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ABSTRAKT 
 

Tato bakalářská práce „Problematika systému odměňování zaměstnanců Magistrátu 

města Jihlavy“ analyzuje současný stav systému odměňování tohoto subjektu veřejné 

správy a navrhuje jeho zlepšení. 

První teoretická část vysvětluje důležité pojmy odměňování především veřejného 

sektoru, druhá praktická část se pak zabývá konkrétním systémem odměňování 

Magistrátu města Jihlavy, jeho rozborem a také zhodnocením spokojenosti zaměstnanců 

samotného Magistrátu pomocí dotazníkového šetření. V závěru je zpracován návrh 

na zlepšení současného systému odměňování. 

 

 

Klíčová slova 
Odměňování, plat, zaměstnanci, kolektivní smlouva, Magistrát města Jihlavy. 

 

 

 

ABSTRACT 
 

This Bachelor Thesis entitled ”Problems of the remuneration system of the Municipal 

office of the town of Jihlava employees” analyses current state of remuneration system 

of this subject of public administration and proposes its improvement. 

In the first theoretical part, important terms of remuneration are explained; the second 

practical part is focused on specific system of remuneration of the Municipal office of 

the town of Jihlava. The system was thoroughly analysed and evaluation of the 

employees’ satisfaction with this system was examined with opinion pool.  

 

 

Key words 
Remuneration, salary, employees (stuff), collective agreement, Municipal office of the 

town of Jihlava 
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ÚVOD A CÍL BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 
 

 Tématem bakalářské práce je analýza a návrh zlepšení v systému odměňování 

u nepodnikatelského subjektu, konkrétně Magistrátu města Jihlavy. Toto téma je velmi 

aktuální a důležité nejen v současnosti. Klíčové je nejen pro zaměstnance, ale 

i pro samotné subjekty a také pro jejich okolí, na které působí. V případě mé bakalářské 

práce je okolím, na které působí, myšleno především krajské město Jihlava a jeho 

občané. 

 Je velmi důležité, aby zaměstnanci svou práci vykonávali co nejlépe. Proto 

je musí subjekty dostatečně motivovat. Nejdůležitějším motivem je odměna 

za vykonanou práci. Pokud za ni zaměstnanec obdrží příslušnou mzdu, plat 

v odpovídající výši, může se na něj zaměstnavatel spolehnout. 

 Podstatný prvek, který společnost vytvoří, je právě systém odměňování. Zvolený 

systém odměňování musí být pro zaměstnance zejména dostatečně motivující a jasně 

daný. Protože jsou zaměstnanci závislí na společnosti a společnost naopak 

na zaměstnancích, je také velmi důležité, aby byl zvolený systém přijatelný pro obě 

strany, a to jak pro zaměstnance, tak pro zaměstnavatele. Pokud společnost takový 

systém vytvoří, budou zaměstnanci dostatečně motivováni. 

 Spokojený zaměstnanec je zárukou kvalitní a dobře vykonané práce, a tudíž 

i plnění cílů společnosti. 

 

 Cílem bakalářské práce je navrhnout opatření pro zlepšení systému odměňování 

zaměstnanců Magistrátu města Jihlavy patřící do nepodnikatelské sféry. Tímto návrhem 

zlepším motivaci zaměstnanců a především jejich komunikaci se zaměstnavatelem  - 

Magistrátem města Jihlavy. 

 Bakalářská práce je rozdělena do tří základních částí, přičemž v první části jsou 

shrnuty teoretické poznatky jako jsou pojmy práce, motivace zaměstnanců, 

odměňování, pracovněprávní nároky zaměstnanců, struktura platu, platové třídy, 

platové stupně a platové tarify a hodnocení odměňování. 

 V druhé části je hlavním cílem analýza současného stavu odměňování 

zaměstnanců Magistrátu města Jihlavy. Dílčím cílem této části práce je zhodnotit, zda 
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je současný systém funkční, spravedlivý, pro zaměstnance dostatečně motivující a zda 

jsou s ním spokojeni. 

 V závěru doporučím, jakým způsobem by mohl Magistrát města Jihlavy svůj 

systém odměňování zlepšit, čímž naplním cíl bakalářské práce. 
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 
 

Pro ekonomickou teorii znamená práce cílově zaměřenou hospodářskou činnost 

člověka. Hlavní příčinou pracovní aktivity lidí je zabezpečení jejich základních 

životních potřeb. Motivace lidí k práci má také sociální rozměr, protože práce spojuje 

jednotlivce se společností. Lidé pracují také proto, aby uspokojili především sami sebe 

a získali určité společenské postavení. Nezaměstnanost způsobuje většině lidí například 

zhoršení duševního zdraví. (5, s. 238) 

 Trh práce zajišťuje produkci a distribuci práce formou směnných vztahů mezi 

domácnostmi, které nabízejí práci, a subjekty, které tuto práci naopak poptávají. 

Výsledkem interakce této nabídky a poptávky je cena výrobního faktoru, neboli odměna 

(mzda, plat nebo renta). (5, s. 238) 

 Motivováním lidí lze rozumět uvádění jich do pohybu ve směru, který bude 

pro subjekt vhodný při dosažení určitého výsledku. Motivaci lze též charakterizovat 

jako cílově orientované chování lidí. Lidé jsou motivováni, pokud očekávají, že určité 

kroky povedou k dosažení cíle a ceněné či hodnotné odměně. (1, s. 159 - 161) 

 K pracovní motivaci lze dojít dvěma cestami. V prvním případě se jedná 

o situaci, kdy lidé motivují sami sebe tím, že hledají, nalézají a vykonávají práci 

(nebo je jim přidělena práce), která uspokojuje jejich potřeby, nebo alespoň vede 

k tomu, že od ní očekávají splnění svých cílů. V tomto případě se jedná o vnitřní 

motivaci, neboli faktory, které si lidé sami vytvářejí a které je ovlivňují, aby se určitým 

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

(tzn. pocit, že je práce důležitá a že máme kontrolu nad svými vlastními možnostmi), 

autonomii (neboli volnost konat), příležitost využívat a rozvíjet dovednosti a schopnosti 

a další. (1, s. 159 - 161) 

 V druhém případě se jedná o motivování lidí managementem prostřednictvím 

takových metod, jako je odměňování, povyšování, pochvala atd. V tomto případě jde 

tedy o vnější motivaci, neboli to, co děláme pro lidi, abychom je motivovali. Vnější 

motivace je tvořena odměnami, jako je např. zvýšení platu, pochvala nebo povýšení, 

ale také tresty, např. odepření platu, kritika nebo disciplinární řízení. (1, s. 159-161) 
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1.1 Systém odměňování zaměstnanců 

 Systém odměňování pracovníků je složen ze vzájemně propojených politik, 

procesů a praktických postupů organizace při odměňování jejích pracovníků podle 

jejich přínosu, dovedností a schopností a jejich tržní hodnoty. Systém odměňování 

zaměstnanců je utvářen v rámci filozofie, strategie a politiky odměňování organizace 

a zahrnuje uspořádání procesů, praxe, struktur a postupů, které zabezpečují a udržují 

vhodné typy a úrovně mezd a platů, zaměstnaneckých výhod a jiných forem odměny. 

(1, s. 553) 

Nejpodstatnější prvky systému odměňování se skládají především z peněžních 

odměn (pevné a pohyblivé mzdy a platy) a také ze zaměstnaneckých výhod, 

které v úhrnu tvoří celkovou odměnu. Systém dále zahrnuje nepeněžní odměny (uznání, 

ocenění, úspěch, odpovědnost a osobní růst) a v mnoha případech řízení pracovního 

výkonu. (1, s. 553) 

Základní peněžní odměnou rozumíme pevný plat nebo mzdu, kterou tvoří 

sazba (tarif) za určitou práci nebo pracovní místo. Pro manuální pracovníky může jít 

o časovou nebo denní sazbu. Základní peněžní odměna může být základnou pro určení 

dodatečných odměn v závislosti na výkonu, schopnostech nebo dovednostech. Základní 

mzda nebo plat může být vyjádřena více způsoby, a to jako roční, měsíční, týdenní 

nebo hodinová sazba (časová sazba). (1, s. 553-554) 

K základní peněžní odměně lze poskytnout i další peněžní odměny vztahující 

se k výkonu, dovednostem, schopnostem nebo zkušenostem (délce praxe). Jedná se 

o dodatečné odměny k základní peněžní odměně. Mohou být také vypláceny zvláštní 

příplatky nebo příspěvky. Pokud takové platby nejsou zahrnuty do základní odměny, 

označují se jako „pohyblivé složky mzdy nebo platu“. Jedná se především o bonusy, 

prémie, příplatky, provize a různé typy odměn. (1, s. 553-554) 

Mezi zaměstnanecké výhody, známé také jako nepřímé odměny, lze zahrnout 

penze, nemocenské dávky, úhradu pojistného a služební auta. Jedná se o takové prvky 

odměňování, které jsou poskytovány navíc k různým formám vyplácených odměn. 

Jedná se o zaměstnanecké výhody vyjmenované v kapitole 1.6.3. (1, s. 555) 

Celková odměna znamená hodnotu všech odměn vyplacených v penězích 

(celkové výdělky) a zaměstnaneckých výhod poskytnutých pracovníkům. (1, s. 555) 
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Nepeněžními odměnami rozumíme jakékoli odměny, které se zaměřují 

na potřebu lidí a týkají se dosažení určitého stupně výsledků, uznání, odpovědnosti, 

vlivu a osobního růstu. (1, s. 555) 

 

1.2 Právní předpisy v oblasti odměňování zaměstnanců veřejné 

správy 

 Systém odměňování zaměstnanců veřejné správy je upraven mnoha právními 

předpisy, vyhláškami a nařízeními vlády, ke kterým se řadí především: 

 zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, jehož nová úprava nabyla účinnosti dnem 

1. ledna 2007 a výrazně tak změnila oblast pracovněprávních vztahů, například 

zrušením zákona o mzdě a zásadní změnou personální působnosti zákona 

o platu, který sice zůstal v platnosti, upravuje však pouze vojáků z povolání, 

 nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných 

službách a správě, 

 nařízení vlády č. 137/2009 Sb., kterým se stanoví katalog prací ve veřejných 

službách a správě, 

 zákon č. 120/1990 Sb., kterým se upravují vztahy mezi odborovými 

organizacemi a zaměstnavateli, ve znění pozdějších předpisů, 

 zákon č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, ve znění pozdějších předpisů, 

 zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech 

a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních 

úřadech (služební zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

 nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům 

zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů, 

 zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně 

některých zákonů 

 zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 

a jiném zdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

(4, s. 127-129) a (3, s. 11) 



15 

1.3 Základní rozdíl mezi mzdou a platem 

 Základní rozdíl mezi mzdou a platem je takový, že mzdou se rozumí odměna 

zaměstnance za vykonanou práci v podnikatelské (soukromé) sféře. Platem se 

pak rozumí odměna zaměstnance za vykonanou práci v nepodnikatelském (neboli 

státním, veřejném, rozpočtovém) sektoru. (16) 

 Mzdy v soukromém sektoru se řídí zákonem o mzdě (dříve zákon č. 1/1992 Sb., 

o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku, od 1. ledna 2007 

je oblast odměňování uzákoněna v zákoně č. 262/2006 Sb., zákoník práce). Plat 

je podložen zákonem o platu (dříve zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za 

pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizací a orgánech, od 1. 

ledna 2007 záležitosti platů státních zaměstnanců řeší nový zákoník práce, zákon č. 

262/2006 Sb., zákoník práce). (16) 

 Ve státním sektoru je každý zaměstnanec odměněn podle tarifních platových 

tabulek, které vydává vláda a které berou ohled především na kvalifikaci zaměstnanců 

a jejich praxi, tzn. čím je zaměstnanec v oblasti vzdělání kvalifikovanější a čím delší 

má praxi, tím vyšší platová třída mu je přidělena. Tento systém bude následně rozebrán 

podrobněji v kapitole 1.6.2 Určení platu. (16) 

 V podnikatelském sektoru je pak uplatněna tzv. smluvní mzda, jejíž výše závisí 

zpravidla na dohodě mezi zaměstnavatelem a pracovníkem. Stát zde zasahuje pouze 

v oblasti stanovení minimální výše mzdy. (16) 

 „K základní mzdě nebo tarifnímu platu mohou zaměstnanci získat celou řadu 

příplatků. Příplatky slouží k ocenění těch faktorů práce, které nelze zobecnit v základní 

mzdě či platu. Některé příplatky se shodují v oblasti podnikatelské i nepodnikatelské, 

jiné jsou odlišné; zejména veřejný sektor poskytuje navíc řadu specifických příplatků, 

jimiž částečně kompenzuje nižší úroveň platů oproti mzdám v sektoru soukro-

mém.“ (16) 

 

1.4 Pracovněprávní nároky zaměstnanců 

 Pracovněprávní nároky zaměstnanců jsou velice důležité z hlediska přehlednosti 

jak pro zaměstnavatele tak především pro zaměstnance. Pracovněprávní nároky 
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zaměstnanců lze sjednávat ve dvou písemnostech, kterými jsou kolektivní smlouva 

nebo vnitřní předpis. 

1.4.1 Kolektivní smlouva 

 Podmínky při sjednávání kolektivních smluv řeší zákon č. 2/1991 Sb., 

o kolektivním vyjednávání, ve znění pozdějších předpisů. Význam kolektivní 

smlouvy dále vyjadřuje zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce (konkrétně § 23 odst. 1). 

 Účinnost kolektivní smlouvy začíná prvním dnem období, na které byla 

uzavřena, a končí uplynutím tohoto období. 

 Kolektivní smlouva musí být uzavřena písemně a na téže listině podepsána 

účastníky. Umožňuje zvyšovat nebo rozšiřovat pracovněprávní nároky zaměstnanců 

a od 1. 1. 2007 je umožněno uzavírání kolektivních smluv na dobu neurčitou 

s šestiměsíční výpovědní dobou, která začíná prvním dnem měsíce následujícího 

po doručení písemné výpovědi účastníků kolektivní smlouvy. 

 V kolektivní smlouvě je možné především upravit mzdová nebo platová 

a ostatní práva v pracovněprávních vztazích. Kolektivní smlouva nemůže ukládat 

povinnosti jednotlivým zaměstnancům. 

 Kolektivní smlouva je závazná pro její účastníky, tedy pro zaměstnavatele, 

zaměstnance a odborové organizace. Účastníci kolektivní smlouvy jsou povinni 

s obsahem kolektivní smlouvy seznámit zaměstnance nejpozději do 15 dnů od jejího 

uzavření. 

 Kolektivní smlouva může být: 

 podniková, která je uzavírána mezi zaměstnavatelem a oborovou organizací 

působící u zaměstnavatele, 

 vyššího stupně, je-li uzavřena mezi organizací nebo organizacemi 

zaměstnavatelů a odborovou organizací. 

Právo uzavřít kolektivní smlouvu za zaměstnance má pouze odborová organi-

zace. (2, s. 13-16) 
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1.4.2 Vnitřní předpis 

 Do roku 2007 bylo možné vydat vnitřní platový předpis i u organizace, 

kde působí odborová organizace. Zde však nastala od 1. 1. 2007 změna na základě 

zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, a to taková, že v současné době je možno 

vydat vnitřní (mzdový nebo platový) předpis pouze zaměstnavatelům, u kterých 

nepůsobí odborová organizace. 

 Vnitřní předpis musí být vydán písemně a vydává se zpravidla na dobu určitou, 

nejméně však na dobu 1 roku. Vnitřní předpis týkající se odměňování může být vydán i 

na kratší dobu. 

 Stejně jako kolektivní smlouva, i vnitřní předpis je závazný pro zaměstnavatele 

a pro všechny jeho zaměstnance. Nabývá účinnosti dnem, který je v něm stanoven, 

nejdříve však dnem, kdy byl u zaměstnavatele vyhlášen. 

