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ÚVOD 

Problematika odměňování vysoce postavených manažerů je klíčovou oblastí 

personálního managementu i corporate governance. Jedná se o stále velmi 

diskutované téma, při kterém se hledá odpověď na nejdůležitější otázku: Jak nastavit 

pravidla řízení v podniku, tak aby se všechny zúčastněné strany chovaly efektivně? 

Právě vysoce postavení manažeři jsou specifickou skupinou, u níž vytvoření kontraktu 

odměňování musí zajistit optimální provázání jejich výkonu s měřitelnými ukazateli 

podniku. Důsledky jejich rozhodnutí mohou být zřetelné až na několik let, a proto 

stanovení optimálních měřítek je více než důležité.  

Neoklasikové zastávali názor racionální volby jedince. I když by takové rozhodování 

přinášelo největší užitek, nerozhodujeme se vždy pouze racionálně. A právě na 

základě toho vznikly manažerské a behaviorální teze. Na rozhodování manažerů dnes 

můžeme využít modely, které vycházejí již z neoklasického směru, a to indiferenční 

analýzu. Manažer obvykle sleduje řadu cílů, přičemž se snaží o dosažení jakési 

rovnováhy. 

Z kritiky neoklasické teorie se vyvinula institucionální teorie, která taktéž pomáhá 

rozklíčovat rozhodování manažerů z pohledu mikroekonomie. Instituce je zde 

popsána jako formální či neformální pravidla chování, jejichž dodržování je 

vynucováno zákonnými nebo morálními sankcemi (Holman, 2010). A nejdůležitější 

institucí je vlastnictví. To předurčuje, že lidé jsou ochotni investovat a výnosy z těchto 

investic se jim vrátí. Ovlivňuje to tedy naše chování i rozhodování. A to i u manažerů.  

To vše jsou základy pro vytvoření nové metodiky odměňování, která prováže odměnu 

manažera se získáním vlastnického podílu. Díky tomu by mělo dojít ke sladění zájmů 

těchto dvou stran a snížení nákladů zastoupení.  
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1  CÍLE DIZERTAČNÍ PRÁCE A FORMULACE HYPOTÉZ 

Hlavním cílem dizertační práce je navrhnout metodiku hodnocení a odměňování 

vrcholových manažerů s využitím ukazatele EBITDA, makroekonomického faktoru 

(hrubého domácího produktu) a kvalitativního faktoru (etický aspekt práce manažera). 

Navržená metodika prováže hodnocení a odměňování vrcholových manažerů se 

získáním vlastnického podílu v podniku. 

Hlavního cíle je dosaženo prostřednictvím dílčích cílů, které jsou definovány: 

1. Vytvoření teoretické základny prostřednictvím kritického zhodnocení rešerše 

teoretických poznatků v oblasti hodnocení a odměňování vrcholových 

manažerů, a to jak v českém prostředí, tak také sledování světových trendů a 

způsobů odměňování ve významných světových ekonomikách. 

2. Provedení první fáze výzkumu, která v sobě zahrnuje dotazníkové šetření 

na vybraném vzorku podniků v České republice a následně pilotní studie 

s vrcholovými manažery vybraných podniků zpracovatelského průmyslu 

v České republice. 

3. Provedení druhé fáze výzkumu prostřednictvím dotazníkového šetření 

vycházející z teoretického základu a z první fáze výzkumu, která se zaměří na 

hodnocení a odměňování vrcholových manažerů s ohledem na specifika 

českého prostředí. 

4. Využití matematicko-statistických metod k vyhodnocení dat z druhé fáze 

výzkumu a definování závislostí mezi vybranými proměnnými. 

5. Tvorba metodiky hodnocení a odměňování vrcholových manažerů na základě 

výzkumu a znalostí ze sekundárního výzkumu. 

6. Aplikace a teoretická verifikace (formou případové studie) metodiky hodnocení 

a odměňování na vybraném podniku zpracovatelského průmyslu v České 

republice. 

7. Zhodnocení přínosů a diskuze výsledků. 

Hlavní i dílčí cíle práce vychází ze základních výzkumných otázek, které jsou dále 

rozpracovány do jednotlivých hypotéz. Výzkumné otázky zní: 

1. Existuje vazba mezi podnikem a jeho vnějším okolím? 

2. Jaké faktory ovlivňují hodnocení a odměňování vrcholových manažerů? 

3. Jaké faktory ovlivňují postoj vrcholových manažerů k získání vlastnického 

podílu v podniku? 

4. Lze provázat hodnocení a odměňování vrcholových manažerů s ukazatelem 

EBITDA? 

5. Jakým způsobem je možné provázat hodnocení a odměňování vrcholových 

manažerů se získáním vlastnického podílu v podniku? 
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2  SOUČASNÝ STAV VĚDECKÉHO POZNÁNÍ 

Tato kapitola obsahuje teoretickou rešerši v oblasti odměňování a hodnocení 

vrcholových manažerů, kteří jsou pro účely této práce označováni jako CEO. Popsány 

jsou způsoby odměňování využívány ve světě i v českém prostředí. Opomenutá 

nemůže být ani oblast etiky v profesi CEO.  

2.1 MIKROEKONOMICKÝ A MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ 

Dnes je všeobecné známo, že na trhu statků a služeb se vyskytují dva druhy subjektů, 

a to spotřebitelé na straně poptávky a podniky na straně nabídky. Spotřebitelé se vždy 

snaží o maximalizaci svého užitku a podniky se snaží o maximalizaci svého zisku. 

Střetem těchto dvou subjektů na trhu dochází k tvorbě ceny. Tento základní princip 

platí na všech trzích, nevyjímaje trh práce (resp. trh výrobních faktorů). Ovšem u 

podniků se setkáváme ještě s jedním střetnutím, a to střet zájmu vlastníků a 

managementu podniku. Jelikož je v současnosti pro velké množství firem typické 

oddělení vlastnictví od řízení, jsou definovány manažerské a behavioristické teorie 

firmy, jež vznikly v reakci na složitou vlastnickou strukturu. 

2.1.1 Manažerská teorie 

Hlavní myšlenkou tohoto proudu je oddělení vlastnictví od řízení podniku. Hlavní 

myšlenkou této teorie je, že management řeší optimalizační úlohy dlouhodobého 

postavení podniku na trhu. Motivace managementu se tedy v závislosti na této hlavní 

úloze může lišit od motivace vlastníků, čímž dochází k faktickému odpojení 

vlastnictví od řízení. Hlavním cílem vlastníků bývá maximalizace zisku, zatímco 

hlavním cílem managementu je udržení dlouhodobých stabilních zisků, maximalizace 

tržeb či maximalizace vlastního užitku. (Riegel, 2007; Hořejší a kol., 2018) 

2.1.2 Behavioristické teorie firmy 

Každý jednotlivec má své cíle, a pokud je pověřen řízením podniku, přenáší tyto své 

cíle na něj. V této teorii se tedy upouští od předpokladu, že cíle podniku definují pouze 

vlastníci, případně top management. Podnik je „koalicí jednotlivých zájmových 

skupin“. (Hořejší a kol, 2018, s. 378). Cíle podniku se pak můžou měnit v závislosti 

na změně cílů skupin, které řídí podnik. 

Tato teorie vychází z práce nositele Nobelovy ceny Herberta Simona a jeho pojetí 

omezené racionality. Jejich základním předpokladem je fakt, že velké korporace 

nejsou jedinou rozhodovací jednotkou s přesně definovanou účelovou funkcí, ale 

jedná se o složitou organizaci s mnoha rozhodovacími centry, s širokým spektrem cílů 

a komplikovanými procesy rozhodování. (Riegel, 2007) 
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Simon (1959) neopomíjí ani důležitou roli odměn. Ve své práci uvádí, že vhodně 

nastavený systém odměn zvyšuje produktivitu pracovníků a odměny by měly být 

adekvátní efektivnosti.  

2.2 TEORIE KONTRAKTŮ 

Dle některých ekonomů je teorie zastoupení tzv. „kamenem mudrců“ v oblasti 

ekonomie. Prvními, kdo se zabýval touto teorií, byli Ross (1973) a Jensen a Meckling 

(1976). Teorie zastoupení nachází ukotvení v nové institucionální ekonomii, kdy se 

Coase (1937) poprvé zabýval otázkou o podstatě podniku. Odpovědí byly transakční 

náklady, ze kterých později vycházejí náklady zastoupení. Podnik je založen tehdy, 

když koordinace všech činností podniku přináší nižší náklady než sjednání těchto 

činností na trhu (Marek, 2007). Teorie zastoupení dnes stojí na třech základních 

pilířích. Prvním pilířem je asymetrie informací, která se projevuje vždy, když jedna 

strana má lepší nebo více informací než strana druhá vstupující do kontraktu. Druhým 

pilířem je morální hazard, který vzniká v důsledku asymetrie informací. Strana 

s nižší kvalitou informací či nižším množstvím informací si není jistá, zda druhá 

strana nevyužije (resp. nezneužije) tyto informace ve svůj prospěch. Třetím pilířem je 

nepříznivý výběr a dochází k němu tehdy, když kupec zvolí koupi horšího produktu. 

