
 

 

 



 

 

 

 

 

 

  



 

 

 



 

 

Abstrakt 

Bakalářská práce se zaměřuje na vymezení pracovněprávních vztahů u vybraného 

zaměstnavatele. Hodnotí aktuální situaci zaměstnavatele, která souvisí s najímáním části 

zaměstnanců od pracovní agentury. V důsledku placení provizí dochází ke zvyšování 

nákladů u zaměstnavatele. Práce se věnuje optimalizaci nákladů, které vznikají 

v souvislosti s lidskými zdroji. Dále zjišťuje, zda má zaměstnavatel nárok na některý 

z příspěvků v rámci aktivní politiky zaměstnanosti. 
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Abstract 

The bachelor´s thesis focuses on defining labor-employment relations with the selected 

employer. It assesses the current situation of the employer, which is related to the 

purchase of employees from the labor agencies. As a result of commission payments, 

there is an increase in costs for the employer. The thesis is dedicated to optimizing the 

costs associated with human resources. It will also detects whether the employer is 

entitled to one of the contributions under the active employment policy.
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ÚVOD 

Problematika pracovního práva je podle mého názoru pořád aktuální. Každý z nás se 

určitě alespoň jednou za život ocitne v situaci, kdy bude jedním z účastníků 

pracovněprávních vztahů. Ať už se objevíme v pozici zaměstnavatele či zaměstnance. 

Pracovní právo je velice obsáhlé a složité, ale velice důležité. Důležité z důvodu toho, že 

práce je součástí našeho každodenního života. Úpravu pracovněprávních vztahů 

nalezneme převážně v zákoníku práce a v novém občanském zákoníku, ale také v dalších 

zákonech a předpisech.  

Aktuální situace na trhu práce je velice odlišná od předchozích let. Dochází ke zvyšování 

mezd na trhu práce. Vyšší mzdy jsou nabízeny novým i stávajícím zaměstnancům. Proč 

jsou nabízeny právě novým zaměstnancům? Je to z důvodu nedostatku kvalifikovaných 

pracovních sil na trhu práce. Zaměstnavatelé se snaží oslovit a nalákat nové potencionální 

zaměstnance. Jak je to u stávajících zaměstnanců? Zaměstnavatelé přemýšlejí  

i o způsobech, jak své kmenové zaměstnance motivovat a prohlubovat jejich loajalitu.  

Zaměstnavatelé by si také měli uvědomit, že se musí dobře starat o své stávající 

zaměstnance. Měli by se zaměřit na stanovení individuálních pracovních podmínek pro 

své jednotlivé zaměstnance, o které nechtějí přijít. Proč by o tyto zaměstnance 

zaměstnavatelé neměli přijít? Je to z důvodu efektivity a produktivity práce. Od určité 

výše mzdy jsou pro zaměstnance v práci důležitější faktory. Jedná se o faktory, kterými 

jsou například podniková kultura, možnost rozvoje, flexibilita, pracovní prostředí nebo 

také vzájemné vztahy na pracovišti.  

Bakalářská práce je zaměřena především na optimalizaci nákladů, které vznikají 

v souvislosti s lidskými zdroji. U vybraného zaměstnavatele dochází ke zvyšování 

nákladů v důsledku najímání pracovní síly prostřednictvím pracovní agentury. Pro 

zaměstnavatele tato spolupráce s pracovní agenturou představuje placení provizí za 

poskytnuté služby. Zaměstnavatel spolupracuje s pracovní agenturou převážně z důvodu 

nejistoty. Nejistota zaměstnavatele spočívá v možném nedostatku budoucích zakázek. 

Pro zaměstnavatele je výhodné získávat pracovní sílu přes pracovní agenturu také 

z důvodu, že při náhlém poklesu zakázek může zaměstnavatel pružně skončit pracovní 

poměr s agenturním zaměstnancem. Výhodou je, že nemusí platit agenturnímu 

zaměstnanci mzdu po výpovědní dobu či odstupné. 
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V souvislosti s aktuální situací na trhu práce by se zaměstnavatel měl snažit udržet si 

zaměstnance. Jednou z možností, jak si udržet zaměstnance, které má už zaškolené, by 

mohla být i možnost zaměstnávání osvědčených agenturních zaměstnanců přímo  

u zaměstnavatele. Zaměstnanec, který je zaměstnancem agentury práce vnímá tuto 

situaci, jako nejistotu zaměstnání.  

Do popředí se ale dostává otázka, zda zaměstnavatel má k dispozici finanční prostředky 

na úhradu nových osobních nákladů, které mu vzniknou v souvislosti se zaměstnáváním 

nových zaměstnanců. Osobní náklady tvoří jednu z nejvýznamnějších položek v oblasti 

provozních nákladů. Základní myšlenkou této bakalářské práce je navrhnout 

zaměstnavateli možnost snížit náklady, které jsou vypláceny pracovní agentuře jako 

provize. Tyto ušetřené peněžní prostředky využít na úhradu zvýšených osobních nákladů 

v souvislosti se zaměstnáním nových zaměstnanců.  
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1 CÍLE PRÁCE, METODY A POSTUPY ZPRACOVÁNÍ 

Každý zaměstnanec představuje pro svého zaměstnavatele určitou finanční zátěž. Jedná 

se jednak o sociální pojištění ve výši 25 % z hrubé mzdy, ale také i o zdravotní pojištění 

ve výši 9 % z hrubé mzdy. Pro zaměstnavatele, který si najímá zaměstnance od agentury 

práce, představují provize zvýšené náklady. Peněžní prostředky, které jsou vynaloženy 

do těchto provizí, nejsou investovány do stávajících zaměstnanců. 

Hlavním cílem bakalářská práce je provést podrobnou analýzu řešeného 

pracovněprávního problému, a to jak z hlediska pracovněprávních předpisů, tak 

z hlediska ekonomického. Smyslem práce bude předložit zaměstnavateli návrh na řešení 

růstu nákladů v důsledku najímání zaměstnanců prostřednictvím pracovní agentury.  

Ke splnění stanoveného cíle slouží vymezí základních teoretických východisek 

pracovněprávních vztahů, především podle právní úpravy dle zákona č. 262/2006 Sb., 

zákoníku práce. Oporou bude analýza odměňování zaměstnanců u vybraného 

zaměstnavatele, bude sestavena za účelem optimalizace nákladů, které vznikají 

v souvislosti s lidskými zdroji. Provedená analýza následně poslouží pro část práce, která 

se týká návrhů řešení problému.  

Dílčími cíli jsou:  

• vymezení základních pojmů týkajících se problematiky pracovněprávních vztahů 

z hlediska právního, ale i z hlediska ekonomického zhodnocení nákladů. 

• Na základně analýzy stávajícího systému odměňování, stavu zaměstnanců  

a dopadu na náklady zaměstnavatele bude navrhnout řešení vedoucí 

k optimalizaci nákladů v oblasti lidských zdrojů. Bude se jednat o porovnání 

mzdových nákladů u zaměstnance zaměstnavatele a agenturního zaměstnance, 

zhodnocení kladů, záporů a vyvození závěru. 

• Dalším dílčím cílem je analýza, která se bude týkat vybraných ekonomických 

ukazatelů zaměstnavatele. Tato část bude zahrnovat i podpůrný rozpočet osobních 

nákladů pro rok 2018, který bude sloužit pro zjištění, zda zaměstnavatel má 

k dispozici dostatek peněžních prostředků na financování mezd agenturních 

zaměstnanců, které by zaměstnal přímo v pracovněprávním vztahu. 
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• Posledním dílčím cílem je zvážení možnosti využít jeden z nástrojů aktivní 

politiky zaměstnanosti, který zajišťuje Úřad práce ČR. Tento nástroj by mohl 

pomoci ke snížení mzdových nákladů. 

Při psaní bakalářská práce jsem využila několik metod zpracování, především osobních 

rozhovorů s vedoucím personálního oddělení a dalšími zaměstnanci. Cílem rozhovoru je 

získat potřebné odpovědi na předem stanovené otázky. Další metodu, kterou jsem použila 

při zpracování, byla metoda literární rešerše. Jedná se o teoretický přehled k zadanému 

tématu. Srovnání je také jedna z metod, kterou jsem využila. Výsledkem metody srovnání 

je zjištění shodné nebo rozdílné stránky různých jevů. 

S akciovou společností Minerva Boskovice, a. s. jsem se seznámila již dříve při výkonu 

práce konané na základě dohod o provedení práce. Zaměstnavatel podniká v oblasti 

výroby šicích strojů s dlouholetou historií. Pro potřeby psaní bakalářské práce jsem 

oslovila statutární zástupce společnosti. Bez problémů a ochotně mi vyšli vstříc 

s potřebnými informacemi k řešení problému. Seznámila jsem se s problematikou 

odměňování zaměstnanců a navázala kontakt s vedoucím personálního oddělení, který mi 

poskytl podklady na prostudování personální situace u zaměstnavatele. Následně jsem 

zpracovala nejdříve část teoretická východiska. Tato část vede k lepšímu pochopení celé 

problematiky a vysvětluje základní pojmy spojené s pracovněprávními vztahy jak 

z pracovněprávního, tak i z ekonomického pohledu. Po zpracování teoretické části jsem 

se začala věnovat samotné analýze současného stavu pracovněprávních vztahů  

u zaměstnavatele.  

V analytické části je představen zaměstnavatel a zároveň je zhodnocena jeho ekonomická 

situace z pohledu tržeb a závazků. Zaměstnavatel spolupracuje s pracovní agenturou již 

od roku 2013. Problémem u zaměstnavatele jsou rostoucí náklady, spojené se 

zaměstnáváním části pracovní síly prostřednictvím pracovní agentury. Jsou porovnány 

mzdové náklady u zaměstnance zaměstnavatele a agenturního zaměstnance. Následně 

podle podpůrného rozpočtu mezd pro rok 2018 je vyhodnoceno, zda by zaměstnavatel 

mohl mít dostatek peněžních prostředků na financování mezd agenturních zaměstnanců, 

které by zaměstnal přímo v pracovněprávním vztahu. V návrhové části práce je uvedena 

možnost využití jednoho z nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti, který by pomohl snížit 

mzdové náklady zaměstnavatele. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE: 

PRACOVNĚPRÁVNÍ VZTAHY Z PRÁVNÍHO  

A EKONOMICKÉHO HLEDISKA 

Tato část bakalářské práce se bude zabývat teoretickými východisky pracovněprávních 

vztahů, zejména z hlediska právního a ekonomického. Definuje základní pojmy 

pracovního práva. Věnuje se také účastníkům pracovněprávních vztahů, pracovnímu 

poměru, dohodám o pracích konaných mimo pracovní poměr a také agenturnímu 

zaměstnávání. Další část se zaměřuje na vymezení problematiky z hlediska ekonomiky, 

především z pohledu nákladů, které vznikají v oblasti lidských zdrojů. Dále se zabývá 

produktivitou práce, rozpočty, aktivní politikou zaměstnanosti a také výpočtem mzdy.  

2.1 Pracovní právo a jeho prameny 

Pracovní právo je právní odvětví, které upravuje vztahy mezi zaměstnavatelem  

a zaměstnanci při výkonu práce. Jedná se o soukromé právo. Co je předmětem pracovního 

práva? Předmětem je závislá práce. V pracovním právu rozlišujeme zejména individuální 

a kolektivní pracovněprávní vztahy 1. 

V legislativě České republiky je pracovní právo, a tedy i pracovněprávní vztahy upraveny 

stěžejně v zákoně č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Dalším pramenem pracovního práva je 

také částečně zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Občanský zákoník se použije na 

pracovněprávní vztahy tehdy, pokud to výslovně nevylučuje zákoník práce nebo nemá-li 

zákoník práce použitelnou úpravu. Poslední podmínkou je, že použití občanského 

zákoníku bude způsobem neodporujícím zásadám pracovního práva 2. 

2.2 Pracovněprávní vztahy 

Právní vztahy, které vznikají mezi zaměstnanci a zaměstnavateli, vymezuje zákon  

č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Jedná se o individuální vztahy, které souvisí s výkonem 

                                                 
1 HŮRKA, P. a kol. Pracovní právo. 2. upr. vyd. . 2. upr. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš 

Čeněk, 2015, s. 19. Právnické učebnice. ISBN 978-80-7380-316-2. 
2 HŮRKA, P. a kol. Pracovní právo. 2. upr. vyd. . 2. upr. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš 

Čeněk, 2015, s. 29. Právnické učebnice. ISBN 978-80-7380-316-2. 
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závislé práce. Individuálními vztahy rozumíme práva a povinnosti, které vznikají 

zaměstnancům a zaměstnavatelům. V tomto zákoně nejde pouze o úpravu těchto 

konkrétních vztahů3. Zákoník práce také upravuje vztahy kolektivní povahy, které 

souvisejí s výkonem závislé práce. Jedná se o skupinu tzv. kolektivních pracovněprávních 

vztahů. Jsou to např. vzájemná jednání mezi odborovými organizacemi a organizacemi 

zaměstnavatelů 4. 

Co lze všechno považovat za pracovněprávní vztahy? Pracovněprávní vztahy jsou 

definované, jako vztahy upravené právem, které vznikají, mění se a zanikají na základě 

právních zkušeností. Co se považuje za pracovněprávní vztahy? Jedná se o pracovní 

poměr a právní vztahy založené dohodami konaných mimo pracovní poměr. Mezi 

rozhodné právní skutečnosti poté řadíme např. pracovní smlouvu, dohodu o pracovní 

činnosti nebo i výpověď apod 5. 

2.2.1 Závislá práce 

Závislou práci definuje zákoník práce jako práci, která je vykonávána ve vztahu 

nadřízenosti zaměstnavatele a podřízenosti zaměstnance. Platí také, že práce je 

uskutečňována pod jménem a podle pokynů zaměstnavatele. Důležité je, že zaměstnanec 

vykonává práci pro zaměstnavatele osobně. Závislá práce je realizována za mzdu, plat 

nebo odměnu za práci. Je vykonávaná na náklady a odpovědnost zaměstnavatele, 

v pracovní době na pracovišti nebo na jiném předem dohodnutém místě 6. O závislé práci 

lze uvažovat vždy, jsou-li při výkonu činnosti splněny současně všechny výše 

pojmenované znaky 7.  

 

 

 

                                                 
3 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce ze dne 1. 4. 2006, § 1 
4 BĚLINA, M. a kol. Pracovní právo. 6. vyd. Praha: C. H. Beck, 2014, s. 54. ISBN 978-80-7400-283-0. 
5 HŮRKA, Petr a kol. Pracovní právo v bodech s příklady. 4., aktualiz. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2014, 

s. 7. ISBN 978-80-7478-440-8. 
6 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce ze dne 1. 4. 2006, § 2 
7 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce ze dne 1. 4. 2006, § 3 
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Za závislou práci se také považuje výkon práce zprostředkovaný prostřednictvím 

agenturního zaměstnávání. Pokud činnost nemá charakter závislé práce, tedy nesplňuje 

výše uvedené charakteristiky, pak je možné tuto činnost provozovat jinak než vlastními 

zaměstnanci. Už nepůjde o vztahy pracovněprávní, ale o vztahy podle občanského 

zákoníku 8. 

2.2.2 Zaměstnavatel 

Zákoník práce přímo definuje, kdo je to zaměstnavatel. „Zaměstnavatel je osoba, pro 

kterou se fyzická osoba zavázala k výkonu závislé práce v základním pracovněprávním 

vztahu.“9 Zaměstnavatelem může být fyzická osoba nebo i právnická osoba. 

Zaměstnavatelem může být i stát. V tomto případě za stát vystupuje příslušná organizační 

složka 10. Zaměstnavatel v tomto vztahu vystupuje pod svým jménem a na svou 

odpovědnost. Zaměstnavateli plynou z toho postavení jak práva, tak i povinnosti 11. 

2.2.3 Zaměstnanec 

Podle zákoníku práce je zaměstnanec „fyzická osoba, která se zavázala k výkonu závislé 

práce v základním pracovněprávním vztahu“ 12. Zaměstnancem může být pouze fyzická 

osoba 13.  

Fyzická osoba musí být právně způsobilá, aby mohla uzavřít pracovněprávní vztah se 

zaměstnavatelem. Právní způsobilost se nabývá spolu se zletilostí. Zletilost se nabývá 

dovršením věku 18 let 14.  

                                                 
8 SCHMIED, Zdeněk. Zákoník práce 2016: se stručným souhrnným komentářem k jednotlivým oblastem 

právní úpravy, s některými nejnovějšími judikáty Ústavního soudu a Nejvyššího soudu. Olomouc: ANAG, 

2016, s. 10. Práce, mzdy, pojištění. ISBN 978-80-7263-987-8. 
9 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce ze dne 1. 4. 2006, § 7 
10 HŮRKA, P. a kol. Pracovní právo. 2. upr. vyd. . 2. upr. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš 

Čeněk, 2015, s. 67. Právnické učebnice. ISBN 978-80-7380-316-2. 
11 SCHMIED, Zdeněk. Zákoník práce 2016: se stručným souhrnným komentářem k jednotlivým oblastem 

právní úpravy, s některými nejnovějšími judikáty Ústavního soudu a Nejvyššího soudu. Olomouc: ANAG, 

2016, s. 14. Práce, mzdy, pojištění. ISBN 978-80-7263-987-8. 
12 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce ze dne 1. 4. 2006, § 6 
13 HŮRKA, P. a kol. Pracovní právo. 2. upr. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2015, 

s. 67. Právnické učebnice. ISBN 978-80-7380-316-2. 
14 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ze dne 1. 1. 2014, § 30 
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„Nezletilý, který dovršil patnácti let a ukončil povinnou školní docházku, se může zavázat 

k výkonu závislé práce podle jiného právního předpisu.“ 15 Obě podmínky musí být, ale 

splněny současně 16. 

2.3 Pracovní poměr 

Z předcházejí kapitoly jasně vyplývá, že „Pracovní poměr se zakládá pracovní smlouvou 

mezi zaměstnavatelem a zaměstnance.“ Na základě tohoto vztahu je vykonávána pro 

zaměstnavatele práce, za kterou zaměstnanec obdrží odměnu 17. Kapitola se zabývá 

vznikem a skončením pracovního poměru. 

2.3.1 Vznik pracovního poměru 

„Pracovní poměr se zakládá pracovní smlouvou mezi zaměstnavatelem  

a zaměstnancem“ 18, pokud zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce nestanovuje jinak. Ve 

stanovených případech vzniká pracovní poměr také jmenováním. Mezi základní znak 

pracovního poměru patří osobní a nezastupitelný výkon práce. Tato práce je konána 

v rámci dohodnutého druhu a místa výkonu podle pokynů zaměstnavatele za mzdu nebo 

plat 19. 

Kdy přesně vzniká pracovní poměr? Vzniká dnem, který byl sjednán v pracovní smlouvě 

jako den nástupu do práce. Nebo se také uvádí den, který byl uveden jako den jmenování 

na pracovní místo vedoucího zaměstnance 20. 

Na jak dlouho se sjednává pracovní poměr? Pracovní poměr se sjednává buď na dobu 

neurčitou nebo na dobu určitou. Jestliže nebyla sjednána výslovně doba trvání, tak se 

poměr sjednává na dobu neurčitou. Zákoník práce definuje podmínky pro sjednávání 

                                                 
15 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ze dne 1. 1. 2014, § 35 
16 SCHMIED, Zdeněk. Zákoník práce 2016: se stručným souhrnným komentářem k jednotlivým oblastem 

právní úpravy, s některými nejnovějšími judikáty Ústavního soudu a Nejvyššího soudu. Olomouc: ANAG, 

2016, s. 13. Práce, mzdy, pojištění. ISBN 978-80-7263-987-8. 
17 ANDRÁŠČÍKOVÁ, M., P. HLOUŠKOVÁ, E. HOFMANOVÁ, P. KNEBL, Z. SCHMIED, L. 

TOMANDLOVÁ a L. TRYLČ. Zákoník práce: prováděcí nařízení vlády a další související předpisy.  

