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Abstrakt 

Tato bakalářská práce se zabývá systémem odměňování zaměstnanců ve společnosti 

HANYA corporation s.r.o.. V teoretické části práce se zabývá vysvětlením základních 

pojmů v odměňování zaměstnanců. V analytické části se bakalářská práce podrobněji 

zaměřuje na současný stav s využitím určitých metod. V poslední části jsou vlastní 

návrhy na změny systému odměňování zaměstnanců. 

Abstract 

This bachelor thesis deals with the system of remuneration of employees in the given 

area. The theoretical part deals with the explanation of basic concepts in the remuneration 

of employees. The analytical part focuses in more detail on the current situation using 

certain methods. In the last part there are own proposals for changes of the system of 

remuneration of workers. 
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ÚVOD 

Bakalářská práce je zaměřena na analýzu systému odměňování zaměstnanců společnosti 

Hanya corporation s. r. o., která je smluvním partnerem společností T-Mobile, Vodafone 

a Skylink. Pro tyto společnosti získává nové zákazníky pomocí náhodných hovorů 

potencionálním zákazníkům. Ve společnosti je již mnoho let fungující systém 

odměňování zaměstnanců, ovšem je zde prostor pro zavedení inovací a vyloučení 

negativních vlivů, které mají demotivační charakter. 

Systém odměňování zaměstnanců je klíčový pro správný chod společnosti, neboť jejich 

výkon je závislý na správné motivaci a odměně. Zaměstnanci svým výkonem ovlivňují 

dosahování stanovených cílů a tím také tržby společnosti, což je klíčovým hlediskem 

spokojenosti pro její majitele. V případě, že není systém odměn správně nastaven, 

zaměstnanci nebudou odvádět dobře svoji práci, což má přímou souvislost 

se spokojeností zákazníků. 

Management firmy by se měl zajímat o míru spokojenosti zaměstnanců související 

s jejich finančním ohodnocením a benefity, které jim nabízí. V případě, že není hodnocení 

práce zaměstnanců dostatečné, mohou ztrácet pracovní motivaci a poohlížet se po jiném 

zaměstnání. Zvláštní pozornost by měla být věnována loajálním zaměstnancům 

a motivaci formou benefitů, vázaných na délku odpracované doby ve firmě. Těmito 

prostředky je možné snížit fluktuaci a posilovat dobré jméno firmy. 
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CÍLE PRÁCE, METODY A POSTUPY ZPRACOVÁNÍ 

Cílem práce je předložit návrh změny systému odměňování a dosažení spokojenosti jak 

ze strany zaměstnanců, tak vedení společnosti. K vypracování bude využita odborná 

literatura a poskytnuté interní dokumenty. Stěžejním podkladem bude vyhodnocení 

dotazníků, které vyplní zaměstnanci a také informace získané z rozhovoru s pracovníky 

vedení společnosti.  

Zohledněny budou jak externí, tak interní vlivy, které zasahují do chodu společnosti. 

Pro dokončení úkolů budou využity metody: 

• Faktografická rešerše. 

• Rozhovor. 

• Dotazník. 

• Fluktuace. 

• Nemocnost. 

• Index IN05. 

• Horizontální analýza. 

Bakalářská práce je složena ze tří částí: teoretická část, analytická část a návrhová část. 

V teoretické části práce jsou vysvětleny základní pojmy týkající se odměňování 

zaměstnanců. Analytická část zahrnuje informace o společnosti, historii, současnost, 

systém odměňování zohledněný externími i interními vlivy. Obsahem třetí části jsou 

návrhy změn, které mohou pozitivně ovlivnit chod celé společnosti a spokojenost 

zaměstnanců. 

Faktografická rešerše je soupis literatury k dané problematice. Tento soupis bude využit 

v analýze systému odměňování a je zpracován na základě odborné literatury (Informační 

věda, 2019). 

Rozhovor slouží k získávání informací a také ke sdělování informací ostatním 

účastníkům hovoru. Využívaným typem rozhovoru je řízený rozhovor, jehož základem 

jsou odpovědi na přesně formulované otázky a jsou očekávány jednoznačné odpovědi. 

Je technikou sběru dat, kdy tázaný dostává otázky podle dotazníku a respondent na otázky 

odpovídá (Managementmania, 2015). 
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Dotazníkové šetření je metoda kvantitativního výzkumu, cílem je získat informace od 

daného množství respondentů. Podstatou je vyplnění dotazníků, sběr dat a jejich analýza 

(Marksmarketing, 2019). 

Fluktuace je považována za negativní faktor. Jedná se o pohyb zaměstnanců 

a přemisťování z jedné firmy do druhé. Má ovšem i své přínosy, neboť bez kterých 

společnost časem může stagnovat. Mírná fluktuace je pro společnost prospěšná, protože 

může přivádět nové lidi s novými nápady, bez její přítomnosti může společnost časem 

stagnovat a stát se nezajímavou například z hlediska nabídky benefitů (Logistika, 2018). 

Nemocnost ukazuje zdravotní stav. Vyjadřuje se poměrem počtu nemocných lidí k počtu 

lidí dané populace (Demografie, 2019). 

Index IN05 je souhrnný index pro hodnocení finančního zdraví společnosti 

prostřednictvím jediného čísla. Kromě hodnocení faktu, zda společnost v blízké době 

zkrachuje či nikoliv, se však index IN05 zabývá i tím, jestli vytváří pro své vlastníky také 

nějakou hodnotu (Businessvize, 2018). 

Horizontální analýza je založena na analýze trendů. Sleduje vývoj položek finančních 

výkazů v čase, vyhodnocení se provádí pomocí vyčíslení absolutních a relativních změn 

položek výkazů (Managementmania, 2015). 
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

Tato část je věnována objasnění pojmů z oblasti odměňování zaměstnanců. 

1.1 Odměňování pracovníků 

Odměňování pracovníků je hlavní a nejstarší personální činnost, která přitahuje pozornost 

vedení společnosti a jejich zaměstnanců. Řadí se mezi klíčové faktory ovlivňující 

motivaci zaměstnanců (Koubek, 2007). 

Armstrong (2009) tvrdí, že pro mnoho lidí je zažitou představou to, že zaměstnanci 

pracují výkonněji, pokud je odměna přímo propojena s výsledky jejich práce. Pro mnohé 

zaměstnance má ovšem větší motivační význam nepeněžní odměna. 

1.1.1 Definice odměňování  

V dnešní době v oblasti řízení lidských zdrojů není odměnou pouze plat či mzda, 

popřípadě jiné formy finančního ohodnocení, které společnost dává zaměstnanci za jeho 

práci. Do oblasti odměňování patří ovšem i jiné pobídky, které zaměstnance motivuji 

k vyššímu výkonu. Patří sem například kariérní růst, zaměstnanecké benefity, 

nadstandardní vybavení kanceláře. Jsou to tzv. nehmotné odměny související s uznáním 

od spolupracovníků a nadřízeného pracovníka Své místo má v této oblasti spokojenost 

pracovníka a radost z dobře vykonané práce, která je náležitě ohodnocena, což souvisí 

s charakterem jeho osobnosti. Celková odměna je tedy tvořena součtem peněžní 

a nepeněžní formy odměňování (Koubek, 2007). 

1.1.2 Systém odměňování 

Do systému odměňování patří: politika, postupy, procesy a procedury. Strategie 

společnosti zahrnuje dlouhodobé plánování v oblasti dané politiky, použitých postupů 

a procesů odměňování, které vedou k dosažení stanovených podnikatelských cílů. 

Politika zahrnuje přístupy v oblasti odměňování, postupy jsou složeny z peněžních 

a nepeněžních odměn, procesy a procedury zajišťují, že je získána odpovídající hodnota 

vyjádřená v penězích (Armstrong, 2007). 

Systém odměňování zaměstnanců je v mnoha společnostech utvářen v rámci strategie 

a politiky odměňování, zahrnuje uspořádání procesů a postupů zabezpečujících jistou 

úroveň mezd a platů, zaměstnaneckých výhod a dalších forem odměny. 
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Prvky systému odměňování dle Armstrong (2009): 

1. Podniková strategie. 

2. Strategie a politika odměňování. 

3. Základní peněžní odměna. 

4. Zásluhová odměna. 

5. Zaměstnanecké výhody. 

6. Příplatky. 

7. Řízení pracovního výkonu. 

8. Nepeněžní odměny. 

9. Hodnocení práce. 

10. Struktura stupňů a mezd. 

11. Analýza tržních sazeb. 

12. Celková v penězích vyjádřená odměna. 

13. Celkový výdělek. 

14. Celková odměna. 

Jednotlivé prvky systému odměňování popisuje Obr. 1. 
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Obrázek č. 1: Prvky systému odměňování a jejich vzájemné vazby 

 (Zdroj: Armstrong, 2009) 

1.1.3 Vnitřní faktory ovlivňující systém odměňování 

Systém odměňování ovlivňují především vnitřní faktory. Patří sem: podniková kultura, 

podnikání organizace, lidé, podniková strategie a hledisko pracovníků (Armstrong, 

2009). 
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Podniková kultura 

Podniková kultura má významný vliv na politiku a praxi v oblasti řízení odměňování.  

Do kultury organizace spadají sdílené hodnoty, normy, postoje a domněnky, které 

ovlivňují způsob jednání lidí. Odráží zkušenosti z minulosti a osvědčené praktiky, které 

jsou pilířem dalšího vývoje v oblasti odměňování. Pozitivní podniková kultura může 

pracovat pro organizaci tím, že vytváří příznivé prostředí pro zlepšení pracovních 

výkonů, řízení změn a soulad účelů. Špatná kultura vytváří bariéry, které brání dosažení 

strategických cílů v oblasti odměňování (Armstrong, 2009). 

Podnikání organizace 

Podle toho, v jakém sektoru firma podniká (výroba, ziskové služby, neziskové služby, 

služby veřejného sektoru, vzdělávání), formuje se její základní charakter i hodnoty. Tento 

faktor má vliv na typ lidí, které bude organizace zaměstnávat (Armstrong, 2009). 

Technika a technologie 

Technika a technologie v podniku má vliv na organizaci, řízení práce a její vykonávání. 

Zavedením nových technik a technologií mohou vzniknout změny v systémech 

a procesech. Ve zpracovatelském průmyslu jsou tradiční systémy úkolové mzdy 

nahrazovány vyššími pevnými mzdami a odměňování je zaměřeno na kvalitu a týmovou 

práci pracovníků (Armstrong, 2009). 

Lidé 

Na typu podniku závisí i to, jaké lidi zaměstnává a od toho se odvíjí přístup 

k odměňování, technologie i technické vybavení. Přínosem jsou především vzdělaní 

pracovníci s odbornými znalostmi. Cílem společnosti je zaměstnávání, vzdělávání, rozvoj 

a motivace lidí, kteří mají zvláštní schopnosti (Armstrong, 2009). 

Podniková strategie 

Základem podnikové strategie je splnění vytyčených cílů, které mohou být dosaženy 

pomocí dostatečného výkonu zaměstnanců, motivovaných správným systémem 

odměňování. Strategie podniku se mění s časem, stejně jako strategie odměňování 

(Armstrong, 2009). 

Hledisko pracovníků 

Politika řízení odměňování by měla zohledňovat očekávání a potřeby zaměstnanců, kteří 

jsou v organizaci jako takové nejvíce zainteresováni. Je třeba také zvážit hledisko 
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externích stran, jako jsou vlastníci v soukromém sektoru a vláda, orgány místních 

a regionálních správ a v neposlední řadě také správců majetku. Politika a program 

odměňování má pro zaměstnance prioritní význam. Důležitou roli hraje zjišťování přání 

všech zaměstnanců a je velmi důležité brát v úvahu připomínky, které vyjadřují 

(Armstrong, 2009). 

1.1.4 Vnější faktory ovlivňující systém odměňování 

Politiku a praxi odměňování ovlivňuje i vnější prostředí. Mezi hlavní vnější faktory, které 

ovlivňují systém odměňování, patří globalizace, narůstající konkurence, vládní 

intervence, scény kolektivních pracovních vztahů a charakteristika sektorů, kam 

organizace spadá. 

Globalizace 

Od organizace se vyžaduje, aby v zájmu uspokojování lokálních potřeb vysílali lidi, 

nápady, produkty a informace do celého světa (Armstrong, 2009). 

Trendy v zaměstnávání lidí 

Po dovednostech a speciální přípravě na povolání se objevuje rostoucí poptávka. 

Poptávka je hlavně po manažerech, specialistech, pracovnících se znalostmi 

a informacemi, pracovnících zabezpečujících služby zákazníkům, po technickém 

a kancelářském personálu a po kvalifikovaných manuálních pracovnících. Tyto faktory 

s nízkou mírou nezaměstnanosti ovlivňují strategii odměňování a mají přitahovat 

a stabilizovat lidi. 

Trendy v populačním vývoji 

Jedná se o jeden z nejdůležitějších faktorů, se kterým se strategie a odměňování lidských 

zdrojů vyrovnává. Porodnost se snížila v celém světě, ale také se snížila úmrtnost a zvýšil 

se věk, kterého se lidé dožívají. 

Tržní mzdové sazby 

Na výši mzdových sazeb, revize a úpravy mezd má vliv vnější prostředí. Organizace 

nesmějí opomenout úrovně a pohyby tržních nebo běžných sazeb, pokud chtějí, aby jejich 

peněžní odměna byla konkurenceschopná. Některé organizace ovlivňují odbory 

s celostátními dohodami.  
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České zákony zabývající se zaměstnáváním lidí 

Zákoník práce (zákon č. 262/2006 Sb., ve znění zákona č. 585/2006 Sb.) – je v českých 

podmínkách základním pracovněprávním předpisem. Upravuje mimo jiné tyto 

pracovněprávní vztahy: způsob vzniku, trvání a zániku pracovního poměru, pracovní 

kázeň, pracovní podmínky, délku pracovní doby, přestávky v práci, práci přesčas, noční 

práci, dovolenou na zotavenou atd. Dále také upravuje mzdu a náhradu mzdy, bezpečnost 

a ochranu zdraví při práci, péči o zaměstnance, pracovní podmínky žen a mladistvých, 

pracovní spory, náhrady škod apod. 

Scéna kolektivních pracovních vztahů 

„Odbory ovlivňují postupy v odměňování na celostátní úrovni prostřednictvím 

celostátního vyjednávání o peněžních odměnách tím, že se vyjadřují k takovým 

záležitostem, jako jsou peněžní odměny řídících pracovníků, a tím, že vyvíjejí tlak na 

dodržování rovného odměňování“ (Armstrong, 2009). 

Scéna ústřední vlády 

Politické směrnice, jenž vytváří vláda a jimiž se řídí ministerstva a vládní agentury, ovšem 

agentury a ministerstva mohou vytvářet svoje platové struktury (Armstrong, 2009). 

Scéna místní správy 

Náměstek úřadu předsedy vlády a sdružení zaměstnavatelů v oblasti místní správy 

vytvořili systém strategií pracovních sil a systém peněžních odměn pro místní správu se 

dvěma hlavními doporučeními (Armstrong, 2009). 

Dobrovolný a neziskový sektor 

„Dobrovolný a neziskový sektor jsou velmi rozmanité a je obtížné zjistit jakékoliv 

všeobecně platné trendy ve vytváření systému odměňování“. Většina charitativních 

organizací běžně používá systémy veřejného sektoru, a čím déle zaměstnanec pracuje 

v organizaci, tak tím více zaměstnancům zvýší plat (Armstrong, 2009). 