(Akerlof, 1970; Marek, 2007) 

2.2.1 Zobecnění problému zastoupení 

Problematika zastoupení vzniká tehdy, když jeden subjekt (A – agent) jedná v zájmu 

a s pověřením druhého subjektu (P – principál). Jestliže se teorii zastoupení věnujeme 

z pohledu řízení podniku, pak pod osobou principála vnímáme vlastníky podniku a 

v osobě agenta spatřujeme management podniku. Jensen, Meckling (1976, s. 309) 

vymezují zastoupení jako „vztah, kdy principál (jedna nebo i více osob) najímá agenty 

(jedna nebo i více osob) za účelem spravování jejich záležitostí, což v sobě zahrnuje i 

delegování rozhodovacích pravomocí“. Výběrem agenta podstupuje principál riziko 

nepříznivého výběru. Je to z toho důvodu, že obě tyto strany disponují rozdílnými 

informacemi a projevuje se tedy problematika asymetrie informací (Pearce, Robinson, 

2015; Otáhal, 2009). 

Dle Pearce, Robinson (2015) může vyvstat 5 problémů v návaznosti na teorii 

zastoupení z pohledu strategického managementu: 

 Management usiluje o růst podniku spíše než o růst výnosů. Akcionáři ovšem 

vyžadují růst výnosů, neboť tím roste hodnota akcií. 

 Snaha managementu o diverzifikaci rizika. 

 Management se obvykle vyhýbá riziku nebo se alespoň snaží o jeho 

minimalizaci. 

 Hlavním cílem manažera je maximalizace svého vlastního užitku. 

 Status pro manažera je to nejdůležitější. 
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2.3 HODNOCENÍ A ODMĚŇOVÁNÍ MANAŽERŮ 

Hodnocení a odměňování je spolu velmi úzce provázáno a obě tyto složky následně 

ovlivňují motivaci pracovníka. U manažerských pozic je ovšem hodnocení náročnější, 

neboť jejich práce nemusí mít přesná měřitelná kritéria za krátký časový horizont a 

současně by hodnocení vrcholového managementu mělo být provázáno 

s dlouhodobým časovým horizontem. 

2.3.1 Hodnocení manažerů 

Původně bylo řízení výkonu dle cílů (MBO) založeno na cílech ve vztahu k peněžním 

ukazatelům, jako např. zisku, čistých tržbách, obratu, objemu prodaných výrobků aj. 

Nadřízený s podřízeným si společně definují cíle, kterých má být dosaženo a 

hodnocený pracovník je povinen splnit v předem definovaném období. Na konci 

období pak pracovník zpracuje zprávu, ve které informuje o splnění/nesplnění 

definovaných cílů. Pozornost je navíc koncentrována hlavně na dosažení cíle. 

(Wagnerová, 2008) 

Autoři se shodují, že pro podnik je klíčové nejen dosahovat stanovených cílů (např. 

prostřednictvím KPI), ale klíčové je pro podnik si udržet efektivní manažery (Rana, 

Rastogi, 2015). Vysoká poptávka po manažerech podněcuje stěhování manažerů 

napříč podniky, což v posledních letech ústí ve snahu podniků investovat do rozvoje 

a udržení těchto pracovníků a manažerská efektivita je tak hlavní konkurenční 

výhodou (Ali, Patnaik, 2014).  

2.3.2 Odměňování manažerů 

Tím nejzákladnějším paradigmatem odměňování je zájem akcionářů (vlastníků) 

eliminovat náklady zastoupení, a to sladěním zájmů akcionářů a manažerů. Jestliže 

bude manažer zainteresován na hospodářském výsledku podniku, pak je vysoce 

pravděpodobné, že svým jednáním a rozhodováním bude přispívat k rozvoji podniku, 

čímž následně může zvýšit i svoji vlastní odměnu. V odborné literatuře se v této 

souvislosti velmi často objevuje pojem „pay for performance“ což znamená, že 

odměna manažera by vždy měla odrážet skutečnou kvalitu jeho pracovního výkonu a 

současně jeho přispění k dosažení stanovených podnikových cílů, a to jak 

krátkodobých, tak i těch dlouhodobých. (Armstrong, 2009).  

Provázání odměny manažera s jeho výkonností je v podnicích využíváno již velmi 

dlouhou dobu. Již v roce 1995 Gibson (1995) informoval o studii, která poukázala na 

fakt, že průměrná čistá návratnost peněz investovaných do programů PFP (pay for 

performance) byla 134 %. Další průzkum „Business: Pay Purview (1998)“ prokázal, 

že ty podniky, které aktivně využívaly systém PFP, vykázaly dvojnásobnou 

návratnost akcionářů než ty podniky, které tento systém nevyužívaly (Beer, Cannon, 

2004).  



10 

 

Velká pozornost tomuto tématu bývá obvykle věnována po incidentech, které 

zapříčiňují ohrožení stability podniků a vedou až k ohrožení celosvětové ekonomiky. 

Byť se může zdát, že odměňování nemá takový význam, opak je pravdou. Vždyť 

neadekvátní odměny vysoce postavených manažerů byly označeny za jeden z faktorů 

vzniku poslední velké finanční a hospodářské krize v letech 2008-2009. Na tento fakt 

pak velmi silně reagovala OECD i Evropská komise. Vydaly řadu doporučení pro 

odměňování vrcholových manažerů. 

Opční a akciové programy  

Opční programy jsou postaveny na principu finanční opce. Jedné smluvní straně opční 

smlouvy (odměněný) vzniká právo v předem stanovené lhůtě uplatnit opci, resp. 

koupit akcii druhé smluvní strany (podniku). Ta má pak povinnost prodat akcie 

odměněnému (manažerovi), jakmile dojde k uplatnění opce (Rejnuš, 2016). Výhodou 

této formy odměňování je sladění zájmů vlastníků a managementu, nicméně 

negativem je ovlivnění výše odměny prostřednictvím přeceňování akcií či ovlivnění 

účetních výkazů za účelem hodnocení kurzu akcií (Coffee, 2005; Avinash, Huey-lian, 

2004) 

Odměňování založené na ukazateli EVA (ekonomická přidaná hodnota) 

Hodnotová koncepce společně s ukazatelem EVA pomáhá vytvořit dostatečně silné 

pobídky managementu pro to, aby došlo ke zvyšování akcionářské hodnoty, což se 

projevilo v řadě zahraničních podniků. Dle Young, O´Byrneho (2001) je základem 

pro fungování takového systému odměňování existence 4 základních podmínek, jenž 

musí být zohledněny při tvorbě takového modelu, a to sladění zájmů akcionářů a 

managementu, páka bohatství, loajalita a náklady akcionářů. 

Tento způsob odměňování byl v průběhu let modifikován. Poslední verzí tohoto 

modelu je Moderní verze bonusového modelu založeného na ukazateli EVA: 

 Bonus se skládá jak z cílového bonusu a fixního procenta z hodnoty rozdílu 

přírůstků, tak z očekávaného zlepšení hodnoty EVA. Cílový bonus tedy 

manažer získá až tehdy, kdy je dosaženo očekávané změny EVA (Pavelková, 

Knápková, 2009; Young, O´Byrne, 2001). 

Bonusová banka 

Soulad mezi zájmy vlastníků a managementu pomáhá zajistit tzv. bonusová banka, ve 

které je část bonusů uchována pro budoucí výplatu. Silnější páku bohatství je možné 

spatřovat v pevném procentu bonusu z dosažené hodnoty ukazatele (EVA), které by 

nemělo být zvyšováno či snižováno při odchylce dosažených výsledků od 

plánovaných (resp. zvýšení odměny při nižší úrovni výsledků, než bylo plánování; 

snížení odměny při dosažených vynikajících výsledcích). (Pavelková, Knápková, 

2009; Young, O´Byrne, 2001) 
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Pro české prostředí je tento přístup modifikován s využitím ukazatele EBITDA. 

V dizertační práce je volba tohoto ukazatele podložena případovými studiemi. 

