáček, Tyll, 2010, s. 1) 

Outsourcing je v této práci jedna z metod, která bude využita k snížení mzdových nákladů 

v obchodní společnosti. Lze tvrdit, že outsourcing se zabývá přemisťováním jedné či více 

činností, které již nebude vykonávat podnikatel ve vlastní organizaci, ale aktivity 

připadnou na vnější instituce, kterým bude za výkon práce zaplaceno. Pro mnohé 

podnikatele může být outsourcing přínosem (Dvořáček, Tyll, 2010, s. 2), (Rosar, 2017). 

Outsourcing se dělí na domácí a zahraniční. Domácí outsourcing je vykonáván na území 

jednoho státu, zahraniční outsourcing je uskutečňován zase v cizině. Z toho vyplývá, že 

outsourcing lze vykonávat s organizacemi z různých zemí (Dvořáček, Tyll, 2010, s. 3). 

1.10 SWOT analýza 

SWOT analýza, neboli metoda silných a slabých stránek se věnuje analýze ještě 

v počátečních fázích projektu. Tato analýza pomůže blíže prozkoumat aktuální situaci 

podnikatele a také napomůže získat další informace pro dosažení cíle. Je to jedna 

z hlavních metod využívaná pro strategické plánování. Přestože se SWOT analýza zabývá 

zejména silnými a slabými stránky, tato analýza se zaměřuje i na příležitostmi a hrozbami 

(Doležal, Máchal, Lacko a kol., 2009, s. 91), (Phadermrod, Crowder, Wills, 2016). 

Název pro SWOT analýzu tvoří právě tyto prvky, díky nimž je analýza proveditelná: 

 strenghts- vnitřní síly a klady podnikatele, 

 weakness- vnitřní slabiny a zápory podnikatele, 

 opportunities- vnější příležitosti podnikatele, 

 threats- vnější hrozby podnikatele (Doležal, Máchal, Lacko a kol., 2009, s. 91). 
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Všechny tyto části musí být v analýze zodpovězeny. Konečný stav rozboru poté zobrazí 

jednoznačnou a přehlednou situaci podnikatele v podnikání (Doležal, Máchal, Lacko 

a kol., 2009, s. 91). 

Následující tabulka ukazuje názorný příklad, jak mohou být závěry SWOT analýzy 

použity. 

Tabulka 1: Příklad využití SWOT analýzy (Vlastní zpracování podle Doležal, Máchal, Lacko a kol., 2009) 

 Silné stránky 

1. 

2. 

Slabé stránky 

1. 

2. 

Příležitosti 

1. 

2. 

1. 

2. 

Strategie SO 

1. 

2. 

Strategie WO 

Hrozby 

1. 

2. 

1. 

2. 

Strategie SW 

1. 

2. 

Strategie WT 

Zde je vysvětlen význam použitých zkratek: 

SO- podnikatel by měl využít silné stránky, aby dosáhl konkurenční výhody, 

WO- podnikatel by měl překonat své slabé stránky, aby využil příležitostí, 

SW- podnikatel by měl využít silných stránek k odvrácení případných hrozeb, 

WT- podnikatel by měl minimalizovat náklady a vzdorovat hrozbám (Doležal, Máchal, 

Lacko a kol., 2009, s. 93). 
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1.11 Shrnutí teoretické části 

Teoretická část bakalářské práce se zabývala pojmy z právního a z ekonomického 

hlediska. Jejich vysvětlení je nezbytné k pochopení následujících částí- kapitol. 

Bakalářská práce vymezuje pojmy jako například zaměstnanec, zaměstnavatel, pracovní 

poměr, dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr. Druhá část této kapitoly 

obsahuje ekonomické pojmy v pracovněprávních vztazích, jako jsou osobní náklady. 

Obsahuje také vysvětlení pojmů SWOT analýza, provozní ukazatele a jiné. 
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2 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU (PROBLÉMU) 

Z PRÁVNÍHO A EKONOMICKÉHO HLEDISKA 

Tato kapitola bakalářské práce se zaobírá stručným představením obchodní společnosti 

NEGOCIO s. r. o., historií a popisem náplně práce jednotlivých zaměstnanců. Následně 

bude rozebrána problematika pracovněprávních vztahů a mzdových nákladů výše 

zmiňované obchodní společnosti. Za pomoci jednotlivých metod a analýz bude zjištěna 

možnost optimalizace výše mzdových nákladů.  

2.1 Základní informace o společnosti 

 Název společnosti: NEGOCIO s. r. o. 

 Sídlo společnosti: Haškova 1714/7, Pražské předměstí, Hradec Králové 

 Právní forma podnikání: společnost s ručením omezeným 

Tato obchodní společnost byla zapsána do obchodního rejstříku 24. února 2006. V této 

společnosti je pouze jeden společník, který je zároveň i jediným jednatelem společnosti. 

Počáteční vklad společnosti obnáší šest milionů korun českých a je již splacen. Jako 

hlavní zaměření se považuje distribuce hluboce zmrazených potravin do velkoobchodů, 

restaurací, jídelen a nezávislých maloobchodů (Jarchovská, ústní sdělení, 2017). 

2.1.1 Předmět podnikání 

Mezi hlavní předmět podnikání společnosti patří velkoobchod, import a distribuce 

hluboce zmražených potravin se specializací na drůbeží maso (kuřata, kachny, krůty, 

husy) a rybí maso (sladkovodní a mořské ryby), zvěřinu (jelen, srnec, daněk, muflon 

a divočák) a zmrzlinové dezerty. Společnost zásobuje desítky velkoobchodů, distributorů 

Obr. 2: Logo společnosti NEGOCIO s. r. o. (převzato z oficiálních webových stránek 

společnosti) 
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ale i výrobců potravin po celé České i Slovenské republice (Jarchovská, ústní sdělení, 

2017). 

Společnost se věnuje i zásobování koncových spotřebitelů jako jsou restaurace, hotely, 

kavárny, školní jídelny, ale i například řeznictví. Tuto přímou distribuci zabezpečuje 

pouze v rámci svého regionu ve vzdálenosti cca 80 km od Hradce Králové a v Praze 

(Jarchovská, ústní sdělení, 2017). 

 

 

 

 

 

2.1.2 Obchodní situace společnosti 

Společnost má 95% tržeb na území České republiky a zbylých 5% na území Slovenské 

republiky. V posledních třech letech se výrazně navýšily roční tržby, které dosahovaly 

přibližně 90 milionů Kč v roce 2014, dále v roce 2015 zhruba 109 milionů Kč a v roce 

2016 144 milionů Kč (Jarchovská, ústní sdělení, 2017). 

Obr. 3: Ukázka zmrzlinového 

poháru (převzato z oficiálních 

webových stránek společnosti) 

Obr. 4: Ukázka produktu (převzato z 

oficiálních webových stránek 

společnosti) 
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Mezi důležité body podnikání patří i to, že společnost drží práva na prodej značky la 

Menorquina na český a slovenský trh. La Menorquina se zabývá produkcí zmrzlinových 

dezertů a hraček plněných zmrzlinou (Jarchovská, ústní sdělení, 2017). 

Společnost má sídlo ve vlastních kancelářských prostorech v centru krajského města 

Hradec Králové. Sklady, tedy společností NEGOCIO s.r.o. pronajaté mrazírny, jsou 

společností pronajímány v logistickém centru Polar Transport- Václav Vlasák, které sídlí 

nedaleko Prahy v Kostelci nad Černými lesy. Pronajaté mrazírny mají kapacitu okolo 500 

palet.  Doprava zboží je zajišťována z 90% u dopravních a spedičních společností, 

s kterými společnost spolupracuje (Jarchovská, ústní sdělení, 2017). 

Potraviny, s kterými společnost obchoduje, pochází zhruba z 40% z České republiky, 

zbylá část se skládá z importu z různých zemí, nejvíce z Maďarska, Polska, Španělska, 

Itálie, Francie, Německa, ale i z Číny (Jarchovská, ústní sdělení, 2017). 

2.1.3 Zaměstnanci společnosti 

Na provozu společnosti se podílí celkem 5 lidí, kteří jsou přímými zaměstnanci 

společnosti. Dále je využíváno služeb jednoho spolupracujícího podnikatele, který 

zpracovává veškeré účetní a daňové podklady potřebné pro zabezpečení fungování 

společnosti podle Zákonu o účetnictví č. 563/1991 Sb. (Jarchovská, ústní sdělení, 2017). 