 Vnitřní předpis se dá zařadit mezi vnitropodnikové směrnice, a proto by měl 

obsahovat například: 

 název účetní jednotky, 

 datum a místo vydání, 

 název písemnosti a její číselné (jednoznačné) označení, např. Vnitřní 

předpis č. 1/20xx tajemníka, 

 název předpisu, neboli o čem hovoří a co je v něm projednáváno, 

 schválení – na každé vnitropodnikové směrnici musí být (dle podpisového 

záznamu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 

předpisů) podpis osoby schvalující danou směrnici, 

 revize – každá směrnice během času zastará a je potřeba vydat směrnici 

novou nebo pozměněnou. Údaj pod tímto označením by měl udávat číslo 

revize, aby bylo zřejmé, o kolikáté novelizované vydání se jedná, 

 změněné stránky, 

 účinnost – velice důležitý údaj, podle kterého se řídí například finanční 

kontrola nebo auditor, 

 a další údaje. (2, s. 17-19) 
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1.5 Odborové organizace 

 Dle zákoníku práce, zákona o kolektivním vyjednávání nebo podmínkách 

sjednaných v kolektivní smlouvě jsou odborové organizace oprávněny vystupovat 

v pracovněprávních vztazích. 

 „Odborové organizace mají dbát na dodržování ustanovení zákoníku práce, 

ostatních pracovněprávních předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 

a o zaměstnanosti. Je jim tedy dána značná pravomoc. Příslušné odborové orgány mají 

právo vykonávat u zaměstnavatelů kontrolu nad dodržováním pracovněprávních 

předpisů, vnitřních předpisů a závazků vyplývajících z kolektivních smluv. 

Zaměstnavatel je povinen odborové organizaci umožnit výkon kontroly a za tím účelem 

jí zajistit: 

 vstup na svá pracoviště, 

 předání potřebných informací a podkladů příslušnými vedoucími 

zaměstnanci a potřebnou součinnost k výkonu kontroly, 

 podání zprávy o tom, jaká opatření byla přijata k odstranění závad 

zjištěných kontrolou nebo k provedení návrhů opatření, které podaly odborové 

organizace vykonávající kontrolu.“ (2, s. 20 - 23) 

 

 Pokud by se však kontrola odborové organizace týkala osobních údajů 

zaměstnance, které podléhají ochraně podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 

údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je možné tyto osobní 

údaje poskytnout pouze s předchozím souhlasem zaměstnance. 

 Odborové organizace mají právo také: 

 z důvodu ohrožení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zakázat práci přesčas 

a práci v noci, 

 z důvodu ohrožení života zakázat další práci zaměstnanců nebo požadovat 

na zaměstnavateli závazným pokynem odstranění závad v provozu na strojích 

a zařízení. 

 Pokud má zaměstnavatel více odborových organizací, jedná za zaměstnance 

v pracovněprávních vztazích ve vztahu k jednotlivým zaměstnancům ta odborová 

organizace, jíž je zaměstnanec členem. (2, s. 20 - 23) 
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 V případě, že zaměstnanec není odborově organizován, jedná za něj 

v pracovněprávních vztazích ta odborová organizace, která má největší počet členů, 

kteří jsou u zaměstnavatele v pracovním poměru. (2, s. 20 - 23) 

 „U zaměstnavatele, u kterého nepůsobí odborová organizace, může být 

k zajištění práva na informace a projednání zvolena rada zaměstnanců, popřípadě 

zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.“ (2, s. 20 - 23) 

 

1.6 Systém odměňování ve veřejné správě 

 Systém odměňování ve veřejné správě je založen již zmíněnými zákony, 

především však zákoníkem práce. Konkretizace podmínek pro poskytování některých 

složek platu je zákonem výslovně svěřena vládě (jedná se o příslušná nařízení vlády, 

konkrétně Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců 

ve veřejných službách a správě). 

 Zaměstnavatel je povinen poskytovat zaměstnanci plat podle zákona, 

příslušného nařízení vlády a v jejich mezích podle kolektivní smlouvy, nebo. vnitřního 

platového předpisu. 

 Zákon a nařízení vlády stanovuje platové nároky zaměstnanců přímo 

nebo stanoví pouze rozpětí, popř. horní limity pro poskytování jednotlivých složek 

platu. Prostor pro vyjednávání mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci o platech 

v kolektivní smlouvě a možnosti pro úpravu platových poměrů vnitřním platovým 

předpisem jsou proto z tohoto důvodu velmi omezeny. Individuální vyjednávání 

o platech – v pracovní smlouvě nebo v jiné smlouvě – je tedy vyloučeno. (3, s. 12) 

1.6.1 Vymezení pojmu plat 

 Platem se rozumí peněžité plnění poskytované zaměstnanci státní sféry 

za vykonanou práci. Zaměstnavatelem v případě platu tedy může být pouze: 

 stát, 

 územní samosprávný celek, 

 státní fond, 
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 příspěvková organizace, jejíž náklady na platy jsou plně zabezpečovány 

z příspěvku na provoz poskytovaného z rozpočtu zřizovatele nebo z úhrad, 

 školská právnická osoba zřízená Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, 

krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí, 

 veřejné neziskové ústavní zdravotnické zařízení (s výjimkou peněžitého plnění 

poskytovaného občanům cizích států s místem výkonu práce mimo území 

ČR). (3, s. 13 - 14) 

 

 Plat se poskytuje podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti práce, podle 

obtížnosti pracovních podmínek, podle pracovní výkonnosti a dosahovaných pracovních 

výsledků. 

 Plat tvoří všechny složky platu, které jsou upravené zákonem a příslušnými 

prováděcími nařízeními vlády. Jde o platový tarif, příplatek za vedení, příplatek 

za noční práci, příplatek za práci v sobotu a v neděli, plat za práci přesčas, příplatek 

za práci ve ztíženém pracovním prostředí, zvláštní příplatek, příplatek za rozdělenou 

směnu, osobní příplatek a další. 

 Platem nejsou další plnění poskytovaná v souvislosti se zaměstnáním, zejména 

náhrady platu, odstupné, cestovní náhrady a odměna za pracovní pohotovost. 

 Plat nesmí být nižší než minimální mzda a než příslušná nejnižší úroveň 

zaručené mzdy. (3, s. 13-14) 

1.6.2 Určení platu 

 Plat určuje zaměstnanci zaměstnavatel, a to v mezích podle kolektivní smlouvy, 

popřípadě vnitřního předpisu. Plat však není možné určit jiným způsobem, v jiném 

složení a v jiné výši, než stanoví zákon (zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce) a právní 

předpisy vydané k jeho provedení. 

 Vedoucímu zaměstnanci, který je statutárním orgánem zaměstnavatele, nebo 

který je vedoucím organizační složky státu nebo územního samosprávného celku, určuje 

plat orgán, který ho na pracovní místo ustanovil. (3, s. 16) 
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Zařazení zaměstnance do platové třídy 

 Zaměstnavatel zařazuje zaměstnance do platové třídy na základě druhu práce 

sjednaného v pracovní smlouvě a v jeho mezích na něm požadovaných 

nejnáročnějších pracích. 

 Zaměstnavatel zařazuje vedoucího zaměstnance do platové třídy podle 

nejnáročnějších prací , jejichž výkon řídí nebo které sám vykonává. 

 Vláda stanoví nařízením zařazení prací do platových tříd (katalog prací) 

v souladu s charakteristikami platových tříd (které jsou uvedeny v příloze 

zákoníku práce), dále kvalifikační předpoklady vzdělání pro výkon prací 

zařazených do jednotlivých platových tříd včetně způsobu zařazování 

do těchto tříd, stupnice platových tarifů a způsob jejich určení. (3, s. 119-

120) 

 

 Zaměstnavatel zařadí zaměstnance do platové třídy, ve které je v katalogu prací 

zařazena nejnáročnější práce, jejíž výkon zaměstnavatel na zaměstnanci požaduje. 

Toto zařazení se považuje za prvořadé. 

 Pokud není tato práce v katalogu prací uvedena, zařadí zaměstnavatel 

zaměstnance do platové třídy, ve které jsou v katalogu prací zahrnuty příklady prací 

porovnatelné s ní z hlediska složitosti, odpovědnosti a namáhavosti. (3, s. 119-120) 

 Na základě druhořadého hlediska zařadí zaměstnavatel zaměstnance 

do platové třídy, pokud pro výkon práce v této platové třídě splňuje potřebné vzdělání. 

K dosažení vyššího než potřebného vzdělání s přitom nepřihlíží. (3, s. 119-120) 

 Potřebné vzdělání pro zařazení zaměstnance do platové třídy znázorňuje 

následující Tabulka 1. 
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Tabulka 1 - Kvalifikační předpoklady vzdělání zaměstnanců ve veřejné správě 

Platová 
třída Potřebné vzdělání 

1 základní vzdělání nebo základy vzdělání 
2 základní vzdělání nebo základy vzdělání 
3 střední vzdělání 
4 střední vzdělání s výučním listem nebo střední vzdělání 
5 střední vzdělání s výučním listem 
6 střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo střední vzdělání s výučním listem 
7 střední vzdělání s maturitní zkouškou 
8 střední vzdělání s maturitní zkouškou 
9 vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou 

10 VŠ vzdělání bakalářské nebo vyšší odborné vzdělání 
11 VŠ vzdělání magisterské nebo VŠ vzdělání bakalářské 
12 VŠ vzdělání magisterské nebo VŠ vzdělání bakalářské 
13 VŠ magisterské 
14 VŠ magisterské 
15 VŠ magisterské 
16 VŠ magisterské 

Zdroj: (18, §2) 

 

 Zaměstnance je výjimečně možné zařadit do platové třídy, pro kterou nesplňuje 

potřebné vzdělání, a to v případech, kdy jde o: 

 zvláštní povahu práce závislou na talentu nebo fyzické zdatnosti, 

 jednoduché obslužné práce, 

 splnění jiných kvalifikačních předpokladů 

 zaměstnance, který dlouhodobou činností v oboru prokázal schopnost k výkonu 

požadované práce a je starší než 50 let, 

 zaměstnance, který si studiem doplňuje potřebné vzdělání, 

 práce převážně manuálního charakteru. 

V jiných případech nejvýše na dobu 4 let. (3, s. 119-120) 

 

Zařazení zaměstnance do platového stupně 

 Zařazení zaměstnance do platového stupně se určuje podle počtu let 

započitatelné praxe, jak znázorňuje následující Tabulka 2. 
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Tabulka 2 - Zařazení zaměstnance do platového stupně podle počtu let  

 započitatelné praxe 

Platový stupeň 
Počet let 

započitatelné 
praxe 

1 do 1 roku 
2 do 2 let 
3 do 4 let 
4 do 6 let 
5 do 9 let 
6 do12 let 
7 do l5 let 
8 do 19 let 
9 do 23 let 

10 do 27 let 
11 do 32 let 
12 nad 32 let 

Zdroj: (18, §5 odst. 1) 

 

Platové tarify 

 Zaměstnanci přísluší platový tarif stanovený pro platovou třídu, do které 

je zařazen. 

 Platové tarify se stanoví v 16 platových třídách (podle náročnosti práce) 

a v každé z nich ve 12 platových stupních (podle délky započitatelné praxe).Pro určení 

konkrétní výše platového tarifu zaměstnance je dále rozhodující, do jaké skupiny 

pracovníků zaměstnanec spadá. (3, s. 16-17) 

 Platový tarif v šestnácté platové třídě činí nejméně 3,4násobek platového tarifu 

v první platové třídě. Platový tarif ve dvanáctém platovém stupni činí nejméně 1,5 

násobek platového tarifu v platovém stupni. Platové tarify v platových třídách se oproti 

nejblíže nižšímu platovému tarifu zvyšují o shodný procentní přírůstek. Platové tarify se 

zaokrouhlují na celé desetikoruny nahoru.  

 Vláda stanoví nařízením stupnice platových tarifů pro příslušné období 

(např. kalendářní rok), a to tak, aby platové tarify v jednotlivých platových třídách 

činily nejméně: (3, s. 16-17) 
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Tabulka 3 - Platové třídy a platové tarify  

Platová třída Platový tarif 
v Kč měsíčně Platová třída Platový tarif 

v Kč měsíčně 
1 5 400 9 10 300 
2 5 850 10 11 200 
3 6 350 11 12 150 
4 6 850 12 13 150 
5 7 450 13 14 300 
6 8 100 14 15 500 
7 8 750 15 16 800 
8 9 500 16 18 350 

Zdroj: (2, str. 17) 

 

Katalog prací 

 Katalog prací (jako příloha k nařízení vlády č. 137/2009 Sb.) je v systému 

odměňování ve veřejné sféře velmi důležitý, jelikož určuje seznam povolání a rozpětí 

jím určených platových tříd. 

 „Katalog prací v příloze k tomuto nařízení stanoví v souladu s charakteristikami 

uvedenými v zákoníku práce zařazení prací (příkladů prací) do platových tříd podle 

jejich složitosti, odpovědnosti a namáhavosti a člení je podle druhu 

do povolání.“ (3, str. 18) 

 Katalog prací se skládá ze tří částí. Jelikož jsou v každé části pracovní pozice 

a jim určené rozpětí platových tříd přesně určeny, uvádím jeho podrobné znění v Přílo-

ze 1 k této bakalářské práci. 

 

Příplatek za vedení 

 Vedoucímu zaměstnanci přísluší příplatek za vedení, a to podle stupně řízení 

a náročnosti řídící práce. (3, str. 18) 

 Jelikož je výše příplatku dána pro každý stupeň procentuálně a zvolená procenta 

nejsou u subjektů stanovena stejně, uvádím příklad v Příloze č. 3 této práce. 

 

Platový výměr 

 Zaměstnavatel je povinen vydat zaměstnanci v den nástupu do práce platový 

výměr, který musí být písemný. Je zde povinen uvést údaje o platové třídě a platovém 
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stupni, do nichž je zaměstnanec zařazen, a o výši platového tarifu a ostatních pravidelně 

měsíčně poskytovaných složek platu. (3, str. 21-22) 

1.6.3 Další formy odměňování 

 Mezi další formy odměňování bychom mohli zařadit především zaměstnanecké 

výhody a příplatky. 

 

Zaměstnanecké výhody 

 Zaměstnanecké výhody jsou složky odměny poskytované navíc k různým 

formám peněžní odměny. Mezi hlavní typy zaměstnaneckých výhod patří: 

 Penzijní systémy: jsou všeobecně považovány za nejdůležitější zaměstnaneckou 

výhodu. 

 Osobní jistoty: jedná se o výhody, které posilují osobní jistoty pracovníka a jeho 

rodiny formou nemocenského, zdravotního, úrazového nebo životního pojištění. 

 Finanční výpomoc: půjčky, výpomoc při koupi domu, pomoc při stěhování 

a slevy na zboží a služby vyráběné nebo poskytované podnikem. 

 Osobní potřeby: oprávnění, která jsou uznáním vzájemného vztahu mezi prací 

a domácími potřebami nebo povinnostmi, např. dovolená, péče o děti, přerušení 

kariéry (období, kdy pracovník přerušuje kariéru v souvislosti se studiem nebo 

mateřstvím a poté se vrací na stejnou práci), poradenství při odchodu 

do důchodu, finanční poradenství a osobní poradenství v období krize, posilovny 

a rekreační zařízení. 

 Podnikové automobily a pohonné hmoty: stále velmi oceňovaná výhoda i přes 

skutečnost, že automobily jsou nyní mnohem výrazněji zdaňovány. 

 Jiné výhody: které zvyšují životní úroveň pracovníků, jako jsou dotované 

stravování, příplatky na ošacení, úhrada telefonních výloh, mobilní telefony 

a kreditní karty. 