10. vyd. Olomouc: ANAG, 2016, s. 73. ISBN 978-80-7263-992-2. 
18 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce ze dne 1. 4. 2006, § 33 
19 SCHMIED, Zdeněk. Zákoník práce 2016: se stručným souhrnným komentářem k jednotlivým oblastem 

právní úpravy, s některými nejnovějšími judikáty Ústavního soudu a Nejvyššího soudu. Olomouc: ANAG, 

2016, s. 24. Práce, mzdy, pojištění. ISBN 978-80-7263-987-8. 
20 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce ze dne 1. 4. 2006, § 36 
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pracovního poměru na dobu určitou. Doba trvání mezi stejnými smluvními stranami 

nesmí přesáhnout 3 roky podle § 39 odst. 2. Ode dne vzniku pracovního poměru na dobu 

určitou může být opakována nejvýše dvakrát. Jedná se o tzv. pravidlo 3 x 3 a dost 21. 

Pracovní smlouva 

Pracovní smlouva je dvoustranné právní jednání. Smlouva obsahuje souhlasný projev 

vůle budoucího zaměstnance a zaměstnavatele založit pracovní poměr. Většina 

pracovních poměrů vzniká na základě pracovní smlouvy. Ze zákona je důležité, že 

pracovní smlouva musí být uzavřena písemně 22.  

Pracovní smlouva je konstruována tak, že zaměstnavatel i zaměstnanec se zavazují 

ke splnění celé řady práv a povinností vyplývajících z předpisů. Základní povinnosti 

vyplývající z pracovního poměru jsou uvedeny v zákoníku práce v § 38 odst. 1. Nezbytně 

nutné je uzavřít pracovní smlouvu před nástupem zaměstnance do práce 23. 

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce definuje, jaké podstatné náležitosti pracovní 

smlouva musí obsahovat: 

• „druh práce, který má zaměstnanec pro zaměstnavatele vykonávat, 

• místo nebo místa výkonu práce, 

• den nástupu do práce.“ 24 

Druh práce, který byl sjednaný, vyžaduje zpravidla bližší popis pracovních úkolů pro 

jednotlivé zaměstnance, který se nazývá pracovní náplň. Tato pracovní náplň je závislá 

na sjednaném druhu práce25. Kromě těchto podstatných náležitostí, může pracovní 

smlouva obsahovat i další ujednání. Ta však už nejsou ze zákona povinná, tedy nejsou 

                                                 
21 SCHMIED, Zdeněk. Zákoník práce 2016: se stručným souhrnným komentářem k jednotlivým oblastem 

právní úpravy, s některými nejnovějšími judikáty Ústavního soudu a Nejvyššího soudu. Olomouc: ANAG, 

2016, s. 27. Práce, mzdy, pojištění. ISBN 978-80-7263-987-8. 
22SCHMIED, Zdeněk. Zákoník práce 2016: se stručným souhrnným komentářem k jednotlivým oblastem 

právní úpravy, s některými nejnovějšími judikáty Ústavního soudu a Nejvyššího soudu. Olomouc: ANAG, 

2016, s. 20. Práce, mzdy, pojištění. ISBN 978-80-7263-987-8. 
23 HŮRKA, P. a kol. Pracovní právo. 2. upr. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2015, 

s. 127. Právnické učebnice. ISBN 978-80-7380-316-2. 
24 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce ze dne 1. 4. 2006, § 34 
25 SCHMIED, Zdeněk. Zákoník práce 2016: se stručným souhrnným komentářem k jednotlivým oblastem 

právní úpravy, s některými nejnovějšími judikáty Ústavního soudu a Nejvyššího soudu. Olomouc: ANAG, 

2016, s. 25. Práce, mzdy, pojištění. ISBN 978-80-7263-987-8. 
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podmínkou platnosti pracovní smlouvy. Jedná se například o mzdu, zkušební dobu, dobu 

trvání pracovního poměru, kratší pracovní dobu nebo jinou úpravu pracovní doby 26. 

S pracovní smlouvou, tedy i se vznikem pracovního poměru, souvisí pojem zkušební 

doba. Zkušební doba se obvykle sjednává při nástupu nového zaměstnance. Slouží 

k ověření pracovních schopností zaměstnance ze strany zaměstnavatele a vhodnosti 

zvoleného pracovního místa ze strany nového zaměstnance 27. 

Zkušební doba může být sjednána v souvislosti s uzavřením pracovního poměru, tak  

i se jmenováním na pracovní místo vedoucího zaměstnance. Zkušební dobu je možno 

sjednat nejpozději v den, který byl sjednán jako den nástupu do práce. Popřípadě to může 

být den, který byl uveden jako den jmenování na pracovní místo vedoucího zaměstnance. 

Stejně jako pracovní smlouva, musí být zkušební doba sjednána písemně. Zároveň je 

důležité, že zkušební doba nesmí být sjednána delší, než je polovina sjednané doby trvání 

pracovního poměru a nesmí být dodatečně prodlužována 28. 

Podle § 35 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce nesmí být zkušební doba delší, než je 

doba, která je přehledně uvedena v následující tabulce č. 1.  

Tabulka č. 1: Zkušební doba 29 

Zkušební doba 

Zaměstnanec 3 měsíce po sobě jdoucí ode dne vzniku pracovního poměru 

Vedoucí zaměstnanec 
6 měsíců po sobě jdoucích 

ode dne vzniku pracovního poměru 

 

 

                                                 
26 STÝBLO, J. a kol. Personalistika. Meritum. 4. vydání. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2011, s. 182.  

ISBN 978-80-7357-627-1. 
27 HŮRKA, P. a kol. Pracovní právo. 2. upr. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2015, 

s. 135. Právnické učebnice. ISBN 978-80-7380-316-2. 
28 SCHMIED, Zdeněk. Zákoník práce 2016: se stručným souhrnným komentářem k jednotlivým oblastem 

právní úpravy, s některými nejnovějšími judikáty Ústavního soudu a Nejvyššího soudu. Olomouc: ANAG, 

2016, s. 27. Práce, mzdy, pojištění. ISBN 978-80-7263-987-8. 
29 Vlastní zpracování dle: Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce ze dne 1. 4. 2006, § 35 
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Jmenování 

Jmenování je jednostranné právní jednání. Tímto jednáním se zakládá pracovní poměr  

u vedoucích zaměstnanců ve veřejných službách, ve správě a ve státních podnicích. 

Formální náležitosti jmenování výslovně zákon nestanovuje 30.  Podmínkou platnosti 

tohoto právního jednání je souhlas zaměstnance. Jedná se o princip, podle něhož 

zaměstnanec nejprve vysloví souhlas s jmenováním a poté je jednostranně jmenován 31. 

2.3.2 Skončení pracovního poměru 

Skončení pracovního poměru lze provést pouze na základě zákonem definovaných 

způsobů. Pracovní poměr může být rozvázán na základě zákoníku práce, zejména podle  

§ 48 odst. 1 následovně:  

• „dohodou, 

• výpovědí, 

• okamžitým zrušením, 

• zrušením ve zkušební době“. 32 

Nejen výše uvedenými způsoby může skončit pracovní poměr. Podle § 48 odst. 2 

pracovní poměr na dobu určitou končí uplynutím předem sjednané doby. Zákoník práce 

§ 48 odst. 3 udává zvláštní úpravu skončení pracovního poměru pro cizince. Pracovní 

poměr podle § 48 odst. 4 zaniká smrtí zaměstnance 33. 

 

Dohoda 

Dohoda je jedním z nejčastějších způsobů skončení pracovního poměru v praxi. Jedná se  

o oboustranné právní jednání. Vzájemná akceptace dohody přepokládá souhlas obou 

účastníků pracovněprávních vztahů 34. Pokud se tedy dohodnou zaměstnanec  

a zaměstnavatel na rozvázání pracovního poměru, končí pracovní poměr sjednaným 

                                                 
30 STÝBLO, J. a kol. Personalistika. Meritum. 4. vydání. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2011, s. 186.  

ISBN 978-80-7357-627-1. 
31 HŮRKA, P. a kol. Pracovní právo. 2. upr. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2015, 

s. 131. Právnické učebnice. ISBN 978-80-7380-316-2. 
32 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce ze dne 1. 4. 2006, § 48  
33 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce ze dne 1. 4. 2006, § 48 
34 HŮRKA, P. a kol. Pracovní právo. 2. upr. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2015, 

s. 177. Právnické učebnice. ISBN 978-80-7380-316-2. 
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dnem. V zákoně je zakotveno, že dohoda o skončení pracovního poměru musí být 

v písemné formě 35. 

Výhoda vzájemná dohody je v tom, že lze uplatnit pravidlo smluvní volnosti. Dohoda se 

tedy může uzavřít kdykoliv, za jakýchkoliv podmínek a s jakýmikoliv nároky. Nároky 

a podmínky se musí dodržet v takové míře, aby nepoškozovaly zaměstnance a jejich 

práva 36. 

 

Výpověď 

Výpověď se řadí mezi jednostranné právní jednání. Skončení pracovního poměru nastává 

tehdy, když uplyne výpovědní doba. Při tomto způsobu skončení pracovního poměru je 

velice důležité rozlišovat, která smluvní strana podává výpověď. Zákoník práce přímo  

v § 52 udává důvody, při kterých zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď. 

Skončení pracovního poměru formou výpovědi ze strany zaměstnavatele nelze z jiného 

než zákonem stanoveného důvodu. Na druhou stranu zaměstnanec může dát výpověď 

zaměstnavateli z jakéhokoli důvodu, nebo důvod nemusí uvádět. Ze zákona musí být 

výpověď v písemné formě 37. 

S výpovědí souvisí i její výpovědní doba. Obě smluvní strany jsou vázány ze zákona 

k dodržení výpovědní doby. Podle § 51 je výpovědní doba shodná, jak pro zaměstnance, 

tak i pro zaměstnavatele. Výpovědní doba je dvouměsíční. Tuto délku výpovědní doby 

přímo zákoník práce určuje jako minimální hranici. Maximální hranice výpovědní doby 

není zákonem stanovena. Obě smluvní strany mají možnost si dohodnout libovolnou 

délku výpovědní doby nad rámec stanovené zákonem 38.  

Nabízí se otázka, kdy začíná a končí výpovědní doba? „Výpovědní doba začíná prvním 

dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi a končí uplynutím 

posledního dne příslušného kalendářního měsíce“. 39 

                                                 
35 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce ze dne 1. 4. 2006, § 49 
36 NEŠČÁKOVÁ, Libuše. Jak skončit pracovní poměr: z pohledu zaměstnavatele a zaměstnance.  

Praha: Grada, 2013, s. 23. Právo pro praxi. ISBN 978-80-247-4038-6. 
37 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce ze dne 1. 4. 2006, § 50 
38 NEŠČÁKOVÁ, Libuše. Jak skončit pracovní poměr: z pohledu zaměstnavatele a zaměstnance.  

Praha: Grada, 2013, s. 69. Právo pro praxi. ISBN 978-80-247-4038-6. 
39 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce ze dne 1. 4. 2006, § 51 
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Okamžité zrušení pracovního poměru 

Okamžité zrušení pracovního poměru se také řadí mezi jednostranné právní jednání, které 

může být jak ze strany zaměstnance, tak i ze strany zaměstnavatele 40.  

K okamžitému zrušení pracovní poměru ze strany zaměstnance dochází ze dvou důvodů 

uvedených v § 56 zákoníku práce. Zaměstnanec může zrušit pracovní poměr pouze  

v případech, kdy zaměstnavatel porušil své základní povinnosti. Jedná se například  

o přidělení nevhodné práce nebo neplacení odměny za práci zaměstnanci 41. 

Prvním důvodem okamžitého zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnance je 

lékařský posudek, který vyjádřil stanovisko, že zaměstnanec nemůže dále vykonávat 

práci bez vážného ohrožení zdraví. Současně zaměstnanci zaměstnavatel neumožnil 

výkon jiné vhodné práce v době 15 dnů od předložení tohoto posudku. Druhým důvodem 

okamžitého zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnance je nevyplacení mzdy nebo 

náhrady mzdy zaměstnavatelem, a to ani do 15 dnů ode dne její splatnosti 42. 

K okamžitému zrušení ze strany zaměstnavatele také dochází pouze ze dvou důvodů 

uvedených v § 55 zákoníku práce. Jedná se o tyto důvody:  

• byl-li zaměstnanec pravomocně odsouzen,  

• porušení povinností zvlášť hrubým způsobem 43. 

Pokud byl zaměstnanec pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin, musí nastat další 

upřesňující podmínky. Tyto podmínky definuje zákoník práce v § 55 odst. 1 a). 

 

Zrušení ve zkušební době 

Dle zákoníku práce v rámci zkušební doby mohou pracovní poměr zrušit oba účastníci 

pracovněprávních vztahů, tedy zaměstnavatel nebo zaměstnanec 44. Zrušení může nastat 

kdykoliv, z jakéhokoliv důvodu, tak i bez uvedení důvodu. Zrušení pracovního poměru 

                                                 
40 HŮRKA, P. a kol. Pracovní právo. 2. upr. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2015, 

s. 188. Právnické učebnice. ISBN 978-80-7380-316-2. 
41 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce ze dne 1. 4. 2006, § 56 
42 HŮRKA, P. a kol. Pracovní právo. 2. upr. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2015, 

s. 189. Právnické učebnice. ISBN 978-80-7380-316-2. 
43 NEŠČÁKOVÁ, Libuše. Jak skončit pracovní poměr: z pohledu zaměstnavatele a zaměstnance.  

Praha: Grada, 2013, s. 77. Právo pro praxi. ISBN 978-80-247-4038-6. 
44 HŮRKA, P. a kol. Pracovní právo. 2. upr. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2015, 

s. 189. Právnické učebnice. ISBN 978-80-7380-316-2. 



24 

 

ve zkušební době musí mít písemnou formu, jinak je neplatné. Pracovní poměr je ukončen 

nejdříve ke dni doručení písemnosti druhé straně, pokud v ní není uveden jiný den 45. 

 

Odstupné 

Odstupné upravuje ustanovení § 67 zákoníku práce, kdy představuje finanční kompenzaci 

poskytovanou zaměstnanci při skončení jeho pracovního poměru. Odstupné je také jeden 

z hlavních způsobů ochrany zaměstnance při rozvázání pracovního poměru 46. 

Odstupné náleží tedy zaměstnanci při skončení pracovního poměru formou výpovědi ze 

strany zaměstnavatele nebo dohody. Zákoník práce jednoznačně stanovuje důvody, za 

kterých musí zaměstnavatel vyplatit zaměstnanci odstupné. Jedná se o důvody uvedené  

v § 52 písm. a) až c). Zákoník práce upravil nárok zaměstnance na výši odstupného podle 

doby, kterou u zaměstnavatele odpracoval 47. 

Tabulka č. 2: Výše odstupného podle délky pracovního poměru u zaměstnavatele 48 

Délka pracovního poměru Výše odstupného 

méně než 1 rok jednonásobek průměrného výdělku 

alespoň 1 rok a méně než 2 roky dvojnásobek průměrného výdělku 

alespoň 3 roky trojnásobek průměrného výdělku 

V tabulce č. 2 je uvedená výše odstupného podle délky pracovního poměru  

u zaměstnavatele. Průměrným výdělkem se rozumí průměrný měsíční výdělek. Při 

stanovení nároku na odstupné se sčítá předchozí pracovní poměr u téhož zaměstnavatele, 

není-li doba od skončení do vzniku dalšího pracovního poměru delší než 6 měsíců 49. 

                                                 
45 NEŠČÁKOVÁ, Libuše. Jak skončit pracovní poměr: z pohledu zaměstnavatele a zaměstnance.  

Praha: Grada, 2013, s. 37. Právo pro praxi. ISBN 978-80-247-4038-6. 
46 HŮRKA, P. a kol. Pracovní právo. 2. upr. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2015, 

s. 193. Právnické učebnice. ISBN 978-80-7380-316-2. 
47 NEŠČÁKOVÁ, Libuše. Jak skončit pracovní poměr: z pohledu zaměstnavatele a zaměstnance.  

Praha: Grada, 2013, s. 95. Právo pro praxi. ISBN 978-80-247-4038-6. 
48 Vlastní zpracování dle: Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce ze dne 1. 4. 2006, § 67 
49 NEŠČÁKOVÁ, Libuše. Jak skončit pracovní poměr: z pohledu zaměstnavatele a zaměstnance.  

Praha: Grada, 2013, s. 95. Právo pro praxi. ISBN 978-80-247-4038-6. 
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2.4 Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr 

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr jsou výhodné pro zaměstnavatele, 

jde-li o činnosti malého rozsahu, které vykazují znaky závislé práce. 

Jedná se o dohody:  

a) dohoda o provedení práce, 

b) dohoda o pracovní činnosti 50. 

2.4.1 Dohoda o provedení práce 

Dohoda o provedení práce se uzavírá na vykonání individuálně určeného úkolu. Časový 

rozsah je omezen na 300 hodin za kalendářní rok. Do rozsahu práce se také počítá doba 

práce konaná zaměstnancem u stejného zaměstnavatele na základě jiné dohody  

o provedení práce za stejný kalendářní rok 51. Dohoda o provedení práce končí většinou 

splněním předem sjednaného úkolu nebo případně dohodou obou účastníků 

pracovněprávních vztahů 52. 

2.4.2 Dohoda o pracovní činnosti 

Dohoda o pracovní činnosti je nástrojem k zajištění opakujících se činností. 

Zaměstnavatel může uzavřít s fyzickou osobou dohodu o pracovní činnosti, i když rozsah 

práce nebude přesahovat ve stejném kalendářním roce 300 hodin 53. Zaměstnanec může 

vykonávat práci v rozsahu poloviny stanovené týdenní pracovní doby. Polovina týdenní 

pracovní doby představuje 20 hodin týdně. V této dohodě musí být uvedeny práce, na 

které se dohoda sjednává, jejich rozsah a doba, na kterou uzavírá. Dohoda končí 

uplynutím doby, na kterou byla sjednána 54. 

                                                 
50 STÝBLO, J. a kol. Personalistika. Meritum. 4. vydání. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2011, s. 189.  

ISBN 978-80-7357-627-1. 
51 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce ze dne 1. 4. 2006, § 75 
52 HŮRKA, P. a kol. Pracovní právo. 2. upr. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2015, 

s. 426. Právnické učebnice. ISBN 978-80-7380-316-2. 
53 NEŠČÁKOVÁ, L. Zákoník práce 2014 v praxi: komplexní průvodce s řešením problémů. 4. vyd. Praha: 

Grada, 2014, s. 114. ISBN 978-80-2475-124-5. 
54 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce ze dne 1. 4. 2006, § 76  
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2.4.3 Skončení dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr 

Právní vztah založený na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr je 

možné zrušit: 

a) dohodou smluvních stran ke sjednanému dni, 

b) okamžitým zrušením,  

c) výpovědí danou z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu. 

Výpovědní doba u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr je patnáctidenní  

a začíná běžet dnem, v němž byla podaná výpověď doručena druhé straně 55. 

Výpovědní doba u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr se liší od pracovního 

poměru, proto se nabízí následující otázka. Jsou ještě nějaké základní rozdíly mezi 

dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr oproti pracovní smlouvě  

a popřípadě jaké? První rozdíl se týká dovolené, která se u dohod neproplácí. Dále se 

nevyplácí odstupné, cestovní náhrady nebo nárok na příplatek 56.  

2.5 Agenturní zaměstnávání 

Agenturní zaměstnávání je upraveno zákoníkem práce od § 307a po § 309. Agenturní 

zaměstnávání je jednou z flexibilních forem, kterou využívají zaměstnavatelé, kteří 

potřebují operativně zvýšit nebo naopak snížit počet zaměstnanců. Zaměstnavatelům 

nevznikají vedlejší výdaje. Vedlejšími výdaji se rozumí např. mzdové náklady na 

zaměstnance po výpovědní dobu, placení odstupného z důvodu výpovědi zaměstnance 

pro nadbytečnost aj 57. 