1.2 Celková odměna 

Do celkové odměny se počítají všechny druhy odměn – přímé, nepřímé, vnitřní i vnější. 

Zahrnuje plat, odměny za zásluhy, zaměstnanecké benefity a vzdělání poskytnuté 

zaměstnavatelem. Výše zmíněné odměny jsou na sobě závislé. (Armstrong, 2009). 
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Odměna se dělí na dvě kategorie, viz Tab. 1: 

Transakční odměna – zahrnuje hmotné a hmatatelné odměny, které zahrnují finanční 

ohodnocení a zaměstnanecké benefity. 

Relační odměny – jinak nazývané vztahové odměny jsou nehmotné odměny, které 

zahrnují vzdělání, rozvoj zkušeností a zážitky z práce (Armstrong, 2009). 

Tabulka č. 1: Složky celkové odměny 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Armstrong, 2009) 

 
Pozitiva celkové odměny: 

• kladný vliv na motivaci a loajalitu zaměstnanců, 

• optimální využití relačních a transakčních odměn, 

• zaměstnanecké vztahy na lepší úrovni, 

• lepší dostupnost zaměstnanců na trhu práce. 

(Armstrong, 2009)  

Model celkové odměny, viz Obr. 2, obsahuje čtyři typy odměn. Horní dva kvadranty 

zahrnují dvě transakční odměny, konkrétně peněžní odměny a zaměstnanecké benefity. 

Benefity mají finanční podobu. Dva spodní kvadranty zahrnují relační odměny, dělí se na 

sekci vzdělání a rozvoj a na část pracovní prostředí. Relační odměny zvyšují transakční 

odměny. Pro dosažení co největšího efektu je vhodné kombinovat relační a zároveň 

transakční odměny (Armstrong, 2009). 

 



22 
 

 
Obrázek č. 2: Model celkové odměny 

(Zdroj: Armstrong, 2009) 

1.3 Odměňování za pracovní výkon 

Jedná se o odměny, které jsou založeny na propojení peněžních odměn, které závisí na 

výkonu, schopnostech, přínosu a dovednostech. Ukazatele se mohou vyjádřit pomocí 

bodů a pomocí vzorce přeměněné na výplaty (Armstrong, 2007). 

1.3.1 Odměňování podle výkonu  

Odměňování podle výkonu je peněžní odměnou, sloužící k dosažení určitých výsledků, 

které jsou označovány jako úkoly. Zvyšování odměny je určováno hodnocením, 

bodováním pracovního výkonu (Armstrong, 2007). 
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1.3.2 Odměna podle schopností  

Tato metoda spočívá v odměňování lidí za jejich schopnost pracovat jak v současnosti, 

tak v budoucnosti. Úspěch organizace je velmi úzce spojen se schopnými pracovními 

silami. Základem je hodnocení schopností zaměstnanců jako jednotlivce. Využívá se 

k tomu matice schopností, ta uvádí schopnosti, jaké práce požadují. K objasnění 

schopností se používají popisy činností, jaké zaměstnanec zvládá a je schopen je 

vykonávat bez permanentního dohledu (Armstrong, 2007). 

1.3.3 Odměna podle přínosu 

Tento typ odměny souvisí s výsledkem práce vykonané jedincem a posuzuje i to, jaké 

schopnosti, chování a dovednosti vnáší do své práce. V tomto směru má odměňování za 

cíl, aby zaměstnanci co nejvíce využívali svých dovedností a přispívali tak k dosažení 

cílů společnosti (Armstrong, 2007). 

1.3.4 Odměna podle dovedností  

Odměňování založené na dovednostech můžeme využít ke zvyšování peněžní odměny 

a dovedností zaměstnanců, které získávají a využívají s efektivitou. Odměny se vztahují 

ke schopnostem zaměstnance používat lépe své dovednosti pro různorodé činnosti. Tyto 

schopnosti člověk může získat nebo se je naučit během praxe. V tomto systému 

odměňování se vyžadují investice do dovednostních analýz, vzdělání a ověřování 

(Armstrong, 2007). 

1.4 Odměňování za výkon organizace 

V některých organizacích je využívána dodatečná odměna, ta je odvozena od výkonu 

organizace. Účelem je přesvědčit zaměstnance, že jsou zainteresováni v podnikání 

(Armstrong, 2007). 

Podle Armstronga (2007) jsou celkem tři typy odměňování za výkon organizace: 

1. Podíly na zisku – částka je vyjádřena v akciích nebo má finanční podobu 

v závislosti na ziskovosti podniku. 

2. Podíly na vlastnictví – zaměstnanci mají možnost koupit podnikové akcie. 
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3. Podíly na výnosu – pokud díky dobré produktivitě práce zaměstnanců 

podnik dosáhne lepších výsledku, odmění se zaměstnancům peněžní 

odměnou. 

1.5 Mzdové formy 

Zásadním cílem mzdových forem je ocenit výsledky v práci, schopností a pracovního 

chování zaměstnance. Patří sem časová mzda a plat, úkolová mzda, podílová mzda, mzda 

za očekávané výsledky práce, mzda a plat ze znalosti a dovednosti, dodatkové mzdové 

formy (Koubek, 2007). 

1.5.1 Časová mzda a plat 

Časová mzda nebo plat mohou být ohraničeny časovým intervalem jako je hodina, týden 

či měsíc. Organizace platí zaměstnancům za odvedenou práci. Cílem je vytvořit 

spravedlivý systém odměňování, které závisí na pracovním místě a pracovní výkonosti 

(Koubek, 2007). 

1.5.2 Úkolová mzda  

Nejjednodušší typ pobídkové formy je úkolová mzda, která je nejčastěji užívána pro 

hodnocení dělnické práce. Za vykonanou jednotku práce, kterou pracovník odvede je 

odměněn danou finanční částkou. Při úkolové mzdě je důležité, aby byla vykonaná práce 

lehce kontrolovatelná. Také aby zaměstnanec mohl ovlivňovat výkon a aby jeho 

odvedená práce byla zabezpečena z organizační stránky a mohl využívat fond pracovní 

doby. Předem musí být definovány technologické a pracovní postupy, musí být 

kontrolovány, je třeba stanovit zásady hospodaření s omezenými zdroji, aby z důvodu 

úsilí o větší výkon nebylo ohroženo zdraví zaměstnance (Koubek, 2007). 

1.5.3 Podílová mzda 

Tento typ mzdy je přímo závislý na odbytu výrobků a služeb. Jedná se o přímou 

podílovou mzdu nebo provize za prodané zboží. Výhodou je spojitost uvedeného typu 

mzdy s výkonem pracovníků. Špatné ohodnocení může být spojeno s nízkou efektivitou 

práce. Podílové mzda je ovšem závislá na situacích, které zaměstnanec neovlivní, patří 

sem např. špatná hospodářská situace nebo preference zákazníků atd. (Koubek, 2007). 
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1.5.4 Mzda za očekávané výsledky práce  

Patří se typ odměny za dohodnutý výkon, který zaměstnanec splní za určité období. Po 

uplynutí období se zhodnotí výsledky a dle míry splnění je pracovník ohodnocen. 

Příkladem mzdy za očekávané výsledky je smluvní mzda nebo mzda s měřeným denním 

výkonem (Koubek, 2007). 

1.5.5 Mzda a platy za znalosti a dovednosti  

Tato odměna je přímo spojena s odváděním kvalifikované a efektivní práce, hodnoceny 

bývají převáženě schopnosti pracovníka. Zahrnuje odborné schopnosti, kvalifikaci, 

žádoucí schopnosti apod. Jediným mínusem jsou náklady na vzdělávání zaměstnanců 

(Koubek, 2007). 

1.5.6 Dodatkové mzdové formy 

Dodatkové mzdové formy jsou vhodné pro veškeré pracovní pozice. Patří sem odměna 

za výkon, zásluhu nebo za výkon i zásluhu. Odvíjejí se od individuálního nebo 

kolektivního výkonu. Jsou jednorázové nebo se opakují v určitých časových intervalech 

(Koubek, 2007). 

1.6 Zaměstnanecké výhody 

Základní výhody zaměstnanců se vztahují na osobní bezpečnost, peněžní pomoc, osobní 

potřeby a dobrovolné výhody. Je to jistá forma odměny, která poskytuje zaměstnancům 

blahobyt a výhody za to, že pracují v dané organizaci. Jsou poskytovány ve finanční 

formě a tvoří významnou část celkové odměny (Armstrong, 2007). 

1.6.1 Osobní bezpečnost 

Podle Armstronga (2007) do těchto výhod patří: 

• zdravotní péče – zdravotní pojištění, které se využije v případě léčení,  

• pojištění – použije se v případě úrazu či smrti v zaměstnání, 

• nemocenské dávky – po dobu nemoci je vyplácena mzda v plné výši a po 

nemoci je vyplácena určitá část. Podle délky zaměstnání má člověk nárok 

na tyto dávky, 
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• dodatečné odstupné – částka ve výši několik měsíčních platů pro 

zaměstnance, kteří byli propuštěni z nadbytečnosti, 

• poradenství ohledně kariéry – určené pro propuštěné zaměstnance 

z důvodu nadbytečnosti. 

1.6.2 Osobní potřeby  

Do zaměstnaneckých výhod pro uspokojení osobních zaměstnaneckých potřeb patří: 

mateřská a otcovská dovolená, volno z osobních důvodů, hlídání dětí v podnikových 

zařízeních, osobní poradenství, sportovní a společenská zařízení, slevy na firemní 

produkty. Patří sem i dovolená. Povinně zaměstnavatel musí poskytnout 4 týdny placené 

dovolené. Organizace musí podle zákona poskytnout mateřskou a otcovskou dovolenou 

a rodičovskou dovolenou, kterou vyplácí příslušný úřad (Armstrong, 2007). 

1.6.3 Dobrovolné zaměstnanecké výhody 

Do výhod, které jsou nejvíce využívány, patří: pojištění soukromé léčebné péče, pojištění 

chrupu, životní pojištění, úrazové pojištění apod. (Armstrong, 2007). 

1.7 Komunikace se zaměstnanci 

Systém odměňování organizace poukazuje také na to, jaká kritéria jsou důležitá pro 

hodnocení zaměstnance. Informuje o tom, jaký je přínos zaměstnanců a jak jsou finančně 

ohodnoceni. Je klíčové informovat zaměstnance o odměňování v organizaci a zhodnotit 

jaký dopad má tato politika na každého zaměstnance. Klíčová je transparentní 

komunikace (Armstrong, 2007). 

Podle Armstronga (2007) je třeba zaměstnancům obecně sdělovat: 

• politiku odměňování – zaměstnanci by měli být informování o stanování 

mzdy, poskytování benefitů i postupu v platovém ohodnocení, 

• mzdovou strukturu – měli by vědět, z jakých složek se skládá mzda, 

• strukturu zaměstnaneckých výhod – měli by se orientovat v politice 

poskytování benefitů, 

• platový postup – jak se budou vyvíjet mzdy a platy zaměstnanců v rámci 

struktury, 
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• systémy odměňování podle výkonu – jaký užitek budou mít zaměstnanci 

z dobrého výkonu v zaměstnání, 

• odměňování podle schopností nebo dovedností – funkce systému 

založeného na schopnostech a dovednostech, 

• řízení pracovního výkonu – úloha manažerů a zaměstnanců v řízení 

pracovního výkonu. 

Co sdělovat jednotlivým zaměstnancům, dle Armstronga (2007): 

• jak se došlo ke stanovení třídy (stupně) práce, 

• současné finanční ohodnocení a podle čeho bylo ohodnocení stanoveno, 

• jak se může finanční ohodnocení vyvíjet v budoucnu – růst finančního 

ohodnocení, povýšení v budoucnu atd., 

• hodnota benefitů, které dostávají – úroveň celkové odměny.  

• stížnosti – zaměstnanci si mohou stěžovat na svoje odměňování. 

Zaměstnanci by měli mít možnost vyjádřit svůj názor ohledně politiky odměňování 

(Armstrong, 2007). 

1.8 Péče o zaměstnance 

Zaměstnanci jsou nejdůležitějším zdrojem pro organizaci a přispívají tak k úspěšnosti 

společnosti jako takové. Důležitými vlastnostmi zaměstnanců jsou jejich schopnosti, 

motivace a vztah k práci. 

Každý zaměstnavatel by měl správně pečovat o svoje zaměstnance. Tuto péči dělíme do 

tří skupin: povinná péče – řídí se zákony a předpisy; smluvní péče – řídí se smlouvami 

od zaměstnavatele a dobrovolná péče, tu vynakládá zaměstnavatel, aby měl výhodu před 

konkurenčními organizacemi. Součástí péče o zaměstnance je stanovení pracovní doby, 

úprava pracovního režimu, zajištění příjemného pracovního prostředí, bezpečnosti práce 

a ochrana zdraví, poskytované služby na pracovišti a další (Koubek, 2007). 

1.8.1 Pracovní doba a pracovní režim  

Využitelnost zaměstnance je určována pracovní dobou a určuje i jeho volný čas. Pracovní 

doba ovlivňuje mimopracovní činnosti, zdraví zaměstnance a jeho pracovní výkon. 

Základním předpisem je Zákon č. 262/2006 Sb. Tedy Zákoník práce, který stanovuje 

délku pracovní doby a také maximální množství přesčasové práce, je v něm zakotvena 
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také délka a rozložení pracovních přestávek během směn. Zaměstnavatel však může 

poskytnout zaměstnancům i delší přestávky, než je dáno zákonem. Práce v noci, 

o víkendu a svátcích i délka přestávky mezi jednotlivými směnami je také stanovena 

zákonem (Koubek, 2007). 

Zaměstnavatel může umožnit některým zaměstnancům využití flexibilní délky pracovní 

doby, například na částečný pracovní úvazek, postupné zkracování pracovní doby 

v předdůchodovém věku a smlouva na roční počet pracovních hodin. 

Často se v organizacích vyskytuje pružná pracovní doba, což znamená, že zaměstnanec 

si sám zvolí začátek a konec pracovní doby a zaměstnavatel určí interval, tedy časový 

úsek, kdy je pracovník povinen být na pracovišti (Koubek, 2007). 

1.8.2 Pracovní prostředí  

Jedná se o souhrn všech materiálních podmínek tvořící pracovní činnost, které spolu 

s dalšími faktory ovlivňují zaměstnance v průběhu pracovního procesu. Úroveň prostředí 

má vliv na pracovní pohodu, výkonnost a zdraví pracovníka. Špatné prostředí vzbuzuje 

u zaměstnance nepohodu a zhoršuje se vztah k zaměstnavateli (Koubek, 2007). 

1.8.3 Bezpečnost práce a ochrana zdraví  

Zaměstnavatel je povinný vytvořit bezpečné pracovní místo a vhodné pracovní 

podmínky, aby nebylo ohroženo zdraví zaměstnance. Cílem je prevence vzniku 

pracovních úrazů a nemocí, které souvisí s vykonávaným povoláním (Koubek, 2007). 

1.8.4 Personální rozvoj pracovníků  

Spokojenost zaměstnanců a jejich motivaci může zaměstnavatel ovlivnit tím, že vytváří 

možnosti pro jejich vzdělávání. Díky tomu se zaměstnanci zdokonalují a dosahují lepší 

pracovní výsledky. Personální rozvoj pracovníků patří k nehmotné odměně a vede ke 

snižování fluktuace (Koubek, 2007). 