 Nehmotné výhody: charakteristiky organizace, které přispívají ke kvalitě 

pracovního života a činí ji atraktivním místem, kde stojí za to být zaměst-

nán. (1, s. 637-638) 
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Příplatky 

 Hlavními oblastmi, ve kterých se poskytují příplatky nebo jiné zvláštní dávky 

pracovníkům, jsou: 

 Lokální příplatky: tyto příplatky mohou být vypláceny pracovníkům, kteří bydlí 

v hlavním městě nebo jiných velkých městech. Mají vyrovnat rozdíly 

v nákladech na bydlení a v jiných životních nákladech. 

 Diety: příspěvky na ubytování a stravování pracovníků na služebních cestách. 

 Příplatky za práci přesčas: příplatky za přesčasovou práci přicházejí v úvahu 

pro většinu manuálních pracovníků, jakož i ostatních pracovníků 

až po manažerskou úroveň. Pracovníci s vyššími platy mohou obdržet náhradní 

volno. 

 Příplatky za směnovou práci – se poskytují v sazbách, které se obvykle liší 

podle uspořádání směn. Příplatek za práci v noci může být tudíž vyšší než 

příplatek za práci časně ráno nebo pozdě odpoledne. 

 Příplatky za pohotovost – jsou poskytovány těm, kteří musejí být k dispozici 

na požádání, aby se dostavili do práce. Jedná se např. o lékaře. (1, s. 640-641) 

1.6.4 Srovnání vývoje výše odměn podnikatelské a nepodnikatelské sféry 

 Jelikož veřejný sektor zaměstnává nezanedbatelný počet lidí a je placen 

z veřejných rozpočtů, na vývoji mezd se tak podílí velkou měrou. Vývoj je zde 

zpravidla značně skokový, což také dokazuje následující Graf 1. 
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Graf 1 - Průměrná výše vyplacených mezd a platů v podnikatelské a 

nepodnikatelské sféře v Kč 

Zdroj: (7) 
 

 Růst vyplácených odměn (mezd a platů) je nepřehlédnutelným jevem české 

ekonomiky posledních let. Oproti roku 1994 si zaměstnanec vydělá zhruba třikrát 

více. (7) 

 Obecně platí, že v podnikatelském sektoru roste výše vyplacené odměny 

rychleji. Tento trend byl ale několikrát porušen, naposledy v 1. a 3. čtvrtletí roku 2005, 

kdy výše vyplacené odměny ve veřejném sektoru vzrostly o zhruba 2 % více než 

v podnikatelském. Od té doby má soukromý sektor znovu o 1-2 % navrch, přičemž 

nejvýrazněji si polepšil s nástupem roku 2008, což je patrno z Grafu 1 – viz výše. Je zde 

taktéž vidět, že výše vyplacených odměn v nepodnikatelské sféře se trvaleji pohybují 

na nižší úrovni než ve sféře veřejné, neboli nepodnikatelské. (7) 

 V soukromém sektoru se v roce 2008 průměrně vydělávalo 23 174,- Kč, 

ve veřejném sektoru to pak bylo 20 204,- Kč. (7) 
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1.6.5 Hodnocení systému odměňování zaměstnanců 

 Systém odměňování by měl být pravidelně prověřován, aby se posoudila jeho 

efektivnost, míra, v jaké vytváří přidanou hodnotu, a nakolik odpovídá současným 

a budoucím potřebám organizace. Tím budou rozpoznány jeho silné a slabé stránky a 

také to, co je třeba udělat jinak a proč. (1, str. 644) 

 Měly by být také sledovány vnitřní relace, a to pomocí provádění periodických 

průzkumů mezi různými kategoriemi pracovníků. Tyto průzkumy by měly zkoumat 

rozdílnost ve stanoveném systému odměňování a analyzovat jejich rozdíly na různých 

úrovních (pracovních pozicích). (1, str. 644) 

 Abychom nejprve zjistili spokojenost samotných zaměstnanců, na nichž 

je společnost značně závislá, provedeme v praktické části průzkum pomocí 

dotazníkového šetření, díky kterému by se nám měla více objasnit spokojenost 

zaměstnanců s výší jejich výdělků v poměru k práci, kterou vykonávají, a podobných 

informací a poznatků. Podobné dotazníkové šetření je též součástí této bakalářské práce. 
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2 ANALÝZA SOUČASNÉHO SYSTÉMU ODMĚŇOVÁNÍ 

ZAMĚSTNANCŮ MAGISTRÁTU MĚSTA JIHLAVY 
 

 Pro každého zaměstnavatele je vždy velmi důležitá produktivita práce jeho 

zaměstnanců. Aby zaměstnavatelé nemuseli zaměstnávat stále více a více zaměstnanců 

a tím si neustále zvyšovat mzdové náklady, musí být zmíněná produktivita práce 

každého zaměstnance co nevyšší. Aby ale zaměstnanec byl dostatečně produktivní, 

musí být též dostatečně odměněn a podmínky sjednání odměn pro zaměstnance musí 

být jasně stanoveny, a to především ve společných oboustranných smlouvách. K těm 

se v případě této bakalářské práce řadí především kolektivní smlouva. 

 Tématem mé bakalářské práce je problematika systému odměňování 

zaměstnanců Magistrátu města Jihlavy, tedy především snaha najít a odstranit problémy 

a nesrovnalosti v odměňování zaměstnanců Magistrátu města Jihlavy, a to konkrétně 

ve smlouvách mezi oběma stranami. Výsledkem práce tedy budou návrhy na odstranění 

těchto problémů, které uvedu v kapitole 3. Odstraněním těchto problémů zlepším 

přehlednost a srozumitelnost odměňování, což bude jak pro zaměstnavatele, 

tak i pro zaměstnance výhodné. 

 Pro rozbor systému odměňování je ale nejprve nutné uvést základní 

charakteristiku Magistrátu města Jihlavy a konkrétně rozebrat systém, kterým subjekt 

veřejné sféry, tedy Magistrát města Jihlavy, své zaměstnance odměňuje. 

 

2.1 Charakteristika Magistrátu města Jihlavy 

Magistrát města Jihlavy, neboli Statutární město Jihlava (sídlící na adrese 

Masarykovo náměstí 1, 586 28 Jihlava), je stejně jako magistráty v ostatních městech 

zřízen za účelem veřejné správy – tedy především správy krajského města Jihlavy, 

a to například v oblasti výběru poplatků, výdej občanských průkazů, cestovních pasů, 

poskytování sociální pomoci rodinám s dětmi, činnosti v oblasti matriky (výdej rodných 

a úmrtních listů), výdej stavebních povolení, úřední ověřování kopií a další. Toto město 

je rozlohou největším městem kraje Vysočina s počtem obyvatel přesahujícím 50 tisíc. 

Mezi partnerská města Jihlavy patří nizozemský Purmerend a německý Heidenheim. (7) 
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Magistrát města Jihlavy (město Jihlava) zřizuje (dle zákona 128/200 Sb. o obcích) 

následující organizace: 

a) obchodní společnosti, mezi které patří: 

 Dopravní podnik města Jihlavy, a. s., 

 Služby města Jihlavy, s. r. o., 

 Správa městských lesů Jihlava, s. r. o., 

 Prádelna a čistírna Jihlava, s. r. o., 

 HC Dukla Jihlava, s. r. o., 

 Jihlavské kotelny, s. r. o., 

 Teniscentrum Jihlava, a. s., 

 FC Vysočina Jihlava, s. r. o., 

b) příspěvkové organizace, a to konkrétně: 

 Denní a týdenní stacionář Jihlava, 

 Domov pro seniory Jihlava – Lesnov, 

 Integrované centrum sociálních služeb Jihlava, 

 Městská knihovna Jihlava, 

 Zoologická zahrada v Jihlavě, 

 Mateřské a základní školy, 

c) státní podniky v likvidaci, které jsou: 

 Podnik služeb (s. p.) v likvidaci, 

 B. P. H. (s. p.) v likvidaci. (7) 

 

2.2 Organizační struktura Magistrátu města Jihlavy 

 Magistrát města Jihlavy je subjekt veřejné správy, v jehož čele stojí primátor 

města (Ing. Jaroslav Vymazal), který odpovídá za činnost města Jihlavy. Primátor 

je volen a odvoláván zastupitelstvem města a je přímo nadřízený tajemníkovi 

magistrátu. Za svou činnost je primátor města Ing. Jaroslav Vymazal odpovědný 

zastupitelstvu města. 

 Primátor města Jihlavy zastupuje město navenek a koordinuje činnost 

v zásadních otázkách samosprávy. Organizuje vzájemné zahraniční styky, zajišťuje 
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společenskou, politickou a oficiální reprezentaci města, jedná se zahraničními 

návštěvami. Svolává a zpravidla řídí zasedání zastupitelstva a schůze rady. 

 Mezi jeho další činnosti patří například styk a součinnost se sdělovacími 

prostředky – public relations, nebo činnosti podporující cestovní ruch ve městě a jeho 

okolí. (8) 

 Primátoru města jsou podřízeni náměstci primátora, kteří v době nepřítomnosti 

primátora koordinují a kontrolují činnost města pomocí pravomocí vymezených radou 

města. Náměstci tak v podstatě zastupují primátora v době jeho nepřítomnosti a mají 

určité pravomoci k rozhodování, které jsou vymezené zastupitelstvem města, kterým 

jsou též voleni a odvoláváni. (9) 

 Rada města Jihlavy je výkonným orgánem a za svoji činnost odpovídá zastupi-

telstvu města.  

 Rada města má jedenáct členů a je tvořena primátorem, jeho náměstky a dalšími 

členy rady. Hlavní náplní rady je zabezpečování hospodaření města podle schváleného 

rozpočtu. Též schvaluje organizační řád magistrátu města a jmenuje a odvolává vedoucí 

odborů. (10) 

 Zastupitelstvo města Jihlavy je nejvyšším orgánem samosprávy města. 

Je mu vyhrazeno schvalovat program rozvoje města, rozpočet města a rozpočtová 

opatření. Vydává obecně závazné vyhlášky ve věcech samostatné působnosti 

a je oprávněno udělovat čestné občanství města a ceny města Jihlavy. (11) 

 Jmenován a odvoláván primátorem je tajemník, kterým je Dr. Ing. Lubomír 

Dohnal. Za svoji činnost je odpovědný primátoru města, ale zároveň je nadřízený všem 

zaměstnancům Magistrátu města Jihlavy. (12) 

 Tajemník města plní funkci statutárního orgánu a zabezpečuje plnění usnesení 

zastupitelstva a rady města. Další činností tajemníka je řízení a kontrola činnosti 

zaměstnanců statutárního města a stanovení platů těmto zaměstnancům. Na základě této 

činnosti jsem také dostala od tajemníka svolení k rozeslání dotazníku, který je součástí 

této bakalářské práce a jeho přesné znění je uvedeno v Příloze 5. (12) 

 Nezanedbatelnou roli zde mají i odbory, které jsou podřízeny právě tajemníkovi 

města. Jedná se o odbory jako je správní odbor, majetkový odbor, odbor životního 

prostředí, odbor dopravy, odbor informatiky, odbor sociálních věd, odbor správy realit, 

odbor školství, kultury a tělovýchovy a další, ale především odbor ekonomický, u jehož 
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zaměstnanců je prováděno dotazníkové šetření ohledně odměňování zaměstnanců 

Magistrátu města Jihlavy.  

 Ekonomický odbor je rozdělen na 3 oddělení, a to konkrétně na: 

 oddělení rozpočtu a financování města - k hlavním činnostem tohoto 

oddělení patří především zpracování návrhu rozpočtu a jeho předkládání 

zastupitelstvu města, zpracování a předkládání návrhů na změnu 

rozpočtu města a zpracování závěrečného účtu města a jeho přeložení 

zastupitelstvu města, kontrola a dodržování rozpočtové kázně, zajištění 

optimalizace finančních toků rozpočtu a mnohé další, 

 oddělení souhrnného výkaznictví - toto oddělení má na starost 

především evidenci došlých faktur a zabezpečení smluvního a platebního 

styku s peněžními ústavy, vedení účetnictví města a zpracování účetních 

výkazů dle směrnic Ministerstva financí a zajišťování centrálních 

pohledávek města včetně účtování o jednotlivých pohledávkách, 

 oddělení místních poplatků, které se stará především o zajišťování 

komplexní agendy místního poplatku ze psů, místního poplatku 

za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 

a odstraňování komunálních odpadů, místního poplatku za provozovaní 

výherních a hracích přístrojů na území města, zajišťování finančního 

vztahu města vyplývajícího z nájemného z pozemků a povolování tombol 

a vyměřování správního poplatku za povolení. (7) 

 

 Pro tuto bakalářskou práci je však nejdůležitější oddělení, které je přímo 

podřízeno tajemníku Magistrátu města Jihlavy. Je jím oddělení personalistiky a mezd, 

jemuž bude věnována následující kapitola.2.3. 

 

2.3  Oddělení personalistiky a mezd 

 Oddělení personalistiky a mezd je přímo podřízeno tajemníku města a pro tuto 

bakalářskou práci je nejpodstatnějším oddělením, díky kterému mi byly poskytnuty 

podklady pro zpracování této bakalářské práce.  
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 Mezi hlavní činnosti Oddělení personalistiky a mezd patří především věci 

týkající se oblasti personalistiky a odměňování. Mezi tyto činnosti se řadí zejména 

vedení personální a mzdové agendy zaměstnanců Statutárního města Jihlavy, 

zpracování pracovních smluv, dohod o provedení práce a pracovní činnosti, vedení 

agendy zápočtů praxe a zpracování platových výměrů zaměstnanců podle pokynů 

tajemníka magistrátu města, zpracování dokumentů a dokladů při skončení pracovního 

poměru, organizace a vedení dokumentace výběrových řízení, vypracování návrhů 

na vzdělávání a výcvik zaměstnanců včetně individuálních plánů, dále pak výpočet 

a odvod pojistného na všeobecné zdravotní pojištění a sociální zabezpečení, výpočet 

a odvod daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a vystavování mzdových listů 

a evidenčních listů důchodového pojištění zaměstnanců. 