2.1.4 SWOT analýza  

Pro bližší pohled na tuto obchodní společnost je využita podrobná SWOT analýza, která 

zahrnuje slabé a silné stránky společnosti. Obsahuje také příležitosti obchodní 

společnosti, jichž je třeba využít a možné hrozby, kterým je nutné se vyhnout. V tabulce 

níže je uvedena SWOT analýza, která pomůže objasnit aktuální situaci obchodní 

společnosti NEGOCIO s. r. o. a také nastíní problematiku této společnosti. 
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Tabulka 2: SWOT analýza (dle vlastního zpracování, vytvořena v Microsoft Excel) 

Silné stránky Slabé stránky 

Kvalitní péče o zákazníky Závislost na přepravních službách 

dopravců při zásobování velkoobchodů 

Kvalitní péče o zaměstnance Územní omezení distribuce 

Stabilní kmen odběratelů Skladové hospodářství 

Kvalitní značky zboží (Zvěřina Berbera, 

Konkret, La Menorquina) 

  

Zahraniční dodavatelé   

Vlastní distribuce koncovým zákazníkům   

Exclusivní smlouvy - výhradní distribuce 

v ČR 

  

Příležitosti Hrozby 

Slovenský trh Konkurence 

Rozšíření portfolia dodavatelů Růst mzdových nákladů 

Novinky na trhu  Neočekávané personální změny 

  Vysoká volatilita cen 

  Sezónnost zboží 

  Neuspokojení poptávky 

Následující odstavce se budou věnovat podrobnému popisu jednotlivých částí SWOT 

analýzy. Díky vysvětlení všech položek SWOT analýzy bude možné lépe se orientovat 

v problematice společnosti a dojde tak k efektivnějšímu zlepšování ekonomické situace 

obchodní společnosti. 

Mezi silné stránky společnosti patří zaprvé kvalitní péče o zákazníky, díky které je 

vzhledem k počtu zaměstnanců ve společnosti a participaci na většině obchodních 

případů, velmi snadné řešit jakýkoliv požadavek zákazníka. Obě asistentky obchodního 

oddělení mají přehled o všech objednávkách, tudíž když zavolá zákazník s nějakým 

problémem nebo požadavkem, obě jsou schopné je operativně vyřešit (Jarchovská, ústní 

sdělení, 2017). 

Další zmíněnou položkou silných stránek je kvalitní péče o zaměstnance. Společnost sice 

nenabízí desítky benefitů, což je současný trend, ale zázemí je nadstandardní. Každý 

zaměstnanec má svůj vlastní služební počítač. Problémy zaměstnanců se řeší přímo, ihned 

při vzniku. Pokud mají zaměstnanci požadavky, které prokazatelně pomohou jejich práci, 

není problém těmto požadavkům vyhovět (Jarchovská, ústní sdělení, 2017). 
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Zapotřebí je popsat stabilní kmen odběratelů. Portfolio zákazníků činí zhruba 40 

stabilních odběratelů, jejichž odběry se pohybují mezi 1-4 paletami za týden. Jedná se 

o dlouhodobé zákazníky, kde v některých případech spolupráce přechází až do přátelské 

roviny (Jarchovská, ústní sdělení, 2017). 

Společnost nemá za cíl budovat značku NEGOCIO s.r.o., nýbrž buduje svou prestiž na 

prodávání kvalitních značek jako je Zvěřina Berbera, Konkret nebo La Menorquina 

(Jarchovská, ústní sdělení, 2017). 

Velkou konkurenční výhodou je možnost nakupování zboží na zahraničních trzích, 

zejména v Polsku a Maďarsku. Za pomoci obchodních agentů společnost získala 

obchodní vazby na desítky výrobních společností v Polsku a Maďarsku, od kterých 

realizuje pravidelné dodávky zboží. V Polsku se jedná hlavně o ryby a kuřecí maso. 

V Maďarsku je to zejména krůtí a husí maso (Jarchovská, ústní sdělení, 2017). 

Mezi silné stránky společnosti patří také tato předposlední položka - vlastní distribuce. 

Společnost disponuje jedním nákladním automobilem s mrazícím zařízením, se kterým 

jeden zaměstnaný řidič zásobuje restaurace, hotely, penziony a řeznictví v blízkém okolí 

(Jarchovská, ústní sdělení, 2017). 

Poslední silnou stránkou jsou takzvané exkluzivní smlouvy. Znamená to, že velkou 

konkurenční výhodou jsou smlouvy o výhradním obchodním zastoupení na českém trhu. 

Jedná se například o spolupráci s Polskou společností KONKRET Monika Strzałka, která 

je výrobcem hovězích steaků. NEGOCIO s.r.o. je výhradním distributorem těchto steaků, 

hovězího masa na tatarský biftek nebo hovězího masa na burgery  v České republice 

(Jarchovská, ústní sdělení, 2017). 

Následující odstavce budou rozebírat slabé stránky, kterých je již na první pohled méně 

než těch silných. 

Mezi slabé stránky společnosti lze zařadit závislost na přepravních službách dopravců při 

zásobování velkoobchodů. Vzhledem k tomu, že společnost disponuje jen jedním 

automobilem, kterým jsou zásobované regionální restaurace a ubytovací zařízení, nemá 

již další kapacity k zásobování velkoobchodů. Maximální objem dopravního automobilu 
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jsou 4 naskladněné palety, což se z dlouhodobého hlediska jeví jako značná nevýhoda 

(Jarchovská, ústní sdělení, 2017). 

Dalším záporem společnosti je územní omezení distribuce. Dodání palety do Popradu 

stojí 2250 Kč bez DPH na jednu paletu. Na druhé straně jedno paletové místo na rozvoz 

po Česku stojí 400 - 1100 Kč bez DPH. Toto je důvod proč společnost nedodává na 

Slovenský trh v takové míře, jak by si představovala (Jarchovská, ústní sdělení, 2017). 

Ke skladování zboží dochází v externích najatých skladovacích prostorách v Kostelci nad 

Černými lesy, kde společnost disponuje 400 paletovými místy. Hlavní problém je zde 

hlavně dostupnost skladů z kanceláří v Hradci Králové. Kancelář je 100% závislá na práci 

skladníků (Jarchovská, ústní sdělení, 2017). 

Další odstavce budou zahrnovat popis položek příležitostí a následně položek hrozeb. 

Příležitostí obchodní společnosti je slovenský trh. Společnost disponuje již několika 

odběrateli na slovenském trhu. Bohužel se jedná o 4 společnosti, které mají nepravidelné 

odběry. Společnosti by po ekonomické stránce prospívala spíše stálá dlouhodobá 

spolupráce se zahraničním odběratelem, která by značně snížila transakční náklady 

(Jarchovská, ústní sdělení, 2017). 

Noví dodavatelé mohou značit nové výrobky. Nové výrobky představují konkurenční 

výhodu. Rozšíření portfolia může být přidanou hodnotou pro odběratele či přidání na 

důvěryhodnosti společnosti, která pracuje na svém rozvoji. 

Poslední avšak neméně důležitou příležitostí jsou novinky na trhu, které úzce souvisí 

s předchozím bodem. V současné době společnost jedná s novým holandským 

dodavatelem o zařazení nového produktu do sortimentu. Jedná se o hovězí a rybí 

carpaccio, které na českém trhu momentálně prodává pouze velkoobchod MAKRO 

(Jarchovská, ústní sdělení, 2017). 

Dále budou zmíněny položky, které ohrožují společnost. Hrozby vysoce převyšují 

příležitosti, proto je nutné se s nimi vypořádat pomocí silných stránek. 

Jako je tomu téměř v každém tržním podnikání, základní a největší hrozbou je 

konkurence. Na českém trhu je několik společností, které jsou nesrovnatelně větší, něž je 
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NEGOCIO s.r.o. a mají daleko větší objemy obchodů, tržní podíl či portfolio odběratelů 

(Jarchovská, ústní sdělení, 2017). 

Další hrozba, tedy růst mzdových nákladů, je zároveň i hlavním problémem této 

bakalářské práce. Jedním z požadavků na obsazení pozice asistentky obchodního 

oddělení je vysokoškolské vzdělání. S tímto požadavkem rostou nároky uchazečů na 

mzdové ohodnocení. Dalším faktorem je také zvyšování celorepublikového mzdového 

průměru nebo vysoká míra zaměstnanosti (Jarchovská, ústní sdělení, 2017). 

Neočekávané personální změny jsou další závažnou hrozbou. Ve společnosti je poměrně 

velká fluktuace zaměstnankyň právě na pozici obchodních asistentek. V minulosti zde 

byla pouze jedna osoba, což bylo velmi riskantní v případě, že dojde k neočekávaným 

personálním záležitostem, ať už to je onemocnění či odchod na mateřskou dovolenou. 

V současné době jsou již pevně zaměstnané asistentky dvě, aby se tato hrozba co nejvíce 

eliminovala. Ovšem netýká se to pouze pozice asistentek. V úvahu připadá i jeden řidič, 

který provádí regionální distribuci. Dlouhodobá absence řidiče by pro společnost 

představovala velký problém v podobě zabezpečení dodávek zboží koncovým 

zákazníkům (Jarchovská, ústní sdělení, 2017). 

Hrozbou je i vysoká volatilita cen. Trh je nasycen jak podniky, tak zbožím. Vzhledem 

k této situaci může dojít k tzv. dumpingu, kdy silná, tržně dominující společnost sníží 

krátkodobě své ceny pod své náklady a dochází k existenčním problémům menších 

konkurentů. V takovém případě, společnost, která nemá dostatečné finanční rezervy při 

těchto nekalých praktikách oligopolních hráčů, nebo při recesi ekonomiky, zaniká, 

bankrotuje (Viscusi, Harrington, Emmett, Vernon, 2005), (Jarchovská, ústní sdělení, 

2017). 