2.5.1 Agentura práce 

Smyslem agentury práce je zprostředkování zaměstnání podle zákona č. 435/2004 Sb.,  

o zaměstnanosti. V této právní úpravě jsou podmínky pro fyzické nebo právnické osoby, 

jak se mohou stát agenturou práce. Povolení ke zprostředkování zaměstnání uděluje na 

základě žádosti Generální ředitelství Úřadu práce. Od 29. července 2017 nabyla účinnosti 

                                                 
55 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce ze dne 1. 4. 2006, § 77 
56 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce ze dne 1. 4. 2006, § 77 
57 DOUŠOVÁ, Jana. Agenturní zaměstnávání. Portál.pohoda.cz [online]. 5. 9. 2014 [cit. 2017-11-10]. 

Dostupné z: https://portal.pohoda.cz/dane-ucetnictvi-mzdy/mzdy-a-prace/agenturni-zamestnavani/ 
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novela zákona o zaměstnanosti, která se týká pracovních agentur 58. Rozsah agenturního 

zaměstnávání je omezen kolektivní smlouvou uzavřenou u uživatele 59. 

2.5.2 Vztahy mezi subjekty agenturního zaměstnávání 

Při agenturním zaměstnávání vznikají právní vztahy mezi třemi subjekty, kterými jsou:  

• zaměstnanec, 

• agentura práce (zaměstnavatel), 

• uživatel (reálný zaměstnavatel) 60. 

 

 

Obrázek č. 1: Grafické znázornění vztahů při agenturním zaměstnávání 61 

Vzájemný vztah mezi agenturou práce a uživatelem je uzavřen na základě dohody  

o dočasném přidělení. Agentura práce přiděluje zaměstnance k dočasnému výkonu práce 

u uživatele na základě písemného pokynu 62. 

„Agentura práce a uživatel jsou povinni zabezpečit, aby pracovní a mzdové podmínky 

dočasně přiděleného zaměstnance nebyly horší, než jsou nebo by byly podmínky 

                                                 
58 Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti ze dne 1. 10. 2004, § 58-66 
59 Kolektivní smlouva 2017. Boskovice: Minerva Boskovice, 2017. 
60 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce ze dne 1. 4. 2006, § 307a 
61 ŠUBRT, B. a kol. Abeceda mzdové účetní 2015. 25. aktualizované a doplněné vydání. Olomouc: ANAG, 

2015, s. 62. Práce, mzdy, pojištění. ISBN 978-80-7263-922-9. 
62 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce ze dne 1. 4. 2006.§ 308 odst. 1, § 309 odst. 2 
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srovnatelného zaměstnance.“ 63 Agentura práce je povinna zajistit rovné zacházení 

s dočasně přiděleným zaměstnancem. Dočasný zaměstnanec má právo domáhat se 

uspokojení svých práv u agentury práce 64. 

2.5.3 Přínosy a negativa agenturního zaměstnávání 

Přínosem z pohledu uživatele je pružnost v podobě okamžitého získání nebo ztráty 

zaměstnanců. Další výhoda pro uživatele je, že nemusí platit zaměstnanci agentury práce 

mzdu po výpovědní dobu či odstupné za skončení pracovního poměru. Tyto ušetřené 

náklady za agenturního zaměstnance se samozřejmě promítnou u uživatele 65. 

Co se považuje za negativum agenturního zaměstnávání? Jedná se určitě o provizi, která 

je vyplácena agentuře práce. Veškeré provize, prostředky na mzdy, prostředky na sociální 

a zdravotní pojištění vstupují uživateli do nákladů. Nejedná se o mzdové náklady, ale  

o náklady za provedené služby, které poskytuje agentura práce uživateli 66. 

Přínosem pro agenturní zaměstnance je možnost získat pracovní smlouvu u uživatele, 

která mu zajistí pocit jistoty oproti agenturnímu zaměstnání 67. 

2.6 Vybrané ekonomické ukazatele zaměstnavatele 

Část vybraných ekonomických ukazatelů zaměstnavatele se týká nákladů a jejich 

členěním. Jedná se o osobní a mzdové náklady. Dále se kapitola věnuje produktivitě 

práce, kde jsou uvedeny dva základní ukazatele, kterými jsou mzdová produktivita  

a produktivita práce. Poslední podkapitola se zabývá ekonomickými plány 

z krátkodobého hlediska, kterými jsou rozpočty. Bakalářská práce je zaměřena především 

na rozpočet mezd, který se řadí pod podpůrné rozpočty vyvolané výrobou. 

                                                 
63 HŮRKA, P., K. ELIÁŠ, J. MORÁVEK a kol. Zákoník práce a související ustanovení občanského 

zákoníku s podrobným komentářem k 1. 1. 2014. 3. vyd. Olomouc: ANAG, 2014, s. 619.  

ISBN 978-80-7263-857-4. 
64 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce ze dne 1. 4. 2006., § 309 odst. 5 
65 DOUŠOVÁ, Jana. Agenturní zaměstnávání. Portál.pohoda.cz [online]. 5. 9. 2014 [cit. 2017-11-10]. 

Dostupné z: https://portal.pohoda.cz/dane-ucetnictvi-mzdy/mzdy-a-prace/agenturni-zamestnavani/ 
66 DOUŠOVÁ, Jana. Agenturní zaměstnávání. Portál.pohoda.cz [online]. 5. 9. 2014 [cit. 2017-11-10]. 

Dostupné z: https://portal.pohoda.cz/dane-ucetnictvi-mzdy/mzdy-a-prace/agenturni-zamestnavani/ 
67 DOUŠOVÁ, Jana. Agenturní zaměstnávání. Portál.pohoda.cz [online]. 5. 9. 2014 [cit. 2017-11-10]. 

Dostupné z: https://portal.pohoda.cz/dane-ucetnictvi-mzdy/mzdy-a-prace/agenturni-zamestnavani/ 
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2.6.1 Náklady a jejich členění 

Náklady patří, současně s výnosy a výsledkem hospodaření, k nejdůležitějším 

charakteristikám hospodaření každého zaměstnavatele. Správné pochopení nákladů má 

mimořádný význam pro zaměstnavatele. Nabízí se základní otázka. Jak jsou definované 

náklady? Náklady vyjadřují účelově zaměřenou spotřebu vstupních faktorů 

zaměstnavatele v peněžních jednotkách za určité období. Jedná se o opotřebování 

předmětů dlouhodobého majetku, spotřebu zásob, vynaložení určitého množství práce, 

cizí výkony 68. 

Nejčastěji používaným členěním nákladů je druhové členění, které vychází z klasifikace 

nákladů tak, jak je prováděna v rámci finančního účetnictví. Jedná se  

o rozdělení nákladů, které odpovídá finančnímu pojetí nákladů. V zásadě jde o několik 

nákladových druhů, které jsou téměř u každého podnikatele. Mezi nákladové druhy tedy 

patří:  

• spotřeba materiálu a energie, externích služeb,  

• osobní náklady,  

• odpisy hmotného a nehmotného investičního majetku,  

• spotřeba použití externích prací a služeb,  

• finanční náklady 69. 

 

Osobní náklady 

Mezi nejvýznamnější náklady, které vznikají zaměstnavateli, patří osobní náklady, které 

spadají pod provozní náklady zaměstnavatele. Provozní náklady jsou náklady, které 

souvisejí s běžnou činností zaměstnavatele 70. Podle členění nákladů dle závislosti na 

změnách objemu výroby řadíme osobní náklady mezi variabilní náklady. Variabilní 

                                                 
68 MARTINOVIČOVÁ, Dana. Základy ekonomiky podniku. Praha: Alfa Publishing, 2006, s. 64. Ekonomie 

studium. ISBN 80-86851-50-8. 
69 POPESKO, B. a Š. PAPADAKI. Moderní metody řízení nákladů: jak dosáhnout efektivního vynakládání 

nákladů a jejich snížení. 2., aktualizované a rozšířené vydání. Praha: Grada Publishing, 2016, s. 32.  

ISBN 978-80-247-5773-5. 
70 KOCMANOVÁ, Alena. Ekonomické řízení podniku. Praha: Linde Praha, 2013, s. 50. Monografie 

(Linde). ISBN 978-80-7201-932-8. 
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náklady jsou závislé na objemu výkonů. Vznikají v souvislosti s dělitelnými 

ekonomickými zdroji 71. 

Hned na začátku je také důležité rozlišit dvě významné skupiny těchto nákladů, které mají 

zcela odlišné chování k podnikovým výkonům a ziskovosti. Jedná se o:  

• přímé osobní náklady,  

• nepřímé osobní náklady 72. 

Přímé osobní náklady se týkají mezd zaměstnanců, kteří se přímo podílí na výrobě nebo 

realizaci podnikových výkonů. U výrobní společnosti se bude jednat o výrobní dělníky. 

Nepřímé osobní náklady představují náklady na administrativní a technicko-hospodářské 

zaměstnance, kteří se nepodílí přímo na realizaci výkonu, ale zajišťují činnosti nezbytné 

pro chod společnosti jako celku 73. 

Vyhláška č. 500/2002 Sb., prováděcí vyhláška k podvojnému účetnictví stanovuje, co 

obsahují osobní náklady:  

• mzdové náklady, 

• příjmy společníků obchodní korporace ze závislé činnosti,  

• odměny členům orgánů obchodní korporace,  

• náklady na sociální zabezpečení,  

• zdravotní pojištění zákonné i ostatní,  

• sociální náklady zákonné i ostatní 74. 

 

 

 

 

                                                 
71 MARTINOVIČOVÁ, Dana. Základy ekonomiky podniku. Praha: Alfa Publishing, 2006, s. 74. Ekonomie 

studium. ISBN 80-86851-50-8. 
72 POPESKO, B. a Š. PAPADAKI. Moderní metody řízení nákladů: jak dosáhnout efektivního vynakládání 

nákladů a jejich snížení. 2., aktualizované a rozšířené vydání. Praha: Grada Publishing, 2016, s. 21.  

ISBN 978-80-247-5773-5. 
73 POPESKO, B. a Š. PAPADAKI. Moderní metody řízení nákladů: jak dosáhnout efektivního vynakládání 

nákladů a jejich snížení. 2., aktualizované a rozšířené vydání. Praha: Grada Publishing, 2016, s. 22.  

ISBN 978-80-247-5773-5. 
74 Vyhláška č. 500/2002 Sb., prováděcí vyhláška k podvojnému účetnictví pro podnikatele ze dne  

1. 1. 2003., § 24 
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Mzdové náklady 

Jsou mzdové náklady stejné, jako osobní náklady? Odpověď na otázku zní ne, nejsou. 

„Mzdové náklady obsahují náklady na veškeré požitky zaměstnanců ze závislé činnosti  

a náhrady ze mzdy za dočasnou pracovní neschopnost.“ 75 Mzdové náklady jsou jednou 

z položek osobních nákladů. 

2.6.2 Produktivita práce 

Produktivita práce je důležitá pro každého zaměstnavatele. Ekonom využívá 

z personálního řízení informace o celkových osobních nákladech a jejich vývoji. 

Vyhodnocuje produktivitu práce, její vývoj a směr tak, aby byla v souladu se strategií 

zaměstnavatele. Růst produktivity práce je považován za klíčový faktor pro 

zaměstnavatele 76. 

Vývoj produktivity práce je možné sledovat prostřednictvím ukazatelů. Jedná se  

o ukazatele mzdové produktivity a produktivity práce. 

 

Mzdová produktivita 

𝑀𝑧𝑑𝑜𝑣á 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎 =  
𝑃ř𝑖𝑑𝑎𝑛á ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎

𝑀𝑧𝑑𝑜𝑣é 𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑦
 

Co vyjadřuje ukazatel mzdová produktivita? Mzdová produktivita vyjadřuje, jaká část 

výnosů připadá na 1 Kč mezd. Očekává se, že výsledné hodnoty by měly v čase 

vzrůstat 77. 

 

Produktivita práce 

Ukazatel patří mezi novější a poslední dobou je velmi často zmiňován. Zachycuje 

výkonnost zaměstnavatele ve vztahu k nákladům na mzdy zaměstnanců. Vyjadřuje, jaká 

část výnosů připadá na 1 zaměstnance. Produktivit práce by měla dosahovat alespoň 

                                                 
75 Vyhláška č. 410/2009 Sb., vyhláška k provedení zákona o účetnictví ze dne 1. 1. 2010, § 33 odst. 2 a) 
76 KOCMANOVÁ, Alena. Ekonomické řízení podniku. Praha: Linde Praha, 2013, s. 273. Monografie 

(Linde). ISBN 978-80-7201-932-8. 
77 KOCMANOVÁ, Alena. Ekonomické řízení podniku. Praha: Linde Praha, 2013, s. 274. Monografie 

(Linde). ISBN 978-80-7201-932-8. 
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hodnot oborového průměru. Jestliže je tento ukazatel nižší než oborový průměr, měl by 

managment přikročit k analýze a rozboru pracovních podmínek a samotného pracovního 

postupu78. 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎 𝑝𝑟á𝑐𝑒 =  
𝑃ř𝑖𝑑𝑎𝑛á ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎

𝑃𝑜č𝑒𝑡 𝑧𝑎𝑚ě𝑠𝑡𝑛𝑎𝑛𝑐ů
 

2.6.3 Rozpočty 

Rozpočet znamená stanovení, propočet nebo předpoklad budoucí výše ekonomické 

veličiny v určité struktuře na určité období. Rozeznáváme rozpočty krátkodobé, nebo 

dlouhodobé. Krátkodobé jsou sestavovány na kratší období, než je jeden rok. Dlouhodobé 

rozpočty jsou sestavovány na různě dlouhá období 79. 

Krátkodobé rozpočty se vztahují ke krátkodobému finančnímu plánu a lze je rozdělit na:  

• vnitropodnikové,  

• podnikové. 

Vnitropodnikové rozpočty jsou sestavovány za účelem řízení vnitropodnikových útvarů 

nebo dílčích činností. Mezi vnitropodnikové rozpočty se mohou řadit:  

• plán prodeje – limitován výrobní kapacitou, podklad pro další rozpočty, 

• podpůrné rozpočty vyvolané výrobou – například rozpočet materiálu nebo mezd,  

• plán výroby – limitován stavem zásob,  

• rozpočty tokových veličin – rozpočty nákladů a výnosů společnosti podle 

jednotlivých středisek 80. 

2.7 Odměňování za vykonanou práci 

Mzda je odměna za práci v pracovním poměru. Mzda je poskytována zaměstnanci za 

práci podle její složitosti, odpovědnosti, namáhavosti nebo podle obtížnosti pracovních 

podmínek. Mzda má obvykle povahu peněžitého plnění. Mzda se sjednává v kolektivní 

                                                 
78 KOCMANOVÁ, Alena. Ekonomické řízení podniku. Praha: Linde Praha, 2013, s. 274. Monografie 

(Linde). ISBN 978-80-7201-932-8. 
79 KOCMANOVÁ, Alena. Ekonomické řízení podniku. Praha: Linde Praha, 2013, s. 244. Monografie 

(Linde). ISBN 978-80-7201-932-8. 
80 KOCMANOVÁ, Alena. Ekonomické řízení podniku. Praha: Linde Praha, 2013, s. 244. Monografie 

(Linde). ISBN 978-80-7201-932-8. 
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smlouvě, pracovní smlouvě nebo jiné individuální smlouvě. Mzdu může zaměstnavatel 

stanovit i vnitřním předpisem. Mzda musí být sjednána písemně před výkonem práce, za 

kterou přísluší 81. V tabulce 3 je znázorněn přehledně obecný výpočet mzdy zaměstnance. 

Tabulka č. 3: Výpočet čisté mzdy zaměstnance 82 

Hrubá mzda zaměstnance 

+ sociální pojištění za zaměstnavatele (25 %) 

+ zdravotní pojištění za zaměstnavatele (9 %) 

Superhrubá mzda (zaokrouhlená na celé stokoruny na horu) 

Superhrubá mzda * 0,15 

- slevy na dani 

Záloha na daň 

Hrubá mzda zaměstnance 

- sociální pojištění za zaměstnance (6,5 %) 

- zdravotní pojištění za zaměstnance (4,5 %) 

- záloha na daň 

Čistá mzda zaměstnance 

Výpočet čisté mzdy jsem rozdělila na následující kroky.  

1. Výpočet začínáme od hrubé mzdy. Hrubá mzda představuje všechny složky, 

které náleží zaměstnanci za příslušný měsíc. Jedná se o základní mzdu, příplatky, 

odměny a náhrady 83. 

2. Další krok spočívá v připočtení 9 % zdravotního a 25 % sociálního pojištění 

k hrubé mzdě. Toto zdravotní a sociální pojištění odvádí za zaměstnance 

zaměstnavatel. V praxi se používá termín superhrubá mzda, která představuje 

zvýšení hrubé mzdy o pojistné placené zaměstnavatelem. Z této částky se 

následně počítá samotná daň 84.  

                                                 
81 ŠUBRT, B. a kol. Abeceda mzdové účetní 2015. 25. aktualizované a doplněné vydání. Olomouc: ANAG, 

2015, s. 94. Práce, mzdy, pojištění. ISBN 978-80-7263-922-9. 
82 Vlastní zpracování dle: VÝPOČET. Popis výpočtu čisté mzdy. Výpočet.cz [online]. [cit. 2017-12-09]. 

Dostupné z: https://www.vypocet.cz/popis-vypoctu-ciste-mzdy 
83 VÝPOČET. Popis výpočtu čisté mzdy. Výpočet.cz [online]. [cit. 2017-12-09]. Dostupné z: 

https://www.vypocet.cz/popis-vypoctu-ciste-mzdy 
84 VÝPOČET. Popis výpočtu čisté mzdy. Výpočet.cz [online]. [cit. 2017-12-09]. Dostupné z: 

https://www.vypocet.cz/popis-vypoctu-ciste-mzdy 
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3. Z toho základu daně vypočítáme 15 % daň z příjmu, kterou zaokrouhlíme na celé 

koruny nahoru. Tato částka je měsíční záloha na daň z příjmů fyzické osoby ze 

závislé činnosti před odečtením daňových slev. Po uplatnění slev získáváme 

zálohu na daň, kterou odvádí zaměstnavatel za zaměstnance finančnímu úřadu 85. 

4. Následně se vypočte sociální (6,5 %) a zdravotní pojištění (4,5 %), které platí 

zaměstnanec ze mzdy 86. 

5. Posledním krokem je výpočet čisté mzdy. Hrubou mzdu snížíme o zálohu na daň 

po odečtení slev a dále také odečteme sociální a zdravotní pojištění 

zaměstnance 87.  

Jak je to u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr? Za práci na základě dohody 

o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti nepřísluší zaměstnanci mzda, ale 

odměna. Odměňování zaměstnanců, kteří pracují na základě dohod o pracích konaných 

mimo pracovní poměr, se neřídí zákonnými pravidly o mzdě. Zákoník práce nestanovuje 

ani žádnou maximální výši odměny 88. 

U dohody o pracovní činnosti záleží, jestli odměna za vykonanou práci přesáhne 2 500 Kč 

za měsíc. Pokud výdělek nepřesáhne tuto hranici, tak zaměstnavatel ani zaměstnanec 

neplatí sociální a zdravotní pojištění. V případě, že zaměstnanec nepodepíše prohlášení 

k dani u zaměstnavatele je jeho příjem zdaňován srážkovou daní 15 % a nemá nárok na 

měsíční slevu na dani. Jestliže měsíční odměna za vykonanou práci přesáhne 2 500 Kč, 

tak je výpočet stejný jako u klasického pracovního poměru. Zaměstnanec kromě daně 

odvádí pojistné na sociální i zdravotní pojištění 89.  

Dohoda o provedení práce je atraktivnější z pohledu studenta, tak i zaměstnavatele. Jedná 

se o vyhnutí povinnosti odvádět z výdělku do 10 000 Kč sociální a zdravotní pojištění 90. 