1.8.5 Služby poskytované na pracovišti 

Na pracovišti je poskytováno mnoho služeb, jejich počet se neustále rozšiřuje. Mezi 

služby patří: stravování pracovníků a poskytování nápojů, zařízení k osobní hygieně, 
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oddechová místnost, poskytování pracovních oděvů, zajišťování dopravy do zaměstnání, 

poradenské služby pro případ oddlužení atd. (Koubek, 2007). 

1.8.6 Péče o životní prostředí 

Některé organizace se kromě pracovního prostředí soustředí i na přírodní prostředí. 

Vkládají finanční prostředky do údržby zeleně, estetických prvků apod. Nepoškozené 

životní prostředí organizace má kladný dopad na zdraví a celkovou spokojenost (Koubek, 

2007). 
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2 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

Analytická část se zaměřuje na rozbor současného stavu společnosti HANYA corporation 

s.r.o. Nejprve budou vypsány základní informace o společnosti, potom následuje výzkum 

spokojenosti zaměstnanců společnosti za pomoci dotazníkového šetření a dále následuje 

rozhovor s vedením společnosti. Poté bude provedena analýza ekonomické situace 

a analýza externích faktorů. 

2.1 Základní informace o společnosti 

Obchodní firma:   HANYA corporation s.r.o. 
Datum vzniku a zápisu:  6. 2. 2014. 

Spisová značka:   C 81930/KSBR Krajský soud v Brně. 
Sídlo:     Křenová 478/72, Trnitá, 602 00 Brno. 
Identifikační číslo:  02629348. 

Právní forma:   Společnost s ručením omezeným. 

Předmět podnikání:  Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 

živnostenského zákona. 

Způsob jednání:  Za společnost jedná každý jednatel samostatně v právních 

jednáních, jejichž hodnota nepřevyšuje 200.000 Kč. 

V právních jednáních, jejichž hodnota přesahuje 

200.000 Kč a v případech zcizování a zatěžování 

nemovitých věcí za společnost jednají dva jednatelé 

společně. 

Základní kapitál:   50 000 Kč. 

Společník:    František Honzírek, Tomáš Patera. 

Splaceno:    50 000 Kč. 
Obchodní podíl:   100 %. 

Druh podílu:    Základní. 

Počet zaměstnanců:   36 (stav ke dni 31. 12. 2018). 

Obrat (2018):   16 197 000 Kč (Veřejný rejstřík a Sbírka listin, 2018). 
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2.2 Historie a současnost společnosti 

Společnost byla založena 6. února 2014 a postupně se rozrůstala. Společnost měla sídlo 

na Josefské ulici v Brně. Společnost měla málo zaměstnanců a fungovala jako partner 

společnosti T-Mobile a O2. Společnost se časem musela přestěhovat do větších prostor, 

protože přibyli noví zaměstnanci. V polovině roku 2016 se společnost přestěhovala do 

větších prostor na Křenové ulici.  

Změnilo se i zastoupení partnerů. Společnost začala fungovat jako partner společností 

Vodafone, T-Mobile a Skylink. Momentálně společnost zaměstnává okolo 

40 zaměstnanců. 

Zakladatel společnosti se jmenuje František Honzírek. Do budoucna se plánuje otevřít 

ještě jedna menší pobočka ve Zlíně. (Zdroj: Šéf společnosti). 

2.2.1 Styl řízení 

Ve společnosti je zaveden demokratický styl řízení. Každý zaměstnanec může jít se svými 

problémy či připomínkami rovnou za šéfem.  

Každý může vyjádřit svůj názor, ale konečné slovo má vedení společnosti. 

Na pracovišti je snaha potlačit klasický vztah u nadřízených a podřízených zaměstnanců, 

což slouží k lepším mezilidským vztahům. (Zdroj: Šéf společnosti). 

2.2.2 Organizační struktura 

Ve společnosti je využívána jednoduchá liniová organizační struktura, je vertikálně 

uspořádána, srozumitelná a jednoduše pochopitelná viz Obr. 3. Společnost má dva 

jednatele. Jednatel zastupuje společnost v plném rozsahu samostatně do částek 

200 000 Kč. (Zdroj: Šéf společnosti). 



32 
 

 
Obrázek č. 3: Organizační struktura 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Šéf společnosti, 2020) 

Statutární orgán (jednatelé) 

• František Honzírek 

• Tomáš Patera (Veřejný rejstřík a Sbírka listin, 2018) 

Rozložení zaměstnanců v rámci organizační struktury ukazuje Tab. 2.  

Tabulka č. 2: Rozložení zaměstnanců v rámci organizační struktury k 31. 12. 2019 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Šéf společnosti, 2020) 

Pracovní pozice Počet zaměstnanců Vyjádření v [%] 

Jednatel 2 6 

Manažer oddělení 3 7 

Administrativní pracovník 3 7 

Telefonní operátor 30 77 

IT technik 1 3 

Společnost má nejvíce zaměstnanců na pozici telefonního operátora, přibližně 79 %. 

Společnost zaměstnává velký počet pracovníků na základě dohody o provedení práce. 

Zbytek pracovních pozic je založen na hlavním pracovním poměru. 
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Na každé oddělení (Vodafone, T-Mobile, Skylink) připadá jeden manažer oddělení. Dále 

jsou pro chod společnosti nezbytní administrativní pracovníci, kteří komunikují se 

zákazníky ohledně problémů s objednávkami.  

2.3 Jednotlivé pracovní pozice a náplň pracovních pozic 

Telefonní operátor 

Mezi hlavní pracovní náplň patří volání lidem a nabízet jim služby z portfolia firem 

Vodafone, T-Mobile a Skylink. Zaměstnanci využívají počítač se sluchátky 

a mikrofonem. Každý zaměstnanec zodpovídá za vybavení, které používá. Dále jsou 

náplní práce časté školení pro zlepšení komunikace se zákazníky. 

Manažer oddělení 

Je zodpovědný za správnost vedených hovorů operátory. Zda používají správné fráze, 

nepoužívají negace atd. Dává telefonním operátorům zhruba dvakrát do měsíce testy, ve 

kterých jsou potřebné informace o novinkách v telekomunikacích. Ve firmě není osoba, 

která se stará o HR. Takže manažeři se střídají u pracovních pohovorů a také u telefonické 

komunikace s uchazeči o zaměstnání. Zaučují nováčky a proškolují je. Zodpovídá za 

dodržení měsíčních cílů. Hlavním cílem je měsíční prodej. Zodpovídá za dohled nad tím, 

zda zaměstnanci chodí v čas do práce. Mají na starost každý den zahájení v 8:30 hodin. 

Administrativní pracovník 

Má na starost komunikaci se zákazníky ohledně přenosu telefonních čísel. Na požadavek 

zákazníků ruší jejich závazky u společnosti O2 a přenese čísla k T-Mobile nebo 

Vodafone. Odesílají sim karty novým zákazníkům. 

IT technik 

Tvoří report denních prodejů oddělení Skylink v excelu a odesílá do centrály v Praze. 

Zodpovídá za chod veškerých počítačů v call centru. V případě nefunkčnosti PC 

u telefonního operátora vymění počítač a nefunkční počítač opraví. Mezi opravy patří 

výměna komponent, či reinstalace software. Dále se objevuje mnoho problémů se 

software, protože každé oddělení používá zabezpečené připojení k partnerské 

společnosti. 
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Jednatel 

Společnost má dva jednatele, ale aktivně se řízení ve společnosti účastní pouze jeden, 

František Honzírek. Má na starosti veškeré řízení společnosti, komunikuje hlavně 

s manažery oddělení a administrativními pracovníky. Komunikuje s partnery společnosti, 

stará se o veškeré finance společnosti jako jsou výplaty či nájemné.  

Pracovní doba u zaměstnanců, kteří uzavřeli hlavní pracovní poměr je 40 hodin týdně. 

Pracovat začínají v 8:30 a končí v 17:00 hodin. Hodiny si mohou nahrazovat o víkendech. 

Brigádníci mají docházku podle domluvy.  

2.4 Sortiment služeb 

Společnost nabízí široký sortiment služeb od společností T-Mobile, Vodafone a O2. 

Principem fungování společnosti je, že pomocí náhodně generovaných čísel volá 

potencionálním zákazníkům a pokud zákazník souhlasí, tak uzavřou smlouvu po telefonu. 

Pokud se jedná o služby od Vodafone nebo T-Mobile, tak zákazníkovi pošlou domů 

pouze smlouvu, novou sim kartu a společnost HANYA corporation s.r.o. zařídí přenos 

telefonního čísla od O2. Takže zákazník pouze vymění sim kartu v telefonu. 

Mezi produkty společností Vodafone a T-Mobile patří telefonní tarify, rodinné balíčky, 

internetové připojení na doma, internetové připojení vzduchem, televizní vysílání, datové 

sim karty atd. 

U společnosti Skylink společnost zařizuje pouze rozšíření služeb, například z omezeného 

počtu programů na více programů. 

2.5 Strategie společnosti 

Společnost se zaměřuje na tři typy strategií: podniková, personální a odměňovací. 

2.5.1 Podniková strategie 

Jako každý podnik se i tato společnost chce co nejvíce prosadit na trhu. Každý telefonní 

operátor má plat rozdělený na dvě složky: fixní a výkonovou. Z každé prodané služby 

dostane telefonní operátor výši měsíčního plnění. Manažeři jednotlivých oddělení mají 

měsíční cíle tržeb, které musí splnit a podle toho jsou také placení. Cílem k úspěchu jsou 

kvalitní telefonní operátoři, kteří umí komunikovat na velice dobré úrovni. 



35 
 

2.5.2 Personální strategie 

Kvůli vysoké fluktuaci zaměstnanců je problém udržet si ve společnosti stálé 

zaměstnance, kterých je málo. Tato strategie se moc nedaří naplnit, protože zde není moc 

velká šance kariérního růstu a dosáhnutí lepšího finančního ohodnocení i po 

odpracovaných pár letech. 

2.5.3 Odměňovací strategie 

Svoje odměňování si do určité míry ovlivňuje zaměstnanec sám. Telefonní operátor má 

hodinovou mzdu plus měsíční plnění prodaného tarifu. Manažeři jednotlivých oddělení 

jsou hodnoceni podle celkového výsledku oddělení. Administrativní pracovníci jsou 

hodnoceni podle poštu zákazníků, kteří přešli od konkurence, či rozšířili svoje služby. 

2.6 Požadavky pro přijetí do zaměstnání 

Požadavky jsou rozdílné, odvíjí se od pracovní pozice, o kterou se uchazeč uchází. Z toho 

vyplívá, že požadavky na manažera oddělení budou jiné než na telefonního operátora. 

Pokud nemáme na mysli nejvyšší pozice ve firmě, tak vzdělání nehraje roli. Požadavky 

na telefonního operátora nejsou nějak náročné. Stačí umět mluvit, číst a lehká znalost 

zacházení s počítačem. Člověk projde vstupním školením, které trvá v řádu hodin a pak 

už začíná volat zákazníkům pod dozorem nadřízeného.  

U manažerů oddělení je nutná alespoň jedna věc ze dvou. Vzdělání nebo praxe. Pokud 

má VŠ, může nastoupit rovnou na tuto pozici nebo po několikaleté praxi ve firmě. 

To samé platí u administrativních pracovníků, či IT technikovi. Je nutné alespoň studovat 

vysokou školu nebo mít dlouhodobou praxi. 

U manažerů oddělení nebo administrativních pracovníků je velice nízká fluktuace. Na 

těchto pracovních pozicích zaměstnanci většinou pracují minimálně dva roky, takže 

zaměstnavateli odpadá nutnost často hledat nové uchazeče. 
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2.6.1 Společné cíle 

Společnost má definované základní hodnoty v následujících bodech: 

• náš zákazník, náš pán, 

• společně táhneme za jeden provaz, 

• nemít strach prosadit se, 

• odolnost vůči stresu. 

Pro společnost je důležité udržet si stálé zaměstnance, což se společnosti moc nedaří 

z důvodů vysokého stresového zatížení. Pro společnost jsou také důležití dlouhodobí 

zákazníci, mezi které patří například římsko-katolická církev, která pomocí společnosti 

HANYA corporation s.r.o. řeší přechod k jinému operátorovi. 

2.7 Analýza složení zaměstnanců 

Tato část se zaměřuje na analýzu složení zaměstnanců z pohledu: 
• vývoje počtu zaměstnanců, 

• věku, 

• pohlaví, 

• rodinného vztahu, 

• druhu pracovního poměru, 

• nemocnosti, 

• fluktuace, 

Dále je provedena analýza délky pracovního poměru a dosaženého vzdělání zaměstnanců 

dané společnosti. 

2.7.1 Vývoj počtu zaměstnanců 

Počet zaměstnanců byl analyzován v letech 2014–2019, viz Tab. 3. 
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Tabulka č. 3: Vývoj počtu zaměstnanců 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Šéf společnosti, 2020) 

Rok Počet zaměstnanců Změna v % 

2015 28 - 

2016 32 14 

2017 33 3 

2018 35 3 

2019 39 11 

Počet zaměstnanců má rostoucí tendenci, protože se společnost stále zvětšuje. Nejméně 

zaměstnanců bylo v roce 2015, protože uplynul teprve rok od otevření společnosti. V roce 

2019 měla společnost o 11 zaměstnanců více, ale i tak je ve společnosti nedostatek lidí. 

Celkem se změnil počet zaměstnanců mezi roky 2015 a 2019 o 39 % viz Graf 1. 

Společnosti chybí hlavně administrativní pracovníci. 

 
Graf č. 1: Vývoj počtu zaměstnanců v letech 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Šéf společnosti, 2020) 

2.7.2 Věk zaměstnanců 

Ve společnosti je průměrný věk 26,7 let. Ve společnosti celkově pracuje nejvíce lidí mezi 

25-35 lety. Vedení společnosti se zaměřuje na brigádníky z řad vysokoškolských 

studentů. Nejméně lidí ve společnosti je do 19 let viz Tab. 4. 
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Tabulka č. 4: Věk zaměstnanců 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Šéf společnosti, 2020) 

Věk 
zaměstnanců 

Počet 
zaměstnanců 

Podíl v %. 

19 a méně 2 5 

20-25 12 31 

25-35 14 36 

35-40 6 15 

40 a více 5 13 

 
Graf č. 2: Věk zaměstnanců 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Šéf společnosti, 2020) 

2.7.3 Pohlaví zaměstnanců 

Poměr mužů a žen je lehce nevyvážený. Ve společnosti je zaměstnáno 15 mužů a 24 žen. 

Takže ženy mají převahu, viz Tab. 5.  Ženy pracují na všech pozicích, kromě pozice 

společníka. 
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Tabulka č. 5: Pohlaví zaměstnanců 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Šéf společnosti, 2020) 

Pohlaví Počet zaměstnanců Vyjádření v %. 

Muž 15 39 

Žena 24 61 

 

Graf č. 3: Pohlaví zaměstnanců 
(Zdroj: Vlastí zpracování dle: Šéf společnosti, 2020) 

2.7.4 Rodinný stav zaměstnanců 

Počet svobodných zaměstnanců je oproti vdaným zaměstnancům nevyrovnaný. Zhruba 

jedna třetina je ženatá nebo vdaná, dvě třetiny zaměstnanců jsou svobodné. 

Nevyrovnanost způsobuje to, že kolektiv ve firmě je relativně mladý viz Tab. 6. 

Tabulka č. 6: Rodinný stav zaměstnanců 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Šéf společnosti, 2020) 

Rodinný stav Počet zaměstnanců Vyjádření v %. 