Základním stavebním kamenem portfolia jsou zmrzlinové dezerty a hračky se zmrzlinou. 

Hlavní sezóna pro prodej tohoto sortimentu je od dubna do srpna, kdy dochází 

k obrovským odběrům. V ostatních měsících roku jsou tržby z prodeje zmrzlinových 

dezertů podprůměrné (Jarchovská, ústní sdělení, 2017). 

Hlavním negativním faktorem ovlivňující prestiž, je neschopnost uspokojení poptávky 

po zboží. Bohužel i tento faktor není možné 100% ovlivňovat. Vzhledem k rostoucím 
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nárokům na nezávadnost a kvalitu potravin, se poměrně často stává, že dojde k uzavření 

výroby a tudíž dojde k odstávce dodávek. V loňském roce se tomu tak stalo na evropském 

trhu, kde vzhledem k ptačí chřipce bylo prakticky nemožné získat husí maso. Na trhu byl 

nedostatek hus i dalších výrobků z husího masa (Jarchovská, ústní sdělení, 2017). 

Následně proběhne vyhodnocení SWOT analýzy ze získaných položek. Ze shora 

zmíněných zjištění bylo zpracováno níže uvedených vyhodnocení. 

Jak pomocí silných stránek využít příležitosti na trhu? S-O hodnocení 

V případě, že společnost bude využívat své dobré a pevné obchodní vazby na zahraniční 

dodavatele, může využít příležitosti a uvést na český trh novinky. Prohlubováním 

a získáváním nových vazeb se otevírají nové příležitosti. Jednou možností, jak navazovat 

nové kontakty a získávat nové dodavatele je setkávání se na potravinových veletrzích. Ti 

největší a nejprestižnější dodavatelé mají na těchto akcích i vlastní stánky, kde je možné 

jejich produkty i ochutnat.  

Budováním dobrého jména a kvalitních obchodních vztahů dochází ke zvyšování 

prestiže. Čím více bude spokojených zákazníků na českém trhu, tím větší šance je pro 

průnik na slovenský trh. Dalším krokem vpřed, který je ku prospěchu spolupráce se 

slovenským trhem, je například vytváření dvojjazyčných etiket na zboží. Sníží se díky 

tomu náklady na vytváření etiket v dalším jazyce a vzhledem k podobnosti těchto dvou 

jazyků, je to i poměrně nenáročné. 

Jak využít příležitosti k odstranění nebo snížení našich slabých stránek? W-O 

hodnocení 

Jak již bylo zmíněno výše, příležitostí pro rozvoj je daleko větší začlenění se na slovenský 

trh. Je třeba najít zejména dopravní společnost, která by za přijatelnou cenu byla schopna 

pravidelně dodávat na slovenský trh.  

Jednou z možností, jak se vyhnout vysokým nákladům na dopravu či skladování může 

být dodávání zboží přímo od dodavatele k odběrateli. Je ovšem nutné, aby dodavatel byl 

solidní a spolehlivý, vzhledem k tomu, že by se uskutečňoval prodej zboží, který by 

prakticky nebyl v režii společnosti. 
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Jak využít silné stránky k odvrácení hrozeb? S-T hodnocení 

Čím lépe bude o zaměstnance postaráno, tím větší bude jejich efektivita a hlavně loajalita. 

Pokud bude zaměstnanec spokojený, nebude mít důvod ke změně zaměstnání 

a společnost tím ušetří další náklady a energii na vyhledávání a zaškolování nových 

zaměstnanců. 

Problém sezónnosti některého zboží se dá vyřešit pokrytím slabších měsíců prodejem 

jiného zboží. Jak již bylo zmíněno výše, zmrzliny se prodávají nejvíce v měsících duben 

až srpen. V měsících září až listopad je velká poptávka po husích produktech 

(svatomartinské hody). Současně v podzimních měsících probíhají hody zvěřinové, tudíž 

se zvýšená poptávka po zvěřině. Ideálním způsobem, jak ovládnout pokrytí všech měsíců, 

na dosažení co největších prodejů je nalezení zboží, které by se dobře prodávalo v období 

prosinec až duben. Bohužel v tomto odvětví podnikání není trend vánočních akcí či 

novoročních slevových akcí. 

Jak snížit hrozby ve vztahu ke slabým stránkám společnosti? W-T hodnocení 

Problém neuspokojení poptávky může být částečně způsoben i výpadkem dodávek zboží 

vzhledem k dopravní společnosti či externího skladu. Někdy se bohužel stává, že dojde 

k chybám na stranách právě těchto dvou částí řetězce. Ve skladu může dojít k vyskladnění 

špatného zboží nebo nevyskladnění zboží vůbec. Dopravce může zásilku dodat později 

nebo po cestě poničit. 

2.2 Analýza řešené problematiky 

Tato část se bude zabývat konkrétními problémy podnikatele. Možné nedostatky budou 

hledány například v systému odměňování nebo v současné situaci obchodní společnosti. 

Hlavním cílem, jak již bylo zmíněno, je snížit mzdové náklady. Tento cíl a problematika 

zároveň budou pro tuto část práce stěžejní.   

Z důvodů interních předpisů obchodní společnosti nelze v následujících kapitolách práce 

uvádět přesnou výši mezd. Skutečností je, že při současném nedostatku kvalifikovaných 

zaměstnanců by mohlo dojít i ke zneužití citlivých dat konkurencí z oboru podnikání. 
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Dalším důvodem je i ochrana osobních dat zaměstnanců podle zásad GDPR (General 

Data Protection Regulation), které platí od 25. 5. 2018 (Jarchovská, ústní sdělení, 2018). 

Nejdříve bude proveden průzkum vývoje mzdových nákladů ve společnosti za poslední 

tři roky. Poté bude zpracována analýza pomocí ukazatelů produktivity. Dále bude 

zkoumán samotný systém odměňování. Na základě analýz bude prozkoumán aktuální 

stav společnosti v pracovněprávních vztazích a následně proběhne analýza procesů 

předcházejících vzniku pracovního poměru. Ke konci bude posouzeno využití 

outsourcingu v obchodní společnosti.  

2.2.1  Vývoj mzdových nákladů za rok 2015-2017 

Počet zaměstnanců obchodní společnosti činil v letech 2015 a 2016 čtyři zaměstnance. 

V roce 2017 se počet zvýšil na pět zaměstnanců (Jarchovská, ústní sdělení, 2017). 

V následující tabulce je možné vidět vývoj nákladů na mzdy zaměstnanců. V tabulce se 

jedná o částky takzvané „superhrubé“ mzdy, tedy o veškeré náklady, které zaměstnavatel 

vynaloží za zaměstnance. Tyto částky byly zjištěny z výkazů zisků a ztrát jednotlivých 

let, které jsou k dispozici na webových stránkách www.justiice.cz. Výše této mzdy bylo 

dosaženo sečtením položek „Mzdové náklady“ a „Náklady na sociální zabezpečení 

a zdravotní pojištění“. 

Tabulka 3: Vývoj mzdových nákladů (vlastní zpracování dle výkazu zisku a ztráty společnosti, 2015-2017) 

Rok Čistá mzda za rok celkem (v CZK) 

2015 2 191 000 

2016 3 738 000 

2017 4 371 000 

Pouze v průběhu tří let lze zaznamenat, že mzdové náklady za zaměstnance skokově 

vzrůstají, nehledě na počet zaměstnanců je zapotřebí se tomuto problému nadále věnovat 

v návrhové části bakalářské práce. 
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2.2.2  Analýza produktivity 

Pro analýzu produktivity byly pro tuto práci zvoleny tyto tři provozní ukazatele: mzdová 

produktivita z tržeb, produktivita práce z tržeb a průměrný měsíční výdělek zaměstnance. 

Níže zobrazený graf znázorňuje vývoj mzdové produktivity z tržeb od roku 2011 až po 

rok 2017. Ve vzorci uvedeném v teoretické části této práce položka tržeb zahrnuje jak 

tržby za prodej zboží, tak i tržby za prodej vlastních výrobků a služeb. Stejně jako 

hodnoty tržeb za dané roky, byla i hodnota mzdových nákladů zjištěna z účetní uzávěrky. 

Následující dva vzorce budou obsahovat hodnoty z téhož zdroje. Tyto účetní uzávěrky 

jsou veřejně dostupné na internetové adrese justice.cz.  

 

Graf 1: Vývoj mzdové produktivity z tržeb (vlastní zpracování dle výkazů společnosti) 

Pro mzdovou produktivitu z tržeb je pozitivní růst v čase. V grafu lze jasně vidět, že od 

roku 2013 jde až do roku 2017 o plynulý pokles, což mohl způsobit neustálý růst 

mzdových nákladů, který byl již patrný z předešlé analýzy vývoje mzdových nákladů.  

Další ukazatel produktivity je produktivita práce z tržeb. Tím lze zjistit, jaký podíl tržeb 

připadne na jednoho zaměstnance. Stejně jako v předchozím výpočtu bude využito 

stejných hodnot tržeb, v tomto případě bude počítáno v podílu s průměrným počtem 

zaměstnanců za minulých pět let. 
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Z grafu lze poznat, jak produktivita práce z tržeb neustále roste, což je příznivý jev. Za 

případný pokles by mohly klesající tržby, nebo rostoucí počet zaměstnanců.  

