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9) PERSONALISTIKA A ODMĚŇOVÁNÍ 
Personalistika a její činnost, plánování pracovníků, získávání a výběr, rozmístění pracovníků, odměňování 

pracovníků, výpočet mzdy, personální a pracovně právní agenda, druhy vzniku a zániku pracovního poměru, 

péče o zaměstnance, pracovní smlouva, práva a povinnosti subjektů pracovní smlouvy, zaměstnanecké benefity, 

odbory. 

 
Mezi zaměstnanci a zaměstnavateli vzniká pracovněprávní vztah, který se řídí zákoníkem práce.  
Personální činnost podniku zahrnuje získávání pracovníků, rozmisťování, výběr pracovníků pro určité práce, 
evidenci pracovníků, hodnocení, motivaci a vzdělávání a rozvoj pracovníků, péči o pracovníky. Tuto činnost 
zajišťuje personální útvar. 
 

PLÁNOVÁNÍ POČTU ZAMĚSTNANCŮ 
Základem je stanovení množství práce uváděné v hodinách a v počtu pracovníků v potřebné struktuře. Podle 
různých skupin pracovníků se využívají i různé metody stanovení jejich potřebného počtu. Východiskem pro 
stanovení potřebného množství pracovníků v úkole, jsou dobře stanovené výkonové normy a znalost 
využitelného fondu pracovní doby pracovníka.  
Fond pracovní doby dělníka udává kolik hodin (dní práce) můžeme plánovat na jednoho pracovníka. Obvykle 
se stanoví za rok. Počet pracovníků můžeme také stanovit z údajů o produktivitě práce. Ta udává objem 
výkonů připadající na jednoho pracovníka za jednotku času (výkony/počet pracovníků). 
 
ZÍSKÁVÁNÍ A VÝBĚR VHODNÝCH PRACOVNÍKŮ: 

1) definujeme naši potřebu – rozhodneme, zda budeme tuto potřebu řešit vlastními pracovníky, nebo 
přijmeme nové pracovníky, 

2) často stačí u stávajících zaměstnanců pouze zvýšit nebo změnit kvalifikaci. 
Způsoby zvyšování kvalifikace: 
a) školení v rámci pracovního procesu – je organizováno v rámci podniku, např. zaškolení mistrem 
b) školení mimo pracovní proces – kurzy, dálková studia, školení,.... 
Získávání pracovníků – potřebné zaměstnance získává podnik:   
1) Výchovou vlastních učňů 
2) Z volných zdrojů (absolventi středních a vysokých škol, ženy v domácnosti, uchazeči o zaměstnání.) 
 

ODMĚŇOVÁNÍ PRÁCE 
Právní normy: 
1) Zákoník práce 
2) Nařízení vlády o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního 
prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí.  
Způsoby sjednávání mezd: 
a) v pracovní smlouvě, 
b) vnitřním mzdovým předpisem, 
c) v kolektivní smlouvě. 
Mzda musí být sjednána písemně před výkonem práce, za kterou přísluší. Mzda i plat nesmí být nižší než 
minimální mzda. Ta činí 55 Kč/hod, resp. 9 200 Kč měsíčně pro pracovní dobu 40 hodin týdně. Nedosáhne-li 
celková mzda výše minimální mzdy, náleží zaměstnanci doplatek do minimální mzdy.  
Od ledna 2016 bude minimální mzda činit 9 900 Kč, minimální hodinová sazba 58,70 Kč. 
 
Kolektivní smlouva: je smlouva mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci, kteří jsou zastupováni odborovou 
organizací. Má přispívat ke zlepšení pracovních, zdravotních, sociálních a kulturních podmínek zaměstnanců. 
Postup kolektivního vyjednávání a uzavírání kolektivní smlouvy je určen Zákonem o kolektivním vyjednávání. 
Kolektivní smlouva obsahuje mimo jiné dohody o mzdách, např: mzdový systém, formy mezd, pravidla pro 
poskytování prémií, odměn,.... 
 