Svobodný/ svobodná 26 66 

Ženatý/ vdaná 13 34 
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Graf č. 4: Rodinný stav zaměstnanců 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Šéf společnosti, 2020) 

2.7.5 Druh pracovního poměru 

Ve společnosti jsou pracovníci zaměstnáni na základě hlavního pracovního poměru 

a dohody o provedení práce viz Tab. 7.  

Tabulka č. 7: Druh pracovního poměru 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Šéf společnosti, 2020) 

Druh pracovního poměru Počet zaměstnanců Vyjádření v %. 

Hlavní pracovní poměr 21 54 

Dohoda o provedení práce 18 46 

Z výše uvedené je možné vyčíst, že ve společnosti je relativně vyrovnaný počet 

zaměstnanců rozdělený podle pracovního vztahu. Mírně převládá počet zaměstnanců na 

hlavní pracovní poměr, z 39 jich je 21. Na dohodu o provedení práce je zaměstnáno 

18 zaměstnanců z 39. 
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Graf č. 5: Druh pracovního poměru 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Šéf společnosti, 2020) 

2.7.6 Nemocnost 

Následující tabulka uvádí nemocnost v dané společnosti, viz Tab. 8. 

Tabulka č. 8: Počet dnů pracovní neschopnosti 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Šéf společnosti, 2020) 

Rok Průměrný počet zameškaných dní na 
jednoho zaměstnance 

Změna v %. 

2015 5,96 ̶ 

2016 6,21 + 4 

2017 5,24 ̶  16 

2018 5,14 ̶  2 

2019 5,09 ̶  1 

Během posledních tří dní má průměrný počet zameškaných dní na jednoho zaměstnance 

tendenci lehce klesat. Pouze v roce 2016 se lehce průměrný počet dní zvýšil.  
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Graf č. 6: Počet dnů pracovní neschopnosti 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Šéf společnosti, 2020) 

2.7.7 Fluktuace zaměstnanců 

Tab. 9 vypovídá o fluktuaci v letech 2015-2019. 

Tabulka č. 9: Fluktuace zaměstnanců 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Šéf společnosti, 2020) 

Rok Fluktuace HPP v %. Fluktuace celkem v %. 

2015 45 135 

2016 47 139 

2017 39 128 

2018 42 141 

2019 51 162 

Průměrná fluktuace za roky 2015-2019 je 141 %, tato hodnota je celkem vysoká. Je to 

způsobeno dvěma faktory. Práce v call centru je na pozici telefonního operátora celkem 

stresující, fluktuaci způsobují studenti, kteří mají o prázdninách volno a na konci prázdnin 

ukončí pracovní poměr. Z výše uvedené tabulky vyplívá, že největší fluktuace byla v roce 

2019. 
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2.7.8 Délka pracovního poměru 

Přehled o délce pracovního poměru je uveden v Tab. 10. 

Tabulka č. 10: Délka pracovního poměru 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Šéf společnosti, 2020) 

Pracovní poměr v letech Počet zaměstnanců Vyjádření v %. 

Méně než 1 rok 17 44 

1-2 roky 10 24 

2-3 roky 6 16 

3-4 roky 4 11 

Více než 4 roky 2 5 

Z výše uvedené tabulky je možné vyčíst, že téměř polovina zaměstnanců pracuje v call 

centru méně než jeden rok. Tento stav způsobují hlavně brigádníci. Déle než tři roky ve 

společnosti vydrží pouze 16 % zaměstnanců. 

 
Graf č. 7: Délka pracovního poměru 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Šéf společnosti, 2020) 
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2.7.9 Nejvyšší dosažené vzdělání 

Ve společnosti pracují zaměstnanci s různým typem vzdělání viz Tab. 11. 

Tabulka č. 11: Nejvyšší dosažené vzdělání 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Šéf společnosti, 2020) 

Nejvyšší dosažené vzdělání Počet zaměstnanců Vyjádření v %. 

Základní vzdělání 15 39 

Středoškolské vzdělání s výučním listem 13 33 

Středoškolské vzdělání s maturitou 9 23 

Vysokoškolské vzdělání 2 5 

Z tabulky je patrné, že o zaměstnání ve společnosti se může ucházet kdokoliv bez ohledu 

na vzdělání. Nejvíce zaměstnanců má dokončené základní vzdělání, což je způsobeno 

brigádníky a těsně v závěsu jsou lidé se středoškolským vzděláním s výučním listem. 

Nejméně pracovníků má vysokoškolské vzdělání, jedná se o manažery oddělení. 

 

Graf č. 8: Nejvyšší dosažené vzdělání 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Šéf společnosti, 2020) 
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2.8 Analýza stávajícího systému odměňování a interních vlivů 

V této části bakalářské práce je zpracováno dotazníkové šetření ohledně spokojenosti 

zaměstnanců, řízený rozhovor svedením společnosti a analýza ekonomické situace. 

Interní vlivy jsou součástí vnitřních předpisů společnosti a zahrnují především rozpětí 

mzdových sazeb, osobní ohodnocení a benefity nabízené v různých formách. 

2.8.1 Systém odměňování zaměstnanců ve společnosti 

Mzda zaměstnanců se skládá ze dvou složek, fixní složky a pohyblivá složka mzdy. Fixní 

složka mzdy je pevně dána, zahrnuje hodinovou mzdu a pohyblivá složka mzdy se skládá 

z prodaných služeb. Zaměstnanec dostane v rámci pohyblivé složky mzdy měsíční plnění 

hodnoty prodaného tarifu. Zaměstnanci bude mzda vyplacena vždy 15. den v měsíci na 

bankovní účet nebo v hotovosti.  

Společnost dále nabízí benefity, které dostávají pouze zaměstnanci na hlavní pracovní 

poměr. Zaměstnanci na hlavní pracovní poměr mají nárok každý odpracovaný den na 

stravenky v hodnotě 100 Kč, dále mají nárok na čtyři týdny dovolené ročně. Lidé, kteří 

jsou zaměstnaní na dohodu o provedení práce, si mohou vzít i více volna, musí jej ovšem 

nahlásit dříve. Brigádníci nemají nárok na stravenky. Výjimkou je IT technik, jeho mzda 

je fixní ve výši 180 Kč/h. Manažeři oddělení a administrativní pracovníci mají také fixní 

a pohyblivou složku mzdy. Společnost nenabízí příplatky o víkendu, ve svátky má 

zavřeno. 

Zaměstnanci mají také možnost získat příspěvek 5000 Kč za doporučení nového 

pracovníka. 

Tabulka č. 12: Tarifní stupnice 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Šéf společnosti, 2020) 

Pracovní pozice Hodinová mzda v Kč Průměrná mzda v Kč 

Telefonní operátor 120 30 450 

Manažer oddělení 150 25 650 

Administrativní pracovník 145 24 800 

IT technik 180 30 800 
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Z tabulky vyplívá, že telefonní operátor má vyšší průměrnou mzdu než administrativní 

pracovník, protože má pohyblivou složku mzdy v podobě provize za každého získaného 

zákazníka. 

Služební telefon 

Zaměstnanci dostávají benefity ve formě služebního tarifu, za 93 Kč měsíčně dostanou 

tarif u Vodafone, který je kompletně neomezený včetně dat. 

Firemní akce 

Společnost každý rok pořádá vánoční firemní večírek. Koná se přímo v prostorech firmy. 

Šéf plně hradí catheringovou společnost, která zajistí jídlo a nápoje.  

Pracovní prostředí 

Každý zaměstnanec ve společnosti má svůj stůl s počítačem a pod stolem je malá krabice, 

kam může dát svoje osobní věci. Dále se ve společnosti nachází společná jídelna, kterou 

mohou zaměstnanci využít během pauzy na oběd. V jídelně je veškeré potřebné vybavení 

jako lednice, mikrovlnná trouba, příbory, stůl a židle. Pracovní prostředí se nachází ve 

skleněné budově, tak jsou prostory vybaveny i klimatizací, která je nezbytně nutná 

v letních měsících. 

Vzdělávání 

Ve firmě jsou také častá školení, kdy přijde do společnosti specializovaný pracovník, 

který se zabývá školením a dává zaměstnancům společnosti, jak zvýšit prodeje služeb. 

Například, že při prodeji se nemají používat negace a zaměstnanec musí působit 

sebevědomě. Tohle vzdělání může zaměstnanec využít i v jiném zaměstnání 

a v některých situacích i v běžném životě. 

2.9 Analýza externích faktorů 

Tato část bakalářské práce se zaměřuje na vývoj trendu týkající se populačního vývoje, 

zaměstnanosti, tržní mzdové sazby, zákonné normy, kolektivní pracovní vztahy a scénu 

ústředí vlády. 

2.9.1 Trend v populačním vývoji 

Vývoj počtu obyvatel a podíl ekonomicky aktivního obyvatelstva je sledován v letech 

2014-2018. 



47 
 

Trend ve vývoji počtu obyvatel 

V České republice je rostoucí trend počtu obyvatel v letech 2014 až 2018, stejná situace 

je i v Jihomoravském kraji. V Brně v roce 2015 oproti roku 2014 nepatrně klesl počet 

obyvatel. V dalších letech byl již trend rostoucí, viz Tab. 13. 

Tabulka č. 13: Počet obyvatel 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle: ČSÚ, 2019) 

Rok 2014 2015 2016 2017 2018 

Česká republika 
poč. obyvatel 10 538 275 10 553 843 10 578 820 10 610 055 10 649 800 

Změna v % - 0,148 0,237 0,295 0,374 

Jihomoravský kraj 
poč. obyvatel  1 172 853 1 175 025 1 178 812 1 183 207 1 183 598 

Změna v % - 0,185 0,322 0,373 0,33 

Brno-město poč. 
obyvatel 377 440 377 028 377 973 379 527 379 526 

Změna v % - -0,109 0,251 0,411 0,0002635 

Ekonomicky aktivní obyvatelstvo 

V České republice a zároveň i v Jihomoravském kraji mezi roky 2014–2018 je 

zastoupeno ekonomicky aktivní obyvatelstvo zhruba z 60 %. Zastoupení ekonomicky 

aktivního obyvatelstva v České republice vzrostlo mezi roky 2014–2018 o 1 % avšak 

v Jihomoravském kraji pouze o 0,15 % viz Tab. 14. 

Tabulka č. 14: Míra ekonomické aktivity 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle: ČSÚ, 2019) 

Rok 2014 2015 2016 2017 2018 

Česká republika 59,30 % 59,40 % 59,90 % 60,20 % 60,50 % 

Jihomoravský kraj 59,60 % 60,10 % 60,40 % 60 % 60,10 % 
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Tabulka č. 15: Složení obyvatelstva České republiky v roce 2018 podle věku 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle: ČSÚ, 2019) 

Věk Česká republika Jihomoravský kraj Brno-město 

0-14 let poč. obyvatel 1 693 060 103 423 17 505 

Vyjádření v % 15,89 8,708 5,156 

15-64 let poč. obyvatel 6 870 123 761 695 243 614 

Vyjádření v % 64,51 64,14 71,76 

65 a více let poč. obyvatel  2 086 617 322 549 78 395 

Vyjádření v % 19,59 27,16 23,10 

Průměrný věk 42,3 42,4 42,8 

Z výsledků analýzy složení obyvatelstva České republiky v roce 2018 vyšlo najevo, že 

největší podíl obyvatel je ve věku 15–64 let a průměrný je cca 42 let. Podobné výsledky 

byly zaznamenány v Jihomoravském kraji a také přímo v Brně, viz Tab. 15. 

Struktura obyvatelstva v roce 2018 dle pohlaví 

Z hlediska struktury obyvatelstva je v České republice o 1,5 % více žen než mužů, 

v Jihomoravském kraji je 1,9 % a v Brně je o 5,8 % více žen než mužů, viz Tab. 16. 

Tabulka č. 16: Počet žen a mužů v České republice v roce 2018 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle: ČSÚ 2019) 

Pohlaví Česká republika Jihomoravský kraj Brno-město 

Počet mužů 5 244 194 582 516 184 048 

Vyjádření v % 49,25 49,05 52,08 

Počet žen 5 405 606 605 151 196 633 

Vyjádření v % 50,75 50,95 57,92 

Struktura obyvatelstva v roce 2018 dle vzdělání 

V české republice a Jihomoravském kraji nejvíce obyvatel dosáhlo středního vzdělání 

s maturitou, v České republice tvoří 33,92 % obyvatelstva a v Jihomoravském kraji tvoří 

30,75 % obyvatelstva. 
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Velice podobné hodnoty platí jak pro Českou republiku a Jihomoravský kraj pro střední 

vzdělání bez maturity. Pouze základní vzdělání nebo žádné vzdělání má nejméně 

obyvatel. Vysokoškolské vzdělání v Jihomoravském kraji je větší o 7 % než v České 

republice, viz Tab. 17. 

Tabulka č. 17: Struktura obyvatelstva dle vzdělání v roce 2018 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle: ČSÚ, 2020) 

Úroveň vzdělání 

Česká republika Jihomoravský kraj 

Celkem  
(v tis.) 

Vyjádření 
 v % 

Celkem  
(v tis.) 

Vyjádření  
v % 

Základní vzdělání a 
bez vzdělání 1 217,5 13,59 138,7 12,79 

Střední bez maturity 2 963,4 33,19 327,54 30,21 

Střední s maturitou 3 038,5 33,92 333,5 30,76 

Vysokoškolské 1 728,4 19,29 284,5 26,24 

Nezjištěno 8,94 0,01 - - 

Počet obyvatel ve  
věku 15 let a více 8 956,74 100 1 084,24 100 

Nemocnost 

Z údajů Českého statistického úřadu vyplívá, že v roce 2018 v Jihomoravském kraji byla 

pracovní neschopnost 4,3 % a v okrese Brno-město byla o něco nižší, 3,5 %. Rozdíl mezi 

těmito hodnotami je 1,2 %, což je dobrá hodnota (ČSÚ, 2020). 

Fluktuace 

Fluktuace v roce 2018 České republice kolísala okolo 17 %, pokud tuto hodnotu 

porovnáme s naší hodnotou, která činí 162 %, tak je naše hodnota velice vysoká 

(Logistika, 2018). 

2.9.2 Trendy v zaměstnávání lidí 

Tabulka č. 18 uvádí údaje o zaměstnanosti a nezaměstnanosti v České republice, dále 

uvádí počet uchazečů o pracovní pozici a o nabídce či poptávce jednotlivých pracovních 

pozic. Zaměstnanost a nezaměstnanost v České republice a Jihomoravském kraji. 
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V České republice má zaměstnanost rostoucí trend. Od roku 2014 do roku 2018 se zvýšila 

o 3,5 %. Za sledované období také klesla nezaměstnanost o 4 %. V České republice se 

nachází zhruba 5 300 000 ekonomicky aktivních obyvatel. Za roky 2014 až 2018 se snížil 

počet nezaměstnaných okolo 200 000 lidí. 