Posledním provozním ukazatelem je průměrný měsíční výdělek zaměstnance. Ten se 

vypočítá podílem mzdových nákladů a průměrným počtem zaměstnanců. Ukazatel 

určuje, jakou část mzdy zaměstnanec obdrží za jeden měsíc. 

 

Graf 3: Vývoj průměrného měsíčního výdělku (vlastní zpracování dle výkazů společnosti) 
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Je zřejmé, že mzdy každoročně výrazně vzrostly. Výše částek jsou pouze orientační. 

Důvodem je, že tento ukazatel byl počítán s průměrným počtem zaměstnanců, jejichž 

pracovněprávní vztah byl založen na základě pracovního poměru. Avšak položka 

mzdových nákladů obsahuje i náklady na zaměstnance, kteří založili pracovněprávní 

vztah na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, jejichž počet se každý 

rok měnil.     

2.2.3 Analýza systému odměňování 

Podnikatel, poskytuje zaměstnancům odměnu v podobě mzdy. Tato mzda je ve formě 

hodinové mzdy. Zaměstnanci mohou k dané hodinové mzdě obdržet i prémie, přičemž 

zaměstnanec je hodnocen individuálně podle aktivity a konkrétních výsledků své činnosti 

ve společnosti. Zaměstnanec tedy může získat mimořádnou prémii na základě splnění 

náročného úkolu či projektu. Jednatelka během mé dvoutýdenní odborné praxe v této 

společnosti uvedla, že prémie tvoří procentuální podíl na mzdách ve výši 10-15 % 

(Jarchovská, ústní sdělení, 2017). 

Obchodní společnost má na každý měsíc stanoven rozpočet na mzdy a na náklady spojené 

s povinnými odvody a pojištěním (Jarchovská, ústní sdělení, 2017). 

Obchodní společnost také poskytuje odměny ve formě vánočních večírků, 

narozeninových bonusů nebo nákupu potravin, s kterými společnost obchoduje za 

zvýhodněnou cenu. Na pracovišti společnost bezplatně poskytuje svým zaměstnancům 

po celou pracovní dobu teplé a studené nealkoholické nápoje a zmrzliny (Jarchovská, 

ústní sdělení, 2017). 

Mzdy za práci přesčas se vyplácí v této společnosti dle mého názoru velice často. Tyto 

mzdy se vyplácí ve výši zmíněné v teoretické části této bakalářské práce, tedy podle 

zákona. K vyplácení mezd za práci v noci v této společnosti nedochází (Jarchovská, ústní 

sdělení, 2017). 
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2.2.4 Analýza současné situace pracovněprávních vztahů 

Většina zaměstnanců je přijata na základě pracovního poměru. Ve společnosti však 

pravidelně pracuje i několik zaměstnanců přijímaných na základě dohod o provedení 

práce. Ve společnosti není zaměstnankyně na mateřské dovolené či rodičovské dovolené 

a nebyly tak využity příspěvky (Jarchovská, ústní sdělení, 2017). 

Obchodní společnost zaměstnává jednoho řidiče. Vzhledem ke stále se rozrůstající síti 

odběratelů po celé České republice, ale i Slovenské republice, se zdá být takový počet 

zaměstnaných řidičů dost nízký. Především v letních měsících, kdy distribuce 

zmrzlinových dezertů značně roste, je nedostatek řidičů ve společnosti více než patrný 

(Jarchovská, ústní sdělení, 2017). 

Mezi další zjištěný problém je potřebné zmínit i problém týkající se vzájemného 

zastupování obchodních asistentek (dovolená, nemoc, služební cesta), (Jarchovská, ústní 

sdělení, 2017). Podnikatel by mohl zvážit například opakovanou výpomoc v podobě 

brigádníků- zaměstnanců s pracovním poměrem uzavřeným na základě dohody 

o provedení práce (vysokoškolský student nebo důchodce). 

2.2.5 Analýza činností před vznikem pracovního poměru 

Zaměstnavatel hledá své zaměstnance pomocí inzerátů na internetových portálech, které 

slouží k takovým účelům. O činnosti spjaté s výběrem zaměstnanců se stará jednatelka 

společnosti s jednou obchodní asistentkou. Výsledkem reakce uchazeče na inzerci 

pracovního místa je odeslání životopisu potenciálními zaměstnanci. Tento e-mail 

s životopisem přijme obchodní asistentka, která je dále začne dle předem stanovených 

kritérií redukovat. Mezi tato výběrová kritéria lze zmínit například stupeň vzdělání, který 

v tomto případě musí dosahovat alespoň ukončené bakalářské studium na vysoké škole 

(Jarchovská, ústní sdělení, 2017). 

Již zredukovaný seznam životopisů předá zaměstnanec jednatelce a následně znovu 

selektují užší výběr. Po souhlasu jednatelky může zaměstnanec personálního oddělení 

rozesílat vybraným uchazečům o zaměstnání pozvánky k pohovorům. Tento zvací e-mail 

zahrnuje veškeré informace o pohovoru, jako je den pohovoru, průběh tohoto pohovoru, 



44 

 

bližší informace o testu z anglického jazyka na úrovní B2 a o testu dovedností a znalostí 

v programu Microsoft Excel. Jsou v něm také zmíněny pravidla a podmínky nově 

obsazované pracovní místo v obchodní společnosti (Jarchovská, ústní sdělení, 2017). 

Budoucí potenciální zaměstnanci musí s sebou na pohovor přinést doklad totožnosti 

a osvědčení o vzdělání.  Každý uchazeč je do tří pracovních dnů telefonicky kontaktován 

a je mu sděleno, zda právě on je pozván na druhé výběrové kolo. Druhé výběrové kolo 

obnáší výhradně osobní pohovor uchazeče s jednatelkou společnosti. Uchazeč by měl 

především prokázat své komunikační dovednosti i své ambice (Jarchovská, ústní sdělení, 

2017). 

2.2.6 Využití outsourcingu 

Tato společnost využívá dlouhodobého outsourcingu pro vedení účetnictví. Živnostník 

tak dochází jednou týdně do sídla společnosti, kde se věnuje veškerým činnostem 

spojených s účetnictvím. Obchodní společnost tak šetří své náklady na zaměstnávání 

stálého zaměstnance (Jarchovská, ústní sdělení, 2017). 

Mezi další využívané outsourcingové služby je úklidová služba, která stejně jako účetní, 

poskytuje své služby jednou týdně na úklid kancelářských prostorů společnosti 

(Jarchovská, ústní sdělení, 2017). Z mého pohledu by úklid mohl připadnout jedné 

z asistentek, které by se podle určitého plánu v této činnosti střídaly a náklady za služby 

by se tímto mohly ušetřit. 

2.3 Shrnutí analýzy současného stavu 

Tato kapitola se věnovala analýze současného stavu obchodní společnosti NEGOCIO 

s.r.o. Byly zde zmíněny základní informace o společnosti, její historie, předmět podnikání 

této obchodní společnosti a informace o zaměstnancích společnosti. Dále bylo využito 

provedení SWOT analýzy, která pomohla k vysvětlení a k lepší orientaci v současné 

obchodní situaci společnosti. Následně již proběhly jednotlivé analýzy týkající se 

problematiky této obchodní společnosti. Například analýza odměňování, analýza 

produktivity nebo využití outsourcingu ve společnosti. Veškeré poznatky a informace 
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uvedené v této části bakalářské práce budou využity k následujícím návrhům na zlepšení 

obchodní situace společnosti. Další kapitola bude také zahrnovat ekonomické důsledky 

těchto návrhů na zlepšení. 

  



46 

 

3 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ VČETNĚ JEJICH 

EKONOMICKÉHO ZHODNOCENÍ 

Předposlední kapitola bakalářské práce se zabývá vlastními návrhy na zlepšení stávající 

ekonomické situace obchodní společnosti. Tato část vychází z předešlé analytické části, 

která objasní situaci obchodní společnosti NEGOCIO s.r.o. Pomocí analýz (zmíněných 

v kapitole 3 Analýza současného stavu) je možné navrhnout návrhy, které povedou ke 

snížení mzdových nákladů. Dále budou vyřešeny i ekonomické dopady těchto návrhů. 

3.1 Návrhy na zlepšení v oblasti produktivity 

Pomocí analýzy mzdové produktivity z tržeb, která byla provedena v předchozí části 

bakalářské práce, tedy v kapitole 3.2.2, bylo zjištěno, že od roku 2013 do roku 2017 

dochází k jejímu poklesu a zároveň v roce 2013 dosáhla mzdová produktivita z tržeb 

svého vrcholu. Tento pokles, jak už bylo dříve zmiňováno, není pro zaměstnavatele 

příznivý. Právě z tohoto důvodu by bylo vhodné, aby se zaměstnavatel zaměřil na zvýšení 

mzdové produktivity, což lze zajistit snížením mzdových nákladů. Snížení mzdových 

nákladů by bylo možné dosáhnout skončením současných pracovních poměrů a to už jak 

v podobě dohody o rozvázání pracovního poměru, tak výpovědí nebo okamžitým 

zrušením pracovního poměru. Proto by bylo vhodné rozvázat pracovní poměr s jednou 

z obchodních asistentek, která by byla nahrazena spolupracující podnikatelkou 

vykonávající činnost na základě živnostenského oprávnění. Tato podnikatelka by 

pracovala 3-4 dny v týdnu. Po konzultaci s vedením společnosti mi bylo řečeno, že by 

tato podnikatelka vykonávala svou práci po dobu šesti hodin denně čtyři dny v týdnu 

(Jarchovská, ústní sdělení, 2018). 

