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1. ÚVOD   

           Každá organizace je plně závislá na činnosti lidí, kteří v ní nebo pro ni pracují. 

Její výkonnost, obrat, rozhodování, vše činí lidé.V současné době již nikdo nepochybuje 

o tom, že lidé rozhodují o úspěšnosti organizací a že jejich řízení rozhoduje nejen o tom, 

zda organizace uspěje, ale zda vůbec v turbulentních podmínkách současného světa 

přežije.  

Motivace a ohodnocování zaměstnanců, zejména těch kvalitních pracovníků , se stane 

strategickou záležitostí nejen v samotné personální práci, ale v procesu řízení firem 

vůbec. Zatím se tak ještě všude neděje. A co více, existuje  spousta příkladů od nás i ze 

zahraničí, že pokud jde o pojetí rozvoje lidských zdrojů jakožto strategického nástroje 

managementu, pak o tom většina firem spíše jen mluví, než aby to v praxi uplatňovala. 

A je doslova ironií, že v ekonomice, kde dnes dominuje informační technologie, stále 

ještě většina personalistických útvarů využívá tento mocný nástroj převážně jen k 

obhospodařování programů finančních odměn a prémií nebo k údržbě osobních údajů o 

zaměstnancích, přičemž to hlavní - tedy nasazení této IT ke skutečnému řízení lidských 

zdrojů - zůstává opomíjeno. 

Vývoj si zcela určitě vynutí, aby se i personalisté stali uznávanými partnery nejvyššího 

vedení společností. Rozhodující roli v soudobé a tím spíše v budoucí strategii podniků 

musí mít lidé s talentem. A jejich výběr, stejně jako péče o jejich růst a zařazení na 

správnou pozici, se musí stát trumfem, jímž činitelé odpovědní za rozvoj lidských 

zdrojů přesvědčí vrcholný management o tom, že jejich práce má své nezastupitelné 

místo v rámci strategie a managementu firmy, protože už jde doslova o válku s 

konkurencí o talenty. Je to boj i o motivaci, jak nejlépe přežít, v němž zvítězí ten, kdo se 

bude více a důmyslněji starat o lidský kapitál. A nutno mít na paměti, že i menší 

podniky mají někdy dokonce lepší podmínky pro nepeněžní formy motivace než velké 

společnosti. Souvisí to s méně byrokratickými - dalo by se říci doslova familiérními - 

vztahy uvnitř firmy, kdy vlastník nebo šéf lépe zná každého zaměstnance, jeho povahu a 

potřeby, jeho rodinné zázemí a životní podmínky. Mnohdy právě duch dobrého 

pracovního týmu může přispět k vytvoření takového prostředí, jemuž mnozí lidé dají 

přednost i třeba před lépe placenou prací v odcizeném ovzduší velkých podniků. 

Spokojenost zaměstnanců je tou nejlepší reklamou pracovního uplatnění u firmy. 
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Organizace, které podceňují kultivaci silné firemní kultury, pěstování mentality hojnosti 

a pozitivní atmosféry na pracovišti jsou často zaskočeni odchodem špičkových lidí. Ti 

jsou často vyčerpáni nebo již uspokojili své potřeby, a tak jdou dál. Je obtížné pracovat 

na místě, kde nejsou pozitivní vztahy, nemáme možnost růstu a rozvoje či naše konání 

nemá žádný smysl. V dnešní době spousta lidí ztrácí motivaci zůstat ve firmě a po roce 

či delší době často místo opouští.[1] 
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2. CÍLE A METODY 

            Obecným cílem řízení lidských zdrojů je zajistit, aby byla organizace schopna 

prostřednictvím lidí úspěšně plnit své navržené podnikové cíle. 

            Cílem této práce je navrhnout optimální systém ohodnocení pracovníků pro 

obchodní oddělení společnosti Olterm&TD Olomouc, a.s. takovým způsobem, aby daný 

systém byl spravedlivý a motivující pro zaměstnance obchodního oddělení . 

 

2. 1. Použité informační zdroje a materiály 

       Z klasických zdrojů informací se mi pro tuto práci jeví jako nejvhodnější 

literatura zaměřená především na oblast personalistiky a managementu s důrazem na 

nejnovější trendy v oblasti obchodu. Vzhledem k požadavkům na kvalitu 

poskytovaných informačních zdrojů mi pak velmi pomohly informační zdroje v podobě 

odborných článků uveřejňovaných například v časopise Euro nebo v Hospodářských 

novinách. Tyto články jsem vyhledával i za pomocí internetu, respektive za pomocí 

elektronické podoby zmíněných publikací.. O aktuální situaci v praxi mi byly 

poskytnuty informace prostřednictvím pracovníků firmy Olterm&TD Olomouc, a.s.. 
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3. TEORETICKÁ ČÁST  

3. 1. Hodnocení pracovníků  

Hodnocení zaměstnanců patří mezi nejdůležitější a zároveň nezbytné personální 

činnosti. Slouží k plánování cílů, dosahování lepších pracovních výsledků, ke 

spravedlivějšímu odměňování zaměstnanců, ke zjišťování potřeb rozvoje pracovníků 

apod. Bohužel, ve spoustě společností se hodnocení pracovníků neprovádí vůbec žádné.  

Hodnocení pracovníků by mělo být v každém případě spravedlivé a přesné. Musí se 

zajistit, aby všichni pracovníci byli hodnoceni stejně, resp. podle stejných měřítek, 

podle stejných zásad. Hodnocení neslouží ke kritice zaměstnanců. Má i chválit a 

oceňovat dobré výsledky a ve svém důsledku má zaměstnancům pomáhat.  

Aby hodnocení splnilo svůj smysl, musí být prováděno systematicky a pravidelně, aby 

bylo možné zjistit, jakým způsobem a jak rychle se pracovník vyvíjí.  

Důležité je si položit otázku, co hodnotit 

Hodnocení můžeme zaměřit buď na výsledky práce, nebo na sociální a pracovní 

chování pracovníka. V případě zaměření na výsledky práce se hodnotí množství a 

kvalita odvedené práce, v případě zaměření na chování se hodnotí charakteristiky typu 

iniciativa, odbornost, ochota, snaha o spolupráci, vstřícnost, schopnost jednat s lidmi 

Jak je patrné, výsledky práce jsou většinou dobře zjistitelné a měřitelné. Měřitelnost 

charakteristik chování jedince je obtížnější, zejména v nárocích na objektivní 

měřitelnost. Zvyšuje se zde význam stanovení kritérií pro hodnocení a nároky na 

objektivitu hodnotitele. Existuje několik metod, kterými lze objektivizovat posuzování 

„měkkých“ dovedností zaměstnanců. Jejich aplikace je závislá na konkrétní situaci a 

pracovat s nimi je otázkou erudovaných hodnotitelů, kteří jsou v problematice 

hodnocení vzdělaní. 
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Nezbytné při hodnocení je také, kdo bude hodnotit 

Ve většině případů se doporučuje, aby hodnocení realizoval přímý nadřízený, který je v 

bezprostředním kontaktu s hodnoceným pracovníkem a obě strany jsou tak na celém 

procesu nejvíce zainteresovány. Hodnocení však může také realizovat externí 

hodnotitel, klient, podřízený nebo tým. Často diskutovanou otázkou zůstává, kdo, kdy a 

jakým způsobem bude zaznamenávat hodnocení v průběhu časového období stejně jako 

provede hodnotící pohovor. Tato pravidla by měla být nastavena na začátku.[2] 

Jak hodnotit a předávat zpětnou vazbu 

Samotné slovo hodnocení ve většině z nás nevyvolá pozitivní naladění. Většinou je 

spojeno se zkušenostmi našeho školského systému a možná vysvědčením... Obrana vůči 

hodnocení je často oboustranná. Zaměstnanci mají obavy o způsob, jakým jsou 

hodnoceni, jeho výsledky a „spravedlnost“ vůči nim. Hodnotitelé se obávají 

subjektivních soudů, reakcí druhé strany, pocitu, že budou vnímání jako nespravedliví 

nadřízení, kontroloři... Přirozené jsou i obavy o zachování či prohloubení dobrých 

vztahů v týmu. 

Tyto obavy vymizí za předpokladu, že hodnocení bude pojato jako konstruktivní zpětná 

vazba, možnost výměny vzájemných informací, výzva k dalšímu rozvoji. Hodnotící 

rozhovor umožňuje pochopit zaměstnanci jeho „silné“ stránky, ale také ty, které je 

potřeba zdokonalit. Rozhovor tyto oblasti nejenom rozkrývá, ale především přináší 

konkrétní opatření k jejich rozvoji. Obě strany tak mohou komunikovat otevřeně, věcně, 

bez vypjatých emocí.  

3. 1. 1. Co se hodnocením sleduje 

Při hodnocení pracovníků se zjišťuje, jak zaměstnanec vykonává svou práci a zda a jak 

plní úkoly a požadavky kladené na dané pracovní místo. Také se zjišťuje, jaké je jeho 

pracovní chování, jeho vztahy ke kolegům, k zákazníkům, ale i dalším osobám, se 

kterými přijde při práci do kontaktu. Zjištěné skutečnosti se s pracovníkem projednávají 

a hledají se způsoby, jak případné nedostatky napravit, popř. jaká zavést opatření.  
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3. 1. 2. Jak se dá hodnocení zaměstnanců využít 

Hodnocení zaměstnanců má široké využití. Nejdříve se pomocí něj zjistí skutečnosti 

jako např. silné a slabé stránky pracovníka, zjištění jeho současného pracovního 

výkonu, rozpoznání potřeb pro další vzdělávání, rozpoznání určitého pracovního 

potenciálu zaměstnance atd.  

Pravidelné hodnocení může pomoci vytvořit určité podklady, např. podklady pro 

plánování kariéry pracovníků, podklady pro hodnocení efektivnosti vzdělávání 

pracovníků, podklady pro rozmístění pracovníků, ale i třeba pro ukončení pracovního 

poměru, převedení na jinou práci atd.  

V každém případě hodnocení může zjišťovat potřeby pracovníků a vede ke zlepšování 

jejich výkonu, přispívá ke spravedlivějšímu ohodnocení na základě výkonu a zásluh, 

pomáhá při rozhodování o povýšení pracovníků, motivuje pracovníky, zjišťuje potřeby 

vzdělávání zaměstnanců, zlepšuje vztahy mezi pracovníky a jejich nadřízenými, 

pomáhá při stanovování kariéry pracovníků, zefektivňuje přidělování úkolů atd. a v 

neposlední řadě slouží k dlouhodobému plánování a řízení lidských zdrojů v organizaci. 

Jde vlastně o zjištění situace a zabezpečení, aby byl správný zaměstnanec na správném 

pracovním místě. 

3. 1. 3. Hodnocení 

Každá práce, každé pracovní místo má pro firmu určitou hodnotu, určitý význam. Je 

však třeba zjistit, jakou hodnotu a jaký význam má každá konkrétní práce a je také třeba 

zjistit vzájemné rozdíly v hodnotě jednotlivých prací ve firmě a vyhodnotit jejich 

náročnost pro pracovníka. To je úkolem hodnocení práce. 

Hodnocení práce zajišťuje, aby požadavky, náročnost, složitost práce i pracovní 

podmínky na pracovním místě či v roli se odrazily v diferenciaci odměny pracovníka 

a poskytuje tak základnu pro spravedlivé a řádně odstupňované odměňování. Neurčuje 

konkrétní výši odměny a nehodnotí výkon pracovníků, to je úkolem oceňování práce 

a mzdových forem. Účelem hodnocení práce je prostě jen zjistit požadavky práce 
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a příspěvek práce na pracovním místě (v roli) pro výkon firmy, stanovit její relativní 

hodnotu a na základě toho práci oklasifikovat podle jejího významu. 

Výsledkem hodnocení práce je tedy stanovení základních mzdových relací ve firmě. 

Základní mzdové relace pak slouží jako vodítko pro diferenciaci peněžního oceňování 

práce v navazujícím rozhodovacím procesu nebo tarifním vyjednávání s pracovníky, 

jehož výsledkem jsou mzdové tarify, skutečné ocenění práce. 

3. 1. 4. Postup při hodnocení práce : 

1. Shromáždí se všechny informace o práci (pracovním místě). Zpravidla se k tomu 

využívá aktuálních popisů pracovních míst. Pokud nejsou, je třeba provést 

analýzu pracovních míst a zpracovat či aktualizovat popisy. 

2. Vyberou se faktor či faktory, které budou použity k určování hodnoty různých 

prací ve firmě. Mezi často používané faktory patří dovednosti, odpovědnost 

a pracovní podmínky. 

3. Rozhodne se, jakým způsobem se použijí vybrané faktory k hodnocení relativní 

hodnoty (významu) různých prací ve firmě, tj. jaká metoda hodnocení práce se 

použije. Je totiž třeba zajistit, aby práce vyžadující více faktorů byla zařazena na 

vyšší příčky hierarchie prací než práce vyžadující méně faktorů. 

Zpravidla se používá jedna ze čtyř základních metod hodnocení práce či jejich 

kombinace: metoda pořadí, klasifikační (metoda mzdových skupin neboli katalogová), 

bodovací (metoda bodovaných stupňů) a faktorového porovnání (metoda řad pořadí). 

První dvě metody jsou sumární (nebo také nekvantitativní), druhé dvě analytické (nebo 

také kvantitativní). 

V malé firmě je možné použít jednoduché metody hodnocení práce, jakými jsou metody 

sumární, které u malých souborů prací poskytují docela přijatelné výsledky, ale 

nevylučuje se ani použití metod analytických, např. bodovací metody. Střední firmy by 

však přece jen měly – pokud je to možné – používat raději analytické metody, které jsou 

průhlednější, průkaznější a vyvolávají méně konfliktů.[3] 
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V případě použití metody pořadí se vychází z popisů pracovního místa a práce 

(pracovní místa) jako celky se seřazují od nejlehčí k nejobtížnější. Je to jednoduché, 

srozumitelné, časově a organizačně nenáročné. Nevýhodou může být to, že metoda je 

citlivá na subjektivní vlivy, a její výsledky lze tedy snadno zpochybňovat (např. ze 

strany pracovníků). Poskytuje také jen pořadí prací, ale neukazuje velikost vzájemných 

rozdílů mezi nimi. Z toho důvodu není nejvhodnější základnou pro převod hodnoty 

práce do mzdového tarifu. 

V případě klasifikační či také katalogové metody se na základě rozdílů v povinnostech, 

odpovědnosti, dovednostech, pracovních podmínkách a v dalších faktorech práce 

předem definují určité modelové třídy nebo stupně prací (vytváří se jakýsi katalog 

modelových prací). Relativní hodnota určité konkrétní práce je pak stanovena 

porovnáním popisu pracovního místa s modelovými popisy práce každé ze tříd 

a zkoumaná práce je pak zařazena do odpovídající třídy. Počet potřebných tříd nebo 

stupňů závisí na rozsahu dovedností, odpovědnosti, povinností a ostatních požadavků 

existujícím ve skupině prací, které jsou hodnoceny. Metoda je jednoduchá, srozumitelná 

a snadno proveditelná. Jsou-li modelové třídy dobře voleny a jejich charakteristiky 

dobře zpracovány a jsou-li dobře zpracovány i popisy pracovních míst, jsou výsledky 

hodnocení práce vcelku přijatelné. Metoda je citlivá na přesnost a pečlivost jak při 

přípravě modelových popisů, tak při jejich porovnávání se skutečnými popisy. 

Neumožňuje v plné míře zohlednit různé pracovní podmínky u stejných prací v různých 

částech firmy. 

Bodovací metoda je asi nejpoužívanější metodou hodnocení práce. Každá práce se 

nejprve rozloží na řadu tzv. placených faktorů, např. znalosti, dovednosti, odpovědnost, 

úsilí, pracovní podmínky, které jsou ještě dále členěny na subfaktory, např. vzdělání, 

rozhodování, odpovědnost za práci jiných apod. Subfaktorům jsou přiřazeny stupně se 

vzorovými popisy, diferencujícími u každého subfaktoru specifické požadavky daného 

pracovního místa. Členění faktorů na subfaktory a stupně dovoluje přesnější definování 

práce a usnadňuje proces hodnocení práce. Každému z faktorů, subfaktorů a stupňů jsou 

přidělovány určité váhy odrážející jejich relativní důležitost pro danou práci. Pro různé 

práce jsou pochopitelně rozdílné (např. vzdělání má jinou váhu u vedoucí funkce než 

u nekvalifikované práce, ale u fyzické síly to bude naopak).  
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Hlavní roli při přidělování vah hrají zkušenosti a úsudek. Hodnota práce na pracovním 

místě je pak dána celkovým počtem bodů za všechny subfaktory a faktory. 

Výhodou metody je především to, že je relativně jednoduchá pro použití, snadno se 

převádí do podoby mzdového tarifu, je přiměřeně objektivní, výsledky jsou snadno 

vysvětlitelné a obhajitelné, metoda je srozumitelná, je flexibilní a umožňuje hodnotit 

jakoukoliv práci a vytvářet nejrůznější varianty. Nevýhodou je pracnost a časová 

náročnost při vytváření bodové stupnice. Jakmile je však jednou stupnice řádně 

vytvořena, netrvá hodnocení prací dlouho.  