Odměňování provázané s ukazatelem EVA či s ukazatelem EBITDA odpovídá 

výkonnosti podniku. Je důležité si taktéž uvědomit, že výkonnost podniku je dále 

ovlivněna i makroekonomickým vývojem, resp. hospodářským cyklem a vývojem 

ukazatele hrubého domácí produktu (dále jen „HDP“). Platí obecně uznávaný 

předpoklad, že jednotlivé fáze hospodářského cyklu ovlivňují výkonnost podniku, a 

tedy i dosahované výsledky. Podniky jsou totiž otevřené systémy, které neustále 

interagují se svým vnějším prostředím, čímž je následně ovlivněn jejich výkon. Tato 

provázanost byla potvrzena jak u podniků v sektoru bankovnictví či finančního 

průmyslu (např. Sheaba, 2017), tak u podniků zpracovatelského průmyslu (Egbunike, 

Okerekeoti, 2018, Imoughele, Ehikioya, 2014). V literatuře se uvádí, že výkonnost 

podniku, resp. managementu, je až ze 75 % ovlivněna externími faktory, které nejsou 

z pohledu podniku ani managementu ovlivnitelné (Stern, Willet, 2014). 

2.4 ZÁKLADY ETICKÉHO JEDNÁNÍ MANAŽERA 

Mnoho studií prokazuje, že etické jednání zvyšuje výkonnost podniku a přispívá 

k jejímu rozvoji (např. Graaf, 2018; Ahmed a kol., 2013). 

Collins (2012) ve své studii poukazuje na fakt, že etické jednání vede podnik k lepším 

výsledkům, neboť tento podnik je atraktivnější pro kvalitní pracovníky, pro zákazníky 

i dodavatele, pro zajímavé investory a další stakeholdery. Za manažerskou etiku 

považujeme takové úsilí zaměstnanců, které promítá zásady etiky do jednotlivých fází 

rozhodování a řízení. Nejvíce využívanými koncepty řídící manažerskou etiku jsou 

Corporate Governance, model EFQM či Integrované manažerské subsystémy. Ke 

konceptu Corporate Governance vydala OECD dokument, ve kterém upravuje práva 

akcionářů i managementu podniku. Jedná se o soubor postupů a metod z právní a 

exekutivní oblasti, jež zavazují především obchodovatelné společnosti (akciové 

společnosti). (Bláha a kol., 2013; OECD, 1999) 

Prvním stupněm kontroly etického jednání manažera je možné provést 

prostřednictvím implementace etického kodexu správy a řízení podniků, které je 

založeno na principech OECD. Důraz v tomto kodexu je kladen především na 

transparentnost a odpovědnost, jedná se totiž o klíčové prvky pro upevnění důvěry 

investorů. Kodex je založen na principech OECD, ale zahrnuje v sobě také principy 

Sjednoceného kodexu londýnské burzy. Pro mnoho zemí je Spojené království 

vzorem pro dobrou správu a řízení podniků. (MF ČR, 2004) 

Druhým stupněm k hodnocení etického přístupu manažera je možnost spolupráce 

s nezávislou agenturou. V této souvislosti je možné využít hodnocení od společnosti 

Czech Institute of Directors, které vypracovalo metodiku hodnocení ScoreCard a měří 

kvalitu corporate governance v podnicích. Tento subjekt je pověřen Ministerstvem 

financí České republiky k provádění hodnocení. 
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2.5 UKOTVENÍ POJMU VRCHOLOVÝ MANAGEMENT 

Dle Drucker (1999), Blažek (2014) se vrcholový management (top management) stará 

o řízení organizace jako celek a reprezentují ji navenek. U malých podniků může dojít 

ke splynutí role vlastníka a vrcholového manažera, u velkých podniků jsou obvykle 

tyto role odděleny. V současné době roste význam a síla vrcholového managementu, 

který se zabývá strategiemi organizace v podmínkách velmi dynamického až 

turbulentního prostředí. Hlavním úkolem vrcholového managementu je tvorba 

celkové koncepce a jednotlivých strategií. Na jejich základě jsou pak definovány cíle 

podniku, které jsou postupně dekomponovány až na jednotlivé operativní cíle 

(Blažek, 2014).  

 

3  METODY A POSTUPY ŘEŠENÍ DIZERTAČNÍ PRÁCE 

V této kapitole dizertační práce byly uvedeny metody, které byly využity při tvorbě 

dizertační práce. Vědu lze chápat také jako základní lidskou potřebu pro uspořádání 

těch jevů, které jsou rozdílné a mnohostranné. Cílem je popsat a vysvětlit všeobecné 

rysy a zákonité vztahy. Jádrem modelu vědy však zůstávají výzkumné otázky, 

hypotézy, metody vědeckého zkoumání a teorie a zákony. (Reichel, 2009; Molnár a 

kol., 2012) 

Dalším pojmem je „výzkum“. Jedná se o systematické, kontrolované, empirické 

a kritické zkoumání hypotetických výroků o předpokládaných vztazích mezi 

přirozenými jevy. Je to aktivita specializovaných odborníků s cílem budovat vědecké 

teorie (Linderová a kol., 2016). 

Při zpracování dizertační práce byly využity metody primárního a sekundárního sběru 

dat, dále metody logické (především analýza, indukce a specifikace) a k vyhodnocení 

dat byly využity statistické metody (popisná statistika, chí-kvadrát test, Kendallovo 

korelační koeficient, Spearmenův korelační koeficient, Mann-Whitneyho a Kruskal-

Wallisův test).  

Pro sběr empirických dat bylo využito dotazníkového šetření a řízených rozhovorů. 

Výzkum byl rozdělen do dvou částí, a to první fáze a druhá fáze výzkumu. První fáze 

v sobě zahrnovala dotazníkové šetření a řízené rozhovory. Druhá fáze výzkumu byla 

následně provedena na základě teoretické rešerše a první fáze výzkumu a obsahovala 

strukturované dotazníkové šetření. Šetření probíhalo od ledna do května 2020 a bylo 

ovlivněno i nouzovým stavem vyhlášeným Vládou ČR v souvislosti s probíhající 

pandemií COVID-19. Dotazník byl vytvořen online a data byla vyhodnocena 

v programu IBM SPSS Statistics. Na základě získaných dat byla vytvořena metodika 

hodnocení a odměňování vrcholových manažerů, která byla následně teoreticky 

verifikována.  
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Obrázek 1 Schéma zpracování dizertační práce. 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

4  PRVNÍ FÁZE VÝZKUMU 

V rámci této kapitoly byly popsány výsledky první fáze výzkumu, která zahrnovala 

dotazníkové šetření a řízené rozhovory s manažery. 
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4.1 VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ 

První dotazníkové šetření bylo provedeno na podzim roku 2018 a rozesláno mezi 

respondenty bylo online formou. Základní soubor tvořilo 444 velkých podniků 

zpracovatelského průmyslu na území České republiky. Velké podniky byly 

charakterizovány dle počtu zaměstnanců (více než 250) a dle obratu (vyšší než 50 mil. 

EUR). Další charakteristikou pro výběr podniku byla doba životního cyklu podniku 

(vyhovující byly podniky ve střední době života, vynechány byly startupy a podniky 

v likvidaci či v úpadku) a podniky musely být finančně zdravé. Pro zařazení podniků 

do základního souboru neměla vliv právní forma podniku, kapitálová struktura 

podniku (zařazeny byly ryze české podniky i ty, jež jsou součástí nadnárodní 

korporace). Pro hledání podniků do základního souboru byla využita databáze 

Amadeus. Dotazníkového šetření se zúčastnilo 75 respondentů a návratnost byla 

16,89 %.  

Dotazník byl rozdělen na 4 části. První část zjišťovala informace o respondentovi, 

druhá část se zaměřila na zjištění způsobů a forem odměňování respondenta, třetí část 

byla zaměřena na motivaci respondenta a čtvrtá část byla zaměřena na zjištění 

informací o podniku, pro který respondent pracuje.  

Nejdůležitější zjištění, která vyplynula ze sběru dat, byla: 

 respondenti (vrcholový manažeři) jsou odměňováni dle hospodářských 

výsledků podniku, 

 velikost podniku ovlivňuje výši mzdy manažera, 

 manažeři aktuálně nemají možnost získat vlastnický podíl v podniku, ve kterém 

pracují, 

 manažeři mají velký zájem na získání vlastnického podílu v podniku, ve kterém 

pracují. 

V dotazníkovém šetření byla zjišťována i výše průměrné měsíční hrubé mzdy 

manažera, která následně byla srovnána s výsledky, které zveřejňuje Ministerstvo 

práce a sociálních věcí. Z dotazníkového šetření vyplynulo, že výše měsíční hrubé 

mzdy manažera je 103 833 Kč/měsíc, dle údajů ministerstva je průměrná výše hrubé 

mzdy 107 766 Kč/měsíc. Lze konstatovat, že tyto údaje jsou srovnatelné. Dále byly 

také srovnány údaje ze soukromého a veřejného sektoru, z čehož vyplynulo, že 

průměrná mzda soukromého sektoru byla v roce 2019 až o 56 % vyšší než průměrná 

výše platu ve státním sektoru na stejné pracovní pozici. 