V níže uvedené tabulce jsou znázorněny náklady vynaložené na skončení pracovního 

poměru s jednou z asistentek a následná kalkulace nákladů při spolupráci 

s podnikatelkou. Jelikož obě dvě asistentky pracují ve společnosti více než rok, ale ne 

více než dva roky, je z hlediska nákladů pouze na zaměstnavateli, s kterou z obchodních 

asistentek skončí pracovní poměr. Této asistentce by náleželo odstupné ve výši 

dvojnásobku průměrné měsíční mzdy. To znamená, že pro kalkulaci odstupného se 
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vychází ze dvou průměrných měsíčních výdělků zaměstnankyně, tj. 28 800 Kč/měsíc. 

Náklady zaměstnavatele za odstupné tedy činní 57 600 Kč (28 800 Kč x 2 měsíční 

výdělky). Pro zaučení spolupracující podnikatelky je třeba zaplatit speciální kurz pro 

orientaci v počítačovém systému Helios- moduly Skladová evidence a Zásoby. Cena 

tohoto kurzu činní 4 000 Kč až 6 000 Kč. Dále mezi náklady za zaučení patří čas 

asistentky, která část své pracovní doby věnuje zaučování. Odhadovaná částka je ve výši 

2 000 Kč. V neposlední řadě je nutné zohlednit čas podnikatele, který věnuje zaučení a 

průběžným konzultacím se zaučovaným. Tyto náklady představují cca 4 000 Kč 

(Jarchovský, ústní sdělení, 2018). Celkové náklady na zaučení spolupracující 

podnikatelky činní 12 000 Kč (6 000 + 2 000 + 4 000). 

Tabulka 4: Náklady na odstupné a zaučení spolupracující podnikatelky (vlastní zpracování dle osobní 

konzultace se společností) 

Odstupné 57 600 Kč 

Zaučení spolupracující podnikatelky 12 000 Kč 

Celkové náklady na skončení pracovního poměru se zaměstnankyní a zaučení nové 

spolupracující podnikatelky činí 69 600 Kč (57 600 Kč + 12 000). 

Nyní bude uvedeno, kolik je vynaloženo nákladů zaměstnavatele na zaměstnankyni 

zaměstnanou na základě pracovního poměru a kolik na spolupracující podnikatelku za 

jeden měsíc. Zaměstnavatel vynaloží náklady za zaměstnankyni ve výši 38 592 Kč za 

měsíc (28 800 Kč + 34 %). Po konzultaci s vedením společnosti by spolupracující 

podnikatelka obdržela odměnu ve výši 230 Kč/hodina. Zaměstnavatelovy náklady na 

podnikatelku, která by pracovala po dobu 6 hodin denně 4 dny v týdnu (96 hodin/měsíc), 

činní 22 080 Kč měsíčně (230 Kč/hod x 96 hod/měsíc). 

Tabulka 5: Zaměstnavatelovy náklady vynaložené na zaměstnankyni a náklady vynaložené na 

spolupracující podnikatelku za jeden měsíc (vlastní zpracování dle osobní konzultace se společností) 

Zaměstnankyně 38 592 Kč 

Spolupracující podnikatelka 22 080 Kč 
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Po výpočtu (38 592 Kč – 22 080 Kč) by bylo při spolupráci s podnikatelkou možné ušetřit 

na nákladech zaměstnavatele 16 512 Kč za jeden měsíc.  

Co se týče produktivity práce z tržeb, nelze zaměstnavateli nic vytknout. Z grafu (2) 

v analytické části vyplývá, že ukazatel neustále roste, což je pozitivní jev. Dle mého 

názoru za tento příznivý jev může nízký počet zaměstnanců ve společnosti. 

Dalším návrhem na zvýšení efektivity práce u daného zaměstnavatele je úprava variabilní 

složky mzdy. Je však potřebné respektovat výši minimální mzdy, která k tomuto roku, 

tedy roku 2018, dosahuje částky 12 200 Kč měsíčně. Efektivní úpravou variabilní složky 

mzdy lze snadněji rozlišit aktivní a pasivní zaměstnance a je pouze na zaměstnavateli, 

zda zvolí snížení, nebo zvýšení variabilní složky mzdy. V současné době je stav v této 

společnosti takový, že většina zaměstnanců je motivována variabilní složkou mzdy ve 

výši 10 % z celkové mzdy a fixní složka mzdy tvoří 90 % z celkové mzdy. Důležitým 

předpokladem pro úpravu variabilní složky mzdy je znalost zaměstnanců, zejména jejich 

produktivity práce.  

Zvýšení variabilní složky mzdy: 

Je-li si zaměstnavatel NEGOCIO s.r.o. vědom dobré pracovní morálky svých 

zaměstnanců, zvýšení variabilní složky mzdy se stane pro zaměstnance motivační 

a v konečném důsledku povede ke zvýšení produktivity práce. Optimální výše variabilní 

složky by se měla podle mého názoru pohybovat kolem 30 % z celkové mzdy, přičemž 

30 % představuje maximální možnou prémii. Variabilní složka mzdy by měla být 

nastavena tak, aby plnila funkci pozitivní motivace, tedy úkoly – cíle musí být splnitelné 

a reálné. Náročnost úkolů – cílů by neměla být neustále zvyšována, aby se nevytvářel 

negativní postoj zaměstnanců k práci.  

3.2 Návrhy na zlepšení v oblasti současné situace pracovněprávních 

vztahů 

Níže uvedené návrhy na zlepšení v oblasti současné situace pracovněprávních vztahů by 

mohly pomoci zamezit hrozbám, které byly analyzovány ve SWOT analýze v analytické 

části, a to hrozbám v podobě neočekávaných personálních změn a také v případné 
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neschopnosti uspokojování poptávek, což v tomto případě znamená včasné doručení 

zboží odběratelům. 

Jedním ze zmiňovaných problémů bylo zastupování obchodních asistentek v době 

nemoci, služební cesty apod. Proto je vhodným řešením, aby obchodní společnost měla 

trvale zaučeného brigádníka - zaměstnance s pracovněprávním vztahem uzavřeným na 

základě dohody o provedení práce. Při dohodě o provedení práce do 10 000 Kč měsíčně 

a do maximálně 300 odpracovaných hodin ročně se neplatí sociální a zdravotní pojištění 

jak ze strany zaměstnavatele, tak ze strany zaměstnance. Ideálním zaměstnancem by byl 

student vysoké školy studující ekonomický obor. 

Zaměstnanec by byl k dispozici v případech nouze, jako je například nemoc. V této 

situaci společnost přichází o tržby v podobě nevyřízených objednávek a je také ohrožena 

loajalita odběratelů k podnikateli.  

Náklady vynaložené na dočasnou pracovní neschopnost zaměstnanců nelze s velkou 

přesností vyčíslit, protože je obtížné přesně určit každoroční nemocnost zaměstnanců. 

Proto je pro tento návrh využit průměrný počet dnů za poslední tři roky, tedy 2015 až 

2017, kdy byli zaměstnanci z důvodu nemoci neschopní výkonu práce. Náklady 

vynaložené na dočasnou pracovní neschopnost dosahují cca 7 400 Kč ročně na jedno 

zaměstnance (Jarchovská, ústní sdělení, 2018). Primárním cílem tohoto návrhu je 

spokojenost odběratelů, tedy aby v případě absence zaměstnanců podnikatel nepřicházel 

o tržby z nevyřízených objednávek a o dobré jméno společnosti. 

Druhým řešením, kterým by případně mohlo dojít ke snížení absence zaměstnanců, je 

poskytování takzvaného bonusu za přítomnost. Zaměstnavatel by zaměstnancům 

poskytoval bonus ve výši 2 000 Kč ročně, a to za podmínek, že by byl zaměstnanec 

nepřítomen maximálně dvakrát do roka, a to maximálně v součtu po dobu 5 pracovních 

dnů. Zaměstnanec by poté obdržel tento bonus k poslední výplatě v daném roce. 
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V případě využití výše zmíněného návrhu by po vyčíslení bylo možné dojít k úspoře ve 

výši 27 000 Kč.  

Výpočet:  

 7 400 Kč x 5 zaměstnanců= 37 000 Kč - průměrné roční náklady zaměstnavatele 

na dočasnou pracovní neschopnost za 5 zaměstnanců,  

 2 000 Kč (bonus za přítomnost/zaměstnanec) x 5 zaměstnanců= 10 000 Kč - roční 

náklady zaměstnavatele za poskytnutí bonusu 5 zaměstnancům, 

  úspora za rok při 5 zaměstnancích: 37 000 – 10 000= 27 000 Kč. 