Zaručená mzda je určena nařízením vlády č. 567/2006 Sb., je to mzda nebo plat stanovený nařízením vlády a 
vztahují se na zaměstnance, jejichž mzda není sjednána v kolektivní smlouvě a na zaměstnavatele, odměňující 
platem. Práce jsou za tím účelem odstupňovány podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti do 8 skupin.  
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FORMY MEZD: 
1) úkolová – množství kvalitní práce = normování práce, 
2) časová – odměňování podle počtu odpracovaných hodin = hodinová mzda, 
3) podílová – podíl na dosažených výsledcích. Motivace. 
4) smíšená – kombinace předchozích 
5) pevný měsíční plat – především pro THP 
 
Mzda zaměstnanců je složena z: 
1. Základní (tarifní) mzda  
2. Příplatky  

 práce přesčas (min. 25 % průměrného výdělku),  

 v noci, tzn. od 22 hod – 6 hod, (min. 10 % průměrného výdělku), 

 ve ztíženém pracovním prostředí (min 10 % základní sazby minimální mzdy),  

 za pracovní pohotovost (min. 10 % průměrného výdělku),  

 ve svátek,   

 o sobotách a nedělích (min 10 % průměrného výdělku), 

 za zvláštní znalosti a dovednosti,  

 za vedení 
3. Prémie = v závislosti na dosažení určitého objemu výkonů, kvality, splnění úkolu včas, dosažení určitého 
objemu tržeb, zisku, atd. Stanovují se % ze mzdy, pevnou částkou v Kč, % z obratu, tržeb, zisku) 
4. Odměny – nenároková složka mzdy. Jsou stanoveny pevnou částkou v Kč. Od prémií se liší tím, že mají 
volnější formu odměňování. 
5. Náhrady mzdy 
6. Podíl na hospodářském výsledku – nenároková složka mzdy. Přiznávají se jednorázově. 
7. Osobní ohodnocení 
 
Splatnost a výplata mzdy (§ 141 a § 142) 
Mzda se vyplácí měsíčně pozadu, nejpozději v následujícím kalendářním měsíci. Každá firma má stanoven 
výplatní termín. Záloha na mzdu je možná na základě dohody. Mzda se vyplácí hotově v Kč, v pracovní době na 
pracovišti, nebo bezhotovostním převodem (se souhlasem zaměstnance), jiné osobě je možné mzdu předat 
jen na základě plné moci.  
Srážky ze mzdy 
1. Povinné srážky: záloha na daň z příjmu FO a pojistné na ZP a SP 
2. Bez souhlasu zaměstnance: výživné stanovené soudem 
3. Se souhlasem zaměstnance: splátky půjček, penzijní připojištění, spoření, atd.  
 
Systémy odměňování: 

- na základě hodnocení pracovníka provádí vedoucí jeho odměňování či potrestání.  
- systémy odměňování souvisí s motivací pracovníků a s finančními možnostmi firmy. 

 
Formy odměn: 

1) hmotné odměny: 

 přímé odměny (mzda, prémie a odměny, podíly na zisku) – tyto odměny procházejí zdaněním daní 
z příjmů, proto pokud chceme motivovat, musíme zohledňovat už jejich čistou podobu po zdanění. 

 nepřímé odměny (příplatky na dovolenou, životní pojištění, příspěvky na stravování, příspěvky na 
mateřské školy, poskytované zboží a služby za snížené ceny či zdarma, zapůjčení firemního vozidla i 
pro osobní účely, kvalitní vybavení kanceláře, osobní sekretářka,...) – některé z těchto odměn také 
podléhají zdanění např. využívání služebního vozu pro osobní účely. 

2) nehmotné odměny: prestižní funkce, volná či individuální pracovní doba, veřejné ocenění 
před kolektivem,.... 

