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10) VÝROBNÍ FAKTOR PRÁCE 
Práce jako výrobní faktor, členění práce, cena práce, zásady odměňování, druhy mezd. Pojmy: naturální 

mzda, hrubá mzda, superhrubá mzda, čistá mzda, nominální mzda, reálná mzda, minimální mzda. Složky 

mezd. Motivace – zásady motivace, teorie motivace. Stimulace. Cafeteria system.  

 
PRÁCE 
- cílevědomá lidská činnost vytvářející statky a služby 
- jeden z výrobních faktorů (dalšími jsou půda, kapitál a technologie) 
- základem je pracovní síla (souhrn duševních a fyzických schopností člověka konat práci) 
- cenou práce je mzda  
 
Činnost výrobního faktoru lze zvyšovat: 
a) kvalifikací 
b) dokonalejšími nástroji 
c) motivací 
 
Členění práce: 
- mechanická 
- produktivní (pekař) 
- neproduktivní (učitel) 
- fyzická 
- duševní 
- výkonová – výroba statků a služeb, realizace, pracovníci, dělníci 
- řídící – vedení podniku, stanovovat, plánovat 
 
ODMĚŇOVÁNÍ 
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: (ekonomické) 

 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: (mimoekonomické) 

- prestižní funkce, volná či individuální pracovní doba, veřejné ocenění před kolektivem,.... 
- těmto stimulům se říká morální stimuly  
- odstranění monotónie práce = job rotation – střídání na pracovních místech 

 
Negativní stimuly: snížení příjmů, pokuta, obava ze ztráty zaměstnání, převedení na méně placenou práci. 
Zaměstnanecké výhody: nepřímá forma odměňování, poskytována nad rámec zákonem stanovených 
dávek, např. tělocvična, bazén, mobil, služební auto,... 
 
Hlavní zásadou odměňování je: 

a) tržní úspěšnost práce 
b) kvalifikace 
c) množství práce 
d) kvalita práce 
e) namáhavost práce 
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Právní normy upravující odměňování: 
1) Listina zákonných práv a svobod (právo na min. mzdu) 
2) Zákon o mzdě (dělníci) 
3) Zákon o platu (státní sféra) 
4) Vládní nařízení (o min. mzdových tarifech) 
5) Kolektivní smlouva (tripartita) 
6) Pracovní smlouva + platový výměr 

 
MZDA 
a) peněžité plnění 
b) nepeněžité (naturálie) 
 
Za vykonanou práci přísluší zaměstnanci mzda, plat nebo odměna z dohody za podmínek stanovených 
Zákoníkem práce.  
Zákoník práce definuje 3 možné finanční odměny za práci u zaměstnavatele:  

 Plat  
 Mzda  
 Odměna 

 
Plat: finanční odměna zaměstnanci od zaměstnavatele, kterým je stát, obce, města, rozpočtové a 
příspěvkové organizace. To znamená, že plat dostávají zaměstnanci státu a organizací spravovaných nebo 
dotovaných státem (státní školství, zdravotnictví).  
Mzda: je finanční odměna pro zaměstnance u soukromých zaměstnavatelů, kteří pracují v pracovním 
poměru uzavřeném na základě pracovní smlouvy (hlavní pracovní poměr, vedlejší pracovní poměr).  
Odměna: je finanční částka vyplacená zaměstnanci za práci na základě dohody o provedení práce nebo 
dohody o pracovní činnosti. 
 
Formy mezd: 
1) Časová mzda – se vypočítává podle odpracované doby. Odměňování podle času práce = hodinová mzda 
Výpočet: Počet odpracovaných hodin  x  sazba za hodinu 
2) Úkolová mzda – se počítá podle skutečně provedeného výkonu pracovníka. Množství kvalitní práce = 
normování práce. 
3) Podílová – podíl na dosažených výsledcích. Motivace. Podíl na zisku, % z tržeb. 
4) Smíšená 
 
V souvislosti s odměňováním se v praxi používají další pojmy:  
1) Mzda (plat) – v peněžní formě 
2) Naturální mzda - má formu zboží nebo služeb 
3) Hrubá mzda – představuje celkový výdělek zaměstnance před zdaněním 
4) Superhrubá mzda = hrubá mzda + 34 % pojistného (9 % ZP + 25 % SP), které odvádí podnik za 
zaměstnance 
5) Čistá mzda – počítá se jako rozdíl hrubé mzdy a daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti (15 %), SP 
(6,5 %) a ZP (4,5 %) 
6) Nominální mzda – tj. peněžní částka, např. 10 000 Kč. Pro pracovníka je to příjem (za který může 
uspokojovat své potřeby), pro firmu je to náklad nutný k vytvoření výsledného produktu. 
7) Reálná mzda – tj. množství zboží nebo služeb, které lze za např. 10 000 Kč koupit.  
8) Minimální mzda – je daná zákoníkem práce a také nařízením vlády (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). Představuje nejnižší přípustnou odměnu za práci. V roce 2015 
činí pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hod 9 200 Kč za měsíc nebo 55 Kč za hodinu.  
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SLOŽKY MEZD 
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 % 
- II. pilíř 5 % pokud se ho účastní 
- opět zaokrouhlíme na celé Kč nahoru 
 

ČISTÁ MZDA  
HM 
- ZP 4,5 % 
- SP 6,5 % 
- daň po slevách, příp. + daňový bonus 
+ náhrada mzdy za pracovní neschopnost 
 

ČÁSTKA K VÝPLATĚ: 
Čistá mzda – půjčky, spoření, úvěry, výživné, atd.  
 
MOTIVACE 

- je důležitou součástí vedení lidí. Má za úkol sladit osobní zájem a pracovní úsilí pracovníka 
s potřebami kolektivu, dílny, provozu, firmy,... 

- zdrojem jsou potřeby, ovlivní naše pracovní tempo 
 

 
Maslowova teorie potřeb – zaměřená na poznání příčin motivace, zkoumá hierarchii lidských potřeb. 
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a) potřeby nižší úrovně: 
1. úroveň – základní fyziologické potřeby (jíst, spát, ...) 
2. úroveň – potřeby existenční jistoty 
3. úroveň – sociální potřeby (potřeba kolektivu, sociálních vztahů,...) 

 
b) potřeby vyšší úrovně: 

4. úroveň – uznání kvalitních vlastností osobnosti, uspokojení z práce 
5. úroveň – seberealizace 

= při přechodu na úroveň vyšší je nezbytné dostatečně uspokojit potřeby nižší úrovně. 
 
Základní zásady motivace: 

a) vyhýbat se rovnostářskému odměňování, vázat odměnu na konkrétní výsledek 
b) neopomíjet hmotné i morální odměňování 
c) včas seznámit zaměstnance s cíli motivace 
d) předcházet chybám upozorněními, vyhýbat se ostrým kritikám „z čistého nebe“. 
e) chválit před kolektivem, kritiku a tresty vyřizovat „mezi čtyřma očima“ 
f) spravedlnost, nestrannost, přiměřenost 

 
MOTIVACE x STIMULACE 
Motivace: soubor hnacích sil usměrňujících veškerou aktivitu jedince. Základní jednotkou je motiv = vnitřní 
pohnutka k určitému jednání.  
Stimulace: je uskutečňována pomocí stimulů = vnější činitelé, které ovlivňují člověka (např. mzda) 
 
CAFETERIA SYSTEM: 
- systém volných zaměstnaneckých výhod 
výhody: individualita, image firmy 
nevýhody: administrativně náročné, nákladné, aktualizace potřeb 
 
 