Metoda má řadu variant. Také druhá z analytických metod, tj. metoda faktorového 

porovnání, je vlastně variantou bodovací metody. 

Hodnocení práce nelze bezprostředně použít k ocenění práce v peněžních jednotkách, ke 

stanovení mzdových tarifů,třebaže poskytuje podklady pro toto stanovení. Hodnocení 

práce totiž determinuje víceméně vnitrofiremní (v případě použití katalogů pak obecně 

uznávanou) hodnotu práce a pro účely ocenění práce je třeba, kromě převodu hodnoty 

práce do mzdového tarifu, ještě zajistit zohlednění vnějších faktorů, jako jsou např. 

situace na trhu práce, převažující mzdové tarify, životní náklady, inflace, nadpodnikové 

předpisy aj. Je také třeba vytvořit vhodnou strukturu základní složky mezd a platů tak, 

aby nejen umožňovala náležité odstupňování odměny podle hodnoty práce a zohlednění 

vnějších faktorů, ale umožnila zohlednit i charakteristiky výkonu pracovníka. 

Tato práce mnohdy bývá pro menší firmu dosti obtížná, a proto lze doporučit, aby 

majitel nebo vedení menší firmy při stanovování základních mzdových tarifů využili 

informací o mzdových tarifech stanovených pro stejné nebo podobné práce v jiných, 

především velkých podnicích, popřípadě se orientovali podle čas od času publikovaných 

(např. v časopise Práce a mzda či jinde) aktualizovaných tabulek základních nebo 

minimálních mzdových tarifů. Musejí však do těchto tarifů promítnout specifika své 

firmy a zajistit její konkurenceschopnost na trhu práce a stabilitu jejích pracovníků.Lze 

samozřejmě použít již existujícího seskupení jednotlivých prací do tarifních stupňů 

a k nim přiřazených tarifních rozpětí. Pro menší firmu je vždycky výhodné přizpůsobit 

se obecným zvyklostem, protože její systém odměňování je pak srovnatelnější 

a srozumitelnější. 
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Pokud jde o rozpětí jednotlivých mzdových tarifů, mělo by být takové, aby umožňovalo 

dostatečně diferencovat odměnu pracovníků podle jejich výkonů a zásluh. 

Předchozí doporučení ostatně odrážejí existující praxi, neboť v menších firmách se 

mzdové tarify a tarifní rozpětí velmi často stanovují na základě přejatých zkušeností 

a znalostí trhu práce. Při odměňování pracovníků se zejména přihlíží k možnostem 

firmy a obtížnosti získávání pracovníka, k pracovním podmínkám ve firmě, k úrovni 

odměňování v organizacích konkurujících na trhu práce apod. Nicméně, k tomu, 

abychom mohli takto postupovat, je přece jen vhodné mít dostatek informací o povaze 

práce na jednotlivých pracovních místech (popisy pracovních míst) a o hodnotě práce 

pro firmu. Hodnocení práce tedy usnadňuje a zefektivňuje rozhodování i vyjednávání 

o odměňování pracovníků.[4] 

3. 2. Odměňování pracovníků 

3. 2. 1. Systém odměňování v České Republice 

V České republice je zažitý model odměňování se dvěma komponentami – tarifní 

mzdou (případně zákonnými příplatky) a osobní prémií. Tento model již v současné 

době nedostačuje moderním trendům v odměňování. Základním principem nového 

motivačního systému odměňování je zmenšování fixní složky mzdy ve prospěch 

variabilních součástí. Ty jsou rozděleny tak, aby motivovaly zaměstnance k osobnímu 

zájmu na hospodářských výsledcích podniku, protože pro ně znamená vyšší mzdu. Pro 

podnik nastavení motivačního systému odměňování formou variabilních složek 

zajímavé v jejich provázání na hospodářské výsledky; tj. vyšší odměny jsou vypláceny 

pouze v případě splnění hospodářského plánu, příp. obchodních cílů a naopak. 

V každé firmě dochází k větším či menším odchylkám ve výši mezd mezi 

srovnatelnými pracovními pozicemi. Důkladnou analýzou výše mezd za podpory 

expertního systému je možné zjistit výrazné odchylky a celkové rozložení výše mezd ve 

firmě. 
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Nejčastějšími výstupy analýzy mezd (často označované také jako "analýza vnitřní 

spravedlnosti odměňování") jsou: 

• nalezení výrazných odchylek v odměňování (neobjektivně vyšší mzda při 

stejném výkonu)  

• špatné nastavení složek mzdy (např. variabilní složka je nepřiměřeně 

vysoká/nízká)  

• srovnání průměrné mzdy na pozici  

• porovnání s průměrnou mzdou na trhu (ČR, region, obor podnikání).  

Analýza rozptylu mezd slouží v dalších krocích k nastavení komponent odměňovacího 

systému a ke srovnání výrazných odchylek ve mzdách při stejném výkonu (u 

podprůměrně i nadprůměrně placených pracovníků). 

3. 2. 2. Mzdovotvorné faktory – co odměňovat 

Mnoho majitelů i manažerů firem je přesvědčeno, že odměny pracovníků by měly být 

závislé na jejich pracovním výkonu, protože jen tak budou pracovníky motivovat k lepší 

práci. 

Pracovní výkon však bývá často obtížně měřitelný a s v souvislosti s technologickým 

rozvojem vzrůstá právě počet i podíl pracovních úkolů s problematickou měřitelností 

pracovního výkonu. I u měřitelného pracovního výkonu nelze mnohdy měřit všechny 

jeho složky. Navíc, měření výkonu je poměrně náročnou záležitostí, která vyžaduje 

určitou disciplinovanost a soustavnost kontroly výkonu. Problém představuje i přesná 

kvantifikace vlivu faktorů výkonu nezávislých na úsilí a schopnostech pracovníka 

(pracovní podmínky, organizace práce, rozdíly v používané technice či technologii aj.). 

Kromě toho je zvykem přihlížet při odměňování pracovníků i k jejich vzdělání, 

schopnostem, délce praxe, době zaměstnání ve firmě a k jiným objektivněji zjistitelným 

znakům pracovníka. Nesmíme zapomínat ani na to, že odměna vázaná na výkon může 

vyvolávat výraznou orientaci na množství práce na úkor její kvality. Tyto a další 

okolnosti tedy brzdí snahu vázat odměnu pouze na pracovní výkon pracovníka. 
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3. 2. 3. Co všechno můžeme odměňovat 

Mezinárodní úřad práce vytvořil seznam faktorů, které by při odměňování měly být 

brány v úvahu: 

• Analýza a úsudek                                               

• Bystrost                                                             

• Dělání chyb a jejich dopad                                   

• Dovednosti                                                         

• Duševní úsilí                                                       

• Duševní zátěž                                                     

• Fyzické požadavky                                             

• Hospodaření se zdroji                                          

• Iniciativa                                                            

• Komplexnost v přístupu                                       

• Kontakt s lidmi a diplomacie                                

• Obratnost                                                           

• Obtížnost práce                                                              

• Odborná příprava a zkušenosti                             

• Odpovědnost za peníze, materiál, zařízení, informace, evidenci a zpracování 

hlášení 

• Odpovědný přístup k práci 

• Plánování a koordinace 

• Plnění úkolů 

• Pracovní podmínky 

• Přesnost 

• Rizikovost práce 

• Rozhodování 

• Řešení problémů 

• Řízení a kontrola lidí 

• Sociální dovednosti 

• Soudnost (rozvážnost) 

• Stresovost práce 
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• Tvořivost 

• Úsilí 

• Vzdělání 

• Znalost práce 

• Znalosti všeobecně [5] 

3. 2. 4. Moderní personalistika  

Odměňování pracovníků je dosti komplikovaná a nikoliv vždy zcela jasná záležitost, na 

kterou bývá soustředěna pozornost jak pracovníků, tak jejich zaměstnavatelů. Z toho 

důvodu bývá velmi často záležitostí vyvolávající spory. Proto oboustranně přijatelný 

a efektivní systém odměňování, který usnadňuje dosažení žádoucí produktivity 

a zároveň je spravedlivý k pracovníkům, je jedním z nejdůležitějších faktorů vytváření 

harmonických vztahů ve firmě.Tradičně se považuje za odměnu mzda nebo plat, 

popřípadě jiné formy peněžní odměny poskytované pracovníkovi jako kompenzace za 

vykonávanou práci. 

Můžeme vidět, že některé formy odměny nemají ani hmotnou povahu, ale přispívají ke 

spokojenosti pracovníka, k jeho pocitu užitečnosti a důležitosti, přinášejí mu určitou 

radost. Právě menší firma má někdy pro takovéto formy odměny lepší podmínky než 

velké organizace. Souvisí to s „rodinnými“, méně byrokratickými vztahy, kdy majitel 

nebo vedení lépe zná každého pracovníka, jeho povahu a potřeby, jeho rodinné zázemí 

a životní podmínky, kdy malý kolektiv může přispět k vytvoření skutečně přátelského 

prostředí, jemuž někteří lidé dávají přednost i před lépe placenou prací v neosobním 

prostředí velkých podniků. Menší firma také poskytuje svým pracovníkům pocit větší 

důležitosti, zpravidla jim nabízí rozmanitější práci, větší samostatnost apod. 

3. 2. 5. Tvorba systému odměňování pracovníků 

Zaměstnavatel má poměrně širokou škálu možností, jak odměňovat pracovníky, a do 

značné míry záleží na něm, které z těchto možností odměňování využije, jaká bude 

struktura celkové odměny podle jednotlivých forem odměn, v jakém vzájemném 

poměru budou v celkové odměně jednotlivé formy odměňování, jaká pravidla, jaké 
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nástroje a jaké postupy budou použity při odměňování jednotlivých pracovníků – 

stručně řečeno, jaký bude systém odměňování ve firmě. 

Systém odměňování se obvykle zaměřuje na ty formy odměn, které jsou považovány za 

nejdůležitější, tedy na peněžní nebo v penězích vyjádřitelné formy, jinými slovy na 

hmotné formy odměňování. 

Klíčovým problémem odměňování pracovníků je právě problém vytvoření přiměřeného, 

spravedlivého a motivujícího sytému odměňování ve firmě. Ten by měl být vytvořen 

tak, aby co nejlépe vyhovoval konkrétní firmě, jejím potřebám i potřebám jejích 

pracovníků. Důležitým požadavkem je, aby takový systém odměňování byl pracovníky 

akceptován. Z toho důvodu je vhodné, aby se pracovníci podíleli na jeho vytváření, 

zavádění i fungování, aby se stal společným vlastnictvím a společnou odpovědností 

vlastníka firmy, vedení i pracovníků. 

Odměňování pracovníků je dosti komplikovaná a nikoliv vždy zcela jasná záležitost, na 

kterou bývá soustředěna pozornost jak pracovníků, tak jejich zaměstnavatelů. Z toho 

důvodu bývá velmi často záležitostí vyvolávající spory. Proto oboustranně přijatelný 

a efektivní systém odměňování, který usnadňuje dosažení žádoucí produktivity 

a zároveň je spravedlivý k pracovníkům, je jedním z nejdůležitějších faktorů vytváření 

harmonických vztahů ve firmě. 

Tradičně se považuje za odměnu mzda nebo plat, popřípadě jiné formy peněžní odměny 

poskytované pracovníkovi jako kompenzace za vykonávanou práci. 

Systém odměňování však není jen nástrojem kompenzace pracovníků za odvedenou 

práci, ale musí plnit řadu dalších funkcí: 

• přilákat potřebný počet a potřebnou kvalitu uchazečů o zaměstnání ve firmě, 

• stabilizovat pracovníky, které firma potřebuje, 

• odměňovat pracovníky podle významu a náročnosti jimi vykonávané práce, 

• odměňovat pracovníky za jejich úsilí, dosažené výsledky, loajalitu, zkušenost 

a schopnosti, tedy za všechno, co do firmy vnášejí, 

• přispět k dosažení konkurenceschopného postavení firmy na trhu práce, 
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• povaha systému, jeho náklady a časová náročnost musejí být racionální 

a přiměřené možnostem firmy, 

• být pracovníky akceptován, hrát pozitivní roli v jejich motivování, vést je 

k tomu, aby pracovali podle svých nejlepších schopností, 

• být v souladu s veřejnými zájmy a právními normami, 

• poskytovat pracovníkům příležitost k realizaci rozumných aspirací při 

dodržování zásad nestrannosti a rovnosti, 

• sloužit jako stimul pro zlepšování kvalifikace a vůbec schopností pracovníků, 

• zajistit, aby náklady práce mohly být vhodným způsobem kontrolovány, 

zejména s ohledem na ostatní náklady a s ohledem na příjmy firmy. 

3. 2. 6. Za jakých podmínek můžeme odměňovat pracovníka  

Při vytváření systému odměňování je nezbytné zodpovědět několik důležitých otázek: 

• Jaké množství prostředků můžeme vynaložit na odměňování pracovníků, aby to 

neohrozilo přiměřený zisk a životaschopnost firmy? 

• Jaké předpisy přitom musíme respektovat? (Nesmíme zapomenout, že existuje 

zákon o mzdě a že i pro malou či střední firmu bez odborové organizace jsou 

závazné výsledky kolektivního vyjednávání vyšší úrovně, především 

tripartitního.) 

• Jaká je současná situace na trhu práce? Je na trhu práce dostatek takových typů 

pracovníků, které firma potřebuje? Jsou povolání, které firma potřebuje, 

atraktivní pro mládež? Mají mladí zájem studovat nebo učit se tyto obory? Jsou 

to prestižní obory? 

• Jaká úroveň mezd nebo platů je schopna přilákat do firmy uchazeče o práci? Je 

úroveň mezd či platů ve firmě dostatečně konkurenceschopná na trhu práce? 

(Lze se opřít o informace z úřadů práce, z komerčních zprostředkovatelen či 

z inzerátů zadávaných jinými firmami, zejména firmami stejného zaměření.) 

• Jaká úroveň mezd nebo platů uspokojuje současné pracovníky a přispívá k jejich 

stabilitě? Jak vnímají a jak reagují na to, že jsou odměňováni jinak než ostatní 

pracovníci? Nezdá se pracovníkům, kteří pracují ve firmě již delší dobu, že nově 

získaní pracovníci jsou zvýhodňováni? 
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• Jaké další peněžní a nepeněžní odměny nabízíme? (Uspokojení z vykonávané 

práce, jistotu zaměstnání, dobré sociálně-hygienické podmínky práce, příjemné 

prostředí, dobré mezilidské vztahy, zaměstnanecké výhody, uznání ze strany 

nadřízených apod.) 

3. 2.7. Co firma odměňováním sleduje  

Především je však nutné si položit a zodpovědět tři hlavní otázky: 

1. Čeho potřebuje firma svým systémem odměňování dosáhnout? 

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

typy odměn)? 

3. Které vnější faktory ovlivňují odměňování ve firmě? 

Firma chce nejčastěji pomocí systému odměňování: 

• vytvořit si konkurenční výhodu pro získávání pracovníků, 

• udržet si pracovníky, 

• dosáhnout konkurenceschopné produktivity a žádoucího zisku, 

• dosáhnout žádoucí kvality a technické úrovně produkce, 

• dosáhnout potřebné úrovně flexibility a kreativity, 

• formovat a rozvíjet takový pracovní kolektiv, který by byl schopen realizovat 

cíle firmy, 

• formovat a rozvíjet zdravé pracovní a mezilidské vztahy ve firmě. 

Pracovníci potřebují: 

• zabezpečit uspokojování potřeb svých i své rodiny, 

• určitou sociální jistotu, životní stabilitu a jasnou perspektivu, včetně možnosti 

budoucích výdělků, 

• spravedlnost a srovnatelnost odměňování, 

• možnost seberealizace, 

• dobré vztahy na pracovišti, 

• uznání za práci, 
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• práci, která by je uspokojovala. 

Vnější faktory ovlivňující odměňování ve firmě jsou: 

• populační vývoj, 

• situace na trhu práce (úroveň zaměstnanosti v místě, regionu, státě), 

• profesně-kvalifikační struktura lidských zdrojů, 

• životní styl, 

• úroveň zdanění, 

• míra inflace, 

• ekonomická a sociální politika vlády, 

• skutečnosti související s členstvím v Evropské unii (legislativa, volný pohyb 

pracovních sil a zboží), 

• úroveň odměňování včetně nabídky zaměstnaneckých výhod u konkurujících 

organizací, v odvětví, místě, regionu, státě apod. 