 
Otázkou je, zda jsou důležitější hmotné či nehmotné odměny. 
Hmotné odměny člověk potřebuje k zajištění své existence. Nehmotné odměny apelují na jiné potřeby člověka 
= potřeby uznání v kolektivu, prestiže, popřípadě i ješitnost. Musíme vycházet z poznání individuálního 
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člověka. Pokud mám pracovníka, který je hmotně zabezpečený, nebudu mu nabízet příplatek za přesčas, toho 
přesvědčí nehmotné stimuly. 
 
Nekvalitní či neprovedenou práci je však potřeba také ohodnotit negativně, potrestat: 

- ústní napomenutí, písemné napomenutí, finanční postih (odebrání prémií, osobního ohodnocení) 
- výpověď (v extrémních případech okamžité zrušení pracovního poměru). 

Systém odměňování i trestů by měl být předem sdělen pracovníkům, být jednoduchý a srozumitelný. 
 

VÝPOČET MZDY 
ZÁKLADNÍ MZDA (časová, úkolová, podílová) 
+ PŘÍPLATKY:  

 přesčas 

 práce v noci 

 práce ve ztíženém a zdraví škodlivém prostředí  

 pracovní pohotovost 
+ PRÉMIE = výkonnostní příplatek (rychlá práce, překročení normy, ušetří materiál,...) 
+ ODMĚNY = podíl pracovníka na zisku   
+ osobní ohodnocení 
+ náhrady mezd (dovolená,...) 
 

HRUBÁ MZDA  
+ 34 % zdravotní a sociální pojištění, které platí za zaměstnance zaměstnavatel. ZP (9 %), SP (25 %) (pojištění 
zaokrouhlujeme na celé Kč nahoru) 
 

SUPERHRUBÁ MZDA (zaokr. na 100 Kč nahoru) 
ze SPHM vypočítáme zálohu na daň z příjmu 15 %.  
 

Záloha na daň z příjmu (pokud zaměstnanec podepíše u zaměstnavatele prohlášení k dani, má nárok na slevy 
na dani. V roce 2015: 
- na poplatníka 2 070 Kč (odečítáme nejvýše do 0!!, nelze uplatnit bonus) 
- na vyživované dítě 1 117 Kč na první dítě, 1 317 Kč na druhé dítě, 1 417 Kč na třetí a další dítě (pokud je 
vypočítaná záloha na daň po odpočtu slevy na poplatníka nižší než sleva na dítě, náleží zaměstnanci daňový 
bonus!!) 
- na studenta 335 Kč 
 

Dále vypočítáme ZP a SP, které platí zaměstnanec:  
- SP 6,5 % (nebo 3,5 % pokud se účastní II. pilíře) 
- ZP 4,5 % 
- opět zaokrouhlíme na celé Kč nahoru 
 

ČISTÁ MZDA  
HM 
- ZP 4,5 % 
- SP 6,5 % (nebo 3,5 % pokud se účastní II. pilíře) 
- II. pilíř 5 % (pokud se účastní) 
- daň po slevách, příp. + daňový bonus 
+ náhrada mzdy za pracovní neschopnost 
 

ČÁSTKA K VÝPLATĚ: 
Čistá mzda – půjčky, spoření, úvěry, výživné, atd.  
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PRACOVNÍ POMĚR 
Pracovní poměr vzniká: 
1) uzavřením pracovní smlouvy 
2) jmenováním - vzniká pracovní poměr u vedoucích pracovníků jmenovaných podle zvláštních předpisů, např. 
ředitele státního podniku, policejního ředitele, atd. jmenuje příslušný ministr. 
 
Při nástupu do práce musí být pracovník seznámen s pracovním řádem a s předpisy o bezpečnosti  
a ochraně zdraví při práci.  
 