 K dalším činnostem, které jsou svěřeny Oddělení personalistiky a mezd, se řadí 

především vedení statistiky průměrných výdělků zaměstnanců a také zpracování 

statistických výkazů v oblasti personalistiky a mezd (ke kterým se řadí i níže uvedená 

Tabulka 4), vedení agendy zaměstnanců se zdravotním postižením, vedení agendy 

srážek z platů zaměstnanců a zpracování návrhu rozpočtu mzdových prostředků, 

včetně podávání informací o mzdovém vývoji a čerpání mzdových prostředků 

tajemníkovi magistrátu města a řediteli městské policie. (14) 

 Mezi další činnosti tohoto oddělení lze zařadit i neméně podstatné činnosti 

související spíše s oblastí personalistiky, která je ovšem pro systém odměňování také 

velmi důležitá, především z hlediska kolektivní smlouvy a údajů v ní uvedených. Mezi 

tyto a další činnosti Oddělení personalistiky a mezd Magistrátu města Jihlavy patří 

především vypracování návrhů vnitřních norem zaměstnavatele v oblasti 

pracovněprávního, sociálního a kolektivního vyjednávání, např. organizačního řádu, 

pracovního řádu, statutu a přílohy statutu sociálního fondu, návrhu kolektivní smlouvy 

(který bude rozebrán v následující kapitole číslo 2.4), dále zpracování podkladů 

pro výplatu příspěvků zaměstnavatele ze sociálního fondu, podíl na elektronickém 

vedení evidence docházky zaměstnanců zařazených do magistrátu a vedení evidence 

docházky zaměstnanců a vedení personálního informačního systému. (14) 

 Jelikož hlavní činností tohoto oddělení je přijímání a odměňování zaměstnanců, 

jejichž počet není stálý, uvádím vývoj stavu zaměstnanců za období prosinec 2008 

až prosinec 2009 v následující Tabulce 4: 
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Tabulka 4 - Vývoj stavu zaměstnanců statutárního města Jihlavy (prosinec 2008 - 

prosinec 2009) 

  
Vývoj stavu zaměstnanců statutárního města Jihlavy v období od prosince 

r. 2008 do prosince r. 2009 
Kategorie 
zaměstnanců 12/08 1/09 2/09 3/09 4/09 5/09 6/09 7/09 8/09 9/09 10/09 11/09 12/09 

Správní 
pracovníci 312 306 305 304 307 307 309 305 305 308 306 305 305 

Administrativní 
pracovníci 7 7 7 7 7 7 6 6 6 7 7 7 7 

Pomocný a 
obsluž. prac. 39 38 37 37 37 37 37 37 36 36 36 37 37 

Zdravotní sestry 
v jeslích 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

MP - strážníci 
vč. ved. zaměst. 50 50 50 50 50 51 51 51 50 50 50 50 50 

Útulek pro 
opuštěná zvířata 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

Počet zaměst. 
v evid. stavu 420 413 411 410 413 414 415 411 409 413 411 411 411 

Počet zaměst. v 
prac. poměru 448 445 445 445 446 446 449 446 444 447 449 449 449 

z toho MD a RD, 
uvolnění, 
dlouhodobě nepl. 
volno 

28 32 34 35 33 32 34 35 35 35 38 38 38 

 Zdroj: (15) 

 

 Výše uvedená Tabulka 4 znázorňuje vývoj počtu zaměstnanců různých 

kategorií, z nichž nejdůležitější kategorií je počet zaměstnanců v evidovaném stavu, 

který se poněkud liší od počtu zaměstnanců, kteří u Magistrátu města Jihlavy 

vykonávají pracovní poměr (kategorie Počet zaměstnanců v prac.poměru), jejichž počet 

je vyšší, neboť jsou zde připočteni i zaměstnanci na mateřské dovolené, rodinné 

dovolené a zaměstnanci, kteří mají dlouhodobé neplacené volno.  

 Z tabulky je patrno, že Magistrát města Jihlavy do prosince 2009 snížil počet 

svých zaměstnanců oproti prosinci 2008 o 9. 

 Pro znázornění konkrétního organizačního schématu Magistrátu města Jihlavy 

uvádím v příloze k této práci Příloha 4 – Organizační schéma Magistrátu města Jihlavy. 
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2.4 Kolektivní smlouva Magistrátu města Jihlavy 

 Kolektivní smlouva je obecně nejdůležitějším dokumentem Magistrátu města 

Jihlavy, který řeší pracovněprávní nároky mezi tímto subjektem veřejné správy v pozici 

zaměstnavatele a jeho zaměstnanci. 

 V případě Magistrátu města Jihlavy je kolektivní smlouva uzavírána mezi 

základní organizací Odborového svazu pracovníků státních orgánů a organizací 

při Magistrátu města Jihlavy a Statutárním městem Jihlava, pro potřeby této 

bakalářské práce konkrétně na rok 2010. (17) 

 Kolektivní smlouva Magistrátu města Jihlavy se skládá z 6 částí (základní 

ústanovení; mzdová oblast; pracovněprávní oblast; péče o zaměstnance, sociální oblast; 

oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pracovní prostředí a závěrečná 

ustanovení) a závěrečné přílohy: Statutu Sociálního fondu zaměstnanců statutárního 

města Jihlavy. (17) 

2.4.1 Základní ustanovení 

 Mezi základní ustanovení kolektivní smlouvy se řadí především platnost 

a účinnost, kde je definováno časové období, na které se kolektivní smlouva uzavírá. 

Pro potřeby této bakalářské práce je kolektivní smlouva platná pro období od 1.1.2010 

do 31.12.2010 s účinností od 1. 1. 2010. Kolektivní smlouva upravuje vzájemné vztahy 

mezi zaměstnanci statutárního města Jihlavy, odborovou organizací a zaměstnavatelem 

statutárním městem Jihlava. (17) 

 V souladu se zákoníkem práce se Magistrát města Jihlavy v základním 

ustanovení zavazuje především projednat s odborovým orgánem základní otázky péče 

o zaměstnance a opatření týkající se většího počtu zaměstnanců. Dále se zaměstnavatel 

zavazuje prostřednictvím oddělení personalistiky a mezd poskytnout informace 

o pohybu stavu zaměstnanců, případně další informace potřebné k činnosti základní 

organizace odborů. Zástupci odborového orgánu jsou povinni zachovávat mlčenlivost 

o skutečnostech, o nichž se dozvědí v souvislosti s výkonem své funkce. (17) 
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2.4.2 Mzdová oblast 

 V této části nazvané „Mzdová oblast” jsou sjednávány podmínky 

pro odměňování zaměstnanců v roce 2010, pro potřeby této bakalářské práce je tudíž 

tato oblast jednoznačně nejpodstatnější. Mzdová oblast rozebírá konkrétně mzdové 

prostředky, které jsou poskytovány v souladu s pracovněprávními předpisy v platném 

znění, které se vztahují k odměňování zaměstnanců ve veřejné správě. Ve mzdové 

oblasti jsou dále uvedeny odměny a příspěvky, kde kolektivní smlouva určuje, že tyto 

odměny a příspěvky mohou být poskytnuty pouze v souladu s pracovněprávními 

předpisy v platném znění.  

 Magistrát města Jihlavy též dle kolektivní smlouvy poskytuje příspěvek k výročí 

50 let věku, a to při prvním skončení pracovního poměru v souvislosti s odchodem 

do starobního a invalidního důchodu. Předpokládaná výše těchto odměn je konkrétně 

uvedena v Příloze Statutu sociálního fondu zaměstnanců statutárního města Jihlavy, 

který bude rozebrán později v kapitole 2.4.7 Příloha Statutu Sociálního fondu 

zaměstnanců Magistrátu města Jihlavy  

 Zaměstnancům Magistrátu města Jihlavy je také poskytována odměna 

za pracovní pohotovost. Procentuální výše této odměny činí v pracovní dny 12 % 

průměrného výdělku a ve dnech pracovního klidu 20 % průměrného výdělku.  

 Odstupné vyplácí Magistrát města Jihlavy v souladu se zákoníkem práce, 

a to ve výši minimálně trojnásobku průměrného výdělku tomu zaměstnanci, u kterého 

dochází k rozvázání pracovního poměru. Kolektivní smlouva také uvádí, že jiné 

odstupné může být vyplaceno pouze za podmínek uvedených v zákoně č. 312/2002 Sb., 

o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném 

znění. (17) 

 Kolektivní smlouva uvádí, že „každý zaměstnanec má možnost nahlédnout 

u zástupců zaměstnavatele (tajemník magistrátu města, vedoucí odboru magistrátu 

města, ředitel MP, oddělení personalistiky a mezd) do platných platových 

předpisů.(17) 
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2.4.3 Pracovněprávní oblast 

 Další oblastí, kterou řeší kolektivní smlouva Magistrátu města Jihlavy, je oblast 

pracovněprávní. Jsou zde projednávány skutečnosti, jako je dovolená na zotavenou. 

Základní výměra dovolené činí 4 týdny v roce, ovšem zákoník práce dovoluje 

zaměstnavateli přidat týden dovolené navíc. Základní výměra dovolené, která 

je v případě Magistrátu města Jihlavy prodloužena o 1 týden, tedy na 5 týdnů v roce, 

je plně v souladu se zákoníkem práce.  

 Odstavec rozvržení pracovní doby a týdenní pracovní doba udává délku 

týdenní pracovní doby, která se liší z hlediska směnnosti provozu. V případě 

jednosměnného provozu činí délka týdenní pracovní doby 40 hodin, v případě 

dvousměnného provozu 38,75 hodin a u nepřetržitého provozu 37,5 hodin.Výjimky 

z této pracovní doby musí být na základě písemné žádosti zaměstnance schváleny 

vedoucím odboru (nebo ředitelem Městské policie) a tajemníkem magistrátu. 

 Práci přesčas a práci ve dnech pracovního klidu je zaměstnavatel povinen 

nařídit pouze ve výjimečných případech, kdy je nutné zajistit plynulý provoz ve městě. 

 V případě městské policie Jihlava je ovšem nutné zajistit nepřetržitý provoz, 

proto může dojít rozpisem směn k práci přesčas. Zaměstnavatel se tudíž zavazuje 

zaměstnancům, kteří vykonávají na Městské policii Jihlava nařízenou práci přesčas, 

uhradit plat včetně příplatků 1 krát čtvrtletně. Veškeré podklady k vyúčtování 

s uvedením všech faktorů, které ovlivňují výši příplatku předává vedení Městské policie 

Jihlava mzdové účtárně magistrátu města, a to nejpozději poslední pracovní den 

v měsíci následujícím po uplynutí příslušného čtvtletí.  

 O poskytování cestovních náhrad při tuzemských i zahraničních pracovních 

cestách je vydáván vnitřní předpis, ke kterému mi ovšem nebyl povolen přístup. 

 V případě výskytu sporné situace mezi zaměstanavatelem – Magistrátem města 

Jihlavy – a jeho zaměstnancem, povoluje kolektivní smlouva, aby se projednání tohoto 

sporu zúčastnil spolu se zaměstnavatelem i zástupce odborů. (17) 

2.4.4 Péče o zaměstnance, sociální oblast 

 V oblasti péče o zaměstnance a sociální oblasti kolektivní smlouva upřesňuje, 

že „potřeby zaměstnanců jsou v sociální oblasti uspokojovány především z prostředků 
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Sociálního fondu zaměstananců statutárního města Jihlavy.” (17) O tom, 

na co se použijí prostředky z tohoto sociálního fondu, rozhoduje především tajemník 

magistrátu a člen zastupitelstva města, který je pověřený řízením městské policie. (17) 

 V oblasti péče o zaměstnance a sociální oblasti kolektivní smlouva upravuje 

řešení závodního stravování, které je zabezpečeno formou poukázek na stravu (neboli 

stravenek), jejichž hodnota může být maximálně 70,- Kč. V tomto případě 

zaměstnavatel poskytuje pomocí sociálního fondu příspěvek na jedno hlavní jídlo 

ve výši 25,- Kč, zaměstnanec pak zaplatí za jednu stravenku 20,- Kč. Podrobnější rozpis 

uvedu v kapitole 2.4.7 Příloha Statutu Sociáního fondu zaměstnanců Magistrátu města 

Jilavy.  

 Kolektivní smlouva povoluje poskytnutí místa v ubytovně pouze v případě 

mimořádných životních situací, které by zaměstnanci případně mohli nastat. 

 Na rekreaci a ozdravnou činnost zaměstnanců, může být poskytnut (zpravidla 

jednorázový) příspěvek opět ze Sociálního fondu. V tomto případě musí zaměstnavatel 

v místě rekreace zajistit vybavení včetně dopravy na místo a z místa. Rekreaci 

(v rekreačním středisku Komorník) zajišťuje odborová organizace. Dále může 

zaměstnavatel za účelem ochrany zaměstnanců vykonávající práci ve ztížených 

pracovních podmínkách poskytnout příspěvek na očkování.  

 Kolektivní smlouva vypomáhá též osamělému zaměstnanci, jenž pečuje o děti 

do 15-ti let věku, který má na základě písemné žádosti nárok na úpravu pracovní doby, 

kterou mu v tomto případě musí zaměstnavatel umožnit. 

 V oblasti péče o zaměstnance a sociální oblasti kolektivní smlouva také 

pojednává o tom, že vedoucí odboru projedná se zaměstnanci, kteří splňují podmínky 

pro odchod do starobního důchodu, rok dopředu jejich další působení u zaměstnavatele 

a o výsledcích informuje tajemníka. Ve velmi tíživých životních situacích může být 

zaměstnanci nebo jeho pozůstalým poskytnuta návratná, případně nenávratná sociální 

výpomoc opět podle podmínek stanovených v Příloze Statutu Sociálního fondu 

na r. 2010 popsaného níže. (17) 

2.4.5 Oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pracovní prostředí 

 V oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a pracovního prostředí 

se smluvní strany domlouvají na skutečnostech ohledně prověrek v oblasti BOZP, 
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kdy je zaměstnavatel povinen provádět prověrky zaměřené na bezpoečnost práce 

a ochranu zdraví při práci na všech pracovištích. Právo účastnit se těchto prověrek mají 

dle kolektivní smlouvy i pověření funkcionáři odborové organizace.  

 Magistrát města Jihlavy se v pozici zaměstnavatele také zavazuje aktualizovat 

seznam za účelem poskytování osobních ochranných pracovních prostředků ke snížení 

rizika vzniku pracovních úrazů a nemocí z povolání. 

 Každý zaměstnanec si zvolí svého osobního praktického lékaře a zaměstnavatel 

se zavazuje vysílat zaměstnance na lékařské preventivní prohlídky do smluvních 

zařízení této lékařské preventivní péče a zaměstnanec je povinen podrobit se v určených 

termínech preventivní prohlídce. (17) 

2.4.6 Závěrečná ustanovení 

 Ze závěrečných ustanovení kolektivní smlouvy vyplývá, že výše uvedené nároky 

pro jednotlivé zaměstnance se uplatňují a uspokojují jako ostatní nároky zaměstnanců 

z pracovního poměru. Plnění této kolektivní smlouvy hodnotí obě smluvní strany 

společně do 10. dne po skončení platnosti kolektivní smlouvy (tedy do 10. ledna 2011) 

a o jeho plnění budou zaměstnanci informování. (17) 

 Jelikož jsou příspěvky např. na závodní stravování, dary a příspěvky 

ve významných životních jubileích nebo návratné a nenávratné sociální výpomoci 

poskytovány ze Sociálního fondu, je nutné uvést jeho základní charakteristiku. Statut 

Sociálního fondu je přílohou kolektivní smlouvy a je složen ze dvou částí, 

a to konkrétně z Prováděcího předpisu a Rozpočtu Sociálního fondu na rok 2010. 

Rozpočet Sociálního fondu obsahuje konkrétní vymezení částek, které budou 

v příjmech do fondu přijaty nebo naopak ve výdajích poskytnuty zaměstnancům. (17) 

2.4.7 Příloha Statutu Sociálního fondu zaměstnanců Magistrátu města Jihlavy 

 Příloha Statutu sociálního fondu se opět skládá z několika částí, přičemž úvodní 

prováděcí předpis udává základní informaci, že výdaje fondu platí v roce 2010, 

a to pro zaměstnance, kteří jsou ve vztahu k zaměstnavateli v pracovním poměru. Pro 

tuto bakalářskou práci jsou ovšem nejdůležitější částí výdaje fondu, které platí 

pro zaměstnance, jejichž pracovní poměr trval více než 1 rok, netýkají se však 
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závodního stravování. Výdaje tohoto fondu se nevztahují na zaměstnance, kteří jsou 

na mateřské dovolené, rodičovské dovolené a zaměstnance, jejichž pracovní úvazek 

je nižší než poloviční. Pokud však zaměstnanec uzavřel se statutárním městem více 

pracovních závazků, považuje se pro účely tohoto fondu pouze jedenkrát. (17) 

 Příloha Statutu Sociálního fondu udává, že v roce 2010 bude z jeho prostředků 

přispíváno na závodní stravování, vzdělávání, důchodcům - bývalým zaměstanacům 

Statutárního města Jihlavy a dále na dary a příspěvky při významných životních 

jubileích, rekreaci a ozdravnou činnost a na návratné a nenávratné finanční výpomoci. 

Konkrétní výše příspěvků uvádím níže. 