Na základě odpovědí na všechny předchozí otázky se pak již konkrétně zvažuje: 

• úroveň mezd a platů (v porovnání s ostatními organizacemi a situací na trhu 

práce, s ohledem na finanční situaci a úspěšnost firmy, používanou techniku 

a technologii, s ohledem na předpisy, zákony, vyšší kolektivní smlouvy atd.), 

• vnitřní struktura mezd a platů (hierarchie mzdových tarifů a platových tříd, 

struktura práce a pracovních míst – ústředním problémem je přitom hodnocení 

práce), 

• placení jednotlivců (spojování lidí s pracovními úkoly a pracovními místy / 

rolemi, přiznávání platových tříd, jak vysokou mzdu nebo plat dát konkrétnímu 

jedinci, jak jej zařazovat v rámci mzdového / platového rozpětí třídy – ústředním 

problémem je hodnocení pracovníků), 

• problém, zda platit za odpracovaný čas nebo za výsledky, popřípadě za 

schopnosti či přínos, 

• zvláštnosti odměňování specialistů a manažerů (různé pobídkové formy 

odměňování, problém placení za kvalifikaci či schopnosti, za délku praxe či 

délku zaměstnání ve firmě, zvláštní zaměstnanecké výhody apod.), 
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• zaměstnanecké výhody a příplatky (pojištění placené zcela nebo zčásti firmou, 

firemní penze, placená dovolená, rizikové příplatky, místní příplatky apod.), 

• řízení a kontrola mezd a platů (zkoumání přiměřenosti a snaha o úspory 

mzdových nákladů, popis a specifikace pracovních míst, zkoumání stimulačního 

účinku zásluhových či pobídkových forem odměňování aj.), 

• výběr jednotlivých typů odměn a formování struktury systému odměňování 

[zjišťovat preference pracovníků a nespoléhat se na to, co si myslíme; jednou 

z chyb, kterých se majitel či vedení firmy v této oblasti dopouští, je to, že pro 

všechny pracovníky používá stejné typy a stejnou strukturu odměn či 

zaměstnaneckých výhod a neuvědomuje si, že preference určitého druhu 

odměny nebo zaměstnanecké výhody pracovníkem může být ovlivněna jeho 

pohlavím, věkem, rodinným stavem, existencí dětí (jejich počtem a věkem), 

sociální situací a životními podmínkami, vzděláním, délkou praxe, délkou 

zaměstnání ve firmě atd. 

 

Má-li být systém odměňování ve firmě úspěšný a efektivní, je třeba dodržovat 

následující zásady: 

• Systém musí být stabilní a zajišťovat, aby rozdíly v odměně za práci byla 

založeny na rozdílech v požadavcích práce (např. na znalosti, dovednosti, úsilí, 

odpovědnost pracovníka) a na pracovních podmínkách. 

• Úroveň mezd a platů by se neměla odchylovat od úrovně převažující ve 

společnosti (na trhu práce). V některých případech lze místo úrovně na trhu 

práce brát úroveň mezd a platů v odvětví. 

• Systém by měl důsledně rozlišovat mezi prací na pracovním místě, její hodnotou 

pro firmu a odměňováním na jedné straně, a pracovníkem, jeho (tržní) hodnotou, 

schopnostmi, výkonem a odměňováním na straně druhé. 

• Stejná práce by měla být stejně odměňována. Jestliže dvě pracovní místa mají 

stejné požadavky, odměna musí být stejná bez ohledu na to, kdo je na 

pracovních místech zařazen. Tato zásada nebrání mít mzdové/platové rozpětí 



   

 25 

umožňující, aby jedinci v rámci rozpětí dostávali rozdílnou odměnu podle svého 

pracovního výkonu či jiných zásluh. 

• K rozpoznávání individuálních rozdílů ve schopnostech a přispění pracovníků 

k výsledkům firmy by měly být používány stejné nástroje, stejná optika. 

• Pracovníci by měli být přiměřeně informováni o postupech používaných ke 

stanovování mzdových tarifů, o pravidlech uplatňovaných při používání 

jednotlivých mzdových forem, poskytování zaměstnaneckých výhod apod. 

Každý pracovník by měl být informován o způsobu odměňování na svém 

pracovním místě. Utajování platů by nemělo být používáno jako zástěrka pro 

slabiny systému odměňování a porušování zdravých zásad odměňování. 

Při odměňování pracovníků je dále třeba důsledně dbát na to, aby: 

• byly dodržovány zákony, respektována lidská práva a zásady slušnosti 

a spravedlnosti, 

• byly stanoveny zásady vytváření prostředků na odměňování z hlediska jejich 

podílu na celkových nákladech firmy, 

• byly stanoveny zásady pro rozdělování prostředků určených na odměňování, tj. 

jaká jejich část bude věnována na základní mzdy a platy, jaká na tzv. zásluhové 

(pobídkové, výkonové) či jiné formy odměňování a jaká na zaměstnanecké 

výhody, 

• byly stanoveny zásady růstu odměn a jeho diferenciace u jednotlivých kategorií 

pracovníků, 

• byly stanoveny zásady umožňující vyjednávat s jedincem či skupinami 

pracovníků o odchylkách od stanovených tarifů či od stanovené struktury 

odměn. 

Musíme si uvědomit, že řešení všech těchto otázek rozhoduje o efektivnosti 

odměňování, jeho motivačním účinku, o příznivém či nepříznivém klimatu ve firmě 

a o řadě dalších skutečností.[6] 
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3. 2. 8. Co si tedy můžeme představit pod pojmem zaměstnanecká 

výhoda? 

Představit si můžeme prakticky cokoli, co zaměstnavatel zaměstnancům poskytuje 

nad rámec stanovený zákoníkem práce. Benefity můžeme rozčlenit do několika 

základních skupin – finance, zdraví, sportovní aktivity, kulturní vyžití, osobní rozvoj 

a vzdělávání, rekreace pro dospělé i děti, nadstandardní technické vybavení pro práci, 

výhody poskytované v rámci předmětu činnosti zaměstnavatele. Toto je jen základní 

rozdělení. 

Nyní se můžeme podívat na podrobnější specifikaci benefitů z hlediska věcného třídění. 

Ještě si dovolím předeslat, že rozhodující roli, ve správném nastavení systému benefitů, 

zaujímá rozhodně útvar řízení lidských zdrojů (v případě menších firem, 

např. personálně poradenská společnost), který by měl posoudit náklady spojené 

s poskytováním jednotlivých zaměstnaneckých výhod, jejich reálnou potřebu, poptávku 

po nich, dostupnost v místě firmy apod. 

Systém benefitů musí být nastaven optimálně k cílům firmy, bohužel jsou někdy 

upřednostněni pouze manažeři a na ostatní specialisty nebo klíčové zaměstnance je 

zapomínáno. Podívejme se, ale na určité členění benefitů z hlediska současné poptávky. 

3. 2. 9. Mzdové formy a jejich volba 

Jedním z nejdůležitějších problémů, které musíme při vytváření systému odměňování 

pracovníků řešit, je volba vhodné mzdové formy, popřípadě volba kombinace 

mzdových forem. 

Prvním krokem, který musíme učinit, je rozhodnutí, zda budeme platit pracovníky za 

odpracovanou dobu, za jejich výkon nebo i za další zásluhy. Přitom musíme ještě 

rozhodnout, zda budeme odměňování za výkon vázat na individuální, skupinový či 

celofiremní výkon. 
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Měli bychom si uvědomovat, že systém odměňování ve firmě nevytváříme jednou 

provždy, ale že je to záležitost, která si vyžaduje soustavnou pozornost a soustavné 

prověřování účinnosti a soustavnou snahu o zlepšování. 

Nejlepší systém bude s největší pravděpodobností ten, který: 

• je zvolen po pečlivém zvážení tak, aby vyhovoval potřebám a zájmům firmy 

i jejích pracovníků (vyvážená výhodnost je nezbytná pro jeho hladké 

fungování),  

• je akceptován všemi pracovníky firmy, bez ohledu na to, jakou práci v ní 

vykonávají,  

• je vytvářen, zaváděn a rozvíjen za účasti všech pracovníků nebo jejich 

představitelů. 

Dříve než se rozhodneme, zda platit pracovníky za odpracovanou dobu nebo výkon či 

jiné zásluhy, popřípadě pro kombinaci časového a výkonového či jiného zásluhového 

odměňování, měli bychom si uvědomit výhody a nevýhody základních mzdových 

forem. 

3. 2. 10.  Druhy finanční odměny  

 Časová (nebo také základní) mzda nebo plat 

Jde o mzdovou formu, která se zpravidla stanovuje v podobě hodinové, týdenní či 

měsíční částky. Má následující výhody: 

• je jednoduchá a administrativně nenáročná,  

• usnadňuje odhadování a plánování mzdových nákladů,  

• je srozumitelná pro pracovníky, kteří mnohdy oceňují stabilitu odměny, která 

z časové mzdy či platu vyplývá,  

• vyvolává méně sporů a nespokojenosti než odměny odvozené od výkonu či 

dalších zásluh (výkon či další zásluhy jsou mnohem obtížněji měřitelné než 

odpracovaná doba) a přispívá k vytváření pozitivnějších pracovních vztahů ve 

firmě,  



   

 28 

• je administrativně levnější 

Má však i své nevýhody: 

• má jen omezený pobídkový účinek a nepodněcuje pracovníky ke zvyšování 

výkonu a produktivity práce a svým způsobem ani k rozšiřování schopností,  

• umožňuje líným a méně zručným pracovníkům přiživovat se na práci svých 

spolupracovníků, parazitovat na firmě,  

• vyžaduje intenzivnější kontrolu pracovníků a mnohdy i donucování k tomu, aby 

plnili požadovaný výkon. 

Je jen málo prací, pro které by bylo užití časové mzdy nebo platu zcela nevhodné, ale 

lze říci, že její použití je vhodné zejména v případech: 

• kdy je obtížné měřit množství a kvalitu práce,  

• kdy množství a tempo (intenzitu) práce nemůže pracovník ovlivnit,  

• kdy potřeba práce není rovnoměrná (kolísá),  

• kdy jsou důležitější jiné charakteristiky výkonu než množství vykonané práce 

(např. důraz na kvalitu nebo hraní určité role). 

V souvislosti s rozhodováním o časové mzdě a platu je třeba ještě zvážit následující 

otázky: 

• Kolik je třeba nabídnout, abychom vůbec získali dostatečně kvalitní pracovníky, 

popřípadě udrželi současné pracovníky ve firmě?  

• Je žádoucí brát při stanovování časové mzdy či platu v úvahu délku zaměstnání 

ve firmě, délku praxe vůbec, schopnosti či jiné zásluhy, nebezpečné či obtížné 

pracovní podmínky?  

• Co je třeba považovat za postačující rozdíl u tarifu mezi pracovními místy 

vyžadujícími rozdílnou úroveň znalostí, dovedností, odpovědnosti a povinností?  

• Měly by existovat rozdíly v míře růstu mezd a platů mezi pracemi různé 

hodnoty? 
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Zdá se, že ve světě většina menších firem používá právě časovou mzdu nebo plat. 

Velmi často je však tato mzdová forma kombinována s dodatkovými pobídkovými 

mzdovými formami, protože časová mzda a plat v čisté podobě nevyvíjí dostatečný tlak 

na výkon pracovníka. Často se za účelem zvýšení tlaku na výkon používají dva nebo 

více tarifů pro stejnou práci a tyto rozdílné tarify se přiznávají jednotlivým 

pracovníkům podle jejich výkonu. Zpravidla se časová mzda nebo plat používá při 

odměňování manažerů a administrativních pracovníků, ve službách, na pracovních 

místech s výrazně rozmanitou prací, s prací spočívající v kontrole nějakého 

technologického procesu (např. v aparaturních a vysoce automatizovaných provozech) 

apod. V poslední době dochází k jakési renesanci v používání časové mzdy i tam, kde se 

tradičně uplatňovala některá s pobídkových forem, zejména úkolová mzda. Je to 

důsledek zvýšené orientace na kvalitu výrobků, která by mohla utrpět, kdyby pracovníci 

usilovali o maximální množství odvedené práce. Stále častěji se do časové mzdy nebo 

platu zabudovávají prvky zohledňující vklad, přínos pracovníka v podobě jeho 

schopností, ať už jde o schopnosti odborné nebo schopnosti chování odrážející 

osobnost, schopnosti hrát žádoucí roli. 

Zásluhové mzdové formy 

Jde o mzdové formy, kdy je pracovník odměňován podle výkonu, schopností, 

dovedností – tedy obecně podle svého přínosu nebo nějaké jeho složky. Používají se 

buď jako dodatek k časové mzdě či platu, nebo existují samostatně. 

Nejobvyklejší jsou tzv. výkonové (někdy se používá i termín pobídkové) mzdové 

formy, kdy odměna je přímo úměrná pracovnímu výkonu, přesněji řečeno těm složkám 

pracovního výkonu, které jsou nějakým způsobem měřitelné, popřípadě 

klasifikovatelné. Pokoušejí se posílit vazbu odměny na výkon, zviditelnit ji a tím 

pracovníky motivovat. 
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Má-li být výkonový systém odměňování efektivní, musejí být splněny tři požadavky: 

1. Je třeba zajistit přesné a spravedlivé hodnocení výkonu pracovníků.  

2. Vztah mezi výkonem a odměnou musí být jasný, viditelný, přímý. Pracovníci si 

jej musejí uvědomovat, a to i v případě, že je odměna vázána na výkon pracovní 

skupiny či celé firmy.  

3. Musí být jasné, jaký výkon je žádoucí (standardní), jaký je nadstandardní, jaký 

je ještě přijatelný a jaký je nepřijatelný. 

Použití výkonových mzdových forem přináší obecně následující výhody: 

• může vést ke zvýšení kvantitativní stránky výkonu pracovníků, popřípadě i ke 

zlepšení jeho kvalitativní stránky,  

• může vést ke zlepšení hospodářské situace firmy v případě, že se vyrobí a prodá 

více výrobků,  

• může vést k vyšší spokojenosti pracovníků, protože jim poskytuje příležitost 

vydělat si více,  

• více úkolů splněných v tomtéž čase a s tímtéž zařízením snižuje náklady na 

jednotku výroby,  

• může vést ke zvýšení pracovní morálky,  

• může zlepšovat týmovou práci a zájem pracovníků na prosperitě firmy (v 

případě použití forem založených na skupinovém či firemním výkonu). 

Na druhé straně však má použití výkonových forem i své nevýhody: 

• systém se obtížněji zavádí a provádí a vyžaduje značnou přípravu (např. 

stanovení a aktualizování norem pro nejrůznější práce ve firmě bývá pracné 

a může vyvolávat konflikty, pokud není projednáno a akceptováno pracovníky),  

• kontrola a měření individuálního, skupinového i firemního výkonu mohou být 

obtížné a časově náročné,  

• může se objevit rivalita a z ní plynoucí konflikty mezi jednotlivými pracovníky 

či jejich skupinami a mohou se tak zhoršit pracovní a mezilidské vztahy ve 

firmě, což se může odrazit ve zhoršeném výkonu a přístupu k práci,  
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• při odměňování založeném na skupinovém či firemním výkonu může být 

obtížné specifikovat příspěvek jednotlivce k tomuto výkonu, což může opět vést 

ke konfliktům,  

• v případě, že výkonové formy budou použity jen na některých pracovních 

místech ve firmě (např. dělnických), může to vyvolat dojem, že jedni musejí 

tvrdě pracovat, zatímco druzí si pracovní dobu „odsedí“,  

• orientace na množství práce se může negativně odrazit v její kvalitě,  

• obtížněji se odhadují a plánují mzdové náklady,  

• výkonové (pobídkové) formy je v řadě případů třeba neustále vylepšovat 

a hledat nové, některé (zejména takové, u nichž není bezprostřední a zjevná 

závislost mezi výkonem a odměnou) postupem času ztrácejí svůj stimulační 

účinek. 

Odměňování založené na individuálním výkonu je možné použít, jsou-li splněny 

následující podmínky: 

• musí být možné měřit práci u každého jedince; to je obvykle snadnější 

u manuální a opakující se práce, kdy jednotlivé operace netrvají příliš dlouho,  

• pracovní tempo musí být spíše pod přímou kontrolou pracovníka, než aby mu 

bylo vnucováno strojem nebo technologickým procesem,  

• musí být zabezpečena plynulost a rovnoměrnost práce, organizace práce musí 

být taková, aby pracovník neztrácel čas cizím zaviněním,  

• pracovní postupy, materiál, stroje a další zařízení by se neměly příliš často 

měnit, aby nebylo nutné měnit často tarify a normy a aby se pracovník nemusel 

často adaptovat na jinou práci. 

Odměňování založené na skupinovém výkonu se obvykle používá v případech, kdy je 

obtížné nebo nemožné stanovit podíl jednotlivce na výkonu (výsledcích), nebo 

v případech, kdy je třeba přimět skupinu pracovníků, aby pracovali jako tým. Je přitom 

třeba mít na paměti, že: 

• skupinové odměňování bude asi vhodnější tam, kde skupina tvoří přirozenou 

jednotku, jejíž pracovníci vykonávají podobné nebo navzájem se doplňující 

pracovní úkoly,  
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• členové skupiny by měli být výkonově srovnatelní, protože by mohlo vyvolávat 

konflikty, kdyby někteří z členů skupiny odváděli příliš podprůměrný, nebo zase 

příliš nadprůměrný výkon,  

• skupina by měla mít přiměřenou velikost; motivační efekt skupinového 

odměňování klesá s růstem velikosti skupiny, protože jednotliví pracovníci jsou 

stále méně schopni rozpoznat vztah mezi svým výkonem a výší či změnami 

svého výdělku. 