                                                 
85 VÝPOČET. Popis výpočtu čisté mzdy. Výpočet.cz [online]. [cit. 2017-12-09]. Dostupné z: 

https://www.vypocet.cz/popis-vypoctu-ciste-mzdy 
86 VÝPOČET. Popis výpočtu čisté mzdy. Výpočet.cz [online]. [cit. 2017-12-09]. Dostupné z: 

https://www.vypocet.cz/popis-vypoctu-ciste-mzdy 
87 VÝPOČET. Popis výpočtu čisté mzdy. Výpočet.cz [online]. [cit. 2017-12-09]. Dostupné z: 

https://www.vypocet.cz/popis-vypoctu-ciste-mzdy 
88 ŠUBRT, B. a kol. Abeceda mzdové účetní 2015. 25. aktualizované a doplněné vydání. Olomouc: ANAG, 

2015, s. 109. Práce, mzdy, pojištění. ISBN 978-80-7263-922-9. 
89 Dohoda o pracovní činnosti. Studentskéfinance.cz [online]. Studentské finance, ©2016 [cit. 2018-03-20]. 

Dostupné z: https://student.finance.cz/prace-dane/zamestnani/dpc/ 
90 Dohoda o provedení práce. Studentskéfinance.cz [online]. Studentské finance, ©2016 [cit. 2018-03-20]. 

Dostupné z: https://student.finance.cz/prace-dane/zamestnani/dpp/ 
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Tabulka č. 4 srovnává dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr z pohledu daně 

z příjmu a povinnosti odvádět sociální a zdravotní pojištění. 

Tabulka č. 4: Srovnání dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti 91 

 
Dohoda o provedení práce Dohoda o pracovní činnosti 

Daň z příjmu 15 % 15 % 

Zdravotní pojištění od 10 001 Kč/měsíčně od 2 500 Kč/měsíčně 

Sociální pojištění od 10 001 Kč/měsíčně od 2 500 Kč/měsíčně 

2.8 Aktivní politika zaměstnanosti 

Aktivní politika zaměstnanosti představuje souhrn opatření, která směřují k zajištění 

maximálně možné úrovně zaměstnanosti. Aktivní politiku zaměstnanosti má na starosti 

Ministerstvo práce a sociálních věcí a úřady práce ve spolupráci s dalšími subjekty. 

Z čeho je tato politika financována? Peněžní prostředky plynou ze státního rozpočtu  

a Evropského sociálního fondu. Hospodaření s těmito peněžními prostředky se řídí 

zákonem o zaměstnanosti č. 435/ 2004 Sb.  Všechny informace o poskytnutých 

prostředcích ze státního rozpočtu v rámci aktivní politiky zaměstnanosti jsou veřejně 

dostupné na portálu Ministerstva práce a sociálních věcí. Finanční příspěvek se může 

poskytnout pouze zaměstnavateli, který má sídlo v České republice 92. 

Nástroje, kterými je realizována aktivní politika zaměstnanosti jsou zejména:  

• rekvalifikace uchazečů a zájemců o zaměstnání,  

• investiční pobídky, 

• veřejně prospěšné práce,  

• společensky účelná pracovní místa,  

• příspěvek na zapracování,  

• příspěvek při přechodu na nový podnikatelský program 93. 

                                                 
91 Vlastní zpracování dle: Dohoda o provedení práce. Studentskéfinance.cz [online]. Studentské finance, 

©2016 [cit. 2018-03-20]. Dostupné z: https://student.finance.cz/prace-dane/zamestnani/dpp/ 
92 ŠUBRT, B. a kol. Abeceda mzdové účetní 2015. 25. aktualizované a doplněné vydání. Olomouc: ANAG, 

2015, s. 181. Práce, mzdy, pojištění. ISBN 978-80-7263-922-9. 
93 ŠUBRT, B. a kol. Abeceda mzdové účetní 2015. 25. aktualizované a doplněné vydání. Olomouc: ANAG, 

2015, s. 181-184. Práce, mzdy, pojištění. ISBN 978-80-7263-922-9. 
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2.8.1 Společensky účelná pracovní místa 

Pro účely bakalářské práce jsem si vybrala společensky účelná pracovní místa, protože 

bych chtěla tento nástroj aktivní politiky zaměstnanosti využít v návrzích pro 

zaměstnavatele. Jedná se o pracovní místa, která jsou zřízena a vyhrazována na základě 

dohody s úřadem práce. Podmínkou je, že mohou být tato místa obsazována jen uchazeči 

o zaměstnání, kteří jsou evidováni v evidenci úřadu práce. Tato pracovní místa 

zaměstnavatel nově vytváří například pro absolventy. Jak velký může být příspěvek na 

vyhrazené místo? Může být poskytován až do výše vyplacených mzdových nákladů na 

zaměstnance přijatého na toto místo. Příspěvek může být poskytován až na 6 měsíců 94. 

2.9 Shrnutí teoretické části 

Teoretická část se zabývala vymezením pojmů týkajících se pracovněprávních vztahů. 

Jednalo se o definování účastníků pracovněprávních vztahů, pracovního poměru, 

pracovní smlouvy, dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a zaměstnávání 

zaměstnanců prostřednictvím agentury práce. Další část teoretických východisek se 

zaměřuje na vymezení problematiky z hlediska ekonomiky. Věnuje se nákladům, které 

vznikají v oblasti lidských zdrojů. Dále se zabývá produktivitou práce, rozpočty, aktivní 

politikou zaměstnanosti a také výpočtem mzdy. Teoretická část je podkladem pro 

zpracování analytické části a návrhů řešení.  

                                                 
94 ŠUBRT, B. a kol. Abeceda mzdové účetní 2015. 25. aktualizované a doplněné vydání. Olomouc: ANAG, 

2015, s. 183. Práce, mzdy, pojištění. ISBN 978-80-7263-922-9. 
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3 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU (PROBLÉMU) 

Z PRÁVNÍHO A EKONOMICKÉHO HLEDISKA 

V této části bakalářské práce bude provedena analýza současného stavu 

pracovněprávních vztahů u vybraného zaměstnavatele z právního a ekonomického 

hlediska. Oním vybraným zaměstnavatelem je Minerva Boskovice, a. s. Budou uvedeny 

základní informace o zaměstnavateli, krátce historie a vývoj společnosti, vymezen 

předmět podnikání a také trh, na kterém se pohybuje, jeho výrobky a konkurence.  

Při analýze je důležité si také položit otázku, jak je to s údaji za rok 2017? Jsou 

k dispozici?  S údaji za rok 2017 pracuji, jelikož zaměstnavatel mi zpřístupnil alespoň 

tzv. předběžnou účetní závěrku s předběžnými účetními výkazy.  

3.1 Charakteristika společnosti Minerva Boskovice, a. s.  

Kdo je to společnost Minerva Boskovice, a. s. a čím se zabývá? Minerva Boskovice, a. s. 

je jedním ze špičkových výrobců šicích strojů s dlouholetou historií. Jaká je hlavní 

činnost společnosti? „Hlavní činností společnosti je výroba a prodej průmyslových šicích 

strojů pro šití obuvi, kůže, textilu a galanterie.“ 95 Vývoj společnosti a její historie je 

rozebrána v další samostatné podkapitole. V současné době se jedná o moderní akciovou 

společnost, která vytváří zajímavé pracovní příležitosti na okrese Blansko, konkrétně 

v regionu Boskovicka. Nejedná se pouze o výrobní společnost, ale také o dostatečně 

zkušenou vývojovou základnu s odborníky v oblasti nákupu a projede. Společnost je 

příkladem toho, že je ochota se přizpůsobovat novým podmínkám, sází na vysokou 

kvalitu a špičkovou technickou úroveň. Z toho vyplývá, že společnost se dokáže udržet 

dlouhodobě na světových trzích 96. Logo zaměstnavatele Minerva Boskovice, a. s. je 

zobrazeno níže na obrázku č. 2. 

 

                                                 
95 Výroční zpráva za rok 2016. Boskovice: MINERVA BOSKOVICE, 2017, s. 2. Dostupné z: 

https://or.justice.cz/ias/ui/vypis sl detail?dokument=49063448&subjektId=683743&spis=682758. 
96 Minerva-Boskovice.cz [online]. BOSKOVICE, © 2016 [cit. 2017-12-17]. Dostupné z: 

https://www.minerva-boskovice.cz/ 
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Obrázek č. 2: Logo společnosti Minerva Boskovice, a. s. 97 

Základní informace 

Veškeré základní informace o zaměstnavateli jsou uvedeny níže v přehledně sestavené 

tabulce č. 5.  

Tabulka č. 5: Základní informace o společnosti Minerva Boskovice, a. s. 98 

Základní informace 

Název obchodní společnosti Minerva Boskovice 

Obchodní společnost akciová společnost 

Sídlo Sokolská 1318/60, Boskovice, PSČ 680 01 

IČO 00010944 

Rok založení 01.01.1991 

Základní kapitál 412 899 tis. Kč 

3.1.1 Vývoj společnosti a její historie 

Historie společnosti je velmi obsáhlá, protože společnost Minerva Boskovice, a. s. 

existuje již 136 let. Vznik společnosti MINERVA se datuje od jejich zakladatelů pana 

Emila Rezlera a Josefa Komárka 99.  

V průběhu roku 1997 se stala společnost Dürkopp Adler AG Bielefeld majoritním 

akcionářem společnosti Minerva Boskovice, a. s. V průběhu dalších let došlo 

                                                 
97 Minerva-Boskovice.cz [online]. BOSKOVICE, © 2016 [cit. 2017-12-17]. Dostupné z: 

https://www.minerva-boskovice.cz/ 
98 Vlastní zpracování dle: Výroční zpráva za rok 2016. Boskovice: MINERVA BOSKOVICE, 2017, s. 2, 

12. Dostupné z: https://or.justice.cz/ias/ui/vypis sl detail?dokument=49063448&subjektId=683743&spis=

682758. 
99 Minerva-Boskovice.cz [online]. BOSKOVICE, © 2016 [cit. 2017-12-17]. Dostupné z: 

https://www.minerva-boskovice.cz/ 
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k modernizaci a rekonstrukci závodu. V roce 2007 dosáhl počet zaměstnanců čísla 813. 

Na konci 1. pololetí roku 2008 došlo k propadu výroby z důvodu celosvětové 

hospodářské krize, která se plně projevila v roce 2009. Obrat společnosti klesl pod 50 % 

a počet zaměstnanců byl zredukován pod 500. Tuto krizi společnost překonala hlavně 

díky finanční pomoci mateřské společnosti 100. 

Po krizovém roce 2009 docházelo k postupnému zlepšení hospodářské situace  

a společnost se ubírá pozitivním trendem v dalších letech. Po této překonané krizi 

společnost začala uvažovat o pronajmutí pracovní síly od pracovní agentury. Když by 

došlo opět k propadu výroby, společnost by nemusela tolik utrpět vyplácením odstupného 

zaměstnancům 101. 

V současné době patří mateřská společnost Dürkopp Adler AG Bielefeld do skupiny 

společností SGSB Group Co., Ltd. V příloze 1 je uvedeno přehledné schéma o tomto 

vztahu.102.  Převážná část vývozu směřuje do Evropy, tedy nejčastější do mateřské 

společnosti v Německu. Velké zakázky jsou také expedovány do Asie, konkrétně do 

Indie. V příloze 2 je zobrazena mapa světa, kde si můžete všimnout vyznačených oblastí, 

do kterých společnost Minerva Boskovice, a. s. expeduje 103. 

3.2 Analýza pracovněprávních vztahů u zaměstnavatele 

Tato kapitola analyzuje pracovněprávní vztahy u vybraného zaměstnavatele Minerva 

Boskovice, a. s. Analýza zahrnuje i strukturu zaměstnanců, současný systém přijímání 

nových zaměstnanců, najímání agenturních zaměstnanců, péči o zaměstnance a také 

činnost odborové organizace.  

3.2.1 Struktura zaměstnanců 

Společnost Minerva Boskovice, a. s. zaměstnává zaměstnance na základě pracovní 

smlouvy a dohody o provedení práce. Zaměstnavatel nevyužívá dohodu o pracovní 

                                                 
100 Výroční zpráva za rok 2016. Boskovice: MINERVA BOSKOVICE, 2017. Dostupné z: 

https://or.justice.cz/ias/ui/vypis sl detail?dokument=49063448&subjektId=683743&spis=682758 
101 Minerva-Boskovice.cz [online]. BOSKOVICE, © 2016 [cit. 2017-12-17]. Dostupné z: 

https://www.minerva-boskovice.cz/ 
102 Minerva-Boskovice.cz [online]. BOSKOVICE, © 2016 [cit. 2017-12-17]. Dostupné z: 

https://www.minerva-boskovice.cz/ 
103 Interní dokument. Boskovice: Minerva Boskovice, 2017. 
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činnosti. Dohodu o provedení práce uzavírá příležitostně se studenty v letních měsících. 

Kvůli rostoucí poptávce a rozšiřování výrobních kapacit dochází k mírnému nárůstu 

zaměstnanců, hlavně z hlediska výroby. Současná situace je taková že nastává nedostatek 

kvalifikovaných zaměstnanců. Zaměstnavatel Minerva Boskovice, a. s. je přesvědčen, že 

bez výchovy vlastních zaměstnanců nebude možné pokrýt úbytky odcházejících 

zaměstnanců do starobního důchodu, a tím zajistit plynulý předpokládaný rozvoj 

společnosti 104. 

 

Graf č. 1: Vývoj počtu zaměstnanců v letech 2008-2017 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114 

                                                 
104 Výroční zpráva za rok 2017. Boskovice: MINERVA BOSKOVICE, a. s., 2018. Dostupné z: 

https://www.minerva-boskovice.cz/ke-stazeni?path=V%C3%BDro%C4%8Dn%C3%AD%20zpr%C3%A

1vy 
105 Vlastní zpracování dle: Výroční zpráva za rok 2008. Boskovice: MINERVA BOSKOVICE, 2009. 

Dostupné z: https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-firma?subjektId=683743 
106 Vlastní zpracování de: Výroční zpráva za rok 2009. Boskovice: MINERVA BOSKOVICE, 2010. 

Dostupné z: https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-firma?subjektId=683743 
107 Vlastní zpracování dle: Výroční zpráva za rok 2010. Boskovice: MINERVA BOSKOVICE, 2011. 

Dostupné z: https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-firma?subjektId=683743 
108 Vlastní zpracování dle: Výroční zpráva za rok 2011. Boskovice: MINERVA BOSKOVICE, 2012. 

Dostupné z: https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-firma?subjektId=683743 
109 Vlastní zpracování dle: Výroční zpráva za rok 2012. Boskovice: MINERVA BOSKOVICE, 2013. 

Dostupné z: https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-firma?subjektId=683743 
110 Vlastní zpracování dle: Výroční zpráva za rok 2013. Boskovice: MINERVA BOSKOVICE, 2014. 

Dostupné z: https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-firma?subjektId=683743 
111 Vlastní zpracování dle: Výroční zpráva za rok 2014. Boskovice: MINERVA BOSKOVICE, 2015. 

Dostupné z: https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-firma?subjektId=683743 
112 Vlastní zpracování dle: Výroční zpráva za rok 2015. Boskovice: MINERVA BOSKOVICE, 2016. 

Dostupné z: https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-firma?subjektId=683743 
113 Vlastní zpracování dle: Výroční zpráva za rok 2016. Boskovice: MINERVA BOSKOVICE, 2017. 

Dostupné z: https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-firma?subjektId=683743 
114 Vlastní zpracování dle: Výroční zpráva za rok 2017. Boskovice: MINERVA BOSKOVICE, 2018. 

Dostupné z: https://www.minerva-boskovice.cz/ke-stazeni?path=V%C3%BDro%C4%8Dn%C3%AD%2
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Předchozí graf č. 1 přehledně znázorňuje Vývoj počtu zaměstnanců v letech 2008-2017. 

Hned na první pohled je zřejmé, že v roce 2009 dopadla na zaměstnavatele celosvětová 

krize. Došlo k výraznému poklesu v počtu zaměstnanců. V roce 2009 zaměstnavatel 

skončil pracovní poměr s více než 208 zaměstnanci. V roce 2009 došlo k meziročnímu 

poklesu počtu zaměstnanců přibližně o 27 % oproti roku 2008.  V posledních sledovaných 

5 letech dochází k růstu počtu zaměstnanců z důvodu navyšování zakázek. V roce 2017 

je tento nárůst přibližně o 30 % oproti roku 2013. Od roku 2013 jsou v těchto počtech 

zahrnuti i agenturní zaměstnanci, které si najímá zaměstnavatel.  

3.2.2 Současný systém přijímání nových zaměstnanců 

Vznikem pracovního poměru se zabývala kapitola 2.3.1 v teoretických východiscích 

práce. Současný systém přijímání nových zaměstnanců je rozdělen na nábor a na proces 

uzavírání pracovního poměru. Nábor nových zaměstnanců probíhá na základě zveřejnění 

nabídky pracovního místa. V této nabídce jsou zveřejněné informace, zejména:  

• popis pracovního místa, které je nabízeno,  

• požadavky na budoucího zaměstnance, které zaměstnavatel vyžaduje, 

• termíny, do kdy se mají uchazeči přihlásit o uvedené pracovní místo,  

• další informace, které se týkají mzdy, osobního ohodnocení, benefitů atd 115.  

Tuto nabídku zaměstnavatel zveřejňuje interně, tedy na nástěnce ve společnosti nebo 

externě prostřednictvím tisku, jako jsou noviny, místní deníky atd. Budoucí potencionální 

zaměstnanci, kteří si hledají aktivně práci sami, mohou vyplnit osobní dotazník  

a společnost je sama kontaktuje. Vzor osobního dotazníku, který dává společnost vyplnit 

uchazečům, je uveden v příloze 4. Další možností je získávání zaměstnanců 

prostřednictvím agentury práce. Zaměstnavatel Minerva Boskovice, a. s. tuto možnost 

aktivně využívá 116. 

Proces uzavírání pracovního poměru se skládá z několika částí. Nejdříve je sepsána 

pracovní smlouva. Tato pracovní smlouva musí ze zákona obsahovat tři povinné 

náležitosti. Vzor pracovní smlouvy, kterou využívá zaměstnavatel Minerva Boskovice,  

                                                 
115 PŘICHYSTAL, F. Přijímání nových zaměstnanců [ústní sdělení]. Minerva Boskovice, a. s., Sokolská 

1318/60, 680 01 Boskovice. 26. 9. 2017 
116 PŘICHYSTAL, F. Agentura práce a přijímání agenturních zaměstnanců [ústní sdělení]. Minerva 

Boskovice, a. s., Sokolská 1318/60, 680 01 Boskovice. 26. 9. 2017 
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a. s. je uveden v příloze 3. Zaměstnanec je následně povinen absolvovat vstupní lékařskou 

prohlídku u závodního lékaře. Dalším krokem je zúčastnění se vstupního školení, které 

se týká pracovního řádu, základních informací o bezpečnosti práce na pracovišti, 

docházkového systému atd. Příslušný nadřízený je povinen informovat zaměstnance  

o bezpečnosti práce a rizicích na konkrétním pracovišti 117. 

3.2.3 Agentura práce a přijímání agenturních zaměstnanců 

Zaměstnavatel Minerva Boskovice, a. s. začal spolupracovat s agenturou práce už od roku 

2013 z důvodu navyšování výrobních zakázek. Mezi zaměstnavatelem Minerva 

Boskovice, a. s. jako uživatelem a agenturou práce je podepsána smlouva. Jedná se  

o dohodu o dočasném přidělení zaměstnance agentury práce.  Na základě této dohody 

jsou sdělovány informace o mzdových a pracovních podmínkách agentuře práce. Tyto 

podmínky musí být stejně nastavené, jak pro vlastní zaměstnance, tak pro agenturní 

zaměstnance 118. Agenturním zaměstnáváním a vztahy mezi subjekty projednávala 

kapitola 2.5 v teoretických východiscích práce. 

V dohodě o dočasném přidělení zaměstnance agentury práce je sjednána provize, kterou 

si účtuje agentura za poskytnutí zaměstnanců uživateli. Uživatel vede pouze docházku 

těchto agenturních zaměstnanců. Neúčtuje ani přímo nevyplácí mzdu těmto agenturním 

zaměstnancům. Z toho vyplývá, že tyto náklady nevstupují do mzdových nákladů. Pouze 

uživatel platí za službu, kterou mu provádí agentura práce 119.  