 

Závodní stravování 

 Závodní stravování je poskytováno formou výdeje stravenek a týká se všech 

zaměstnanců a členů zastupitelstva města. Magistrát města Jihlavy poskytuje stravenky 

ve výši maximálně 70,- Kč a pro rok 2010 je tato částka (u zaměstnanců Magistrátu 

města Jihlavy) hrazena následovně: 

úhrada od zaměstnance.........................................................20,- Kč, 

úhrada z prostředků sociálního fondu...................................25,- Kč, 

úhrada z provozních výdajů zaměstnavatele.........................25,- Kč. 

U členů ZM je hodnota stravenek hrazena následovně: 

úhrada od člena ZM...............................................................20,- Kč, 

úhrada z prostředků sociálního fondu....................................50,- Kč, 

úhrada z provozních výdajů zaměstnavatele............................0,- Kč. (17) 

 

Nárok na takto financovanou stravenku však nemá zaměstnanec a člen ZM, který 

 byl zaměstnavatelem vyslán na pracovní cestu, na kterou mu byla poskytnuta 

náhrada za výdaje za stravné, nebo zaměstnanec stravné nehradil, jelikož mu byl 

např. oběd poskytnut, 

 pro zaměstnavatele v určený den odpracoval méně než 3 hodiny. 

Zaměstnanec však má nárok na stravenku i přestože nepracoval například pro překážku 

v práci ze strany zaměstnavatele nebo z důvodu povinné lékařské prohlídky. (17) 

 

 



41 

Vzdělávání 

 Tento příspěvek je určen zaměstnancům a členům ZM, kteří v mimopracovní 

době studují cizí jazyky. Výše příspěvku v tomto případě činí jednu polovinu školného, 

maximálně však 2 000,- Kč. Příspěvek zaměstnavatel vyplatí po předložení dokladu 

o zaplacení školného a osvědčení o absolvování studia. Tento příspěvek je poskytován 

pouze na studium jiného cizího jazyka, než který má zaměstnanec možnost studovat 

v kurzech, které zaměstnavatel organizuje. V případě, že bude mít zaměstnanec zájem 

zvýšit si svou kvalifikaci studiem oborů, které souvisí s prací, kterou zaměstnanec 

vykonává pro Magistrát města Jihlavy, poskytne mu zaměstnavatel příspěvek ve výši 

maximálně 10 000,- Kč ročně. Příspěvek je opět proplacen po předložení dokladu 

o zaplacení nebo dokladu o absolvování studia. (17) 

 

Důchodci – bývalí zaměstnanci statutárního města Jihlavy (Města Jihlavy) 

 Důchodcem nebo bývalým zaměstnancem je ten, který ukončil pracovní poměr 

u statutárního města Jihlavy z důvodu odchodu do důchodu, a to starobního nebo 

invalidního. Tento bývalý zaměstnanec obdrží vždy k výročí životního jubilea 50, 55, 

60, 65 let a další každý pátý rok balíček v hodnotě 1 000,-Kč bez DPH. (17) 

 

Dary a příspěvky při významných životních jubileích 

 Při významných životních a pracovních jubileích poskytuje Magistrát města 

Jihlavy svým zaměstnancům v roce 2010 příspěvek do výše 5 000,-Kč, a to konkrétně 

při: 

 životním jubileu dovršení 50 let věku zaměstnance, 

 při skončení prvního pracovního poměru v souvislosti s přiznáním starobního 

nebo invalidního důchodu. (17) 

 

 Další odměnu zaměstnavatel poskytuje v případě nepřetržitého zaměstnání 

u statutárního města Jihlavy, a to v této výši: 

- do 1 roku......................1 000,- Kč 

- 1 až 2 roky....................2 000,- Kč 

- 2 až 3 roky....................3 000,- Kč 
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- 3 až 4 roky....................4 000,- Kč 

- 4 roky a více.................5 000,- Kč. (17) 

 

 Seznamy zaměstnanců, kteří spadají do toho kterého stupně odměny zpracovává 

personalista. Další příspěvek (dar) u příležitosti životního jubilea (50, 55, 60, 65 a 70 let 

věku) a současného ukončení pracovního poměru u zaměstnavatele z důvodu odchodu 

do starobního nebo invalidního důchodu je vyplácen formou poukázek na nákup zboží 

v hodnotě 2 000,- Kč.  Jakýkoli zaměstnanec ve zkušební době však na tyto dary 

či příspěvky dle kolektivní smlouvy nemá nárok. (17) 

 

Rekreace a ozdravná činnost 

 Příspěvek na rekreaci náleží zaměstnanci nebo členu ZM, který je zde zaměstnán 

nejméně rok, a to ve výši: 

 2 500,- Kč na letní rekreaci, 

 4 500,- Kč na zimní rekreaci. (17) 

 

 Délka trvání pracovního poměru se v případě letní rekreace posuzuje 

k 31.5.2010 a pokud zaměstnanec k tomuto datu splní minimálně roční pracovní poměr, 

příspěvek mu bude vyplacen v červnu 2010. V případě zimní rekreace se délka trvání 

pracovního poměru posuzuje k 30.11.2010 a při splnění ročního pracovního poměru 

bude příspěvek vyplacen v prosinci 2010. „Zaměstnancům, kteří vykonávají 

u statutárního města Jihlavy práce ve ztíženém prostředí ohrožujícím jejich imunitní 

systém, může být 1x za rok vyplacen příspěvek až do výše 50 % prokazatelných výdajů 

spojených s očkováním, nejvýše však 1 000,-Kč a pouze na jeden typ očkovací 

látky.” (17) 

 

Návratná a nenávratná finanční výpomoc 

 Z výdajů Sociálního fondu zaměstnanců statutárního města Jihlavy může být 

poskytnuta návratná, případně nenávratná sociální výpomoc až do výše 30 000,- Kč, 

a to tomu zaměstnanci nebo jeho pozůstalým, kteří jsou nebo mohou být ve velmi tíživé 

životní situaci. (17) 
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 Jelikož jsou veškeré výše uvedené výdaje na příspěvky poskytovány 

ze Sociálního fondu na rok 2010, je důležité uvést přibližné částky výdajů tohoto fondu 

na jednotlivé příspěvky. 

2.4.8 Výdaje Rozpočtu Sociálního fondu na rok 2010 

 Konkrétní částky, které z rozpočtu v roce 2010 plynou zaměstnancům na výše 

uvedené příspěvky, jsou následující: 

 
Závodní stravování 2 300 000,- Kč 

Vzdělávání 170 000,- Kč 

Důchodci – bývalí zaměstnanci (zájezdy, kulturní akce apod.) 70 000,- Kč 

Důchodci – bývalí zaměstnanci (balíčky) 35 000,- Kč 

Životní výročí, odchody do důchodu – příspěvky 130 000,- Kč 

Životní výročí, odchody do důchodu – poukázky 110 000,- Kč 

Rekreace 2 800 000,- Kč 

Ozdravná činnost – očkování 180 000,- Kč. (17) 

 

2.5 Určení platového tarifu zaměstnance 

 Každý zaměstnanec Magistrátu města Jihlavy musí být z hlediska odměňování 

zařazen do platové třídy a platového stupně, jinak řečeno, každý zaměstnanec má určen 

svůj platový tarif, tedy konkrétní částku svého platu, dle které se následně vypočítává 

výše jeho výsledné (čisté) odměny. 

 Stupnice platových tarifů je uvedena v Příloze 2 k této práci. 

 

Platová třída 

 Magistrát města Jihlavy (zaměstnavatel) zařazuje zaměstnance do platové třídy 

okamžitě v den uzavření pracovního poměru, a to dle údajů, které jsou obsaženy 

v dokumentu s názvem „Pracovní náplň”. Zde je totiž uvedena kolonka sloužící přímo 

k zařazení zaměstnance do platové třídy. Jedná se o kolonku „číslo funkce podle 
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katalogu prací”. Zde uvedené číslo určuje číslo platové třídy dle katalogu prací, 

ve kterém je uvedeno rozpětí pro konkrétní druh práce. 

 Formulář Pracovní náplně je pro znázornění uveden v Příloze 7. 

 Pro zjištění kvalifikace (dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových 

poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě), která nadále určuje přesné 

zařazení do platové třídy slouží formulář Osobního dotazníku.  

 Po vyplnění Osobního dotazníku zaměstnancem zná zaměstnavatel konkrétní 

platovou třídu pro výpočet čisté odměny. 

 Pro znázornění je formulář Osobního dotazníku opět uveden v Příloze 8. 

 

Platový stupeň 

 Pro určení platového tarifu musí znát zaměstnavatel kromě platové třídy 

i platový stupeň. Pro tento účel slouží na Oddělení personalistiky a mezd formulář 

s přesným názvem: „ Průběh předchozích zaměstnání včetně ZVS, MD a rodičovské 

dovolené”, ve kterém zaměstnanec uvádí svá předchozí zaměstnání. V tomto 

dokumentu je ovšem pro zaměstnavatele nejdůležitější údaj „podíl využití”, který 

vyplňuje sám zaměstnavatel a znamená dobu započitatelné praxe, což je hlavní údaj 

pro určení již zmíněného platového stupně. 

 Tento formulář pro určení započitatelné praxe, tudíž i platového stupně 

je pro znázornění uveden v Příloze 9. 

 

Platový tarif 

 Dle výše uvedených formulářů lze nyní přesně určit platový tarif, jehož tabulka 

pro znázornění je opět uvedena v Příloze 2 - Stupnice platových tarifů podle platových 

tříd a platových stupňů. Platový tarif znázorňuje průnik platového stupně a platové 

třídy. Nyní tedy zaměstnavatel zná přesnou částku platového tarifu pro výpočet čisté 

odměny vyplácené zaměstnanci. 
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Příplatek za vedení 

 Příplatek za vedení náleží zaměstnanci, který je zaměstnán na pozici řídící 

funkce. Obecný výčet řídících funkcí a jim určených procent příplatků je uveden 

v Tabulce 5 – Procento příplatku pro vedoucí pracovníky.  

 Konkrétní procentuální částku výše příplatku za vedení Magistrátu města Jihlavy 

bychom nalezli ve vnitřním platovém předpisu, ke kterému mi ovšem Magistrát města 

Jihlavy nepovolil přístup, a proto uvádím pouze jeho rozmezí v Tabulce 5 – Procento 

příplatku pro vedoucí pracovníky. Tyto příplatky se oproti obecným příplatkům 

uvedeným v Příloze 5 poněkud liší, a to následovně:  

 

Tabulka 5 - Procento příplatku pro vedoucí pracovníky 
Stupeň řízení Procento příplatku Poznámka 

1. stupeň 12 – 14 
Výše platu podléhá 

schválení tajemníkem 

2. stupeň 25 – 30 
Výše platu podléhá 

schválení tajemníkem 

3. stupeň 30 - 40 

Výši příplatku za vedení 

tajemníkovi magistrátu 

města stanoví primátor 

Zdroj: vlastní zpracování na základě zjištěných informací 

 

Osobní příplatek 

 Po přijetí zaměstnance do pracovního procesu následuje zkušební doba, 

po jejímž uplynutí zaměstnavatel určí, zda zaměstnanci přísluší osobní příplatek, 

či nikoli. Tento příplatek musí být schválen tajemníkem a z kolektivní smlouvy 

vyplývá, že je vyplácen vždy pro příslušné kalendářní čtvrtletí. 

 

Režimové příplatky 

 Tyto příplatky jsou poskytovány zaměstnancům, kteří jsou povinni pracovat 

i o sobotách, nedělích a svátcích (jedná se především o příslušníky Městské policie 

Jihlava), nebo o příplatky za tzv. dělenou směnu, která probíhá jak ráno, tak večer. 

Do režimových příplatků Magistrát města Jihlavy dále zahrnuje příplatky za práci 
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přesčas. Přesčas je rozpoznatelný z evidence docházky, kterou má každý zaměstnanec 

povinou. K evidenci docházky slouží zaměstnancům čipové karty (např. odborní 

pracovníci) nebo kniha docházek (příslušníci Městské policie Jihlava).  

 

Odměny 

 Odměny vyplácí Magistrát města Jihlavy za úspěšné splnění mimořádného úkolu 

na návrh odboru Magistrátu (nebo ředitele Městské policie) a po schválení primátorem. 

Odměna může být vyplacena jako: 

 mimořádná odměna, 

 čtvrtletní odměna 

a je významnou motivační složkou platu. 

 

2.6 Analýza dotazníkového šetření 

 Dotazníkem byl dle svolení tajemníka osloven pouze jeden mnou vybraný odbor 

Magistrátu města Jihlavy, a sice již dříve uvedený Ekonomický odbor, který zahrnuje 

22 pracovnic. 

 Z tohoto celkového počtu dvaceti dvou pracovnic ekonomického odboru 

Magistrátu města Jihlavy mi na dotazník odpovědělo celkem 20 z nich, což je téměř 

91% úspěšnost návratnosti odpovědí. Každá navrácená odpověď měla tudíž hodnotu 

5 % z navráceného celku odpovědí. 

 Dotazník byl zaměřen především na mnou vybrané problematické okruhy 

týkající se převážně údajů uvedených v kolektivní smlouvě, na jejichž základě 

a na základě odpovědí z dotazníku jsou odvozeny návrhy na zlepšení uvedené 

v kapitole 3. 

 Pro konkrétnost otázek uvádím přesné znění dotazníku v příloze k této 

bakalářské práci. 

 Z odpovědí je zřejmé, že na Ekonomickém odboru Magistrátu města Jihlavy 

pracuje 100% žen. 

 Následující grafy znázorňují osobní údaje těch, kteří na dotazník odpověděli. 
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Graf 2 - Věk dotazovaných 
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Zdroj: vlastní zpracování na základě výsledků dotazníkového šetření 

 

 Výše uvedený graf znázorňuje, že věkové rozpětí zaměstnankyň Ekonomického 

odboru Magistrátu města Jihlavy začíná na věkové hranici 27 let. Dle odpovědí 

ani jedna z pracovnic nespadá do věkové kategorie 18 – 26 let. Největší počet pracovnic 

poté dosahuje věku mezi 36 a 50 lety. 

 

Graf 3 - Nejvyšší dosažené vzdělání 
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Zdroj: vlastní zpracování na základě výsledků dotazníkového šetření 

 

 Graf 3 - Nejvyšší dosažené vzdělání je důkazem toho, že téměř všechny 

pracovnice Ekonomického odboru dosáhly středoškolského vzdělání s maturitní 
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zkouškou. Pouze jedna z dotazovaných je vysokoškolsky vzdělaná a jedna vzdělaná 

na úrovni vyššího odborného vzdělání. 

 

Graf 4 - Délka praxe v oboru 
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Zdroj: vlastní zpracování na základě výsledků dotazníkového šetření 

 

 Poslední otázka týkající se obecných údajů o zaměstnancích se týkala délky 

praxe v oboru. Výše uvedený graf vystihuje skutečnost, že přesně tři čtvrtiny z těch 

pracovnic, které mi odpověděly, pracují v oboru již 10 let i více. Minimální zjištěná 

délka praxe v oboru potom činí rozpětí 3 – 10 let. 

 

 Následující jednotlivé otázky druhé části dotazníku byly položeny na základě 

mých návrhů na zlepšení, cílem položených otázek tedy bylo nezávisle zjistit, 

zda by zaměstnance mnou navržené změny zaujaly. 

 Na jednotlivé nejdůležitější a nejpodstatnější otázky ohledně odměňování 

mi bylo zodpovězeno následovně (odpovědi jsou opět procentuálně zobrazeny 

v grafech):  
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Graf 5- Největší motivace k práci 
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Zdroj: vlastní zpracování na základě výsledků dotazníkového šetření 

 

 Z grafu 5 je patrno, že složka, která zaměstnankyně Magistrátu města Jihlavy 

nejvíce motivuje k práci a větší výkonnosti je odměna, čili výše jejich platu. Na čím 

vyšší úroveň se tedy dostane, tím více budou zaměstnankyně motivovány k práci. 