Řada spíše malých firem ve světě odměňuje své pracovníky na základě výkonu celé 

firmy, na základě hospodářských výsledků dosažených firmou. Zpravidla však na těchto 

výsledcích závisí jen část odměny pracovníka (jde zpravidla o pobídkovou složku 

odměny tvořící jakousi nadstavbu nad časovou mzdou či platem či některou základní 

výkonovou, pobídkovou formou). Odměna se odvozuje od různých základů.  

Může to být absolutní výše nebo přírůstek zisku, obratu, přidané hodnoty, objemu 

výroby, přírůstek produktivity, úspora nákladů apod. 

Odměňování odvozené od výkonu celé firmy má následující výhody: 

• posiluje u pracovníků pocit sounáležitosti s firmou, přispívá k tomu, aby si 

uvědomili svůj význam pro firmu a svůj příspěvek k celkovému úsilí firmy,  

• zlepšuje se klima spolupráce mezi pracovníky a majitelem či vedením firmy,  

• pracovníci mají prospěch ze zlepšování metod práce a její organizace, jsou 

podněcováni k tomu, aby navrhovali zlepšení pracovních postupů a usilovali 

o úspory nákladů,  

• pracovníci mají zájem na lepším řízení firmy a prezentováním svých připomínek 

a námětů k jeho zlepšení také častěji přispívají,  

• zavádění a provádění systému je levnější a jednodušší než v případě odměňování 

založeném na individuálním nebo skupinovém výkonu. 

Na druhé straně mezi nevýhody patří to, že: 

• přímý pobídkový vliv na jednotlivého pracovníka je velmi malý, protože vazba 

mezi individuálním úsilím a odměnou je v tomto případě poněkud nevýrazná, 
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takže je často odměna odvozená od celofiremního výkonu považována za 

součást základní mzdy či platu a její snížení v případě poklesu celofiremního 

výkonu může vzbudit dosti značnou nespokojenost,  

• odměňování odvozené od přírůstku výkonu firmy bývá méně výrazné 

u efektivnějších a dobře řízených firem, protože zlepšení je v jejich případě 

méně pravděpodobné než u firem, v nichž existuje pro zlepšení výkonu větší 

prostor,  

• systém odměňování může být pro mnohé řadové pracovníky obtížně 

srozumitelný a komplikovaný, nikoliv všichni chápou takové kategorie, jako je 

obrat, přidaná hodnota, prodej apod.,  

• změny celofiremního výkonu mohou být ovlivňovány nejen řadovými 

pracovníky, ale i kvalitou řídících pracovníků a kvalitou řízení, tržními silami, 

inflací a dalšími faktory, takže odměna tohoto druhu závisí i na faktorech, které 

pracovníci nemohou ovlivnit,  

• pokud pravidla odměňování nejsou zcela jasná a průhledná a pokud je všichni 

pracovníci firmy neakceptují, může být takový způsob odměňování (zejména 

pak diferenciace výše odměny u jednotlivých kategorií pracovníků) zdrojem 

silné nespokojenosti. 

Odměňování založené na výkonu celé firmy je možné použít, jestliže jsou splněny 

následující podmínky: 

• musí existovat vysoká míra otevřenosti a důvěry mezi vedením firmy 

a pracovníky, obě strany musejí být připraveny spolupracovat a být si vědomy 

toho, že jejich zájmy nemusejí být vždy shodné,  

• firma musí mít přesnou evidenci výroby, prodeje, nákladů, mezd a dalších 

skutečností, aby byla schopna řádně odvodit a přiměřeně rozdělit odměny podle 

kritérií, s nimiž souhlasí vedení i pracovníci,  

• musí existovat a soustavně se rozvíjet intenzivní komunikace a vzájemné 

konzultování mezi vedením firmy a pracovníky, musí být vytvořena atmosféra 

vzájemného naslouchání; bez těchto podmínek je obtížné přesvědčit pracovníky, 

aby vyvíjeli žádoucí aktivitu a projevovali aktivní zájem na hospodaření firmy, 

a odměňování založené na celofiremním výkonu pak nebude mít velký efekt. 



   

 34 

Pokud jde o jednotlivé základní výkonové (pobídkové) mzdové formy používané 

v menších firmách, pak se kromě úkolové mzdy stále více používá i podílová (provizní) 

mzda. V poslední době se objevují i pokusy o zavádění odměňování za schopnosti či 

dokonce odměňování za přínos. Většinou se však objevují tam, kde jde o náročnou, 

vysoce kvalifikovanou práci, popřípadě ve firmách, které mají zájem na vzdělávání 

a rozvoji svých pracovníků či uplatňují koncepci řízení pracovního výkonu. 

Úkolová mzda 

Je vhodná pro odměňování dělnické práce. Pracovník je placen určitou částkou za 

každou jednotku práce, kterou odvede. Odměna za jednotku práce je obvykle založena 

na tom, co je považováno za spravedlivou odměnu pro průměrného pracovníka 

s přihlédnutím k situaci na trhu práce, k úrovni odměňování v zemi, v regionu, 

v odvětví či v organizacích konkurujících firmě na trhu práce, k životním nákladům, 

k životnímu způsobu atd. V tomto případě se jedná o úkolovou mzdu s rovnoměrným 

průběhem závislosti mzdy na výkonu. 

Lze však použít i úkolovou mzdu s diferencovaným průběhem závislosti mzdy na 

výkonu. V tom případě je stanovena jedna sazba za kus pro všechny přijatelné kusy až 

do určité normy či stanoveného množství. Jestliže vyrobené množství překročí 

stanovenou mez (normu výkonu), používá se vyšší sazba za vyrobený kus. Lze také 

penalizovat nedostatečné plnění normy výkonu, ale příliš často se to nepoužívá. 

Úkolová mzda (zpravidla s rovnoměrným průběhem závislosti odměny na výkonu) se 

uplatňuje i při odměňování skupiny pracovníků. V případě skupinové (kolektivní) 

úkolové mzdy existuje řada variant, např. vykonává-li skupina dělníků se stejnorodou 

kvalifikační strukturou současně stejnou pracovní operaci, používá se tzv. operační 

kolektivní úkolová mzda, vykonává-li skupina dělníků s různorodou kvalifikační 

strukturou komplex rozdílných na sebe navazujících pracovních operací směřujících 

k vyrobení nějakého funkčního celku, používá se tzv. akordní úkolová mzda. 

Pro rozdělování skupinové úkolové mzdy mohou být stanovena určitá pravidla 

(výhodné je, stanovují-li tato pravidla alespoň do určité míry členové skupiny), ale 
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pravomoc k rozhodování může být také delegována na vedoucího skupiny. Druhá 

možnost může vyvolávat ve skupině určité napětí. 

Výhodami a nevýhodami úkolové mzdy jsme se v podstatě zabývali v předchozí části 

této kapitoly. 

Podílová (provizní) mzda 

Uplatňuje se v obchodních činnostech či v některých službách. Odměna pracovníka je 

zcela nebo zčásti závislá na prodaném množství nebo poskytnutých službách. V prvním 

případě jde o přímou podílovou mzdu, ve druhém případě má pracovník garantovaný 

základní plat a k němu dostává provizi za prodané množství nebo poskytnuté služby 

(podílová mzda s garantovaným základem). 

Variantou je tzv. zálohovaná podílová (provizní) mzda. Pracovník dostává měsíční 

zálohu, která je pak odečtena od jeho provize. Varianta je vhodná zejména pro 

pracovníky, jejichž prodej má výrazné meziměsíční či sezónní výkyvy. 

Výhodou podílové mzdy je přímý vztah odměny k výkonu. U přímé a zálohované 

podílové mzdy pracovník ví, že když nebude podávat výkon, nebude placen. 

Nevýhodou je, že ji mohou ovlivnit faktory, které pracovník nemá pod kontrolou, např. 

výrobek, který prodává, je náhle nahrazen lepším a levnějším konkurenčním výrobkem, 

změní se hospodářské situace, počasí, či preference zákazníků, prodej ovlivní testy 

kvality uveřejněné v tisku atd. 

V poslední době se ve firmách, které používají k odměňování svých (alespoň některých) 

pracovníků podílovou (provizní) mzdu nebo nějakou její obdobu, začíná objevovat 

něco, co poškozuje tyto pracovníky a zhoršuje jejich vztah k zaměstnavateli. Prodejci 

odměňovaní provizí (ať už prodávají nějaké zboží nebo službu – například pojištění) 

jsou svými zaměstnavateli nebo organizacemi, pro něž pracují na základě jiného druhu 

smlouvy, nuceni kupovat ze svého drobné dárky a pozornosti pro své zákazníky a v řadě 

případů jejich zaměstnavatelé stanovují, jaké množství těchto předmětů mají v určitém 

období odebrat. Některé firmy se tak snaží přenášet část svých nákladů určených na 

zvyšování atraktivity jejich zboží nebo služeb na prodejce, a to pod záminkou, že 
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prodejce, který poskytuje takové pozornosti svým zákazníkům, vlastně investuje do 

svého vyššího výdělku. Je otázkou, do jaké míry je to legální, ale rozhodně to není 

etický postup. 

V poslední době se v malých a středních firmách začínají (především v zahraničí) 

uplatňovat také další zásluhové mzdové formy. Jsou to mzdy a platy za očekávané 

výsledky práce a mzdy, platy za schopnosti (nejčastěji za znalosti a dovednosti) a mzdy 

a platy za přínos.[7] 

 

 

Graf č.1: Úroveň mezd v ČR za rok 2007 
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 3. 2. 11. Druhy nefinanční odměny 

 

Nejčastější formy motivace zaměstnanců jsou peněžního charakteru. Jedná se o různé 

příspěvky či předměty, které stojí firmu peníze. Ne každá motivace zaměstnance však 

musí stát podnikatele větší finanční obnos. Následující formy odměňování jsou sice  

Můžeme zvolit následujícími způsoby, které vám mohou pomoci motivovat 

zaměstnance k lepšímu výkonu či loajálnímu přístupu. 

  

Nadstandardní dovolená  

Tento typ nepeněžního benefitu ocení především mladí zaměstnanci nebo rodičové 

malých dětí. Firma totiž může rozšířit zákonem daný nárok na dovolenou o další dny či 

týdny. Horní hranice je prakticky neomezená, proto si můžete zvolit nadstandardní 

dovolenou podle vašich představ. Většinou zahraniční firmy lákají kvalitní zaměstnance 

na 5-ti týdenní dovolenou, která je zaměstnanci velmi ceněná. 

 

Volno pro zařizování nebo pro léčení 

V praxi jde o často využívanou „další dovolenou“, účelově zaměřenou především na 

zařizování soukromých potřeb a povinností zaměstnanců. Vychází se z přesvědčení, že 

pracovníci by měli efektivně využít pracovní dobu a neztrácet čas návštěvami lékařů, 

úřadů nebo jiných povinností, které jsou potřeba zařídit v dopoledních hodinách.  

Proto je pro firmu výhodnější předejít podobnému rozkouskovávání pracovní doby 

koncentrací zmíněných činností do jednoho volitelného dne. Zaměstnanec pak může 

například jeden den v měsíci využít pro soukromé zařizování bez toho, aby firma 

kontrolovala skutečný důvod absence nebo aby se mu tento den odečítal z dovolené.  
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Pružná pracovní doba 

Také tuto možnost chápe řada pracovníků jako velkou výhodu. Význam má zejména 

tam, kde záleží na odvedeném výkonu (výsledku) a nikoliv na tom, že zaměstnanec 

musí být po jistou dobu fyzicky přítomen na určitém místě. Záleží pak jen na něm, 

jak si svých 40 hodin týdně odpracuje.  

Některé společnosti nabízí zaměstnancům dobrovolný příchod v rozmezí např. od 6 do 

8 hodin, kdy je povinná denní pracovní doba 6 hodin. Zbylé dvě hodiny si může 

zaměstnanec poskládat tak, jak mu to vyhovuje. Někdy tak může odejít dřív, jindy 

pracuje déle. 

 

Práce z domova  

Čím dál tím více zaměstnání lze plně nebo částečně vykonávat z domova. Díky vývoji 

komunikačních technologií může mít pracovník u sebe v bytě stejné podmínky 

(například počítač s internetem, telefon a podobně) jako v zaměstnání.  

 

Firma tímto způsobem nabízí zaměstnanci benefity a také ušetří za náklady na 

energie, nájem kanceláří a za další výdaje spojené s každodenním pobytem 

zaměstnance v prostorách firmy.  

Práce doma je pro řadu zaměstnanců efektivnější, protože umožňuje lepší rozvržení 

pracovní doby a často i soustředěnější výkon než v místnosti plné dalších kolegů. Často 

je tento způsob práce využíván ženami na mateřské dovolené nebo krátce po mateřské 

dovolené, kdy se musí starat o malé děti.  

Mezi ostatní nefinanční formy odměňování můžeme uvést:  

• pozvání na slavnostní oběd nebo večeři, 

• pověřování významnými pracovními úkoly, 

• pověřování vedením lidí, 

• pověřování úkoly školitele nových pracovníků, 

• rozmanitá a zajímavá práce, 

• dobré a přátelské vztahy na pracovišti, 
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• příjemný styl vedení lidí v podniku, 

• vytváření příznivějších pracovních podmínek, zejména podmínek prestižního 

charakteru (např. přidělení samostatné kanceláře, přidělení počítače, přímého 

telefonního čísla, koberec místo linolea apod.) a jistě bychom našli mnohé jiné 

formy odměny. 

 

Toto řešení však samozřejmě vyžaduje vedoucího schopného posuzovat práci podle 

kvality výsledku, a nikoliv podle fyzické přítomnosti. Nejvhodnější je zavést 

týdenní porady, kde se stanoví úkoly na nadcházející týden a zároveň se provádí 

kontrola předcházejících povinností.[8] 

3. 3. Motivace 

3. 3. 1. Pohyblivá složka platu – produktivitu práce 

 

V současné době se často hovoří o motivaci zaměstnanců, většinou se spojuje s 

firemními benefity jako jsou stravenky, volnočasové kupony či volná pracovní doba. 

Většina výrobních i jiných firem však používá jako motivaci pohyblivou složku platu. 

Tento způsob motivování zaměstnanců má mnohem delší tradici než benefity, ale 

většina firem ho spíše využívá jako nástroj trestu proti nepřizpůsobivým pracovníkům. 

 

Složení platu 

 

Většina výrobních firem platí své zaměstnance mzdou, která se skládá ze dvou na sobě 

nezávislých finančních částkách. První a hlavní částí je základní mzda, která je fixní 

tedy neměnná. Druhou složkou jsou prémie. Tyto prémie jsou variabilní a většinou se 

odvíjí od hospodářského výsledku firmy. Proto slouží jako motivátor k lepšímu výkonu.  

Důležitý pro motivaci zaměstnance je nejen částka prémie, ale také poměr mezi oběma 

složkami platu. Lidé mají rádi jistotu, proto je pro ně lepší, když větší část platu tvoří 

základní mzda a prémie jsou jen její nadstavba. Pokud je ale základní mzda příliš velká 

a prémie jsou jen malá částka, není to už příliš motivující. Proto je důležité stanovit 

poměr mezi jednotlivými složkami platu tak, aby to zaměstnance motivovalo co nejvíce.  
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Nejčastěji se používá poměr 70:30, kdy 70% platu tvoří základní mzda a 30% prémie. 

Pokud zvyšujete zaměstnanci plat, měli byste tento poměr zachovat. Pokud se prémie 

dostanou ke 20 až 10% z platu, jejich motivace je téměř nulová. Některé firmy jsou 

odvážnější a využívají i poměru 50:50, což není vůbec na škodu. Pro některé firmy to 

může být přínosné, záleží na tom, jakou firmu vlastníte a jaké máte zaměstnance. Pokud 

s prémiemi chcete teprve začít, je lepší použít méně odvážný přístup. 

 

3. 3. 2. Psychologická funkce prémie 

 

Důležitou funkcí prémiové složky platu je její psychologická funkce. V některých 

podnicích je tento faktor spíše zdeformovaný, protože se tato složka platu používá jako 

pojistka proti nepřizpůsobivým zaměstnancům. Prémie bývají stanoveny jako fixní 

částka, kterou zaměstnanec obdrží až po splnění určitých kritérií. Pokud nesplní kritéria, 

je potrestán a prémie jsou mu odebrány. Pokud slouží prémie spíše jako trest, vytváří 

negativní postoj pracovníků k práci. 