Tento výpočet předpokládá, že zaměstnanec nebude nemocen po dobu delší než 3 po sobě 

jdoucí pracovní dny (zaměstnavatel vynakládá náklady na dočasnou pracovní 

neschopnost od čtvrtého pracovního dne). 

Podobná situace nastává v případě, kdy obchodní společnost zaměstnává pouze jednoho 

řidiče. Bylo zmíněno, že v období jarních a letních měsíců mnohonásobně vzrůstá 

poptávka po zmrzlinových dezertech. To zapříčiňuje velkou vytíženost řidiče a rostou 

také mzdové náklady na práci přesčas, přičemž maximální počet hodin, které mohou být 

využity pro práci přesčas, činní 150 hodin ročně za jednoho zaměstnance (Jarchovská, 

ústní sdělení, 2018). Vhodným řešením by byla smluvní spolupráce s podnikatelem, který 

poskytuje logistické služby, tedy v tomto případě by byl potřeba jeden řidič s vozem. 

Tímto by došlo k menšímu vytížení zaměstnaného řidiče, který je v období jara a léta 

abnormálně pracovně vytížen. Zlepšila by se i spokojenost odběratelů. Na druhou stranu 

by společnost musela na další rozvozy vynakládat náklady na logistické služby. Přesto by 

byla dle mého názoru společnost pomocí tohoto řešení pružnější vůči klientům a vzrostla 

by její prestiž a konkurenceschopnost. 

Společnost by využívala logistických služeb po dobu čtyř měsíců na 2 dny v týdnu (tj. 8 

dní měsíčně), předpokládá se ujetí 200 km denně. Společnost poskytující tyto služby si 

účtuje 13 Kč za jeden kilometr (Jarchovská, ústní sdělení, 2018).  
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Výpočet:  

 200 km x 13 Kč= 2 600 Kč/den – částka, kterou bude zaměstnavatel platit za 

logistické služby za jeden den, 

 2 600 Kč x 8 dní= 20 800 Kč – zaměstnavatelovy náklady za využívání 

logistických služeb po dobu jednoho měsíce, 

  20 800 Kč x 4 měsíce= 83 200 Kč - celkové náklady zaměstnavatele za logistické 

služby za 4 měsíce. 

Průměrná hodinová mzda činní cca 226 Kč řidiče zaměstnaného na základě pracovního 

poměru u obchodní společnosti (Jarchovská, ústní sdělení, 2018). Po přičtení 25 % z této 

hodinové mzdy je dosaženo výše mzdy za jednu hodinu práce přesčas, je to tedy 282 Kč. 

Náklady zaměstnavatele na hodinu práce přesčas činní 378 Kč (282 Kč + 34 %). 

V období sezóny, tj. od května do srpna, odpracuje řidič průměrně 24 hodin měsíčně 

přesčas (6 hodin týdně). Zaměstnavatel odvede za zaměstnance náklady ve výši 9 072 Kč 

(378 Kč x 24 hodin) za jeden měsíc. Za celé 4 měsíce poté budou zaměstnavatelovy 

náklady činit 36 288 Kč (9 072 Kč x 4 měsíce). 

V tabulce níže jsou uvedeny zaměstnavatelovy náklady za využití logistických služeb 

a náklady vynaložené za práci přesčas zaměstnance po dobu 4 měsíců. 

 Tabulka 6: Smluvní odměna za řidiče s vozem a náklady za práci přesčas zaměstnance (vlastní zpracování 

dle osobní konzultace se společností) 

 

Tento návrh představuje pro společnost náklady navíc za smluvní spolupráci 

s podnikatelem, který zajišťuje tyto služby, tedy řidiče s vozem, což se ale společnosti 

pravděpodobně vrátí vyššími tržbami, protože dva řidiči budou schopni rozvést větší 

množství objednávek a uspokojit tak více odběratelů. Zaměstnanec by mohl být 

motivován k setrvání ve společnosti, tím že by nebyl v sezóně extrémně přetěžován 

Řidič s vozem (na 4 měsíce) 83 200 Kč 

Náklady za práci přesčas  

(96 hodin/4 měsíce) 

36 288 Kč 
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a odběratelé by mohli být spokojenější s včasným dodáním objednávky. Celý tento návrh 

je také možné zařadit do návrhů na zlepšení v oblasti outsourcingu, jelikož jsou 

využívány služby jiného podnikatele. 

Namísto spolupráce s podnikatelem poskytující logistické služby by bylo možné využít 

zaměstnance zaměstnaného na základě dohody o provedení práce. Zaměstnanec v sezóně 

odpracuje 6 hodin týdně, což představuje rozsah práce přesčas zaměstnance - řidiče 

zaměstnaného v pracovním poměru. Na rozvoz by mu byl poskytnut stejný vůz ve 

vlastnictví zaměstnavatele. Hodinová odměna zaměstnance zaměstnaného na základě 

dohody o provedení práce činní 216 Kč. Tato částka (216 Kč) zároveň představuje 

náklady zaměstnavatele na zaměstnance za jednu hodinu (Jarchovský, ústní sdělení, 

2018). 

Jestliže zaměstnanec pracující na základě dohody o provedení práce odpracuje 6 hodin 

týdně, tedy 24 hodin za měsíc, měsíční náklady zaměstnavatele na tohoto zaměstnance 

budou 5 184 Kč, za 4 měsíce pak 20 736 Kč. 

 Tabulka 7: Náklady na práci přesčas a náklady na nového zaměstnance (vlastní zpracování dle osobní 

konzultace s podnikatelkou)  

  

Celková úspora tohoto návrhu činní 15 552 Kč (36288 Kč – 20 736 Kč). Návrh je dle 

mého názoru realizovatelný, protože zaměstnanec zaměstnaný na základě dohody o 

provedení práce neobdrží odměnu vyšší jak 10 000 Kč za měsíc a nepřesáhne zároveň 

více jak 300 hodin ročně, proto zaměstnavatel neodvádí sociální ani zdravotní pojištění. 

Náklady za práci přesčas 

(96 hodin/4 měsíce) 

36 288 Kč 

Náklady na nového zaměstnance 

(96 hodin/4 měsíce) 

20 736 Kč 
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3.3 Návrhy na zlepšení činností před vznikem pracovního poměru 

Z analýzy činností před vznikem pracovního poměru je zřejmé, že zaměstnavatel poptává 

zaměstnance prostřednictvím internetových portálů. Za inzerci na webovém portále 

jobs.cz podnikatel platí 7 900 Kč (Jarchovská, ústní sdělení, 2018). Bylo by však vhodné  

poptávat nové zaměstnance formou letáků, které by byly umístěny na fakultách vysokých 

škol, především s ekonomickým a jazykovým zaměřením. Právě tito absolventi vysokých 

škol by již měli potřebné jazykové, ekonomické, ale i počítačové znalosti, které tato práce 

vyžaduje. Tím by bylo možné dojít k oslovení vhodných potenciálních zaměstnanců. Dle 

mého názoru by bylo vhodné, aby vytištění letáčků mohla zajistit jedna z obchodních 

asistentek pomocí tiskárny přímo na pracovišti. Kdyby se však podnikatel rozhodl využít 

tiskárenských služeb, mohlo by se zajistit vytisknutí 1000 kusů letáků, které by stály 796 

Kč. S tím by byly spojeny další náklady, a to ve výši 600 Kč (300 Kč/hod) za roznos 

letáků do škol prostřednictvím zaměstnané asistentky (Onlineprinters.cz, 2018), 

(Jarchovský, ústní sdělení, 2018). Oproti inzerci na webovém portálu by se roznosem 

letáků mohlo ušetřit 6 504 Kč (7900 Kč – 796 Kč – 600 Kč). 

Obchodní společnost by mohla také poskytovat praxi studentům lokálních vysokých škol. 

Vysoké školy často využívají spolupráci se společnostmi, které následně poskytují jejich 

studentům zaměstnání. Školy poté zveřejňují tyto pracovní příležitosti, jak už na svých 

webových stránkách, tak i na nástěnkách přímo v prostorách školy. Za vynaložené 

náklady na spolupráci s vysokou školou by se dal považovat pouze čas podnikatele 

strávený schůzkou s pověřenou osobou vysoké školy. 

Dalším návrhem pro oblast činností před vznikem pracovního poměru je zavedení velice 

podrobného testu či pohovoru, který by prokázal potřebné znalosti, dovednosti, 

zaměstnancovu iniciativu a kreativitu, ale i schopnost a reálné předpoklady zaměstnance 

vykonávat tuto práci. Zároveň by bylo možné lépe předcházet ukončení pracovního 

poměru ze strany zaměstnance ve zkušební době, která nese sebou poměrně velké 

množství nákladů, jako jsou náklady vynaložené na zaškolení zaměstnance a zároveň 

hledání nového, a zbytečně vynaloženého času.  