Dále byly porovnány údaje o mediánu měsíční hrubé mzdy manažera s vývojem 

hrubého domácího produktu ČR v letech 2000-2019. Byla zjišťována závislost těchto 

proměnných a byla definována hypotéza: 

H0: Výše mediánu měsíční hrubé mzdy není závislá na velikosti reálného HDP. 
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H1: Výše mediánu měsíční hrubé mzdy je závislá na velikosti reálného HDP. 

Pro potvrzení tohoto vztahu byl nejprve využit Pearsonův koeficient, jehož hodnota 

byla 0,913. Následně byl využit ještě Spearmanův korelační koeficient. Hodnota 

tohoto koeficientu (0,841) již není tak extrémní jako u Pearsonova koeficientu. 

V obou případech je signifikance 0,000, čímž je potvrzen statistický vztah mezi 

proměnnými a existuje tedy závislost mezi zvolenými proměnnými. 

Dále byla vyslovena hypotéza, zda odvětví ovlivňuje možnost získat vlastnický podíl 

v podniku. Vyslovena tedy byla další hypotéza. 

H0: Možnost získat vlastnický podíl v podniku není závislý na předmětu podnikání. 

H1: Možnost získat vlastnický podíl v podniku je závislý na předmětu podnikání. 

Na základě signifikance Pearsonova chí kvadrát testu byl zjištěn úzký vztah mezi 

těmito zvolenými proměnnými. Tato signifikance je ve výši 0,043. Došlo tedy k přijetí 

alternativní hypotézy o závislosti zvolených proměnných. 

4.2 ŘÍZENÉ ROZHOVORY S MANAŽERY 

Pro případové studie byly vybrány 3 podniky, resp. 3 manažeři z podniků, které byly 

zahrnuty do základního souboru pro dotazníkové šetření. Zda se tito manažeři 

účastnili i dotazníkového šetření nelze přesně říct, neboť dotazníkové šetření bylo 

anonymní. 

Rozhovory probíhaly na podzim roku 2019 formou strukturovaných rozhovorů. Tyto 

rozhovory byly rozděleny na 3 části. První část se zaměřila na způsoby a formy 

odměňování manažerů, druhá část se zabývala možností získat vlastnický podíl 

v podniku a zda manažer má zájem o získání vlastnického podílu, třetí část se zaměřila 

na oblast etického aspektu práce manažera. 

Rozhovory byly na přání manažerů zcela anonymizované. Ze všech rozhovorů 

vyplynulo, že manažeři jsou odměňování dle dosaženého zisku podniku či provozního 

zisku podniku a dále dle splněných KPI (key performance indicators).  

V žádném podniku není využívaný opční a akciový program odměňování a výsledky 

manažerů jsou provázána s hospodářskými výsledky podniku.  

 

5  DRUHÁ FÁZE VÝZKUMU 

Druhá fáze vycházela z výsledků první fáze, kdy autor práce získal ucelený přehled o 

problematice hodnocení a odměňování manažerů v prostření ČR. Druhá fáze v sobě 

zahrnovala strukturované dotazníkové šetření, které již bylo zaměřeno na provázání 
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odměňování a hodnocení manažera s ukazatelem EBITDA. Výsledkem druhé fáze je 

navržení metodiky hodnocení a odměňování vrcholových manažerů. 

5.1 VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ 

Primární výzkum byl proveden za pomoci kvantitativního sběru dat ve vybraných 

velkých podnicích zpracovatelského průmyslu v ČR. Sběr dat byl proveden 

na výběrovém vzorku (Disman, 2011), do kterého jsou zahrnuty právě ty podniky, 

které splňují následující kritéria: 

1. Lokalita – všechny podniky sídlí na území České republiky. 

2. Velikost podniku – do výzkumu byly zahrnuty velké podniky, které jsou 

charakterizovány počtem zaměstnanců vyšším než 250. 

3. Právní forma podniku – pro výzkum nebyla rozhodující právní forma 

podniku. 

4. Vlastnictví podniku – velmi důležitou podmínkou bylo vlastnictví, neboť 

do výzkumu mohly být zahrnuty pouze podniky ryze české.  

5. Životní fáze podniku – vybrány byly podniky, které se nachází ve střední části 

životního cyklu podniky. Vyloučeny byly startupy, podniky v počáteční fázi 

podnikání, podniky v úpadku či v likvidaci.  

6. Předmět podnikání – vybrány byly podniky, jejichž hlavní předmět podnikání 

je řazen do kategorie C (zpracovatelský průmysl), konkrétně se jedná o 

kategorie C10 až C33.  

Do základního souboru bylo vybráno 220 podniků dle výše uvedených charakteristik. 

Podniky byly vyhledány v databázi Amadeus a RES, který spravuje Český statistický 

úřad. Výběrový soubor pak tvořilo 141 podniků a dotazníkového šetření se zúčastnilo 

102 respondentů. Návratnost dotazníku tak byla 72,3 %. 

Shrnutím primárních dat, která byla získána prostřednictvím dotazníkového šetření, 

vyplynula následující zjištění o odměňování vrcholových manažerů: 

 manažeři jsou odměňování na základě výkonnosti podniku, která je měřena 

prostřednictvím ukazatelů EBIT či EBITDA (případně dalšími výkonnostními 

měřítky), 

 v případě, že dostávají odměny za výkon funkce, jsou odměny vypláceny 

obvykle v ročním horizontu, 

 odměna manažera je kladná, tak i záporná (při výrazném poklesu výkonnosti 

podniku), 

 manažeři mají zájem o získání vlastnického podílu, nicméně podniky tuto 

možnost většinou nenabízí, 

 u téměř 50 % manažerů by možnost získat vlastnický podíl zvýšila jejich 

výkonnost i loajalitu vůči podniku, 

 pro manažery je velmi důležitý etický aspekt jejich profese. 
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5.2 STATISTICKÉ VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ A 

OVĚŘENÍ HYPOTÉZ 

Pro tvorbu nové metodiky hodnocení a odměňování bylo nejprve definováno několik 

hypotéz, aby byly zjištěny faktory, které ovlivňují odměňování vrcholových manažerů 

a také aby byly odhaleny i další souvislosti ovlivňující odměňování. Data byla nejprve 

podrobena Kolmogorovu-Smirnovu testu a testu Shapiru-Wilkovu. Tyto testy měly 

odhalit, zda se jedná o normální rozdělení získaných dat. Výsledky odhalily, že data 

nejsou normálního rozdělení, a proto na testování stanovených hypotéz byl dále využit 

Kruskal-Wallisův test. 

Definované hypotézy byly následující (uvedeny jsou pouze nulové hypotézy, 

alternativní hypotézy jsou uvedeny v dizertační práci): 

 

H0_1: Dosahované výsledky podniku nejsou závislé na vývoji vnějšího prostředí 

podniku (dosahovaného nominálního hrubého domácího produktu v odvětví 

zpracovatelského průmyslu).  

H0_2a: Dosahované výsledky podniku nejsou závislé na vývoji vnějšího prostředí 

podniku (měřeno prostřednictvím indexu spotřebitelských cen). 

H0_2b: Dosahované výsledky podniku nejsou závislé na vývoji vnějšího prostředí 

podniku (měřeno prostřednictvím indexu cen výrobců). 

H0_3a: Velikost podniku neovlivňuje výši hrubé měsíční mzdy manažera. 

H0_3b: Právní forma podniku neovlivňuje výši hrubé měsíční mzdy manažera. 

H0_4a: Velikost podniku neovlivňuje výši variabilní odměny za výkon funkce CEO. 

H0_5: Velikost podniku neovlivňuje provázání odměny manažera s výkonností 

podniku. 

H0_6a: Pohlaví manažera neovlivňuje touhu získat vlastnický podíl. 

H0_6b: Právní forma podniku neovlivňuje touhu získat vlastnický podíl. 

H0_6c: Velikost podniku neovlivňuje touhu získat vlastnický podíl. 

H0_7a: Možnost a touha získání vlastnického podílu v podniku neovlivňuje výkonnost 

manažera. 

H0_7b: Možnost a touha získání vlastnického podílu v podniku neovlivňuje loajalitu 

manažera k podniku. 

H0_8: Pohlaví neovlivňuje etický aspekt práce manažera. 

H0_9: Pohlaví neovlivňuje loajalitu k podniku v době ekonomického rozvoje. 

Výsledky definovaných hypotéz jsou uvedeny v následující tabulce č. 1. 
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Tabulka 1 Shrnutí výsledků definovaných hypotéz. 