 

Aby plnila prémiová složka platu svou motivační funkci, měly by být prémie 

cílové. Jedná se především o formu pozitivní prezentace. Prémie by měly být 

nastaveny tak, že pokud pracovníci dosáhnou určité hodnoty v daném kritériu, 

získá jako odměnu za dosažení tohoto cíle prémie. Výhodou tohoto kladného postoje 

jsou jeho pozitivní myšlenky, a neomezená výše prémií. Prémiová složka platu netvoří 

tedy strop jako v prvním případě, ale jeho neomezená výše je odměna pro dobře 

pracujícího zaměstnance. 

 

3. 3. 3. Jak stanovit výši a strukturu prémií 

Nejprve si musíme ujasnit, čeho chceme touto motivační složkou platu dosáhnout. 

Důležité je také promyslet, jakou formou budeme vše zaměstnancům prezentovat. 

Pracovník musí znát, co se od něj očekává, aby se těmto požadavkům mohl přizpůsobit. 

Také musí vědět, jakým způsobem ovlivňuje jeho práce ostatní a jak přispívá do 

celkových výsledků podniku.  
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Při stanovování prémií je základ, že nesmí mít svůj strop. Prémiová složka má odrážet 

přínos jednotlivce do celkového výsledku pracovní skupiny, provozu či podniku. Slouží 

tedy jako odměna za individuální přínos každého zaměstnance do výsledků podniku a 

není nárokovatelnou složkou. 

Při stanovení struktury prémií musíme rozhodnout, jestli dámě přednost individuálnímu 

přístupu ke každému zaměstnanci nebo týmové spolupráci. Musíme si vybrat, zda je pro 

nás důležitější výkon jednotlivce nebo týmu. Nejvhodnější alternativou je kombinace 

obou způsobů. 

Pro nejlepší výkon celého týmu je zapotřebí nejlepší výkon každého jednotlivce. 

Zaměstnanci by proto neměli být odměňováni pouze na základě svých výsledků, ale na 

základě výsledku celého týmu. Z toho vyplývá, že nejprve bychom měli hodnotit 

úspěch týmu a pak by mělo nastat hodnocení jednotlivce, jakým výkonem přispěl 

dotyčný zaměstnanec k úspěchu podniku. 

Výsledek úspěchu může být vztažen k různé veličině, nejvhodnější je vzájemná 

kombinace několika kritérií. Jednotlivce i tým můžeme hodnotit podle stejných nebo 

různých kritérií, důležité je,a by váha kritérií byla pro všechny zaměstnance v týmu 

stejná. Aby se mohl zaměstnanec v dalším období zlepšit a zapracovat na sobě, musí 

vědět, co dělá špatně a kde se může v následujícím období zlepšit. 

Jako kritéria hodnocení můžete stanovit následující faktory: 

• Výkon 

• Kvalita  

• Plnění termínů 

• Hospodárnost 

• Bezpečnost při práci 

• Flexibilita 

• Docházka 
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Celý systém hodnotících kritérií a vah jednotlivých stupňů musí být nastaven tak, aby se 

každému zaměstnanci na jednotlivých pozicích vyplatilo směřovat svou práci pro 

potřeby týmu. Lze toho dosáhnou např. tak, že tým je odměňován z 80% podle výkonu, 

avšak jednotlivec ze 60% podle kvality.[9] 

3. 3. 4. Kvalitní prémiový systém 

Aby jste vytvořili kvalitní systém prémií, musíte dokonale zpracovávat data, které 

slouží ke tvorbě prémiového systému. Musíte vycházet z vysledovaných časů 

jednotlivých operací a z jejich vzájemné propojenosti. Můžete využít i zkušební doby na 

několik měsíců, po které systém může poupravit a teprve po tom vejít v platnost. 

 

Do celého systému prémií musí být zakomponovány dvě důležité funkce. První je 

progresivní způsob odměňování a druhou tvoří postupně se zvyšující norma, která 

sleduje určitý cíl.  

Při progresivním způsobu odměňování, který se týká např. výkonu, kvality, 

hospodárnosti, dodržování termínů či jiného kritéria, se prosazuje jeho psychologická 

výhoda. Každý pracovník si sám dokáže spočítat, co je pro něho nejvýhodnější. Kdy při 

určitém zvýšení daného kritéria se jeho odměna zvýší víc, než tomu bylo v předchozí 

části. Zaměstnanec má tak možnost daleko více ovlivnit výši své motivační složky. 

Výkon zaměstnanců se tak podstatně zvýší.  

3. 4. Pracovní motivace 

 

Pracovní motivace a zvyšování úrovně výkonu 

Motivace je hybným prostředkem ve všech činnostech lidí. Motivovat je možné 

způsobem kladného povzbuzování nebo také způsobem negativního ovlivňování. Pokud 

motivujeme pomocí kladného způsobu, lze očekávat vyšší motivaci lidí, s čímž souvisí 

vyšší zájem o vykonávanou činnost a kladné vyhlídky do budoucna. Na druhé straně 

negativní motivování spíš odrazuje od dalšího vykonávání dané činnosti a nechuť 

začínat podobnou činnost v budoucnu. 
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Každý pracovník zpravidla od svého zaměstnání něco očekává, má určité představy o 

tom, čeho chce dosáhnout, aby byl spokojen. A pro dosažení těchto cílů je ochoten 

dobře a spolehlivě pracovat. Jeden doufá, že bude nadprůměrně placen, jiný očekává 

zajímavou práci, další zase perspektivu rychlého postupu atd. V každém případě platí, 

že většinou – bezděčně – uzavíráme se svým podnikem, firmou jakousi neformální 

smlouvu. To, jak se plní, má výrazný vliv na motivaci 

 

3. 5. Zaměstnanecké benefity  

 

Zavádění zaměstnaneckých benefitů se v dnešní době hojně využívá a je stále 

rozšířenější. Není totiž v dnešní hektické době jednoduché udržet si kvalitní 

zaměstnance. Jste-li schopni nabídnout lepší benefity než konkurence, máte vyhráno. 

• Prvním důvodem poskytování zaměstnaneckých benefitů je snaha udržet si 

kvalitní zaměstnance. Jednak by mohli přejít ke konkurenci, ale také hledání jejich 

náhradníků je finančně i časově náročné. 

• Druhým důvodem je spokojenost zaměstnanců, která vede k větší motivaci, 

pocitu sounáležitosti s firmou a také k lepšímu výkonu. Spokojený zaměstnanec nejen 

lépe a více pracuje, ale také vytváří ve firmě dobrou atmosféru a nechce odejít ke 

konkurenci. 

 

Zaměstnanecké benefity neslouží jen k motivaci pracovníků. V mnoha případech jsou 

výhodné i pro zaměstnavatele, protože nemusí odvádět daň z přijmu či odvody na 

sociální a zdravotní pojištění. 

 

Výhody benefitů pro zaměstnavatele 

 

A) Daňové hledisko 

Často se z těchto benefitů neodvádí daň z příjmu ani odvody sociálního a zdravotního 

pojištění. Proto nestojí odměňování zaměstnavatele tolik peněz, přínosná hodnota pro 

zaměstnance má mnohem vyšší cenu. 
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B)Praktický p řínos 

Pokud budou pracovníci často chodit do posilovny, do bazénu nebo když mají více času 

na odpočinek, jsou pak zdravější a firma nedoplácí na jejich absenci. Nedochází tak ke 

starostem, jak nemocného pracovníka nahradit, kde sehnat brigádníka nebo v případě 

využití vlastních zdrojů, nedochází k jejich přetěžování. 

Výhodné je také například i zajištění závodního stravování. Dojde ke zkrácení doby 

cesty na oběd a nedochází tak ke zbytečným prostojům, které si pak zaměstnanci musí 

většinou nahrazovat prodloužením pracovní doby. 

C) Budování dobrého jména firmy 

Spokojení zaměstnanci dělají firmě dobrou reklamu, získáte tak snadněji nové klienty či 

kvalitní zaměstnance. Také vaše značka se bude lépe rozšiřovat. Je stará známá věc, že 

lidé si předávají dobré zkušenosti, možná pomalu ale spolehlivě.[10] 

 

3. 6. Firemní kultura  

 

Firemní kultura je zásobárnou norem, psaných i nepsaných pravidel, podle kterých 

určujeme, co je dobré a žádoucí a co je špatné. Jde o soubor sdílených a vzájemně ze 

sebe vycházejících pravidel a norem, které jsou východiskem pro myšlení, uvažování a 

řešení problémů v organizaci. Ne vždy jsou však tato kritéria uvědomována a někdy 

mohou být i v rozporu s tím, co je vyhlášeno oficiálně.  

Tato pravidla by měla být důležitým vodítkem v rozhodování, která firma je pro 

konkrétního jedince vhodná a zásadně ovlivňuje fakt, zda se pracovník bude cítit v 

organizaci příjemně. Nejlépe lze samozřejmě typ firemní kultury zjistit sledováním a 

dobrou znalostí organizace, velmi vhodným vodítkem jsou tedy pracovníci, kteří s 

danou firmou mají zkušenost. Určité informace lze také vyčíst z pracovního pohovoru 

podle toho, které vlastnosti firma u uchazečů požaduje a které pokládá za důležité a 

klíčové. A někdy je nejjednodušší se na firemní kulturu zeptat u přijímacího řízení. 

Pokud nedostanete jasnou odpověď, alespoň ukážete svou orientaci v tematice. Firemní 
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kultura se odvíjí zejména z velikosti organizace a z toho, v jak stabilním prostředí se 

organizace pohybuje. Jiná kultura bude u velikých firem se stabilním postavení na trhu 

a jiná u malých progresivních firem. V rámci jedné organizace se může vyskytovat 

několik firemních kultur, zpravidla oddělených jednotlivými pracovišti.  

 

Podnikovou kulturu je možné charakterizovat jako způsob vykonávání práce a 

zacházení s lidmi. Proto bývá zvykem, že zaměstnavatelé si vybírají nové lidi tak, aby 

do firmy zapadli. Nebo se firma snaží vychovat si své lidi v jednotném vizuálním stylu. 

 

Ve světě neexistuje univerzální firemní kultura, která by vyhovovala každému. To je 

také důvod, proč se při výběru zaměstnání řídí uchazeči také podle firemní kultury. 

Zvláště ceněnou hodnotou je osobní svoboda, člověk je iniciativní a má chuť se 

seberealizovat. Styl práce a dodržování dle jeho mínění banálních a nesmyslných 

psaných i nepsaných pravidel, dokáže otrávit natolik, že místo lidé opouští ještě ve 

zkušební době. 

 

Zacházení s firemní kulturou se může stát velmi mocným nástrojem pracovní motivace, 

který může mít vliv i na úspěch či neúspěch společnosti. Správným uplatňováním 

firemní kultury lze snížit fluktuaci a zvýšit efektivitu.  

 

Pokud organizace vědomě a cíleně formují svou firemní kulturu i marketing, mohou 

dosáhnout značné konkurenční výhody. Výzkumy prokázaly, že výkonné organizace se 

vyznačují dynamickou kulturou s charakterem učící se firmy, s orientací zaměřenou na 

zákazníky, zaměstnance a další externí zainteresované skupiny.  

 

Silná organizační struktura může být ale i brzdou v rozvoji firmy. Pokud se firemní 

kultura orientuje na minulost, tedy na zavedené a fungující normy, zvyky a rituály, je 

velmi těžké pokusit se o změnu.  
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Firemní kultura dává firmě identitu. Její žádoucí aspekty pak můžeme prezentovat 

pomocí marketingové komunikace. Zároveň však komunikační aktivity firmy směrující 

k veřejnosti působí i na zaměstnance a jejich vnímání. Tak může marketingová 

komunikace posílit třeba hrdost zaměstnanců na příslušnost k firmě, což eventuálně 

povede i k posunu u firemní kultury. 

 

Důležité tedy je, aby firemní kultura a marketingová komunikace na sebe vzájemně 

příznivě působily a byly ve shodě. 

 

Proces budování vhodné firemní kultury je dlouhodobý, stejně jako budování dobrého 

jména a žádoucí pozice značky u zákazníka. Důležitá je schopnost přizpůsobovat se 

proměnlivým potřebám trhu a klientů. Organizační struktura musí být jasná a souvislá, 

pokud není, pak má každý zaměstnanec jiné představy o společnosti, její značce a 

hodnotách. To má vliv na marketingovou komunikaci firmy, která je málo 

přesvědčivá.[11] 

 

 

V zásadě lze rozdělit firemní kulturu následovn ě:  

1. Kultura ostrých hochů 

– V těchto organizacích se zaměřují zejména na individuální výkon, požadavky jsou 

vysoké a pracovník je tak dobrý, jak dobrý je jeho poslední výkon. Chyba je na 

takových místech velmi vážným prohřeškem a není promíjena, kariéra proto může mít 

podobu rychlého postupu, ale také může skončit rychlým pádem. Soukromé problémy 

se ve firmě neřeší, rozhodující je výkon.  

2. Kultura p řátelských experimentů  

– Pro tuto kulturu je charakteristická týmová práce a důležitý je zejména nápad, o které 

není na takových místech nouze. Dalším důležitým bodem je dobrá komunikace mezi 

jednotlivými členy vládne převážně příjemná atmosféra sdílení nápadů i emocí. 

Kolektiv drží pohromadě a práce je rychlá a produktivní.  
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3. Kultura jízdy na jistotu  

– Stejně jako první typ kultury i v těchto organizacích je důležitý výkon, rozdílem je to, 

že se pracovníci nesmí dopustit chyby i za cenu značného zpomalení produktivity. Vše 

se pečlivě plánuje a postup je rozvážný, včetně kariérního postupu. To pomáhá 

překonávat rizika a nejistoty vzniklé v procesu rozhodování.  

4. Kultura mašliček  

– Ta je typická pro organizace, které působí v stabilním a málo konkurenčním prostředí. 

Je plná formalit a důraz je kladen na pečlivost a přípravu, stejně jako na přesnost a 

správnost postupu. Velmi důležité je postavení jednotlivých pracovníků, slovo starších 

má svou váhu.  

Prostředí firemní kultury utváří několik základních faktorů.  

Patří mezi ně pojetí důvěry. Nejde jen o důvěryhodnost samotné firmy, ale také o 

důvěru mezi jednotlivými pracovníky. Dobře je tento jev vidět na vztahu nadřízený – 

podřízený. Jde o to, zda šéf svým zaměstnancům důvěřuje, zda je schopen na ně 

delegovat jednotlivé pravomoci, či zda a jakým způsobem je kontroluje.  

To souvisí také s rozdělením moci v organizaci, zejména v tom, jak je moc chápána. 

Ta může mít podobu trestu, odpovědnosti nebo třeba závazku. Velkou roli hraje pojetí 

důvěry a moci také v reakcích na nejistoty, které se objeví ať už vně nebo uvnitř firmy. 

Buď se takovým situacím vyhýbají a snaží se nejistoty a konflikty oddálit nebo jim 

aktivně čelí.  

Dalším aspektem je sdílení vizí a hodnot a jejich rozprostření ve firemním prostředí. 

Neméně důležité je i firemní logo, které také patří k firemní kultuře. Podle loga se dá 

odhadnout, jestli společnost sází např. na jednoduchost nebo na komplikovaný 

systém.[12] 
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ANALÝZA SOU ČASNÉHO STAVU 

Každá obchodní společnost je originál a na světě se nenajde nikdy úplně stejná 

společnost, která by byla s jinou firmou zcela totožná. Existují samozřejmě různé firmy, 

které se tváří a chovají jako jeden článek řetězce( např. McDonald s), ale tyto řetězce se 

odlišují jednou zvláštností a tou jsou lidé – její zaměstnanci, spolupracovníci a ti jsou 

tím vyjímečným, čím se liší od ostatních společností stejného zaměření. Lidé jsou tou 

nejlepší zbraní, kterou můžeme útočit proti konkurenci na trhu.  

V této kapitole nastíním součastný stav, který panuje ve firmě, popíši  

• charakter firmy a její vznik 

• představím činnost společnosti a její zaměření  

• popíši chod obchodního oddělení 

• nastíním funkci obchodního plánu  

• obchodní případ  

• stávající motivační faktory ve firmě 

• celkový souhrn analýzy současného stavu  

4. 1. Charakteristika firmy   

Základní údaje o společnosti OLTERM&TD Olomouc, a.s 

 

            Společnost Olterm&TD Olomouc, a.s. vznikla v roce 1994, kdy po 

privatizaci byly rozděleny její dvě hlavní činnosti a vznikly dvě na sobě 

nezávislé akciové společnosti. Ta naše dostala do vínku zajišťování služeb 

v oblasti tepelné pohody pro obyvatele města. Za tímto účelem Město Olomouc 

založilo naši akciovou společnost,ve které bylo 100% vlastníkem a veškerý 

majetek, se kterým společnost hospodaří, zůstal v majetku města. Od roku 1997 

Město společnosti pronajalo Plavecký stadion  a rozšířilo tak služby pro 

obyvatelstvo o sportovní činnosti. V roce 1999 přistoupil do firmy zahraniční 

vlastník a Město mu prodalo 34% svého podílu. Toto obchodní rozdělení trvá 

doposud. Společnost se tak stala členem velké nadnárodní skupiny s řadou 
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divizí a třemi společnostmi. Od doby svého vzniku prošla společnost řadou 

změn, vylepšení, rozšíření služeb, obnovou majetku a vybudovala nové 

investice. Změny se dotkly i personálního složení a od roku 2000 se stav 

pracovníků ustálil na počtu 94.  