 

Graf 6 - Preference benefitů 
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Zdroj: vlastní zpracování na základě výsledků dotazníkového šetření 

 

 Z odpovědí je vidět, že zaměstnankyně dávají z 90 % přednost finančním 

odměnám a příplatkům. Pouze 10% by nejvíce oslovily benefity nefinanční povahy, 

jako jsou např. poukázky na různé kulturní akce nebo kurzy vzdělávání. 
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Graf 7 - Délka zaměstnání u současného zaměstnavatele 
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Zdroj: vlastní zpracování na základě výsledků dotazníkového šetření 

 

 Rozložení odpovědí z výše uvedeného Grafu 7 již nepoukazuje tak jednoznačně 

na jednu odpověď. Doba, po kterou jsou zaměstnankyně zaměstnány u Statutárního 

města Jihlavy se v počtu let liší. Až na jednu odpověď zde zbylých 95 % zaměstnanců 

pracuje déle než 5 let a celých 60 % dokonce déle než 10 let.  

 

Graf 8 - Ocenění dlouhodobějších zaměstnanců věrnostními odměnami 
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Zdroj: vlastní zpracování na základě výsledků dotazníkového šetření 
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 Tento graf vypovídá o tom, že dle názorů pracovnic Magistrátu města Jihlavy 

by benefity měli být odměňováni spíše zaměstnanci, kteří zde pracují již delší dobu. 

Vzhledem ke struktuře délky pracovního poměru zaměstnanců u Statutárního města 

Jihlavy je pochopitelné, že 75 % z nich si myslí, že by měli být oceněni věrnostními 

benefity spíše ti, kteří zde pracují delší dobu, neboť těch zde dle předchozích odpovědí 

pracuje nejvíce. Zbylí pracovníci, tedy ti, kteří zde pracují „jen krátce“, by dle výše 

uvedených opovědí upřednostnili spíše odměňování klasické, ne v podobě věrnostních 

benefitů. 

 

Graf 9 - Délka zaměstnání pro ocenění věrnostními odměnami 
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Zdroj: vlastní zpracování na základě výsledků dotazníkového šetření 

 

 Graf 9 znázorňuje názor pracovnic Ekonomického odboru na to, po jak dlouhé 

době by bylo dobré odměnit zaměstnance věrnostními odměnami. Převážná většina by 

tyto věrnostní odměny poskytla v rozmezí mezi 5 a 10 lety, někteří dokonce 

až po 10 letech nepřetržitého výkonu práce u tohoto zaměstnavatele. 
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Graf 10 - Práce přesčas 
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Zdroj: vlastní zpracování na základě výsledků dotazníkového šetření 

 

 Graf 10 znázorňuje, že většina zaměstnanců Ekonomického odboru Magistrátu 

města Jihlavy pracuje dobu delší, než kterou musí, pracují tedy přesčas. 

 

Graf 11 - Týdenní délka práce přesčas 
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Zdroj: vlastní zpracování na základě výsledků dotazníkového šetření 

 

 Výše uvedený Graf 11 znázorňuje, kolik hodin přesčasu týdně pracují 

zaměstnanci Magistrátu města Jihlavy. Je zde patrné, že přes polovinu těch, 

kteří přesčas pracují, mají týdně odpracováno zhruba o dvě hodiny více, než musí. 
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Graf 12 - Motivace vyšší odměny k delšímu času strávenému v práci 
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Zdroj: vlastní zpracování na základě výsledků dotazníkového šetření 

 

 Z odpovědí znázorněných v Grafu 12 je zřejmé, že pokud by zaměstnavatel 

zvýšil některou složku odměňování, zhruba pro 60% zaměstnanců by toto zvýšení bylo 

motivující k tomu, aby v práci trávili více času, byť třeba jen o hodinu týdně. 

 

Graf 13 - Délka zaměstnání pro Magistrát města Jihlavy 
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Zdroj: vlastní zpracování na základě výsledků dotazníkového šetření 

 

 Dle názoru zaměstnankyň Ekonomického odboru vydrží zaměstnanec 

Magistrátu města Jihlavy na jednom pracovním místě u tohoto konkrétního 
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zaměstnavatele převážně zhruba okolo 10 let i déle, 10 % z nich si dokonce myslí, 

že ani 15 let není výjimkou. 
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3 NÁVRHY NA ZLEPŠENÍ 
 
 Z předchozí kapitoly je zřejmé, že subjekt nepodnikatelského – veřejného – 

sektoru, Magistrát města Jihlavy, má svůj systém odměňování složen především 

z formulářů, díky kterým je zaměstnavatel schopen zaměstnance zařadit do platové třídy 

a platového stupně, čili do platového tarifu, a také především z kolektivní smlouvy, 

která je nejdůležitějším dokumentem upravujícím pracovněprávní vztahy mezi 

zaměstnavatelem a zaměstnanci. 

 Jelikož mi ale nebylo umožněno nahlédnout do platných platových tabulek 

ani vnitřního platového předpisu Magistrátu města Jihlavy, mohu poupravit pouze 

nesrovnalosti vyplývající z  kolektivní smlouvy tohoto subjektu – základním 

východiskem návrhů na odstranění problematiky odměňování zaměstnanců Magistrátu 

města Jihlavy je tedy kolektivní smlouva zveřejněná a platná pro rok 2010. 

 

3.1 Minimální délka pracovního poměru potřebná k získání nároku 

na příspěvek důchodci 

Magistrát města Jihlavy obecně zaměstnává větší počet pracovníků ve věkové 

kategorii nad 40 let. Jelikož každý zaměstnanec má v určitém období nárok na odchod 

do důchodu a Magistrát města Jihlavy v tomto směru poskytuje (dle kolektivní 

smlouvy) balíček právě při odchodu do důchodu, bylo by dobré upřesnit podmínky 

pro obdržení tohoto balíčku. 

Jelikož kolektivní smlouva udává pouze definici důchodce (kterým 

je zaměstnanec, jež ukončil pracovní poměr u Magistrátu města Jihlavy z důvodu 

odchodu do důchodu) a údaj, že tento bývalý zaměstnanec obdrží při odchodu 

do důchodu k výročí životního jubilea 50, 55, 60, 65 a každý další pátý rok balíček 

v hodnotě 1 000,- Kč bez DPH, je mým prvním návrhem na zlepšení upřesnění definice 

důchodce. Tato definice by neměla být vázána pouze na odchod z pracovního poměru 

u Magistrátu do důchodu, ale měla by obsahovat také časový test o délce zaměstnání 

u tohoto zaměstnavatele, po jehož splnění by měl tento zaměstnanec nárok na obdržení 

balíčku. 

Toto upřesnění navrhuji následovně: 
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Důchodci – bývalí zaměstnanci statutárního města Jihlavy (Města Jihlavy) 

 „Důchodcem nebo bývalým zaměstnancem je ten, který ukončil pracovní poměr 

u statutárního města Jihlavy z důvodu odchodu do důchodu, a to starobního nebo 

invalidního, a zároveň u tohoto zaměstnavatele vykonával nepřetržitý pracovní poměr 

v minimální délce 5 let před tímto odchodem. Tento bývalý zaměstnanec obdrží vždy 

k výročí životního jubilea 50, 55, 60, 65 let a další každý pátý rok balíček v hodnotě 

1 000,-Kč bez DPH.” 

 

 Toto upřesnění navrhuji z důvodu odstranění případné nespravedlnosti, která 

by mohla vzniknout, pokud by Magistrát města Jihlavy přijal zaměstnance například rok 

před odchodem do důchodu, a tudíž by mu z původního znění kolektivní smlouvy 

vyplýval nárok na obdržení výše zmíněného balíčku. Toto vidím jako nespravedlivé 

oproti zaměstnancům pracujícím zde například 30 let, kteří by měli nárok na naprosto 

totožný příspěvek. Proto je mým návrhem pro získání nároku na tento příspěvek 

zavedení časového testu minimálně pětiletého nepřetržitého pracovního poměru 

u Magistrátu, což je jistě spravedlivější než nárok z původního znění kolektivní 

smlouvy. 

 

3.2 Uvedení výše příplatku za práci přesčas do kolektivní smlouvy 

Mnoho zaměstnanců Magistrátu města Jihlavy, neboli subjektu veřejné správy, 

často pracuje přesčas, ať už v práci tráví navíc jen jednu hodinu týdně, nebo jsou zde 

i mnohem více hodin než na základě své stanovené pracovní doby musí.  

Další návrh na odstranění problematiky v systému odměňování se týká opět 

kolektivní smlouvy a řešení problematiky přesčasů. 

 Obecně o přesčasech platí, že výše příplatku činí 25 % navíc (například v oblasti 

mezd přísluší k hodinové výši příplatku obecně o čtvrtinu více). Tato výše 25-ti procent 

by měla být všeobecně známá. A proto když jakýkoli zaměstnanec uzavře se svým 

zaměstnavatelem dohodu, měl by se v ní dočíst i o této skutečnosti. Pokud 

se ale zaměřím na kolektivní smlouvu Magistrátu města Jihlavy, v pracovněprávní 

oblasti v oddílu III.3 (práce přesčas) je sice možné se dočíst o práci přesčas, ale není zde 

uvedena informace o výši příplatku za práci přesčas. I na základě dotazníku rozeslaného 
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zaměstnancům Ekonomického odboru Magistrátu města Jihlavy je zřejmé, že tito 

zaměstnanci často přesčas pracují, a proto by bylo jen pozitivem uvést do kolektivní 

smlouvy též tuto (procentní) výši příplatku. Zavedením tohoto opatření do kolektivní 

smlouvy by zaměstnavatel předcházel případným neshodám, pokud by zamýšlel 

například přibrat nové zaměstnance. 

 Návrh na odstranění problematiky v této oblasti tedy přesně zní: zavést 

do kolektivní smlouvy Magistrátu města Jihlavy do oblasti III. Pracovně právní oblast 

do oddílu III.3 Práce přesčas minimálně větu: „Za práci přesčas náleží zaměstnanci dle 

zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce 25 % z průměrného výdělku navíc.“ 

 Výše uvedený návrh vřele přivítala i vedoucí Oddělení personalistiky a mezd, 

díky které mi bylo umožněno systém odměňování zaměstnanců tohoto veřejného 

sektoru rozebrat. Paní Bc. Ivana Svobodová v tomto vidí stejně jako já nedostatek, 

a proto by bylo vhodné výše uvedenou větu do kolektivní smlouvy skutečně zahrnout. 

 

3.3 Změna struktury výše odměn 

 Poněkud odlišný návrh na odstranění problematiky tohoto okruhu je možný 

realizovat též z výsledků dotazníkového šetření, které poukazují na to, že pracovnice, 

které na dotazník odpověděly, by přivítaly spíše odměny za „věrnost“ (jedná se o 75 % 

pracovnic Ekonomického odboru). Na tomto základě je možné zpracovat poněkud 

odlišný návrh na zlepšení, a to navrhnutí „věrnostních“ odměn pro zaměstnance 

pracující u tohoto zaměstnavatele již delší dobu, například dobu delší než 10-15 let. 

Jako kompenzaci, neboli vyrovnání přílišných výdajů ze strany Magistrátu města 

Jihlavy v pozici zaměstnavatele navrhuji přepracování stupnice odměn 

pro zaměstnavatele. Zaměstnavatel by tudíž předcházel případným odchodům 

zaměstnanců pracujících zde dobu kratší. Vyšší odměny za „věrnost“ by v tomto 

případě měly motivující charakter převážně pro ty zaměstnance, kteří zde pracují např. 

4, 9 nebo 14 let. Možný návrh na řešení tohoto problému tedy zní: přepracování 

systému odměn v následujícím znění: 

 „Při délce nepřetržitého zaměstnání zaměstnance u zaměstnavatele, kterým 

je Magistrát města Jihlavy, bude tento zaměstnanec odměněn věrnostní odměnou, 

a to následovně:“ 
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Tabulka 6 – Návrh změny výše věrnostních odměn zaměstnancům 

po 1 roce 1 000,- Kč 

po 2 letech 1 000,- Kč 

po 3 letech 1 000,- Kč 

po 4 letech 1 000,- Kč 

po 5 letech 3 000,- Kč 

po 6 letech 3 000,- Kč 

po 7 letech 3 000,- Kč 

po 8 letech 3 000,- Kč 

po 9 letech 3 000,- Kč 

po 10 letech 6 000,- Kč 

po 11 letech 6 000,- Kč 

po 12 letech 6 000,- Kč 

po 13 letech 6 000,- Kč 

po 14 letech 6 000,- Kč 

po 15 letech a každý další následující rok 7 000,- Kč 

 

 „Odměna bude zahrnuta a vyplacena vždy v posledním měsíčním platu 

příslušného roku, tedy současně s výplatou platu za měsíc prosinec tohoto roku.“ 

 Tímto přepracováním systému vyplácení odměn Magistrát města Jihlavy ušetří 

na jednom zaměstnanci pracujícím u tohoto zaměstnavatele 15 let částku 9 000,- Kč 

a zároveň toto opatření bude alespoň o trochu více motivující především 

pro zaměstnance, kteří zde po tuto dobu skutečně pracují. Výše uvedené opatření by 

tudíž mělo pozitivní dopad jak na zaměstnavatele z hlediska šetření, 

tak i na dlouhodobější zaměstnance, kteří by tuto změnu přivítali, což vyplývá 

z výsledků dotazníkového šetření. 

 

3.4 Upřesnění termínu výplaty odměn 

 Další návrh na odstranění problematiky v odměňování zaměstnanců Magistrátu 

města Jihlavy se týká oblasti odměn, a to konkrétně části Přílohy Statutu Sociálního 
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fondu zaměstnanců statutárního města Jihlavy, ve které jsou v oddílu II.4 rozebrány 

Dary a příspěvky při významných životních jubileích.  

 Na základě výsledků dotazníkového šetření (na Ekonomickém odboru 

Magistrátu města Jihlavy) zaměstnanci u tohoto zaměstnavatele pracují převážně dobu 

delší než 10 let. Kolektivní smlouva má v tomto okruhu odměňování další nejasnost, 

a to konkrétně takovou, že v oddíle II.4 rozebírá částky odměňování po jednotlivých 

letech počínaje prvním rokem odměnou 1 000,- Kč a následně se odměny navyšují 

každý rok o další 1 000,- Kč až do 5 let. V kolektivní smlouvě ovšem není přesně 

uvedeno, kdy a jak často tato odměna zaměstnanci přísluší. Ze současného znění 

kolektivní smlouvy tedy není jasné, zda tuto odměnu dostává zaměstnanec každý rok 

na začátku či na konci, nebo dokonce každý měsíc. Jelikož zaměstnavatel tuto odměnu 

vyplácí svým zaměstnancům na konci každého roku, bylo by dle mého názoru kladem 

uvést konkrétní termín, ke kterému odměna zaměstnanci přísluší. 

 Návrh na odstranění problematiky v systému odměňování zaměstnanců 

Magistrátu města Jihlavy dle výše uvedeného zní: upravit znění textu v kolektivní 

smlouvě, které by po úpravě mohlo mít následující podobu: „Odměna bude zahrnuta 

a vyplacena vždy v posledním měsíčním platu příslušného roku, tedy současně 

s výplatou platu za měsíc prosinec tohoto roku.“ 

 

3.5 Odstranění jazykových nesrovnalostí 

 Velká nesrovnalost, která vyplývá z kolektivní smlouvy, se týká jazykové 

nejasnosti názvů základních pojmů v odměňování nepodnikatelského, tedy veřejného 

sektoru. Obecně a především podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce je oblast 

odměňování státního, rozpočtového, nepodnikatelského a nebo veřejného sektoru 

upravena jako platové předpisy, nikoli mzdové. Zákon jednoznačně odlišuje mzdu 

a plat, což je rozlišeno v kapitole 1.3 teoretické části této bakalářské práce. 