Výhodou pro uživatele je, že pracovní agentura může řetězit pracovní poměr na dobu 

určitou. Pokud uživatel skončí pracovní poměr se svým vlastním zaměstnancem, tak tento 

zaměstnanec má právo na odstupné na základě podmínek podle zákoníku práce  

a kolektivní smlouvy. Výňatek kolektivní smlouvy z roku 2017, který se týká odstupného 

v případě skončení pracovního poměru, je uveden v příloze 3. Pro zaměstnavatele 

představuje odstupné vysoký náklad. Z pohledu uživatele má zaměstnávání agenturních 

                                                 
117 PŘICHYSTAL, F. Agentura práce a přijímání agenturních zaměstnanců [ústní sdělení]. Minerva 

Boskovice, a. s., Sokolská 1318/60, 680 01 Boskovice. 26. 9. 2017 
118 PŘICHYSTAL, F. Agentura práce a přijímání agenturních zaměstnanců [ústní sdělení]. Minerva 

Boskovice, a. s., Sokolská 1318/60, 680 01 Boskovice. 26. 9. 2017 
119 PŘICHYSTAL, F. Agentura práce a přijímání agenturních zaměstnanců [ústní sdělení]. Minerva 

Boskovice, a. s., Sokolská 1318/60, 680 01 Boskovice. 26. 9. 2017 
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zaměstnanců další výhodu, která spočívá v nevyplácení odstupného při skončení 

pracovního poměru 120. 

Graf č. 2 zobrazuje počet vlastních a agenturních zaměstnanců ve společnosti Minerva 

Boskovice, a. s. v období od roku 2013 do roku 2017. Tyto údaje jsou vždy ke konci roku 

zveřejněné ve výročních zprávách. Na konci roku 2016 bylo zaměstnáno 707 vlastních  

a 78 agenturních zaměstnanců. Rok 2017 zaměstnavatel ukončil s počtem 711 vlastních 

a 105 agenturních zaměstnanců. Dochází tedy k postupnému navyšování počtu 

agenturních zaměstnanců. Zaměstnavateli vznikají vyšší náklady v oblasti provizí, které 

musí vyplácet pracovní agentuře.  

 

Graf č. 2: Vývoj počtu vlastních a agenturních zaměstnanců v letech 2013-2017 121,  122, 123, 124, 125 

                                                 
120 PŘICHYSTAL, F. Agentura práce a přijímání agenturních zaměstnanců [ústní sdělení]. Minerva 

Boskovice, a. s., Sokolská 1318/60, 680 01 Boskovice. 26. 9. 2017 
121 Vlastní zpracování dle: Výroční zpráva za rok 2013. Boskovice: MINERVA BOSKOVICE, 2014. 

Dostupné z: https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-firma?subjektId=683743 
122 Vlastní zpracování dle: Výroční zpráva za rok 2014. Boskovice: MINERVA BOSKOVICE, 2015. 

Dostupné z: https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-firma?subjektId=683743 
123 Vlastní zpracování de: Výroční zpráva za rok 2015. Boskovice: MINERVA BOSKOVICE, 2016. 

Dostupné z: https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-firma?subjektId=683743 
124 Vlastní zpracování dle: Výroční zpráva za rok 2016. Boskovice: MINERVA BOSKOVICE, 2017. 

Dostupné z: https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-firma?subjektId=683743 
125 Vlastní zpracování dle: Výroční zpráva za rok 2017. Boskovice: MINERVA BOSKOVICE, 2018. 

Dostupné z: https://www.minerva-boskovice.cz/ke-stazeni?path=V%C3%BDro%C4%8Dn%C3%AD%2
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Graf č. 3 znázorňuje průměrný počet agenturních zaměstnanců v letech 2013-2017. Tyto 

údaje poskytl zaměstnavatel. Jak je zřejmé, tak postupně dochází k většímu využívání 

agenturních zaměstnanců společností Minerva Boskovice, a. s. V roce 2013, kdy 

společnost začala spolupracovat s agenturou práce, byl průměrný počet agenturních 

zaměstnanců ustálený na počtu 17. Během dalších let došlo k postupnému nárůstu počtu 

agenturních zaměstnanců. Společnost začala aktivně využívat tuto možnost získávání 

zaměstnanců. V roce 2017 došlo k průměrnému nárůstu o 72 agenturních zaměstnanců 

oproti roku 2013. 

 

Graf č. 3: Průměrný počet agenturních zaměstnanců v letech 2013-2017 126 

 

Společnost Minerva Boskovice, a. s. má sjednanou smlouvu s pracovní agenturou, kde je 

také stanovena provize, kterou agentura účtuje společnosti. Tato provize je stanovena 

měsíčně na jednoho agenturního zaměstnance. Tabulka č. 6 udává, jak se mění měsíční 

provize pracovní agentury na základě počtu agenturních zaměstnanců. Čím více 

agenturních zaměstnanců si společnost pronajme od pracovní agentury, tím nižší provizi 

si agentura naúčtuje. 

                                                 
126 PŘICHYSTAL, F. Provize agentuře práce [ústní sdělení]. Minerva Boskovice, a. s., Sokolská 1318/60, 

680 01 Boskovice. 20. 2. 2018 
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Tabulka č. 6: Provize pracovní agentuře na základě počtu agenturních zaměstnanců 127 

Počet agenturních zaměstnanců Měsíční provize pracovní agentuře 

do 30 1 490 Kč / osoba 

do 50 1 390 Kč / osoba 

nad 50 1 290 Kč / osoba 

nad 80 1190 Kč / osoba 

Graf č. 4 zobrazuje vyplacené roční provize agentuře práce v letech 2013-2017 za 

poskytnutí agenturních zaměstnanců. Už na první pohled je zřejmé, že dochází 

k postupnému navyšování těchto vyplacených provizí. Vyplacené provize představují 

náklady pro zaměstnavatele. Nejvyšší částku za provize zaměstnavatel vyplatil agentuře 

v roce 2015, protože v tomto roce si najal i nejvyšší počet agenturních zaměstnanců. 

V roce 2017 došlo k nárůstu vyplacených provizí o 969 312 Kč oproti roku 2013.  

 

Graf č. 4: Vyplacené roční provize agentuře práce v letech 2013-2017 128 

Stručný podpůrný rozpočet pro další budoucí období 

Kapitola 2.6.3 se týkala teoretických východisek pro rozpočty. Jak velkou částku 

peněžních prostředků je zaměstnavatel ochotný investovat na osobní  

a mzdové náklady zaměstnanců? Pro rok 2018 zaměstnavatel stanovil rozpočet na částku 

                                                 
127 Vlastní zpracování dle: PŘICHYSTAL, F. Provize agentuře práce [ústní sdělení]. Minerva Boskovice, 

a. s., Sokolská 1318/60, 680 01 Boskovice. 20. 2. 2018 
128 Vlastní zpracování dle: PŘICHYSTAL, F. Průměrné počty agenturních zaměstnanců [ústní sdělení]. 

Minerva Boskovice, a. s., Sokolská 1318/60, 680 01 Boskovice. 20. 2. 2018 
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382 844 tis. Kč. Pro další budoucí období zaměstnavatel počítá i se situací, že bude 

najímat agenturní zaměstnance. Bude se jednat o počet nad 80 agenturních zaměstnanců. 

Zaměstnavatel Minerva Boskovice, a. s. taky poskytl informaci o tom, že provize na 

jednoho agenturního zaměstnance by měla činit 1090 Kč 129.  

3.2.4 Odborová organizace 

Ve společnosti Minerva Boskovice, a. s. působí silná odborová organizace. Tato 

odborová organizace se nazývá ZO OS KOVO MINERVA, a. s. V odborové organizaci 

je začleněno okolo 90 % zaměstnanců. Zaměstnavatel Minerva Boskovice, a. s.  

a odborová organizace se dohodly na uzavření kolektivní smlouvy. Kolektivní smlouva 

upravuje individuální a kolektivní vztahy, které se týkají mzdových, pracovněprávních  

a jiných nároků. Veškerá péče o zaměstnance je podrobně popsána v kolektivní smlouvě. 

Na základě kolektivní smlouvy je také stanoveno, že zaměstnavatel bude využívat 

agenturního zaměstnávání maximálně v rozsahu 5 % z celkového stavu zaměstnanců 130. 

K dispozici je aktuálně kolektivní smlouva za rok 2018, kdy výňatek z této smlouvy je 

uveden v příloze 6. 

V důsledku hospodářské krize musel zaměstnavatel prostřednictvím hromadného 

propouštění skončit pracovní poměry s 186 zaměstnanci. Celkově bylo na odstupném 

vyplaceno 24 094 344 Kč. Průměrné odstupné na jednoho zaměstnance činilo přibližně 

129 539 Kč 131. 

Výše odstupného na základě zákoníku práce a jeho případné zvýšení jsou součástí 

kolektivních smluv. Výňatky z kolektivní smluv pro rok 2009 a 2018, které se týkají 

skončení pracovního poměru, jsou uvedeny v příloze 5 a v příloze 6. Tabulka č. 7 

zobrazuje srovnání zvýšení odstupného při skončení pracovního poměru dohodou v roce 

2018 oproti roku 2009. Lze jednoduše vyčíst, že výše odstupného se výrazně změnila. 

V roce 2018 oproti roku 2009, pokud dojde ke skončení pracovního poměru v témže 

měsíci, ve kterém by zaměstnanci učiněn návrh dohody, tak je zaměstnavatel povinen 

                                                 
129 PŘICHYSTAL, F. Výhled provizích vyplacených agentuře práce v budoucích obdobích [ústní sdělení]. 

Minerva Boskovice, Sokolská 1318/60, 680 01 Boskovice. 20. 2. 2018 
130 Kolektivní smlouva 2018. Boskovice: Minerva Boskovice, a. s., 2018. 
131 PŘICHYSTAL, F. Celková výše odstupného pro zaměstnance za rok 2009 [ústní sdělení]. Minerva 

Boskovice, Sokolská 1318/60, 680 01 Boskovice. 16. 3. 2018 
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vyplatit zaměstnanci dvojnásobek průměrného měsíčního výdělku místo až pětinásobku 

průměrného měsíčního výdělku. Aktuálně pro zaměstnavatele tato změna představuje 

nižší riziko vysokých nákladů oproti roku 2009 132, 133.  

Tabulka č. 7: Srovnání zvýšení odstupného na základě kolektivních smluv pro roky 2009, 2018 134, 135 

Zvýšení odstupného při skončení 

pracovního poměru dohodou 

Kolektivní 

smlouva pro rok 

2009 

Kolektivní 

smlouva pro rok 

2018 

Dojde-li ke skončení pracovního 

poměru v témže měsíci, ve kterém byl 

zaměstnanci učiněn zaměstnavatelem 

návrh dohody. 

Pětinásobek 

průměrného 

měsíčního výdělku 

Dvojnásobek 

průměrného 

měsíčního výdělku 

Dojde-li ke skončení pracovního 

poměru v prvním měsíci následujícím 

po měsíci, ve kterém byl zaměstnanci 

učiněn zaměstnavatelem návrh 

dohody. 

Čtyřnásobek 

průměrného 

měsíčního výdělku 

Jednonásobek 

průměrného 

měsíčního výdělku 

3.2.5 Současný systém skončení pracovního poměru 

Teoretická východiska ke skončení pracovního poměru jsou uvedeny v kapitole 2.3.2. 

Současný systém skončení pracovního poměru u zaměstnavatele Minerva Boskovice,  

a. s. se řídí podle zákoníku práce a kolektivní smlouvy. Zaměstnavatel je povinen podle 

§ 67 odst. 1 zákoníku práce vyplatit zaměstnanci odstupné podle délky pracovního 

poměru. Dále kolektivní smlouva upravuje především navýšení výše odstupného 

z důvodu např. věku zaměstnance, z důvodu pracovního úrazu nebo nemoci z povolání 

atd 136. V příloze 5 je uveden výňatek z kolektivní smlouvy sjednané pro rok 2018, který 

se týká odstupného. 

                                                 
132 Kolektivní smlouva 2009. Boskovice: Minerva Boskovice, a. s., 2009. 
133 Kolektivní smlouva 2018. Boskovice: Minerva Boskovice, a. s., 2018. 
134 Vlastní zpracování dle: Kolektivní smlouva 2009. Boskovice: Minerva Boskovice, a. s., 2009. 
135 Vlastní zpracování dle: Kolektivní smlouva 2018. Boskovice: Minerva Boskovice, a. s., 2018. 
136 Kolektivní smlouva 2018. Boskovice: Minerva Boskovice, a. s., 2018. 
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3.3 Analýza vybraných ekonomických ukazatelů zaměstnavatele 

Část analýza vybraných ekonomických ukazatelů se zabývá srovnáváním osobních  

a mzdových nákladů v časovém horizontu 10 let. Jedná se o dlouhý sledovaný časový 

úsek z důvodu hromadného skončení pracovních poměrů, které proběhlo v roce 2009. Po 

této zkušenosti má zaměstnavatel zvýšenou obavu z nákladů při skončení pracovního 

poměru v případě nedostatku pracovních zakázek. Dalším sledovaným ekonomickým 

ukazatelem bude vývoj čistého obratu, jako ukazatel výkonnosti zaměstnavatele. Analýza 

se bude částečně týkat i ekonomických ukazatelů, kterými jsou mzdová produktivita  

a produktivita práce. 

3.3.1 Analýza nákladů v oblasti lidských zdrojů  

V oblasti lidských zdrojů se vyskytují dva typy nákladů. Jedná se o osobní a mzdové 

náklady. Kapitola 2.6.1 v teoretické části práce obsahuje podrobné informace o nákladech 

a jejich členění. Analýzy těchto nákladů jsou zobrazeny prostřednictvím následujících 

grafů. Výše průměrné mzdy výrobních zaměstnanců mezi lety 2010-2017 zobrazuje graf 

č. 5. Jedná se o kmenové nebo agenturní zaměstnance ve výrobě. Nárůst průměrné mzdy 

v roce 2017 je přibližně o 33 % oproti roku 2010.  

 

Graf č. 5: Vývoj výše průměrné mzdy výrobních zaměstnanců v letech 2010-2017 137 

                                                 
137 Vlastní zpracování dle: PŘICHYSTAL, F. Výše průměrné mzdy výrobních zaměstnanců v letech 2010-

2017 [ústní sdělení]. Minerva Boskovice, Sokolská 1318/60, 680 01 Boskovice. 16. 3. 2018 
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Graf č. 6 obsahuje vývoj mzdových nákladů v časovém horizontu 10 let. Už na první 

pohled je jasné, že v průběhu tohoto sledovaného období dochází ke zvyšování mzdových 

nákladů. Přirozeně toto navyšování je způsobeno nárůstem počtu zaměstnanců. Počet 

zaměstnanců vzrostl v roce 2017 o 28 % oproti roku 2010, jak je uvedeno v kapitole 3.2.1. 

Od roku 2009 došlo k navýšení mzdových nákladů přibližně o 68 % z důvodu neustálého 

zvyšování počtu zaměstnanců. Je důležité zmínit, že agenturní zaměstnanci neovlivňují 

tyto náklady. 

 

Graf č. 6: Vývoj mzdových nákladů v letech 2008-2017 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147 

                                                 
138 Vlastní zpracování dle: Výroční zpráva za rok 2008. Boskovice: MINERVA BOSKOVICE, 2009. 

Dostupné z: https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-firma?subjektId=683743 
139 Vlastní zpracování dle: Výroční zpráva za rok 2009. Boskovice: MINERVA BOSKOVICE, 2010. 

Dostupné z: https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-firma?subjektId=683743 
140 Vlastní zpracování dle: Výroční zpráva za rok 2010. Boskovice: MINERVA BOSKOVICE, 2011. 

Dostupné z: https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-firma?subjektId=683743 
141 Vlastní zpracování dle: Výroční zpráva za rok 2011. Boskovice: MINERVA BOSKOVICE, 2012. 

Dostupné z: https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-firma?subjektId=683743 
142 Vlastní zpracování dle: Výroční zpráva za rok 2012. Boskovice: MINERVA BOSKOVICE, 2013. 

Dostupné z: https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-firma?subjektId=683743 
143 Vlastní zpracování dle: Výroční zpráva za rok 2013. Boskovice: MINERVA BOSKOVICE, 2014. 

Dostupné z: https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-firma?subjektId=683743 
144 Vlastní zpracování dle: Výroční zpráva za rok 2014. Boskovice: MINERVA BOSKOVICE, 2015. 

Dostupné z: https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-firma?subjektId=683743 
145 Vlastní zpracování dle: Výroční zpráva za rok 2015. Boskovice: MINERVA BOSKOVICE, 2016. 

Dostupné z: https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-firma?subjektId=683743 
146 Vlastní zpracování dle: Výroční zpráva za rok 2016. Boskovice: MINERVA BOSKOVICE, 2017. 

Dostupné z: https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-firma?subjektId=683743 
147 Vlastní zpracování dle: Výroční zpráva za rok 2017. Boskovice: MINERVA BOSKOVICE, 2018. 

Dostupné z: https://www.minerva-boskovice.cz/ke-stazeni?path=V%C3%BDro%C4%8Dn%C3%AD%2
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A jak je to s osobními náklady? Dochází také k jejich navyšování? Ano, dochází, protože 

mzdové náklady jsou součástí osobních nákladů. Vývoj osobních nákladů v časovém 

období od roku 2008 do roku 2017 monitoruje graf č. 7. Opět dochází k navyšování 

osobních nákladů z důvodu růstu počtu zaměstnanců. V roce 2017 došlo k nárůstu 

osobních nákladů přibližně o 74 % oproti roku 2009. Tento nárůst je způsoben neustálým 

navyšováním počtu zaměstnanců. 

 

Graf č. 7: Vývoj osobních nákladů v letech 2008-2017 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157 

                                                 
148 Vlastní zpracování dle: Výroční zpráva za rok 2008. Boskovice: MINERVA BOSKOVICE, 2009. 

Dostupné z: https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-firma?subjektId=683743 
149 Vlastní zpracování dle: Výroční zpráva za rok 2009. Boskovice: MINERVA BOSKOVICE, 2010. 

Dostupné z: https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-firma?subjektId=683743 
150 Vlastní zpracování dle: Výroční zpráva za rok 2010. Boskovice: MINERVA BOSKOVICE, 2011. 

Dostupné z: https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-firma?subjektId=683743 
151 Vlastní zpracování dle: Výroční zpráva za rok 2011. Boskovice: MINERVA BOSKOVICE, 2012. 

Dostupné z: https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-firma?subjektId=683743 
152 Vlastní zpracování dle: Výroční zpráva za rok 2012. Boskovice: MINERVA BOSKOVICE, 2013. 

Dostupné z: https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-firma?subjektId=683743 
153 Vlastní zpracování dle: Výroční zpráva za rok 2013. Boskovice: MINERVA BOSKOVICE, 2014. 

Dostupné z: https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-firma?subjektId=683743 
154 Vlastní zpracování dle: Výroční zpráva za rok 2014. Boskovice: MINERVA BOSKOVICE, 2015. 

Dostupné z: https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-firma?subjektId=683743 
155 Vlastní zpracování dle: Výroční zpráva za rok 2015. Boskovice: MINERVA BOSKOVICE, 2016. 

Dostupné z: https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-firma?subjektId=683743 
156 Vlastní zpracování dle: Výroční zpráva za rok 2016. Boskovice: MINERVA BOSKOVICE, 2017. 

Dostupné z: https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-firma?subjektId=683743 
157 Vlastní zpracování dle: Výroční zpráva za rok 2017. Boskovice: MINERVA BOSKOVICE, 2018. 