Hypotéza: Proměnná 1 Proměnná 2 Test p-hodnota* Rozhodnutí 

H0_1 
Dosažený VH 

podniku 

Reálný hrubý 

domácí produkt  

Kruskal-

Wallisův test 

0,025 Závislé 

H0_2a Dosažený VH 

podniku 

CPI 0,617 Nezávislé 

H0_2b PPI 0,414 Nezávislé 

H0_3a 
Počet 

zaměstnanců 
Výše měsíční 

hrubé mzdy 

0,000 Závislé 

H0_3b Právní forma 0,833 Nezávislé 

H0_4 
Počet 

zaměstnanců 

Výše variabilní 

odměny za 

funkci CEO 

0,001 Závislé 

H0_5 
Počet 

zaměstnanců 

Odměna CEO 

provázaná s 

EBITDA 

0,000 (resp. 

0,001) 
Závislé 

H0_6a Pohlaví 

Touha získat 

vlastnický podíl 

0,019 Závislé 

H0_6b Právní forma 0,194 Nezávislé 

H0_6c 
Velikost 

podniku 
0,000 Závislé 

H0_7a 
Touha získat 

vlastnický podíl 

Zvýšená 

výkonnost 

manažera 

0,012 Závislé 

H0_7b 
Loajalita 

manažera 
0,035 Závislé 

H0_8 Pohlaví Etický aspekt 0,002 Závislé 

H0_9 Pohlaví 
Loajalita k 

podniku 
 0,882 Nezávislé 

*všechny hypotézy byly testovány při zvolené hladině významnosti α=0,05 

(Zdroj: vlastní zpracování v programu IBM SPSS) 

Výše uvedené hypotézy testovaly jednotlivé faktory, které mají vliv na výkonnost 

podniku a následně na odměňování CEO. První a druhá hypotéza se zaměřovala na 

vliv vnějšího prostředí. V teoretické části byla popsána teorie systémů, ze které 

vyplývá, že podnik je otevřeným systémem, který komunikuje s vnějším prostředím. 

Z tohoto důvodu byla sledována vazba mezi HDP a dosahovanými výsledky podniku 

a inflací a dosahovanými výsledky podniku. Prokázala se pouze závislost HDP a 

dosahovaných výsledků podniku. Na základě těchto výsledků by tedy do nové 

metodiky odměňování měl být také zahrnutý vliv vnějšího prostředí. 

Dle očekávání byla potvrzena hypotéza, že velikost podniku ovlivňuje výši hrubé 

mzdy manažera, stejně tak došlo k potvrzení, že velikost podniku ovlivňuje výši 

variabilní odměny. Velmi důležité jsou také výsledky definované 7. hypotézy (7a a 

7b), kdy výsledky prokazují, že možnost získat vlastnický podíl by u manažerů 

docílilo vyšší výkonnosti i loajality k podniku. V dnešní době bojů o kvalifikované 

zaměstnance na trhu práce je toto zjištění více než důležité.  
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5.3 PROVÁZÁNÍ HODNOCENÍ A ODMĚŇOVÁNÍ S UKAZATELEM 

EBITDA 

V teoretické části dizertační práce byl popsán vývoj provázání odměňování 

vrcholových manažerů s hodnotovým přístupem, resp. s ukazatelem EVA, nicméně 

bylo také prokázáno, že pro české prostředí není tento ukazatel zcela vyhovující. Ve 

většině podniků se jedná o ukazatel výkonnosti a pouze minimum podniků má 

provázaný systém odměňování s tímto ukazatelem. Transformace tohoto modelu 

odměňování je možná prostřednictvím ukazatele EBITDA. Jeho výhodou je vysoké 

procento využívání u podniků, relativní jednoduchost jeho výpočtu, a především 

srovnatelnost mezi podniky. V teoretické rešerši bylo uvedeno, že při výpočtu EVA 

by mělo být provedeno přes 160 úprav účetních dat, což je v praxi téměř nereálné. 

Současně tím dochází k převedení účetního modelu na ekonomický a tento model 

ztrácí srovnávací schopnost, neboť každý podnik může přistoupit k úpravě dat 

odlišně. 

Nová metodika odměňování tedy v sobě musí zahrnovat následující předpoklady: 

1. metodika musí provazovat výkonnost podniku se systémem odměňování 

vrcholového managementu, 

2. měla by být pro odměňované dostatečně srozumitelná, aby byly odbourány 

obavy z využití nových způsobů odměňování, 

3. měla by propojit zájmy vlastníků a managementu, aby došlo ke snížení nákladů 

zastoupení, 

4. měla by v co nejvyšší míře vycházet z účetních dat (s využitím jen minima 

úprav), aby mohla být využívána plošně v podnicích a neztěžovala svoje 

zavedení složitými úpravami dat, které by mohly odradit použití této metodiky. 

METODIKA HODNOCENÍ A ODMĚŇOVÁNÍ VRCHOLOVÝCH 

MANAŽERŮ 

Při tvorbě nové metodiky vycházela autorka ze způsobu odměňování manažerů, který 

je provázaný s hodnotovým přístupem k měření výkonnosti podniku. Autorka při 

zpracování vycházela z posledního modelu „Moderní verze bonusového modelu 

založeného na ukazateli EVA“, kterou definovali např. Young, O´Byrne, 2001; 

Pavelková, Knápková, 2009. A tyto poznatky společně s poznatky získanými 

z primárního výzkumu slouží jako podklad pro tvorbu nové metodiky odměňování, 

jež je transformována do českého prostředí a rozšířena o proměnné, které ovlivňují 

výkonnost manažera, a tedy i výkonnost podniku. K těmto proměnným patří zahrnutí 

vlivu makroprostředí (kvantitativně vyjádřeno prostřednictvím ukazatele HDP) a 

vlivu etického jednání manažera (kvalitativní aspekt). 

Vypočítaný bonus pro manažera podniku spočívá v tom, že je zainteresovaný nejen 

na výsledcích podniku, ale také na vývoji ekonomiky státu, ve kterém má podnik 

sídlo. Podstatou tohoto systému je provázanost výkonnosti podniku s vývojem 
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ekonomiky státu. Hlavním stimulem pro růst ukazatele EBITDA je jeho velká 

ovlivnitelnost. Což je současně i velkým negativem této metodiky odměňování. Aby 

byl zaručen dlouhodobý horizont odměn i práce manažera, bude výsledná odměna 

rozdělena na části a vytvořena bonusová banka. Manažer tedy nezíská celou odměnu 

ihned, což sníží riziko ovlivnění ukazatele v jednom roce na úkor ostatních let.  

Výpočet bonusu manažera se skládá ze dvou částí, a to z cílového bonusu (fixní 

částka, kterou manažer získá za každý rok bez ohledu na dosažené výsledky) a 

celkového bonusu.  

Vzorec pro výpočet celkového bonusu pak může vypadat následovně: 

Celkový bonus = ((EBITDAt-1 * y + (EBITDAt – EBITDAt-1) * y + (EBITDAt – 

EBITDAOH) * y + ((EBITDAt – EBITDAOH) – EBITDAt-1 * (%∆HDPOH - %∆HDPT)) 

* y) * VE)           

kde: 

EBITDAt – hodnota ukazatele EBITDA v daném roce, pro který je počítán celkový 

bonus, 

EBITDAt-1 - hodnota ukazatele EBITDA v minulém roce,  

EBITDAOH – očekávaná hodnota ukazatele EBITDA pro sledované období, 

y – procentuální výše odměny z ukazatele EBITDA (určuje majitel podniku), 

VE – váha etického jednání manažera (výchozím předpokladem je VE = 1, neboť 

manažer se chová eticky; pokud by ale vlastník odhalil neetické jednání manažera, 

mohl by snížit hodnotu této váhy a tím snížit výši celkového bonusu), hodnoty váhy 

etického jednání mohou nabývat intervalu <0;1>, 

%∆HDPOH – očekávaný vývoj ekonomiky státu prostřednictvím předpokladu vývoje 

ukazatele HDP, 

%∆HDPT – reálný vývoj ekonomiky státu prostřednictvím dosaženého tempa 

růstu/poklesu ukazatele HDP. 

Takto vyčíslený celkový bonus ovšem nebude manažerovi vyplacen v plné výši. Část 

bonusu bude uložena v bonusové bance, která zajišťuje, že manažer se bude každý 

rok snažit dosahovat co možná nejlepších výsledků, neboť v opačném případě by se 

krátila výše odměny uložená v bonusové bance. 

PRINCIP BONUSOVÉ BANKY 

Princip bonusové banky vychází z teoretických poznatků. Nicméně tato bonusová 

banka musela být mírně upravena a provázána s těmi kritérii, která ovlivňují výpočet 

celkového bonusu manažera dle nově vytvořené metodiky odměňování. 
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Tabulka 2 Struktura celkového bonusu pro manažera. 