 

 

Graf č. 2 Schéma vedení společnosti Olterm&TD Olomouc, a.s. 

 

 

Společnost Olterm&TD Olomouc, a.s. je dle schéma rozdělen na 4 samostatné 

úseky, ale jakýmsi nepsaným pravidlem je ve skutečnosti rozdělena na 2 velký 

úseky, kdy jedním úsekem je oddělení obchodní a druhým úsek je oddělení 

technické. Obě oddělení patří sice do jedné firmy, ale někdy je stav zcela jiný, 

protože každé oddělení má svého ředitele, který zodpovídá za svůj úsek. 

Problémy vyvstávají tehdy, když oddělení technické chce realizovat předem 

známý obchodní případ v určitém čase, ale obchodní případ není ještě zcela 

dotažen mezi zákazníkem a obchodním oddělením. Tím vyvstává časový 

nesoulad mezi částí obchodní a samotnou technickou realizací. 

 

 

Ředitel společnosti 

Ředitel technického 
úseku 

Ředitel 
obchodního úseku 

Ředitel finančního 
úseku  

Vedoucí jednotlivých 
lokalit 

operátoři zdrojů 

Projekt manageři  Účtárna  Personalistika  

Plavecký bazén 
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 4. 2. Činnost společnosti  

 

Mezi hlavní oblast podnikání společnosti Olterm&TD Olomouc, a.s. patří  

• výroba, rozvod a prodej tepla a TUV   

• výstavbu a provozování tepelných zařízení na klíč   

• provozování technických zařízení budov i celých areálů   

• provozování tepelných zařízení všech druhů včetně garance   

• opravy a provozování tepelných zařízení  metodami EPC    

• facility management - úplná i částečná garance   

• činnost organizačních a ekonomických poradců 

• správa nemovitostí 

• provozování tělovýchovných zařízení (krytý byzén, sauna, plavání batolat) 

• ubytovací služby 

• projektovou a inženýrskou činnost ve výstavbě   

• investorská činnost 

Společnost Olterm&TD Olomouc, a.s. podniká v oblasti teplárenství( výroba, prodej a 

dodávky) tepelné energie. Pokud shrneme činnost společnosti, kdy firma převzala po 

bývalé státní teplárně velkou část teplovodních rozvodů, které provozujeme a 

modernizujeme, kdy tyty modernizace se týkají nejen tepelné sítě, ale také koncových 

zařízení pro zákazníky( bytové , nebytové domy, úřady, instituce), ale také všem 

potenciálním odběratelům, kteří se nachází v blízkosti horkovodního sítě a je možno 

případného nového zákazníka na předmětné horkovodní potrubí napojit. Pokud nejsou 

komplikace s připojením, je zákazníkovi instalováno koncové zařízení( tzv.objektová 

předávací stanice - OPS), která představuje samostatné zařízení, které je určeno pouze 

pro koncového odběratele. Tímto koncovým odběratelem může být bytový dům, firmy, 

obchodní a výrobní společnosti, výrobní závody, úřady a všichni větší odběratelé, 

kterým je možno instalovat zpravidla do sklepních nebo přízemních prostor objektovou 

předávací stanici, která bude dodávat tepelnou energii( teplou vodu a teplou užitkovou 

vodu) do objektu. 
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Pokusím se nastínit situaci bytového domu, který bude přecházet z centrálního 

zásobování tepelnou energií na zásobování objektové.  

Tato změna způsobu zásobování tepelnou energií konečným spotřebitelům, přinese  

• nezávislost na ostatních odběratelích – stávající způsob zásobování 

z centrálního zdroje se řídí potřebami všech zásobovaných objektů tzn., že 

režim dodávek (doba dodávek teplé vody a topení) a parametry teplonosného 

média  se stanovují s přihlédnutím ke stavu všech objektů a sídlištních 

rozvodů. Instalace OPS umožní si samostatně rozhodovat o tom, kdy a jak 

chcete, aby bylo dodáváno teplo, o teplotě teplé vody a o tom, kdy má být 

dodávána (24 hodin denně nebo s noční odstávkou) atd. Výhod této 

nezávislosti využívají naši odběratelé z již 289 instalovaných stanic na území 

města Olomouce.  

• větší komfort – nový systém, kdy OPS umístěná v domě bude napojena na 

pult centrálního dispečinku s celodobovým provozem,  umožní odběratelům 

upravovat požadavky na topení a dodávku teplé vody podle aktuálních 

potřeb (např. přitopením v sychravých dnech, nebo naopak přerušením ve 

slunečných dnech) bez ohledu na odlišné potřeby odběratelů v jiných 

budovách, a to téměř okamžitě, což při stávajícím centrálním zásobování 

není vůbec realizovatelné. Parametry OPS lze snadno sladit s potřebami 

regulací instalovaných v domě, což zvýší energetickou hospodárnost 

provozované soustavy.  

• minimální nároky na prostot  - OPS je navržena k instalaci přímo do 

společných prostor domu, kde se již nachází stávající tepelné rozvody a 

měřící uzel. Stanice je kompaktního provedení a zabírá tak jen malý prostor. 

OPS splňuje náročné požadavky legislativy z hlediska bezpečnosti, 

elektromagnetické kompatibility i hlučnosti. Není tak zdrojem nežádoucích 

záření či hluku, kdy o měření hlučnosti jsou v rámci kolaudačního řízení 

prováděna měření pro Krajskou hygienickou stanici. I v případě, že by se 

kdykoli po instalaci zařízení zjistily nežádoucí provozní vlivy (např. 

v důsledku projevení se konstrukční vady Vaší budovy),naše společnost je 

připravena provést nadstandardní úkony kompenzující takovou vadu budovy.  
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• větší spolehlivost dodávek a bezpečí –nové horkovodní rozvody vedoucí 

v předizolovaném potrubí jsou garancí dlouhodobé spolehlivosti systému a 

hospodárnosti dodávek. Přínosem je nesporně také 24-hodinový dohled nad 

OPS instalovanou ve domu odběratele, kdy on-line propojení s tepelným 

dispečinkem umožňuje okamžité zjištění případné poruchy na zařízení a 

přijetí příslušných opatření, čímž nejenže zvyšujeme spolehlivost dodávek, 

ale chráníme i Váš majetek např. v případě úniku topné vody.  

• průhlednost nákladů na dodávku teplé užitkové vody – v současnosti je 

odběratelům fakturována dodávka tepla pro vytápění dle údajů měření 

instalovaného na patě objektu a dodávka teplé užitkové vody je dle 

legislativy vypočítávána poměrovým způsobem z měření instalovaného na 

centrální stanici, kdy část dodávky je vypočítána dle poměru podlahových 

ploch a část dle údajů vodoměrů teplé užitkové vody získaných od všech 

odběratelů v celé lokalitě. Poměrový způsob s ohledem na skutečnosti 

vstupující do výpočtu a možnosti jejich verifikace tak nikdy není garancí 

zcela objektivního rozdělení nákladů mezi jednotlivé odběratele. Po instalaci 

OPS příprava teplé užitkové vody bude probíhat přímo v objektu odběratele 

a fakturace bude probíhat na základě instalovaného měření ve Vaší OPS. 

Zákazník Zaplatí tak jen to, co skutečně odeberete. 

• financování investice – naše současná nabídka předpokládá 100 % 

financovaní celého záměru, kdy budeme hradit veškeré náklady na výstavbu 

horkovodní sítě a OPS v domech a po celou dobu smluvního vztahu budeme 

nositeli nákladů na provoz, údržbu, opravy a případnou modernizaci 

předmětných zařízení bez jakýchkoli finančních požadavků na Vaši stranu.  

• jistotu trvalosti a kontinuity dodávek  – nabízíme odběratelům dlouhodobý 

vztah na dobu 15 let, kdy po uplynutí této doby nabízíme standardně přechod 

smluvního vztahu na dobu neurčitou s 6 měsíční výpovědní dobou. V 

případě přání odběratele lze dobu určitou prodloužit na více let. Naše 

společnost jako státem licencovaný subjekt v oblasti dodávek tepelné energie 

je garancí kontinuity dodávek. V případě, že by společnost OLTERM&TD 

Olomouc, a.s nebyla schopna plnit své závazky z titulu dodávek, byl by 
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ustanoven Energetickým regulačním úřadem náhradní dodavatel, který by 

Vám nadále poskytoval dodávky tepelné energie.  

Naše společnost svým klientů garantuje kvalitu dodávek a proto musí mít tyto dodávky 

neustále pod kontrolou. K tomuto účelu byl vytvořen „tepelný dispečink“, který vznikl 

v roce 1992 vznikl jako centrum pro řízení topných zdrojů v majetku města Olomouce 

spravovaných akciovou společností Olterm & TD Olomouc a.s. 

Po včlenění společnosti do skupiny Dalkia probíhají další modernizace v souvislosti s 

přechodem Teplárny Olomouc na horkovodní systém vytápění. V počátcích bylo na 

tepelný dispečink připojeno 18 topných zdrojů a každý rok s postupující rekonstrukcí 

topných zdrojů se připojovali další. Tak jak se rozšiřoval počet zdrojů tepla připojených 

na dálkové řízení, měnil a rozšiřoval se i tepelný dispečink.  V současnosti je na řízení 

z tepelný dispečink připojeno 380 topných zdrojů (duben 2008) a to  připojením na 

sběrnici (kabel) nebo modemem a mikrovlnným spojem. Do správy společnosti 

Olterm&TD Olomouc, a.s. patří také městský bazén, školy a školky, kdy provoz 

podléhá zvláštnímu režimu, každá škola je unikátem. Pavilonové školy vyžadují zcela 

jiný režim provozu díky lokální regulaci než centrální budovy a velmi citlivě je třeba 

vytápět mateřské školky.  

4. 3. Popis obchodního oddělení  

Obchodní oddělení společnosti Olterm&TD Olomouc, a.s. je tvořeno 7 pracovníky, 

kteří jsou odpovědni obchodnímu řediteli. Výše uvedených 7 pracovníků je rozděleno  

mezi  jednotlivá menší oddělení, kteří podléhají obchodnímu řediteli.  

• 3 projekt managery 

• 2 pracovníky zákaznického oddělení 

• 1 pracovníka projekce 

• 1 pracovníka právního oddělení  
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Graf č.3 Schéma struktury obchodního oddělení 

 

Hlavním přísunem peněz do obchodního oddělení je už z názvu obchod, který z velké 

části leží na bedrech produkt managerů. V podniku, kde pracuji jsou veškeré obchodní 

aktivity rozděleny mezi 3 produkt managery , kteří mají, co se týče obchodních a 

profesních znalostí zhruba stejné zkušenosti.  

 

4. 4. Obchodní plán  

 

Obchodní plán představuje pro produkt managery hlavní náplň jejich působení ve firmě.  

 

Na každý rok je pro managery vypracovává plán nový, ve kterém jsou navrženy akce a 

zákazníci, které je nutno oslovit a projednat s nimi možnost nové nebo další spolupráce. 

Obchodní plán obsahuje velké množství údajů, jako je například  

• zda se jedná o klienta stávajícího či nového 

• v jakém stádiu se případ nachází 

• jaká je očekávaný termín ukončení případu a podepsání smlouvy 

• na kolik je tento obchodní případ reálný 

• jaká bude nutná investice u tohoto případu 

• a v neposlední řadě množství GJ, které je u pro zákazníka stanoveno. 

 
 

Obchodní ředitel 

 
 

Projekt manageři 

 
 

Právní oddělení 

 
 

Zákaznické oddělení  

 
 

Projektant 
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Tepelná energie se počítá v GJ a na každý dům je zhruba spočítáno, jakou spotřebu GJ 

bude konkrétní bytový dům, bytová jednotka za rok mít. 

Každý produkt manager má stanoven plán, který musí splnit a na základě splnitelnosti 

tohoto plánu je pak hodnocen. Tyto plány jsou stanoveny  

4. 5. Popis obchodního případu   

 

Každý obchodní případ je individuální a i přes možnou duplicitu nelze posuzovat druhý 

případ stejného zaměření jako identický s případem prvním.   

Pokud nebudeme brát v potaz okolnosti k získání obchodního případu, jeho papírové 

náležitosti ( zakázky) a rovnou začneme se samotnou realizací zakázky, tak bych průběh 

zakázky shrnul takto:  

1) teoretické zhodnocení případu -  na daném teoretickém řešení se podílí 

projektový manager a projektant, kteří dohromady navrhnou určité řešení, které 

by bylo pro daný případ nejvhodnější  

2) místo samé – při řešení případu je nutné, aby navržené teoretické řešení bylo 

přijatelné pro místo samé, kde bude zařízení( v našem případě kotelna) 

umístěna.  

3) projekční příprava – tato příprava následuje po předchozích dvou krocích, kdy 

se připraví pomocí projektanta realizovatelný projekt. Pokud je daný projekt 

zkonzultován s projekt managerem a ředitelem obchodního úseku, je tento 

projekt předložen zákazníkovi. V této fázi se zatím neřeší žádné obchodní 

podmínky, podmínky dodání, délka smlouvy atd., jedná se o projekční 

záležitost, na které se musí shodnout zástupci obou stran. Pokud nedojde ze 

strany zákazníka k souladu, je třeba najít náhradní variantu řešení.  

4) nabídka pro zákazníka  - v této fázi případu již obě strany našli technické řešení 

a je možno přistoupit k nabídce, ve které se popisují podmínky, za jakých bude  

smlouva o další spolupráci podepsána. Tyto podmínky zde nebudu uvádět, 

neboť nejsou předmětem této práce. 

5) reakce zákazníka  -  každý zákazník má jiné představy, za jakých podmínek chce 

uzavřít smlouvu. Zde zpravidla zákazník vrací nabídku se smlouvou zpět a 

přikládá k ní podmínky a změny, za jakých by pro něj byla smlouva přístupná. 
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6) připomínky -  tato oblast bývá v obchodní fázi nejsložitější, protože obě strany 

obchodního případu mají odlišné názory na uzavření smlouvy. V této fázi 

dochází ke spolupráci právníka společnosti, projekt managera  a protistrany, kdy 

se musí určit, které změny ve smlouvě jsou přípustné a které nikoliv 

7) smlouva – za předpokladu, že dojde ke shodě, bude podepsána smlouva, ve které 

budou shrnuty všechny podmínky, za kterých je samotná smlouva uzavřena. 

8) technický úsek -  v situaci, že je vše dohodnuto po stránce smluvní přichází na 

řadu samotná realizace prací, které si mezi sebe rozdělí technický a provozní 

úsek a samotné dílo dohodnuté ve smlouvě uvede do finální podoby.  

 

Dle podobného modelového vzoru jsou realizovány všechny případy ve firmě. 

 

4. 6. Stávající motivační faktory pro pracovníky Olterm&TD Olomouc                                     

Naše společnost si velice dobře uvědomuje, že pracovní kapitál je jedním 

z nejdůležitějších kapitálů, které společnost má k dispozici, a proto věnuje náležitou 

pozornost všem svým pracovníkům a jedním z hlavních úkolů je pracovníky 

motivovat tak, aby pro ně bylo přínosem, radostí a milou povinností ve firmě 

pracovat. K tomu se snažíme využívat různé způsoby motivace, které jsou 

podtrženy kolektivní smlouvou obsahující řadu výhod, které plynou zaměstnancům 

z příslušností k naší firmě. Společnost má stanovena pravidla pro motivaci 

zaměstnanců. Tato pravidla řeší cílové odměny, odměny z fondu vedoucího, 

mimořádné odměny a odměny za dobré nápady. Každoročně při sestavování plánu 

mzdových prostředků jsou ve společnosti stanoveny disponibilní zdroje na motivaci 

zaměstnanců.  

Cílová odměna může být přiznána jak jednotlivci, tak i pracovnímu týmu, odměna 

je poskytnuta na předem definovaný cíl nebo více cílů, odměnu navrhuje příslušný 

vedoucí pracovník, který cíl stanovil a  schvaluje ji ředitel společnosti.  

Odměnu z fondu vedoucího může ved. pracovník využít v případě konání 

mimořádného úkolu (poruchy na zdrojích, úklid, příprava akce).Mimořádné 

odměny mohou být přiznány na základě rozhodnutí ředitele společnosti za 

mimořádné pracovní úsilí. Posledním typem odměny je odměna za dobré nápady. 
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Tuto odměnu lze poskytnout všem zaměstnancům za jejich návrhy a řešení, která 

přinesou zejména úspory nákladů, zvýší spolehlivost zařízení, zlepší podmínky 

bezpečnosti a ekologie, v případě jejich přijetí a realizace. 