Tabulka č. 18: Zaměstnanost a nezaměstnanost v České republice 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle: ČSÚ, 2020)  

Rok 2014 2015 2016 2017 2018 

Obyvatelé ve věku 15 let 
a více (v tis.) 8932,6 8935,7 8928,7 8929,2 8956,7 

Ekonomicky aktivní 
obyvatelstvo (v tis.) 5297,9 5309,9 5350 5377,1 5383,2 

Zaměstnaní (v tis.) 4974,3 5041,9 5138,6 5221,1 5235,3 

Nezaměstnaní (v tis.) 323,6 268 211,4 155,5 150,9 

Míra zaměstnanosti v % 55,70 56,40 57,60 58,50 59,30 

Obecná míra 
nezaměstnanosti v % 6 5 4 2,90 2,30 

Zaměstnanost v Jihomoravském kraji roste s výjimkou roku 2017, zaměstnanost 

stagnovala. Od roku 2014 do roku 2018 se zaměstnanost zvýšila o 2,6 %. Obecná míra 

nezaměstnanosti měla klesající trend, za sledované období klesla o 2,9 %. Počet 

nezaměstnaných obyvatel také klesl od roku 2014 do roku 2018 o 17 700 lidí, viz Tab. 

19. 
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Tabulka č. 19: Zaměstnanost a nezaměstnanost v Jihomoravském kraji 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle: ČSÚ, 2020) 

Rok 2014 2015 2016 2017 2018 

Počet obyvatel ve věku 15 
let a více (v tis.) 996,4 996,4 995,8 996,2 996,5 

Ekonomicky aktivní 
obyvatelstvo (v tis.) 593,7 598,9 601,1 598 597 

Zaměstnaní (v tis.) 557,5 569,1 577,9 578,1 578,5 

Nezaměstnaní (v tis.) 36,2 29,8 23,2 19,9 18,5 

Míra zaměstnanosti v % 55,90 57,10 58,00 58,00 58,50 

Obecná míra 
nezaměstnanosti v % 6 5 4 3,30 3,10 

Počet uchazečů o zaměstnání v České republice 

V databázi úřadu práce klesal počet uchazečů za období od roku 2014 do roku 2018. Podíl 

nezaměstnaných osob konstantně klesal od roku 2014 do roku 2018, viz Tab. 20. 

Tabulka č. 20: Uchazeči a nezaměstnané osoby 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle: ČSÚ, 2020) 

Rok 2014 2015 2016 2017 2018 

Počet uchazečů o 
zaměstnání v databázi 
úřadu práce 541 915 453 119 381 374 280 621 198 054 

Podíl nezaměstnaných 
osob v % 8,16 7,47 6,25 5,18 4,09 
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Tabulka č. 21: Nabídka a poptávka u daných pracovních místech v okrese Brno-město 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle: prace.cz ) 

  

2014 2015 2016 2017 2018 

Nab. Popt. Nab. Popt. Nab. Popt. Nab. Popt. Nab. Popt. 

Manažerská 
pozice v call 
centru počet 60 3 51 5 51 2 37 11 25 2 

Telefonní 
operátor v call 
centru počet 128 0 119 21 146 15 129 44 158 85 

Administrativní 
pracovník  
v call centru 
počet 85 9 102 11 98 13 79 8 65 4 

Tab. 21 zobrazuje nabídku a poptávku u daných pracovních pozic ke konci měsíce v roce 

v okrese Brno – město. Nejvíce nabízená a poptávaná pracovní pozice je Telefonní 

operátor v call centru. Poptávka po telefonních operátorech rostla kromě roku 2015. 

Poptávka a nabídka po administrativních pracovnících byla téměř stejná v každém roce 

s výjimkou roku 2015, kdy byla poptávka zvýšená. 

2.9.3 Tržní mzdové sazby 

Tato část bakalářské práce se věnuje hrubé měsíční mzdě, průměrné hodinové sazbě podle 

povolání, analyzuje konkurenci z pohledu odměňování a benefitů v České republice. 

Průměrná hrubá mzda za měsíc 

Průměrná mzda za měsíc se v České republice pohybovala v částkách od 25 tisíc do 

31,8 tisíc v letech 2014 až 2018. 

V Jihomoravském kraji byla ve sledovaném období v průměru o 1300 Kč menší než 

celkově v celé České republice. Podle serveru kurzy.cz se průměrná hrubá měsíční mzda 

pohybovala v call centrech od 16 do 19 tisíc korun a v Jihomoravském kraji byla téměř 

o tisíc korun menší. Mzdy v call centrech tedy nedosahují na průměrné mzdy,  

viz Tab. 22. 



53 
 

Tabulka č. 22: Průměrná měsíční mzda 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle: ČSÚ, 2020) 

Rok 2014 2015 2016 2017 2018 

Česká republika mzda (v Kč) 25 092 26 467 27 589 29 504 31 885 

Jihomoravský kraj mzda (v Kč) 23 985 25 506 26 458 28 412 30 458 

Česká republika – počet 
pracovníků v call centrech  16 087 16 854 17 153 18 015 19 087 

Jihomoravský kraj – počet 
pracovníků v call centrech 14 987 15 547 16 258 16 987 18 021 

Průměrná měsíční hrubá mzda podle povolání v roce 2018 

V níže uvedené Tab. 23 jsou uvedené průměrné hodinové mzdy v Jihomoravském kraji 

pro jednotlivé pracovní pozice. Nejvyšší hodinovou mzdu mají manažeři oddělení, která 

je ve výši 197,62 Kč, dále administrativní pracovníci ve výši 164,54 Kč a na posledním 

místě jsou telefonní operátoři s hodinovou sazbou 125,21 Kč. 

Tabulka č. 23: Průměrná hodinová mzda podle povolání v Jihomoravském kraji v roce 2018 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Platy.cz, 2020) 

  
Průměrná hodinová mzda v 
Jihomoravském kraji v Kč 

Manažer oddělení  197,62 

Administrativní pracovník 164,54 

Telefonní operátor 125,21 

Analýza konkurence z hlediska odměňování 

Analýza byla provedena společností Vodafone dle inzerátů na pracovních portálech, kde 

inzerují volná pracovní místa. Na pracovních portálech inzerují místa na pozici 

prodejního operátora. V inzerátech je jako hlavní náplň nabízet zákazníkům nové tarify 

z portfolia společnosti Vodafone. V inzerátech se pohybuje hrubá měsíční mzda v rozpětí 

17 000 – 27 000 Kč. Dále nabízí pozici administrativního pracovníka, v popisu práce je 

vyřizování přenosu telefonních čísel od konkurence ke společnosti Vodafone 

a komunikace se zákazníky. U administrativního pracovníka je uvedena hrubá měsíční 

mzda 22 000 – 29 000 Kč (Zdroj: platy.cz). 
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Nejčastěji poskytované benefity v České republice 

Benefity v zaměstnání mají svoje nezastupitelné místo. Drtivá většina společností dává 

zaměstnancům alespoň jeden benefit. Společnosti v roce 2018 nabízely svým 

zaměstnancům průměrně sedm benefitů. 

V Tab. 24 níže jsou vypsané benefity, jsou seřazeny od nejvíce používaných po nejméně 

používané v roce 2018. Nejvíce zastoupený benefit je příspěvek na stravování, celkem ho 

poskytuje 72 % společností. Dále jsou hojně zastoupeny benefity ve formě příspěvku na 

penzijní či životní pojištění nebo flexibilní pracovní doba. Nejméně zastoupený benefit 

je školka pro děti ve firmě.  
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Tabulka č. 24: Benefity v České republice 
(Zdroj: dle vlastního zpracování: ČSÚ, 2020) 

Benefit Kolik procent společností poskytuje benefit v 
% 

Příspěvek na stravování 72 

Příspěvek na penzijní pojištění 49,70 

Příspěvek na životní pojištění 49,70 

Flexibilní pracovní doba 38,20 

Příspěvek na vzdělání 42,40 

Občerstvení ve společnosti 36,80 

Delší než zákonem daná dovolená 35,60 

Vozidlo pro soukromé účely 25,30 

Home office 25,30 

Výrobky a služby se slevou 24,30 

Půjčky zaměstnancům 21,50 

Příspěvek na pohybové aktivity 14,20 

Zdravotní volno 12,30 

Příspěvek na dovolenou 9,30 

Vyšší odstupné než dané zákonem 4,30 

Školka ve firmě 1,00 

Shrnutí 

Počet obyvatel v České republice i Jihomoravském kraji má rostoucí trend každý rok. 

V České republice se míra ekonomické aktivity pohybuje okolo 60 %. V České republice 

kolísá průměrný věk kolem 42 let a nejvyšší podíl na obyvatelstvu mají lidé ve věku 15 

až 64 let. 
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V České republice je o 3 % více žen než mužů, nejvíce obyvatel má střední vzdělání 

s maturitou. Projevuje se klesající trend míry zaměstnanosti jak v České republice, tak 

v Jihomoravském kraji, dosahuje hodnoty necelých 60 %. Nejvíce obsazovanou pozicí 

v telekomunikačních společnostech je telefonní operátor. V České republice se průměrná 

mzda pohybuje kolem 33 tisíc Kč. Nejvíce zastoupeným benefitem je příspěvek na 

stravování. 

2.9.4 Analýza zákonných norem 

V současné době se základní vymezení pracovního práva řídí Zákonem č. 262/2006 Sb., 

Zákoník práce. Začátkem roku 2021 by měla vstoupit v platnost jeho novela. 

(Seznamzprávy.cz, 2020) 

Změna v čerpání dovolené 

Nejviditelnější je změna v přepočítávání dovolené. Na rozdíl od dosavadní úpravy, kdy 

zaměstnanci získávají počet dnů na rok, by totiž nově měla fungovat v hodinách. Tato 

úprava je vhodná, pokud zaměstnanec uprostřed roku změní úvazek a v různé dny 

odpracuje různý počet hodin 

Přesun dovolené i do příštího roku 

Momentálně není možné bez dohody se zaměstnavatelem přesunout si nevyčerpanou 

dovolenou do dalšího roku. 

Pokud novela projde, tak má zaměstnanec právo si přesunout nevyčerpanou dovolenou 

do dalšího roku. 

Povinnost hlásit aktuální adresu 

Od roku 2021 možná bude zaměstnancům uložena povinnost hlásit svoji aktuální adresu, 

například pro to, aby měl zaměstnavatel možnost doručit výpověď. 

Mezi další normy upravující odměňování patří například zákon č. 586/1992 sb. o daních 

z příjmů, nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, zákon 187/2006 

Sb., o nemocenském pojištění, zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění. 

Shrnutí 

V roce 2021 má vejít v platnost novela zákoníku práce, bude obsahovat změnu v čerpání 

dovolené, přesun dovolené do následujícího roku a povinnost hlásit aktuální adresu. 
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2.9.5 Analýza scény ústředí vlády 

Aktivní politika zaměstnanosti se snaží zajistit maximální úroveň zaměstnanosti. 

O aktivní politiku se stará Ministerstvo práce a sociálních věcí spolu s úřadem práce ČR 

(Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2018). 

Finanční prostředky na aktivní politiku zaměstnanosti jsou poskytování ze státního 

rozpočtu a Evropského sociálního fondu. 

Zaměstnavatelé mohou v současné době získat finanční příspěvek na: 

- společensky účelná pracovní místa, zřizovaná pro uchazeče o zaměstnání, kterým 

nelze zajistit jiným způsobem pracovní uplatnění, příspěvek je stanoven procentní 

sazbou ze skutečně vynaložených prostředků na mzdy, 

- zřízení pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením, s Úřadem práce se 

uzavírá dohoda na dobu 3 let, jedná se o finanční příspěvek na pořízení předmětů 

potřebných ke zřízení uvedeného pracovního místa, 

- úhradu provozních nákladů vynaložených v souvislosti se zaměstnáváním osoby 

se zdravotním postižením, jde o příspěvek ve výši 48 000 Kč/rok/1 pracovní 

místo. 

Podpora zaměstnanosti 

Ministerstvo práce a sociálních věcí se také snaží tvořit nová pracovní místa, podporuje 

školení a rekvalifikace zaměstnanců. Podpora pro tvorbu jednoho nového pracovního 

místa tvoří 50 tisíc Kč. Pracovní místo musí být zřízeno v okrese, kde je nezaměstnanost 

minimálně o 50% větší v porovnáním s průměrnou nezaměstnaností v České republice 

(MPSV, 2019). 

2.9.6 Analýza scény kolektivních pracovních vztahů 

Odborové svazy a sdružení mají jako hlavní úkol hájit zájmy zaměstnanců vůči 

zaměstnavatelům. Odbory se zabývají otázkami jako je rozvrhnutí pracovní doby, 

bezpečnost na pracovišti či výše platů a mezd (Bezplatnapravniporadna, 2019). 

V poslední době je snahou odborů především zvyšování platů. Odbory požadují v roce 

2020 zvýšení minimální mzdy na 15 tisíc korun. To znamená zvýšení o 1650 Kč (E15, 

2019). 
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2.9.7 Analýza dobrovolného a neziskového sektoru 

Dobrovolný a neziskový sektor nemá na společnost vůbec vliv a společnost nerozdává 

dary (Šéf společnosti, 2020). 

2.9.8 Analýza scény místní samosprávy 

Společnost není ovlivňována místní samosprávou (Šéf společnosti, 2020). 

Shrnutí 
V České republice a v Jihomoravském kraji má počet obyvatel rostoucí tendenci každým 

rokem a v České republice se nachází zhruba 10,5 milionu obyvatel. V České republice 

a v Jihomoravském kraji se pohybuje míra ekonomické aktivity kolem 60 %. V České 

republice kolísá průměrný věk kolem 42 let a nejvíce zastoupena je skupina obyvatelstva 

ve věku 15-64 let. Ženy jsou zastoupeny téměř o 1 % více než muži. Nejčastější vzdělání 

je středoškolské s maturitou v České republice a Jihomoravském kraji. Obecná míra 

nezaměstnanosti v České republice a v Jihomoravském kraji výrazně poklesla 

a zaměstnanost dosahuje míry kolem 60 %. V České republice hranice průměrné mzdy 

dosahuje téměř 30 tisíc Kč a průměrná mzda v telekomunikacích dle platy.cz dosahuje 

necelých 24 tisíc Kč. Mezi nejposkytovanější benefit v České republice patří příspěvek 

na stravování. 

2.10 Analýza spokojenosti zaměstnanců se systémem odměňování 
pomocí dotazníkového šetření 

Pomocí dotazníkového šetření byla provedena analýza spokojenosti zaměstnanců. 

Dotazníky byly rozdány všem zaměstnancům, kromě jednatele a respondentům byl 

ponechán čas na vyplnění. Byly anonymní a obsahovaly 17 otázek. Návratnost byla 

100%. 

Složení dotazovaných bylo následující, ženy 61 % a muži 39 %. Nejvíce odpovídajících 

zaměstnanců mělo mezi 25 a 35 lety, celkem 36 %. 38 % dotazovaných má dokončené 

základní vzdělání a 33 % dotazovaných má dokončené střední vzdělání s výučním listem. 

Nejvíce dotazovaných zaměstnanců ve společnosti pracuje méně než 1 rok.  

Více než polovina zaměstnanců je ve společnosti spokojena, 45 % zaměstnanců 

v dotazníku uvedlo, že jsou spokojeni, 13 % uvedlo, že spíše ano. Zaměstnanci, kteří jsou 

spíše nespokojeni nebo nespokojeni uvedli, že musí plnit měsíční cíle. 
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Skoro polovina zaměstnanců uvedla, že je spokojena s finančním ohodnocením, 31 % 

zaměstnanců je plně spokojena a 18 % zaměstnanců je spokojeno s finančním 

ohodnocením. 

Zaměstnanci, kteří nejsou spokojeni, uváděli často jako důvod, že by chtěli větší fixní 

částku mzdy. 

Pouze necelá čtvrtina zaměstnanců je spokojena s pracovními benefity, což je dáno tím, 

že společnost kromě stravenek nenabízí žádné další benefity.  