54 

 

3.4 Návrhy na zlepšení v oblasti outsourcingu 

Obchodní společnost využívá několik outsourcingových služeb – účetního, pronájem 

skladů a úklid. Z hlediska poměrně malých kancelářských prostorů se dá využívání 

úklidového outsourcingu omezit. Tento úklid by každý týden připadl jedné z asistentek, 

které by se v úklidu střídaly.  Společnost nyní platí za úklidové služby 2000 Kč měsíčně 

podnikateli, který poskytuje tento druh služeb, přičemž veškeré úklidové prostředky si 

obchodní společnost NEGOCIO s.r.o. obstarává sama a na své vlastní náklady 

(Jarchovská, ústní sdělení, 2018). Proto by bylo možné nadále těchto služeb nevyužívat 

a rozdělit práci mezi dvě zaměstnankyně a každé dát odměnu ve výši 373 Kč hrubého 

měsíčně, což znamená pro zaměstnavatele celkový náklad ve výši 1000 Kč za obě 

zaměstnankyně za měsíc (k hrubé mzdě zaměstnance nutno připočítat 25 % sociálního 

a 9 % zdravotního pojištění). Zbylých 1000 Kč by se mohlo využít například ke zlepšení 

pracovního prostředí na pracovišti. 

Vzhledem k takto malé obchodní společnosti, však považuji tento návrh za neefektivní, 

protože úspora ve výši 1000 Kč mně v tomto případě přijde zcela zanedbatelnou částkou. 

3.5 Návrhy na zlepšení v oblasti motivace zaměstnanců 

Jak už bylo zmíněno dříve v kapitole 3.2.3, zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům 

některé zaměstnanecké benefity jako např. účast na příležitostných firemních akcích, 

naturální benefity ve formě vzorků potravinářského zboží atd. Není ovšem jisté, jestli 

právě tyto benefity zaměstnance dostatečně motivují. Jistě by bylo vhodné zvážit 

například používání pracovního telefonu i k osobnímu užití. V současné době podnikatel 

asistentkám poskytuje mobilní telefony, ale pouze k pracovním účelům. Za tyto dva 

telefony zaměstnavatel každý měsíc celkem vynaloží náklady ve výši 1 000 Kč, tj. 500 

Kč za jeden mobilní tarif (Jarchovská, 2018). Zároveň by zaměstnavatel mohl poskytovat 

tarif s navýšenými mobilními daty (6 GB). Tento kombinovaný tarif lze sjednat 

u mobilního operátora O2, který balíček nabízí za 849 Kč za jeden balíček- tarif (O2.cz, 

2018), zaměstnavatelovy náklady za dva mobilní tarify poté budou ve výši 1 698 Kč za 

jeden měsíc.  Náklady by se tedy zvýšily o 698 Kč (1698 Kč – 1000 Kč) oproti nákladům 
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za stávající tarify. Zaměstnanci by ovšem tímto získali podstatný benefit a byli by 

pravděpodobně loajálnější ke svému zaměstnavateli. 

Stejně tak je to i s pracovním prostředím. Kvalitní prostředky a vybavenost pracoviště 

zaměstnance motivuje a zlepšuje jejich výkonnost. Proto by nebylo špatné zavést 

například jednou měsíčně hromadné sezení zaměstnavatele se zaměstnanci, kde by se 

otevřeně diskutovalo o nedostatcích pracovního prostředí a možném vylepšení podmínek 

pro práci. Tím by také došlo k užšímu kontaktu zaměstnavatele se zaměstnanci 

a vytvořilo by se tak příjemnější a důvěrnější pracovní prostředí. Toto vše také pozitivně 

ovlivňuje i dobré osobní vztahy mezi lidmi na pracovišti. 

3.6 Shrnutí vlastních návrhů řešení 

V této kapitole bylo popsáno několik návrhů na snížení mzdových nákladů, ale i návrhů, 

které by mohly zlepšit motivaci zaměstnanců. Některé tyto návrhy bylo možné kalkulovat 

a potvrdila se tak jejich případná realizovatelnost. Z výše uvedených výpočtů vyplývá 

ekonomický dopad na obchodní společnost.  
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ZÁVĚR  

Bakalářská práce se věnovala problematice pracovněprávních vztahů a s nimi spojeným 

mzdovým nákladům v obchodní společnosti NEGOCIO s. r. o. Cílem práce bylo 

navrhnout několik opatření na zlepšení dané problematiky ve společnosti, tedy na snížení 

nákladů souvisejících s pracovněprávními vztahy. Práce se věnovala problematice 

současné situace společnosti, ale i činnostem před vznikem pracovního poměru 

a nedostatkům, které jsou s tím spojené. Byly zkoumány také případné výhody 

a nevýhody při využití outsourcingových služeb ve společnosti. Součástí návrhů bylo 

i zohlednění ekonomických dopadů, které by s sebou nesla tato opatření.  

První část bakalářské práce obsahovala stanovený cíl, kterého mělo být dosaženo 

s pomocí dílčích cílů. Byly zde uvedeny postupy a metody, pomocí nichž by bylo možné 

cílů dosáhnout. 

V druhé části práce byla vymezena teoretická východiska, která měla usnadnit pochopení 

v následujících částech práce. Byly zde vysvětleny pojmy z oblasti práva, ale také 

z oblasti ekonomiky. 

Třetí část práce se věnovala základním informacím o obchodní společnosti. Lze zde 

nalézt údaje o společnosti, jako předmět jejího podnikání, historii společnosti nebo 

aktuální pozici na trhu. Dále je uvedena SWOT analýza obchodní společnosti NEGOCIO 

s.r.o. Hlavní úlohou této části bylo definovat problémy, které se v dané společnosti 

vyskytují. Problémy je možno nalézt v oblasti produktivity, v oblasti výběru zaměstnanců 

a následného vzniku pracovního poměru, také v současné ekonomické situaci 

společnosti, využití outsourcingu nebo v oblasti odměňování.  

Čtvrtá část se zabývala samotnými návrhy na zlepšení. Některé z návrhů bylo možné 

zkalkulovat a zjistit tak konkrétní výši vynaložených nákladů. Ostatní návrhy nebylo 

možné přesně vyčíslit, proto bylo v těchto případech využito interních údajů společnosti, 

jako například počet dní nemocnosti. Za nejproblematičtější oblast v obchodní 

společnosti je dle mého názoru považována obtížná zastupitelnost zaměstnanců 

v situacích, jako je nemoc, dovolená nebo v období (letní sezóna), kdy jsou zaměstnanci 

nejvíce vytíženi. 
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Za základní cíl bakalářské práce bylo stanoveno řešení problematiky mzdových nákladů 

v pracovněprávních vztazích. Tato problematika byla podrobně rozpracována 

v analytické části, a proto pokládám tento cíl za splněný, o čemž vypovídají také 

jednotlivé návrhy na zlepšení dané situace. Dalším cílem byla optimalizace mzdových 

nákladů, které by mohlo být dosaženo navrhovanými řešeními, jako například využitím 

zaměstnanců s pracovněprávním vztahem uzavřeným na základě dohody o provedení 

práce nebo s využitím spolupráce s dalšími podnikateli. 

Návrhy a opatření byly předloženy obchodní společnosti NEGOCIO s.r.o. Názor 

podnikatele na realizovatelnost návrhů je uveden níže. 

Vyjádření podnikatele k návrhům a jejich realizovatelnosti 

„Mým úkolem je zhodnotit reálnou využitelnost návrhů na zlepšení některých procesů 

v naší společnosti, které navrhuje Petra Páblová ve své bakalářské práci 

„Pracovněprávní vztahy z hlediska optimalizace mzdových nákladů“. 

Pozorně a podrobně jsem si přečetl kapitolu 3, nehledě na to, že jsem se podílel na 

průběžných konzultacích při tvorbě této bakalářské práce. Vlastní obsah návrhové části 

je dobře rozčleněn na přehledné podkapitoly, text je konkrétní, jasný a dobře se v něm 

orientuje.  

Můj komentář k podkapitole 3.1 Návrhy na zlepšení v oblasti produktivity. První část-

možná náhrada jedné z asistentek externí zaměstnankyní vychází sice z čistě 

ekonomického pohledu racionálně. Z mého pohledu a zkušeností vidím ale tento návrh 

pro naší společnost rizikový. Důvodem je vysoce odborná práce obchodních asistentek 

a jejich potřebná vzájemná zastupitelnost po celý pracovní týden. V naší obchodní 

společnosti se snažíme zaměstnávat minimum zaměstnanců a nejsem si zcela jistý, zda by 

externí zaměstnankyně na takto obchodně důležité pozici splňovala tak vysokou míru 

odbornosti a loajality, jako asistentka pracující na základě pracovního poměru. 

Druhá část- poměr mezi pohyblivou a stálou složkou mzdy zaměstnance. Tato část práce 

mě samotného přinutila objektivně zanalyzovat systém odměňování v naší společnosti.  
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Souhlasím s tím, že variabilní složka mzdy by se mohla pohybovat kolem 30 % mzdy 

celkové. V současné době velmi obtížného hledání skutečně vzdělaných a profesionálně 

pracujících zaměstnanců se přikláním k mírnému zvyšování spíše fixní části mzdy, 

abychom zachovali konkurenceschopnost obchodní společnosti na trhu práce. Touto 

formou také nejlépe zajistíme loajalitu současných zaměstnanců. 