Dostupné z: https://www.minerva-boskovice.cz/ke-stazeni?path=V%C3%BDro%C4%8Dn%C3%AD%2
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3.3.2 Vývoj čistého obratu 

Důležitým ukazatelem pro zjištění stability společnosti je ukazatel čistého obratu. Graf  

č. 8 ukazuje, že dochází k postupnému navyšování čistého obratu v období od roku 2008 

do roku 2017. Nárůst je způsoben velkým množstvím výrobních zakázek. Tento 

nárůstový trend je vnímán jako velice pozitivní. Hodnota tohoto ukazatele v roce 2017 je 

nejvyšší od roku 2008, za posledních 10 let společnosti. Na první pohled si můžeme 

všimnout výrazného poklesu čistého obratu v roce 2009, který byl způsoben celosvětovou 

krizí, která dopadla i na zaměstnavatele Minerva Boskovice, a. s.  
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Graf č. 8: Vývoj čistého obratu v letech 2008-2017 158,  159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167 

                                                 
158 Vlastní zpracování dle: Výroční zpráva za rok 2008. Boskovice: MINERVA BOSKOVICE, 2009. 

Dostupné z: https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-firma?subjektId=683743 
159 Vlastní zpracování dle: Výroční zpráva za rok 2009. Boskovice: MINERVA BOSKOVICE, 2010. 

Dostupné z: https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-firma?subjektId=683743 
160 Vlastní zpracování dle: Výroční zpráva za rok 2010. Boskovice: MINERVA BOSKOVICE, 2011. 

Dostupné z: https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-firma?subjektId=683743 
161 Vlastní zpracování dle: Výroční zpráva za rok 2011. Boskovice: MINERVA BOSKOVICE, 2012. 

Dostupné z: https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-firma?subjektId=683743 
162 Vlastní zpracování dle: Výroční zpráva za rok 2012. Boskovice: MINERVA BOSKOVICE, 2013. 

Dostupné z: https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-firma?subjektId=683743 
163 Vlastní zpracování dle: Výroční zpráva za rok 2013. Boskovice: MINERVA BOSKOVICE, 2014. 

Dostupné z: https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-firma?subjektId=683743 
164 Vlastní zpracování dle: Výroční zpráva za rok 2014. Boskovice: MINERVA BOSKOVICE, 2015. 

Dostupné z: https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-firma?subjektId=683743 
165 Vlastní zpracování dle: Výroční zpráva za rok 2015. Boskovice: MINERVA BOSKOVICE, 2016. 

Dostupné z: https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-firma?subjektId=683743 
166 Vlastní zpracování dle: Výroční zpráva za rok 2016. Boskovice: MINERVA BOSKOVICE, 2017. 

Dostupné z: https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-firma?subjektId=683743 
167 Vlastní zpracování dle: Výroční zpráva za rok 2017. Boskovice: MINERVA BOSKOVICE, 2018. 

Dostupné z: https://www.minerva-boskovice.cz/ke-stazeni?path=V%C3%BDro%C4%8Dn%C3%AD%2
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3.3.3 Mzdová produktivita 

Produktivitou práce se zabývala podkapitola 2.6.2, součástí je i mzdová produktivita. 

V následující tabulce č. 8 jsou zaznamenány údaje z účetních výkazů, které jsou potřebné 

k výpočtu ukazatele. V posledním sloupci tabulky jsou již uvedené výsledky, které jsou 

dále také přehledně zobrazeny v grafické podobě. 

Tabulka č. 8: Údaje k výpočtu ukazatele mzdová produktivita 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177 

Období Přidaná hodnota Mzdové náklady Mzdová produktivita 

2008 297 955 Kč 200 435 Kč 1,49 

2009 118 169 Kč 158 372 Kč 0,75 

2010 271 577 Kč 170 577 Kč 1,59 

2011 314 489 Kč 187 877 Kč 1,67 

2012 314 170 Kč 194 210 Kč 1,62 

2013 302 630 Kč 191 236 Kč 1,58 

2014 349 071 Kč 206 400 Kč 1,69 

2015 409 209 Kč 231 625 Kč 1,77 

2016 426 312 Kč 242 048 Kč 1,76 

2017 448 537 Kč 265 659 Kč 1,69 

Z grafu č. 9 přehledně vyplývá, že výsledný podíl mzdové produktivity nemá rostoucí 

tendenci po celou dobu časového intervalu. Vývoj je nerovnoměrný. K největšímu 

propadu dochází v roce 2009, kdy výše přidané hodnoty je nižší než mzdové náklady. 

                                                 
168 Vlastní zpracování dle: Výroční zpráva za rok 2008. Boskovice: MINERVA BOSKOVICE, 2009. 

Dostupné z: https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-firma?subjektId=683743 
169 Vlastní zpracování dle: Výroční zpráva za rok 2009. Boskovice: MINERVA BOSKOVICE, 2010. 

Dostupné z: https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-firma?subjektId=683743 
170 Vlastní zpracování dle: Výroční zpráva za rok 2010. Boskovice: MINERVA BOSKOVICE, 2011. 

Dostupné z: https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-firma?subjektId=683743 
171 Vlastní zpracování dle: Výroční zpráva za rok 2011. Boskovice: MINERVA BOSKOVICE, 2012. 

Dostupné z: https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-firma?subjektId=683743 
172 Vlastní zpracování dle: Výroční zpráva za rok 2012. Boskovice: MINERVA BOSKOVICE, 2013. 

Dostupné z: https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-firma?subjektId=683743 
173 Vlastní zpracování dle: Výroční zpráva za rok 2013. Boskovice: MINERVA BOSKOVICE, 2014. 

Dostupné z: https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-firma?subjektId=683743 
174 Vlastní zpracování dle: Výroční zpráva za rok 2014. Boskovice: MINERVA BOSKOVICE, 2015. 

Dostupné z: https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-firma?subjektId=683743 
175 Vlastní zpracování dle: Výroční zpráva za rok 2015. Boskovice: MINERVA BOSKOVICE, 2016. 

Dostupné z: https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-firma?subjektId=683743 
176 Vlastní zpracování dle: Výroční zpráva za rok 2016. Boskovice: MINERVA BOSKOVICE, 2017. 

Dostupné z: https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-firma?subjektId=683743 
177 Vlastní zpracování dle: Výroční zpráva za rok 2017. Boskovice: MINERVA BOSKOVICE, 2018. 

Dostupné z: https://www.minerva-boskovice.cz/ke-stazeni?path=V%C3%BDro%C4%8Dn%C3%AD%2

0zpr%C3%A1vy 
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Důvodem tohoto poklesu je působení celosvětové krize. Od roku 2013 do roku 2015 

dochází k postupnému navyšování tohoto podílu. Je to způsobeno tím, že přidaná hodnota 

rostla rychleji než mzdové náklady. V roce 2016 a 2017 poklesl podíl mzdové 

produktivity. Přesto lze jednoduše zjistit, že od roku 2010 do roku 2017 došlo 

k pozitivnímu růstu ukazatele přibližně o 6 %. 

 

Graf č. 9: Vývoj ukazatele mzdová produktivita v letech 2008-2017 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185,186, 187 

 

                                                 
178 Vlastní zpracování dle: Výroční zpráva za rok 2008. Boskovice: MINERVA BOSKOVICE, 2009. 

Dostupné z: https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-firma?subjektId=683743 
179 Vlastní zpracování dle: Výroční zpráva za rok 2009. Boskovice: MINERVA BOSKOVICE, 2010. 

Dostupné z: https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-firma?subjektId=683743 
180 Vlastní zpracování dle: Výroční zpráva za rok 2010. Boskovice: MINERVA BOSKOVICE, 2011. 

Dostupné z: https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-firma?subjektId=683743 
181 Vlastní zpracování dle: Výroční zpráva za rok 2011. Boskovice: MINERVA BOSKOVICE, 2012. 

Dostupné z: https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-firma?subjektId=683743 
182 Vlastní zpracování dle: Výroční zpráva za rok 2012. Boskovice: MINERVA BOSKOVICE, 2013. 

Dostupné z: https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-firma?subjektId=683743 
183 Vlastní zpracování dle: Výroční zpráva za rok 2013. Boskovice: MINERVA BOSKOVICE, 2014. 

Dostupné z: https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-firma?subjektId=683743 
184 Vlastní zpracování dle: Výroční zpráva za rok 2014. Boskovice: MINERVA BOSKOVICE, 2015. 

Dostupné z: https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-firma?subjektId=683743 
185 Vlastní zpracování dle: Výroční zpráva za rok 2015. Boskovice: MINERVA BOSKOVICE, 2016. 

Dostupné z: https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-firma?subjektId=683743 
186 Vlastní zpracování dle: Výroční zpráva za rok 2016. Boskovice: MINERVA BOSKOVICE, 2017. 

Dostupné z: https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-firma?subjektId=683743 
187 Vlastní zpracování dle: Výroční zpráva za rok 2017. Boskovice: MINERVA BOSKOVICE, 2018. 

Dostupné z: https://www.minerva-boskovice.cz/ke-stazeni?path=V%C3%BDro%C4%8Dn%C3%AD%2
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3.3.4 Produktivita práce 

Jedním z dalších hlavních ukazatelů výkonnosti je ukazatel produktivita práce, která je 

popsána v teoretických východiscích přesněji v kapitole 2.6.2. Produktivita práce 

vyjadřuje, jaká část výnosů připadá na 1 zaměstnance. Tabulka č. 9 zaznamenává 

potřebné údaje z účetních výkazů. Opět v posledním sloupci tabulky jsou již uvedené 

výsledky, které jsou dále převedeny do grafické podoby. 

Tabulka č. 9: Údaje k výpočtu ukazatele produktivita práce 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197 

Období Přidaná hodnota Počet zaměstnanců Produktivita práce 

2008 297 955 Kč 766 389 Kč 

2009 118 169 Kč 558 212 Kč 

2010 271 577 Kč 636 427 Kč 

2011 314 489 Kč 659 477 Kč 

2012 314 170 Kč 652 482 Kč 

2013 302 630 Kč 629 481 Kč 

2014 349 071 Kč 674 518 Kč 

2015 409 209 Kč 764 536 Kč 

2016 426 312 Kč 785 543 Kč 

2017 448 537 Kč 816 550 Kč 

                                                 
188 Vlastní zpracování dle: Výroční zpráva za rok 2008. Boskovice: MINERVA BOSKOVICE, 2009. 

Dostupné z: https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-firma?subjektId=683743 
189 Vlastní zpracování dle: Výroční zpráva za rok 2009. Boskovice: MINERVA BOSKOVICE, 2010. 

Dostupné z: https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-firma?subjektId=683743 
190 Vlastní zpracování dle: Výroční zpráva za rok 2010. Boskovice: MINERVA BOSKOVICE, 2011. 

Dostupné z: https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-firma?subjektId=683743 
191 Vlastní zpracování dle: Výroční zpráva za rok 2011. Boskovice: MINERVA BOSKOVICE, 2012. 

Dostupné z: https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-firma?subjektId=683743 
192 Vlastní zpracování dle: Výroční zpráva za rok 2012. Boskovice: MINERVA BOSKOVICE, 2013. 

Dostupné z: https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-firma?subjektId=683743 
193 Vlastní zpracování dle: Výroční zpráva za rok 2013. Boskovice: MINERVA BOSKOVICE, 2014. 

Dostupné z: https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-firma?subjektId=683743 
194 Vlastní zpracování dle: Výroční zpráva za rok 2014. Boskovice: MINERVA BOSKOVICE, 2015. 

Dostupné z: https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-firma?subjektId=683743 
195 Vlastní zpracování dle: Výroční zpráva za rok 2015. Boskovice: MINERVA BOSKOVICE, 2016. 

Dostupné z: https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-firma?subjektId=683743 
196 Vlastní zpracování dle: Výroční zpráva za rok 2016. Boskovice: MINERVA BOSKOVICE, 2017. 

Dostupné z: https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-firma?subjektId=683743 
197 Vlastní zpracování dle: Výroční zpráva za rok 2017. Boskovice: MINERVA BOSKOVICE, 2018. 

Dostupné z: https://www.minerva-boskovice.cz/ke-stazeni?path=V%C3%BDro%C4%8Dn%C3%AD%2

0zpr%C3%A1vy 
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Graf č. 10: Vývoj ukazatele produktivita práce v letech 2008-2017 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207 

Graf č. 10 přehledně zobrazuje vývoj ukazatele produktivita práce v časovém intervalu 

od roku 2008 do roku 2017. Rok 2009 zaznamenal výrazný pokles produktivity práce 

opět jako následek celosvětové krize. Hodnoty ukazatele od roku 2010 mají pozvolný 

pozitivní růst. Rozdíly mezi jednotlivými roky nejsou nijak razantní. Je to způsobeno tím, 

že přidaná hodnota roste pozvolně, jako roste počet zaměstnanců. Hodnota ukazatele 

v roce 2017 dosahuje maximální hodnoty. Část výnosů ve výši 550 Kč připadá na  

                                                 
198 Vlastní zpracování dle: Výroční zpráva za rok 2008. Boskovice: MINERVA BOSKOVICE, 2009. 

Dostupné z: https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-firma?subjektId=683743 
199 Vlastní zpracování dle: Výroční zpráva za rok 2009. Boskovice: MINERVA BOSKOVICE, 2010. 

Dostupné z: https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-firma?subjektId=683743 
200 Vlastní zpracování dle: Výroční zpráva za rok 2010. Boskovice: MINERVA BOSKOVICE, 2011. 

Dostupné z: https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-firma?subjektId=683743 
201 Vlastní zpracování dle: Výroční zpráva za rok 2011. Boskovice: MINERVA BOSKOVICE, 2012. 

Dostupné z: https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-firma?subjektId=683743 
202 Vlastní zpracování dle: Výroční zpráva za rok 2012. Boskovice: MINERVA BOSKOVICE, 2013. 

Dostupné z: https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-firma?subjektId=683743 
203 Vlastní zpracování dle: Výroční zpráva za rok 2013. Boskovice: MINERVA BOSKOVICE, 2014. 

Dostupné z: https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-firma?subjektId=683743 
204 Vlastní zpracování dle: Výroční zpráva za rok 2014. Boskovice: MINERVA BOSKOVICE, 2015. 

Dostupné z: https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-firma?subjektId=683743 
205 Vlastní zpracování dle: Výroční zpráva za rok 2015. Boskovice: MINERVA BOSKOVICE, 2016. 

Dostupné z: https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-firma?subjektId=683743 
206 Vlastní zpracování dle: Výroční zpráva za rok 2016. Boskovice: MINERVA BOSKOVICE, 2017. 

Dostupné z: https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-firma?subjektId=683743 
207 Vlastní zpracování dle: Výroční zpráva za rok 2017. Boskovice: MINERVA BOSKOVICE, 2018. 

Dostupné z: https://www.minerva-boskovice.cz/ke-stazeni?path=V%C3%BDro%C4%8Dn%C3%AD%2
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1 zaměstnance. Lze zjistit, že v roce 2017 došlo k nárůstu produktivity práce přibližně  

o 29 % oproti roku 2010. 

3.4 Analýza mezd kmenového a agenturního zaměstnance 

Následující kapitola se týká analýzy mezd kmenového a agenturního zaměstnance. 

Veškerá potřebná teoretická východiska o odměňování za vykonanou práci obsahuje 

kapitola 2.7. Je nutné znovu zmínit, že veškeré náklady spojené s agenturním 

zaměstnancem nevstupují do osobních a mzdových nákladů. Zaměstnavateli vznikají 

náklady za přijaté služby, které jim poskytuje agentura práce. 

Tabulka č. 10: Srovnání výpočtu mzdy kmenového a agenturního zaměstnance 208 

 
Kmenový 

zaměstnanec 

Agenturní 

zaměstnanec 

Hrubá mzda zaměstnance 29 072 Kč 29 072 Kč 

Sociální pojištění za zaměstnavatele (25 %) 7 268 Kč 7 268 Kč 

Zdravotní pojištění za zaměstnavatele (9 %) 2 616 Kč 2 616 Kč 

Superhrubá mzda 

(zaokrouhlená na celé stokoruny na horu) 
39 000 Kč 39 000 Kč 

Superhrubá mzda * 0,15 5 850 Kč 5 850 Kč 

Sleva na dani 2 070 Kč 2 070 Kč 

Záloha na daň 3 780 Kč 3 780 Kč 

Hrubá mzda zaměstnance 29 072 Kč 29 072 Kč 

Sociální pojištění za zaměstnance (6,5 %) 1 890 Kč 1 890 Kč 

Zdravotní pojištění za zaměstnance (4,5 %) 1 308 Kč 1 308 Kč 

Záloha na daň 3 780 Kč 3 780 Kč 

Měsíční čistá mzda zaměstnance  22 094 Kč 22 094 Kč 

 

                                                 
208 Vlastní zpracování dle: PŘICHYSTAL, F. Průměrný výdělek v roce 2017 [ústní sdělení]. Minerva 

Boskovice, Sokolská 1318/60, 680 01 Boskovice. 20. 2. 2018 



58 

 

V tabulce č. 10 je uveden výpočet mezd, jak pro kmenového zaměstnance, tak i pro 

agenturního zaměstnance. Hrubá mzda zaměstnance se rovná průměrnému výdělku 

výrobních zaměstnanců za rok 2017 ve společnosti Minerva Boskovice, a. s. Je splněna 

podmínka agenturního zaměstnávání, která udává, že kmenový a agenturní zaměstnanec 

musí mít stejně nastavené mzdové podmínky. Z toho vyplývá, že čistá mzda obou 

zaměstnanců je stejná. Při výpočtu není zohledněna mzda při čerpání dovolené a při 

pracovní neschopnosti zaměstnance.  

Do nákladů za zaměstnance vstupují zaměstnavateli i další částky, které vyjadřují např. 

ochranné pracovní pomůcky, dioptrické brýle, lékařské prohlídky, praní prádla, 

stravování, školení apod. Tyto náklady jsou zahrnuty ve výpočtech a jejich přehled je 

uveden v tabulce č. 11.  

Tabulka č. 11: Ostatní náklady na zaměstnance za rok 2017 209 

Ostatní náklady 
Údaje za všechny 

zaměstnance 

Údaje za jednoho 

zaměstnance 

Ochranné pracovní pomůcky 1 220 882 Kč 1 496 Kč 

Dioptrické brýle 140 000 Kč 1 700 Kč – 2100 Kč 

Lékařské prohlídky 30 000 Kč 50 Kč – 400 Kč 

Praní prádla 37 350 Kč 46 Kč 

Stravování 2 199 574 Kč 2 696 Kč 

Školení  861 564 Kč 1 001 Kč 

Roční náklady na jednoho agenturního zaměstnance se liší od nákladů kmenového 

zaměstnance. Tabulka č. 12 zabývá srovnáním těchto ročních nákladů. Rozdíl je 

v provizi, která se vyplácí pracovní agentuře za poskytnutí agenturního zaměstnance. 

Celkové roční náklady na jednoho agenturního zaměstnance jsou vyšší o 14 280 Kč oproti 

kmenovému zaměstnanci. Jedná se přibližně o meziroční nárůst nákladů o 5 %. 

                                                 
209 Vlastní zpracování dle: PŘICHYSTAL, F. Vynaložené náklady na zaměstnance za rok 2017 [ústní 

sdělení]. Minerva Boskovice, Sokolská 1318/60, 680 01 Boskovice. 16. 3. 2018 
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Tabulka č. 12: Srovnání ročních nákladů kmenového a agenturního zaměstnance v roce 2017 210 

 
Kmenový 

zaměstnanec 

Agenturní 

zaměstnanec 

Roční čistá mzda zaměstnance 265 128 Kč 265 128 Kč 

Ochranné pracovní pomůcky 1 496 Kč 1 496 Kč 

Dioptrické brýle 1 700 Kč 1 700 Kč 

Lékařské prohlídky 300 Kč 300 Kč 

Praní prádla 46 Kč 46 Kč 

Stravování 2 969 Kč 2 969 Kč 

Školení 1 001 Kč 1 001 Kč 

Provize pracovní agentuře - 14 280 Kč 

Roční náklady na jednoho zaměstnance 272 640 Kč 286 920 Kč 

 

3.5 Shrnutí analytické části 

V analytické části bakalářské práce byly uvedeny informace o vybraném zaměstnavateli, 

jakými jsou např. charakteristika, vývoj, historie, výrobní sortiment a konkurence 

zaměstnavatele. Byla provedena také analýza pracovněprávních vztahů zaměřená na 

strukturu zaměstnanců. Velký důraz byl kladen na analýzu agenturního zaměstnávání. Od 

roku 2013 až do současnosti dochází ke zvyšování vyplacených provizí na základě 

najímání pracovní síly prostřednictvím pracovní agentury. Bylo třeba také podotknout, že 

ve společnosti funguje silná odborová organizace, která svoji pozici uplatňuje 

v kolektivní smlouvě. Dále byla provedena analýza ekonomiky společnosti. Výstupem 

z ní bylo zjištění, že dochází k postupnému nárůstu osobních nákladů. Tento nárůst není 

brán za zcela negativní, protože vývoj čistého obratu společnosti má pozitivní trend. 