Z celkového počtu uvedlo 38 % zaměstnanců, že jsou uznáváni za dobře odvedenou práci, 

29 % spíše ano a necelá třetina zaměstnanců uvedla, že nejsou uznáváni za dobrou práci. 

Celkem 67 % zaměstnanců u otázky týkající se vybavení společnosti vybralo možnost 

ano nebo spíše ano, nespokojení zaměstnanci uváděli jako důvody často zastaralé 

počítače nebo židle k sezení.  
V součtu odpovědí ano nebo spíše ano uvedlo 79 % zaměstnanců, že jsou spokojení 

s atmosférou ve společnosti, 15 % lidí zvolilo možnost spíše ne a 6 % možnost ne, 

zaměstnanci uváděli jako důvod nepříjemného kolegu sedícího poblíž. 

Drtivá většina zaměstnanců je spokojena v oblasti vztahu s nadřízeným, 49 % zvolilo 

možnost ano a 38 % spíše ano, jako důvody nespokojenosti uvedli zaměstnanci 

neoprávněné stržení peněz z finančního ohodnocení za nedodržování pracovních 

povinností. 87 % zaměstnanců je spokojeno s vyjádřením svého názoru na danou věc.  

Celkem 34 % zaměstnanců uvedlo v otázce, zda jsou spokojeni s pracovní náplní možnost 

ano, 28 % spíše ano, 24 % spíše ne a 14 % ne. Jako důvod nespokojenosti uváděli špatnou 

komunikaci se zákazníky.  

Většina zaměstnanců je spokojena se vztahy s kolegy, v součtu možností spíše ne a ne 

uvedlo pouze devět procent zaměstnanců možnost, že nejsou spokojeni z důvodu neshod 

s kolegy. 

V součtu kladných možností celkem 48 % zaměstnanců rádi chodí do práce, zbytek 

zaměstnanců chodí do práce neradi a jako důvod uvedli, že práce je neobohacuje do 

budoucna nebo, že jsou zákazníci hrubí. 

V součtu kladných odpovědí 70 % hodnotí vedení společnosti jako demokratické, 

v součtu negativních možností hodnotí zaměstnanci v 30 % odpovědí vedení jako 
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nedemokratické, jako důvod uvedli, že v případě stížnosti nebyl brán zřetel na jejich 

stížnost. 

Tabulka č. 25: Dotazník zaměstnanců 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Otázka Odpověď 

    Ano Spíše ano Spíše ne Ne 

Jste se svým zaměstnáním spokojen/a? 45 % 13 % 22 % 20 % 

Jste spokojen/a s finančním ohodnocením? 31 % 18 % 23 % 28 % 

Jste spokojen/a s benefity? 15 % 7 % 48 % 30 % 

Jste uznáván/a za kvalitně odvedenou práci? 38 % 29 % 15 % 18 % 

Jste spokojen/a s vybavením ve firmě? 29 % 38 % 20 % 13 % 

Jste spokojen/a s atmosférou ve firmě? 59 % 20 % 15 % 6 % 

Jsou Vaše vztahy s nadřízeným dobré? 49 % 38 % 10 % 3 % 

Můžete vyjádřit svůj názor či připomínky? 65 % 22 % 8 % 5 % 

Jste spokojen/a se svou pracovní náplní? 34 % 28 % 24 % 14 % 

Jsou Vaše vztahy s kolegy dobré? 57 % 34 % 4 % 5 % 

Chodíte rádi do práce? 21 % 27 % 13 % 39 % 

Hodnotil/a byste vedení společnosti jako 
demokratické? 29 % 41 % 13 % 17 % 

Průměr 39 % 26 % 18 % 17 % 

Průměrné hodnocení ukázalo, že úplnou spokojenost v průměru zvolilo 39 % 

zaměstnanců. Možnost spíše ano, tedy spokojenost zvolilo v průměru 26 % zaměstnanců. 

Spíše nespokojených zaměstnanců je v průměru 18 % a úplně nespokojených 

zaměstnanců je celkem 17 %, viz Tab. 25.  
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Shrnutí 

Z celkového vyhodnocení dotazníků vyplynulo, že nadpoloviční většina zaměstnanců je 

celkově spokojena a většina je spokojena v oblasti spojené s atmosférou, kolektivem 

a vztahy s nadřízenými. 

Ve společnosti jsou kamarádské vztahy, které jsou i mezi telefonními operátory 

a vedoucími jednotlivých oddělení. Dále je většina lidí spokojená celkově se svým 

zaměstnáním, pracovní náplní, demokratickým vedením společnosti a jsou spokojeni 

i s uznáním za dobře odvedenou práci. Na druhou stranu lidé nejsou moc spokojení 

s benefity v organizaci. Mezi benefity patří pouze stravenky v hodnotě 100 Kč a firemní 

tarif za 93 Kč. Lidé by uvítali alespoň příspěvky na pohybové aktivity nebo příspěvek na 

dojíždění do práce, pokud jezdí delší vzdálenosti. 

Z důvodu stresového zatížení nechodí do práce rádo 39 %. 

2.10.1 Analýza spokojenosti vedení společnosti se systémem odměňování 

Řízený rozhovor byl uskutečněn dne 28. 2. 2020, šéf společnosti poskytnul odpověď na 

jedenáct otázek. Účelem rozhovoru bylo získání informací, které se v současnosti týkají 

systému odměňování, inovací ve společnosti a zaměstnanců. 

1. Je ve společnosti problém s nedostatkem zaměstnanců? 

Ano, ve společnosti chybí lidé na téměř všech pracovních pozicích. Ve společnosti chybí 

hlavně telefonní operátoři, administrativní pracovníci a další manažer oddělení.  

2. Jakým způsobem řešíte chybějící pracovníky? 

Na pracovních portálech máme inzeráty a mámě je na vrchních pozicích, aby byly 

viditelné. 

3. Jak jste spokojen se svými zaměstnanci? 

S většinou zaměstnanců jsem spokojený, ale najde se i pár zaměstnanců, se kterými 

nejsem úplně spokojen, dám jim ještě prostor do budoucna se zlepšit. 

4. Motivujete své zaměstnance k lepším výsledkům? Pokud ano, jakým 

způsobem? 

Zaměstnanci jsou motivováni pohyblivou částí mzdy. Telefonní operátoři mají provize 

z prodeje a manažeři oddělení jsou hodnoceni podle plnění cílů. 
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5. Plánujete ještě v budoucnu motivovat zaměstnance více k lepším výsledkům? 

Ano, chystá se soutěž pro telefonní operátory. Pokud dosáhnou určitých částek 

v prodejích, budou odměněni mobilními telefony značky Apple. Čím bude hodnota 

prodejů vyšší, tím dražší zařízení obdrží. 

6. Myslíte si, že jsou benefity dostatečné? 

Ano, dostávají příspěvek na stravování a dotovaný firemní tarif. Samozřejmě také 

vánoční večírek s menším dárkem pro každého zaměstnance. 

7. Jsou zaměstnanci podle Vás spokojení s finančním ohodnocením? 

Zaměstnanci mají fixní a pohyblivou mzdu. Pohyblivá mzda může klidně dosahovat výše 

fixní mzdy, takže každý zaměstnanec si svoje finanční ohodnocení určuje sám podle 

dosažených výsledků. 

8. Svěřují se vám někdy zaměstnanci s nápady na inovace, popřípadě se 

stížnostmi? 

Ano, občas zaměstnanci přijdou s určitou inovací. Jedná se o zaměstnance ze všech 

pracovních pozic. Někdy je inovace přínosná, ale někdy mi připomínka nepřijde příliš 

přínosná. Ano, někdy přijdou lidé i se stížnostmi. Vše se snažím vyřešit k jejich 

spokojenosti. 

9. Plánujete ve společnosti nějaké inovace? 

Ano, plánujeme nakoupení nového vybavení, jako jsou židle a v plánu je i vyřazení starší 

techniky a pořídit novější. 

10. Momentálně spolupracujete se společnostmi T-Mobile, Vodafone a Skylink. 

Plánujete do budoucna nějak rozšířit toto portfolio? 

Ne, neplánujeme rozšířit toto portfolio, protože je nedostatek zaměstnanců ve společnosti 

na již existujících projektech. 

11. Jaký máte názor na spokojenost zaměstnanců dle dotazníku? 

Dotazník podle mě dopadl dobře. Většina zaměstnanců je spokojená. Pouze v oblasti 

benefitů nejsou zaměstnanci úplně spokojení, zamyslím se nad zlepšením. 
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Shrnutí 

Ve společnosti je nedostatek pracovních sil na všech pracovních pozicích s výjimkou IT 

technika, ten stačí jeden. Společnost se snaží získat nové pracovníky na pracovních 

portálech na internetu nebo s pomocí již zaměstnaných lidí. V drtivé většině je společnost 

se svými zaměstnanci spokojená a zaměstnance motivuje pomocí pohyblivé mzdy. 

Zavádí i různí soutěže s odměnami pro zaměstnance. Společnost nabízí také benefity ve 

formě příspěvku na stravování a zaměstnaneckého tarifu. Vedení společnosti také přijímá 

návrhy na inovace od zaměstnanců, a když se vyskytne nějaká stížnost, řeší ji ke 

spokojenosti zaměstnance. Ve firmě se plánují inovace v podobě nákupu nového 

vybavení a techniky. V plánu není rozšířit spolupráci s dalšími společnostmi. 

2.11 Analýza ekonomické situace 

Tato část bakalářské práce obsahuje náhled na hospodářskou situaci společnosti a situaci 

na trhu s jejími produkty. 

V hospodářské situaci společnosti se analyzují náklady, výnosy i výsledek hospodaření. 

Na základě poskytnutých výkazů společnosti HANYA corporation s.r.o. za roky   

2014-2018 je provedena horizontální analýza, viz Tab. 25. Pro roky 2019 a 2020 zatím 

nebyla zveřejněna data. Pro odhad hodnot v letech 2019 a 2020 byla spočítána regresní 

přímka s pomocí software Microsoft Excel.  

K dopočtu celkových nákladů byly použity koeficienty β1 = 13897,9 a β2 = 986,5.  

Rovnice pro výpočet je:      

y = 13897,5 + 986,5*x    (1) 

Pro výpočet odhadu výnosů byla využita dvojice koeficientů β1 = 12609,5 a β2 = 901,8. 

Rovnice pro výpočet je: 

y = 12609,5 + 901,8*x    (2) 
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Tabulka č. 26: Ekonomická situace 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Veřejný rejstřík a Sbírka listin, 2020) 

Rok 
Náklady 

(v tis. 
Kč) 

Změna 
(v %) 

Výnosy 
(v tis. 
Kč) 

Změna 
(v %) 

HV před 
zdaněním 
(v tis. Kč) 

Změna 
(v %) 

HV po 
zdanění 
(v tis. 
Kč) 

Změna 
(v %) 

2014 6200 - 6285 - 85 - 67 - 

2015 7975 28,63 8189 30,29 222 161 175 161 

2016 8750 9,7 8749 6,83 -1 100 -1 100 

2017 23681 170 24019 174 338 338 194 194 

2018 16975 -28,31 16197 -32,56 -778 -197 -778 -501 

2019 19816,5 16,73 18020,3 41,09 -1796,2 -43,25 -1796,2 -230 

2020 20803,5 4,98 18922,1 12,97 -1881,4 -12,07 -1881,4 -4,67 

Porovnání nákladů v jednotlivých letech 

Z Tab. 26 vyplívá, že za sledované období se náklady zvyšují v čase. Nejvyšší náklady 

měla společnost v roce 2017, zvýšily se o 170 %, z důvodu navýšení počtu zaměstnanců. 
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Tabulka č. 27: Náklady 
(Zdroj: vlastní zpracování dle: Veřejný rejstřík a sbírka listin, 2020) 

Typ nákladu Rok 2016 (tis. Kč) Rok 2017 (tis. Kč) Změna (v %) 

Výkonová spotřeba 3 497 9 886 182,72 

Osobní náklady 5 064 13 496  166,50 

Odpisy dlouhodobého 
hmotného a nehmotného 
majetku 

143 100 -30,14 

Ostatní provozní náklady 44 197 347,73 

Ostatní finanční náklady 2 2 0 

Celkem 8 750 23 681 270,64 

Výnosy 

V roce 2018 měla společnost druhé největší výnosy za období. Oproti roku 2014 je změna 

celkem o 282 %. 

Tabulka č. 28: Výnosy 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Veřejný rejstřík a sbírka listin, 2020) 

  Rok 2018 (tis. Kč) Vyjádření v %. 

Tržby za prodej mobilních tarifů 12 589  77,72 

Tržby za prodej televizních tarifů 3 608 22,28 

Celkové tržby za prodej výrobků a 
služeb 16 197 100 

Z Tab. 28 vyplívá, že jediné příjmy má společnost za prodej výrobků a služeb. Je to dáno 

tím, že společnost prodává pouze služby v podobě mobilních či televizních tarifů. 

Společnost měla výnosy z prodeje mobilních tarifů ve výši 12 589 000 Kč, což 

představuje 77,72 % z celkových tržeb. Výnosy z prodeje televizních tarifů měla 

společnost ve výši 3 608 000 Kč, což představuje 22,28 % z celkových tržeb. Celkové 

výnosy byly v roce 2018 ve výši 16 197 000 Kč. 



66 
 

Výsledek hospodaření před zdaněním 

Společnost vykázala ve všech letech kromě let 2016 a 2018 kladný hospodářský výsledek. 

Nejlepšího výsledku dosáhla společnost v roce 2017, kdy hospodářský výsledek před 

zdaněním činil 338 000 Kč. Nejhoršího výsledku dosáhla společnost v roce 2018, 

hospodářský výsledek byl   ̶ 778 000 Kč (Šéf společnosti, 2019). 

 
Graf č. 9: Výsledek hospodaření před zdaněním 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Veřejný rejstřík a Sbírka listin, 2018) 

Index IN05  

Podnik se v letech 2014-2016 nacházel v tzv. šedé zóně a nebylo možné odhadnout 

budoucí vývoj podniku. V roce 2017 měl index vyšší hodnotu než 1,6, což svědčí 

o stabilitě a bonitě podniku. V roce 2018 měl index zápornou hodnotu, což značí vysokou 

pravděpodobnost bankrotu. 
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Tabulka č. 29: Index IN05 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Veřejný rejstřík a sbírka listin, 2020) 

  2014 2015 2016 2017 2018 
Aktiva 3127 3455 3840 4657 5057 
Cizí zdroje 2714 3004 3258 3781 5016 
EBIT 85 222 -19 338 -778 
Nákladové úroky 27 31 43 56 56 
Celkové výnosy 6200 7975 8749 24019 16197 
Oběžná aktiva 2487 2942 3298 4087 4378 
Krátkodobé dluhy 2247 2451 3183 3706 4941 
X1 0,1495 0,1495 0,1532 0,1601 0,1310 
X2        0,1256 0,1396 -0,017 0,2414 -0,5557 
X3 0,1792 0,1979 -0,002 0,2881 -0,6083 
X4 0,7895 0,5487 0,5570 1,083 0,6726 
X5 0,2147 0,1958 0,093 0,099 0,0797 
IN05 1,4585 1,2315 0,9443 1,8716 -0,2807 

Analýza situace na trhu produktu 

Tato část práce je zaměřena na to, kolik ekonomických subjektů se nachází na trhu. Dále 

se zaměřuje na pozici společnosti na trhu z hlediska konkurence. 