 EBITDAt hodnota ukazatele EBITDA ve sledovaném období 

EBITDAt-1 hodnota ukazatele EBITDA v minulém období 

EBITDAOH (očekávaná hodnota) 
očekávaná hodnota ukazatele EBITDA ve 

sledovaném období 

rozdíl EBITDAt-1 a EBITDAt 
rozdíl hodnoty EBITDA v daném období 

s hodnotou předcházejícího období 

cílový bonus fixní část odměny manažera 

% odměna  
výše procenta, které majitel určí – ve vzorci pro 

výpočet celkového bonusu označeno neznámou y 

celkový bonus odměna manažera za sledované období 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Po určení výše celkového bonusu pak dochází k jeho rozdělní. První část je 

manažerovi vyplacena, druhá je uložena v bonusové bance dle následujících kritérií: 

 v prvním sledovaném období: 

o jestliže je vyčíslena kladná hodnota celkového bonusu, pak je 

manažerovi vyplacena (mimo výši cílového bonusu) jedna třetina 

celkového bonusu, 

o zbylé dvě třetiny jsou uloženy v bonusové bance, 

 v následujících obdobích: 

o k zůstatku v bance se přičte výše celkového bonusu daného období a tato 

hodnota je opět rozdělena na třetiny – jedna třetina je vyplacena 

manažerovi a dvě třetiny jsou uloženy v bonusové bance, 

o v případě, že je manažerovi za dané období vyčíslena záporná hodnota 

celkového bonusu (při výrazném poklesu výkonnosti podniku zaviněná 

manažerem), je hodnota bonusu odečtena od zůstatku v bonusové bance 

– v případě, že bude zůstatek následně záporný, manažer nemá nárok na 

žádnou výplatu bonusu do doby, než bude zůstatek v bonusové bance 

opět v kladných číslech. 

S bonusovou bankou je spojen ještě jeden jev, a to je úročení uložených peněz. Jelikož 

se manažer vzdává části své odměny, pak by měla být tato část pravidelně úročena. 

Jednak dojde ke zvýšení motivace pracovníků (neboť úročení jim přinese dodatečný 

výnos) a nebude docházet ke snižování hodnoty peněz v čase vlivem inflace. Přesné 

určení výše úroku je velmi obtížné (každý manažer přistupuje odlišně k riziku, což 

souvisí s jeho investiční strategií), nicméně je možné formulovat následující 

doporučení: 

 dle výzkumu se peníze uložené v bonusové bance mohou využít na provozní 

záležitosti podniku, případně také na investice – a právě výnos z investice může 

být určující výší úroku pro zhodnocení odložených odměn v bonusové bance 

(rozhodování o investicích má v rukou CEO s top managementem, empirické 
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důkazy také prokazují, že jejich rozhodování může být rizikovější, neboť 

v těchto projektech nemají uložené vlastní finanční prostředky), 

 po dohodě majitele podniku s manažerem je určeno fixní procento, kterým 

budou peníze v bonusové bance úročeny, při určení výše procenta dochází ke 

složenému úročení. 

V dizertační práce jsou uvedeny i další doporučení, jak definovat optimální výši 

úročení odložené odměny manažera v bonusové bance. 

5.4 TEORETICKÁ VERIFIKACE METODIKY 

Nejprve musí být v každém roce vyčíslen celkový bonus manažera, který bude 

následně rozdělen na dvě části. První část bude vyplacena manažerovi ihned, druhá 

část bude uložena do bonusové banky a k její výplatě dojde až v následujících 

obdobích. 

Ještě před tím, než dojde k vyčíslení celkového bonusu manažera, musí dojít k určení 

dvou nejdůležitějších kritérií, které by měly po celou dobu trvání této formy 

odměňování zůstat konstantní: 

1. výše cílového bonusu manažera, 

2. procentuální výše odměny manažera z dosažené hodnoty EBITDA v daném 

podniku. 

Následující kroky vedou ke stanovení celkového bonusu manažera: 

1. stanovení plánované výše EBITDA pro dané období, 

2. stanovit předpokládaný vývoj ekonomiky prostřednictvím ukazatele HDP, 

3. zahrnutí reálných výsledků výkonnosti ekonomiky prostřednictvím ukazatele 

HDP, 

4. určení váhy etiky manažera. 

Pro teoretické ověření metodiky v praxi byl náhodně zvolen podnik, který patřil 

do základního výběrového souboru. Jelikož se nepodařilo získat souhlas zástupců 

podniku se zveřejněním dat, bude podnik analyzován jako fiktivní společnost XYZ, 

a. s. 

Do výpočtu vstupují následující proměnné: 

 cílový bonus – v této teoretické aplikaci je pro všechny roky uveden v částce 

244 000 Kč – je to fixní částka, která bude manažerovi vyplacena a odvíjí se 

od výše průměrné měsíční hrubé mzdy manažera (122 000 Kč), která byla 

výsledkem empirického zkoumání v českém prostředí,  

 EBITDAt – výše je dopočítána dle údajů z výročních zpráv a účetních závěrek 

podniku, 
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 EBITDAOH – předpokládaná výše ukazatele EBITDA pro dané období – 

plánovaná výše EBITDA – hodnota je určena dle informací z výročních zpráv 

podniku, ve kterých mají definované výsledky pro následující období, 

 předpokládaný vývoj HDP – hodnoty predikcí byly využity z webových 

stránek MF-ČR (2020b), kde pravidelně bývá uveřejňována predikce vývoje. 

V posledních letech tato predikce bývá zveřejňována 2x do roka a na predikci 

se podílí nejvýznamnější organizace a instituce. Hodnoty byly použity vždy 

z prvních zveřejněných odhadů na následující období. Majitelé podniků tak 

můžou taktéž využít tato dostupná data pro co nejpřesnější predikci vývoje 

ekonomiky státu bez nutnosti vlastních expertních odhadů. 

 reálný vývoj HDP – zjištěno z webu Českého statistického úřadu – výpočet 

zvolen výdajovou metodou, přepočteno na ceny roku 2015 (ČSÚ, 2020), 

 y – fixní procento určeno majitelem podniku – v dané simulaci je zvoleno 5 %. 

Údaje pro roky 2019 a 2020 vycházejí z odhadů, pro něž bylo využito veřejně 

dostupných dat o vývoji ekonomiky státu a výkonnosti podniku. 

Dle následující tabulky č. 3 byla v letech 2011, 2013 a 2016 vyčíslena záporná 

hodnota celkového bonusu manažera. Přesto však mu bude vyplacena hodnota 

cílového bonusu v těchto letech, a tak nebude manažer zcela bez odměny. 

Následně bude tento celkový bonus rozdělen a bude proveden výpočet bonusové 

banky manažera. Bonusová banka vychází z teoretických předpokladů a doporučení. 

Manažerovi je tedy nad rámec cílového bonusu vyplacena ještě jedna třetina výše 

počátečního stavu v bonusové bance pro dané období. V případě, že je počáteční stav 

nulový či záporný, pak manažer nezíská žádnou výši odměny do doby, než bude 

počáteční stav bonusové banky opět kladný. Jelikož dochází k zadržení části bonusu, 

na který má manažer právo, mělo by s těmito finančními prostředky být naloženo tak, 

aby manažer neztratil část svého bonusu vlivem časově odložené výplaty. Tím je 

myšleno znehodnocení bonusu vlivem inflace. Proto do teoretického ověření této 

metodiky bude zahrnuto zhodnocení bonusu. Peníze uložené v bonusové bance se 

tedy budou pravidelně úročit, a to složeným úročením. Pro teoretické ověření bylo 

zvoleno úročení, jehož výše je rovna míře inflace v dané ekonomice v jednotlivých 

letech. Jedná se o minimální výši úročení, aby manažer neztratil část své odměny, 

která byla vložena do bonusové banky. 

Následující tabulka č. 3 uvádí přehled celkového bonusu manažera v letech 2010-

2020. Tabulka č. 4 pak rozděluje vyčíslený bonus manažera do bonusové banky a 

určena je výše vlastnického podílu manažera. 