Z toho vyplývá skutečnost, že zaměstnavatel je stabilní a má dostatek výrobních zakázek. 

                                                 
210Vlastní zpracování dle: PŘICHYSTAL, F. Vynaložené náklady na zaměstnance za rok 2017 [ústní 

sdělení]. Minerva Boskovice, Sokolská 1318/60, 680 01 Boskovice. 16. 3. 2018 
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4 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ VČETNĚ JEJICH 

EKONOMICKÉHO ZHODNOCENÍ 

Tato část bakalářské práce zpracovává vlastní návrhy řešení pracovněprávních vztahů  

u zaměstnavatele Minerva Boskovice, a. s. Zaměřuje se především na optimalizaci 

nákladů spojených s najímáním pracovní síly prostřednictvím pracovní agentury. 

Zaměstnavateli budou představeny jednotlivé návrhy, které umožňují snížení nákladů ve 

formě provizí. Zaměstnavatel může tyto ušetřené peněžní prostředky využít na úhradu 

osobních nákladů v souvislosti se zaměstnáním nových zaměstnanců. Je to také možnost, 

jak si v současné době vysoké zaměstnanosti udržet zaškolené spokojené zaměstnance. 

Dále se bude jednat o využití příspěvků nabízených úřadem práce v rámci aktivní politiky 

zaměstnanosti. Všechny výpočty v kapitole vlastní návrhy řešení včetně jejich 

ekonomického zhodnocení jsou modelové, tj. nezohledňují např. náhradu mzdy za 

čerpání dovolené, za nemoc, za svátek či příplatky atd. 

4.1 Využití dohod o pracovní činnosti 

Návrh, kterým se práce bude zabývat, je možnost zaměstnání zaměstnanců na základě 

dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. Bude se zabývat zhodnocením výhod, 

nevýhod a snížením nákladů při této formě pracovněprávního vztahu.  

Zaměstnavatel by mohl využít možnosti zaměstnávat nové zaměstnance na základě dohod 

o pracích konaných mimo pracovní poměr místo stávajícího pracovního poměru nebo 

také místo najímání zaměstnanců od agentury práce. Zaměstnavatel zaměstnává vždy 

v letních měsících, tj. červen – srpen studenty v pracovním poměru na základě dohody  

o provedení práce. Tito studenti, buď zastupují stálé zaměstnance ve výrobě, nebo jsou 

přiřazení na středisko Údržba a starají se o údržbu areálu zaměstnavatele. Jejich výdělek 

je omezen do 10 000 Kč měsíčně kvůli povinným odvodům sociálního a zdravotního 

pojištění, tj. cca 18 směn za měsíc. 

Dále se bude návrhová část zabývat využití dohody o pracovní činnosti, kterou 

zaměstnavatel v současnosti nevyužívá. Bude porovnáno, zda je pro zaměstnavatele 

výhodnější najmout si agenturního zaměstnance nebo zaměstnat dva zaměstnance na 

základě dohody o pracovní činnosti. Kvůli pokrytí stanovené týdenní pracovní doby, 
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která činí 40 hodin týdně, jsou uvedeni dva zaměstnanci na základě dohody o pracovní 

činnosti. 

4.1.1 Agenturní zaměstnanec 

V prvním případě se jedná o najmutí agenturního zaměstnanec, který má uzavřen 

pracovní poměr s agenturou práce a podepsal prohlášení k dani z příjmu fyzických osob 

ze závislé činnosti. Kromě slevy na poplatníka neuplatňuje žádné jiné slevy a daňová 

zvýhodnění.  

Tabulka č. 13: Výpočet čisté mzdy agenturního zaměstnance za měsíc 211 

Hrubá mzda agenturního zaměstnance 29 072 Kč 

Sociální pojištění za zaměstnavatele (25 %) 7 268 Kč 

Zdravotní pojištění za zaměstnavatele (9 %) 2 616 Kč 

Sociální pojištění za zaměstnance (6,5 %) 1 890 Kč 

Zdravotní pojištění za zaměstnance (4,5 %) 1 308 Kč 

Superhrubá mzda * 0,15 5 850 Kč 

Sleva na dani podle § 35ba zákona o dani z příjmu (sleva na poplatníka) 2 070 Kč 

Záloha na daň po slevách 3 780 Kč 

K výplatě  22 094 Kč 

Provize pracovní agentuře 1 190 Kč 

Náklady zaměstnavatele 40 146 Kč 

Náklady zaměstnavatele představují součet hrubé mzdy, zdravotního a sociálního 

pojištění odváděné zaměstnavatelem za zaměstnance. Do těchto nákladů je zahrnuta  

i provize, která je vyplacena pracovní agentuře za pronajmutí agenturního zaměstnance. 

                                                 
211 Vlastní zpracování dle: PŘICHYSTAL, F. Průměrný výdělek v roce 2017 [ústní sdělení]. Minerva 

Boskovice, Sokolská 1318/60, 680 01 Boskovice. 20. 2. 2018 
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4.1.2 Dohoda o pracovní činnosti 

Ve druhém modelovém případě se jedná o dva zaměstnance, se kterými má zaměstnavatel 

uzavřený pracovněprávní vztah na základě dohody o pracovní činnosti. Společnost by 

mohla nabídnout např. vysokoškolským studentům i přivýdělek přes celý rok na základě 

dohody o pracovní činnosti. Odměna z dohody o pracovní činnosti by činila 75 Kč na 

hodinu. Tato částka odpovídá minimální odměně za rok 2018, která musí činit 73,20 Kč 

na hodinu.  

Každý zaměstnanec by odpracoval 20 hodin týdně, tedy 80 hodin za měsíc. Dva 

zaměstnanci na základě dohody o pracovní činnosti jsou uvedeni z důvodu pokrytí 

stanovené týdenní pracovní doby. Odměna z dohody by byla stanovena na 6 000 Kč za 

měsíc. Oba zaměstnanci mají podepsáno prohlášení k dani u příjmu fyzických osob ze 

závislé činnosti. Předpokládá se, že zaměstnanci studují, proto uplatňují slevu na 

studenta. 

Pokud by agenturní zaměstnanec ani zaměstnanci v pracovněprávním vztahu na základě 

dohody o pracovní činnosti nepodepsali prohlášení k dani z příjmu fyzických osob ze 

závislé činnosti, výpočet by byl bez slev na dani. Uplatnění slev na dani nijak neovlivní 

náklady zaměstnavatele. 

Náklady zaměstnavatele opět představují součet hrubé mzdy, zdravotního a sociálního 

pojištění odváděné zaměstnavatelem za zaměstnance. Jediná změna oproti předchozímu 

případu je taková, že náklady zaměstnavatele neobsahují provizi agentury práce, protože 

zaměstnanci nejsou najímáni zaměstnavatelem prostřednictvím agentury práce. 
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Tabulka č. 14: Výpočet odměny z dohody o pracovní činnosti 212 

Odměna z dohody o pracovní činnosti 6 000 Kč 6 000 Kč 

Sociální pojištění za zaměstnavatele (25 %) 1 500 Kč 1 500 Kč 

Zdravotní pojištění za zaměstnavatele (9 %) 540 Kč 540 Kč 

Sociální pojištění za zaměstnance (6,5 %) 390 Kč 390 Kč 

Zdravotní pojištění za zaměstnance (4,5 %) 270 Kč 270 Kč 

Superhrubá mzda 8 100 Kč 8 100 Kč 

Superhrubá mzda * 0,15 1 215 Kč 1 215 Kč 

Sleva na dani podle § 35ba zákona o dani z příjmu – 

sleva na poplatníka 
2 070 Kč 2 070 Kč 

Sleva na dani podle § 35ba zákona o dani z příjmu – 

sleva na studenta 
335 Kč 335 Kč 

Záloha na daň po slevách 0 Kč 0 Kč 

K výplatě 5 340 Kč 5 340 Kč 

Náklady zaměstnavatele 8 040 Kč 8 040 Kč 

 

                                                 
212 Vlastní zpracování dle: Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu ze dne 20. listopadu 1992 
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4.1.3 Srovnání výhod a nevýhod návrhu 

Při porovnání těchto dvou případů z hlediska nákladovosti je vycházeno jak z celkových 

ročních mzdových nákladů, tak i z celkových ročních nákladů na zaměstnance. Při 

výpočtu těchto celkových ročních nákladů je vycházeno z tabulky č. 14 a tabulky č. 15.  

Tabulka č. 15: Srovnání ročních nákladů zaměstnavatele na agenturního zaměstnance a na 

pracovněprávní vztah založený na základě dohody o pracovní činnosti 213 

 Agenturní 

zaměstnanci 

 –  

1 zaměstnanec 

Dohoda  

o pracovní 

činnosti –  

2 zaměstnanci 

Hrubá mzda nebo odměna za práci 348 864 Kč 144 000 Kč 

Sociální pojištění za zaměstnavatele (25 %) 87 216 Kč 36 000 Kč 

Zdravotní pojištění za zaměstnavatele (9 %) 31 392 Kč 12 960 Kč 

Celkové roční mzdové náklady 467 472 Kč 192 960 Kč 

Roční provize pracovní agentuře 14 280 Kč - 

Celkové náklady na zaměstnance 481 752 Kč 192 960 Kč 

Pokud porovnáváme, zda je výhodnější uzavřít pracovněprávní vztah s dvěma 

zaměstnanci na základě dohody o pracovní činnosti s týdenní pracovní dobou 20 hodin 

nebo najmutí jednoho agenturního zaměstnance s týdenní pracovní dobou 40 hodin 

zjistíme, že varianty jsou nákladově odlišné. Je to hlavně z důvodu, že zaměstnavatel 

odlišně odměňuje jednotlivé pracovněprávní vztahy. 

Jaké jsou výhody a nevýhody těchto dvou pracovněprávních vztahů z pohledu 

zaměstnavatele a zaměstnance? Z pohledu zaměstnavatele je najmutí agenturního 

zaměstnance velice atraktivní z důvodu možnosti okamžitého skončení dočasného 

výkonu práce, ke kterému byl agenturní zaměstnanec přidělen na základě písemného 

pokynu bez nutnosti vyplacení odstupného na základě zákona a kolektivní smlouvy. 

                                                 
213Vlastní zpracování dle: Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu ze dne 20. listopadu 1992 
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Nevýhodou z pohledu agenturního zaměstnance je nejistota v přidělení dočasného 

výkonu práce u zaměstnavatele. Agentura práce může kdykoliv odvolat agenturního 

zaměstnance od uživatele na základě písemného pokynu. 

Dohoda o pracovní činnosti představuje velkou výhodu z pohledu zaměstnanců, jakožto 

studentů vysokých škol. Pokud studenti budou mít výdělky nad 2 500 Kč, zaměstnavatel 

za ně bude platit sociální pojištění. Sociální pojištění obsahuje tři složky, kdy jedna 

z těchto složek představuje důchodové pojištění. Nezbytným předpokladem pro nárok na 

podporu v nezaměstnanosti je získání předchozích alespoň 12 měsíců důchodového 

pojištění. Z toho vyplývá, že studenti, kteří se po škole ocitnou evidováni na úřadu práce, 

mohou mít nárok na podporu v nezaměstnanosti. Pro zaměstnavatele je dohoda  

o pracovní činnosti nevýhodná v odvádění sociálního a zdravotního pojištění. 

4.2 Zaměstnání uchazečů registrovaných na Úřadu práce ČR 

Další doporučující návrh pro zaměstnavatele je možnost zvážit zřízení společensky 

účelného pracovního místa. Jedná se o pracovní místo, které zaměstnavatel obsazuje na 

základě dohody s Úřadem práce uchazeči o zaměstnání. Aktivní politikou zaměstnanosti 

se zabývá kapitola 2.8. v teoretických východiscích práce. 

Zaměstnavatel Minerva Boskovice, a. s. sídlí v Jihomoravském kraji, konkrétně kontaktní 

pracoviště úřadu práce je přímo ve městě Boskovice. Návrh se bude zabývat pracovní 

místem pro uchazeče do 25 let s praxí kratší než 2 roky.  

4.2.1 Plánované náklady na zaměstnance do 25 let s praxí kratší než 2 roky  

Tento nástroj aktivní politiky zaměstnanosti jsem vybrala z toho důvodu, že dochází 

k velkému úbytku zaměstnanců u zaměstnavatele z důvodu odchodu do starobního 

důchodu. Tento návrh by mohl být i možností, jak aktivně vychovat mladé perspektivní 

zaměstnance, kteří nemají dostatek odborné praxe. Z pohledu těchto mladých 

zaměstnanců je to příležitost, jak dosáhnout dostatečné odborné praxe a případného 

začlenění do kruhu kmenových zaměstnanců. 

Stanovená výše a doba poskytnutí příspěvku na vyhrazené místo pro zaměstnance do  

25 let s praxí kratší než 2 roky je 13 000 Kč po dobu maximálně 6 měsíců. 
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Zaměstnavatel preferuje pracovní smlouvu na dobu určitou. Doba udržení pracovního 

místa musí být min. 365 kalendářních dní. V pracovní smlouvě musí být sjednán pracovní 

poměr alespoň na jeden rok. Maximální doba poskytnutí příspěvku je 6 měsíců. Dalších 

následujících 6 měsíců zaměstnavatel hradí veškeré osobní náklady ze svých vlastních 

prostředků. 

Tabulka č. 16: Výpočet čisté mzdy zaměstnance do 25 let s praxí kratší než 2 roky 214 

Hrubá mzda zaměstnance 29 072 Kč 

Sociální pojištění za zaměstnavatele (25 %) 7 268 Kč 

Zdravotní pojištění za zaměstnavatele (9 %) 2 616 Kč 

Sociální pojištění za zaměstnance (6,5 %) 1 890 Kč 

Zdravotní pojištění za zaměstnance (4,5 %) 1 308 Kč 

Superhrubá mzda * 0,15 5 850 Kč 

Sleva na dani podle § 35ba zákona o dani z příjmu –  

sleva na poplatníka 

 

2 070 Kč 

Záloha na daň po slevách 3 780 Kč 

K výplatě  22 094 Kč 

Náklady zaměstnavatele 38 956 Kč 

 

 

                                                 
214 Vlastní zpracování dle: Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu ze dne 20. listopadu 1992 
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V tabulce č. 17 jsou uvedeny celkové roční náklady zaměstnavatele na jednoho 

zaměstnance do 25 let s praxí kratší než 2 roky se zohledněním příspěvku od úřadu práce. 

Celkové náklady zaměstnavatele za 12 měsíců jsou ve výši 467 478 Kč. Po odečtení 

příspěvku od úřadu práce za 6 měsíců se náklady zaměstnavatele pohybují ve výši 

389 478 Kč. Došlo by ke snížení peněžních prostředků ve výši 78 000 Kč. Roční 

procentní snížení nákladů je kolem 17 %. 

Tabulka č. 17: Osobní náklady na jednoho zaměstnance do 25 let s praxí kratší než 2 roky 215 

Náklady na vytvoření společensky účelného pracovního místa 

Roční hrubá mzda 348 864 Kč 

Sociální pojištění za zaměstnavatele (25 %) 87 216 Kč 

Zdravotní pojištění za zaměstnavatele (9 %) 31 398 Kč 

Celkové náklady zaměstnavatele za 12 měsíců 467 478 Kč 

Odečtení příspěvku od úřadu práce za 6 měsíců - 78 000 Kč 

Náklady zaměstnavatele za 12 měsíců po odečtení příspěvku 389 478 Kč 

 

4.2.2 Srovnání výhod a nevýhod návrhu 

Výhody a nevýhody tohoto návrhu srovnáváme z pohledu zaměstnavatele nebo 

zaměstnance. Výhodou z pohledu zaměstnavatele je snížení nákladů pomocí příspěvku 

od úřadu práce. Nevýhodou může být situace, že zaměstnavatel nedokáže vyjít 

s potencionálním zaměstnancem, jak už z pracovního, tak i z osobního hlediska. Výše 

uvedená nevýhoda, která plyne z toho návrhu je stejná pro zaměstnavatele i pro 

zaměstnance. Výhodou z pohledu zaměstnance je určitě větší možnost získat zaměstnání 

a budoucí potřebné praxe kvůli příspěvku ze strany úřadu práce.  

Ovlivní toto řešení riziko nedostatku práce? Dříve než by zaměstnavatel přistoupil 

k tomuto řešení, musí u něj být velká pravděpodobnost potřeby práce nejméně na dobu 

                                                 
215 Vlastní zpracování dle: Program a strategie aktivní politiky zaměstnanosti v Jihomoravském kraji na rok 

2018. Portal.mpsv.cz [online]. Praha: Generální ředitelství Úřadu práce ČR, [cit. 2018-03-28]. Dostupné z: 

https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/jhm/apz 



68 

 

12 měsíců. Tento návrh je určitě jednou z možností, jak aktivně vychovat mladé 

perspektivní zaměstnance, kteří nemají dostatek odborné praxe. Zaměstnavatel si je může 

lehce sám zaškolit. Zaměstnanci bez odborné praxe jsou velice flexibilní a přizpůsobiví. 

Nemají tzv. návyky z předchozích zaměstnání.  

4.3 Agenturní zaměstnávání na základě kolektivní smlouvy 

V kolektivní smlouvě je dáno, že zaměstnavatel bude při tvorbě ročního plánu plánovat 

využití agenturního zaměstnávání maximálně v rozsahu 5 % z celkového stavu 

zaměstnanců. Při kolektivním vyjednávání o procentuálním zastoupení agenturních 

zaměstnanců byl tento údaj doplněn do kolektivní smlouvy na naléhání odborového 

partnera. Bohužel zaměstnavateli se tento slib nepodařil dodržet v roce 2017. I v roce 

2018 neplánuje toto nízké procento dodržet 216.  

Jak se řeší spor o neplnění slibu ohledně procentuálního zastoupení agenturních 

zaměstnanců? Byla jsem informována u zaměstnavatele, že tento slib, který se 

nenaplňuje, se v současné době nijak neřeší 217. Spor se ale může řešit na základě zákona  

č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání. Jedná se o spory z kolektivní smlouvy a spory 

o plnění závazků z kolektivní smlouvy, ze kterých nevznikají nároky jednotlivým 

zaměstnancům. Zákon definuje i možnosti, jak se řeší kolektivní spory.  Může se jednat 

o řízení před zprostředkovatelem, řízení před rozhodcem nebo stávkou ve sporu  

o uzavření kolektivní smlouvy 218. 

4.3.1 Kalkulace nákladů při snížení počtu agenturních zaměstnanců 

Dále je modelována situace, jak by zaměstnavatel mohl dostát svému závazku na snížení 

stavu agenturních zaměstnanců. V tabulce č. 19 je uveden modelový příklad, kdy výše 

osobních nákladů na jednoho zaměstnance v roce 2018 je stejná jako v roce 2017.  

 

                                                 
216 PŘICHYSTAL, F. Agenturní zaměstnávání v souladu s kolektivní smlouvou pro rok 2018 [ústní sdělení]. 

Minerva Boskovice, Sokolská 1318/60, 680 01 Boskovice. 16. 3. 2018 
217 PŘICHYSTAL, F. Agenturní zaměstnávání v souladu s kolektivní smlouvou pro rok 2018 [ústní sdělení]. 