Vývoj počtu ekonomických subjektů 

Vývoj ekonomických subjektů má v České republice rostoucí trend. V rozmezí let 2014 

a 2019 vzrostl počet ekonomických subjektů o více než 180 tisíc. V České republice počet 

ekonomických subjektů kolísá kolem 3 milionů. Počet ekonomických subjektu se 

v kategorii call center podle CZ-NACE pohybuje okolo 1480, takže konkurence není až 

tak veliká. V Jihomoravském kraji se nachází okolo 210 call center. Nejvíce je 

zastoupený Moravskoslezský kraj z důvodů nižších mzdových nároku. V oboru, ve 

kterém společnost podniká není moc konkurence, společnost T-Mobile má celkem 

12 smluvních partnerů a Vodafone 15 smluvních partnerů. Ovšem konkurence pořád 

pomalu narůstá v podobě dalších smluvních partnerů. Jedná se o monopolistickou 

konkurenci, protože každý nabízí identický produkt za stejnou cenu. 
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Postavení společnosti na trhu produktů 

Společnost HANYA corporation nemá moc velkou konkurenci. Společnost je 

certifikovaný partner T-Mobile, v České republice existuje pouze dalších devět 

certifikovaných partnerů. Tržní podíl společnosti je zhruba 0,6 %. Podobná situace je i se 

společností Vodafone, kde je dalších jedenáct certifikovaných partnerů. Společnost má 

výhodu v tom, že zákazníka může oslovit po telefonu, tudíž potencionální zákazníci jsou 

všichni, kdo mají českou SIM kartu. Zákazník se může nacházet kdekoliv a může uzavřít 

objednávku. To je obrovská výhoda oproti kamenné pobočce. Společnost zařídí přenos 

k jinému operátorovi sama, stačí, když si zákazník převezme pouze poštou nové SIM 

karty. Těží z toho jak zákazník, tak společnost. Společnost funguje pouze jako smluvní 

partner, celkový podíl na prodaných produktech je zanedbatelný, zhruba 0,2 % (Šéf 

společnosti, 2020). 

Vývoj na trhu produktu 

Produkce v odvětví telekomunikací má rostoucí trend ve sledovaném období, viz Tab. 29. 

Každým rokem se produkce zvyšovala. Nejvíce vzrostla mezi roky 2016 a 2017, zvýšila 

se o 11 %. Od roku 2014 do roku 2019 celkem vzrostla o 17 %. 

Tabulka č. 30: Produkce podle odvětví 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle: ČSÚ, 2020) 

Rok 2014 2015 2016 2017 2018 

Telekomunikace (mil. Kč) 165 871 168 547 169 547 188 197 194 069 

Shrnutí 

Náklady a výnosy od roku 2014 do roku 2017 rostly. Nejvyšší náklady a výnosy měla 

společnost v roce 2017. V letech 2016 a 2018 dosáhla společnost záporného výsledku 

hospodaření. V ostatních letech byl výsledek hospodaření kladný. Nejlepšího výsledku 

společnost dosáhla v roce 2017. 

V současné době společnost nedisponuje finančními prostředky pro rozvoj společnosti. 

Počet ekonomických subjektů v kategorii telekomunikací má stále rostoucí trend. Je to 

způsobeno tím, že už i menší děti mají svoje telefonní číslo, dále tento trend způsobují 

i cizinci, kteří se v České republice zdrží déle. V kategorií call center není moc velká 

konkurence v tomto odvětví, což je dobré pro společnost. 
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2.12 Shrnutí analytické části  

Na společnosti HANYA corporation s.r.o. byla provedena analýza, společnost se zabývá 

prodejem produktů společností T-Mobile, Vodafone a Skylink. Společnost má sídlo 

v Brně. 

Byla provedena analýza, skládá se z několika částí, mezi ně patří organizační struktura, 

spolupracovníci, styl řízení schopnosti, strategie a systém odměňování. Ve společnosti je 

využívána jednoduchá liniová organizační struktura, nejvyšším orgánem jsou jednatelé. 

Společnost má tři hlavní pracovní pozice, manažer oddělení, administrativní pracovník 

a nejvíce zaměstnanců je na pozici telefonní operátor. Ve společnosti je demokratický 

styl řízení. Počet lidí zaměstnaných ve společnosti má rostoucí trend. Nejvíce zastoupené 

věkové rozpětí ve společnosti je 25-35 let a z větší poloviny ženy. Ve společnosti je 

zaměstnáno také mnoho brigádníků. Společnost má výhodu v nízké nemocnosti, ovšem 

má nevýhodu v příliš vysoké fluktuaci. Společnost je zaměřena na tři typy strategií, 

podnikovou strategii, personální strategii a strategii odměňování. Délka pracovního 

poměru je nejvíce zastoupena v kategorii do jednoho roku a je to zapříčiněno vysokou 

fluktuací. Ve společnosti se nehledí na vzdělání, nejvíce zastoupení skupina ve 

společnosti má dokončené základní vzdělání. Společnost si zakládá na kvalitním servisu 

pro zákazníky ve smyslu poskytování služeb smluvních partnerů T-Mobile, Vodafone 

a Skylink. Administrativní pracovníci dostávají pouze fixní složku mzdy, která je tvořena 

hodinovou mzdou. Společnost nabízí poměrně málo benefitů, například neomezený 

hlasový tarif a příspěvek na stravování. 
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Tabulka č. 31: Model celkové odměny dle společnosti HANYA corporation s.r.o. 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Peněžní odměny Zaměstnanecké výhody 

Základní mzda/plat    +  Penze     ̶  

Zásluhová odměna dle pozice + Dovolená    ̶   

Peněžní odměna    ̶ Zdravotní péče   ̶   

Dlouhodobé pobídky    ̶   Jiné funkční výhody             + 

Akcie      ̶ Flexibilita    ̶   

Podíly na zisku    ̶    

Vzdělání a rozvoj Pracovní prostředí 

Učení se na pracovišti  + Základní hodnoty organizace  + 

Vzdělání a výcvik   + Styl a kvalita vedení   + 

Řízení pracovního výkonu  + Právo pracovníků se vyjádřit  +  

Rozvoj kariéry     ̶ Uznání     +  

 Úspěch    + 

 Vytváření pracovních míst a rolí + 

 Kvalita pracovního života  + 

 Rovnováha mezi pracovním životem a 

mimopracovním životem   ̶ 

 Řízení talentů    + 

Tabulka č. 31 zobrazuje odměny podle konceptu celkové odměny. Symbol plus dává 

najevo, že odměna je poskytována. Symbol mínus dává najevo, že odměna není 

poskytována. 

V dotazníku byla potvrzena spokojenost zaměstnanců ve společnosti, byly spokojení také 

se systémem odměňování a vybavení společnosti. Celková míra spokojenosti 

zaměstnanců se systémem odměňování je 55 %. Nejvíce byl oceněn hlasový tarif 
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dotovaný zaměstnavatelem a příspěvek na stravování. V požadavcích zaměstnanců se 

nachází sick days a příspěvek na volnočasové aktivity v podobě benefitů. Dotazník 

potvrdil, že vedení společnosti je hodnoceno jako demokratické. Bylo potvrzeno, že mezi 

nadřízenými a zaměstnanci jsou kamarádské vztahy a zaměstnanci mají možnost říci své 

připomínky. 

Zaměstnanci mají mezi sebou vztahy na relativně dobré úrovni. 

Tabulka č. 32: Model celkové odměny podle dotazníkového šetření 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Peněžní odměny Zaměstnanecké výhody 

49 % 22 % 

Vzdělání a rozvoj Pracovní prostředí 

65% 79% 

Tabulka č. 32 vyjadřuje celkovou procentní spokojenost zaměstnanců, která je založena 

na dotazníkovém šetření s každým jednotlivým kvadrantem celkové odměny. 

Jak dalo najevo vedení společnosti, společnost má nedostatek zaměstnanců a aktivně se 

snaží tento problém eliminovat. Se svými zaměstnanci je vedení společnosti celkem 

spokojené. Vedení společnosti se vyjádřilo ke svým novým zaměstnancům, že je pro ně 

důležité hlavně spokojenost s finančním ohodnocením. 

Náklady a výnosy od roku 2014 do roku 2017 rostly. Nejvyšší náklady a výnosy měla 

společnost v roce 2017. V letech 2016 a 2018 dosáhla společnost záporného výsledku 

hospodaření. V ostatních letech byl výsledek hospodaření kladný. Nejlepšího výsledku 

společnost dosáhla v roce 2017. 

Analýza trendů ohledně populačního vývoje sděluje, že v populačním vývoji, trendu 

zaměstnávání lidí a tržních mzdových sazeb dochází k růstu populace a zároveň dochází 

k poklesu nezaměstnanosti. Z toho lze vyčíst, že na trhu je nedostatek pracovních sil 

a s tímto nedostatkem se potýká i analyzovaná společnost. Mzda ve společnosti HANYA 

corporation je vyšší než průměrná hodinová mzda v Jihomoravském kraji u všech 

pracovních pozic. 

Nějak výrazně by chod společnosti neměla ovlivňovat ani scéna ústředí vlády. Scéna 

kolektivních pracovních vztahů může ovlivnit společnost HANYA corporation, jedná se 
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o odbory, které usilují o zvýšení mezd. Dobrovolný ani neziskový sektor na fungování 

společnosti nemá vliv. 

Pozitiva a negativa související s analýzou spokojenosti jsou vyjádřena v Tab. 33 

Tabulka č. 33: Analýza spokojenosti 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 Pozitiva Negativa 

Analýza spokojenosti 
zaměstnanců 

Systém odměňování, 
vztahy na pracovišti, 
demokratický styl řízení, 
zpětná vazba, uznání, 
pracovní prostředí, 
celková spokojenost 
zaměstnaných lidí je 55 % 

Zaměstnanci nejsou 
spokojeni se systémem 
benefitů 

Analýza spokojenosti 
vedení společnost 

Spokojenost se 
zaměstnanými lidmi, 
návrhy na zlepšení 
poskytnuté zaměstnanci 

Nedostatek zaměstnanců 
na hlavní pracovní poměr, 
neplánují se změny 
ohledně systému 
odměňování 

Analýza ekonomické 
situace 

Růst tržeb, navýšení 
objednávek, relativně malá 
konkurence v odvětví 

Náklady mají rostoucí 
trend, pokles výsledku 
hospodaření 

Analýza trhu práce Nezaměstnanost 
s rostoucím trendem Nedostatek pracovních sil 
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3 Návrhy na zlepšení 

Tato část bakalářské práce se věnuje změnám v systému odměňování zaměstnanců 

společnosti HANYA corporation s.r.o. Návrhy poslouží k odstranění nedostatků 

v systému odměňování společnosti. K dosažení cílů budou použity provedené analýzy, 

dotazníkové šetření a rozhovor s vedením společnosti. 

Tabulka č. 34: Zjištěné nedostatky pro zlepšení 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Zjištěné nedostatky Návrh na zlepšení 

Nedostatek zaměstnanců Náborový příspěvek 

Nedostatek benefitů Příspěvek na volnočasové aktivity, Sick 
days, týden dovolené navíc 

Pouze fixní složka mzdy pro určité 
zaměstnance 

Odměna za výkon, zaměstnanec měsíce 

Vysoká fluktuace Všechny návrhy výše 

V tabulce č. 34 jsou zmíněny všechny nedostatky a návrhy na zlepšení nedostatků. Aby se 

zamezilo vysoké fluktuaci zaměstnanců, použije se každý jednotlivý návrh. 

3.1 Náborový příspěvek 

Jeden z účinných návrhů, jak přivést zaměstnance do společnosti je náborový příspěvek 

pro každého zaměstnance, který bude zaměstnán na hlavní pracovní poměr. Každý 

zaměstnanec by obdržel po třech měsících v zaměstnání bonus v hodnotě 5000 Kč. 

Náborový příspěvek by byl vyplacen až po třech měsících z toho důvodu, aby 

zaměstnanec neodešel ihned po vyplacení příspěvku a vydělal si na sebe.  

3.2 Příspěvek na volnočasové aktivity 

Vzhledem k tomu, že společnost poskytuje na dnešní poměry minimální benefity, tak 

mezi návrhy je i příspěvek na volnočasové aktivity v podobě Multisport karty. Karta by 

byla určena pouze zaměstnancům, kteří jsou zaměstnaní na hlavní pracovní poměr. 

Multisport karta slouží pro bezplatný nebo zvýhodněný vstup do sportovních 

a relaxačních zařízení na území České republiky. Zaměstnanci běžně tyto benefity 
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využívají hlavně v posilovnách a veřejných bazénech. Předplatné na kartě je 800 Kč, 

zaměstnanci se podílí částkou 300 Kč a zaměstnavatel se podílí částkou 500 Kč. 

3.3 Sick days 

S benefity je nespokojeno celkem 78 % zaměstnanců, pro zvýšení spokojenosti 

zaměstnanců je navrženo zavedení Sick days ve výši tří dnů. Stačí pouze poslat šéfovi 

sms, že se nemohou dostavit. Tento benefit by byl poskytnut pouze zaměstnancům na 

hlavní pracovní poměr. Cílem benefitu Sick days je vyléčení méně závažných zdravotních 

potíží jako je například rýma, bolest v krku nebo chřipka. V méně závažných je lepší 

využít sick days než uplatnit nárok na nemocenskou. Zaměstnanci dostávají vyplacenou 

mzdu, která je rovna výši hodinového průměrného výdělku. 

3.4 Odměna za výkon 

Jelikož administrativní pracovníci ve společnosti pobírají pouze fixní mzdu, bylo by lepší 

pro zvýšení výkonosti zavést variabilní složku. Pokud by administrativní pracovník 

dosáhl určitého počtu zpracovaných emailů, dostal by odměnu ke mzdě ve výši 1000 Kč. 

V momentální situaci zaměstnance nic nemotivuje dělat práci efektivně. 

3.5 Zaměstnanec měsíce 

Mezi další nástroje, které mohou zvýšit pracovní výkon a motivaci zaměstnanců je zavést 

soutěž, ve které bude vyhlášen zaměstnanec měsíce. Jak už z názvu vyplívá, soutěž by 

probíhala každý měsíc. Bude vybrán jeden zaměstnanec každý měsíc, který podal nejlepší 

pracovní výkon. Nejlepší pracovní výkon zhodnotí šéf společnosti. Zaměstnanec měsíce 

bude vždy vyhlášen první pracovní den následujícího měsíce. Zaměstnance měsíce vždy 

vyhlásí vždy šéf společnosti. Vždy na stěně bude fotka zaměstnance v rámečku a pod ní 

bude nápis zaměstnanec měsíce. Zaměstnanec měsíce obdrží ke mzdě bonus 2000 Kč. 

3.6 Ekonomické zhodnocení navrhnutých změn 

V této části bakalářské práce se probírají náklady, které se týkají navrhnutých změn 

a pojednává i o přínosech, které plynou z navrhovaných změn. Počet zaměstnanců ve 

výpočtech byl navýšen o nově příchozí. 
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3.6.1 Náklady na náborový příspěvek 

Náborový příspěvek je náklad ve výši 5000 Kč. Ovšem podmínkou je, aby zaměstnanec 

pracoval ve společnosti alespoň tři měsíce, dále je nutné připočítat 33,8 % sociální 

a zdravotní pojištění, které je ve výši 1 690 Kč. Tato částka je daňově uznatelný náklad. 

Celková částka činí 6 690 Kč. 

Náborový příspěvek dostane celkem 12 zaměstnanců, celkový náklad bude 80 280 Kč. 