PRACOVNÍ SMLOUVA 
- dvoustranný právní akt, ze kterého vyplývají práva a povinnosti pro obě strany 

- písemně 
 povinné náležitosti: 
a) druh práce, pracovní náplň 
b) místo výkonu práce 
c) den nástupu do práce – nemusí být formou přesného data. Pokud zaměstnanec onemocní, pak to 

musí do týdne oznámit. 
 

 nepovinné náležitosti: 
a) doba určitá či neurčitá 
b) zkušební doba – není-li sjednána, není.  Max. 3 měsíce, u vedoucích pracovník max. 6 měsíců.  
c) pracovní doba 
d) ujednání o mzdě, o ubytování, zvyšování kvalifikace,studium při zaměstnání, přidělení bytu,... 
e) konkurenční doložka = u skončení PP u jednoho zaměstnavatele nebude stejnou práci vykonávat u 

jiného nebo na svůj účet. Max. po dobu 1 roku. 
f) odchodné =tzv. „zlatý padák“ u řídících pracovníků, byli jmenování do funkce 

       
Povinnosti zaměstnavatele: 

- přidělovat zaměstnanci práci podle pracovní smlouvy 
- platit mu mzdu nebo plat 
- vytvářet podmínky pro plnění jeho pracovních úkolů 
- rovné zacházení se všemi zaměstnanci = odměňování žen a mužů, pracovní podmínky, profesní růst, 

diskriminace (rasa, národ, nábož. přesvědčení,...), oboustranný zákaz sexuálního obtěžování 
 
Povinnosti zaměstnance: 

- konat práci podle pokynů zaměstnavatele 
- konat práci osobně a ve stanovené pracovní době 

 
Změny pracovního poměru - na základě dohody 

1) převedení na jinou práci 
2) přeložení na jiné místo – pouze se souhlasem zaměstnance 

Pokud odpadnou důvody, jsme zařazení na stejné pracoviště, na stejnou práci. 
 
SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU 

a) dohodou – je nutný souhlas obou stran. Písemně.  
b) zrušením ve zkušební době 
c) okamžité zrušení – zaměstnavatel může okamžitě zrušit PP se zaměstnancem, pokud porušil pracovní 

kázeň zvlášť hrubým způsobem, nebo byl-li odsouzen pro úmyslný trestný čin k nepodm. trestu odnětí 
svobody na dobu delší než 1 rok, nebo v souvislosti s výkonem zaměstnání na dobu nejméně 6 měsíců. 
Zaměstnanec v případě, kdy podle lékařského posudku nemůže déle kont práci a zaměstnavatel ho 
nepřevedl v době 15 dnů na jinou práci, nebo v případě, kdy mu zaměstnavatel nevyplatil mzdu do 15 
dnů po uplynutí její splatnosti. Jiné důvody zákoník práce nedovoluje. 

d) výpověď – Jednostranný právní akt. Písemně a doručit. Lze ji vzít zpět opět písemně a se souhlasem 
druhé strany. Výpovědní doba začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po 
doručení výpovědi. 
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- ze strany zaměstnance = bez uvedení důvodu nebo z jakéhokoliv důvodu. Výpovědní doba je 2 měsíce. 
- ze strany zaměstnavatele = pouze z důvodů uvedených v zákoníku práce. Výpov. doba je 2 měsíce. 
e) smrtí zaměstnance 
f) uplynutím sjednané doby – zaměstnavatel musí upozornit zaměstnance 3 dny předem o uplynutí 

sjednané doby. Pokud i poté zaměstnanec s vědomím zaměstnavatele pokračuje v práci, platí že se 
jedná o PP na dobu neurčitou. 