Minerva Boskovice, Sokolská 1318/60, 680 01 Boskovice. 16. 3. 2018 
218 Vlastní zpracování dle: Zákon č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání ze dne 31. 1. 1991. 
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Tabulka č. 18: Kalkulace nákladů při snížení počtu agenturních zaměstnanců za 1 rok  

                               (dle tabulky č. 10) 219 

 

Rok 2017 

Rok 2018 

bez navýšení 

Osobní náklady 364 784 tis. Kč 382 844 tis. Kč 

Osobní náklady na jednoho zaměstnance 467 000 Kč 467 000 Kč 

Počet kmenových zaměstnanců 781 820 

Počet agenturních zaměstnanců 102 63 

Procento agenturního zaměstnávání 13 % 8 % 

Měsíční provize pracovní agentuře 121 380 Kč 74 970 Kč 

Roční provize pracovní agentuře 1 456 560 Kč 899 640 Kč 

Tabulka č. 19 se zabývá snížením procentuálního zastoupení agenturních zaměstnanců. 

V roce 2018 má zaměstnavatel Minerva Boskovice, a. s. v plánu investovat do 

zaměstnanců částku 382 844 tis. Kč. Oproti roku 2017 je tento nárůst o 18 060 tis. Kč 220.  

V ročním procentním vyjádření se jedná o nárůst rozpočtu osobních nákladů o 5 % oproti 

roku 2017.  

Kapitola 3.4 v analytické části práce se věnovala analýze mezd zaměstnanců, kde jsou 

uvedeny i osobní náklady na jednoho zaměstnance. Pokud by zůstaly osobní náklady na 

jednoho zaměstnance v roce 2018, stejné jako v roce 2017, mohl by celkový počet 

kmenových zaměstnanců vystoupat přibližně na 820, tj. oproti roku 2017 by šlo o nárůst 

39 zaměstnanců, tedy o 5 %.  Tím by se mohl počet agenturních zaměstnanců snížit  

o rozdíl mezi celkovými počty kmenových zaměstnanců v roce 2017 (tj. 781) a 2018 

(tedy 820). Tento rozdíl by činil přibližně 39 zaměstnanců. Počet agenturních 

zaměstnanců by se snížil na počet 63 oproti roku 2017, kdy jejich počet činil 102.  

                                                 
219 Vlastní zpracování dle: PŘICHYSTAL, F. Průměrný výdělek v roce 2017 [ústní sdělení]. Minerva 

Boskovice, Sokolská 1318/60, 680 01 Boskovice. 20. 2. 2018 
220 PŘICHYSTAL, F. Rozpočet osobních nákladů pro rok 2018 [ústní sdělení]. Minerva Boskovice, 

Sokolská 1318/60, 680 01 Boskovice. 16. 3. 2018 
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Procentuální zastoupení agenturních zaměstnanců by se pohybovalo na 8 %. Stále by 

docházelo k neplnění slibu v kolektivní smlouvě, která se týkala procentuálního 

zastoupení agenturních zaměstnanců. Došlo by ale k pozitivnímu snížení o 5 % oproti 

roku 2017. Rozdíl mezi měsíční provizí vyplácenou zaměstnavatelem agentuře práce za 

rok 2017 a za rok 2018 bez navýšení průměrné mzdy na základě kolektivní smlouvy by 

byl ve výši 46 410 Kč měsíčně. Ročně by tento rozdíl ušetřil zaměstnavateli až 

556 920 Kč na provizi pracovní agentuře. Tyto ušetřené peněžní prostředky by se mohly 

použít na financování mezd zaměstnanců. 

Výhody a nevýhody návrhu 

S odkazem na kalkulaci nákladů při snížení počtu agenturních zaměstnanců by mohl 

zaměstnavatel zaměstnat 39 agenturních zaměstnanců, jako své kmenové zaměstnance. 

Nedošlo by ovšem k navýšení mezd v souladu s čl. 3 kolektivní smlouvy pro rok 2017. 

Průměrné mzdy zůstanou ve stejné výši, jako v roce 2017.  

Výhodou plynoucí z toho návrhu je, že by došlo ke snížení procentuálního zastoupení 

agenturních zaměstnanců ze 13 % na 8 %. Podle kolektivní smlouvy pro rok 2018 by 

mělo být zastoupení agenturních zaměstnanců do 5 % z celkového počtu zaměstnanců. 

Tento slib by opět nebyl naplněn, ale rozdíl by nebyl už tak razantní. Odborovou 

organizaci by realizace tohoto návrhu potěšila. Další plynoucí výhodou je snížení částky 

na vyplacení provizí agentuře práce. Výhoda by plynula jistě i pro zaměstnavatele, který 

by ročně ušetřil na provizích agentuře práce částku ve výši 556 920 Kč, kterou by mohl 

investovat do kmenových zaměstnanců. Nevýhoda, která plyne z tohoto návrhu pro 

kmenové zaměstnance je, že zaměstnavatel nebude moci zvýšit mzdové ohodnocení.  

4.3.2 Kalkulace nákladů při snížení počtu agenturních zaměstnanců dle 

článku 3 kolektivní smlouvy 

Zaměstnavatel se v čl. 3 odst. 2 kolektivní smlouvy z roku 2017 zavázal k navýšení mzdy 

v průměru o 1 000 Kč měsíčně. V tabulce č. 18 je modelováno navýšení průměrné 

měsíční mzdy roku 2017 (dle grafu č. 5) přibližně o 3,5 %, tj. o 1 000 Kč. Výňatek 

z kolektivní smlouvy za rok 2017 je uveden v příloze 6. Nejdůležitější údaj, který je 

potřebný v dalších výpočtech jsou osobní náklady na zaměstnance. Osobní náklady na 

zaměstnance představují součet hrubé mzdy, sociálního pojištění za zaměstnavatele  
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(25 %) a zdravotního pojištění za zaměstnavatele (9 %). Zaměstnanec s navýšením 

průměrné mzdy v souladu s kolektivní smlouvou představuje pro zaměstnavatele měsíčně 

osobní náklad ve výši 40 296 Kč. Celkové roční osobní náklady na jednoho zaměstnance 

se pohybují ve výši 483 552 Kč. 

Tabulka č. 19: Výpočet mzdy zaměstnance s navýšením měsíční průměrné mzdy podle  

                                 kolektivní smlouvy 221 

 Zaměstnanec s navýšením 

průměrné mzdy 

Hrubá mzda zaměstnance 30 072 Kč 

Sociální pojištění za zaměstnavatele (25 %) 7 518 Kč 

Zdravotní pojištění za zaměstnavatele (9 %) 2 707 Kč 

Superhrubá mzda  

(zaokrouhlená na celé stokoruny na horu) 
40 300 Kč 

Superhrubá mzda * 0,15 6 045 Kč 

Sleva na dani 2 070 Kč 

Záloha na daň 3 975 Kč 

Hrubá mzda zaměstnance 30 072 Kč 

Sociální pojištění za zaměstnance (6,5 %) 1 955 Kč 

Zdravotní pojištění za zaměstnance (4,5 %) 1 353 Kč 

Záloha na daň 3 975 Kč 

Čistá mzda zaměstnance 22 789 Kč 

Důležitým ukazatelem vyplívající z tabulky č. 19 jsou osobní náklady. Osobní náklady 

na jednoho zaměstnance vyjadřují součet hrubé mzdy, sociálního pojištění za 

zaměstnavatele (25 %) a zdravotního pojištění za zaměstnavatele (9 %). V tomto případě 

jsou osobní náklady na jednoho zaměstnance ve výši 40 297 Kč měsíčně 

                                                 
221 Vlastní zpracování dle: PŘICHYSTAL, F. Výše průměrné mzdy výrobních zaměstnanců v letech  

2010-2017 [ústní sdělení]. Minerva Boskovice, Sokolská 1318/60, 680 01 Boskovice. 16. 3. 2018 
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Na základě přílohy 6 (kolektivní smlouva za rok 2017 čl. 3), která se týká mzdového 

vývoje, bude zaměstnancům provedeno navýšení mzdy v průměru o 1 000 Kč měsíčně. 

Za rok 2018 tento výňatek k dispozici není, proto ve výpočtech za rok 2018 s navýšením 

průměrné mzdy předpokládám stejný mzdový vývoj jako v roce 2017. Osobní náklady na 

kmenové zaměstnance pro rok 2018 s navýšením průměrné mzdy jsou ve výši 

382 063 tis. Kč ročně. Oproti roku 2017 se jedná o navýšení ve výši 17 279 tis. Kč ročně. 

Pokud by došlo k navýšení osobních nákladů na jednoho kmenového zaměstnance 

přibližně o 16 000 Kč ročně z důvodu zvýšení průměrné měsíční mzdy o 1 000 Kč, tak 

by počet kmenových zaměstnanců mohl vystoupat přibližně na 791, tj. oproti roku 2017 

nárůst o 10 zaměstnanců, tedy o 1 %.  

Tabulka č. 20: Kalkulace nákladů při snížení počtu agenturních zaměstnanců za 1 rok  

                               (dle tabulky č. 19) 222 

 

Rok 2017 

Rok 2018 

s navýšením 

Osobní náklady 364 784 tis. Kč 382 063 tis. Kč 

Osobní náklady na jednoho zaměstnance 467 000 Kč 483 000 Kč 

Počet kmenových zaměstnanců 781 791 

Počet agenturních zaměstnanců 102 92 

Procento agenturního zaměstnávání 13 % 12 % 

Měsíční provize pracovní agentuře 121 380 Kč 109 480 Kč 

Roční provize pracovní agentuře  1 456 560 Kč 1 313 760 Kč 

Tím by se mohl počet agenturních zaměstnanců snížit opět o rozdíl mezi celkovými počty 

kmenových zaměstnanců v roce 2017 (tj. 781) a v roce 2018 s navýšením průměrné mzdy 

(tedy 791). Tento rozdíl by činil 10 zaměstnanců. Z toho plyne, že počet agenturních 

zaměstnanců by se snížil na počet 92 oproti roku 2017, kdy jich bylo 102. 

V procentuálním vyjádřením by tento pokles byl ve výši 1 %. Nejedná se o zásadní 

                                                 
222 Vlastní zpracování dle: PŘICHYSTAL, F. Průměrný výdělek v roce 2017 [ústní sdělení]. Minerva 

Boskovice, Sokolská 1318/60, 680 01 Boskovice. 20. 2. 2018 
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pokles, ale pořád ho lze považovat za kladný. Rozdíl mezi měsíční provizí vyplácenou 

zaměstnavatelem agentuře práce mezi rokem 2017 a rokem 2018 s navýšením průměrné 

mzdy by se pohyboval ve výši 34 510 Kč, ročně by činil 414 120 Kč. Opět ušetřené 

peněžní prostředky by se mohly použít na financování mezd zaměstnanců. 

Výhody a nevýhody návrhu 

Na základě výňatku z kolektivní smlouvy, který se týká mzdového vývoje, by mohlo dojít 

k situaci, že by se zvýšil průměrný výdělek o 1 000 Kč měsíčně. Potom by zaměstnavatel 

mohl zaměstnat pouze 10 agenturních zaměstnanců, jako své kmenové. Pořád by došlo 

ke snížení procentuálního zastoupení agenturních zaměstnanců ze 13 % na 12 %. Tento 

pokles by nebyl tak veliký, ale stále by se ubíral pozitivním směrem. Zaměstnavatel by 

ročně ušetřil na provizích vyplácených agentuře práce částku ve výši 414 120 Kč, kterou 

by mohl opět využít na financování kmenových zaměstnanců. 

4.4 Shrnutí vlastních návrhů řešení 

Poslední část bakalářské práce se věnovala vlastním návrhům řešení včetně jejich 

ekonomického zhodnocení. Jednotlivé návrhy představují zaměstnavateli možnosti 

uzavření pracovněprávního vztahu místo uzavření dohody o dočasném přidělení 

zaměstnance agentury práce. Byly představeny tři varianty návrhů řešení, z nichž jeden 

zahrnoval příspěvek od úřadu práce.  

První návrh se týkal uzavření jedné dohody o dočasném přidělení zaměstnance agentury 

práce nebo uzavření dohody o pracovní činnosti se dvěma zaměstnanci. Tyto dvě varianty 

jsou nákladově odlišné převážně z důvodu, že zaměstnavatel odlišně odměňuje jednotlivé 

pracovněprávní vztahy. Výhodnější z hlediska nákladovosti je uzavření 

pracovněprávního vztahu se dvěma zaměstnanci na základě dohody o pracovní činnosti. 

Obě dohody nabízí atraktivní možnost skončení výkonu práce. U dohody o pracovní 

činnosti se jedná o krátkou výpovědní dobu 15 dní. U agenturního zaměstnance se jedná 

o okamžité skončení dočasného výkonu práce bez nutnosti vyplacení odstupného na 

základě zákona nebo kolektivní smlouvy.  

Pokud by zaměstnavatel měl zájem využít příspěvků od úřadu práce na základě aktivní 

politiky zaměstnanosti, doporučila bych možnost zaměstnání uchazečů ve věku do 25 let 

registrovaných na Úřadu práce ČR s praxí kratší než 2 roky. Návrh je také jedna 
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z možností, jak si aktivně vychovat mladé, perspektivní zaměstnance, a tak se vypořádat 

se situací, kdy velká část stávajících zaměstnanců odchází do starobního důchodu. Další 

výhodou je získání příspěvku od úřadu práce. Pomocí tohoto příspěvku po dobu 6 měsíců 

ušetří zaměstnavatel na nákladech částku ve výši 78 000 Kč. 

Poslední návrh se týká zjištění, že dochází k porušení kolektivní smlouvy ohledně 

procentuálního zastoupení agenturních zaměstnanců. Výhodou návrhu je, že dojde ke 

snížení procentuálního zastoupení, ale i tak kolektivní smlouva nebudu plně dodržena. 

Dalším plusem je snížení částky na vyplácení provizí agentuře práce, kterou by bylo 

možné investovat do kmenových zaměstnanců.  

Na závěr je určitě vhodné uvést, jaké stanovisko má zaměstnavatel k jednotlivým 

návrhům. První návrh, který se týkal využití dohod o pracovní činnosti by byl pro podnik 

ekonomicky výhodný z pohledu zaměstnavatele. Bohužel tento návrh nelze uskutečnit 

z důvodu vysokého požadavku na kvalifikace a zručnost pracovníků na obsazovaných 

postech. Druhý návrh se zabýval variantou zaměstnání uchazečů registrovaných na úřadu 

práce ČR. Vyjádření zaměstnavatele k tomuto návrhu byl takový, že návrh naráží na 

problém, který spočívá v nedostatku pracovníků evidovaných na úřadu práce 

v požadovaných profesích, kterými jsou např. obráběč, soustružník, mechanik atd. 

Zaměstnavateli se jeví nejvýhodněji z pohledu praxe poslední návrh, který se týkal 

agenturního zaměstnávání na základě kolektivní smlouvy 223. 

                                                 
223 BERNARDOVA, Ladislava. Re: Stanovisko zaměstnavatele k jednotlivým návrhům [emailová 

komunikace]. 2. 5. 2018 8:50 [cit. 2018-05-14]. 
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ZÁVĚR 

Bakalářská práce se zabývala pracovněprávními vztahy u vybraného zaměstnavatele 

Minerva Boskovice, a. s. z hlediska optimalizace nákladů. Hlavním cílem bakalářské 

práce bylo předložit zaměstnavateli návrh na řešení růstu nákladů v důsledku najímání 

agenturních zaměstnanců. 

V teoretické části bakalářské práce byly vymezeny základní pojmy, které se týkají 

pracovněprávních vztahů. Úvodem bylo definováno pracovní právo a jeho prameny. Dále 

byly charakterizovány pracovněprávní vztahy a jejich účastníci. Jednalo se také  

o jednotlivé druhy pracovněprávních vztahů, kterými jsou pracovní poměr a dohody  

o pracích konaných mimo pracovní poměr. Další úsek teoretické části se týkal 

agenturního zaměstnávání. Závěrem byla zmíněna i teorie spojená s vybranými 

ekonomickými ukazateli, odměňováním za vykonanou práci a nastíněna byla aktivní 

politika zaměstnanosti. 

Analytická část se zaměřila především na analýzu současného stavu zaměstnavatele, jak 

z právního, tak i ekonomického hlediska. Úvodem byla zmíněna charakteristika 

zaměstnavatele a analýza jeho pracovněprávních vztahů. Tato analýza se věnovala nejen 

struktuře zaměstnanců, současnému systému přijímání nových zaměstnanců, agentuře 

práce a přijímání agenturních zaměstnanců, odborové organizaci, ale také i systému 

skončení pracovněprávních vztahů. Z analýzy vybraných ekonomických ukazatelů 

v časovém horizontu 10 let bylo zjištěno, že zaměstnavateli se podařilo „otřepat se“ 

z krizové situace v roce 2009. Nyní je zaměstnavatel považován za stabilní  

a potencionálně rostoucí společnost. Závěr analytické části byl věnován analýze mezd 

kmenového a agenturního zaměstnance. Byl zjištěn fakt, že roční náklady na jednoho 

agenturního zaměstnance se od nákladů kmenového zaměstnance liší pouze v provizi, 

která se vyplácí agentuře práce.  

První návrh se týkal zaměstnání jednoho agenturního zaměstnance na základě dohody  

o dočasném přidělení nebo dvou zaměstnanců na základě dohody o pracovní činnosti. Na 

základě odlišného odměňování agenturního zaměstnance a zaměstnanců zaměstnaných 

na základě dohody o pracovní činnosti, je výhodnější pro zaměstnavatele druhá možnosti. 

Navíc došlo ke snížení ročních nákladů ve výši 14 280 Kč v oblasti vyplácení provizí 

pracovní agentuře. Výhodou plynoucí pro zaměstnance, jakožto studentů vysokých škol, 
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je možnost získání podpory v nezaměstnanosti na základě předchozích 12 měsíců 

důchodového pojištění. Pokud studenti budou mít výdělky nad 2 500 Kč, zaměstnavatel 

za ně bude platit sociální pojištění, kdy součástí tohoto pojištění je důchodové pojištění. 

Druhý návrh se zaměřil na využití jednoho z nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti. 

Jednalo se o zaměstnání uchazečů registrovaných na Úřadu práce ČR ve věku do 25 let 

s praxí kratší než 2 roky. Toto řešení považuji za nejpřijatelnější z hlediska aktivní 

výchovy mladých, perspektivních zaměstnanců, kteří nemají na jednu stranu dostatek 

odborné praxe, ale na druhou stranu nemají tzv. návyky od předchozích zaměstnavatelů. 

Zaměstnavatel preferuje pracovní poměr na dobu určitou, v tomto případě se jednalo  

o pracovní poměr na 12 měsíců. Po odečtení příspěvku od Úřadu práce po dobu 6 měsíců 

by došlo ke snížení nákladů ve výši 78 000 Kč. Zaměstnavatel by měl také uvažovat 

z dlouhodobého hlediska, protože po vyčerpání příspěvků od státu bude muset hradit mzdové 

náklady ze svých vlastních prostředků.  

 Poslední návrh byl spjatý s kolektivní smlouvou a odborovou organizací. Zaměstnavatel 

nedodržuje slib, který dal v kolektivní smlouvě pro rok 2018, kdy procentuální zastoupení 

agenturních zaměstnanců by mělo být ve výši 5 % z celkového počtu zaměstnanců. 

Řešení se zabývalo snížením počtu agenturních zaměstnanců a tím i snížením nákladů 

v oblasti vyplacených provizí agentuře práce. Počet agenturních zaměstnanců se snížil na 

počet 65, pokud by zůstaly osobní náklady na jednoho zaměstnance stejné v roce 2018 

jako v roce 2017. Došlo by ke snížení nákladů v oblasti vyplacených provizí agentuře 

práce, a to ve výši 571 200 Kč ročně. Tyto peněžní prostředky by se daly investovat do 

zvýšených osobních nákladů. 

Cílem bakalářské práce bylo navrhnout zaměstnavateli optimalizaci nákladů z pohledu 

pracovněprávních vztahů. Výše uvedené návrhy splňují cíle, které byly stanoveny v první 

kapitole bakalářské práce. 
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