 Magistrát města Jihlavy má dle mého názoru velké nejasnosti ve své kolektivní 

smlouvě, a to především z hlediska názvů v popisu odměňování. Magistrát zde v jedné 

ze svých částí rozebírá mimo jiné i „mzdovou oblast“, v jejímž bodě II.1. jsou popsány 

„Mzdové prostředky“ (pro znázornění je celé a přesné znění kolektivní smlouvy 

uvedeno v příloze k této práci). 
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 Návrhem k odstranění problematiky systému odměňování zaměstnanců 

Magistrátu města Jihlavy je tedy dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce upravit 

tuto popisnou nepřesnost, která neodpovídá zákonu, a veškeré pojmy „mzdy“ 

a významově stejná slova nahradit pro tento sektor platným slovem „plat“.  

 Znění textu v kolektivní smlouvě by po opravení tohoto nedostatku mělo mít 

následující podobu (uveden možný příklad):   

 

II. PLATOVÁ OBLAST 

 Touto kolektivní smlouvou se sjednávají podmínky pro odměňování 

zaměstnanců v roce 2010. 

 

II.1. Platové prostředky 

 Slouží k odměňování zaměstnanců v souladu s pracovněprávními předpisy 

v platném znění vztahujícími se k odměňování zaměstnanců ve veřejné správě 

a vnitřním platovým předpisem. 

 

 Pokud toto opatření magistrát provede, bude v této oblasti již plně v souladu 

se zákonem č. 262/2000 Sb., zákoníkem práce. 
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ZÁVĚR 
 
 Tato bakalářská práce popsala systém odměňování zaměstnanců Magistrátu 

města Jihlavy a vytkla problémová místa vyskytující se zejména v kolektivní smlouvě, 

která je nejdůležitějším dokumentem, ve kterém jsou sjednány pracovněprávní nároky 

mezi zaměstnavatelem a jeho zaměstnanci. Je tedy zřejmé, že by tato kolektivní 

smlouva měla být sepsána především v souladu s právními předpisy, které se na tuto 

oblast vztahují, čehož se docílí aplikováním návrhu na odstranění problematiky 

v systému odměňování zaměstnanců Magistrátu města Jihlavy uvedeného v odstavci 

3.5. Dalším opatřením, které by měl zaměstnavatel pro své zaměstnance udělat je zavést 

do kolektivní smlouvy procento příplatku za práci přesčas, čímž předejde nejasnostem 

ze strany zaměstnanců, kteří často přesčas pracují. Z hlediska odměňování by Magistrát 

města Jihlavy ušetřil a zároveň vyšel vstříc dlouhodobějším zaměstnancům například 

pozměněním výše odměn pro různou délku nepřetržitého zaměstnání. 

 Zaměstnanci jsou velmi důležití nejen pro svého zaměstnavatele, 

ale i pro plynulý chod celého Statutárního města Jihlavy a jeho správu, a proto by obě 

strany měly být ve vzájemné shodě a vzájemně brát na vědomí svá přání a snažit se jim 

vycházet vstříc, pokud je to alespoň trochu možné. Tato vzájemná komunikace přispěje 

k větší vstřícnosti obou stran a lepšímu vzájemnému pochopení. Cílem je postupné 

zvyšování motivace, výkonnosti a tím i větší spokojenosti na obou stranách. 

 K základu správné motivace zaměstnanců lze jistě přiřadit i vhodnou 

komunikaci a vstřícnost mezi oběma stranami - zaměstnancem i zaměstnavatelem. 

Z tohoto důvodu by měl zaměstnanec plnit veškeré příkazy zaměstnavatele a na druhé 

straně by měl mít zaměstnavatel zájem na tom, jak zaměstnanci co nejvíce vyhovět 

a zároveň nepoškodit sebe. Myslím, že výše uvedené návrhy tomu odpovídají. Snaží 

se vyhovět co nejvíce přání zaměstnanců a zároveň alespoň malou částkou pomáhají 

zaměstnavateli. Toto se týká především návrhu uvedeného v kapitole 3.3. Ostatní 

návrhy usnadní komunikaci obou stran, což Magistrátu města Jihlavy prospěje. 

 Systém odměňování, jak již bylo řečeno v úvodu, by měl být jasně vymezen 

a především by měl být v souladu se zákonem, proto uvádím ostatní návrhy na zlepšení 

systému odměňování týkající se této problematiky a odstranění nejasností a jejich 

následné doplnění. Pokud Magistrát města Jihlavy tyto nepřesnosti odstraní, zlepší 
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se komunikace na obou stranách a díky návrhu o změně výše věrnostních odměn 

i motivace dlouhodobějších zaměstnanců, což naplňuje v úvodu stanovený cíl této 

bakalářské práce. Záleží ale pouze na Magistrátu města Jihlavy, zda výše uvedené 

návrhy aplikuje do své praxe. Především by ale měl aplikovat návrh 3.5, a sice 

odstranění jazykových nesrovnalostí, díky kterému bude formální stránka jeho 

odměňování již plně v souladu se zákoníkem práce. 
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Příloha 1 - Katalog prací 

 
KATALOG PRACÍ (Příloha k nařízení vlády č. 137/2009 Sb.) 

Seznam povolání a rozpětí platových tříd 

 

Část, povolání        Platová třída 
1.ČÁST 

1.1  PRÁCE VE SPRÁVĚ ORGANIZACE 

1.1.1  Administrativní a spisový pracovník 1 - 11 

1.1.2  Sekretář 4 – 6 

1.1.3  Asistent 7, 8, 12, 13 

1.1.4  Referent majetkové správy 4 – 12 

1.1.5  Referent zahraničních vztahů 6 – 8, 10 

1.1.6  Pracovník vztahů k veřejnosti 3 – 13 

1.1.7  Organizační pracovník 6 – 12 

1.1.8  Kontrolor, interní auditor 7 – 14 

1.1.9  Bezpečnostní referent 6 – 11 

1.1.10  Pracovník technickoekonomického rozvoje 8, 9, 11 – 13 

1.1.11  Statistik 4 – 12 

1.2. PERSONALISTICKÉ, EKONOICKÉ A OBCHODNÍ PRÁCE 

1.2.1 Personalista 7 – 13 

1.2.2 Mzdový účetní 7 – 9 

1.2.3 Účetní 5 – 11 

1.2.4 Rozpočtář 7 – 12 

1.2.5  Finanční referent 8 – 12 

1.2.6 Pokladník 4 – 7 

1.2.7 Obchodní referent 7 – 12 

1.2.8 Zásobovač 7 – 9 

1.2.9  Propagační referent 7 – 9 

1.3 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 

1.3.1 Programátor 8 – 12 

1.3.2 Správce informačních a komunikačních technologií (infrastruktury,  

 databáze, síťového prostředí, programového vybavení, aplikací) 7- 13 

1.3.3 Systémový inženýr 11 – 13 

1.3.4 Projektant informačních a komunikačních systémů 11 – 14 

1.3.5 Správce operačního systému 11 – 13 

1.3.6 Analytik informačních a komunikačních technologií 10 – 13 

1.3.7 Vývojový pracovník systému výpočetní techniky 13, 14 

1.3.8 Operátor informačních a komunikačních technologií 5 – 9 

1.4 PROVOZNĚTECHNICKÉ PRÁCE 

1.4.1 Technolog 7 – 12 

1.4.2 Investiční referent 9 – 13 

1.4.2 Mistr 8 – 11 

1.4.3 Dispečer 8 – 10 

1.4.5 Zkušební technik 8 – 10 

1.4.6 Metrolog 8 – 11 



 

1.4.7 Revizní technik 8, 9 

1.4.8 Technický pracovník 7 – 12 

1.4.9 Pracovník kryptografické ochrany 8 – 13 

1.4.10 Balistik 8 – 10 

1.4.11 Dopravní referent 6 – 10 

1.4.12 Projektant, konstruktér 7 – 13 

1.4.13 Architekt (urbanista) 10 – 14 

1.4.14 Zahradní architekt 7 – 12 

1.5 SPOLEČNÉ SPECIALIZOVANÉ PRÁCE 

1.5.1 Psycholog 10 – 13 

1.5.2 Laborant 2 – 9 

1.5.3 Přírodovědní analytik – diagnostik, odborný pracovník v laboratorních 

 metodách a v přípravě léčivých přípravků 10 – 13 

1.6 SPOLEČNÉ PROVOZNÍ, VÝROBNÍ A ŘEMESLNÉ PRÁCE 

1.6.1 Domovník 2 – 4 

1.6.2 Posel 1, 2 

1.6.3 Rozmnožovač 1 – 4 

1.6.4 Skladník 2 – 6 

1.6.5 Strojník – topič 2- 7 

1.6.6 Uklízeč 1 - 3 

1.6.7 Vážný 1, 2 

1.6.8 Vrátný 1 – 3 

1.6.9 Řidič silničních motorových vozidel 4 – 6 

1.6.10 Manipulační dělník 1 – 3 

1.6.11 Bezpečnostní pracovník 4 – 7 

1.6.12 Telefonista 2, 3, 5 – 7 

2.ČÁST 

2.1. DOPRAVA 

2.1.1 Dělník v dopravě 1 – 3 

2.1.2 Silničář 2 – 7 

2.1.3 Letecký mechanik 4 – 9 

2.1.4 Mechanik letadlových přístrojů 4 – 8 

2.1.5 Řidič motorových vozíků 2, 3 

2.1.6 Strojvedoucí 5 – 7 

2.1.7 Traťový dělník 2 – 4 

2.1.8 Traťový strojník 3 – 7 

2.1.9 Posunovač 4 – 6 

2.1.10 Řídící letového provozu 7, 8, 10 – 12 

2.1.11 Letecký technik 9 – 12 

2.1.12 Pracovník letištního, letištního provozního a radiotechnického zabezpečení 7 -12 

2.1.13 Palubní průvodčí 7, 8 

2.1.14 Velitel letadla, pilot letadla, letecký navigátor, palubní inženýr, palubní  

 operátor, palubní technik 8 – 14 

2.2. JUSTICE 

2.2.1 Justiční pracovník 6 – 12 

2.3 KNIHOVNICTVÍ, ARCHIVNICTVÍ 

2.3.1 Knihovník 6 – 14 

2.3.2 Archivář 5 – 14 



 

2.4. KULTURA 

2.4.1 Archeolog 9 – 14 

2.4.2 Památkář 9 – 14 

2.4.3 Správce památkových objektů (kastelán) 8 – 12 

2.4.4 Správce depozitáře 8 – 10 

2.4.5 Kurátor sbírkových a mobiliárních fondů 9 – 13 

2.4.6 Preparátor 7 – 12 

2.4.7 Dokumentátor 6 – 12 

2.4.8 Restaurátor 8 – 14 

2.4.9 Průvodce 4 – 8 

2.4.10 Konzervátor 7 - 12 

2.4.11 Výstavář 7 – 12 

2.4.12 Promítač 3 – 5, 7 

2.4.13 Archeologický dělník 3 

2.4.14 Zřízenec v kulturních zařízeních 2 – 4 

2.4.15 Maskér – umělecký maskér 7 – 9 

2.4.16 Vlásenkář 5 – 7 

2.4.17 Šperkař (desinatér) 6, 7 

2.4.18 Modistka – čepičářka 4 – 6 

2.4.19 Aranžér – výtvarník 7, 8 

2.4.20 Mechanik jevištní technologie 8 

2.4.21 Garderobiér 4, 5 

2.4.22 Krejčí scénických kostýmů a krojů 6 – 8 

2.4.23 Obuvník scénické a krojové obuvi 6 – 8 

2.4.24 Rekvizitář 3 – 5 

2.4.25 Modelář výstavních modelů 4 – 8 

2.4.26 Umělecký čalouník a dekoratér 6 – 8 

2.4.27 Umělecký kovář a zámečník 5 – 9 

2.4.28 Umělecký malíř 6 – 8 

2.4.29 Umělecký štukatér a kašér 5 – 9 

2.4.30 Umělecký truhlář 6 – 9 

2.4.31 Výrobce v lidové umělecké výrobě 4 – 7 

2.5 OBCHODNÍ PROVOZ 

2.5.1 Cukrář – moučníkář 4 – 6 

2.5.2 Kuchař 3 – 7 

2.5.3 Číšník 2 – 6 

2.5.4 Prodavač 2 – 5 

2.5.5 Pracovník obchodního provozu 1 – 6 

2.5.6 Provozář 5 – 9 

2.6 POLYGRAFIE 

2.6.1 Dělník v tiskárně 2 – 4 

2.6.2 Knihař 5 – 8 

2.6.3 Sazeč 4 – 9 

2.6.4 Tiskař 4 – 9 

2.6.5 Montážník v polygrafii 5 – 7 

2.6.6 Reprodukční fotograf 6 – 8 

2.6.7 Grafik 9 – 13 

2.7 PUBLICISTIKA 

2.7.1 Technický redaktor 9, 10 



 

2.7.2 Redaktor, novinář 9 – 12 

2.7.3 Tlumočník – překladatel 10 – 12 

2.8 SOCIÁLNÍ PÉČE 

2.8.1 Pracovník sociální péče 3 – 9 

2.8.2 Sociální pracovník 7 – 12 

2.8.3 Pracovník pro vzdělávání a certifikaci v oblasti bezpečnosti a ochraně  

 zdraví při práci 11 – 13 

2.9. SPORT 

2.9.1 Instruktor sportu 11 – 14 

2.9.2 Trenér 10 – 13 

2.9.3 Servisní pracovník sportu, specialista 9 

2.10 STÁTNÍ SPRÁVA A SAMOSPRÁVA 

2.10.1 Referent státní správy a samosprávy 

 Společné práce ve státní správě a samosprávě 4 – 16 

 Báňská správa 10 – 14 

 Bezpečnost státu 6 – 15 

 Cenová správa 8 – 14 

 Daňová a finanční správa 4, 6 – 14 

 Doprava 6 – 15 

 Dozor nad kapitálovým trhem 6, 8 – 15 

 Finanční a fiskální politika 13 – 15 

 Finanční kontrola, interní audit a přezkoumávání hospodaření územních  

 samosprávních celků 11 – 14 

 Finanční trh s výjimkou dozoru nad kapitálovým trhem 6, 9 – 15 

 Kontrola, inspekce, dozor 4, 6 – 14 

 Koordinace zahraniční pomoci a pomoci poskytované Českou republikou 

 do zahraničí 12 – 14 

 Kultura 6, 8 – 15 

 Loterie a jiné podobné hry 8 – 10, 12, 13 

 Majetková správa 8 – 15 

 Odborné zabezpečení činnosti vlády 10 – 14 

 Pozemková správa 6 – 11, 14 

 Práce a sociální věci 5 – 15 

 Rozpočet a financování 6 – 14 

 Rozvoj územních samosprávných celků 9 – 14 

 Správa informatiky 12 – 15 

 Správa justice 13, 14 

 Správa průmyslu a obchodu 4, 6, 11 – 15 

 Správa elektronických komunikací a poštovních služeb 8 – 14 

 Správa ve věcech devizových 14 

 Správa ve věcech místního rozvoje 10 – 15 

 Správa ve věcech ochrany hospodářské soutěže a dohledu nad poskytováním 

 veřejné podpory 12 – 14 

 Správa ve věcech pojišťoven a penzijních fondů 10 – 14 

 Správa ve věcech průmyslového vlastnictví 10, 12 – 14 

 Správa ve věcech účetnictví 10 – 14 

 Správa ve věcech zamezení legalizace výnosů z trestné činnosti 12 – 14 

 Správa ve věcech zemědělství 10 – 15 

 Správa veřejného investování 12 – 14 



 