Můj komentář k podkapitole 3.2 Návrhy na zlepšení v oblasti současné situace 

pracovněprávních vztahů. Tuto část práce jsem se zájmem pročetl i překontroloval 

z hlediska ekonomických parametrů a následných dopadů pro společnost. Musím 

konstatovat, že návrh je reálný, uskutečnitelný a pro společnost jednoznačně využitelný. 

Zcela náhodou jsme tento navrhovaný systém sami ozkoušeli v měsíci dubnu 2018, kdy 

naše rozvozní auto bylo po havárii měsíc nepojízdné. Základním důvodem pro podporu 

návrhu je v práci zmiňovaná vyšší spokojenost a loajalita zákazníků společnosti 

a zajištění spolehlivosti rozvozů mraženého zboží právě ve složité a exponované letní 

sezóně. 

Líbí se mi i varianta návrhu studentky, kdy namísto spolupráce s podnikatelem 

poskytujícím logistické služby by bylo možné využít zaměstnance na základě dohody 

o provedení práce. Je pravdou, že tato varianta by přinesla i prokazatelnou ekonomickou 

výhodnost vzhledem k nulovým odvodům sociálního a zdravotního pojištění. 

Můj komentář k návrhu 3.3 Návrhy na zlepšení činností před vznikem pracovního 

poměru. Velmi dobře si uvědomuji, jak důležitá je právě v dnešní situaci na trhu práce 

tato činnost obchodní společnosti. Veškeré konkrétní postřehy a návrhy studentky 

odpovídají reálným možnostem, jsou uskutečnitelné a pro společnost využitelné. Velmi 

dobrý a pravdivý postřeh studentky je, že jakékoliv ukončení pracovního poměru ve 

zkušební době s sebou přináší velké množství nákladů a komplikací pro společnost. Přesto 

si myslím, že prezentace a inzerce na webových portálech je pro firmu efektivnější než 

forma tiskových letáků. 

Můj komentář k podkapitole 3.4 Návrhy na zlepšení v oblasti outsourcingu. K této části 

práce mohu jen potvrdit, že právě naše obchodní společnost velmi zásadně využívá od 

svého založení po celou dobu podnikání právě outsourcingových služeb v oblasti dopravy 

a účta. Zásadně a úspěšně tímto snižujeme celkové nálady firmy na svou obchodní 
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činnost. Návrh studentky ohledně úklidu je sice možný, ale v tuto chvíli bych se spíše 

přikláněl k zachování současného stavu, to znamená využívání outsourcingové služby. 

Můj komentář k podkapitole 3.5 Návrhy na zlepšení v oblasti motivace zaměstnanců. 

Zcela souhlasím s postřehem studentky, že stanovení pro zaměstnance atraktivních 

a motivačních benefitů, je pro obchodní společnost obtížné, a ne vždy je dobrý úmysl ve 

svém důsledku tím správným rozhodnutím. Líbí se mi návrh na možné používání 

pracovního telefonu k osobnímu užívání. Rovněž tak bych podpořil návrh studentky 

poskytovat zaměstnancům výhodné tarify s navýšenými mobilními daty. Zcela jistě 

podpořím návrh studentky k pravidelným měsíčním neformálním setkáním 

zaměstnavatele se zaměstnanci. Přikláním se spíše k setkávání individuálnímu. Myslím, 

že se v takové atmosféře sami dozvíme řadu zajímavých podnětů k možnému zlepšení 

pracovního prostředí, ale i možnému zlepšení pracovních procesů ve firmě. Navíc bych 

takové setkání rád použil i k neformálnímu osobnímu hodnocení práce, ale i chování 

zaměstnance v naší obchodní společnosti. 

Rekapitulace – shrnutí 

S časovým odstupem jsem velmi rád, že jsme umožnili studentce zpracovat bakalářskou 

práci na tato témata týkající se naší obchodní společnosti. Zcela jistě to přimělo i nás 

popřemýšlet, co by se dalo udělat jinak, lépe a efektivněji. Některé konkrétní návrhy 

studentky využijeme. Některé opětovně promyslíme. Bakalářská práce nám umožnila 

podívat se na některé zažité postupy z jiného úhlu pohledu. Budu rád, když studentka 

zůstane i nadále v kontaktu s naší obchodní společností.“ (Jarchovský, 2018) 
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Příloha 1: Dohoda o pracovní činnosti (Jarchovská, 2017) 

Dohoda o pracovní činnosti 

(§ 76 ZP) 

 

Dohoda o pracovní činnosti 

 

kterou uzavírají: 

zaměstnavatel:  

................................... s. r. o. 

se sídlem Hradec Králové, ………………………. 

IČO: …………… 

zastoupená …………………….. 

a  

zaměstnanec: 

..................................., nar. ……………….. 

bydliště ………………………………… 

 

1. Sjednaná pracovní činnost: technik. 

2. Místem výkonu práce je sídlo zaměstnavatele. 

3. Dohoda se uzavírá na dobu neurčitou.    

4. Sjednaný rozsah pracovní doby činí v průměru polovinu stanovené týdenní 
pracovní doby, tedy 20 hodin týdně, přičemž dodržení tohoto režimu se posuzuje 
za období maximálně 52 týdnů. 

Pro účely poskytování náhrady odměny z dohody ve smyslu ust. § 194 věty druhé 
zákoníku práce stanoví zaměstnavatel toto fiktivní rozvržení týdenní pracovní doby 
do směn takto: pracovní doba je stanovena od ……… do ……… hod.   

5. Zaměstnanec bude sjednané pracovní činnosti vykonávat osobně, svědomitě a 
řádně a dodržovat podmínky sjednané v dohodě, jakož i právní předpisy, vztahující 
se k vykonávané práci, zejména předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci, se kterými byl před podpisem této dohody plně seznámen. 
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6. Zaměstnavatel vytvoří zaměstnanci přiměřené pracovní podmínky, zajišťující řádný 
a bezpečný výkon práce. 

7. K práci budou zaměstnavateli poskytnuty tyto pracovní pomůcky a prostředky: 
.................................... 

8. Práci za zaměstnavatele převezme ..................................., vedoucí technického 
oddělení.  

9. Za výkon sjednaných pracovních činností ve sjednané jakosti a lhůtě poskytne 
zaměstnavatel zaměstnanci odměnu ve výši …………. Kč / hodinu.  

10. Další ujednání smluvních stran: 

- Smluvní strany sjednávají právo zaměstnance na dovolenou v délce čtyř týdnů 
za kalendářní rok.  

- Zaměstnanec má dále právo na cestovní náhrady dle zákoníku práce.  

11. Ostatní práva a povinnosti zaměstnance i zaměstnavatele vyplývající z této dohody 
upravují příslušná ustanovení zákoníku práce a předpisů jej doplňujících a 
provádějících. 

12. Právní vztah založený touto dohodou o pracovní činnosti lze zrušit: 

1) dohodou smluvních stran ke sjednanému dni 

2) výpovědí danou z jakéhokoli důvodu nebo bez uvedení důvodu s patnáctidenní 
výpovědní dobou, která začíná dnem, v němž byla výpověď doručena druhé 
smluvní straně, nebo 

3) okamžitým zrušením; okamžité zrušení právního vztahu založeného touto 
dohodou o pracovní činnosti se sjednává jen pro případy, kdy je možné 
okamžitě zrušit pracovní poměr.  

Zaměstnanec tedy může okamžitě zrušit právní vztah založený touto dohodou o 
pracovní činnosti v těchto případech, pokud:  

a) podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských 
služeb nebo rozhodnutí příslušného správního orgánu, který lékařský posudek 
přezkoumává, nemůže dále konat práci bez vážného ohrožení svého zdraví a 
zaměstnavatel mu neumožnil v době 15 dnů ode dne předložení tohoto posudku 
výkon jiné pro něho vhodné práce, nebo 

b) zaměstnavatel mu nevyplatil odměnu anebo jakoukoli její část do 15 dnů po 
uplynutí období splatnosti  

Zaměstnavatel může okamžitě zrušit právní vztah založený touto dohodou o 
pracovní činnosti v těchto případech:  

a) byl-li zaměstnanec pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin k 
nepodmíněnému trestu odnětí svobody na dobu delší než 1 rok, nebo byl-li 
pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný při plnění pracovních 
úkolů nebo v přímé souvislosti s ním k nepodmíněnému trestu odnětí svobody 



iii 

 

na dobu nejméně 6 měsíců, 

b) porušil-li zaměstnanec povinnost vyplývající z právních předpisů vztahujících 
se k jím vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem. 

13. Tato dohoda o pracovní činnosti byla sepsána ve dvou stejnopisech, z nichž jedno 
převzal zaměstnavatel a druhé zaměstnanec. Bezvýhradně se řídí zákoníkem 
práce a nabývá platnosti dnem podpisu. Smluvní strany prohlašují, že si dokument 
přečetly a že s jeho obsahem souhlasí, opravdu a vážně a na základě své pravé a 
svobodné vůle připojují své vlastnoruční podpisy. 

 

V Hradci Králové dne …………… 

Za zaměstnavatele                                             zaměstnanec: 

................................... S. r. o.: 

...................................      ................................... 

vedoucí personálního odboru  
 