 

Kolektivní smlouva je společný akt, kde na jedné straně stojí zástupci odborů a na 

druhé straně zaměstnavatel. Kolektivní vyjednávání je zahajováno každý rok 

v průběhu měsíce října tak, aby ke konci roku mohla být uzavřena kolektivní 

smlouva na další období. Praxe v naší společnosti nás dovedla k tomu, že poslední 

kolektivní smlouvu máme uzavřenu na období 3 let s tím, že každoročně se 

připravuje její dodatek, který zohlední změny v legislativě, které nebyly známy 

v období, kdy se KS uzavírala. S tímto máme velice dobré zkušenosti, neboť není 

potřeba probírat veškeré výhody, práva a povinnosti, které se nemění a je dán 

prostor právě těm změnám, které jsou důležité. V KS jsou zakotveny práva a 

povinnosti smluvních stran (odborová organizace a zaměstnavatel), jejich společné 

závazky, závazky zaměstnavatele, závazky odborové organizace, povinnost 

informování o změnách, o činnosti firmy, o základních otázkách pracovních 

podmínek, o strategii firmy, o pravděpodobném vývoje zaměstnanosti aj. Dále KS 

řeší projednávání různých změn, které vyplynou z informací a je zde také uvedeno, 

v kterých případech může odborový orgán spolurozhodovat, případně k čemu musí 

dát předchozí souhlas. Odborová organizace má také vyhrazeno právo kontroly nad 

dodržování pracovně-právních předpisů, všech vnitřních předpisů a závazků, 

vyplývajících z naší KS. Zaměstnavatel také uvolňuje zástupce odborové 

organizace buď dlouhodobě nebo krátkodobě, tak, aby se mohli účastnit voleb, 

různých školení a zajišťuje bezplatné vybírání členských příspěvků srážkou ze 

mzdy.  

Ve druhé části KS jsou informace o pracovní době, o pracovním poměru, o 

přesčasové práci, o pracovní  pohotovosti, informace o dovolené, zde naše firma 

přidala 1 týden dovolené, tj. činí u nás 5 týdnů a dále na nutné osobní potřeby jsou  

zaměstnancům  přiznány další  2 dny, které jsou hrazeny stejně, jako dovolená. KS 

také řeší odstupné a další zvýšené odstupné, zde je závislost na době, jakou 

pracovník ve firmě odpracoval, platí přímá úměra. Další výhodou jsou odměny za 

ocenění zásluh zaměstnance, ty jsou rovněž odstupňovány podle let u firmy a 
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řešeny formou násobků průměrného výdělku. Dalším závazkem zaměstnavatele je 

odborný rozvoj zaměstnanců, o který firma pečuje a tento rozvoj zahrnuje zejména 

zaškolení a zaučení, odbornou praxi absolventů škol, prohlubování kvalifikace, 

zvyšování kvalifikace a v neposlední řadě možnost jazykového vzdělávání.  

Sociální výhody, které jsou zakotveny v naší KS, zde stojí za zmínění osobní účet 

pro každého zaměstnance, který je možno čerpat na rekreaci zaměstnanců včetně 

rodinných , na penzijní nebo kapitálové životní pojištění, na stavební spoření a na 

služby, které slouží k odstranění nepříznivého vlivu pracovního prostředí (např. 

lázně, rekondice, masáže apod.). V případě, že pracovník v průběhu roku svůj 

osobní účet nevyčerpá, tato částka je mu přidána v prosinci běžného roku do 

výplaty a dostane ji vyplacenou se mzdou. Nevýhodou je tedy její zdanění. Proto je 

vhodné informovat každého o výše uvedených možnostech, které nevyžadují 

zdanění.  

Zaměstnavatel se také zaručuje zajistit stravování svým zaměstnancům tak, aby 

výše stravného, které zaměstnanec uhradí, nepřekročila 30% nominální hodnoty 

stravenky. Společnost dále přispívá svým zaměstnancům na dětské rekreace, dětské 

ozdravné pobyty, na lyžařský výcvik, na školu v přírodě, na zájezdy apod., a to 

dětem do ukončení povinné školní docházky. 

Zaměstnancům jsou také poskytovány bezúročné půjčky, až do výše 100.000,-- Kč, 

zde je částka rozdělena podle toho, na co je půjčka poskytnuta. Doba splatnosti se 

pohybuje od 24 do 48 měsíců. V neposlední řadě přispívá zaměstnavatel také na 

kulturní, sportovní a společenské akce svým zaměstnancům. 

 

Společnost, jak již bylo zmíněno výše, požaduje od svých pracovníků precizně 

odvedenou práci, soudržnost s firmou, ztotožnění se s jejími cíli a na druhé straně 

věřím, že nabídka motivací a benefitů naší společnosti je natolik zajímavá a 

inspirující, že by nově příchozí zaměstnanec měl zvažovat, že právě on by se měl 

stát pracovníkem této  společnosti, která pro své zaměstnance nabízí takovou řadu 

programů. Pro své zaměstnance společnost vydává podnikový časopis, kde je 

seznamuje například s novinkami v oblasti technického rozvoje, s činností 

jednotlivých divizí, s prací kolegů, kteří jsou mimořádně úspěšní ve své profesi, 
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s akcemi v oblasti environmentální politiky, ke které se společnost hlásí. Svým 

novým i stávajícím  zaměstnancům věnuje  náležitou péči a stará se o jejich rozvoj.  

 

4. 7. Shrnutí stávající analýzy hodnocení produkt managerů                                 

Stávající systém ohodnocování zaměstnanců – produkt managerů budu posuzovat ze 

stránky projekt managera, kde danou funkci v podniku přibližně 2 roky zastávám a 

myslím si, že mohu nastínit situaci po stránce ohodnocování produkt managerů, která ve 

firmě je v současné době je nastavena.  

                

Produkt manageři jsou hodnoceni podle velmi snadno splnitelného plnění plánu, který 

je vždy vypracován na jeden  rok předem. U každého obchodního plánu je přiložena 

spotřeba objektu v GJ( gigadžaulech), což je pro nás obchodníky v předmětném 

obchodním plánu nejdůležitější hodnota. Každý bytový objekt má předem spočítanou 

spotřebu tepelné energie v GJ, a právě na základě spotřeby pro jednotlivý bytový dům 

jsou potom produkt manageři ohodnoceni. Spotřeba tepelné energie v konkrétním domě 

se samozřejmě může dle klimatických podmínek měnit, ale ne o více jak +,- 10 - 20%. 

Při propočítání spotřeby tepelné energie pro potřeby domu se musí brát v potah 

situovanost domu, z čeho je bytový dům postaven, stáří výstavby domu, zateplení domu 

a spousta ostatních faktorů, které je nutno při počítání potřeby tepelné energie brát 

v potaz. Na základě sjednaných a „podepsaných“ připojených domů jsou potom produkt 

manageři hodnoceni.  

 

 

SOUČASNÉ HODNOCENÍ PRODUKT MANAGER Ů 

80% fixní plat 

+20% variabilní  složka 
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Součastné ohodnocení projekt managerů je, že z 80% mají plat fixní a 20% je plat 

variabilní. Tento stav je velmi pohodlný pro zaměstnance, který se téměř nemusí plně 

snažit a „ na své jisté“ si vždycky přijde.  

Tento stav je do jisté míry také demotivující, protože zaměstnanec ví, že si nemůže 

vydělat více, než 20% svého fixního platu, samozřejmě, pokud nebereme v potaz 

prémie. Tato nemotivovanost je také podtrhnuta faktorem, že všichni produkt manageři 

jsou na stejné úrovni a je jim nadřazen až obchodní ředitel, který dohlíží až na případné 

finální kroky při sjednání obchodu. Z toho potom pramení, že pokud není práce produkt 

managera kontrolována průběžně a pravidelně, může dojít k tomu, že obchodní případ 

se nedotáhne úspěšně do konce , nebo že obchodní jednání zbytečně prodlužuje. 

Na obchodním řediteli leží velká míra zodpovědnosti, protože ten je odpovědný za 

výsledky svého oddělení.  

 

Každý produkt manager má přidělenu určitou strukturu zákazníků, s kterou je 

v neustálém kontaktu a je jedno, jestli daný zákazník je z jednoho či druhého města, zda 

je z části toho města nebo jiné části města.  

Toto rozdělení managerů není zrovna ideální, protože jeden manažer má například na 

starost stavitele nových bytových domů v celém okrese Olomouc a ostatních městech 

vzdálených cca 20 km od Olomouce. To stejné je také u stávajících zákazníků, kdy 

jeden manager má na starosti všechny stávající zákazníky v celém regionu. Podobný 

případ je i u managera, který má na starosti zákazníky ze státní sféry( domy a majetek 

zastoupené státem, krajem, městem), kdy tento manager obhospodařuje veškerou státní 

sféru v celém městě i okolí.  

 

Obchodní oddělení je velmi specifická část podniku, protože na výkonnosti tohoto 

oddělení jsou závislé ostatní složky podniku. Pokud obchodní oddělení se nedohodne na 

podmínkách smlouvy s obchodním partnerem, neuzavře se obchod, tím pádem nebudou 

mít dělníci co dělat, účetní co zúčtovávat, servisní technici co kontrolovat , jednodušeji 

řečeno nebude na mzdy, tak obchodní oddělení jako celek někde selhalo a je třeba 

s tímto stavem něco dělat.  
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5. NÁVRH MOTIVA ČNÍHO PROGRAMU  

Zpracování motivačního programu slouží ke  zvýšení pracovní výkonnosti, posílení 

sounáležitosti s firmou, vyvolání spokojenosti s prací, stabilizování rozhodujících 

kategorií zaměstnanců, pracovní a sociální motivace zaměstnanců, zlepšení 

interpersonálních vztahů. To vše je základem pro změnu při ohodnocení produkt 

managerů i chodu celého obchodního týmu.  

Tato kapitola by měla nastínit návrh motivačního programu, kdy v jeho rámci 

bude nutné učinit kroky, které povedou k lepší motivaci produkt managerů. Její 

jednotlivé části řeší:  

• motivační rozhovory se zaměstnanci - účel hodnocení  

• metodiku zpracování a provedení výzkumu - pokyny pro hodnoceného, 

hodnotitele při zpracování dotazníku 

• hodnotící kritéria produkt managera 

• návrh řešení pro obchodní oddělení   

• realizace projektu  

• zpětná vazba 

• zhodnocení přínosů, nákladů, kritické aspekty realizace 

 

Na základě provedení motivační analýzy a hodnocení produkt managerů předkládáme 

porozumění potřebám zaměstnanců a budeme se snažit o nadefinování nejefektivnější 

formy ohodnocení a motivace pro zaměstnance  - produkt managery. 

Při vzájemných pohovorech s produkt managery bude nutné určit jednoho produkt 

managera, který bude nadřízeným ostatním manažerům a bude interpretovat průběh 

obchodních případů obchodnímu řediteli.  
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5. 1. Rozhovory se zaměstnanci   

Motivace zaměstnanců formou rozhovorů, často označované i jako "rozhovory se 

zaměstnanci" jsou nejvíce viditelnou součástí tzv. kooperativního vedení lidí. 

Jde o odlišný přístup v komunikaci mezi vedením a zaměstnanci. Na rozdíl od 

klasického pojetí "nadřízený-podřízený" jsou podřízení zapojeni do plnění společných 

cílů jako partneři.  

Toto pojetí vedení lidí včetně rozhovorů se zaměstnanci školíme a pomáháme je 

aplikovat jako významný prostředek pro individuální odměňování a rozvoj pracovníků. 

Motivace zaměstnanců formou rozhovoru probíhá alespoň jednou ročně mezi 

pracovníkem a jeho přímým nadřízeným. Každý účastník rozhovorů může otevřeně 

vyslovit svoje názory, hodnocení nebo nápady. Mimo otevřenou komunikaci s přímým 

nadřízeným je hlavním cílem zhodnocení individuálního výkonu podřízeného za 

uplynulé období a stanovení cílů pracovníka na období další. Na základě tohoto 

hodnocení je pak nastavena individuální složka mzdy, která zohledňuje pracovní 

výkony a splnění zadaných úkolů. 

 

Motivační rozhovory se zaměstnanci slouží také k porovnání kvalifikace a rozvojového 

potenciálu pracovníka s modelovou pozicí na které v současnosti pracuje. Výsledkem 

rozhovoru u jednotlivých pracovníků jsou požadavky na jejich další vzdělávání a 

rozvoj.  

Účel hodnocení 

Účelem hodnocení je ujasnění úkolů hodnotitelů a hodnocených pro roční hodnotící 

pohovory. Účelem je instruovat zaměstnance společnosti jakou nezbytnou činnost musí 

konat. 

Cílem je zajistit, aby při hodnotících pohovorech byla vytvořena oboustranná příjemná 

atmosféra  a toto hodnocení nebylo chápáno jen jako formalita. 
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Hodnotící rozhovory jsou součástí personální práce společnosti. Hlavní úkol spočívá na 

hierarchicky nejblíže nadřízeném pracovníkovi,který nejméně 1x ročně hodnotí své 

podřízené.  

Po vypracování dokumentů k hodnotícím rozhovorům jsou originály předány na 

personální útvar,který zajistí jejich vložení do informačního systému a jejich bezpečné 

uložení,neboť se jedná o důvěrné informace. 

Hodnocení může být pro všechny zainteresované strany stimulací k dalšímu rozvoji. 

Důležitou roli však hrají ti, kteří systém hodnocení vytváří, implementují do praxe a 

systematicky realizují. Čím větší vzájemnou spolupráci systému věnujeme, tím vyšší 

pozitivní efekty se dostaví. 

Hodnocení zaměstnanců realizují ty společnosti, které jsou úspěšné a dokáží pracovat s 

lidským potenciálem. Hodnocení pomáhá zaměstnavateli zjišťovat, jak zaměstnanec 

plní své pracovní povinnosti, zda jeho schopnosti a dovednosti odpovídají nárokům 

kladeným na danou pozici, jeho chování v pracovním kolektivu i vůči klientům. 

Současně zaměstnavateli a zaměstnanci umožňuje diskutovat výsledky práce a společně 

hledat cesty k případnému zlepšení pracovního výkonu zaměstnance, k jeho účinnější 

motivaci, tak aby odváděl lepší pracovní výsledky. Na základě výsledků hodnocení lze 

stanovit důležitá personální opatření – plánování rozvoje zaměstnanců, sestavení 

kariérového plánu, výběr zaměstnanců apod. 

Efektivní systém hodnocení je jen takový, který zohledňuje konkrétní a specifické 

podmínky dané organizace. Pro praxi to znamená důležitý poznatek: existují obecná 

pravidla, zásady, doporučení i ověřené systémy. Tyto základní podmínky pro 

implementaci systému hodnocení je nezbytné doplnit o osobní vklad všech 

zúčastněných stran – tedy management, personální útvar, vedoucích pracovníků všech 

úrovní i zaměstnanců. Je potřeba definovat nejen společné cíle, ale zejména způsob 

jejich naplnění formou konkrétních pracovních úkolů v rámci organizace, úseků, 

jednotlivých profesí i jednotlivců. Na základě stanovení úkolů se definují nástroje 

měření i způsob vyhodnocení včetně časových period.[13] 
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Efektivní hodnocení přináší 

 

• Zvýšení výkonu 

hodnotící pohovor stanoví, ve kterých oblastech a směrech zaměstnanec zvýší výkon, co 

pro to udělá on sám a v čem mu pomůže zaměstnavatel 

 

• Správné obsazení pozic  

hodnotící pohovor manažerovi přinese potřebné signály, zda je potenciál zaměstnance 

využíván pro odpovídající práci a zda je na správné pracovní pozici 

 

• Finanční ohodnocení 

hodnotící pohovory dávají příležitost analyzovat, jak zaměstnanec splnil hlavní úkoly a 

na tomto základě navrhnout zvýšení mzdy 

 

• Znalost perspektivy 

každý zaměstnanec potřebuje znát svou perspektivu. Tato znalost je důležitou motivací 

k výkonu a současně faktorem , který stabilizuje zaměstnance a zvyšuje loajalitu vůči 

zaměstnavateli 

 

• Tvorba kariérových plánů 

na základě znalosti perspektivy a výsledků hodnotícího pohovoru může manažer 

vytvářet kariérové mapy – plán odborného růstu, postupů a personálních rezerv 

 

• Růst kvalifikace 

hodnocení upřesní potřeby kvalifikačního rozvoje jednotlivých zaměstnanců 

 

• Výběr nových zaměstnanců 

výsledky hodnotících pohovorů mohou indikovat míru úspěšnosti výběru nových 

zaměstnanců 

 

• Informovanost 

pravidelné hodnotící pohovory 
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5. 2 . Metodika zpracování a  provádění výzkumu 

Základním výzkumným prostředkem pro motivování je dotazník. Položkové otázky 

jsou zpracovány do základních typů:  

• uzavřené otázky  

• otevřené otázky  

• částečně projektivní otázky  

Způsob zpracování 

Zaměstnanec i zaměstnavatel většinou obdrží každý po jednou vyhotovení dotazníků a 

společně se tento dotazník vyhotovuje. Je také možnost, aby zaměstnanec nedostal paré 

dotazníků, čímž se zamezí tomu, aby si mohl promyslet odpovědi na otázky, které 

budou následovat po položení konkrétního dotazu.  