24 

 

 
Tabulka 3 Výpočet celkového bonusu manažera v podniku. 

rok cílový bonus1 EBITDAt EBITDAt-1 EBITDAOH 
předpokládaný 

vývoj HDPOH 

reálný 

vývoj 

HDPT 

y Celkový bonus 

2009  312 544 000 Kč       

2010 244 000 Kč 332 368 000 Kč 312 544 000 Kč 317 857 248 Kč 0,7 % 2,43 % 5 % 1 863 851 Kč 

2011 244 000 Kč 307 209 000 Kč 332 368 000 Kč 344 000 880 Kč 2,5 % 1,76 % 5 % -1 286 468 Kč 

2012 244 000 Kč 330 333 000 Kč 307 209 000 Kč 310 588 299 Kč 0,1 % -0,79 % 5 % 1 726 489 Kč 

2013 244 000 Kč 270 973 000 Kč 330 333 000 Kč 305 258 000 Kč 1,6 % -0,05 % 5 % -1 394 378 Kč 

2014 244 000 Kč 303 277 000 Kč 270 973 000 Kč 278 831 217 Kč 1,9 % 2,26 % 5 % 2 090 656 Kč 

2015 244 000 Kč 300 935 000 Kč 303 277 000 Kč 313 588 418 Kč 2,4 % 5,39 % 5 % 541 187 Kč 

2016 244 000 Kč 149 965 000 Kč 300 935 000 Kč 178 256 312 Kč 2,6 % 2,54 % 5 % -1 119 818 Kč 

2017 244 000 Kč 212 076 000 Kč 149 965 000 Kč 155 363 740 Kč 2,6 % 5,17 % 5 % 3 700 193 Kč 

2018 244 000 Kč 223 728 000 Kč 212 076 000 Kč 221 619 420 Kč 3,5 % 3,18 % 5 % 636 228 Kč 

2019 244 000 Kč 234 914 400 Kč 223 728 000 Kč 232 677 120 Kč 3,0 % 2,33 % 5 % 629 794 Kč 

2020 244 000 Kč 246 660 120 Kč 234 914 400 Kč 242 901 490 Kč 2,4 % 2,00 % 5 % 766 996 Kč 

(Zdroj: výroční zprávy podniku XYZ a.s., 2010-2018; MF-ČR, 2020; ČSÚ, 2020) 

 

                                           

1 Cílový bonus je do přehledu zahrnut pro komplexnost, nevstupuje ovšem do výpočtu celkového bonusu. Cílový bonus je totiž manažerovi vyplacen vždy, bez ohledu 

na dosažené výsledky podniku. 

 

1
4
5
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Tabulka 4 Výpočet bonusové banky manažera a určení výše vlastnického podílu v podniku. 

ROK 
 2010 2011 2012 2013 2014 

Vlastnický 

podíl (%) 

Celkový bonus   1 863 851 Kč -1 286 468 Kč 1 726 489,00 Kč -1 394 378,00 Kč 2 090 656,00 Kč  

Stav v bonus bance vč. aktuálního bonusu 1 863 851,00 Kč -43 900,67 Kč 1 706 197,11 Kč -256 913,26 Kč 1 849 667,25 Kč  

Bonus k výplatě 
 621 283,67 Kč 0,00 Kč 568 732,37 Kč 0,00 Kč 616 555,75 Kč  

Úrok 
 0,00 Kč 23 608,78 Kč 0,00 Kč 15 924,51 Kč 0,00 Kč  

Konečný stav v bance 
 1 242 567,33 Kč -20 291,89 Kč 1 137 464,74 Kč -240 988,75 Kč 1 233 111,50 Kč  

 
 1 242 567,33 Kč 23 608,78 Kč     

 
 0,0508 % 0,0010 %    0,0517 % 

 1,9 %2  -43 900,67 Kč 0,00 Kč    

 
  -0,0018 % 0,0000 %   

-0,0018 % 

 3,3 %   1 137 464,74 Kč 15 924,51 Kč   
    

0,0450 % 0,0007 % 
 

0,0456 % 

 1,4 %    -256 913,26 Kč 0,00 Kč  

 
    -0,0110 % 0,0000 % -0,0110 % 

 0,4 %     1 233 111,50 Kč  

      0,0544 % 0,0545 % 

 

 

 

 

                                           

2 Uvedená procenta jsou míry inflace v letech 2011-2020 v České republice. Údaje jsou převzaty z ČSÚ (2020a).  
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ROK 
 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Vlastnický  

Celkový bonus   541 187,00 Kč -1 119 818,00 Kč 3 700 193,00 Kč 636 228,00 Kč 629 794,00 Kč 766 996,00 Kč podíl (%) 

Stav v bonus bance  

vč. aktuálního bonusu 
1 774 298,50 Kč 66 747,00 Kč 3 752 996,96 Kč 3 139 546,07 Kč 2 775 394,39 Kč 2 677 335,74 Kč  

Bonus k výplatě 
 591 432,83 Kč 22 249,00 Kč 1 250 998,99 Kč 1 046 515,36 Kč 925 131,46 Kč 892 445,25 Kč 

6 775 579,64 

Kč 

Úrok 
 3 699,33 Kč 8 305,96 Kč 1 320,10 Kč 52 569,68 Kč 60 076,81 Kč 64 187,42 Kč  

Konečný stav v bance 
 1 186 565,00 Kč 52 803,96 Kč 2 503 318,07 Kč 2 145 600,39 Kč 1 910 339,74 Kč 1 849 077,91 Kč  

 
 3 699,33 Kč      

 

  0,0002 %      
 

 0,3 % 1 182 865,67 Kč 8 305,96 Kč     
 

  0,0522 % 0,0004 %     
0,0527 % 

 0,7 %  44 498,00 Kč 1 320,10 Kč    
 

  
 0,0024 % 0,0001 %    

0,0024 % 

 2,5 %   2 501 997,97 Kč 52 569,68 Kč   
 

  
  0,1301 % 0,0029 %   

0,1330 % 

 2,1 % 
   2 093 030,71 Kč 60 076,81 Kč  

 

  
   0,1147 % 0,0032 %  

0,1179 % 

 2,8 % 
    1 850 262,93 Kč 102 649,88 Kč  

  
    0,0980 % 0,0056 % 0,1015 % 

 3,363 % 
     1 879 995,75 Kč  

  
     

0,1027 % 0,0975 % 

 
     

  0,644104 % 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

                                           

3 Údaj míry inflace pro rok 2020 je průměrnou hodnotou míry inflace v jednotlivých měsících. Údaje jsou převzaty za měsíce leden-červenec 2020. 
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6  SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ DIZERTAČNÍ PRÁCE 

V rámci sekundárního výzkumu bylo zjištěno, že odměňování CEO lze rozdělit do 

dvou skupin. V té první skupině jsou manažeři odměňování prostřednictvím opčních 

a akciových programů podniku. Tento způsob odměňování byl využit v několika 

velkých amerických podnicích, kde ovšem došlo ke zneužití této formy odměňování. 

Druhý způsob odměňování bývá provázán s výkonností podniku, která je v globálním 

měřítku hodnocena ukazatelem EVA. Tato forma odměňování je autory v celém světě 

považována za vhodnější řešení, neboť se jedná o model ekonomický, nikoliv účetní. 

Zatímco manažer může ovlivnit data účetní, při jejich převodu na data ekonomická je 

ovlivnění těchto dat silně eliminováno. Při výpočtu ukazatele EVA by mělo být 

zahrnuto do procesu až 160 úprav účetních dat. A právě tyto úpravy jsou často 

vnímány jako největší negativum tohoto způsobu odměňování. Především pro 

podniky v českém prostředí. Nejvhodnějším ukazatelem je tak EBITDA. Jelikož je 

výpočet očištěn o odpisy a zdanění, může být tento ukazatel využit i pro mezinárodní 

srovnání. Podnik ovšem není uzavřenou entitou a do metodiky musel být zahrnut i 

vnější faktor, což je vývoj ekonomiky prostřednictvím ukazatele HDP. Poslední částí, 

která ovlivňuje výkonnost manažera i podniku, je etická oblast. Jestliže nová metodika 

předpokládá provázání získaných odměn s vlastnickým podílem, musí se jednat 

o manažera čestného a etického.  

V rámci první fáze výzkumu bylo provedeno nejprve dotazníkové šetření, do něhož 

se zapojili manažeři velkých podniků zpracovatelského průmyslu České republiky. 

Z tohoto dotazníkového šetření vyplynulo, že manažeři mají zájem o získání 

vlastnických podílů, na jehož základě byla dále rozvíjena tato myšlenka nové 

metodiky odměňování. 

V rámci druhé fáze výzkumu bylo nejdříve provedeno dotazníkové šetření. 

Do základního výběrového souboru byly zahrnuty jen ryze české podniky, a to právě 

v důsledku provázání odměňování se získáním vlastnického podílu. Statistickým 

vyhodnocením získaných dat byla potvrzena závislost mezi vnějším prostředím 

podniku a jeho výkonností. Díky tomuto potvrzení tak byl do metodiky výpočtu 

celkového bonusu zahrnut externí faktor vývoje ekonomiky státu (prostřednictvím 

makroukazatele hrubého domácího produktu). Do interních faktorů ovlivňující výši 

bonusu manažera pak lze zahrnout dosažení plánované výše EBITDA a profesní etiku 

manažera. Jelikož je odměňování provázané s krátkodobým ukazatelem EBITDA 

definovaným v ročním intervalu, bylo nutné najít způsob, jak provázat tuto odměnu 

s dlouhodobým horizontem. Provázání bude zajišťovat existence bonusové banky, 

do které bude každý rok odložena část bonusu manažera. Jelikož dochází k odložení 

výplaty této části bonusu, je doporučeno určitým způsobem zhodnotit peníze uložené 

v bonusové bance. Konkrétní forma zhodnocení už je závislá na dohodě majitele 

podniku s manažerem. Pro teoretickou verifikaci metodiky bylo využito úročení 

součtem dvou položek, a to výše inflace a hodnota ukazatele ROE.  
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6.1 LIMITY DIZERTAČNÍ PRÁCE 

Při tvorbě dizertační práce byla využívána data ze sekundárních i primárních zdrojů. 