 Správa výzkumu a vývoje 11 – 15 

 Statistika 7 – 14 

 Státní pokladna 11 - 14 

 Školství, mládež a tělovýchova 8 – 15 

 Územní plánování a stavební řád 6, 8 – 15 

 Vnitřní věci státu 6 – 15 

 Zahraniční služba a zahraniční vztahy 6 – 15 

 Zdravotnictví (zdravotní péče včetně veřejného zdravotního pojištění, ochrana 

 veřejného zdraví, léčebné zdroje, léčiva a zdravotnické potřeby) 5 – 15 

 Zeměměřičství a katastr nemovitostí 7 – 14 

 Živnostenské podnikání 7 – 11 

 Životní prostředí 6 – 15 

2.11. STAVEBNICTVÍ 

2.11.1 Stavební dělník 2 -4 

2.11.2 Stavební strojník 4 – 6 

2.11.3 Tesař 4 – 8 

2.11.4 Zedník 4 – 8 

2.11.5 Instalatér – topenář 3 – 7 

2.11.6 Podlahář 3, 4 

2.11.7 Pokrývač 4  - 6 

2.11.8 Klempíř 4 – 7 

2.11.9 Dlaždič – asfaltér 3 – 6 

2.12 STROJÍRENSTVÍ 

2.12.1 Automechanik 4 – 7 

2.12.2 Brusič kovů 3 – 7 

2.12.3 Dělník ve výrobě akumulátorů 3, 4 

2.12.4 Elektromechanik 3 – 8 

2.12.5 Provozní elektrikář 5 – 7 

2.12.6 Frézař 3 – 8 

2.12.7 Galvanizér 3 – 6 

2.12.8 Zámečník 4 – 8 

2.12.9 Lakýrník 3 – 6 

2.12.10 Mechanik 4 – 8 

2.12.11 Mechanik elektronických zařízení 4 – 8 

2.12.12 Mechanik měřících a regulačních zařízení 4 – 7 

2.12.13 Mechanik optických přístrojů 3 – 5, 7, 8 

2.12.14 Modelář 5 – 7 

2.12.15 Montér potrubář 4 – 6 

2.12.16 Nástrojař 4 – 8 

2.12.17 Puškař 5 – 8 

2.12.18 Dělmistr 4 – 7 

2.12.19 Zbrojíř 4 – 7 

2.12.20 Rytec kovů 4 – 7 

2.12.21 Strojní zámečník 3 – 6 

2.12.22 Soustružník kovů 3 – 8 

2.12.23 Svářeč kovů 3 – 7 

2.12.24 Karosář 5 – 7 

2.13 TELEKOMUNIKACE – SPOJE 

2.13.1 Mechanik radiotelekomunikačních zařízení 4 – 8 



 

2.13.2 Mechanik spojovacích zařízení 5 – 8 

2.13.3 Montér anténních zařízení 5 – 8 

2.13.4 Montér kabelových telekomunikačních sítí 5 – 8 

2.14 UMĚNÍ A UMĚLECKÁ REALIZACE 

2.14.1 Dramaturg 11 – 13 

2.14.2 Režisér, asistent režie 8 – 14 

2.14.3 Choreograf, asistent choreografa 9 – 14 

2.14.4 Baletní mistr 10, 11 

2.14.5 Sbormistr 11 – 13 

2.14.6 Dirigent, asistent dirigenta 8 – 14 

2.14.7 Scénograf 13 

2.14.8 Herec, herec s loutkou 10 – 13 

2.14.9 Člen orchestru, člen souboru 8 – 12 

2.14.10 Sólista 10 – 13 

2.14.11 Korepetitor 9, 10 

2.14.12 Lektor dramaturgie 9 

2.14.13 Taneční, hlasový pedagog 10 

2.14.14 Koncertní mistr 12, 13 

2.14.15 Nápověda 4 – 6 

2.14.16 Specialista titulkovacího zařízení 8 

2.14.17 Inspicient 5 – 7 

2.14.18 Zvukař, mistr zvuku 6 – 9 

2.14.19 Osvětlovač, mistr osvětlení 6 – 9 

2.14.20 Specialista videozáznamu 6, 7, 9, 10 

2.14.21 Produkční, programový a kulturně výchovný pracovník 5 – 12 

2.14.22 Tajemník uměleckého provozu 9 – 12 

2.14.23 Pracovník techniky scény a orchestru 3 – 7 

2.15 VÝZKUM A VÝVOJ 

2.15.1 Výzkumný a vývojový pracovník 12 – 16 

2.16 VÝCHOVA A VZDĚLÁNÍ 

2.16.1 Učitel 8 – 14 

2.16.2 Vychovatel 8 – 12 

2.16.3 Speciální pedagog 11 – 13 

2.16.4 Pedagog volného času 8 – 13 

2.16.5 Asistent pedagoga 4 – 8 

2.16.6 Akademický pracovník 12 – 15 

2.16.7 Metodik pro vzdělávání 12 

2.16.8 Lektor – instruktor 6 – 11 

2.17 ZEMĚMĚŘIČSTVÍ  

2.17.1 Figurant 1 – 3 

2.17.2 Kartograf 8 – 11 

2.17.3 Geograf 8 – 12 

2.17.4 Geodet 7 – 10 

2.18 ZEMĚDĚLSTVÍ 

2.18.1 Chovatel, instruktor a metodik výcviku služebních zvířat 5 – 11 

2.18.2 Chovatel zvířat 3 – 7 

2.18.3 Kočí 4, 5 

2.18.4 Opravář zemědělských strojů 3 – 7 

2.18.5 Traktorista – mechanizátor 4 – 7 



 

2.18.6 Kovář – podkovář 6, 7 

2.18.7 Zahradník 4 – 7 

2.18.8 Pěstitel plodin 2 – 7 

2.18.9 Lesník 2 – 7 

2.18.10 Lesní 7 – 9 

2.18.11 Polesný 10, 11 

2.18.12 Revírník 10 

2.18.13 Lesní správce 11, 12 

2.18.14 Veterinární technik 8, 9 

2.18.15 Veterinární lékař 11 – 14 

2.18.16 Zoolog 9 – 13 

2.18.17 Řezník 5, 6 

2.19 ZDRAVOTNICTVÍ 

2.19.1 Sanitář 2 – 4 

2.19.2 Dezinfektor 5 

2.19.3 Autoptický laborant 5 

2.19.4 Ošetřovatel 5 – 6 

2.19.5 Zdravotnický asistent 7 – 8 

2.19.6 Všeobecná sestra, porodní asistentka 8 – 12 

2.19.7 Nutriční asistent 7 

2.19.8 Nutriční terapeut 8 – 10 

2.19.9 Řidič dopravy nemocných a raněných 5 

2.19.10 Řidič vozidla zdravotnické záchranné služby 6 – 7 

2.19.11 Zdravotnický záchranář 8 – 11 

2.19.12 Optometrista 8 – 10 

2.19.13 Ortoptista 8 – 10 

2.19.14 Ortopticko-protetický technik 7 

2.19.15 Ortoptik – protetik 8 – 10 

2.19.16 Masér 5 

2.19.17 Ergoterapeut 7 – 10 

2.19.18 Fyzioterapeut 8 – 12 

2.19.19 Asistent ochrany veřejného zdraví 7 – 10 

2.19.20 Odborný pracovník v ochraně veřejného zdraví 11 – 14 

2.19.21 Laboratorní asistent 7 

2.19.22 Zdravotní laborant 8 – 10 

2.19.23 Biomedicínský technik 8 – 10 

2.19.24 Biomedicínský inženýr 11 – 14 

2.19.25 Radiologický asistent 8 – 10 

2.19.26 Radiologický technik 8 – 10 

2.19.27 Radiologický fyzik 12 -14 

2.19.28 Klinický psycholog 12 – 14 

2.19.29 Klinický logoped 12 – 13 

2.19.30 Zdravotně sociální pracovník 8 – 11 

2.19.31 Farmaceutický asistent 7 – 9 

2.19.32 Farmaceut 11 – 14 

2.19.33 Zubní instrumentářka 5 – 6 

2.19.34 Asistent zubního technika 7 

2.19.35 Zubní technik 8 – 10 

2.19.36 Dentální hygienistka 8 – 9 



 

2.19.37 Zubní lékař 11 – 15 

2.19.38 Lékař 11 – 15 

2.20 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

2.20.1 Meteorolog 5 – 13 

2.20.2 Hydrolog 8 – 13 

2.20.3 Pracovník ochrany čistoty ovzduší 8 – 13 

2.20.4 Pracovník ochrany přírody a krajiny 3 – 5, 7 – 14 

2.21 OSTATNÍ PRÁCE 

2.21.1 Čistič kanalizačních zařízení 3 – 6 

2.21.2 Chemik 3 – 8 

2.21.3 Krejčí 3 – 7 

2.21.4 Mechanik akordeonů a foukacích harmonik 3 – 7 

2.21.5 Mechanik klávesových hudebních nástrojů 3 – 8 

2.21.6 Mechanik strunných hudebních nástrojů 3 – 7 

2.21.7 Mechanik dechových a bicích hudebních nástrojů 3 – 7 

2.21.8 Obuvník 2 – 7 

2.21.9 Sedlář – manžetám 4 – 6 

2.21.10 Čalouník a dekoratér 3 – 7 

2.21.11 Strojník vodohospodářských zařízení 3 – 6 

2.21.12 Malíř a natěrač 4 – 6 

2.21.13 Potápěč 7, 8 

2.21.14 Truhlář 3 – 7 

2.21.15 Dělník lázeňských a rekreačních zařízení 1, 2 

2.21.16 Dělník prádelen a čistíren 1 – 3 

2.21.17 Chemik prádelen a čistíren 5, 6 

2.21.18 Opravář strojů a zařízení 6, 7 

2.21.19 Fotograf 4 – 7 

2.21.20 Holič 3, 4 

2.21.21 Kondiční masér 3, 4 

2.21.22 Plavčík 3, 4 

2.21.23 Razítkář 3 – 6 

2.21.24 Dělník čištění města 1 – 3 

2.21.25 Hrobník 2 – 4 

2.21.26 Převozník 4 – 5 

2.21.27 Hasič 5 – 10 

3.ČÁST 

3.1 VOJENSKÉ VELITELSKÉ A ODBORNÉ ORGÁNY 

3.1.1 Rotmistr, praporčík, důstojník, generál 5 – 9, 11 – 15 

3.1.2 Výbušninářský dělník 1 – 4 

3.1.3 Výbušninář 5, 6 

3.1.4 Pyrotechnik 6 – 12 

3.2. VOJENSKÁ POLICIE 

3.2.1 Policejní inspektor 6 – 9 

3.2.2 Policejní komisar 10 – 12 

3.2.3 Policejní rada 13 – 15 

3.3 OBECNÍ POLICIE 

3.3.1 Strážník 5 – 9 



 

Příloha 2 - Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů 
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Příloha 3 – Výše příplatku za vedení  

Stupeň řízení 

Výše příplatku za vedení v 
% z platového tarifu 
nejvyššího platového 

stupně v platové třídě, do 
které je vedoucí 

zaměstnanec zařazen 
1. stupeň řízení: 
Vedoucí zaměstnanec, který řídí práci podřízených 
zaměstnanců 

5 až 30 

2. stupeň řízení: 
Vedoucí zaměstnanec, který řídí vedoucí zaměstnance 
na 1. stupni řízení nebo vedoucí zaměstnanec – 
statutární orgán, který řídí práci podřízených 
zaměstnanců 

15 až 40 

3. stupeň řízení: 
Vedoucí zaměstnanec, který řídí vedoucí zaměstnance 
na 2. stupni řízení, vedoucí zaměstnanec – statutární 
orgán, který řídí vedoucí zaměstnance na 1. stupni 
řízení, nebo vedoucí zaměstnanec – vedoucí organizační 
složky, který řídí vedoucí zaměstnance na 1. stupni 
řízení 

20 až 50 

4. stupeň řízení: 
Vedoucí zaměstnanec – statutární orgán, který řídí 
vedoucí zaměstnance na 2. stupni řízení, vedoucí 
zaměstnanec – vedoucí organizační složky, který řídí 
vedoucí zaměstnance na 2. stupni řízení, náměstek člena 
vlády, vedoucí Kanceláře prezidenta republiky, vedoucí 
Kanceláře Poslanecké sněmovny Parlamentu České 
republiky, vedoucí Senátu Parlamentu České republiky, 
vedoucí Kanceláře Veřejného ochránce práv a ředitel 
Ústavu pro studium totalitních režimů  

30 až 60 

Zdroj: [2, str. 18] 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Příloha 4 - Organizační schéma Magistrátu města Jihlavy 

Zdroj: (7) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Příloha 5 - Dotazník 

 
 

DOTAZNÍK  
 
 

Vážení zaměstnanci Magistrátu města Jihlavy, ráda bych Vás požádala o vyplnění 

následujícího dotazníku, jehož výsledky bych chtěla zahrnout do mé bakalářské práce 

na téma: „Problematika systému odměňování zaměstnanců Magistrátu města Jihlavy“. 

Prosím označte vždy jednu správnou odpověď. 

Za Vaše odpovědi Vám předem děkuji. 

Dagmar Karafiátová, studentka 3. ročníku Fakulty podnikatelské Vysokého učení 

technického v Brně. 

 

I. Obecné údaje o zaměstnancích 

 

1) Pohlaví 

    a) žena   

    b) muž 

 

2) Věk 

    a) 18-26 let 

    b) 27-35 let 

    c) 36-50 let   

    d) 50 a více let 

 

3) Nejvyšší dosažené vzdělání 

    a) středoškolské s výučním listem 

    b) středoškolské s maturitou 

    c) vyšší odborné 

    d) vysokoškolské 

 

 

 



 

4) Délka praxe v oboru 

    a) do 3 let 

    b) 3 -10 let 

    c) 10 – 25 let 

    d) 26 a více let 

 

II. Odměňování 

 

1) Co Vás na práci nejvíc motivuje? 

    a) odměna 

    b) pracovní kolektiv 

    c) společenské postavení 

    d) pracovní prostředí 
 

2) Jaký typ benefitů preferujete? 

    a) finanční benefity 

    b) nefinanční benefity – např. poukázky na kulturu, vzdělání,… 
 

3) Jak dlouho Vás zaměstnává Váš současný zaměstnavatel? 

   a) méně než 5 let 

   b) 5-10 let 

   c) 10 – 15 let 

   d) nad 15 let 
 

4) Ocenil(a) byste dlouhodobější zaměstnance věrnostní benefity? 

   a) ano 

   b) ne 
 

5) Pokud ano, po jak dlouhé době? 

   a) méně než 5 let 

   b) 5 – 10 let 

   c) 10 - 15 let 

   d) více než 15 let 



 

6) Pracujete často přesčas? 

   a) ano 

   b) ne 

 

7) Pokud ano, kolik hodin týdně? 

   a) do 1 hodiny 

   b) 1 – 2 hodiny 

   c) 2 – 4 hodiny 

   d) více než 4 hodiny 

 

8) Motivovala by vás vyšší odměna k tomu, abyste trávili v práci více času? 

   a) ano 

   b) ne 

 

9) Kolik let podle Vás v průměru pracuje jeden zaměstnanec u Magistrátu města 

Jihlavy, než toto zaměstnání změní?    

   a) do 5 let 

   b) 5 – 10 let 

   c) 10 - 15 let 

   d) nad 15 let 



 

Příloha 6 - Kolektivní smlouva Magistrátu města Jihlavy pro rok 2010 

 
 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 
 



 

Příloha 7 - Pracovní náplň 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

Příloha 8 - Osobní dotazník 
 



 

Příloha 9 - Průběh předchozích zaměstnání 
 
 

 