Výpočet: 

(5000 * 12) * 1,338 = 80 280 Kč 

3.6.2 Náklady na příspěvek na volnočasové aktivity 

Dle struktury zaměstnanců ve společnosti pracuje 21 zaměstnanců. Náklady 

zaměstnavatele na jednu Multisport kartu pro jednoho zaměstnance činí 500 Kč, ročně 

tedy 6000 Kč. Benefit budou chtít využít všichni zaměstnanci a celkový roční náklad 

bude ve výši 126 000 Kč. Tento náklad není daňově uznatelný. 

Výpočet: 

(500 * 12) = 6 000 Kč ročně za jednoho zaměstnance 

6000 * 33 = 198 000 Kč za všechny zaměstnance za rok 

3.6.3 Náklady na sick days 

V rámci tohoto benefitu může zaměstnanec využít tři sick days za rok. Ve společnosti 

pracuje celkem 21 zaměstnanců na hlavní pracovní poměr. Na výpočet sick days byla 

použita průměrná mzda 150 Kč/h a směnu dlouhou 8 hodin. Zaměstnanec pobírá mzdu 

i při využívání sick days jako kdyby pracoval v práci, z této částky se ještě odvede 

sociální a zdravotní pojištění ve výši 33,8 %. Náklady na sick days jsou daňově uznatelný 

náklad. Za předpokladu, že sick days využije všech 21 zaměstnanců, činí náklady 

101 178 Kč.  

Výpočet: 

(150 * 8) * 1,338 = 1605,60 Kč = 1606 Kč za jeden den sick days 

1606 * 3 = 4818 Kč za tři dny sick days 

4818 * 33 = 158 994 Kč 
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3.6.4 Náklady na odměnu za výkon 

Ve společnosti působí pouze tři zaměstnanci, kteří mají pouze fixní složku mzdy. Jedná 

se o administrativní pracovníky. Jejich úkolem je vyřizování emailů a komunikace se 

zákazníky. Pokud se podaří zaměstnanci odpovědět na určitý počet emailů za měsíc, 

dostane prémii 1000 Kč ke mzdě. Náklad zaměstnavatele tvoří 1000 Kč, k tomu odvod 

33,8 % sociálního a zdravotního pojištění. Za předpokladu, že cíl splní jeden člověk, bude 

náklad 16 056 Kč za měsíc. Jedná se o daňově uznatelný náklad. 

Výpočet: 

(1000 * 1) * 1,338 = 1 338 Kč pro jednoho zaměstnance za měsíc 

1 338 * 3 * 12 = 48 168 Kč za předpokladu, že každý zaměstnanec splní cíl každý měsíc 

3.6.5 Náklady na zaměstnance měsíce 

Odměna za zaměstnance měsíce je 2 000 Kč, je nutné připočítat odvod 33,8 % sociálního 

a zdravotního pojištění, které je 676 Kč. Každý měsíc odměnu obdrží jeden zaměstnanec. 

Tuto odměnu lze uznat jako daňový náklad. Celkový roční náklad je 32 112 Kč. 

Výpočet: 

2 676 * 1 * 1,338 = 3580 Kč měsíčně za jednoho zaměstnance 

3580 * 12 = 42 960 Kč ročně 

3.6.6 Reálně vynaložené náklady navrhovaných změn 

Náklady pro navržené změny pro společnost jsou celkem 355 626 Kč za rok. 

Tabulka č. 35: Předpokládané náklady 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Navrhovaná změna Celkové roční náklady pro společnost (v Kč) 

Náborový příspěvek 80 280 Kč 

Příspěvek na volnočasové aktivity 198 000 Kč 

Sick Days 158 994 Kč 

Odměna za výkon 48 168 Kč 

Zaměstnanec měsíce 42 960 Kč 

Celkem 528 402 Kč 
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V roce 2018 byly celkové náklady společnosti 16 975 000 Kč, návrhy na změny celkově 

jsou ve výši 528 402 Kč. Celkové náklady se tedy zvýší o 3,11 %. Osobní náklady byly 

ve společnosti v roce 2018 10 956 000 Kč, a pokud se změny zavedou, zvýší se o 4,82 %. 

Mzdové náklady v roce 2018, byly 8 128 000 Kč, navržené změny jsou ve výši 528 402 

Kč. Mzdové náklady se zvednou o 6,5 %. 

3.7 Očekávané přínosy navrhovaných změn 

Návrhy změn by měli vést ke spokojenosti na obou stranách, jak zaměstnanců, tak vedení 

společnosti. Změny by měli vést také k lepším pracovním výkonům. 

Zamezení nedostatků zaměstnanců – náborový příspěvek může být dostatečná motivace 

pro určitou část uchazečů o zaměstnání a zvýšit tak trvale počet zaměstnanců ve 

společnosti. 

Rozšíření nabídky pracovních benefitů – rozšířením nabídky pracovních benefitů 

v podobě příspěvku na pohybové aktivity a sick days. Rozšířením nabídky benefitů také 

vzroste u zaměstnanců motivace a přestali by uvažovat o odchodu ze společnost 

a vzrostlo by uspokojení ze strany odměňování zaměstnanců. 

 Možnost navýšit si mzdu – soutěž zaměstnanec měsíce nebo díky odměně za výkon si 

mohou být zaměstnanci více motivovaní, což by se kladně projevilo na efektivitě práce. 

Tímto způsobem je možné zvýšit efektivitu celé společnosti. 

Snížení fluktuace – všechny nově zavedené změny mohou vést ke snížení fluktuace. 

Změny zahrnují sick days, náborový příspěvek, příspěvek na volnočasové aktivity, 

zaměstnanec měsíce a odměnu za výkon. 

Tržby jsou ovlivňovány mnoha faktory. Scénáře po zavedení změn jsou následující: 

Zaměstnavateli vzrostou náklady na po zavedení změn, ale změny nezvýší tržby, takže 

tržby budou stejné jako před zavedením změn. Tato varianta nemá dobrý vliv  

pro společnost, zvětší se ztráty. Celkové náklady se zvýší o 528 402 Kč. Z toho vyplívá, 

že klesne mzdová produktivita 

Zaměstnavateli vzrostou náklady po zavedení změn a se ve stejné výši zvýší tržby.  Tato 

varianta je pro společnost přijatelnější, nebude vykazovat ani zisky ani ztráty. Mzdová 

produktivita zůstane neměnná.  
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Zaměstnavateli vzrostou náklady po zavedení změn, nově zavedené změny budou mít za 

důsledek rapidní nárůst tržeb. Tato varianta je pro společnost nejlepší, dosáhne zisku. 

Zvýší se i mzdová produktivita. 

3.8 Návrh zavádění změn 

Tato kapitola se věnuje zaváděním navrhovaných změn v čase. 

3.8.1 Harmonogram změn 

Pro zavedení nových změn a pro jejich dobré fungování je třeba stanovit časový 

harmonogram. Harmonogram bude začínat v červenci v roce 2020 a uvedené časové 

údaje jsou pouze orientační. V tabulce níže jsou uvedena data a činnosti během jednoho 

roku počínaje červencem 2019. 

Zavedení změn a jejich správné fungování vyžaduje stanovení časového harmonogramu. 

Harmonogram začíná v červenci 2020 a časové údaje jsou orientační. Níže uvedená 

tabulka obsahuje data a činnosti probíhající v jednom roku a začínají červencem 2020. 

Zodpovědná osoba bude šéf společnosti. 
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Tabulka č. 36: Harmonogram změn 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Datum Činnost 

1. 7. 2020 - 14. 7. 2020 Představení změn společnosti 

15. 7. 2020 - 31. 7. 2020 Lhůta na schválení změn společností 

1. 8. 2020 - 31. 8. 2020 Seznámení zaměstnanců se změnami 
v systému odměňování 

25. 8. 2020 - 31. 8. 2020 Možnost podat si žádost o Multisport 
kartu 

1. 9. 2020 Zavedení nového systému odměňování 
zaměstnanců 

1. 10. 2020 Vyhlášení zaměstnance měsíce za září 

15. 10. 2020 Vyplacení odměny zaměstnance měsíce 

15. 10. 2020 Vyplacení první výkonové odměny 

15. 12. 2020 Vyplacení prvního náborového příspěvku  

23. 2. 2021-29. 2. 2021 Možnost podat si žádost o Multisport 
kartu podruhé 

1. 7. 2021 - 31. 7. 2021 Vyhodnocení efektivity změn 
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4 Závěr 

Tato bakalářská práce měla za cíl navrhnout efektivní změnu v systému odměňování, 

která přispěje k větší míře spokojenosti zaměstnanců i vedení společnosti. Zavedení 

těchto změn v systému odměňování by mělo eliminovat nedostatky a zároveň dodat 

zaměstnancům motivaci k setrvání v zaměstnání, v důsledku toho budou podávat lepší 

pracovní výkony, tím se zvýší i jejich spokojenost. V první části bakalářské práce byly 

sepsány teoretické poznatky ohledně odměňování zaměstnanců. Byla zde uvedena 

celková odměna, vnější a vnitřní faktory, které mají vliv na systém odměňování, a dále 

zde bylo zmíněno odměňování zaměstnanců. V druhé části bakalářské práce byl 

analyzován současný stav dané problematiky ve společnosti, byly zde popsány základní 

informace týkající se společnosti, historie společnosti a portfolia služeb. Dále 

pokračovala analýza současného systému odměňování a interních vlivů zpracovaných na 

základě podkladů od vedení společnosti. Bylo provedeno dotazníkové šetření, rozhovor 

s vedením společnosti a následovala analýza ekonomické situace. V závěru analytické 

části je popsána analýza externích faktorů, která podrobněji zkoumá trendy v populačním 

vývoji, trendy v zaměstnávání lidí, tržních mzdových sazbách, zákonných normách, 

scéně ústřední vlády a kolektivních pracovních vztazích dobrovolného a neziskového 

sektoru a scéně místní samosprávy. V závěru druhé kapitoly je celkové shrnutí analytické 

části. Třetí a zároveň poslední část této bakalářské práce obsahuje vlastní návrhy pro 

inovování systému odměňování. Mezi zjištěné nedostatky patřila vysoká fluktuace 

zaměstnanců, nedostatek zaměstnanců, omezení množství benefitů a fixní složka mzdy 

pouze pro určité zaměstnance. Pro odstranění vyjmenovaných nedostatků byly navrženy 

změny v podobě náborového příspěvku, příspěvku na volnočasové aktivity, sick days, 

odměny za výkon a vyhlášení zaměstnance měsíce. Návrhy byly ekonomicky 

zhodnoceny a byl sestaven časový harmonogram zavedení změn do systému odměňování 

společnosti. 
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Dotazník pro zaměstnance HANYA corporation s.r.o. 

Vážení zaměstnanci, moje jméno je Jakub Mucha a studuji Fakultu podnikatelskou na 

VUT. Pracuji na bakalářské práci na téma navrhnutí změn v systému odměňování v dané 

společnosti a byl Vám velice vděčný za vyplnění tohoto anonymního dotazníků, který 

bude využit za účelem zpracování mojí bakalářské práce. Doba vyplnění nepřesáhne 5 

minut. Vyberte prosím pouze jednu odpověď. Moc děkuji za Vaši ochotu. Jakub Mucha 

Příloha č. 1: Dotazník spokojenosti zaměstnanců 

1. Pohlaví? 

a)  muž 

b) žena 

2. Věk? 

a) méně než 19 let 

b) 20-25 let 

c) 25-35 let 

d) 35-40 let 

e) 40+ 

3. Dokončené vzdělání? 

a) základní 

b) středoškolské s výučním listem 

c) středoškolské s maturitou 

d) vysokoškolské 

  



II. 
 

4. Po jakou dobu pracujete ve společnosti? 

a) Méně jak 1 rok 

b) 1 –2 roky 

c) 2 –3 roky 

d) 3 –4 roky 

e) 4 a více  

5. Jakou máte ve firmě pozici? 

a) Telefonní operátor 

b) IT technik 

c) Administrativní pracovník 

d) Manažer oddělení 

6. Jste spokojeni se svým zaměstnáním?  

a) Ano 

b) Spíše ano 

c) Spíše ne 

d) Ne 

7. Jste spokojení s finančním ohodnocením? 

a) Ano 

b) Spíše ano 

c) Spíše ne 

d) Ne 

  



III. 
 

8. Jste spokojení s benefity ? 

a) Ano 

b) Spíše ano 

c) Spíše ne 

d.) Ne 

9. Jste uznáváni za kvalitně odvedenou práci?  

a) Ano 

b) Spíše ano 

c) Spíše ne 

d) Ne 

10. Jste spokojeni s vybavením ve firmě?  

a) Ano 

b) Spíše ano 

c) Spíše ne 

d) Ne  

11. Jste spokojeni s atmosférou ve firmě? 

a) Ano 

b) Spíše ano 

c) Spíše ne 

d) Ne 

12. Máte dobré vztahy s nadřízeným? 

a) Ano 

b) Spíše ano 

c) Spíše ne 

d) Ne 



IV. 
 

13. Můžete vyjádřit svůj názor či připomínky? 

a) Ano 

b) Spíše ano 

c) Spíše ne 

d) Ne 

14. Jste spokojeni se svojí pracovní náplní? 

a) Ano 

b) Spíše ano 

c) Spíše ne 

d) Ne 

15. Jsou Vaše vztahy s kolegy dobré? Jestli špatné, proč? 

A) Výborné 

B) Dobré 

C) Horší 

D Špatné  

16. Chodíte rádi do práce? 

A) Ano 

B) Spíše ano 

C) Spíše ne 

D) Ne 

17. Hodnotíte vedení společnosti jako demokratické? 

a) Ano 

b) Spíše ano 

c) Spíše ne 

d) Ne 
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Příloha č. 2: Grafové vyhodnocení dotazníkového šetření Pohlaví 
1. Pohlaví? 

 

2. Věk? 

 

3. Dokončené vzdělání? 

 

  

39%

61%

Muži
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39%

61% 19 let a méně
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23%

5% Základní vzdělání
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vzdělání s
výučním listem
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vzdělání s
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4. Po jakou dobu pracujete ve společnosti? 

 

5. Jakou máte ve firmě pozici? 

 

6. Jste spokojeni se svým zaměstnáním? 

 

 

 

 

 

 

44%
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15%
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5% Méně než 1 rok
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77%
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7. Jste spokojení s finančním ohodnocením? 

 

8. Jste spokojeni s benefity? 

 

9. Jste uznáváni za kvalitně odvedenou práci? 
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10. Jste spokojeni v vybavením ve firmě? 

 

11. Jste spokojeni s atmosférou ve firmě? 

 

12. Máte dobré vztahy s nadřízeným? 

 

  

29%

38%

20%

13%

Ano

Spíše ano
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Ne

59%20%

15%

6%

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

49%

38%

10%

3%

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne



IX. 
 

13. Můžete vyjádřit svůj názor či připomínky? 

 

14. Jste spokojeni se svojí pracovní náplní? 

 

15. Jsou Vaše vztahy s kolegy dobré? 
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16. Chodíte rádi do práce? 

 

17. Hodnotíte vedení společnosti jako demokratické? 
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Příloha č. 3: Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 
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Příloha č. 4: Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu ke dni 31. 12. 2015 
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Příloha č. 5: Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu ke dni 31. 12. 2016 
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Příloha č. 6: Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu ke dni 31. 12. 2017 
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Příloha č. 7: Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu ke dni 31. 12. 2018 
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