 
Zákonné důvody výpovědi dané zaměstnavatelem: 

a) organizační důvody: ruší-li se nebo přemisťuje-li se zaměstnavatel nebo jeho část 
b) pro nadbytečnost 
c) pozbyl-li zaměstnanec dočasně nebo trvale schopnost vykonávat práci 

= z těchto důvodů náleží ODSTUPNÉ. 
d) neuspokojivé pracovní výsledky = zaměstnanec musí být v posledních 12 měsících min. 1 písemně 

upozorněn. 
e) méně závažné, ale opakované porušení pracovní kázně (nedodržení pracovní doby), v průběhu ½ roku 

písemně upozorněn. 
f) důvody pro okamžité zrušení PP = úmyslný trestný čin a odsouzen na min. 1 rok nepodmíněně. 

Zákaz výpovědi: 
- tzv. ochranná doba 
a) nemocenská 
b) byli uvolněni k výkonu veřejné funkce  
c) těhotná žena 
d) na mateřské a rodičovské dovolené 
e) zaměstnanec, který pracuje v noci, je uznán lékařem dočasně nezpůsobilý pro noční práci.  

 
PRACOVNĚ PRÁVNÍ VZTAH: 
Mimo pracovní poměr: 
1) dohoda o provedení práce 

- max. na 300 hodin ročně u jednoho zaměstnavatele, 
- písemně, 
- neplatí se sociální a zdravotní pojištění do mzdy 10 000 Kč měsíčně,  
- povinnost uhradit srážkovou daň z příjmů při výdělku do 10 000 Kč měsíčně s nepodepsaným 

prohlášením k dani. V ostatních případech se odvádí daň zálohová.  
2) dohoda o pracovní činnosti: 

- nesmí převýšit polovinu stanovené týdenní pracovní doby (tzn. 20 hod týdně), 
- písemně, 
- povinnost uhradit SP a ZP a daň z příjmů, 
- musí být uvedeny sjednané práce, rozsah pracovní doby a doba, na kterou se dohoda uzavírá. 

 
PÉČE O ZAMĚSTNANCE 
Zaměstnavatelé jsou povinni vytvářet pracovní podmínky, které umožňují bezpečný výkon práce, odstraňovat 
rizikové a namáhavé práce a zřizovat, udržovat a zlepšovat zařízení pro zaměstnance, včetně vzhledu a úpravy 
pracovišť. Zaměstnavatel pečuje o kvalifikaci zaměstnance a její zvyšování.  
 
ZAMĚSTNANECKÉ BENEFITY (výhody) 
- jde o výhody, které zaměstnavatel poskytuje zaměstnanci mimo mzdu. Jsou nevymahatelné a nenárokové. 
Mohou být ve formě finanční, hmotné nebo ve formě nadstandardní služby. Např. stravenky, dovolená navíc, 
firemní vozidlo, jazykové nebo odborné kurzy, penzijní připojištění, životní pojištění, mobilní telefon, 
notebook, třináctý plat, pružná pracovní doba, příspěvek na dovolenou,... 
Cafeteria systém: zaměstnanci za dobře odvedenou práci dostávají body, které si pak vyměňují za různé 
výhody. Tzn. že si sami, podle počtu dosažených bodů, sestavují systém benefitů. 
 
Odbory jsou sdružení zaměstnanců, založené s cílem prosazovat jejich pracovní, ekonomické, sociální a jiné 
zájmy. Odbory jednají jménem pracovníků, které zastupují, pokud jednají se zaměstnavatelem nebo státem, 
například ohledně výše mezd nebo pracovních podmínek. 
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Nemocenské dávky v roce 2015 
Nemocenské lze vyplácet nejdéle po dobu 380 kalendářních dnů ode dne vzniku dočasné pracovní 
neschopnosti.  
Podrobné schéma výplaty nemocenského při dočasné pracovní neschopnosti:  

 1. - 3. pracovní den pracovní neschopnosti = nenáleží náhrada mzdy ani dávka,   
 od 4. pracovního dne - 14. kalendářního dne = náleží náhrada mzdy, vyplácí zaměstnavatel,   
 od 15. kalendářního dne = náleží nemocenské, vyplácí okresní správa sociálního zabezpečení, 

 