Získání těchto dat ovšem mělo své limity, což mohlo ve výsledku ovlivnit výsledky 

této práce. Při zpracování primárních dat byly zvoleny jisté statisticko-matematické 

metody, které taktéž mohly nést svůj podíl na zkreslení výsledků. Proto byly zvolené 

metody konzultovány, aby zkreslení bylo co nejmenší. Limity práce mohou být 

spatřovány taktéž ve vybraném vzorku podniků, pro který je metodika odměňování 

vytvořena. Aby byla zaručena co možná největší návratnost dotazníkového šetření, 

byl formát dotazníku konzultován s odborníkem na tvorbu dotazníků a získávání dat. 

Otázky byly upraveny tak, aby byly jednoznačné a respondent neměl pocit, že jsou 

otázky položeny neadekvátně. I přes tuto snahu byla návratnost dotazníku nižší. Svůj 

podíl na tom jistě nesla i situace nouzového stavu v souvislosti s šířením nemoci 

COVID-19, kdy mnoho respondentů odpovědělo, že nyní řeší akutnější problémy 

v podnicích.  

Limitem práce je také nerovnoměrné rozdělení respondentů a v příštím průzkumu by 

bylo vhodné se na tento limit více zaměřit. I přesto, že dotazník byl vytvořen pro top 

manažery a vrcholové manažery, nemůže být vždy na 100 % zaručeno, že se 

dotazníkového šetření zúčastnily právě tyto osoby.  

Při tvorbě nové metodiky odměňování bylo identifikováno několik oblastí, které jsou 

velmi úzce svázány s danou problematikou. Za prvé to bylo ocenění podniku, za druhé 

definování etického jednání manažera. Jelikož se tato disertační práce zabývala 

primárně metodikou odměňování CEO, byly tyto oblasti vysvětleny v omezené míře. 

Třetí oblastí bylo zvolení adekvátního způsobu úročení uložených peněžních 

prostředků v bonusové bance manažera. Bylo definováno několik doporučení, jak 

může být určena tato míra úročení. Nicméně pro přesné určení, které by bylo 

podloženo empirickými daty a zjištěními, by musel být proveden hlubší výzkum. 

Poslední oblastí pak bylo vyčíslení agenturních nákladů skrze jejich širší pojetí (přes 

náklady reziduální, monitorovací a motivační), což by vyžadovalo složitý 

matematický aparát. Jeho obsahová náplň by pak vytvořila další disertační práci. Lze 

ovšem předpokládat, že by mělo dojít ke snížení nákladů zastoupení, a to získání 

vlastnického podílu manažera v podniku. Tyto vztahy tak můžou být zkoumány 

v budoucnu a výsledky publikovány v odborných časopisech. 
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7  PŘINOSY DIZERTAČNÍ PRÁCE 

Cílem dizertační práce bylo navržení metodiky hodnocení a odměňování vhodné pro 

české prostředí s možností provázání hodnocení a odměňování se získání vlastnického 

podílu v podniku 

7.1 PŘÍNOS PRO VĚDU 

Autorka při tvorbě metodiky vycházela z hodnotového modelu určení odměny 

„Moderní verze bonusového modelu založeného na ukazateli EVA“, kterou definovali 

např. Young, O´Byrne, 2001; Pavelková, Knápková, 2009. A tyto poznatky společně 

s poznatky získanými z primárního výzkumu sloužily jako podklad pro tvorbu nové 

metodiky hodnocení a odměňování, jež je transformována do českého prostředí a 

rozšířena o proměnné, které ovlivňují výkonnost vrcholového manažera, a tedy i 

výkonnost podniku. Při tvorbě bonusové banky taktéž autorka vycházela z teoretické 

předlohy dle Young, O´Byrne, 2001; Pavelková, Knápková, 2009, nicméně i tento 

přístup byl upraven. Bonusová banka byla rozšířena o složené úročení uložených 

peněz, aby část odložené odměny nebyla manažerovi snižována v čase. 

7.2 PŘÍNOS PRO PRAXI 

Hlavní přínosem pro praxi je vytvoření srozumitelné metodiky hodnocení a 

odměňování vrcholových manažerů ve velkých podnicích. Současně nová metodika 

hodnocení a odměňování v sobě zahrnuje také makroekonomické prostředí a jeho 

vývoj (prostřednictvím ukazatele HDP) a kvalitativní intrapersonální faktor manažera 

(profesní etický aspekt). Jelikož EBITDA je ukazatel krátkodobý, pak byl hledán 

způsob, jak jej provázat s dlouhodobým horizontem. A k tomuto provázání byl využit 

systém bonusové banky. Jde o jedinečné spojení, které by mělo podnikům zjednodušit 

aplikaci této metodiky odměňování v podniku. 

Nová metodika má tedy primárně sloužit majitelům podniku pro efektivní hodnocení 

a odměňování vrcholového managementu. Současně metodika napomáhá manažerům 

získat vlastnický podíl v podniku.  

7.3 PŘÍNOS PRO PEDAGOGIKU 

Výsledky dizertační práce mohou být využity pro pedagogickou činnost na Fakultě 

podnikatelské VUT v Brně zejména v předmětech zaměřených na odměňování, HR, 

ekonomiku podniku či finance podniku, corporate governance. Všechny tyto oblasti 

totiž tato práce spojuje. Díky rozsáhlé literární rešerši a primárnímu výzkumu může 

tato práce sloužit také jako základ pro tvorbu nových předmětů. 
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ZÁVĚR 

Odměňování zaměstnanců je velmi široké téma, jež může být rozebráno a posuzováno 

z mnoha úhlů pohledu. Existují dva nejdůležitější přístupy k odměňování vysoce 

postavených manažerů a každý má svá pozitiva i negativa. Na základě výsledků první 

fáze výzkumu bylo odhaleno, že podniky nejčastěji provazují odměňování se ziskem 

podniku. Pro sledování výkonnosti podniku pak nejčastěji využívají zisk před 

zdaněním či po zdanění, provozní zisk, případně ukazatel EBITDA. Současně z první 

fáze výzkumu také vyplynulo, že manažeři mají zájem na získaní vlastnického podílu 

v podniku. Díky pilotním studiím pak bylo rozšířeno povědomí o způsobech 

odměňování v českých podnicích a byl vytvořen komplexní přehled o dané 

problematice.  

Druhá fáze výzkumu se pak již přímo zaměřila na ukazatel EBITDA a byly hledány 

faktory, které ovlivňují odměňování manažerů. Byl sledován jejich zájem o vlastnický 

podíl, důsledky, které by přinesla tato možnost, a výzkum se zaměřoval také na oblast 

profesní etiky manažera. Bylo zjištěno, že možnost získání vlastnického podílu by 

zvýšila výkonnost manažerů a jejich loajalitu. Současně by vlastnický podíl vnímali 

jako investici a prestiž, což by zaručilo větší sladění zájmů vlastníků a manažera.  

Tato jedinečná a nová metodika také pracuje s principem bonusové banky, která 

ovšem byla opět upravena. Její základ samozřejmě vychází z teoretických poznatků, 

nicméně tam byl přidán princip složeného úročení. Ten byl zahrnut především na 

základě myšlenky, že manažer, který se musí vzdát části svého bonusu, nemůže ztratit 

ani malou část znehodnocením. Což by se stalo v případě, že peníze budou v bance 

uloženy na delší časový horizont, inflace. Systém bonusové banky pak následně byl 

provázán s výší vlastnického podílu v podniku, kdy výše vlastnického podílu byla 

určena ke každému roku a následně byla kumulativním součtem určena výsledná 

hodnota vlastnického podílu.  

Vytvořená metodika byla následně teoreticky ověřena na podniku, který byl náhodně 

vybrán ze základního výběrového souboru. Princip bonusové banky byl simulován 

na období 10 let, a to v letech 2010-2020. Potřebné hodnoty pro roky 2019 a 2020 

byly odhadovány, využito bylo informací z výročních zpráv, informací z Ministerstva 

financí ČR a k dopočtům určitých hodnot byla využita regresní analýza. Tato simulace 

prokázala, že metodika má praktický přínos pro podniky v českém prostředí a 

současně přináší i nové vědecké poznatky.  
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