Tématické okruhy dotazníkového zjišťování vycházející ze zadání - např.:  

1. sociální klima a interpersonální vztahy  

2. akceptace managementu a sytém řízení  

3. systém odměňování, benefity  

4. hodnocení pracovních podmínek a návrhy na zlepšení  

5. kvalita produkce a vnímání firemní perspektivy  

6. kvalifikace a potřeba jejího zvyšování  

7. tendence ke fluktuaci  

Důležité pokyny pro hodnotitele 

� Setřídit si shromážděné informace 

� Svolat své pracovníky a dojednat schůzku s každým z nich minimálně deset dnů 

před daným datem pohovoru 

� Vysvětlit důvody pravidelného hodnocení 

� Vysvětlit,že formulář bude vyplněn pouze po důkladném osobním rozhovoru 

s každým z nich 
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� Zdůraznit to,že očekáváte otevřenou výměnu názorů 

� Zajistit absolutní soukromí a nepřipusťte žádné vyrušování 

� Doba trvání rozhovoru je 1-2 hodiny 

� Rozdělit si rozhovor na části 

� Hodnocení pracovníka 

� upřímná a věcná diskuse o dosažených výsledcích ve srovnání s cíli 

Po ukončení rozhovoru je nutno vypracovat  podrobný  zápis z rozhovoru,musí být 

přesný a odvážný, opírat se o argumenty 

• je důležité pořádat zaměstnance o písemné vyjádření k rozhovoru  

• písemný zápis rozhovoru musí být podepsán nadřízeným i podřízeným  

Důležité pro hodnoceného 

• Dojednat si schůzku o kariéře s Vaším nadřízeným nejdříve 10 dní od 

chvíle,kdy jste obdržel informaci o tom,že budete hodnocen 

• Nechat si vysvětlit od svého nadřízeného důvody pravidelného 

hodnocení. 

• Setřídit si shromážděné informace a zeptat se na to, čemu nerozumím 

Při zpracování je  nutné se zamyslet nad 

� minulostí – co se povedlo a co se nepovedlo a jaká poučení z toho 

plynou 

� přítomností – zamyslet se nad současnou situací,co způsobuje 

problémy,co jde dobře a jaká by se dala učinit zlepšení 

� budoucností – zamyslet se kam směřujete a kam chcete směřovat 

� očekávat otevřenou výměnu názorů. 

� důležité je hledat naše rezervy,náš potenciál  
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Naše perspektiva 

� Naše přání v oblasti pracovního růstu 

� Stanovení vašich cílů pro příští rok, je nutné si dojednat pomoc a podporu u 

nadřízeného 

� Měli-by jsme se zeptat nadřízeného na svou budoucnost 

� Vyžádat si zápis z hodnotícího rozhovoru a nebát se k němu písemně 

vyjádřit 

 

5. 3. Hodnotící kritéria produkt managerů 

Při ohodnocování produkt managerů je nutné také sledovat :  

• Dostupnost kontaktu  produkt managerem (funkčnost telef. spojení, zastižení na 

uváděném obchodním místě, reakce zástupce na vzkaz v případě jeho 

nepřítomnosti). 

• Termín, navržený zástupcem pro obchodní jednání (za jak dlouho po prvním 

kontaktu navrhne zástupce setkání, reakce managera na návrh termínu mimo 

obvyklou pracovní dobu, nebo ve dnech pracovního klidu). 

• Vystupování produkt managera, jeho vyjadřovací schopnosti, první a celkový 

dojem. 

• Argumentační a přesvědčovací schopnosti produkt managera. 

• Znalost základní problematiky zastupované firmy (jak obchodní zástupce 

dokáže zastupovanou firmu při obchodním jednání presentovat). 

• Znalost nabízené služby. Schopnost vysvětlit technické (procesní) detaily v 

zastupované oblasti. 

• Míra vstřícnosti vůči zákazníkovi v interakci s mírou obhajoby zájmu 

zastupované firmy. 

• Loajalita vůči firmě (vždy výlučně podle přání zadavatele). 
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• Míra snahy produkt managera o udržení obchodního kontaktu při neuskutečnění 

domluveného telefonátu ze strany prověřujícího pracovníka (klienta). Zda a za 

jak dlouho sám klienta zavolá. 

• Další aspekty dle specifického přání zadavatele. 

Hodnocení zaměstnanců je vysoce individuální záležitost. Předmětné hodnocení 

zaměstnanců lze ale pomocí jednoduchých nástrojů poměrně efektivně zrealizovat .  

Při hodnocení  a pro stanovení motivačního programu je nutno vycházet s pohovoru, 

který provede obchodní ředitel s produkt managerem a nejen s pomocí hodnotících 

dotazníků určit, jaký způsob ohodnocení bude pro zaměstnance  - produkt managery ten 

nejlepší, který ho bude motivovat co nejvíce a  povede i ke spokojenosti samotného 

zaměstnance. 

Předmětný pohovor se zapíše do hodnotícího archu a k jednotlivým otázkám se 

připisuje bodové hodnocení, které navrhne obchodní ředitel zaměstnanci. Jakmile budou 

se zaměstnancem probrány všechny otázky  a ke všem otázkám budou připsány body, 

tak se provede souhrnné sečtení všech bodů a na základě těchto bodů lze rozdělit 

motivační složku, v našem případě finanční hotovost.  

Hodnocení zaměstnanců má široké využití. Nejdříve se pomocí něj zjistí skutečnosti 

jako např. silné a slabé stránky pracovníka, zjištění jeho současného pracovního 

výkonu, rozpoznání potřeb pro další vzdělávání, rozpoznání určitého pracovního 

potenciálu zaměstnance atd.  

Pravidelné hodnocení může pomoci vytvořit určité podklady, např. podklady pro 

plánování kariéry pracovníků, podklady pro hodnocení efektivnosti vzdělávání 

pracovníků, podklady pro rozmístění pracovníků, ale i třeba pro ukončení pracovního 

poměru, převedení na jinou práci atd.  

V každém případě hodnocení může zjišťovat potřeby pracovníků a vede ke zlepšování 

jejich výkonu, přispívá ke spravedlivějšímu ohodnocení na základě výkonu a zásluh, 

pomáhá při rozhodování o povýšení pracovníků, motivuje pracovníky, zjišťuje potřeby 

vzdělávání zaměstnanců, zlepšuje vztahy mezi pracovníky a jejich nadřízenými, 
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pomáhá při stanovování kariéry pracovníků, zefektivňuje přidělování úkolů atd. a v 

neposlední řadě slouží k dlouhodobému plánování a řízení lidských zdrojů v organizaci. 

Jde vlastně o zjištění situace a zabezpečení, aby byl správný zaměstnanec na správném 

pracovním místě.  

Odměňování by mělo probíhat na základě vyhodnocení pohovoru se zaměstnancem, ale 

samozřejmě také na dosažených výsledcích, které manager pro firmu přinese. Manager 

nemusí být skvěle ohodnocen při dotazování při pohovoru, ale může být výborný 

obchodník, který dokáže s klientem sjednat mnoho obchodů.  

Varianta, že obchodník dokáže sjednat a uzavřít obchod, na základě kterého bude firma 

profitovat řadu je pro ředitele to, co od obchodníka očekává a je vhodné ho za dobré 

výsledky odměnit.  

Tato odměna bude vyplacena produkt managerovi ke konci roku, kdy bude jasné a 

zřetelné, na kolik % splnil plán, případně o kolik % navržený plán překročil, tudíž jeho 

odměna bude ještě vyšší, než kolik by obdržel jen za splnění předepsaného plánu. 
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5. 4. Návrh řešení motivace pro obchodní  oddělení  

Z pozice nadřízeného obchodního úseku, blíže určeno přímým nadřízeným 

produkt managerů, který by měl v rukou závěry a vyhodnocení jednotlivých 

rozhovorů pomocí dotazníků se zaměstnanci by bylo nutné navrhnout individuální 

motivující faktory pro každého produkt managera. Pokud bude mít produkt 

manager dobrý pocit z dobře vykonané práce, bude také daleko jednodušší ho 

motivovat. Bude ale nutné:  

Navrhované řešení Motivační faktor 

• jmenování jednoho ze 3 managerů 

jejich vedoucím, který by byl 

svým způsobem prostředníkem 

mezi produkt managery a 

ředitelem 

• tento jeden povýšený manager 

bude ohodnocen finanční 

pobídkou  

• pro každého produkt managera 

vybrat lokalitu, o kterou se bude 

starat jen on a bude mít na starosti 

nové i stávající zákazníky v této 

předmětné lokalitě.  

• manageři budou dokonale znát 

pole svého působení, s čímž je 

spojena možnost dosahování 

lepšího plnění obchodních plánů  

 

• průběžná kontrola úkolů během 

případu  

• docílí se odhalení případných 

neshod při realizaci obchodního 

případu  

• vyčlenění více volného času obch. 

ředitele na řešení problémů při 

vedení obchodního případu 

• čím rychleji se vše vyřeší, tím 

snáze se předejde vzniku chyb 

 

• rozdělení platu na 50% fixní plat a 

50% a více variabilní složka 

• tento stav povede k větší motivaci 

managerů při plnění obchodního 

plánu oproti stávajícímu stavu, 

který tvořil ze 70% plat fixní a 

30% plat variabilní variabilní 
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Ostatní motivační faktory ur čené produkt managerům  

• zvolit vhodnou formu kurzů, školení, vzdělání na doplnění schopností a 

vědomostí 

• pořádat v rámci skupiny setkání s kolegy z jiných divizí za účelem výměny 

informací o obchodních případech 

• zdokonalovat techniky v rámci prezentačních dovedností, vyjednávání, atd. 

• ponechání stávajícího systému motivace, tedy co se týče kolektivní smlouvy 

• velmi motivující bude také finanční stránka, která ale bude závislá na výsledcích  

Navrhovaná forma ohodnocování managerů je oproti stávajícímu stavu vůči produkt 

managerům více přísnější, ale měla by změna vést ke zlepšení výsledků managerů, kteří 

nebudou jako v součastné době téměř nezávislý na variabilní složce a navržený stav 

povede k efektnějšímu dosahování podnikových cílů. Je nutné také stanovit,aby produkt 

manager nebyl nijak limitován ve své variabilní složce mzdy, což povede k lepším 

výsledkům. Pokud produkt manager uvidí, že jeho variabilní složka je vysoce 

motivující, povede tento krok ke spokojenosti zaměstnance i zaměstnavatele.                

Je samozřejmě nutné nastavit takový obchodní plán, který bude možné splnit.       

     

5. 5. Realizace projektu  

          Nejlepší čas na zavedení motivačních pohovorů je začátkem nového kalendářního 

roku, protože je nutno udělat veškeré plány na celý rok a od toho se odvíjí také případné 

finanční ohodnocení zaměstnance.V prvních 3 měsících nového kalendářního roku se 

také zpravidla realizuje většina obchodních zakázek, protože tento čas je také vhodný 

pro stavebníky a developery, kteří se stanou našimi případnými obchodními partnery. 

Společnost OLTERM&TD Olomouc, a.s, tedy lépe řečeno její obchodní oddělení  je do 

jisté míry podřízená stavebním aktivitám jednotlivých developerských firem a závislá 

do jisté míry na rozmarech počasí. Teplárenská společnost je asi jediná společnost, která 

má ráda co nejvíce chladných a sichravých dnů v roce.  
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5. 6. Zpětná vazba 360° 

Aby mohlo ve firmě probíhat kvalitní, včasné a spravedlivé hodnocení, je nutno 

přistoupit k hodnocení nejen zaměstnanců, ale také jejich nadřízených. 

K tomuto účelu slouží výborně zpětná vazba.  

 

Tento způsob hodnocení dává možnost relativně objektivního pohledu na práci 

manažera. Jeho výhodou je široké spektrum názorů z mnoha různých úhlů.  

 

• Je důležitou součástí zlepšování manažerské práce, poskytuje náhled na vlastní 

způsob práce, je cennou informací pro další manažerské postupy v dané 

společnosti. 

• Je cennou informací především v daných podmínkách práce, v dané procesné 

situaci a v souvislosti se sociálním kontextem pro podřízené 

• 360° zpětná vazba 

 

Úhly pohledů v rámci 360° zpětné vazby 

 

• manažer se hodnotí sám  

• manažera hodnotí jeho přímý nadřízený  

• manažera hodnotí kolegové na stejné úrovni  

• manažera hodnotí jeho přímí podřízení  

• mohou jej hodnotit i vnější klienti, partneři atd 

 

Výstupy jsou směřovány k hodnocenému manažerovi v psané formě, je poskytována 

osobní individuální zpětná vazba.  

 

Z výsledků je vytvořen action plan pro další nejlépe 9–12 měsíční období, který je 

směřován nadřízenému, do HR oddělení a je diskutován s nadřízeným a s oddělením 

personalistiky. 
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5. 7. Zhodnocení přínosů, nákladů, kritické aspekty realizace  

Navrhnout optimální a motivující systém hodnocení zaměstnanců – produkt managerů 

na obchodním oddělení je důležitý krok vpřed, který povede k efektnímu zhodnocení 

práce produkt managerů.  

Přínosy nově navrženého systému hodnocení 

• silný motivační nástroj 

• jednodušší kontrola průběhu obchodního případu 

• prohloubení vzájemné komunikace  

• pružnější reakce na nedostatky při řešení obchodní zakázky 

• efektivnější dosahování podnikových cílů způsobené rozdělením jednotlivých 

lokalit produkt managerům 

• častější komunikace s podřízenými  

• způsob spravedlivého odměňování podle dosažených výsledků 

• ušetření nutných nákladů při výplatách mezd 

• zvýšení úrovně péče o zaměstnance na straně jedné a zkvalitnění služeb na 

straně druhé 

 

Náklady spojené s přechodem na nový systém hodnocení 

• vypracování nových obchodních plánů pro produkt managery 

• zpracování nového projektu v oblasti rozdělení lokalit pro obchodníky  

• vypracování nového systému odměňování pro managery      

• zpracování a vyhodnocení rozhovorů ,dotazníků se zaměstnanci 
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Kritické aspekty realizace   

• možnost nesprávného rozdělení jednotlivých lokalit a zákazníků pro produkt 

managery, kteří budou v nových lokalitách působit 

• nepřesné rozdělení volné složky mzdy, kdy tomuto stavu lze zamezit určením 

přesných pravidel pro odměňování, např. 1 GJ = 10 ,-Kč odměny na pohyblivé 

složce mzdy 

• časová a administrativní náročnost při přechodu na nový systém ohodnocení a 

motivace 
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ZÁVĚR  

 

           Každý podnikatel ví, že úspěch v podnikání je postaven na mnoha činnostech a 

podmíněn mnoha okolnostmi, které se jeví na první pohled jako maličkosti. Důležitou 

věcí, kterou si musíme uvědomit je , že organizaci tvoří lidé, kteří více či méně pracují 

pro firmu a tito lidé – zaměstnanci jsou hlavním strůjcem úspěchu či neúspěchu firmy 

na trhu. Součastný trh je velmi pružný a každého zaváhání okamžitě využije 

konkurence, která  chce z našeho momentálního výpadku co nejvíce vytěžit.  

Pro zajištění kvalitních spolupracovníků je nutné naše zaměstnance neustále motivovat 

a ohodnocovat takovým způsobem, aby stále podávali takové výkony, které povedou ke 

spokojenosti jich samotných i firmy společně. Pokud budou zaměstnanci spokojeni ve 

firmě, tak tento faktor se odráží i v jejich přístupu při plnění podnikových cílů.  

 

Cílem této práce bylo zajistit informace pro vedení společnosti v oblasti motivace 

zaměstnanců, se zaměřením na oblast hodnocení zaměstnanců, formy odměňování. 

Způsoby motivace, ohodnocování, odměňování jsem shrnul v teoretické části, na které 

navazuje nastínění stávajícího stavu, který je na pracovišti a v poslední kapitole návrh 

na řešení součastného stavu, který pomocí rozhovorů se zaměstnanci by měl vést 

k pochopení jejich potřeb, přání a dosažení podnikových cílů.  

Zajištění kvalitních lidských zdrojů pro organizaci je důležité v zájmu dosažení 

vlastních strategických cílů a týká se zabezpečení toho, aby si organizace udržela 

zaměstnance, kteří pro ni vytváří přidané hodnoty. 

Společnost, jak již bylo zmíněno výše, požaduje od svých pracovníků precizně 

odvedenou práci, soudržnost s firmou, ztotožnění se s jejími cíli. Konkrétními 

výstupy nově navrženého systému hodnocení pro obchodní oddělení(produkt 

managery) je vyšší motivace zaměstnanců, zlepšení pracovních výkonů, 

spravedlivější odměňování, otevřená komunikace a lepší klima v organizaci.  
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